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„Czym żywi się to ja, które niemal z sekundy na sekundę potrafi zmieniać kolor, formę, odcień? 

Czyżby czerpało z jednego całego i silnego, pozostającego w jedności braku ja? Czy może te wszystkie 

chwilowe warianty ja mają demaskować jej prawdziwą istotę? Czy to możliwe? Jeśli tak, i jeżeli 

jednocześnie jest to nieuchwytne, nie doznawalne w chwilach przemiany, to czy z tych coraz to innych 

przenikających siebie ja da się złożyć jakieś ja prawdziwe”. 

 

                                                                                                              Istvan Szilagyi 
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WPROWADZENIE. 

                                  Głównym celem przedstawianej dysertacji jest  podjęcie  niewyeksploatowanych  

dotychczas wątków myślowych  w dorobku filozoficznym Ernsta Cassirera. Będzie on swoistego 

rodzaju przewodnikiem w poszukiwaniach genezy podmiotowości w kulturze. Dzieło tego wybitnego 

myśliciela obfituje w idee  którym  należy się twórcza kontynuacja. Punktem wyjścia jest 

zaproponowany przez E.Cassirera i rozwinięty przez jego kontynuatorkę S. Langer model budowy 

światów symbolicznych i skorelowanych z nimi warstw podmiotowości. Ten par excellance 

filozoficzny model, rodem z neokantyzm zostanie zestawiony z propozycjami nauki współczesnej w 

szczególności antropologii, etologii, kognitywistyki i tzw. neuroscience,  po to, by podjąć próbę 

znalezienia owego iunctim pomiędzy stanowiskiem stricte filozoficznym a współczesną nauką. 

Proponowana tu kontynuacja dzieła filozofa  będzie dokonywała się  poprzez paralelizację 

kluczowych pojęć z dyskursów wymienionych powyżej nauk z intuicjami E. Cassirera. Idzie tu 

głownie o problem tzw. „bogów chwili”  , genezy języka, funkcji mitów i rytuałów. W naszej pracy 

skoncentrujemy się w szczególności nad technikami formowania podmiotu przy pomocy narzędzi 

kultury  a także  na zapośredniczonej poprzez kulturowo-artefaktowe samo odniesienie się konstytucji 

cech osobowych. Za fundamentalne przyjmujemy  założenie Marie Daraki
1
, iż człowiek dysponuje 

możliwością samobudowania się, będącą wynikiem ustanowienia  relacji pomiędzy podmiotem a jego 

wytworami (artefaktami). Podmiot  zostanie przedstawiony jako wynik inkulturacji, to jest 

przyjmowania, adaptacji, inkorporacji wzorców poznania i zachowania, operowania kodami 

symbolicznymi, wchodzenia w społeczny dialog, a zatem nabywania tożsamości.   Kultura natomiast 

potraktowana będzie  jako uniwersalny, zobiektywizowany  system symboliczny. Innymi słowy 

będzie to  uzewnętrznienie („eksterioryzacja”) władz symbolotwórczych które pozostają w dyspozycji 

podmiotu umożliwiając jego  pojawienie się na tle ludzkiej wspólnoty. Ta ostatnia poprzez 

poszczególnych uczestników ma swój  wkład w ustanawianiu uniwersalnych kodów kulturowych. 

Zasadniczym problemem będzie  kwestia pierwotności podmiotu względem kultury  zgodnie z 

ustaleniami M. Donalda
2
, T. Deacona

3
 i M. Lewisa.

4
 Kultura i podmiotowość są ze sobą paralelne w 

sensie przestrzennym i czasowym. A  zatem kluczową tezą  staje się stwierdzenie iż symbol jest 

rdzeniem procesu nabywania samoświadomości, a odniesienie do siebie samego jest możliwe jedynie 

dzięki niemu.  Podobnie w wewnętrznym samo odniesieniu ja-ja symbol jest koniecznym 

pośrednikiem, jako intensyfikacja i synteza sensu przejawiającego się w jednym zjawisku, respective 

przedmiocie które to  stanowią podstawę ukonstytuowania się świadomości. Pomimo faktu iż  formy 

symboliczne są dla neokantysty E. Cassirera zdywersyfikowanymi strategiami tworzenia przedmiotów 

poznania w których odzwierciedla się mechanizm działania podmiotu transcendentalnego to zasadną 

pozostaje kwestia czy mamy tu do czynienia również ze strategiami upodmiotowienia. Podczas  

konferencji w Davos, Martin Heidegger podniósł następującą  kwestie: „Cassirerowi chodzi najpierw 

o ukazanie różnych form kształtowania, by następnie z uwagi na te ukształtowane formy ex post 

określić pewien wymiar samych sił kształtujących”.
5
 Problem ten nie może uzyskać 

jednoznacznego rozstrzygnięcia ze względu na zakładaną przez nas paralelność kultury 

                                                      
1
 Daraki M., “Przezwyciężanie strukturalizmu”w: Bartherat Y. “Wiek XX - przekroje” przekład zbiorowy, 

Oficyna Literacka, Kraków 1991. 
2
 Donald, M, Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge: 

Harvard University Press. 1993 

3
 Deacon T.” The Symbolic Species: the coevolution of language and the brain”W.W. Norton New York 1997 

 
4
 Lewis M. „Mit maszyny „przek. M. Szczubiałka Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2012  

 
5
 M. Heidegger Kant a problem metafizyki op.cit. 245-250 



8 

 

(symbole) i podmiotu, a konkretnie rodzenia się podmiotowości w odniesieniu do świata 

kultury. Prezentowana tutaj  praca ma być propozycją nie tyle  uznania zasadności 

argumentacji Heideggerowskiej, ile przeformułowaniem oryginalnej doktryny autora „Filozofii 

Form Symbolicznych” (z uwzględnieniem kwestii podmiotu ujętego w duchu kontynuatorki jego myśli 

S. Langer).  Ta ostatnia stawia ten problemat w świetle osiągnięć współczesnej nauki, obejmując tym 

samym również swym explanandum sferę podmiotu definiowanego jako kreatywny i twórczy czynnik  

w procesie poznawczym. Proces dowodzenia i  zjawisko przejścia pomiędzy odpodmiotowo ujętymi 

formami symbolicznymi w bardzo skrótowej i popularnej formie opisał Don Cupitt w pracy „Po Bogu. 
O przyszłości religii” 

6
explicite powołując się na myśl E.Cassirera :  

„Wyjątkowości człowieka trzeba bezie szukać w osiągnięciu stosunkowo późnym , mianowicie w 

podmiotowości. Oto kolejne fazy jej rozwoju: 

1.Ludzkie zdolności poznawcze przestają być modularne, człowiek dokonuje ich syntezy, otrzymując 
bardziej jednolitą świadomość i spójniejszy obraz świata. 

2.Strumień ekspresji symbolicznej staje się na tyle złożony, że może zawrócić do źródeł i rozważać sam 

siebie, co umożliwia powstanie samoświadomości. 

3.Kiedy w epoce brązu bogowie stają się potężniejsi, a zarazem bardziej ludzcy, ich relacja z ludźmi 

komplikuje się i dialektyzuje. Związki boga i człowieka stają się szkołą podmiotowości; ludzka 

tożsamość rozwija się i cyzeluje w relacji z bogiem. 

4.Wreszcie, wczesny monoteizm postuluje istnienie Boga jako fikcyjnego antagonisty, personifikacji 

całego uporządkowanego świata, jako kogoś, kogo się indaguje i wychwala, któremu stawia się 

zarzuty i z którym się spiera. Od tej chwili jaźń i ten Inny stają się równorzędnymi dyskutantami, język 
może krążyć niepowstrzymanie, zaczyna się pełny rozwój człowieka” 

                                Ten z konieczności bardzo uproszczony opis daje jednakże pewien obraz całości 

naszego planu pracy. 

                                 Wraz z Walterem Benjaminem
7
 za kluczowe dla zrozumienia natury ludzkiej i 

specyfiki egzystencjalnej człowieka przyjmujemy zjawisko mimesis, zdolności mimetycznej. Leży 

ono naszym zdaniem u podłoża władz poznawczych istoty ludzkiej i jest spoiwem poziomów-światów 

symbolicznych. Mimesis która na różnych poziomach przejawień zapośrednicza  relacje między 

człowiekiem a światem, staje się w ten sposób swoistą “drugą naturą” człowieka. Mimesis to przede 

wszystkim pośrednik pomiędzy poziomami podmiotu dzięki któremu paradoks autoreferencji (czyli  

problem samoświadomości jako niewyjaśnialnego w swej genezie fenomenu) przez zapośredniczenie 

poziomowe ulega przeformułowaniu. Następnie prześledzimy ewolucję  idei podmiotowości jednak 

nie tylko na płaszczyźnie  historycznej ale również synchronicznej, od jej pierwocin tzw. „proto-ja” w 

koncepcji Antonio Damasio
8
 i odniesiemy ją do Cassirerowskiego podmiotu mitycznego. Po czym 

obiektem naszego namysłu będzie „podmiot narracyjny” w koncepcji Paula Ricoeura
9
,  który to 

zostanie skontrastowany z formą symboliczną jaką dla E. Cassirera  jest język przez swe rytualne 

                                                      
6
 D. Cupitt „Po Bogu. O przyszłości religii” Warszawa 1998 przek. P. Sitarski s 78 

7
 Benjamin W., “O zdolności mimetycznej”, przekład A. Lipszyc Literatura na świecie nr 5-6/2011,  Instytut 

Książki Kraków 2011 

8
 Damasio A., „Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu”, przekład N. Radomski; Rebis, 

Poznań 2011. 

9
 Ricoeur P. „Symbolika Zła”  przek S. Cichowicz M. Ochab  Pax Warszawa 1986 
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źródła, aby w końcu przejść do „abstrakcyjnego niecielesnego ja”( J.C. Kaufmann)
10

 będącego 

wynikiem spekulatywnie zapośredniczonej refleksji nad światem wewnętrznym. Przy tym szerzej 

omówimy koncepcje przestrzeni wewnętrznej A.Gehlena
11

, stopni intencjonalności u R. Dunbara
12

, 

statusu homo sapiens jako „istoty gregoriańskiej” u Petera Gardenforsa 
13

i automimesis w poglądach 

Waltera Benjamina. Punktem kulminacyjnym będzie z jednej strony „teomorficzna” geneza podmiotu 

przy eksplikacji której przywołamy zapomnianą pracę Hermanna Usenera ”Gotternamen”
14

, oraz 

rytualną indywidualizacją podmiotu jako jednostki w obrębie grupy ludzkiej przy której powołamy się 

na prace kulturoznawcy Rogera Caillois
15

 i antropologów Marcela Maussa
16

, Maurice Leenhardta
17

 i 

Jeana Duvignauda
18

. Tytułem konkluzji omówimy również poglądy kognitywisty P. Gardenforsa i 

filozofa Merlina Donalda oraz socjologa Jean-Claude Kaufmanna na temat przyszłości zewnętrznych 

przejawów – eksternalizacji podmiotowości i spróbujemy podsumować idee relacji podmiotu wobec 

kultury na płaszczyźnie filo i ontogenetycznej (w rozwoju osobniczym i dziejowym). 

Choć będziemy ujmowali pojęcie kultury w sposób szeroki, za punkt wyjścia dla naszej pracy 

przyjmiemy  definicję czynnika kulturowego, który jako element zewnętrzny wobec mechanizmów 

instynktownych jednocześnie wpływa na zachowanie człowieka oraz jest elementem przekształconego 

przez człowieka otoczenia. Kultura w naszej pracy jest rozumiana w sposób szeroki, jednak punktem 

wyjścia jest bardzo rudymentarna definicja czynnika kulturowego jako elementu zewnętrznego wobec 

mechanizmów instynktowych. Czynnikiem który ingeruje i odgrywa rolę w zachowaniu człowieka, 

będąc w efekcie elementem otoczenia zewnętrznego przekształconym przez człowieka i jednocześnie 

przekształcającym człowieka. Zyskuje on zarazem status znaku na trzech poziomach : wskaźnika 

(indeksu) , ikony i symbolu będących jego rozwojowymi formami skorelowanymi na zasadzie 

współzależnego powstawania z poziomami podmiotu. 

                                                      

10
 Kaufmann J.C., „Ego socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu”, przekład K. Wakar, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2004. 

11
 Gehlen  A.”W kręgu antropologii i psychologii społecznej” przek. Krystyna Krzemieniowa  Czytelnik 

Warszawa 2001 

12
 Dunbar R.” Nowa historia ewolucji człowieka” przek. B. Kucharczyk  Copernicus Center Press 2014 

13
 Gardenfors P. “Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia”, przekład T. Pańkowski, 

Czarna Owca, Warszawa 2010. 

14
 Usener H “Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung „ Friedrich Cohen Verlag 

Bonn  1896 

https://ia902706.us.archive.org/8/items/gtternamenversu00usengoog/gtternamenversu00usengoog.pdf 

15
 Caillois R., “Gry i ludzie”, przekład A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Volumen, Warszawa1997  

16
 M. Mauss w Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów.”, pod red. G. Godlewski WUW Warszawa 

2003 

17
 Leenhardt M., „Do kamo .Mit i osoba w świecie melanezyjskim”, przekład A. Rejf ,Wydawnictwo Marek 

Derewiecki, Kęty 2007 

 
18

 J. Duvignaud „Rytualne źródła ja” w ”Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów”, pod red. 

L.Kolankiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2005 
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Amerykańska filozofka S.Langer i jej dzieło stanowią  istotny łącznik pomiędzy europejską tradycją 

wewnętrznych, inherentnych, introspekcyjnych badań podmiotu (korzeniami sięgających Kartezjusza i 

Kanta) a tradycją amerykańskiego pragmatyzmu i interakcjonizmu osadzającego podmiot w 

kontekście kolektywnym. Stwarza to szanse wyjścia , poprzez nowatorskie postawienie kwestii 

podmiotu z impasu, między stanowiskiem fenomenologicznym i a-egologicznym dzięki 
przedstawieniu koncepcji „podmiotu w uwikłaniu” czyli w postaci definicji kontekstowej. 

W dalszej części pracy powołamy się na najnowszą antropologię filozoficzną w wydaniu 

amerykańskim w osobach M. Donalda, T. Deacona i M. Lewisa i zestawimy ją z klasyczną już XX 

wieczną antropologia niemiecką (H.Plessner, E. Gehlen, H. Blumenberg)  weźmiemy ostatecznie 

stronę tej pierwszej odnośnie roli i znaczenia symbolu w procesie narodzin jaźni. 

Podmiot w naszym ujęciu, inicjalnie inspirowanym pracami E. Cassirera i S. Langer w swym rdzeniu 

zawiera powinowactwo symboliczne, innymi słowy kolejne stopnie symbolizacji (wskaźnik, ikona, 

symbol) wkraczają i transformują  świadomość podmiotu , poczucie czasu, zakres poznania a także 
samopoznania. Stąd trzy tezy będą stanowiły centrum naszych rozważań.  

1)Wkład symbolu w konstytucje podmiotu. Podmiot ludzki zależy od symbolu, interakcjonizm  

transformacyjno-symboliczny różni się od klasycznej postaci interakcjonizmu tym że człowiek staje 

się człowiekiem w sposób ewolucyjny poprzez interakcje w toku których jednocześnie ewoluuje 

symbol. Istotnym punktem, swego rodzaju „dźwignią argumentacji” będzie tutaj  przełomowy artykuł 

R. Hudsona
19

 w którym stawia śmiałą tezę na temat zapośredniczonej przez interakcję kolektywną, 

transformacji wskaźników i ikon w symbol-zastępnik. 

2)Ko-ewolucja symboli i jaźni. Stopnie podmiotu odpowiadają  stopniom symbolu. Jaźń ma charakter 

stadialno-kumulatywny. Kolejny stopień wchłania niższy i jest na nim ufundowany, tak jak na 

sygnałach i ikonach ugruntowany jest symbol rozumiany par excellence. Zgodnie z przedstawicielami 

najnowszej antropologii amerykańskiej (M. Lewis, M. Deacon, M. Donald), zarazem stopniom 

podmiotu odpowiadać będą stopnie-fazy rozwojowe kultury - formy symboliczne jako stadia rozwoju 

kultury, są dopełnieniami kolejnych stadiów rozwoju podmiotu. 

3)Rdzeń podmiotowości, czyli świadomość, jest możliwa dzięki wewnętrznemu zapośredniczeniu 

poprzez symbol. W swej pierwotnej formie wyrażona jest ona w figurach „bogów chwili” (a w 

dalszym rozwoju:  „bogów czynności”) które są koniecznymi numinotycznymi pośrednikami w samo 

odbiorze. Samoświadomość kształtuje się w toku inherentnej alteracji, zdwojenia ja-ja której 

koniecznym pośrednikiem jest symbol, pierwotnie mający silne sprofilowanie numinotyczne. Są one 

zwierciadłem dla samoświadomości, która w ten sposób odnajduje siebie w obrazie  postaci boskiej. 

Poddamy tutaj pod rozwagę starą koncepcję „Augenblickgotter” H.Usenera
20

, który rozwój języka 

czyli symbolu par excellence  oraz świadomości łączy z rozwojem form oglądu religijnego (co wydaje 

się nam ciekawym również  z tego względu  że wraz z E. Durkheimem
21

 i J.Habermasem
22

 uznajemy 

że prewaloryzacja kulturowa miała charakter pierwotnie sakralny). W związku z tym pierwsze 

symbole miały charakter numinotyczny i  co za tym idzie jak sugeruje D. Czaja koncepcja misterium 

tremendum et fascinans może odnosić się w równej mierze do bytów boskich jak i  do duszy w samo-

odbiorze odczuwanej jako  aliquid aliud. 

                                                      
19

 Hudson R.„Review of Terrence Deacon, The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Human 

Brain. London: Penguin, 1997, Journal of Pragmatics, 12 August 1999 London 

20
https://ia902706.us.archive.org/8/items/gtternamenversu00usengoog/gtternamenversu00usengoog.pf 

21
 Fabiś P. „Emile Durkheim jako teoretyk kultury” Wydawnictwo poznańskie  Poznań2008 

22
 Habermas J. ”Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu”, przekład K. Krzemieniowa, Oficyna 

Naukowa, Warszawa 2004. 
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                            Wywód zasadniczy będzie dotyczył rozwoju podmiotu i jego władz  podmiotowych 

jako wyniku ko-ewolucji podmiotu ludzkiego z formami znakowymi wywodzącymi się od trychotomii 

Ch. S.Peirce’a
23

 (wskaźnik, ikona, symbol) iuhistorycznionymi przez E.Cassirera. Pewną propozycją 

odnośnie antropologii symbolu i idei ewolucyjnego rozwoju podmiotu,   będzie jak sądzę zwrócenie 

uwagi na powiązanie uhistorycznionych form znakowych z kolejnymi poziomami jaźni, a zarazem 

wykazanie że transformacje są możliwe  wskutek kolektywnych interakcji interpodmiotowych, które 

następnie jak dowodzi tego L.Wygotski
24

  przechodzą w transformacje intrapodmiotowe.  

Oprócz rozważań na temat podmiotu jako takiego, towarzyszyć nam będą rozważania na temat 

korelatu obiektywnego dla subiektywności w postaci kultury i jej ewolucji. Omówimy ją w  

rozdziałach: pierwszym definiującym indywidualność i podmiotowość i drugim odnoszącym się do 

symboli i symbolizacji. W kolejnych rozdziałach omawiamy zjawisko mimesis, rytuału, mitu i pisma 

które odpowiadają kolejnym szczeblom ewolucji kultury, będącej zarazem korelatem stopni rozwoju 

podmiotu. 

W szczególności interesują nas transformacje, przejścia między poziomami: przejście  od mimesis - 

protokultury opartej na imitacji do kultury mitycznej, oraz przejście od mitu do narracji i od narracji 

do pisma-logosu czemu towarzyszą zasadnicze zmiany w świadomości i podmiotowości. Posłużymy 

się w ich analizie pracami M.Donalda
25

 (mimesis-mit) O.Freudenberg
26

 (mit-narracja)oraz W.Onga
27

 

(narracja-pismo). 

Z uwagi na powyższe praca  musi z konieczności być wzbogacona o rozważania na  temat aspektu 

mityczności w kulturze, mitu i rytuału, jako dwóch fundamentów kultury w ogólności a języka w 

szczególności,  form pośrednich jakimi są metafora i metonimia będące bazowymi formami 

(semantyki i syntaktyki) oraz koncepcji tożsamości (podmiotowości) narracyjnej i 

wyemancypowanym na jej podstawie, zjawisku autonarracji. 

Wywód pomocniczy, uzupełniający ten zasadniczy tok pracy  będzie przebiegał  czteroma  ścieżkami 

zawartymi w podrozdziałach oznaczonymi literami alfabetu . Dotyczyć będzie ewolucji 

filogenetycznej, rozwoju ontogenetycznego, interakcji na przykładzie badań etologicznych oraz 

desymbolizacji,  która  ma na celu w sposób nie wprost przez negację stanowiska przeciwnego, 

potwierdzić tezę, że człowiek wraz z utratą kompetencji symbolicznej przestaje być istotą ludzką. 

Traci zewnętrzne odniesienie i zdolność do „ekscentrycznej pozycjonalności” (według terminologii H. 

Plessnera).   Innymi słowy, cztery drogi  dotarcia (z konieczności pośrednie) do genezy podmiotu w 

kontekście symbolizacji to: spekulacje ewolucyjne posiłkujące się ustaleniami archeologicznymi, 

badania nad dziećmi, etologiczne studia na temat kultur  pierwotnych które szczątkowo dotrwały do 

naszych czasów, oraz rozważania  na temat chorób psychicznych. Będziemy starali się pokazać  jak 

pojawia się akwizycja symbolu u dzieci i jaki ma wpływ na kształtowanie się ich jaźni. Jak w 

społeczeństwach pierwotnych które stanowią niejako unikalną możliwość sięgnięcia oglądem wstecz 

historii społecznej( podstawą będzie dla nas klasyczna praca Do Kamo M. Leenhardta)  która pozwala 

                                                      

23
 Buczyńska-Garewicz H. „Semiotyka Peirce’a” ZSL UW Warszawa 1994 

24
 L . Wygotski „Narzędzie i znak w rozwoju dziecka” wydawnictwo naukowe PWN 2006  Barbara Grell 

 
25

 Donald, M, Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge: 

Harvard University Press. 1993 
26

 Freudenberg  O. „Semantyka Kultury” T. Brzostowska –Tereszkiewicz Kraków 2009 Universitas 

27
 Ong W.J. „Oralność i Piśmienność. Słowo poddane technologii” przekład J. Japola wydawnictwo KUL 

Lublin 1992 
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zrozumieć kształtowanie się jaźni przedhistorycznej w oparciu o symbol i wymianę symboliczną.
28

Jak 

następuje „desymbolizacja”  w chorobach psychicznych i jakie konsekwencje niosą one dla podmiotu 

oraz przywołamy rozważania M. Tomasello 
29

na temat możliwego przebiegu procesu 

„usymbolicznienia” gatunku homo sapiens w toku ewolucji -rozwoju filogenetycznego. 

                                Sztuka w ostatnim dodatku zostaje przedstawiona jako konieczny zwornik 

zreinterpretowanego systemu gramatyki form symbolicznych, przywracających człowiekowi 

zagubioną w toku zapośredniczeń symboliczno-interakcyjnych bezpośredniość przeżywania. 

Dopełnieniem naszej pracy będzie ostatni rozdział zasadniczego wywodu, w którym postaramy się 

naszkicować możliwy scenariusz rozwoju podmiotu przyszłości i zarazem przyszłość podmiotu w 

kontekście przemian kulturowo-antropologicznych które obecnie mają miejsce i w  świetle ich 

zasadniczego wpływu na conditio humana. 

                               Podsumowujac ten krótki wstęp należy podkreślić że  naszym celem jest dowieść 

w szczegółach generalnej tezy,  że za sprawą systemów symbolicznych, których paradygmatycznym 

reprezentantem jest język, człowiek osiąga kolejne coraz wyższe stopnie świadomości. Dokonuje się 

to dzięki zdolności tworzenia symboli i uświadamiania sobie tego procesu. Język ludzki, w 

odróżnieniu od zwierzęcego, nie ogranicza się jedynie do roli komunikacyjnej fatycznej, lecz stanowi 

również źródło kreacji , której szczególnym aspektem jest autokreacja poprzez symbole - której w 

niniejszej dysertacji poświęcimy więcej miejsca. Sprzyja tworzeniu nowych pojęć i poprzez to 

umożliwia refleksję. Zwracając się ku sobie samej, zdolność wyrażania myśli pozwala na postawienie 

pytania o własny status. W ten sposób rodzi się w podmiocie  świadomość świadomości czyli  

samoświadomość. Tak można, bardzo ogólnikowo, zarysować treść i cele naszej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

28
 Leenhardt M., „Do kamo .Mit i osoba w świecie melanezyjskim”, przekład A. Rejf ,Wydawnictwo Marek 

Derewiecki, Kęty 2007 

 
29

Tomasello M. “The Cultural origins of human cognition  ”Harvard University Press London 1999 
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I.INKULTURACJA 

                                       Podmiot  i kultura stanowią dwa bieguny procesu swego rodzaju 

współzależnego powstawania, dlatego należy w pierwszej kolejności przedstawić wykładnię zpojęcia 

kultury, która będzie dla nas punktem odniesienia dla projektowanej koncepcji podmiotu 

kumulatywnego. Podmiot kumulatywny w rozumieniu zaproponowanym przez nas w niniejszej pracy 

w oparciu o badania A. Damasio oznacza strukture hierarchicznie ustopniowanych modułów 

odpowiedzialnych za kolejne właściwości „osiowe podmiotu” : perspektywa, sprawczość, osobowość, 

proprietywność, które uzyskiwane są stopniowo w ramach rozwoju filo i ontogenetycznego oraz 

powiązane są z ewolucją „kompetencji symbolicznej.” Jako podstawowe założenie pracy przyjmujemy 

stanowisko symbolistyczne ( a ściślej tzw. interakcjonizm symboliczny i jego bardziej zaawansowaną 

formę nazwaną przez nas z inspiracji S. Langer  interakcjonizmem transformacyjno-symbolicznym), 

głoszące że ; rozwój podmiotu ludzkiego i jego władz następuje wraz z rozwojem form 

symbolicznych które stanowią stopnie inkulturacji a zarazem transformujące media w relacjach 

interpodmiotowych. Tak jak kultura tworzy  świat człowieka, tak istotę kultury stanowią 

symbole. Jest ona zatem uniwersum symbolicznym. Symbol decyduje o swoistości (poznania i bytu) 

ludzkiego(projektuje jego ontos i episteme), a więc  zgodnie  z tezą E.Cassirera animal symbolicum  

jest określeniem właściwszym dla oddania specyfiki człowieka niż animal rationale. Z przyjętych 

założeń  o roli symbolu w budowaniu świata kultury i rdzenia jednostkowej  podmiotowości wynika 
konieczność następujących badań: 

1) kultury jako ogólnego zjawiska,  

2) symbolu jako swoistego „atomu” kultury ,  

3) wreszcie podmiotu jako wyniku współdziałania kultury i „ewoluującej natury”, jako organizmu 
symbolicznego oraz elementu kolektywu zapośredniczonego symbolicznie w interakcjach. 

                                    Stanowisko symbolistyczne które pierwotnie wywodzi się z prac  klasyków 

antropologii niemieckiej (E.Herder, M.Scheler, G.Simmel) a swój najpełniejszy wyraz znalazło w 

pracach E. Cassirera,  potwierdzają prace współczesnych badaczy (T. Deacon, M. Donald, J. Jaynes, 

M. Lewis) o orientacji scjentystycznej. Wobec tego warto rozważyć w pierwszej kolejności łączce oba 

nurty ogniwo którym w naszej opinii są  prace  amerykańskiej uczennicy E. Cassirera – S. Langer. 

Klasyczne neokantowskie stanowisko, dzięki jej badaniom doczekało się nowego ujęcia przyjmując 

postać tzw. transformacjonizmu symbolicznego. E.Cassirera a następnie S. Langer wyciągają 

najbardziej esencjalne wnioski dla statusu człowieka, jako istoty kulturowej, dotyczące zarówno jego 

genezy jaki i teleologii. Podkreślają istotę i uchwytują specyfikę sytuacji człowieka, jako istoty 

wyobcowanej, a zarazem dopełnionej przez kulturę. Widać ten szczególny status istoty ludzkiej 

pojętej jako hybryda bio-kulturowa szczególnie w pracach  nowoczesnych antropologów niemieckich 

E.Gehlena , H. Plessnera, H. Blumenberga – łączy ich wspólna wizja człowieka jako istoty inherentnie 

kulturowej. Odwołamy się też do „starej” tezy J.G.Herdera,  że człowiek jako organizm jest  istotą 

naznaczoną deficytem
30

,  co konstytuuje jego „pośredni” charakter.  W każdym środowisku 

naturalnym byłby on niezdolny do życia, z uwagi na swoją narastającą alienację, która jest ceną za 

uwolnienie się od presji natury w postaci instynktów. Musi więc najpierw stworzyć sobie drugą naturę 

czyli sztucznie przystosowany do swych potrzeb rozwojowych świat zastępczy. Specyfika  człowieka 

w łańcuchu stworzeń jako wyróżnionej istoty ze względu na swój pośredni status istoty naturalno-

kulturowej wynika zatem z przynależności do  tych dwóch światów.  

                                       Postaramy się opierając się na ustaleniach niemieckiej antropologii XX 

wiecznej i zdobyczach nauki (kognitywistyka, etologia, kulturoznawstwo), w szczególności posiłkując 

się pracami współczesnych amerykańskich psychologów ewolucyjnych  uzupełnić naszą refleksję i 

postawić tezę  że inkulturacja  i „impregnacja” kulturowa zaczyna się bardzo wcześnie w 

antropogenezie  i stanowi podstawę  dla genezy człowieka jako nie tylko istoty kulturowej ale 

                                                      
30

 A.Gehlen 2001,37 
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człowieka w ogóle dla homo sapiens jako świadomej istoty. Bowiem jak pisał G. Simmel fenomen 

człowieka w kontekście kultury polega na tym że „ kultura jest dopełnieniem człowieka (..) 

Dopełnienie to nie pozostaje czysto immanentnym procesem, ale dokonuje się w bardzo szczególnym 

akcie balansowania i teleologicznego splotu podmiotu oraz przedmiotu.”
31

Kultura w świetle tego 

stanowiska to opierając się na definicji A. Gehlena
32

 , suma   czynnie zmienionych pierwotnych 

warunków, w których człowiek żyje. Kultura jest zarazem synonimem swoiście ludzkiego sposobu 

istnienia. Kultura jest właściwym i jedynym światem człowieka, jest ludzkim modus vivendi. Zarazem 

jednak kultura  w wymiarze ontologicznym  to rzeczywistość myślowa lub ideacyjna która, istnieje 

niezależnie lub na przekór naturze. Kultura w aspekcie czynnym jako działalność swoiście ludzka  jest 

świadomym kultywowaniem form ducha czyli  ową cultura animi. Sfera kultury to świat 

zobiektywizowanych wytworów ludzkiej świadomości, jest (...)kręgiem natury zmienionej przez 

człowieka,(..)gniazdem które wbudował on w świat".
33

 

                                       Opierając się na założeniu przyjmowanym przez klasyków antropologii 

kultury  że symbol stanowi o istocie kultury jest jej swoistym atomem,  a proces kulturowy polega na 

przekształcaniu symboli, czy też jak pisze W.Burszta „kultura to proces transformacji znaków który 

nigdy się nie kończy” 
34

  poruszamy kluczową kwestię dotyczącą roli  symbolu w procesie  

antropogenezy. 

Nasza teza głosi że jako podmiot człowiek zaistniał od razu w kulturze, a podmiot w filozofii kultury  

można przedstawić jako podmiot w kulturze w ogóle ,  bowiem bez kultury nie ma podmiotu i vice 

versa na tym polega paradoks istoty jaką jest homo sapiens; człowiek  jest człowiekiem jako istota 

kulturotwórcza, zarazem jednak to kultura powołuje go do człowieczeństwa i upodmiotawia. Jak pisze  

Mumford Lewis  Człowieka można by nawet zdefiniować jako stworzenie, które nie występuje „w 

stanie natury”, ponieważ z chwila gdy staje się rozpoznawalny jako człowiek, znajduje się już w stanie 

kultury” i dalej „człowieka, który jeszcze nie wyłonił się z nieświadomości- a wiec w czasach kiedy nie 

istniały symboliczne narzędzia świadomości, obrazy i słowa – musimy wyobrażać sobie jako istotę 

niemą i pozbawiona wyrazu w tym stopniu jaki współcześnie wykazuje tylko ludzie upośledzeni 

umysłowo”
35

. Podmiot  człowiek funkcjonować może jedynie w kulturze,  wobec niej  i poprzez 

symbole; bez kultury nie tylko jest zwierzęciem ale nie ma możliwości stać się podmiotem. Rozliczne 

historyczne przykłady tzw. dzikich dzieci pozbawionych wspólnoty potwierdzają to założenie. 

                                     Ponieważ jak przyjmujemy, symbol oddaje istotę funkcjonowania człowieka 

w kulturze, to powstaje pytanie o prymarne zaistnienie człowieka w tym świecie. Świat symboliki 

wymaga bowiem każdorazowej indywidualnej inicjacji która skutkuje zyskaniem indywidualnej 

tożsamości. Inicjacja (w świat kultury) i inkulturacja (czyli inkorporacja symboli) opierają się na 

procesie zbiorczo określanym mianem mimesis (powtarzania, mimetyzmu). Zarówno klasycy 

nowożytnej antropologii niemieckiej( H. Plessner, A. Gehlen i W. Benjamin) jak i R. Girard uznają tę 

cechę definiującą właściwość natury ludzkiej, określaną zbiorczo jako mimesis za klucz do 

zrozumienia specyfiki człowieka jako indywiduum i jako istoty społecznej. Mimesis to nie jedynie 

powtarzanie ale również postępowanie według wzorca wyznaczającego  rdzeń rytuału, który z kolei 

jest podstawą- jak tego będziemy się starali dowieść- kultury symbolicznej. Mimesis powtarza się na 

kolejnych stopniach spirali antropogenezy stanowiąc swoiste iunctim między życiem osobniczym a 

życiem grupowym, potem między funkcjonowaniem grupy jako hordy a zoperacjonalizowanym przez 

sekwensy rytualne  zorganizowanym plemieniem, następnie między życiem rytualnym a narracyjnie 

zorganizowanym przez mit życiem  wspólnoty i jednostki w tej wspólnocie, by w końcu stać się 

podstawą zaistnienia człowieka jako jednostki- indywiduum o wymiarze symbolicznym. W obliczu 

jak słusznie zauważył A.Gehlen, nadmiaru mocy popędowej, która pozostaje niezalgorytmizowana w 

postaci instynktów, co jak wnioskuje L. Wygotski i A. Gehlen powoduje, iż u człowieka system 

                                                      
31

 G.Simmel „Filozofia Kultury”  przek. W. Kunicki Eidos -Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 200718,19  
32

 A.Gehlen 2001,80 
33

 Ibidem 41,46-48 
34

 Burszta Antropologia Kultury Poznań Zysk 1998, 66,116 
35

 M.Lewis Mit Maszyny przek. M. Szczubiałka PWN Warszawa 2012, 76,78 
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motoryczny i percepcyjny są wyraźnie oddzielone. Miedzy nasze zachowanie a rzeczywistość  

ingeruje  „miedzyświat aktywnie ustanawianej symboliki”
36

.Tenże dystans, nazwany przez A. Gehlena 

oryginalnym mianem hiathus (rozziew) staje się residuum postinstynktownej sfery umożliwiającym 

wykształcenie się symbolu. Całościowe ujęcie wnętrza według A.Gehlena jest możliwe dzięki temu że 

symbol zyskuje wymiar etologiczno-biologiczny, staje się pośrednikiem między sferą motoryki i 

percepcji czyli jak dowodził E. Cassirer  system bodziec-reakcja (b-r) przeistacza się w system (b-s-r ) 

czyli bodziec-symbol-reakcja. 

                                      Przyjmując za punkt wyjścia wyżej przedstawione założenia  o hybrydycznej 

naturze człowieka (H. Plessner).
37

Należy w pierwszej kolejności  przebadać morfologię kultury  ze 

szczególnym uwzględnieniem zjawiska rytuałów w kontekście zjawiska tzw. ”ekscentrycznej 

pozycjonalności”. Postaramy się udowodnić tezę że w rdzeniu człowieka jako istoty świadomej tkwią 

symbole, mity, rytuały które pełnią funkcję narzędzi zewnętrznych wobec podmiotu które „promują” 

go na istotę inherentnie kulturową. Zinternalizowane, upodmiatwiają go, powołują niejako do 

wyższego stadium egzystencji (pokażemy to w dalszej części pracy na przykładach z ontogenezy i 

ewolucji człowieka jako gatunku). Proces inkulturacji i tworzenia kultury nie tylko towarzyszy, ale 

jest wspornikiem procesu hominizacji, procesem bez którego nie moglibyśmy mówić nie tylko o 

człowieku jako istocie kulturowej ale o człowiek jako istocie świadomej. 

                                      Proces inkulturacji, nabywania kultury i indywidualizacji w oparciu o nią,   nie 

tylko jest akceleratorem procesu hominizacji ale jest  również warunkiem sine qua non wystąpienia 

zjawiska  samoświadomości. Bez „zwierciadła” kulturowego człowiek nie byłby w stanie osiągnąć 

poziomu uświadomienia, bez czynnika kulturowego pojętego sensu largo jako zarówno substrat 

materialny,  korelat przedmiotowy ale i sztucznie wytworzony element w oparciu o  bodziec 

semantyczny który w dyspozycji człowieka daje mu moc autostymulacji i autoewolucji. Kultura jako 

dzieło kolektywnej zbiorowości powstaje w wyniku kumulacji doświadczeń grupowych, po czym 

następuje swoisty „przeskok”. Działalność grupowa zostaje uwewnętrzniona, zbiorowe protosymbole 

-symbole będące genetycznie pierwiastkami postrytualnymi zostają podtrzymywane, wzmacniane i 

sztucznie wywoływane przez zbiorowo, rytualnie  wzbudzane emocje. Następnie zostają one 

uwewnętrznione wraz z indywidualizacją zajęć. Wtedy  dochodzi do „pętli uświadomienia”, tj 

wspomnianego „przeskoku myślowego”, który dokonuje się gdy człowiek w interakcyjnym splocie z 

innymi indywiduami i z grupą jako całością w dialektyce obserwator –obserwowany zyskuje „ja” 

symboliczne . „Ja” zostaje określone za pomocą znaku językowego  który staje się symbolem. Jak 

przekonamy się w dalszym toku wywodu, z czego wynika unikalna cecha człowieka - samo-

identyfikacja, która jest  z konieczności u samych swych podstaw zapośredniczona symbolicznie i 

kulturowo
38

. Współwystępuje z nią zdolność człowieka do zdobywania się na dystans w stosunku do 

samego siebie (per analogiam do alienacji z kolektywu) samowyobcowanie, co staje się warunkiem 

dla wystąpienia zjawiska samoświadomości. Zgodnie z koncepcją „samobudującego się ja” człowiek 

nie tylko potrzebuje kultury dla wyodrębnienia siebie jako istoty indywidualnej, odróżnienia od 

innych, ale kultura w momentach uświadomień wynikających, jak twierdzi H. Usener z koncentracji 

na autodefiniującej czynności (Sondergotter) bądź też byciu pochłoniętym przez wszechobejmującą 

pasję która zostaje zsemantyzowana i wyrażona językowo (Augenblickgotter). Kultura staje  się 

niejako „poręczą” dla zyskania trwałej świadomości. Indywidualizacja tożsamości człowieka opiera 

się na symbolach z których niejako „wykrawa się” tożsamość.  

                                       Jak pisze G. Durand „Symbol , będąc pośrednikiem, jest również czynnikiem 

konstytuującym osobowość poprzez proces indywidualizacji”
39

Proces międzygeneracyjnej transmisji 

wiedzy  tzw. inkulturacja, ma kluczowe znaczenie dla interesującego nas procesu antropogenezy 

kulturowej. Innymi słowy proces inkulturacji jest zgodnie z naszą tezą zarazem procesem 

indywidualizacji i upodmiotowienia w sensie ścisłym. Tożsamość kulturowa to coś więcej niż 

                                                      
36

 A.Gehlen 2001 op. cit.86 
37

 H.Plessner Pytanie o Conditio Humana przek. różni PIW Warszawa 1988,77 
38

 Ibidem  113 

39
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obecność w języku jako zindywidualizowany byt, to bycie organizmem symbolicznym. Proces 

inkulturacji i tworzenia kultury, nie tylko towarzyszy ale jest wspornikiem procesu hominizacji, bez 

niego nie moglibyśmy mówić nie tylko o człowieku jako istocie kulturowej, ale o człowieku jako 

istocie świadomej w ogóle. Istota ta bowiem „samobuduje się” poprzez symbole.  Jaźń człowieka nie 

tylko potrzebuje kultury dla wyodrębnienia siebie jako istoty indywidualnej, do odróżnienia od 

innych, ale  staje się ona niejako zewnętrznym oparciem dla uzyskania świadomości.  Kultura jest 

podstawą genezy człowieka, nie tylko jako jednostki w sensie tożsamości kulturowej, ale jako 

człowieka w ogóle. W  przestrzeni symbolicznej (stąd nacisk jaki kładziemy na wyżej wspomniany 

Gehlenowski hiathus) egzystuje człowiek i w niej staje się  istotą kulturową . 

Całym tym procesem rządzi zasada współzależnego powstawania w której trzy wymiary : kultura, 

podmiot, symbol generują się we wzajemnej synergii komplementarnej i wzajemnie dookreślają się w 

procesie, który można nazwać, z jednej strony, formowaniem sie warstw kultury,  z drugiej generacją 

stopni form symbolicznych (lub też, za F. Staalem antropogenezą symboliczną).
40

 Odwrotną 

perspektywą tego wspólgeneracyjnego trójkąta jest ewolucja podmiotu (scharakteryzowana w naszej 

opinii najlepiej przez A. Damasio
41

 na płaszczyźnie synchronicznej i R. Dunbara
42

 na płaszczyźnie 

diachronicznej), albo też wychodząc od symbolu uhistoryczniony przez E. Cassirera, proces rozwoju 

form znakowych wyszczególnionych przez Ch.S. Pierce’a (indeks, ikona, symbol właściwy). 

                                     Postaramy się prześledzić ten proces  w różnych stadiach i z różnych 

perspektyw: kulturowej, symbolicznej i podmiotowej. Wyciągając wnioski z założeń G. Simmla : 

„pojęcie kultury to pojęcie ludzkiej działalności celowej, kultura jest dopełnieniem człowieka, 

dopełnienie to nie pozostaje czysto immanentnym procesem, ale dokonuje się w bardzo szczególnym 

akcie balansowanie i teleologicznego splotu podmiotu oraz przedmiotu(…). Kultura(...) włącza treści 

życia w tak niezrównanie spleciony węzeł podmiotu i przedmiotu .
43

 

                                      Naznaczony kulturowo całościowy model „ja”(obraz siebie) wiąże się  z  

zaproponowaną „kumulacyjną koncepcją podmiotu”,  który generuje się  w łonie kultury i w swych 

kolejnych przejawach komplementarnie wobec faz rozwoju języka występuje jako „ja” epizodyczne, 

„ja” mimetyczne, „ja” mityczne,” ja” językowo-narracyjne i wreszcie „ja” eksternalno-symboliczne 

stając się dopełniającym biegunem rozwoju formacji kulturowej. Innymi słowy, wychodząc od 

gramatyki form kulturowych dążymy do wykazania,  iż kolejnym wyistoczeniom szczebli rozwoju 

kultury -formom symbolicznym (mit , język , nauka) towarzyszą nowe stopnie rozwoju podmiotu i 

nowe formy jego świadomego życia. Ujmując formy symboliczne jako formy zorganizowanego życia 

świadomego nie tylko grupy ale i jednostki, pragniemy w ten sposób poprzeć tezę T. Deacona, 
44

iż  w 

antropogenezie mamy do czynienia ze swego rodzaju  koewolucją podmiotu jednostkowego i kultury. 

Przyjmując za M. Daraki tezę o „samobudujacym się podmiocie”
45

  uznajemy że podstawowym 

narzędziem budowy ja –jego  korelatem obiektywnym, jest symbol i co za tym idzie jednostka jest 

                                                      
40
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41
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coraz bardziej określona przez otoczenie, które zobiektyzowała (W.Ong)
46

. Zarazem ma być to 

stanowisko przeciwstawne w stosunku do strukturalizmu w wydaniu C. Levi-Straussa, bowiem ma 

podkreślać rolę jednostki w  owym rozmaicie określanym procesie „samobudowania”, (M. Daraki), 

autokreacji( A. Damasio), autokonstrukcji (H. Ey) i w kreacji wytworów kulturowych, które ją 

podnoszą na wyższy poziom istnienia tj.świadomej egzystencji. 

                                       Fazy rozwoju kultury, symboliki i podmiotowości oraz logika przejść 

pomiędzy nimi stanowią komplementarny proces, tworzący łańcuch współzależnego powstawania. 

Zachodzi on  w następujących fazach które odpowiadają mniej więcej Cassirerowskim stadiom form 
symbolicznych rozpatrywanych jako formy świadomości : 

1) Epizodyczne ciągi działań łączą się w większe całości – sekwensy, stanowiąc odtwarzalny algorytm 

działania. U podstaw tego zjawiska leży zdolność wykształcona w toku ewolucji, którą M. Donald 

opatrzył mianem generatywności (generativity)
47

, a P. Gardenfors ze swej strony - operowaniem na 

reprezentacjach indeksalnych i ikonicznych
48

. Na tym etapie człowiek w swym rozwoju historycznym 

dzieli z innymi naczelnymi poziom zaawansowania symbolicznego kojarząc zjawiska, bazując na 

ikonicznym i indeksalnym korygowaniu porządku działań. Porządek znaków-indeksów  odnosi się do 

tego co tu i teraz, natomiast znaki ikoniczne (znaki-ikony) opierają się na zmysłowym podobieństwie 

do pewnego zjawiska. W ikonach następuje  metonimiczne (z uwagi na generatywność) scalanie 

pewnych oznak zjawiska (n.p. żar, ciepło, światło zsyntetyzowane w ikonę ognia) o nieokreślonych 

granicach semantycznych. Wymaga to poziomu pamięci krótkoterminowej operującej engramami w 

formie ikon, krótkotrwałymi wzorcami percepcyjnymi, które mają zadany ewolucyjnie wymiar (jak 

paleosymbole u J.Habermasa
49

) waloryzacji deontycznej o nacechowaniu emotywnym. Łączą się one 

z określonymi emocjami rozumianymi jako bloki percepcyjno-reaktywne, czyli są swego rodzaju 

residuum etapu sprzed rozdziału funkcji motorycznej i percepcyjnej(na który jako kluczowy zwraca 

uwagę A.Gehlen).
50

 Na tym polega preselekcja, która jest podstawą dla późniejszego zakotwiczania 

semantycznego. Sekwensy stanowią wypracowane w toku osobniczego życia quasi-instynkty bazujące 

na ikonicznych znakach, emotywno-motoryczne ciągi działań,  łańcuchy czynności. Dlatego możemy 

mówić na tym poziomie o istnieniu jedynie „ja” epizodycznego , przywiązanego do sytuacji i nie 

wyodrębnionego z otoczeniowości, jednak będącego centralnym (scentrowanym) dysponentem  aktów 

o charakterze percepcyjno-kognicyjnym. Proto-ja,  czy też protojaźń ( w nomenklaturze A.Damasio)
51

,  

operując na epizodach opiera się na wyróżnionej zdolności do generatywności (sumy zdolności do 

generalizacji i tematyzacji, czyli wyróżnienia aspektu(abstrahowania według aspektu)), pamięci 

krótkoterminowej  oraz uwagi. Transformacja na kolejny poziom istnienia następuje poprzez 

sekwensy działań, które zostają scalone w ( mimetycznie odgrywany) rytuał.  

2) Poprzez sekwencyjne połączenie w doświadczeniu wewnętrznym, w sytuacji braku sformułowanej 

jaźni i obrazu samego siebie oraz wobec braku semantyzacji samego siebie ( identyfikacji poprzez 

język), człowiek może zachować ciągłość działań ponad-instynktownych. Semioza zaczyna się  na 

poziomie ikonicznym (czyli możliwość odróżniania siebie w lustrze jest późniejsza), gdzie następuje 

całkowite utożsamienie z sekwencjonowaną czynnością, której residuum językowym są prastare 

formuły (jak „pływać żabką”, „zakwitnąć różą”, omawiane we wnikliwym studium A. Kowalskiego). 
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52
Jaźń tutaj ma charakter płynny i metamorficzny, na tym poziomie funkcjonowania osobniczego nie 

możemy mówić o dystrybucji wiedzy  między osobnikami w sensie przekazu-komunikatu. Dokonuje 

się ona za pomocą mimesis - zdolności do naśladowania zjawisk zewnętrznych i innych osobników, 

dystrybucja informacji bez poziomu ogólnego i abstrakcyjnego. Mimesis ma kilka  ustopniowanych 

faz; w pierwszym polega etapie na tzw. zarażaniu motorycznym, obserwowanym już u wyższych 

ssaków społecznych (Z.Mitosek
53

, P.Gardenfors
54

) opartym na  znakach indeksalnych. Ja 

metamoroftyczno-magiczne lub też mimetyczne wymaga na płaszczyźnie kognitywnej pamięci 

krótkoterminowej oraz ikonicznej, wypracowanej przez naśladowanie zdolności do odtwarzania i 

imitowania  bodźca  oraz  osiągniętej przez imitowanie zachowania innego osobnika - zaczątków 
uwspólnionej uwagi.  

Na tym etapie pojawia się również tzw. rozziew (hiathus) czyli swoiste  rozluźnienie kontaktu między 

bodźcem popędowym i motoryką. To dzięki temu właśnie mamy możliwość osiągnięcia jednolitego 

życia wewnętrznego. Gdyby nasze zachowanie było w pełnym wymiarze poddane instynktom to 

periodyczność wewnętrznego tworzenia i wyczerpywania się bodźców w połączeniu ze zmianą 

aktywujących je sytuacji byłaby nie do wyodrębnienia, wtapiając się w pozbawione powiązania 

momenty teraźniejszości. 
55

Kształtowanie się bazowego układu jednolitego życia wewnętrznego to 

wytwarzanie nielinearnej przestrzeni wewnętrznej,  gdzie jeden algorytm instynktów nie następuje 

bezpośrednio po drugim, ale współistnieje z resztą. Poprzez hiathus między zmysłami a reakcją 

motoryczną, powstaje sfera refleksji w której popędy czyli residua instynktów pozbawione 

bezpośredniej „mocy wykonawczej” konkurują ze sobą. Dlatego jednolitość życia,  o której wspomina 

A. Gehlen, jest polem walki ścierających się sił po-popędowych,  które opanowują człowieka i nim 

kierują, jak ma to miejsce w wymiarze zewnętrznym na poziomie mimetycznym. Motoryka oddziela 

się od sfery percepcyjnej i emotywnej  – „afekty ki” , i dlatego u człowieka następuje rozziew 

(hiathus)
56

 miedzy wnętrzem i  zewnętrzem. W odbiorze wewnętrznym odczuwamy coś w rodzaju 

swoistego naporu z którym wiąże się zachowanie inhibicyjne (powstaje mechanizm inhibicji). 

H.Plessner ,L.Wygotski i A.Gehlen wydają się wysuwać zbieżne wnioski prowadzące do konstatacji o 

definiującym dla człowieka nadmiarze,  naddatku bodźców popędowych. 

3) Mimesis (czyli zdolność zespołowa i indywidualno-osobnicza do naśladownictwa i powtarzania 

wzorca motorycznego) staje się podstawą dla wypracowania rytuału, który jest zbiorowym działaniem 

mającym na celu wspólne wzbudzanie określonych emocji i sztuczne łączenie ich z pewnymi 

zjawiskami, co poprzez współgrę międzyosobniczą ostatecznie   prowadzi do formowania się  

indywiduum (J.Duvignaud) 
57

. W trakcie rytuału następuje naśladowanie pewnych wzorców działań, 

często osobnik dodaje coś od siebie, zachodzi grupowe tworzenie czegoś na kształt  programu 

aktywizacyjnego skorelowanego z sytuacją obecności bodźca napiętnowanego bardzo silnie 

emocjonalnie. Tutaj dokonuje się przejście któremu P. Gardenfors nadał miano Symboliconu
58

 , a 

współczesna badaczka polska A. M. Kot przypisuje przejście od znaku do symbolu zjawiskom 

pochówku rytualnego. Z drugiej strony R.Hudson
59

 łączy to zjawisko z procesem uwspólnionej uwagi 
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która wraz ze zdolnością generalizacji bodźca, prowadzi do sformułowania protosymbolu który, jest 

wzmacniany rytualnie. Mimesis w kolejnych fazach rozwoju podmiotu staje się swoistą dźwignią 

która wynosi go na wyższy poziom symboliczny. R. Girard
60

 który w swoich pracach kluczową rolę 

przyznaje właśnie zjawisku mimesis, zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt staje się ona 

niejako paradoksalnie generatorem tożsamości poprzez odchylenia i mutacje pierwotnego impulsu 
naśladowczego, który po przeformułowaniu przyjmuje nową jakościowo postać „sobowtóra” . 

„Ja” mimetyczne (M. Donald)
61

 czy też „ja” morfotyczno-magiczne (A.Kowalski), „ja” rozszerzone 

(A. Damasio)
62

 funkcjonuje niczym jaźń o rozszerzonym zakresie czasowym, posługująca się i 

rozumiejąca znaki ikoniczne, zdolną do działania w grupie i grupowych inicjatywach o charakterze 

protorytualnym(T. Sikora).Zjawisko metonimizacji jest derywatem rytuału, który pośredniczy między 

mimesis a mitem . Poprzez rytuał również metamorfoza przechodzi w metaforę. Mimesis przechodzi w 

mythos za pomocą rytuału i jego wytworów;  metonimii i  ogólnie syntaksy(T. Sikora
63

). Residuum  

metamorfotycznym tej fazy są zabawy i gry meta-mimetyczne wszechobecne w rozwoju 

ontogenetycznym(W. Benjamin)
64

 a szczegółowo omówione w  książce Homo Ludens J.Huizingi
65

 i 

pracy R. Caillois „Gry i Ludzie”
66

. Metamorfoza, związana jest nie tylko z naśladownictwem, ale ze 

swoistą płynnością wewnętrzną, proteicznością (wspomina A. Gehlen), która jest wynikiem 

sformowania jednolitego, ale amorficznego życia wewnętrznego. Jest również podstawą metafory 

będącej z kolei pośrednikiem między mitem a językiem ( rozumianym całościowo, nie jedynie w swej 

funkcji komunikatywnej ale we wszystkich swoich rolach jakie odgrywa, w szczególności jako nowy 

czynnik antropomorfizacji). 

                                      Ponieważ funkcja ludyczna mimesis wywodzi się z funkcji magicznej, ujęcie 

zachowań naśladowczych jako samo-celowych, dowodzi przemian w mentalnej strukturze człowieka, 

która jednolite pierwotne nastawienie magiczne zastąpiła w konsekwencji przez prawa nauki i reguły 

zabawy. Relacja semantyczna jest wtórna  wobec mimesis, występuje tam bowiem analogia 

naśladujące-naśladowane, znaczące (signifiant) –znaczone (signifie).  Relacji tej nie ma jeszcze na 

poziomie mimesis,  poziom znaczonego, autonomizuje się w pełni dopiero na poziomie językowo-

narracyjnym. Relacja syntaktyczna natomiast łączy dany znak ikoniczny z kodem i innymi znakami. 

Zamiast podobieństwa do przedmiotu, wchodzi  tu w grę podobieństwo do innych jednostek tego 

samego systemu semiotycznego, decydującego o regułach gry mimetycznej. Zofia Mitosek  w swojej 

antologii dotyczącej problematu mimesis traktuje ją jako odmianę funkcji symbolicznej, podczas gdy 

w świetle naszych badań, mimesis musi być rdzeniem i podstawą funkcji symbolicznej. 
67

 

H. Plessner pisze powołując się na F.Nietzschego, że człowiek wskutek nadmiaru popędu jest istotą 

nieustaloną. „Inne naczelne (szympans) nie naśladują innej istoty, ale wykonuje daną czynność wespół 

z nią, robi to samo co tamta.(…) Reakcje te korespondują z  naszymi ruchami, ale ich nie 
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odtwarzają.”
68

 Naśladowanie – w przeciwieństwie do współdokonywania- możliwe jest tylko we 

wzajemnym stosunku między człowiekiem a człowiekiem. Wzajemność zachodzi między ludźmi, nie 

zachodzi  między zwierzęciem a człowiekiem ani między zwierzętami. Naśladowanie i 

uprzedmiotowienie, warunkujące przyswajanie i używanie języka, mają wspólne źródło, mianowicie 

przysługującą człowiekowi zdolność abstrahowania od siebie i stawiania się na miejscu kogoś innego 

(we współczesnej terminologii antropologicznej nosząca miano hetero-identyfikacji w terminologii M. 

Tomasello).
69

 Jest to podstawa zdolności zdaniem H.Plessnera jako definiującej  człowieka i 
określanej jako „ekscentryczna pozycjonalność”.  

4)Poziom „ja” mimetycznego zostaje przekroczony i powstaje „ja” mityczne wtedy, gdy mimesis 

przechodzi w mythos  poprzez proces fragmentaryzacji rytuału. Pierwiastki rytualne zostają spojone 

narracyjnie, ikony gestykulacyjne przechodzą w dźwięki, które przez strukturę składniową (będącą 

owocem rytuału) stają się językiem. W wymiarze ontogenetycznym (omówionym w dodatku A. ) 

odpowiada to fazie, w której dziecko zaczyna używać mowy egzocentrycznej (przed uzyskaniem 

zdolności mowy introcentrycznej). Innymi słowy dziecko zaczyna indywidualnie używać   społecznej 

zdolności, jaką jest mowa. Jeśli pośrednikiem między mitem a językiem jest metafora, residuum mitu 

w języku, to residuum postmimetycznym jest rodzina zjawisk określanych zbiorczo jako metonimia 

która stanowi istotę syntaksy. Mit przechodzi w  język właśnie za pomocą mechanizmu 

metaforyzacji
70

. Następuje tu proces którego owoce H. Plessner określił w następujących słowach:” 

Każdy człowiek, jeśli chce rozumieć siebie jako „ja”, musi  doświadczać się jako centrum, jako punkt, 

w którym rodzą się jego inicjatywy i w którym zbiegają się oddziaływania jego otoczenia „.
71

. 

Zmierzający w swoich rozważaniach w podobnym kierunku H. Lang pisze”. Pojęcie duszy i pojęcie 

„ja” nie jest zdaniem Cassirera czymś pierwotnie danym,( jak sugeruje Tylor,) lecz samo wymaga 

uzasadnienia, mówiąc ściśle podmiotowego ukonstytuowania według Cassirera właśnie w micie i 

poprzez mit następuje wykształcenie pojęcia duszy i pojęcia „ja”.
72

 Na poziomie „ja” narracyjno-

prejęzykowego narracja pozwala wydobyć się jednostce z grupy, co rosyjska badaczka O. 

Freudenberg wiąże ze zjawiskiem wyłonienia się mowy niezależnej, mowy będącej formą 

współdziałania grupowego i spoiwem fatycznym grupy 
73

(ta idea powraca we współczesnej tzw. teorii 

plotki R. Dunbara w której mowa nie tylko informuje ale przede wszystkim coś czyni, dokonuje w 

sensie performatywnym) Ta mowa odpowiadałaby poziomowi mowy egzocentrycznej 

wyodrębnionemu przez L. Wygotskiego. 

W wymiarze internalnym odpowiada to zjawisku odwrócenia kierunku bodźców popędowych.  

Człowiek czyni celem swych zachowań nie zmiany w świecie  zewnętrznym, ale z biologicznego 

punktu widzenia pozbawioną bezpośredniego celu zmianę własnego subiektywnego stanu. 

„Nakładanie się tego co pochodzi z zewnątrz i tego co pochodzi z wewnątrz sięga nieskończenie 

głęboko zapewne aż do jądra substancji człowieka.”
74

 Nadaktywność człowieka wynikająca z 

nadmiaru popędów w powiązaniu  z redukcją instynktów czyni z człowieka istotę naznaczoną brakiem 

i jest swego rodzaju odwrotną specjalizacją gatunku. Jest to konstatacja konwergentna z rozważaniami 

Mumforda Lewisa :
75

  „pierwszym zadaniem człowieka nie było wytwarzanie narzędzi dających 

władze nad środowiskiem lecz jeszcze bardziej potężnych i nieodpartych instrumentów służących 

panowaniu nad sobą, a zwłaszcza nad nieświadomością. Wynajdywanie i doskonalenie tych 

instrumentów – rytuałów, symboli, słów, obrazów, obowiązujących sposobów zachowania (obyczajów) 
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było  (…) głównym zajęciem wczesnego człowieka bardziej niezbędnym od przetrwania niż 

wytwarzanie narzędzi i o wiele istotniejszym dla jego późniejszego rozwoju.” 

5)Mythos przechodzi w logos kiedy język zostaje wydobyty ze swojego zmysłowego  entourage’u i 

uniezależnia się od kontekstu przez zjawisko emendacji (w wymiarze ontogenetycznym odpowiada to 

fazie mowy introcentrycznej, mowie wewnętrznej, własnej). Według wspomnianej już O. Freudenberg 

, badaczki   narracyjności w mitografii i antyku „ja” narracyjno-językowe wykształca się i narracja 

pozwala wydobyć się z grupy, wtedy, gdy mowa zależna wyłania się ze zbiorowej mowy niezależnej 

(przykład chóru greckiego i przejścia od komentarza do” narracji o” jak nazwał tą zdolność E. 
Macphail

76
). Mit tym samym zostaje spojęciowany. 

H. Plessner określa język jako milieu externe , które pełni funkcje stabilizującą i socjalizującą : W 

języku nikt nie jest solus ipse, dystans jest(..) warunkiem samoistności, dziecko oswaja się z ciałem 

zewnętrznie i wewnętrznie, przyzwyczaja się traktować siebie wraz z innymi rzeczami jako rzecz i 

doświadczać swej własnej pozycji tutaj (…) jako pozycji wymiennej na inną 
77

. Jest to swoista 

wykładnia koncepcji „ekscentrycznej pozycjonalności”, ograniczona w tym wypadku do płaszczyzny 

stricte językowej. 

Język, w funkcji narracyjnej z kolei według A. Gehlena
78

”powoduje proces „odciążania”” doznań w 

sytuacji poznawczej.  Dystans  zwiększa się gdy między nasze zachowanie a rzeczywistość wsuwa się 

„międzyświat aktywnie ustanawianej symboliki”.
79

 Dzięki tej aktywności, która eliminuje bodźce 

rzeczy i jednocześnie zastępuje je symbolem  np. w formie głosu jako sposobu zwracania się i który 

jest aktywnym  i zarazem zmysłowo odbieranym atrybuowaniem uwagą, bodźce tracą mityczną siłę 

nacisku, są eliminowane i odsuwane na dystans, a ich napór minimalizowany ( tak ten proces po raz 

pierwszy opisał H. Usener w swojej pionierskiej pracy „Gotternamen”)
80

.  

                                       Na przedpolu formy symbolicznej jaką jest język następują dwa kluczowe dla 

antropogenezy ludzkiego bytu świadomego procesy (wyróżnione przez H. Usenera i J. Duvignauda) 

którym zdecydowaliśmy  się nadać miano- teonomicznego upodmiotowienia i rytualnej 

indywidualizacji. Oba te sprzęgnięte ze sobą procesy mają  symboliczny mianownik i związane są 

ściśle z poziomem symbolizacji o charakterze mitycznym. Poświęcimy im osobne rozdziały tutaj tylko 

zaznaczmy ich wagę. E. Cassirer podejmując tezę H. Usenera
81

 o istnieniu we wczesnej fazie rozwoju 

świadomości numinotycznej (przedreligijnej) zjawiska podobnego do opisanego przez R. Otto w 

koncepcji tzw. numinosum .
82

  Chodzi o tzw. „bogów chwili” („Augenblickgotter”) - doszedł on do 

wniosku że pierwotne spojęciowanie zjawisk, ich prymarna semantyzacja nie jest wynikiem  

obiektywizacji treści w nich zawartych (jak można by domniemywać rozumując za Kantem, i znając 

jego neokantowskie afiliacje E. Cassirera), ale intensyfikacji mocy doznania, które zamknięte zostaje 

w numinotycznym imago dei, obrazie „chwilowego boga”. „Bogowie chwili”(Augenblickgotter) tj. 

według H. Usenera demony panujące w świadomości mitycznej czy też moce posiadające mana, 

powstają. „Bogowie chwili” powstają wskutek transformacji zmysłowego doświadczenia w symbole. 

W ten sposób emocjonalne napięcie jest odprowadzane i stabilizowane. Hipostaza stwarza „ja” i 

symbol przez stosunek wewnętrznego zdwojenia, który następuje wskutek gwałtownego oddzielenia i 
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izolowania silnego doznania. Dopiero gdy powiedzie się ta separacja (między ja i afektyke wnika 

symbol pra-słowo, pra-imie i ono oddziela i kształtuje też „ja”), kiedy ogląd zostaje 

„ujednopunktowiony” i do niego zredukowany, powstaje w efekcie twór mityczny lub językowy, 

pojawia się słowo albo mityczny „bóg chwili” wraz z przeciwporządkowanym mu „ja”. „Chwilowi 

bogowie” są przejawami chwilowych stanów psychicznych, hipostazowanymi, postrzeganymi jako 

coś obcego, zarazem stanowią  przez „efekt zwierciadlany” zaczątek „ja” symbolicznego, 

reprezentacji „ja” w wewnętrznym samoodbiorze. Proto-ja(ja mimetyczne) dzięki interakcji z „bogami 

chwili”, przekracza swój pierwotny wsobny status proto-podmiotowy.  Ten proces to właśnie 

teonomiczne upodmiotowienie. 

Rytualna indywidualizacja. Wyłanianie się „ja”, jako indywidualności wobec innych podmiotów to 

proces tzw. rytualnej indywidualizacji. Najlepiej scharakteryzował go J.Duvignaud w pracy na temat 

„rytualnego  źródło ja” 
83

. W opinii francuskiego badacza indywiduum wykształca się i oddziela od 

ludzkiej grupy na bazie i w wyniku (permutacji) wspólnie odprawianych rytuałów. Podobnie 

holenderski badacz rytualistyki, F. Staal ,stwierdza expressis verbis :„self is reification of ritual”
84

. 

Do tego niezwykle istotnego wątku powrócimy w dalszej części pracy(rozdział IV). Język jako forma 

symboliczna rozpatrywana odpodmiotowo ma dwa przeciwstawne wektory: introjekcji która następuje 

w procesie ontogenetycznego kształtowania młodego osobnika gatunku ludzkiego oraz  interakcji 

symbolicznej w paradygmacie którym  operujemy w niniejszej pracy, a zgodnie  z którym język 

kształtuje podmiotowość  „uczestników mowy” w trakcie współgry, współkształtowania i „wymiany 

symbolicznej”. 

Dwa nurty zasadniczych dociekań będą rozwijały się wokół dwóch problematów: relacji interaktywnej 

jednostka –kolektyw oraz rozwoju ontogenetycznego człowieka, z racji tego że dziedziny które je 

badają– socjologii (R. Collins)
85

 i badań nad dziećmi (L. Wygotski,
86

 J. Piaget
87

) są najbardziej 
wiarygodne w kwestii materiałów empirycznych oraz owocne we wnioski antropologiczne. 

I) Interakcja. Interakcjonizm jak zaznaczyliśmy na wstępie to dla nas symbolizm o charakterze 

interakcyjnym. To stanowisko opiera się na koncepcji wymiany symbolicznej w interakcjonizmie w 

ujęciu G.H. Meada które pojawia się również we współczesnych pracach  Sh.Gallaghera, A.Kapusty i 

J. Duvignauda; według G.H.Meada język jest formą działania, natomiast „ja” wynika z współgry 

aktantów którzy, dookreślają się w trakcie interakcji symbolicznej. Jak pisze G.H. Mead:. Myślenie 

zawsze pociąga za sobą symbol wywołujący taką samą reakcję u osoby, która myśli, i u innej 

osoby(…) symbol ,którego używamy wywoła u innej osoby tę samą reakcję,(…)jednostka ,która cos 

mówi, mówi do siebie to samo, co mówi do innych; inaczej nie wiedziałaby , o czym mówi.
88

 Jednostka  

doświadcza siebie samej jako takiej nie bezpośrednio lecz tylko pośrednio, przyjmując punkty 

widzenia innych członków tej samej grupy społecznej lub uogólniony punkt widzenia grupy 

społecznej, do której należy, to doświadczenie zapośredniczone jest – zaznaczmy symbolicznie.  

Interakcjonizm transformacyjno-symboliczny uzupełnia lukę w dorobku myślowym E. Cassirera i 

S.Langer, którą jest problemat  źródeł podmiotu. W koncepcji E. Cassirera problem ten implicite 

rozwiązuje  neokantowski rodowód , lecz dla S. Langer pozostaje kłopotliwą kwestią, a wręcz 

niepostawionym pytaniem. Rozwój podmiotu w naszej pracy jak zaznaczyliśmy we wstępie śledzimy 

w wywodzie uzupełniającym  w czterech wymiarach - dziecięcej ewolucji kompetencji znakowej, 
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badaniach antropogenezy filogenetycznej, etologią dzikich i  przypadkami chorób psychicznych w 

aspektach „hipersymbolizacji” i „desymbolizacji”.  

W pracach G. H.Meada i innych przedstawicieli interakcjonizmu symbolicznego, oprócz opisania 

wymiany symboli i konstytucję „ja” w relacjach kolektywnych, chodzi również o  metamorfozę 

dokonywaną za ich pomocą, aż do  końcowego finalnego etapu rozwoju, jakim jest autokreatywny 

podmiot. W klasycznym interakcjonizmie symbolicznym świadome życie jaźni stanowi zatem 

nieustanny proces wskazywania sobie i odnoszenia do siebie symboli. Wszystko to co postrzegamy w 

życiu społecznym odsyła do jaźni i zyskuje znaczenie w wyniku autointerpretacji.
89

Czyli innymi 

słowy autorefleksja jest formą auto-interakcji, która jest pochodną interakcji. 

W opinii H.G. Meada jaźń jest projektem symbolicznym, aktywnie budowanym  i rozwijanym przez 

jednostkę przy pomocy środków symbolicznych dla wypracowania indywidualnej tożsamości w 

kontekście odniesienia do postaci bliskich i figury „uogólnionego innego”. Tego rodzaju symboliczna 

interakcja, w oparciu o którą dokonuje się proces konstruowania i rekonstruowania ego, pozostaje w 

ścisłym związku  z kulturą. Problem jaźni, rozstrzyga się w kontekście  rozwoju dziecięcego poczucia 

tożsamości, w oparciu o aktywne i twórcze interakcje z innymi oraz odniesienie do szerzej 

pojmowanego przeistoczonego sygnitywnie otoczenia (W. Ong).
90

Interakcjonizm w wersji 

ortodoksyjnej uważamy ze względu na brak odniesienia do funkcjonalno-neurologicznych podstaw 

działania jaźni nie do przyjęcia i wymaga przeformułowania. Podmiotowość uznajemy za strukturę 

zbyt głęboko zakorzenioną aby była możliwa do wyjaśnienia jedynie za pomocą sieci odniesień 

interakcyjnych na płaszczyźnie społecznej. 

Różnica między naszą  koncepcją nazwaną interakcjonizmem transformacyjno-symbolicznym a 

klasycznym interakcjonizmem G.H. Meada i jego następców polega na tym, że według tego drugiego 

jaźń konstruowana jest w całości przez interakcje i za pośrednictwem interakcji . Jednostka ujmuje 

samą siebie w taki sposób, w jaki widza ją inni. Natomiast w naszej zmodyfikowanej wersji symbol 

nie jest jedynie pośrednikiem w interakcji, ale również dzięki instancji symbolicznej jednostka może 

uzyskać względną swobodę od presji grupy i otoczenia fizycznego, a co więcej auto-kreować się  za 

pomocą środków symbolicznego wyrazu . „Transformacja” w nazwie ma zarazem  wskazywać na 

proces rozwoju jaki dokonuje się w jaźni za pomocą symboli. Ściślej mówiąc  ko-ewolucja 

podmiotowo-symboliczna zachodzi  na zasadzie sprzężenia zwrotnego, w którym symbol służy 

niejako podmiotowi jako dźwignia dzięki której winduje się on na wyższy poziom. W naszej wersji 

jaźń jest konstruowana w oparciu o wymianę symboliczną ale  w toku wspólnej kooperacji  znakowej 

wskutek której w spiralnym rozwoju(czyli w procesie zainicjowanym jednostkowo ale powodującym 

rozwój całej grupy) w efekcie generują się nowe poziom znaków( w kolejności: indeks, ikona, 

symbol) a zarazem samo zrozumienie wzrasta i powstaje nowa formuła jaźni. To „nowe ja” jest 

współkształtowane zarówno przez innych jak  i autointerpretacje za pomocą znaków które koncentrują 

się w nowe formy symboliczne. 

Punktem wyjścia tego stanowiska jest założenie wspólnej przestrzeni interakcyjnej działania która 

wytwarza się u progu kontaktu sygnitywnego między osobnikami .
91

 Interakcja rozwija się w trzech 

fazach: 

1)Uwaga. 

2 )Uwspólniona uwaga, wzmacniana emotywnie poprzez rytuał. 

3)W oparciu o uwspólnioną uwagę  wypracowanie  wspólnego stanu, nastawienia poznawczego, 

przestrzeni interakcyjno-działaniowej. Mimesis rozwija się dialektycznie przez udział w działalności 

naśladowczej, uwikłanie w struktury naśladowcze ,oraz narzucenie przez nie „bycie na zewnątrz siebie 

ku”. Powodują one poczucie wyobcowania ale i za  pośrednictwem alienacji  ukonstytuowuje się 
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„ekscentryczna pozycjonalność”,  intersubiektywna przestrzeń wspólnej świadomości (E.Durkheim)
92

 

i w końcu na jej tle samo-odniesienie. Jednocześnie ta  specyficznie ludzka zdolność  symulacji – 

introjektowana prowadzi do umiejętności wyobrażeniowego tworzenia modeli sytuacji by w końcu 

przybrać postać automodelu (T. Metzinger).
93

 Z kolei  stanowisko filozofujących neuronaukowców 

(A. Damasio, jest w naszej ocenie pozbawione aspektu dynamizmu,  wynikającego z interakcji 

grupowych, które interioryzowane przez indywiduum stają się motorem przemian o charakterze 

rozwojowym. Dlatego też konieczne jest pogodzenie tych dwóch stanowisk, czemu ma służyć próba 

sformułowania paradygmatu interakcjonizmu symboliczno-transformacyjnego.
 94

 

Inicjacja i akulturacja, jak stwierdziliśmy, opierają się na procesie powtarzania. W świetle socjologii 

interakcyjnej mimesis jest koniecznością. Nie chodzi jedynie o rdzenną nieautentyczność zachowań 

ludzkich. Głębsze znaczenie mimesis na poziomie magicznym  polega na tym, że „ja” mimetyczne 

poprzez  ciąg metamorfoz, których residuum są gry dziecięce przeistacza się w ja mityczne , a 

metamorfozy w (metaforyczne) odgrywanie. Podstawowa różnica miedzy zabawą i grą polega na tym, 

że w grze dziecko musi znać postawy wszystkich , którzy biorą w niej udział. Postawy innych które 

grający przyjmuje(…) można nazwać uogólnionym innym jednostka może w ogóle myśleć tylko wtedy 

gdy przyjmuje(..) postawę uogólnionego innego w stosunku do siebie samej.
95

Ten uogólniony inny jest 

figurą która otwiera poziom świadomości mitycznej. Jak pisze H. Plessner :”Osobowość realizuje się 

wyłącznie jako ucieleśnienie, w sensie przenośnym i dosłownym. Ucieleśnienie, identyfikacja, 

personifikacja opisują zatem elementarną strukturę roli, wyznaczającej z góry – niezależnie od typu 

społeczności- stosunek jednostki do grupy , której jednostka jest członkiem . Wyróżnioną pozycję „ja” 

w hierarchii osobowych form należy rozumieć w dwojakim sensie – jako miejsce , jakie „ja” aktualnie 

zajmuje, a wiec ,(…) jako lukę , którą może też zapełnić ktoś inny, oraz jako wewnętrzną sferę, którą 

po prostu jestem i która stwarza mi możliwość wycofania się w siebie samego. Indywidualna i ogólna 

subiektywność , to znaczy intersubiektywność , implikują się wzajemnie.
96

 

II).Ontogeneza. Z kolei L. Wygotski charakteryzując proces symbolizacji od strony ontogenetycznej 

stwierdza iż : za pomocą mowy dziecko po raz pierwszy ma możność zwrócić się ku samemu sobie, 

rozpatrując niejako samego siebie z boku, jak  obiekt. Mowa pomaga mu opanować ten przedmiot 

drogą uprzedniej organizacji i planowania swych własnych działań i swego zachowania.
97

Dzięki 

planującej funkcji mowy ukierunkowanej na własną aktywność, dziecko tworzy obok bodźców 

dochodzących do niego ze środowiska nową serię bodźców pomocniczych działających między nim a 

środowiskiem i ukierunkowujących jego zachowanie. Te pomocnicze bodźce (w tym wypadku mowa) 

które pełnią specyficzna funkcje organizacji zachowania, są właśnie znakami symbolicznymi. 
98

Służą 

one dziecku przed wszystkim za środek kontaktu społecznego z otaczającymi ludźmi a także 

zaczynają być wykorzystywane jako środki oddziaływania na samego siebie, jako środki 

autostymulacji, tworząc w ten sposób wyższe form zachowania. 

                                       Zwieńczeniem systemu paralelnych transformacji symbolicznych „ja” i 

kultury zaproponowanego przez nas,  który w istocie jest pewną interpretacją filozofii form 

symbolicznych i jej specyfikacją w odniesieniu do problematu genezy podmiotu jest ego abstrakcyjne, 
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jak określił je J.C. Kaufmann
99

 czy też podmiot ekstymny (w ujęciu S. Żiżka).  
100

Powstaje ono, gdy 

logos przechodzi w  pismo (tekst –po ten termin sięgamy zamiennie z uwagi na jego szerszy zakres 

semantyczny). W.Burszta
101

  poddaje refleksji problemat podmiotu przyszłości w ramach kultury 

intermedialnej; ego abstrakcyjne wyzwolone z więzi podmiotowo-przedmiotowej staje się podmiotem 

ekstymnym (S.Żiżek)
102

. Innymi słowy,  podmiot eksternalny podstawę swojego ontologiczne 

ufundowania opiera na zewnętrznych podstawach (faza egzocentryczna u M.Donalda)
103

.Samo-określa 

się przez swoje wytwory jak je nazywa J.C.Kaufman
104

- eksterioryzacje w stopniu większym niż w 

jakiejkolwiek z wcześniejszych faz. Na tym etapie koewolucja podmiotu i kultury (czy też mówiąc 

językiem T. Deacona
105

 „mózgowia” i symbolu) osiąga apogeum. Symbol zostaje sprowadzony do 

swej czysto funkcjonalnej roli, natomiast „ja” zdaje się być odcieleśnione w coraz wyższym stopniu. 

Proces ten ma swoje granice biologiczne, jednakże rozwój nauki i techniki zdaje się stanowić spore 

wyzwanie dla refleksji filozoficznej w tej sferze. Symbol zostaje uzewnętrzniony (eksternalizowany) i 

przybiera formę pisma które, co wyjątkowe, ze sfery przedmiotowej może wpływać na sferę 

podmiotową, może kształtować „ja” symboliczne , „ja” o najwyższym stopniu rozwoju :” 

Autointerpretacja i doświadczenie samego siebie dokonują się za pośrednictwem innych ludzi i rzeczy. 

Droga do wewnątrz wymaga punktu oparcia  na zewnątrz.”
106

 -pisze H. Plessner. Ten poziom datuje 

się w sensie historycznym według badacza M. Donalda na około 40 tys. lat i pojawił się wraz z 

zaczątkami pisma.W ten sposób świadomie” ja” symboliczne uzyskało odzwierciedlenie w świecie 

zewnętrznym. Jak pisze Hans Blumenberg twórca największego dzieła na temat mitografii w drugiej  

połowie XX wieku  „Arbeit am Mythus,” w lapidarnym skrócie 
107

:”Homo Pictor to nie tylko 

wytwórca jaskiniowych wizerunków służących magicznym praktykom myśliwskim lecz istota , która 

dzięki rzutowaniu obrazów przezwycięża chwiejność świata”. Wskutek czego na końcu tego procesu 
wykształca się zjawisko które A. Kowalski nazywa lingwocentryczną tekstualizacją obrazu świata.

108
 

Symboliczna identyfikacja ma miejsce na wszystkich szczeblach począwszy od stadium mitycznego, 

poprzez  narratywno-autobiograficzne i egzocentryczne na którym uzyskuje swoje apogeum. We 

wszystkich tych fazach, mamy do czynienia z samo wyobcowaniem które jest konieczne dla 

autotranscendencji. Na poziomie mitu oznacza to wydostanie się z więzi „umweltu”, zyskanie 

poczucia siebie na poziomie języka, oddzielenie się od grupy (ale zarazem uwięzienie w splocie 

podmiotowo-przedmiotowym). Na poziomie egzocentrycznym oznacza to względną niezależność od 

podziału przedmiot-podmiot . 
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Koniecznym i dopełniającym elementem tego procesu jest zjawisko sztuki, dla której E. Cassirer 

przewidywał szczególna rolę, niejako zamykającą system. Sztuka powodując pojednanie dokonuje 

powrotu do świata zmysłowości, ale  zapośredniczoną przez symbole. Zarazem, na co zwrócił uwagę 

Paul Valery 
109

, jest procesem przywracania pierwotnej symbolotwórczej mocy, funkcję tę określił  P. 

Ricoeur jako jedno z trzech źródeł symbolizmu
110

 (obok kosmicznego i onirycznego). 
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II.PODMIOT I INDYWIDUUM. 

                                    W  tym rozdziale skupimy się na przeglądzie multidyscyplinarnego spektrum 

idei  na temat genezy świadomości( jako rdzenia podmiotowości) w kontekście symbolu. Zgodnie z 

paradygmatem metodologicznym holizmu i emergentyzmu ewolucyjnego w myśl którego opis i 

wyjaśnienie fenomenu podmiotu, symbolu, czy  kultury nie są możliwe w ramach  podejścia 

redukcjonistycznego.  Dopiero umieszczenie danego obiektu badań (problematyki) w układzie relacji 

opisujących całość badanego poziomu rzeczywistości może dostarczyć wglądu w  naturę podmiotu. 

Natomiast drugie założenie wymaga od nas abyśmy rozpatrywali przedstawione zagadnienie w  

zarówno w diachronicznym kontekście historycznego rozwoju jak i wzięli pod uwagę sprzężenie 

zwrotne między wyistoczonymi jakościowo i funkcjonalnie  różnymi poziomami podmiotu, których 

złożone relacje przebiegają zarówno w górę jak i w dół. Metodologiczny holizm i ewolucyjny 

emergentyzm będą stanowić dwie osie  paradygmatyczne naszej pracy, w obrębie których będziemy  
się poruszać. 

                                   Propozycja swego rodzaju holizmu jako metodologii 
111

 ma podkreślać że nie 

jest możliwa separacja komponentów  neuro-biologicznego i socjalnego. Pierwszy aspekt przedstawia 

człowieka w wymiarze podmiotu jako samodzielnego organizmu, który jest strukturalnie i 

funkcjonalnie uwarunkowany przez mechanizmy neurologiczne, do których jednak nie może zostać 

zredukowany. Ten aspekt podkreślamy referując badania między innymi A. Damasio i G. Edelmana 

którym poświęcamy dużo miejsca. Komponent kolektywny stanowi odrębną całość, składającą się z 

dynamicznych elementów interakcji kolektywnych , które podlegacją  własnym emergencyjnie 

wyłaniającym się prawom. Tę stronę zagadnienia naświetlamy korzystając z ustaleń nurtu badań 

podmiotowości określanego jako interakcjonizm symboliczny. Dynamiczne procesy kolektywnych 

interakcji i synchronizacji symbolicznej poddają się eksplikacji za pomocą  mechanizmów 

kognitywnych, (wykładnią ich jest stanowisko interakcjonizmu transformacyjno-symbolicznego). Te 

kognitywne mechanizmy koordynujące kolektywne synchronizacje  są tymi samymi, które 

inkorporują element społeczny w jednostce (habitus). Wizerunek człowieka w pryzmacie tego 

paradygmatu jest holistyczny z uwagi na to że  kolektywnie skonstruowana rzeczywistość posiada 

zarazem biologiczną podstawę (nie będąc do niej redukowalną) i jako emergentny socjalny „umwelt” 

ma wpływ na biologiczną strukturę (kognitywną i cielesną). Holizm w tym wydaniu jest 

przeciwstawny naturalistycznemu fizykalizmowi (ku któremu bardzo często ciążą nauki kognitywne, 

tzw.neuroscience) oraz klasycznemu dualizmowi  opartemu na opozycji nauka-kultura, 

esencjalizującemu lub ontologizującemu ducha lub kulturę. Stanowisko naturalistyczno-scjentystyczne  

w naukach humanistycznych wydaje się nam nieadekwatne. Naukowe rozumienie w tych dziedzinach 

nie może obejść się bez wyjaśniania, a holizm pozwala przezwyciężyć tę wynikającą ze statusu  nauki 

dychotomię. Postulat ten wskazuje również na próbę  zmiany paradygmatu nauk społecznych, 

bazującego na opozycji natura-kultura, na rzecz swego naturalizacji dziedziny kultury i objęcia jej, 

jako środowiska właściwie ludzkiego (charakterystykę jego w kategoriach umweltu)  analizą opartą o 

zasady „mechaniki ewolucyjnej”. Eklektyzm naszej metody badań ma być zarazem remedium na 
niedostatki i ograniczenia metodologicznych „izmów”. 

                                        Pozostając w paradygmacie metodologicznego holizmu i ewolucjonizmu 

emergentystycznego rozpatrzymy w szczególności teorie symbolistyczne (do których przedstawicieli 

zaliczamy: H. Blumenberga, P. Ricoeura, E. Cassirera w Europie oraz M. Donalda, T. Deacona, M. 

Lewisa, S.Langera w Stanach Zjednoczonych) zajmiemy się również klasycznym interakcjonizmem 

(G.H.Mead) aby wypracować spójne stanowisko w kwestii symbolicznej genezy świadomości, 

stanowisko opozycyjne, z jednej strony, wobec nurtu psychoanalitycznego i strukturalizmu( C. Levi-

Strauss), a  z drugiej wobec a-egologicznego  redukcjonistycznego scjentyzmu a również wobec 
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popularnej postmodernistycznej koncepcji „śmierci podmiotu” (głównie M. Foucault
112

  dla którego 

indywiduum jest produktem  relacji władzy-wiedzy „oplatających” cielesność) . 

Ciekawe jest również zestawienie dwóch szkól antropologicznych niemieckiej w osobach( H.Plessner, 

A.Gehlen, H.Blumenberg) i amerykańskiej z uwagi na ich zastanawiająca komplementarność. Zasługa 

tej pierwszej jest przełamanie dualizmu natura-kultura i w tym kontekście przedstawienie specyfiki 

statusu człowieka i podmiotu ludzkiego. Osiągnięciem tej drugiej korzeniami sięgającej S. Langer, co 

szczególnie podkreśla M. Lewis, jest pokazanie „sprzężenia zwrotnego” na linii podmiot–symbol i 

szerzej podmiot –kultura, czyli prezentacja człowieka tworzącego kulturę jako zarazem twórcy 

swojego środowiska i zwrotnie wytwór tego środowiska. Oba nurty uzupełniają się, ponieważ 

sztuczny świat kultury to zastępnik naturalnego otoczenia, który jak podkreślają zgodnie H. Plessner i 

A. Gehlen  stanowi o  wyjątkowości  człowieka jako gatunku. Zamiana natury na kulturę jest  

najwyższym osiągnięciem człowieka, ale zarazem również jego największym ciężarem. Proces 

emergencji kultury na gruncie naturalnych zachowań stadnych jednostek ludzkich  zostaje 

szczegółowo przedstawiony przez M. Donalda i M. Tomassello w priorytetowej ścieżce ko-ewolucji 

„mózgowia i znaku” (T. Deacona). 

                                        Podmiot w kontekście tego paradygmatu przestaje być wyizolowaną 

kategorią, istnieje w splocie podmiot-znak-inny. Filozofia kultury G. Simmla przeciwstawia 

podmiotowi jego dzieło - kulturowy wytwór, w tym przypadku narzędzie o wymiarze symbolicznym. 

Jego stanowisko ogranicza się w tym względzie do dwóch pozycji: „podmiotu” i ”dzieła”, które 

„wymyka się” podmiotowi z rąk i stawia mu opór.
113

 Przyjmujemy to stanowisku, ale wzbogacamy je 

o skorygowany o epigenezę ewolucjonizm. Z kolei E. Cassirer, mimo iż jego filiacje neokantowskie 

odrzucamy jako niedostateczne, pozostaje patronem naszej pracy z uwagi na to że jest pierwszym 

filozofem, który dostrzegł kluczową rolę symbolu dla statusu człowieka jako istoty świadomej i 

myślącej. Ten kluczowy i konstytutywny wkład pragniemy wyrazić w trzech tezach. Inherentnym 

rdzeniem świadomości jest symbol, następnie zachodzi wyraźna ko-ewolucja, historyczna 

zależność rozwojowa symbolu i jaźni, po trzecie  symbol objawia się jako nieusuwalny pośrednik 

w świadomym samo-odbiorze podmiotu. 

                                        Jeśli człowiek to animal symbolicum, powstaje  pytanie  o to jak w tym 

układzie symbolizowania i oznaczania ująć samego człowieka, innymi słowy o jakim podmiocie 

mówimy. Funkcja oznaczania, jaka się z tym łączy skutkuje, między innymi, koniecznością 

interpretowania znaków i symboli oraz nadawania znaczeń temu czego doświadczamy. Wszystkiemu 

temu przyświeca idea animal symbolicum wedle której źródłem ukonstytuowania się podmiotowości 

jest symbol. Symbol jest osnową konstytuującą podmiot jako swoisty organizm symboliczny, a  

symbolizowanie jest procesem kreacji znaczenia w sensie aktywności  ciągłej semiozy (Ch. S. 

Peirce).
114

 Ciągłe wytwarzanie znaczeń (semioza- semiosis) jest równocześnie procesem budowy 

(samobudowania się – jak pisze M. Daraki)
115

 podmiotu.  Nasza rozprawa w założeniu  ma być 

również przeglądem stanowisk odnośnie ról podmiotu w filozofii kultury, ze szczególnym naciskiem 

na ekspozycję roli symbolu dla konstytuowania się podmiotu w kulturze i próbą sformułowania teorii 

podmiotu w kontekście jego genezy kulturowej. Stawiamy tezę, że kolejnym stadiom rozwoju form 

symbolicznych odpowiadają korespondujące z nimi formy podmiotowości. Odpowiednio: na 

przedpolu tego systemu można wyróżnić magiczne, pramityczne stadium podmiotowości  proto-ja 
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czemu odpowiada nagi rytuał, dalej ja mimetyczne, ja mityczne(wyrastające z mitu), „ja” językowe - 

istniejące i kształtujące się za pomocą języka, ja historyczne o narracyjnie wzbogaconej tożsamości 

posiadające osobistą historię, tzw. podmiotowość narracyjna i ego abstrakcyjne którego korelatem jest 

nauka.  Przejście dokonuje się za pomocą zjawiska określanego jako mimesis (W. Benjamin, E. 
Gehlen, R. Michalski). Formy symboliczne to również etapy upodmiotowienia. 

                                    Podmiotowość, czyli centrum aktów o charakterze wolicjonalnym i 

poznawczym ma charakter systemu samo-odniesienia, jednak zapośredniczonego poprzez symbol. I to 

jest zasadnicza różnica między naszymi założeniami a klasycznymi koncepcjami suwerennego 

podmiotu. W tym aspekcie E. Cassirer zgodny jest z K. Popperem; podmiot i przedmiot wyłaniają się 

jako autonomiczne, ale pozostające w stałym napięciu elementy bytu świadomego. Te dwa bieguny 

wymagają jednak pośrednictwa trzeciego elementu – modelu który ma charakter symboliczny. 

Dlatego konstytucja podmiotu jako  bytu świadomego musi  zależeć od relacji łączących byt 

świadomy z przedmiotem (przedmiotami) oraz z innymi podmiotami w kontekście zapośredniczenia 

znakowego. Ta relacja nie jest relacją prostą . W koncepcji Karla Poppera
116

 ludzkie ja (na 

najwyższym poziomie ja teoretyczne) kształtuje się tylko dlatego, że jest w stanie ustawicznie 

tworzyć modele względnie teorie dotyczące świata (z których ostatni związany jest  z 

tekstualnością myślenia na najwyższym poziomie, korelatywnym z eksternalnym symbolizmem). 

Ta teza Popperowska jest implicite rozwinięciem stanowiska E.Cassirera, że pomiędzy podmiotem i 

przedmiotem pośredniczy międzyświat symboliki. Ponadto oś podmiot-przedmiot posiada pewną 

dynamikę polegającą na przechodzeniu przedmiotu w podmiot i odwrotnie. Wytwory podmiotu 

przybierają postać eksterioryzacji ( J.C. Kaufmanna)
117

  i odwrotnie dzieła, jako znaki, są 

współoparciem dla szukającego identyfikacji podmiotu. Pierwszy z tych procesów realizuje zdolność 

podmiotu do internalizacji przedmiotowego doświadczenia. Drugi uwidacznia się w automatyzacji (a 

więc pewnym uprzedmiotowieniu) zdolności, które początkowo zdobywane są świadomym wysiłkiem 

podmiotu. Podział ten generuje się w trakcie kształtowania się form symbolicznych. Rozwój 

gramatyki form symbolicznych stwarzając ten podział ,w trakcie swego rozwoju dookreśla oba człony. 

Innym aspektem jest relacja ja-inni. Interakcja odbywa się w naszej zmodyfikowanej wersji na 

najbardziej fundamentalnym poziomie. Wzajemna ko-definicja partnerów interakcji ma pośrednictwo 

stabilizujące symbolu, przybiera zatem charakter symboliczny. Te dwa aspekty splatają się, bowiem 

jedynie przez symbol może dojść do interakcji, inny nagi, niezapośredniczony symbolicznie kontakt 

jest niemożliwy. 

                                     Zgodnie z paradygmatem interakcjonizmu formy symboliczne to  zarazem 

formy zbiorowej świadomości  w sensie bliskim poglądom E.Durkheima.
118

 Założeniem E. Cassirera 

jest że  sama świadomość ma strukturę symboliczną,  jak pisze Herman Lang w swojej monografii 

„Język i nieświadomość”: w każdym językowym „znaku , w każdym mitycznym albo artystycznym 

obrazie(..) występuje pewien rodzaj wytwórczej organizacji, jakaś specyficzna aktywność 

świadomości, która odróżnia się od wszelkiej rzeczywistości bezpośredniego odczuwania czy tez 

postrzegania, by się następnie posłużyć tą rzeczywistością jako medium, jako środkiem wyrazu”
119

.  

Jest to tzw. teza o uzewnętrzniającym się wnętrzu. Pośrednikiem procesu uzewnętrzniania się jest 

zjawisko uwagi, której istotą jest „ujednopunktowienie” myślenia. Manipulacja uwagą za pomocą 

znaku występuje na przedpolu  uwspólnionej uwagi, której wynikiem jest mimesis. Mimesis jest 

wykładnią stanu świadomości  magicznej, przedmitycznej, która nie operuje skonsolidowanym 

wyrazem ani poczuciem „ja”. Wraz z językiem kształtuje się,  poprzez mowę zewnętrzno-

interaktywną, świadomość zbiorowa wyrażająca się w postaci mitu (pojętym jako poziom 

świadomości, a nie opowieść mityczna która jest jego eksponentem), natomiast świadomość 
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jednostkowa wyraża się w postaci mowy wewnętrznej (egocentrycznej – L. Wygotski)
120

. Mimesis jest 

zarazem uniwersalnym spoiwem (iunctim) między szczeblami form symbolicznych i w ich obrębie i  
także spaja w wymiarze inter-kolektywnym  podmioty uwikłane w relacje kooperacji. 

                                    E. Cassirer wyróżnił w procesie symbolizacji rozpatrywanej diachronicznie trzy 

zasadnicze fazy rozwoju, funkcyjnie odróżnione etapy kształtowania się symbolu. Które my w 

niniejszej pracy korelujemy z fazami rozwoju podmiotu. Te trzy fazy funkcje i odpowiadające im 

formy symboliczne są sui generis trójpostaciową relacją symboliczną, można przedstawić ją  jako 

podział - wyczerpujący ale nierozłączny. Zatem funkcja symboliczna przysługująca symbolowi może 

występować w trzech postaciach. 

Są to funkcje, a zarazem fazy symbolicznego zapośredniczania i związane z nimi stopnie form 

symbolicznych to: 

1)funkcja wyrazu zmysłowego  – (której korelatem jest) mit, 

2)naocznego przedstawienia – język, 

3)czystego znaczenia – nauka (w sensie przede wszystkim wytworu, czyli mówiąc pisma tekstu) ale 

również aktywności teoriotwórczej). 

Te trzy poziomy to również powiązane stadia rozwoju języka: 

ad.1)Pierwszy etap to tzw. faza zmysłowego wyrazu w której język nasycony jest metaforami, 

występuje bogactwo ekspresji i gestów związanych z ciałem, znak stapia się z oznaczanym 

przedmiotem. Język spełnia generalnie funkcje wyrazowe, ekspresji uczuć i stanów emocjonalnych. W 

funkcji wyrażeniowej (zmysłowego wyrazu), dwie strony symbolu - zmysłowy substrat i treść 

duchowa nie są od siebie odróżnialne, treść symbolu to tyle co jego zmysłowa postać, najistotniejsza 

dla świadomości mitycznej jest kategoria tożsamości oznacza ona typ funkcji symbolizowania 

wyznaczonej przez niewyróżnienie reprezentanta i treści reprezentowanej. 

ad.2)Funkcja przedstawienia występuje, gdy  język odnosi się do przedmiotów obiektywizująco, za 

pomocą wrażeń mających odniesienie sytuacyjne ale używanych niezależnie od kontekstu, 

propozycjonalnie. Język występuje tutaj w formie nazw potocznych, służy orientacji w naocznie 

powiązanej praktyce życia codziennego. E.Cassirer stwierdza że język posiada w sobie coś w rodzaju 

dialektycznej dynamiki, która każe  wychodzić mu poza siebie samego, a tym samym oddziela go „od 

podstaw naocznego tworzenia, w którym zakorzenione jest przedstawienie”.
121

 Na poziomie 

przedstawieniowym, to co dane występuje zawsze jako reprezentant czegoś innego, następuje 

rozróżnienie tego co dane i tego co reprezentowane, nie ma tożsamości, słowo jest traktowane jako 

nazwa rzeczy, a wrażenie zmysłowe jako obraz właściwości przedmiotu. Funkcja przedstawieniowa 

odpowiada więc takiej formie świadomości w której wyróżnia się dwie sfery; sferę zmysłowych 
reprezentantów i idealnych treści. Odpowiada ona kategorii myślenia zdroworozsądkowego . 

ad.3)Emancypacja odpowiada językowi nauk teoretycznych, wyspecjalizowanemu z uwagi na cele 

poznawcze. Myśli odłączają się od pragmatyki kontekstów wypowiedzi i odtwarzają abstrakcyjne 

porządki. Miejsce funkcji przedstawieniowej zajmuje funkcja znaczeniowa jako zupełnie nowa 

„formacja duchowa”. Symboliczna forma języka zostaje zastąpiona czystym pojęciem symbolu, 

charakterystycznym dla nowoczesnej nauki.”Znak w sensie czystego znaku semantycznego nie wyraża 

niczego i niczego nie przedstawia – jest znakiem wyłącznie w znaczeniu czysto abstrakcyjnego 

przyporządkowania. Tym co zawiera jest wzajemna relacja i analogia, którą ujmujemy w jej ogólnej 

prawidłowości, podczas gdy jesteśmy zmuszeni zrezygnować z tego , by poszczególne elementy, które 

wchodzą w tego typu relacje, wyobrażać sobie jako samodzielne byty, jako treści ,które są czymś i 
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jeszcze cos znaczą poza tą relacja.”
122

Funkcja czystego znaczenia polega na tym iż zmysłowy 

reprezentant występuje jedynie jako narzędzie formułowania treści, które tkwią immanentnie w 

znakach i w pewnych treściach powiązanych znaków. Znaki reprezentują treści, które tkwią w nich  a 

nie na zewnątrz nich. Treść znaku nie jest rozumiana jako odniesienie go do czegoś zewnętrznego ani 

nie jest utożsamiana z zewnętrzna zmysłowością znaku. W funkcji znaczenia dominującą rolę 

odgrywa treść. Korelatem  tego poziomu  symbolizacji jest kategoria nauki, kategoria funkcji określa 

czyste znaczenia, które dotyczy jedynie wzajemnego ustosunkowania względem siebie różnych treści 

funkcjonalnie. Z tej orientacji  wypływa myślenie teoretyczne, które  odrzuca kategorie rzeczy i 

właściwości, a podstawową kategorią jest relacja. Zjawisk świata nie organizuje i nie ujmuje się jako 

jakościowych cech substancji lecz jako relacje, definicje funkcjonalne zastępują definicje gatunkowe. 

Definicje funkcjonalne chwytają relacje i zależności między zjawiskami i dotyczą tych zależności. 

Myślenie zdroworozsądkowe jest myśleniem „substancjalnym”, podczas gdy nauka jest myśleniem 
funkcjonalnym. 

Zestawiając podział  form symbolicznych należy stwierdzić że; funkcja przedstawienia, czyli 

zdroworozsądkowe przedstawienie słowa jako nazwy wobec  jego przedmiotowego desygnatu polega 

na  równowadze między treścią a zmysłową zewnętrznością, funkcja wyrażania to  panowanie 

zmysłowości  nad treścią przedstawioną, natomiast funkcja znaczenia to  dominacja  treści nad 

zmysłowością.  

Najwyraźniej zdaniem E. Cassirera ten stosunek widoczny jest w pracach współczesnego mu 

wybitnego matematyka D. Hilberta. W systemie geometrycznym Hilberta  poszczególne elementy 

tracą swoje samodzielne znaczenia, a jakikolwiek sens zyskują jedynie dzięki relacjom, w jakie 

wchodzą ze sobą w obrębie danego  systemu. Odpowiednikiem w sferze podmiotu jest poziom teorii 

w terminologii i systemie Merlina Donalda
123

, którego eksponentem jest  „ego teoretyczne” bazujące 

na piśmie i nauce, jako czystych systemach symbolicznych. Geometria i algebra, dziedziny czystej 

nauki o reakcjach nadają sens obiektom dopiero przez relacje, w których treści są przez nie 

umieszczane. C.Levi-Strauss analogicznie ekstrapolował to na ludzki świat znaczeń. Jednak  w 

przeciwieństwie do E. Cassirera projektował on tabelaryczne struktury ukrytych znaczeń które 

wyłaniają się algebraicznie w świadomości zbiorowej stanowiąc
124

 swego rodzaju transcendentalną 

sferę bez podmiotu. Prymat struktury systemu rządzi dynamicznie zmiennym historycznie systemem. 

C.Levi Strauss odmawia zachowaniom indywidualnym jakiejkolwiek symbolicznej autonomii, to 

zasadniczo odróżnia go od naszego stanowiska (inspirowanego pracami E.Cassirera i całej tradycji 

transformacjonizmu symbolicznego wywodzącego się od S. Langer). Poszczególne sformułowania 

psychologiczne są jedynie rodzajem projekcji struktur społecznych na ekran indywidualnej psychiki. 

Tak podsumowuje ortodoksyjne stanowisko strukturalistyczne w swej monografii H.Lang :„ do natury 

społeczeństwa należy (…) to że wyraża się ono symbolicznie w swych zwyczajach i instytucjach; w 

przeciwieństwie do tego, normalne zachowania indywidualnej nigdy nie są symboliczne same przez 

się
125

. W ślad za E. Cassirerem przyjmujemy prymat ”ducha ludzkiego” tj. indywidualistycznej 

symbolicznej aktywności i wytwórczości jednostki „  W systemie form, symbolicznych Cassirera na 

etapie funkcji ekspresywnej i wyrażeniowej duch ludzki sam jeszcze gościł w uformowanym gmachu 

naoczności.”
126

. Później jednak na poziomie tak zwanej funkcji znaczeniowej, spojrzenie jego kieruje 

się już wyłącznie na zasady jego formacji. Refleksja przestaje odnosić się do poszczególnych treści, 

lecz zajmuje się tylko zasadą ich wzajemnych połączeń, albo jak powiedziałby C.Levi-Strauss 

zasadą regulacji.  Czyli za pomocą transcendowania funkcji następuje wyższy poziom 
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panowanie nad funkcją, swoboda operowania przez kolejne transcendencje i 

dekontesktualizacje.
127

 

                                       E.Cassirer stwierdza, że niezależnie od tego, na jak wysoki poziom 

wzniosłyby się w swoich wytworach sztuka i mit, i tak swoimi korzeniami zawsze będą tkwić w 

dziedzictwie pierwotnych „prymitywnych przeżyć ekspresyjnych”. Formy te odpowiadają stopniom 

dekontekstualizacji i obiektywizacji ”Abstrakcja , postępująca zarówno w obrębie poszczególnych 

form symbolicznych , jak też między nimi, dla podmiotów , których dotyczy, oznacza przyrost 

wolności.
128

Uwalniająca siła symbolicznego formotwórstwa zakłada również korelatywne stopnie 

podmiotu. Wyzwolenie spod władzy mitycznych demonicznych potęg które opanowują człowieka ma 

swoją cenę “Z konkretnych uczuciowych treści, z żywego ciała nie zostaje na koniec ( w nauce) nic 

poza szkieletem”.
129

 

                                        Teza główna naszej pracy odnosi się do dwóch hipotetycznych procesów: 

„teonomicznego” upodmiotowienia i rytualnej indywidualizacji. W tych dwóch sprzężonych 

procesach kształtuje się geneza „ja” - ego w pełni wykształconego ludzkiego podmiotu. 

Indywidualność emergentnie wyłania się w wyniku grupowych gier poprzez przyjmowanie roli w 

społeczności, co zaznaczane jest rytualnie przez przyjecie roli-funkcji w obrzędzie.  Z kolei ogólna 

struktura podmiotu jako samo-odnoszenia się, następuje poprzez kontakt z numinosum  kiedy 

człowiek poprzez postać „boga chwili” zwraca się do samego siebie jako jedności i autonomicznej 

całości. W kolejnych fazach wzrastania mocy symbolicznej (indeks, ikona, symbol) pośredniczy 

konglomerat fenomenów behawioralno-adaptacyjnych (K.Lorentz, N.Tinbergen) zbiorczo określany 

jako mimesis. Mimesis, jako etap inkulturacji w rozumieniu rosyjskiej badaczki O. Freudenberg,
130

 

przejawia się początkowo poprzez partycypację (meteksis) a nie naśladowanie.  Pierwociny kultury na 

tym etapie polegają na dystrybucji informacji w formie nie propozycjonalnej z wyłączeniem 

operowania paradygmatem z meta-poziomu. Na tym etapie po raz pierwszy możemy mówić o samo-

odniesieniu na bazie interakcji kolektywnej. (Na wcześniejszym, epizodycznym poziomie mamy do 

czynienia jedynie z bazowym cielesnym poczuciem siebie, które pozbawione jest aspektu samo-

odniesienia będącego osiową własnością samoświadomości). Dochodzi również do swego rodzaju 

wielopoziomowego sprzężenia zwrotnego między kulturą a człowiekiem rozumianym jako pierwotnie 

protopodmiot magiczny (A. Kowalski). Owo „sprzężenie zwrotne” pozwala wygenerować się 

kolejnym poziomom podmiotu. To wszytko inicjalnie zachodzi w kontekście sacrum - pojawieniu się 

świadomości towarzyszyło zjawisko wyłaniania się „bogów chwili” (Augenblickgotter). Odczucie 

numinosum po raz pierwszy zsemantyzowane (oddzielone), nazwane i wezwane na tym etapie 

wywołuje na zasadzie odzwierciedlenia” efekt podmiotu”.  Introjektuje i zarazem pośredniczy 

symbolicznie w samo-odniesieniu podmiotu stając się symbolicznym spektrum przez które podmiot 

odnosi się do siebie. Trauma tego procesu zostaje  silnie wzmocniona rodzajem pamięci 

krótkoterminowej, pamięcią tzw. „fleszową”.  Dlatego słusznie D. Czaja
131

 odnosi kategorie 

wprowadzona przez R. Otto do pojęcia duszy, kładąc nacisk na demoniczne pierwociny „ja”, które jest 

postrzegane jako coś zewnętrznego, co  w wyniku rytuału, zaczyna funkcjonować poza kontekstem 

ceremonialnym. H. Plessner mówiąc o „ekscentrycznej pozycjonalności”, zwraca uwagę na to że 

istotne centrum „ja” leży poza  samą istotą ludzką pojętą biologicznie. Desymbolizacja, czyli  różne 

dysfunkcje symboliczne, (a w szczególności afazje i choroby psychiczne takie jak np. schizofrenia) i 

daje unikalną możliwość wglądu w prace symbolu, jego  wkład w funkcjonowanie ludzkiej jaźni. 

(vide prace K.Conrada).
132

 W schizofrenii i pokrewnych chorobach często pojawia się syndrom 

obcości (wyobcowania) i „nasyłania„ myśli (pacjent wyznaje że „moje myśli nie są moimi myślami”). 
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Wskazuje na pewien wektor podmiotowości (separacja od emocji i otoczenia fizykalnego) ,który 

można wyselekcjonować, a tym samym uwypukla  ogniwo łączące indywiduum ludzkie z 

kolektywnym dopełnieniem, które uzupełnia jego poczucie siebie  społecznym entourage’m. 

Problemat samoświadomości zostaje rozwarstwiony na kilka faz w których kolejno generuje się 

cielesne poczucie siebie, poczucie ja wobec innych i jego granice, istnienie w języku i wreszcie 
abstrakcyjne pozacielesne poczucie tożsamości. 

                                       Narodziny symboliki w oryginalnej hipotezie Usenera-Cassirera zachodzą 

dwutorowo i współzależnie z subiektywizacją. Dzięki „bogowi chwili” protopodmiot „wychodzi z 

siebie”, transcenduje swoją cielesność stając z „bogiem chwili” „twarzą w twarz” . Skutkuje to 

również u człowieka alienacją od pasji – wszechogarniających emocji, ponieważ zostają one 

zamknięte i zsemantyzowane w imieniu boga zarazem  protosymbolu, przez co człowiek zyskuje 

możliwość zdystansowania się do własnej „afektyki”. H. Usener za F.W.J.Schellingiem stwierdza że 

pierwotnie wszelkie pojęcia były imionami. Summum rzeczowników był panteonem. Symbolika i 

subiektywizacja ewoluują na zasadzie antysymetrycznej komplementarności, język się obiektywizuje i 

dekontekstualizuje,  subiektywność się konkretyzuje i intensyfikuje. (Co ciekawe, numinosum w 

trakcie rozwoju religii zyskuje kształt zarazem osobowy jak i abstrakcyjny). Na marginesie warto 

przytoczyć słowa F. Grosa który odnosząc się do poglądów M. Foucaulta na temat „technik siebie” i 

związanego z nimi formowania podmiotu pisze:” Daimon, nawet jeśli jest substancjalnie boski, 

stanowi podmiot w podmiocie, przybywa w nas niczym ktoś inny, komu winniśmy oddawać cześć”. 

Czyli, jest usymbolicznioną  interioryzacją spojrzenia innego. Daimon jest czyś w rodzaju mitycznej 

figury pierwszego, nieredukowalnego oddzielenia – oddzielenie siebie od siebie. Ta relacja wynika z 

„zagnieżdżenia się” symbolicznego „innego” wewnątrz tej relacji, jako koniecznego pośrednika.
133

 

Kumulatywna koncepcja podmiotu modularyzuje i pozycjonuje diachronicznie   pięć poziomów „ja” o 

których pisaliśmy. Kumulatywna koncepcja podmiotu zaproponowana przez nas w niniejszej pracy 

stoi na stanowisku że różne rodzaje „ja” powiązane są z aspektami symbolizacji, którymi operują i 

które stanowi o ich funkcjonalnym rdzeniu:  epizodyczno-generatywne,  mimetyczno - prejęzykowe 

(mimetyczno - metamorfotyczne), mityczno-metonimiczne, ja narratywno-metaforyczne. Ja 

eksternalne inaczej ego abstrakcyjne, powstaje gdy symbol pochodzący z wnętrza indywiduum 

(wytworzonego przez hiathus) przyobleka się w zewnętrzny kształt i zyskuje status eksterioryzacji 

(J.C. Kaufmann). M.  Donald postuluje 
134

 hybrydyczną koncepcję trzech (czterech)( liczba zależy od 

statusu świadomości mitycznej lokalizującej się między fazą meta-morfotyczną a symboliczno-

językową, czy jest w pełni autonomiczna, czy ma jedynie status przejściowy),  wzajemnie 

synchronicznie generujących, współdziałających i uzupełniających sie systemów.
135

 

                                      Poziomom podmiotu odpowiada porządek kulturowych korelatów 

przedmiotowych czyli stopni symbolizacji w postaci: indeksów, ikon, symboli niejęzykowych, 

symboli językowych, symboli czystych (czysto funkcjonalnych). Jak pisze Mumford Lewis 

:”Pierwszą troską człowieka pierwotnego (było-pm) nadawanie formy ludzkiemu ja , które oddaliło 

się od pierwotnego ja zwierzęcego poprzez wytwarzani symboli-jedynych narzędzi które można było 

budować z materiałów dostarczanych przez ciało samego człowieka, czyli snów wyobrażeń i głosu”.
136

 

Warunkami wstępnymi upodmiotowienia są zatem pamięć (krótkoterminowa), inkorporacja znaków 

indeksalnych oraz uwaga. 

II.1 Koncepcja jaźni kumulatywnej. 

                                    Powstawanie podmiotu następuje w kolejnych etapach. 
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I.  Protojaźń jest  per analogiam do proto-języka zalążkiem podmiotu, to jaźń na poziomie kultury 

epizodycznej(M.Donald, A.Damasio).Składają się na nią: generatywność jako sumaryczna zdolność 

uogólniania bodźca (generalizacja) i tematyzacja (wyodrębnianie aspektu) oraz kombinacje między 

nimi dwoma, działanie na bazie indeksów, uwaga plus pamięć krótkoterminowa (5+/-2 elementowa). 

Pierwotna protoświadomość (intencjonalność w sensie uwagi i nakierowania na obiekt bez 

autoreferencji) jest monadyczna. Świadomość wyższego rzędu (mimetyczna, symboliczna) wymaga 

interakcji z innymi za pośrednictwem kultury (symbolu w szczególności gestualnego, rzeczowego,  

pisanego lub językowego). Droga do samoświadomości, wiedzie przez interakcje z innymi 

przedstawicielami gatunku wywołując „proliferację symboliczną” przez utrwalanie, powtarzanie, 

permutowanie, dodawanie wzorców zachowań. Zdaniem M. Donalda świadomość ma wiele definicji 

ale przeważnie sprowadzają się one do   kontroli i refleksji. Na poziomie epizodycznym świadomość 

jest przywiązana do sytuacji, kontekstowa i konkretna. To co odbieramy jako bazowe, nierefleksyjne 

poczucie siebie prawdopodobnie jest bliższe wyższym ssakom niż współczesnemu człowiekowi. W 

takim stanie jesteśmy czasami w obliczu absencji mimetycznych,  względnie lingwistycznych 
reprezentacji wtedy poziom epizodyczny przejmuje kontrolę.

137
 

II.Ja metamoroftyczne/mimetyczne. Protojaźń wzbogacona o komponent obiektu a w szczególności 

„innego” czyli obiektu o statusie  podmiotu, daje „ja” metamorfotczyne ( magiczne lub mimetyczne w 

zależności od nomenklatury). Mimesis to działanie na bazie ikon, zdolność do odtwarzania, 

naśladowania ikonicznego. Ja mimetyczne ujmuje siebie jako działające na obiekt i odbierające 

działania w płaszczyźnie  kolektywnej. Wspólna uwaga (joint attention) zostaje, łącząc wnioski z 

badań M. Tomasello i G.H.Meada, osiągnięta przez naśladowanie . 

III. Ja mityczne. Za pomocą rytuału następuje ustalenie porządku przemian, konsolidacja oznak 

ikonicznych, powstanie pierwiastków rytualnych powiązanych z gestem potem głosem, wyemanowuje 

z tego swego rodzaju „ja”, które niejako wyłoniło się z rytuału. Pośrednikiem między mitem a 
językiem rozumianym par excellence jest metafora. 

138
 

Wyjście z poziomu magicznego w mityczny wiąże się z przejściem metamorfozy w metaforę ( a 

ściślej, transpozycją metamorfozy z planu behawioralno-działaniowego na plan pojęciowy gdzie 

przybiera postać metafory) 
139

. Aktywność podmiotu magicznego nie sprowadza się do odpowiedniego 

sposobu myślenia, ale aktualizuje się w fakcie uczestnictwa w zdarzeniu. M. Donald domniemuje  

zdolności mimetycznych  już u homo erectus. W jego opinii pierwszy przełom (transition)
140

 to 

właśnie emergencja poziomu mimetyczno-magicznego. Kolejny związany jest z wypracowaniem 

pierwszej formy symbolicznej par excellence czyli mitu, który towarzyszy od zarania homo sapiens 

sapiens (około 200 tys. lat temu).Wiąże się ona z genezą gestykulacji syntaktycznej(stanowiącej 

metonimiczny łańcuch), korelacji metonimicznej znaków ikonicznych oraz ze zjawiskiem 

towarzyszącym początkom mowy opisywanym na planie ontogenetycznym jako mowa 

ekscentryczna.(L. Wygotski)  

IV. Ja narracyjne czyli „ja” językowe wynikające z wkroczenia w żywioł języka. Na tym poziomie 

narracja tj. historia zindywidualizowana to auto-mit, mit samego siebie. „Ja” narracyjne plus symbole 

samego siebie (wytwory samego siebie) daje „ja” egzocentryczne(autobiograficzne), „ja” wkracza w  

język, przechodzi od mythosu do logosu. „Ja” teoretyczne związane z symbolami zewnętrznymi- 

pismem powstaje gdy  logos przechodzi w textum, kształtuje  tekstualną, linearną, dyskursywną formę 

(symbole językowe i graficzne). Mit „ja” się uwewnętrznia wraz z językiem, powstaje „auto-mit”, 

narracja  historyczna czyli  narracyjny mit zindywidualizowany.  
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V. Ja egzocentryczne (teoretyczne) jest związane z symbolami zewnętrznymi, szczególnie 

pismem.(W. Ong) Powstaje gdy, logos przechodzi w textum. Tekst nie oznacza jedynie zapisu 

językowego, ale ogólnie przekształcone semantycznie otoczenie, którego najwyższą formą 

intensyfikacji jest tekst pisany. Podmiot (teoretyczny) to podmiot  autobiograficzny, automityczny i  

automimetyczny. Zgodnie z sylogizmem W. Benjamina „bądź sobą to naśladuj samego siebie”, 

korelatem przedmiotowym jesteśmy my sami. Ja teoretyczne to znaczy „teorię ja”
141

. Korelatem dla 

tego poziomu podmiotowości jest semantycznie przekształcone otoczenie, którego najlepsza 

egzemplifikacją jest tekst, czyli produkt kultury ludzkiej o maksymalnej intensyfikacji treści w 

stosunku do formy. 

Trzeci przełom nastąpił (około 20 tys. lat temu) wraz  z nastaniem symbolizmu wizualnego czyli 

początkami malarstwa jaskiniowego, kalendarzu i pierwocinami pisma (w postaci ideogramów). 

Symbolizm wizualny spowodował, że pamięć zewnętrzna (external memory) stała się głównym 

czynnikiem w architekturze kognitywnej podmiotu. A symbolizm  zyskał drugie źródło. Symboliczny, 

zewnętrzny magazyn w postaci kultury pisanej musi być rozpatrywany  jako fundamentalna zmiana w 

ludzkiej inherentnej strukturze poznawczej poprzez wytworzenie autonomicznego eksternalnego 

systemu symbolicznego.
142

 Darryl Reanney wyraża  nawet bardzo kontrowersyjną opinię że 

wynalazek pisma miał bardziej kluczową rolę dla rozwoju człowieka niż mowa.
143

To ”ja” 

zakotwiczone w „trzecim świecie” K.Poppera dysponujące modelem świata jako całości. Ja czysto 

funkcjonalne obcujące ze swoimi eksterioryzacjami (J.C. Kaufmann). Podmiot przyszłości rozważany 

futurologicznie przez J.C. Kaufmanna i W.Bursztę, ma być podmiotem, którego  umweltem będzie 

przestrzeń wirtualna, budowa narracji będzie przestrzenna, rhizomatyczna, alinearna, zarazem w 

jakiejś mierze będzie to powrót do „ja” mitycznego. 

II.2.Podmiot a indywidualność. 

                                    Za Alanem Reinautem dokonamy podstawowego rozróżnienia na podmiot i 

indywidualność. „Przez podmiot rozumiem ogólną i uniwersalną strukturę relacji z samym sobą; 

podmiot jest „ja” uniwersalnym, tzn. tym stosunkiem do siebie (autorefleksją), który charakteryzuje 

wszelki byt ukazujący się jako świadomość. W ten sposób określony podmiot nie jest 

zindywidualizowany (..)podmiot jest “zjawiskiem ,które każde świadome istnienie ma wspólne z 

podobnymi sobie. Indywidualność natomiast taka , która różni poszczególne podmioty, oznacza sposób 

istnienia poszczególnego podmiotu, nieredukowalny do sposobu istnienia jakiegokolwiek innego 

pojedynczego podmiotu. W tym sensie kiedy określam się jako Ja, przedstawiam się zarazem jako 

podmiot i jako jednostka; uznając się za podmiot (podmiot w ogóle) oddzielam się od tego 

wszystkiego, co nie ma charakteru Ja, a wiec od świata lub rzeczy jako Nie-Ja; uważając się za 

jednostkę, oddzielam się lub odróżniam od wszystkich innych istnień, posiadających wspólną ze mną 

strukturę subiektywności.”
144

 

„Ja” stanowi organizującą funkcję w jednostce, funkcję za pomocą której jeden byt ludzki może 

odnieść się do drugiego. „Ja” przypomina swego rodzaju osobowe centrum obserwacyjne, z 

perspektywy którego każdy człowiek postrzega to wszystko , co się z nim i wewnątrz niego dzieje.
145
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Ja(ego) w naszej pracy ma trzy wektory które występują w porządku chronologicznego formowania: 

1)podmiot działania, 

2)wyobrażenie samego siebie, 

3)świadomość własnej odrębności. 

Jaźń - termin filozoficzno-psychologiczny, wprowadzony do filozofii polskiej przez B. Trentowskiego 

na oznaczenie podmiotu zjawisk psychicznych, dla nas będzie oznaczało „ja” na poziomie pierwszym 

czyli podmiot działania, który poprzez interakcje z innymi jaźniami uzyskuje właściwość drugą i 

trzecią tj. obraz samego siebie, oraz świadomość własnej odrębności. W przybliżeniu te trzy poziomy 

możemy przypisać poziomowi rozwoju kultury – mimetycznej, mitycznej i symbolicznej.
146

 

Współczesna kognitywistyka i filozofia umysłu implementuje typologię modusów świadomości, 

dokonując dywersyfikacji w ramach ogólnego pojęcia świadomości, gdzie wyróżnia dwa typy 

funkcjonowania i cztery rodzaje jakości świadomości. Pierwszy zasadniczy podział dotyczący  

świadomości w jej wyższej formie czyli samoświadomości, odróżnia samoświadomość towarzyszącą i 

samoświadomość introspekcyjną. Samoświadomość towarzysząca nie jest samodzielnym modułem 

poznawczym, nie stanowi odrębnego aktu, lecz jest elementem świadomych aktów, jako historycznie 

(ewolucyjnie) pierwsza. Wedle naszej koncepcji zaczyna pojawiać się wraz z jaźnią rozszerzoną 

między poziomem mimetycznym a mitycznym. Samoświadomość introspekcyjna jest osobnym aktem 

poznawczym posiadającym własną intencje, aktem, który jest w centrum uwagi podmiotu, wymaga 

odwrócenia uwagi od świata i zwrócenia jej ku własnym przeżyciom. Świadomość towarzysząca 

funkcjonuje na peryferiach naszej uwagi funkcjonuje w tle nie angażuje podmiotu.
147

  

Nie-konceptualna świadomość towarzysząca ma pierwszeństwo w porządku historycznym 

(ewolucyjnym). Samoświadomość niekonceptualna jest niejako „szersza” i na jej tle pojawia się 

samoświadomość „ja”. Koncepcja tak szerokiego rozumienia samoświadomości zaciera różnice 

miedzy perspektywą pierwszoosobowa, drugo-osobowa i trzecio-osobowa ponieważ wszystkie trzy są 

zrośnięte i pogrążone w pierwotnym „quasi-świadomym”doświadczeniu. To stanowisko stanowi 

punkt zaczepienia dla przywrócenia koncepcji E. Durkheima i M.. Schelera którzy wywodzą 

indywidualną świadomość ze swego rodzaju kolektywnej quasi-świadomosći będącej zbiorowym 

wzbudzonym stanem wspólnej uwagi.W tym ujęciu pierwotna świadomość wywodzi się z cielesnego 

odczucia siebie( tzw. proto-ja względnie „ja” epizodyczne), świadomość siebie przechodzi, wykształca 

się poprzez system: odczucie ciała–emocje-uczucia. Nie jest wynikiem samo-zwrotnej refleksji.
148

Jaźń 

jest podmiotem świadomości. Być jaźnią to być świadomym jaźni, niekoniecznie świadomym 

pojęciowo, z taką jaźnią mamy do czynienia na poziomie mitycznym, dlatego podmiotowość mityczna 

jest przez nas nazywaną właśnie jaźnią par excellence. Tożsamość osobowa związana z ego a zatem z 

wysokim poziomem usymbolicznienia polega  na byciu samym sobą i jest konstytuowana przez 

samoświadomość.
149

 

                                        Jak pisze M. Drwięga stawanie sie podmiotem ma dwa oblicza: stawanie się 

świadomym, oraz stawianie się ja.
150

 Ego rozumiane par excellence,  jako centrum aktów o 

charakterze wolicjonalnym i poznawczym oraz wyobrażenie samego siebie wraz z poczuciem granicy 

swego „ja”, stanowi wynik  unifikacji zapośredniczonego symbolicznie (poprzez „imię boga”, czyli 

teonomię) samo-odniesienia w postaci podmiotu z pozycjonalną, rytualną indywidualizacją na 

zasadzie quasi-wzoru: podmiot +indywidualność = ego. Kategoria ego jest konieczna dla 

zaakcentowania przejścia od jaźni, która nie jest w pełni wyodrębniona od świata zewnętrznych 

impulsów jak i wewnętrznej „afektyki”. Przestrzeń wewnętrzna (hiathus)  w formie zaczątkowej jest 

stopniowo powiększana przez konstelacje symboliczną która początkowo ma charakter cielesno-
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metamorfotyczny (A.Kowalski), aż do wykształcenia się ” ja” symbolicznego które w dwóch 

aspektach samo-odniesienia, wobec świata zewnętrznego i wewnętrznego (K.Goldstein) a zarazem 

wobec innych podmiotów(innych samo-odniesień) jest w pełni wyodrębnione, autonomiczne. Ma ono 

nieredukowalny w odbiorze wewnętrznym charakter quasi-numinotyczny (na co zwrócił uwagę D. 

Czaja)
151

, stąd pośrednictwo „bogów chwili”. Ego  stanowi  kontinuum dwukierunkowej relacji do 

siebie i innych.” Zasadnicza różnica pomiędzy zwykłym odniesieniem rzeczowym a odniesieniem 

duchowym, odniesieniem Ty-Ja, polega przecież właśnie na tym, że tylko te ostatnie posiadają 

obopólny i zwrotny charakter”
152

. Indywidualność pokrywa się z bazowo-cielesnym poczuciem siebie 

jest główną cechą ego. W ten sposób  ego stanowi dla pola świadomości jedyny  punkt odniesienia 

mający swe oparcie i odniesienie w czynniku somatycznym.
153

Ego jest empirycznym pozyskaniem 

indywidualnego istnienia, wyłania się ze „zderzenia” czynnika somatycznego ze środowiskiem. Kiedy 

pojawia sie już jako podmiot, rozwija się dzięki dalszym interakcjom zarówno ze środowiskiem w tym 

w szczególności innymi osobnikami wobec których zyskuje zdolność altero-identyfikacji (M. 

Tomasello), jak i ze światem zewnętrznym (respective wewnętrznym). To, co jest istotą 

samoświadomej podmiotowości zgodnie z definicją A. Reinauta, czyli zwrócenie poznawcze ku 

samemu sobie jest  internalizacją zewnętrznej intencji w stosunku do przedmiotu albo innej 

indywidualności.  Tożsamość „ja” nie jest abstrakcyjną ogólności samowiedzy, lecz dzięki 

intersubiektywnemu zakotwiczeniu staje się autentyczną kategorią jednostkowości. 
154

 

W założeniu szukamy punktów wspólnych różnych  teorii które mają od psychoanalizy  poprzez 

antropologię aż do neurologii wesprzeć tezę o współzależnym powstawaniu podmiotu i symbolu 

korzystając obficie ze źródeł kulturoznawczych i stricte naukowych chcemy ukazać ko-ewolucje 

symbolu i podmiotu ludzkiego i sensu largo człowieka i kultury. Staramy się również 

zademonstrować fazowość tego procesu analogiczną do historycznej fazowości rozwoju symbolu 

(wskaźnik  ikona , symbol). 

Teza I :. Wkład symbolu w konstytucje podmiotu.  

                                       Sednem naszej tezy będzie postulat, że formowanie podmiotu i pojęcia siebie 

jest wynikiem procesów transformacji symbolicznej jak przedstawił   to R. Piłat powołując się na J. 

Creuzfelda: „Jedyną drogą na jakiej mózg może się konfrontować ze sobą jako całością, jest niejako 

oglądanie efektów swojej pracy. Efektem pracy mózgu są u człowieka myśli wyrażane w (…)systemie 

znaków symbolicznych. Mózg może więc dotrzeć do siebie i osiągnąć najwyższy poziom regulowania 

swych funkcji na poziomie "bycia świadomym" jedynie poprzez stały kontakt z symbolicznymi 

wytworami swej pracy, z językiem. Okazuje się więc, że dla "świadomego siebie mózgu" używanie 

języka jest koniecznym elementem strukturalnym i regulującym, a nie tylko rezultatem jego pracy”.
155

 

Podmiot może ukonstytuować się konfrontując się  ze sobą jako odrębnym bytem, pojąć siebie  jako 

całość jedynie przez medium symbolicznego wyrażania i wobec  wyników takiego przedmiotowego i 

nie-przedmiotowego artefaktu. Na najwyższym poziomie wchodzą w postaci eksterioryzacji (J.C. 

Kaufmanna) we współgrę z podmiotem, w swego rodzaju interakcję symboliczną. Podmiot buduje się 

za  pomocą nich zarówno jako istota gregoriańska (P. Gardenfors)
156

, czyli w sensie czysto 
kognitywnym, jak i w sensie emotywnym jako istota szekspirowska.(D.Wiener)

157
 

                                         Kluczowy moment naszej tezy to nieredukowalna rola symbolu w 

konstytucji ja; ponieważ odniesienie się do siebie jest możliwe jedynie dzięki symbolom. Symbol 
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jednak zawsze występuje w kontekście interakcji kolektywnej. Zarówno G.H. Mead  jak i E. 

Cassirer którzy są głównymi patronami filozoficznymi S. Langer twierdzą, że przynależne 

podmiotowi doświadczenie samowiedzy nie jest doświadczeniem źródłowym. Dla G.H. Meada ten 

rodzaj  doświadczenia zostaje ujęty w ramach pewnej struktury interakcyjnej, w której świadomość 

jednostkowa jest wytworem skrzyżowania perspektyw uczestników interakcji. Z kolei dla E. 

Cassirera świadomość wynika z aktywności symbolotwórczej. Dlatego w naszej pracy obie 

perspektywy badawcze zostaną zunifikowane w efekcie dajac wniosek że  interakcja 

międzypodmiotowa jest  zawsze zapośredniczona znakowo. Internalizując obraz „uogólnionego 

innego” zyskujemy status samoświadomego bytu, zarazem internalizacja ta ma zarazem charakter 

„emancypacji” symbolicznej spośród otoczenia kolektywnego.
158

 Inny w naszym internum ma 

charakter bytu symbolicznego który wytwarza korelat naszego wyższego, symbolicznego „ja”. Ten 

„Inny „ nie jest jednakże po prostu jakimś emblematem bytu zbiorowego grupy wspólosobników ale 

nominalnym wyobrażeniem „żywego” ja które wdziera się do naszego wnętrza w tremendalnym 

skoku.  

                                       Nasze ustalenia należy odnieść do prac E Cassirera w kontekście 

strukturalizmu. Poszukiwanie warunków możliwości poznania I. Kant postrzegał i realizował poprzez 

pryzmat transcendentalnej podmiotowości. Strukturalizm C. Levi-Straussa umieszcza te warunki w 

obrębie nieświadomej struktury, zwierającej w sobie także podmiot jak i tradycyjny przedmiot 

poznania, funkcjonują one już tylko jako elementy pozbawione jakiejkolwiek samodzielności.  
159

 C. 

Levi Straussa zajmował  problem rozwoju człowieka, jego stawania się w procesie wyjścia z natury. 

Indywidualizacja procesu symbolizacji, oto różnica między E. Cassirerem i C. Levi-Straussem. 

Wraz z pojawieniem się znaczeń symbolicznych zanegowana zostaje natura, a w jej miejscu 

ustanowiony ludzki świat kultury.
160

 Z kolei S. Langer i następnie kontynuatorzy jej myśli, w 

szczególności myśliciel M. Lewis uwypuklili wątek indywidualizacji w kontekście rytualnym, nadając 

mu dynamiczny charakter. Jak pisał G. Durand zestawiając różne nurty myślenia na temat symbolu 

:”Symbol , będąc pośrednikiem, jest również czynnikiem konstytuującym osobowość poprzez proces 

indywidualizacji” 
161

. Symbol jawi się jako intensyfikacja, a zarazem synteza sensu w jednym 

zjawisku, w jednym przedmiocie stanowi w ten sposób podstawę ukonstytuowania się świadomości.  

                                    Zmysłowe postrzeżenia krzyżują się w sferze nazwanej przez G. 

Edelmana sceną i kondensują się w postaci symboli.
162

 Na wewnętrzny świat (przestrzeń 

wewnętrzną) składają się modalności zmysłowe zespolone w scenę. Tworzą się multisensualne 

przedstawienia ekspandowane następnie na zewnątrz i zamknięte w symbolach. Kluczową rolę 

odgrywa w tym procesie reprezentacja „ja” czyli autosymbolizacja dokonywana przez projekcję na 

zewnątrz, wewnętrznych stanów emotywnych i powiązanie ich z przedmiotowym korelatem, a 

następnie wejście w interakcje z tak przetworzonym symbolicznie obiektem. Ten proces staje się 

osnową konstytucji ja i świadomości. Na tę sprawę można jednak spojrzeć również z drugiej strony. 

Jak pisał wysoko ceniony psycholog współczesny E. Cassirerowi będący inspiratorem niektórych jego 

pomysłów metodologicznych  K. Goldstein : „Ludzki podmiot kształtuje się wprawdzie dzięki 

interakcji z kulturą, ale interakcja nie byłaby możliwa, gdyby człowiek nie był od samego początku 

podmiotem. To pozorne błędne koło jest po prostu egzystencjalnym związkiem że dostęp do języka i 

wszelkich operacji idealizacyjnych (pojęcia, teorie) możliwy jest dzięki organicznej, wewnętrznej 

wolności, jaką przejawia „ja” w stosunku do swego przeżywania kiedy dystansuje się od 

bezpośredniego nacisku zewnętrznych i wewnętrznych bodźców. Wolność człowieka rozumiana jako 

radykalna autonomia. „Ja” nie jest produktem interakcji z kulturowym otoczeniem, ale warunkiem tej 

interakcji.
163

. Nasza konkluzja jest jednak odwrotna, dlatego ten pogląd K. Goldsteina chcemy 

rewersalizować w niniejszej pracy. Otóż „ja” naszym zdaniem jest właśnie produktem interakcji z 
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kulturowym otoczeniem ( w sensie nawet najbardziej pierwotnego narzędziowo-znakowego 

przekształcania otoczenia) a upodmiotowienie jest możliwie jedynie drogą symbolicznego 

zapośredniczenia. Człowiek nie tylko dotrzeć może do siebie drogą symbolizacji, „symbol jest czymś 

co samowiedzy odsłania nią samą”
164

 ale idziemy w naszej tezie dalej; symbol jest czymś co 

umożliwia właściwe ukonstytuowanie się samowiedzy. Punkty konstruowania samowiedzy, punkty 

zaczepienia w pracy samo-odniesienia powodują że taki podmiot nazywamy podmiotem 

ekstymnym.
165

 

Teza II:. Symbol jako konieczny pośrednik w samowiedzy. 

                                       Samoświadomość i szerzej odniesienie się do siebie zapośredniczone są z 

konieczności w symbolach. Za ich pośrednictwem dokonuje się wewnętrzne zdwojenie podmiot-

przedmiot. Alteracja wewnętrzna jest możliwa jedynie via symbolis, symbol, przekaz znakowy 

mówiąc aforystycznie stoi między „ja”  a „ja”. Symbol rozumiany jako intensyfikacja i synteza sensu 

w jednym zjawisku względnie w jednym przedmiocie, stanowi podstawę ukonstytuowanie się 

świadomości. Zmysłowe postrzeżenia zostają złączone w postaci polisensualnych znaków których 

odpowiednikami w przestrzeni wewnętrznej podmiotu są symbole.  Odnosząc się do wpływu symbolu 

przedmiotu kulturowego na „autokreację „ja” J. Staniszkis pisze że:  „Doświadczenie własnego „ja” 

jest efektem oddziaływania obiektu, wytworu kultury. To przedmiot dał nam poznać swoją władzę, 

wywołując u obserwatora nagłe przeżycie własnego „ja”. To obiekt przywołał w nas przedmiot, sam 

stając się w ten sposób podmiotem z nami jako kreacją.
166

 

Sfera symboliczna, jako medium samo-odbioru, rozrasta się w formach symbolicznych, które poprzez 

schematy kulturowe ułatwiają poszczególnym jednostkom aktywną „drogę do samej siebie”. Wyraża 

to bardzo trafnie tak odległy filozoficznie E. Cassirerowi, M. Foucault:” „Podmiot konstytuuje się 

aktywnie, poprzez różne praktyki siebie, to praktyki te nie są bynajmniej czymś, co jednostka sama 

wymyśla. Są to schematy, które znajduje ona w kulturze i które są jej proponowane, sugerowane, a 

także narzucane – przez kulturę.”
167

 

Teza III Współrozwój  podmiotu i symbolu. Organiczny ko-ewolucyjny związek  podmiotu i 

kultury. 

                                      Podmiot ewoluuje wraz z rozwojem poziomów znaku (wskaźnik, ikona, 

symbol) w „piętrowym splocie”. Kolejne fazy rozwoju jaźni wywołują kolejne formy sygnitywnego 

wyrazu, które z kolei wpływają na jej dalszą ewolucję. Szczegółowo proces ten można 

zrekonstruować w oparciu o dokonania współczesnych „badaczy z dziedziny „neuronauki” A. 
Damasio i G. Edelmana.  

                                      Wewnętrzny świat - pole świadomości powstaje w koncepcji G. Edelmana 

przez zespolenie modalności zmysłowych w mobilną scenę
168

, (jest to stanowisko konwergentne z 

koncepcją A. Gehlena, która uzupełnia tę ideę w sferze motoryczno-afektywnej). Tworzą się 

przedstawienia, po czym  następuje ekspandowanie multisensualnych przedstawień na zewnętrzne 

znaki, których odpowiednikiem po stronie wewnętrznej są symbole,  w szczególności  wewnętrzne 

symbole „ja”. Następuje autosymbolizacja, wewnętrzne samo-przedstawienie (autoreprezentacja) 

która występuje „naprzeciw” jedynie wobec symbolu będącego całostką multisensualną. Dopiero 

wtedy może wystąpić „ja”, podmiot jako całość. Projekcja na zewnętrzne przedmioty -jak pisze S. 

Langer 
169

- przedstawień wewnętrznych po ekspansji na zewnątrz stają się osnowa konstytucji „ja” i 
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świadomości „ja” przedmiotowego. W oparciu o zewnętrzne bodźce kreuje wyobrażenia o sobie. 

Najpierw „ja” tworzy obrazy przedstawień zmysłowych własnych wytworów, potem rozpoznaje je 

jako własne, co niejako zagęszcza semantycznie przedstawienie wnętrza za pomocą zewnętrznych 

przedstawień w znakach, które w ten sposób stają się symbolami, przez co podmiot zwrotnie 
przedstawia siebie przez przedmiotową autosymbolizację.   

                                      Zgodnie z paradygmatem emergentyzmu ewolucyjnego, epizodyczna 

świadomość dzięki zborowemu mimetyzmowi, (grupowo wzmocniona), przekształca się w 

świadomość mimetyczną (magiczną). Ten modus to nie tylko sposób myślenia (w stylu J.G. Frazera i 

L. Levy-Bruhla wobec którego zaznaczmy E. Cassirer jest intelektualnie zadłużony), ale również 

pojęcie siebie i funkcjonowanie w świecie. Jest to innymi słowy poziom jaźni nie-przejawionej, wiec 

nieoddzielonej od otoczenia przedmiotowego i zbiorowości gatunkowej. Rytuał powoduje 

indywidualizację personalną, kontakt z imago dei , teonomicznie zapośredniczoną auto-referencję.
170

 

„Ja”, wyobrażeniowy derywat właściwej subiektywności, konstytuuje się jako pewne alter ego. Zatem, 

subiektywność jest w istocie intersubiektywnością.  Ta myśl J. Lacana współgra z wnioskami M. 

Tomasello
171

  starającego się wywieść samoświadomość ze stanu wspólnej uwagi poprzez którą, w 

kolejnych dynamicznych interaktywnych emergencjach, osiąga w stosunku do samego siebie relację 

analogiczną do koneksji w stosunku do innych osobników współgatunkowych (conspecifics). 

Podsumowując: podmiot jest refleksyjną strukturą umożliwiająca ustosunkowanie sie do 

samego siebie, która wyraża się jako epifenomen funkcji symbolicznej uwarunkowanej przez 

kontekst interakcyjny. 

                                       Relacja ja-ja, pierwotne wewnętrzne zdwojenie,  to „ja” które jest opozycją 

musi mieć charakter symbolu a nie lustrzanej ikony, ani indeksalnego znaku. Czyli w tej strukturze 

wygląda to następująco: ja-symbol-ja. Samo-odniesienie par excellence wymaga zapośredniczenia 

semantycznego w postaci symbolu, nie ma nagiego samo-odniesienia. Do używania symboli 

konieczne jest naśladownictwo .Bycie tym który komunikuje i słuchaczem jednocześnie w 

szczególności ma miejsce w aktach autonarracji. Hipostaza numinosum (będąca zarazem 

autohipostazą), poczucie obecności zewnętrznego czynnika o charakterze numinotycznym (daimon) 

stwarza „ja” symbolicznie przez wewnętrzne zdwojenie. P.Ricoeur opisuje to zjawisko w aspekcie 

konfesyjnym:” Odtąd istnieje „ja”, ponieważ istnieje „ty”, do którego zwraca się prorok w imieniu 

Boga. Wyznanie grzechów doprowadza uwewnętrznienie się grzechu do końca w winie osobistej; „ty”, 

do którego kieruje się wezwanie, staje się „ja” które oskarża się samo.(…)Wina wyraża to wyniesienie 

świadomości jako sumienie do godności instancji najwyższej”.
172

 Intymne relacje nawiązane miedzy 

Bogiem a człowiekiem doprowadzają do wyłonienia się pod drugiej stronie bieguna subiektywności. 

Być swym własnym sędzią to oceniać samego siebie, odnosić się do samego siebie, samo-odnosić się 

do siebie,  być wyobcowanym, czyli każdy podmiot jest podmiotem wyalienowanym. 

                                    Hipostaza podmiotowości (autohipostaza) to ruch odnoszenia się do samego 

siebie w wyniku którego konstytuuje się tożsamość ja. Tożsamość zawiera w sobie wydarzenie 

identyfikowania podmiotu,
173

tak podsumowuje ten nurt badań H. Usenera i P. Ricoeura  A. Touraine. 

Zarazem świadomość świadomości (samoświadomość) to zdolność kierowania uwagi na własny świat 

wewnętrzny. Samoświadomość to posiadania teorii własnego umysłu (P. Gardenfors
174

, M. 

Tomasello
175

). Relacja z sobą jest  wynikiem relacji z innym i nie ma nic bardziej 

fundamentalnego niż dystans  wobec samego siebie,  który  jest w ten sposób osiągany (za 

pomocą introjekcji wyobrażenia innych na temat siebie które staje się poprzez semantyzację 

reprezentacją samego siebie w przedstawieniu wewnętrznym) . Według A. Touraine’a
176

  trzema 
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konstytutywnymi elementami indywidualizacji są : 1)dwoistość istniejąca za sprawą mowy i 

ekspresji symbolicznej; 2) obecność ciała, która nie sprowadza się wyłącznie do wymiaru 

społecznego (bazowe, cielesne poczucie siebie wykształcone na etapie epizodycznym); 3) aktywne 

oddzielenie się jednostki od społeczeństwa. Ponieważ relacja z sobą (introakcja symboliczna, 

introrelacja)  wynika z  relacji z innymi, otwarcie na innego pozwala jednostce wznieść się na poziom 

podmiotu. Oczywiście, nie chodzi tu o relacje siebie z sobą samym realizowaną w jakiejś  całkowitej 

izolacji, ale o dążenie „ja” do stwarzania siebie, a wiec o upodmiotowienie, o wyjście od empirycznej, 

egzemplarycznej jednostki i dojście do podmiotu. Podmiot jest uwewnętrzniony przez każdą jednostkę 

dając jej  umiejętność wewnętrznego dyskursu,  podmiot to niejako spotkanie jednostki z samą sobą, 
to jej samoświadomość.                                    

                                       Chcąc przedstawić  rdzeń podmiotu świadomego będziemy szukać punktów 

wspólnych w wyżej przedstawionych stanowiskach. Przede wszystkim w wykładni założeniowej jest 

nim hetero-fenomenologiczna zależność świadomości od zjawisk zewnętrznych wobec niej samej, 

bowiem naszym kluczowym zadaniem jest dowód tezy że samo –odniesienie jest możliwe dzięki 

symbolowi. Auto-transcendencja” ja” następuje poprzez symbol- nieodzowne oparcie dla pracy 

transcendowania cielesności, emotywności i otoczeni owości. „Hipostaza podmiotowości,  ruch 

odnoszenia się do samego siebie w wyniku którego konstytuuje się tożsamość ja, tożsamość zawiera w 

sobie wydarzenie identyfikowania podmiotu” .
177

W świetle naszej propozycji odczytania pracy E, 

Cassirera świadomość jest pochodną używania (epifenomenem) symboli. Podmiot w wymiarze 

samowiedzy (najwyższym przejawie, jako samoświadomości czyli świadomości własnej aktywności 

jako świadomości) nie tylko  wraca do siebie przez symbole,   ukonstytuowuje się  właśnie poprzez 

nie. Dla  istoty świadomej w wewnętrznym samo-odniesieniu koniecznym pośrednikiem jest 

symbol. Jak stwierdza P. Ricoeur  nie ma nagiego samo-odniesienia. Myślenie wspiera sie na 

pierwotnym dystansie, „ ja” postrzega swą moc samo-odnoszenia się, przetwarzania siebie w sobie 

dany przedmiot, z którym jednak nigdy do końca nie może sie utożsamić. W naszym ujęciu 

autotranscendencja jest możliwa tylko poprzez symbol i wykształca się hetero-

fenomenologicznie, w wyniku internalizacji zewnętrznych relacji międzyosobniczych i 

semantyzacji ich w postaci reprezentacji połączonej w strukturę sieci symbolicznej.. „Ja” 

konstytuuje się w procesie auto-transcendencji, który jednak nie ma charakteru 

fundamentalnego, lecz jest wsparty na trzech wymienionych przez A.Touraine 
178

filarach: 

stosunku do ciała, do innego i aktywnej ekspresji symbolicznej. To poprzez model ciała, 

uwewnętrzniona alterację  i transformacyjną moc symboli powstaje stopniowo „ja”. 

                                    Jak z kolei to wygląda na planie zbiorowym? Jak powstaje „ja” w obliczu 

kultury jako  dzieła, zbiorowości, będącej wynikiem kumulacji doświadczeń grupowych. Według H. 

Usenera i E.Durkheima w trakcie kooperacji plemiennej następuje  przeskok, działalność grupowa 

zostaje uwewnętrzniona a genetycznie interaktywne symbole muszą być podtrzymywane przez emocje 

związane z wzmacnianiem i wartościowaniem. To dzieje się w kontekście postępującej  

indywidualizacji zajęć. Czemu towarzyszy wykształcenie się nowej kategorii bogów – tzw. bogów 

czynności (Sondergotter). W „pętli uświadomienia „wyrażającej się w tej nowej formie - 

spersonalizowanego funkcjonalnie numinosum ( każdy bóg na tym etapie ma przydomek wynikający z 

czynności co szczegółowo omówiła S. Langer
179

) następuje przeskok myślowy - człowiek jest 

obserwatorem i  obserwowanym zarazem. Obserwatorem była grupa uosobiona w bogu czynności. 

Człowiek integrował i uwewnętrzniał zewnętrzny pogląd na siebie w formie symbolicznego „ja” 

określonego potem za pomocą znaku językowego, który zaczyna przekształcać się w symbol. 
180

Tak w 

przybliżeniu powstaje  unikalna cecha człowieka jaką jest zdolność  do zdobywania sie na dystans w 

stosunku do samego siebie i co warunkuje samoświadomość siebie. Samo-wyobcowanie, zachowanie 

dystansu w stosunku do samego siebie dzięki czemu staje sie samoświadomy, osobowość realizuje sie 

wyłącznie jako od i ucieleśnienie. Jest to możliwe dzięki oparciu się na zintegrowanym z jaźnią 
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komponencie kolektywnym który, koncentruje zewnętrzny ogląd nas samych.
181

 M. Tomasello
182

 

powie podobnie, ale nieco inaczej rozłoży akcenty w stosunku do H. Plessnera. Komplementarnym 

wymiarem wobec ekscentrycznej pozycjonalności (niejako odwrotną stroną medalu)  jest sui generis  

altero-identyfikacja (względnie hetero-identyfikacja) jest nią rozumienie współ-

osobników(conspecifics) tego samego gatunku, niejako umiejętność wkroczenia w  ich sytuację 

kognitywną, co może mieć również wymiar empatyczny.  Jest logiczne, że możliwe do osiągnięcia jest 

to jedynie dzięki transcendowaniu własnego punktu widzenia. Obie te płaszczyzny mają wspólny 

mianownik w postaci mimetycznej integracji. Mimetyczna integracja dokonuje się  zarówno w 

wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym.
183

Tak jak podmiot ewoluuje w ciągłej interakcji z 

tworzonymi znakami, tak kultura jest rozwijana przez nieustanny wysiłek podmiotów tworzących 

otoczkę semantyczną kreujących dogodniejszy punkt wyjścia dla kolejnych generacji, które wzrastają 

w mocniej zsemantyzowanym otoczeniu. Sam proces narastania warstw kultury w sensie 

wytwórczości artefaktów  jest dobrze tłumaczony przez mechanizm zapadkowy sformułowany przez 

M. Tomassello
184

. Natomiast stopnie rozwoju znaku indeks-ikona-symbol następują poprzez 

kolektywne interakcje opisane przez R. Hudsona.
185

 W jednym i drugim wymiarze ewolucja człowieka 

jest warunkowana przez czynnik zewnętrzny, w pierwszym przypadku jest to narzędzie-znak pojęty 

jako artefakt, w drugim znak-symbol rozumiany jako pośrednik w interakcji zadaniowo-

komunikacyjnej. Cały proces wzrastania kultury oparty jest zatem o triadę: podmiot-znak-interakcja. 

II.3.Interakcjonizm. 

                                       Koncepcja interakcjonizmu w odniesieniu do problematu genezy podmiotu 

podjęta została w ramach filozoficznej myśli amerykańskiego pragmatyzmu w osobach Ch.Cooleya i 

G.H.Meada. Ci myśliciele sa niezwykle istotni z punktu widzenia naszego wywodu, odegrali bowiem 

niebagatelny wpływ na kształtowanie się filozoficznej postawy najważniejszego kontynuatora ideei E. 

Cassirera -Susanne Langer. Ukazują oni ja (self) jako postępujący proces syntezy (wewnętrznej) 

autodefinicji i zewnętrznej definicji którą oferują nam inni. Kolektywna interakcja generuje proces 

świadomościowy. Dzieje się to jednak według naszego stanowiska w medium symbolicznym i ma 

charakter ewolucyjny. Przejdźmy zatem do trzeciego czynnika tej struktury -interakcji. Ch.S. Peirce, J. 

Dewey, W. James oraz wspomniani już Ch. Cooley oraz G.H. Mead to poprzednicy S. Langer 

stawiający sobie za zadanie  wyjaśnienie związku jednostka – zbiorowość i odniesienie tego 

zagadnienia do natury jednostkowości i podmiotowości. Z takiego postawienia problemu wynikają  

dwa kluczowe „wektory” rozumienia. Jeden to swoiście pojmowany interakcjonizm, uczestnicząca w 

procesie interakcji symbolicznej jednostka ludzka nie jest monadyczna, ale jest rozumiana post-

pragmatycznie i supra-kolektywnie. Ujęcie indywidualizm w  tej wersji  interakcjonizmu (szczególnie 

we współczesnym wydaniu- enaktywizmu) to swoisty konglomerat  reakcji, zinternalizowanych 

punktów odniesienia, habitusów. Tak pojmowany człowiek przeobraża się w to czym jest, dopiero w 

kontekście społecznym wspólnie rozwijanej kultury, dzięki interakcji ze środowiskiem kulturowym , 

które stanowią inne działające jednostki w kontekście wspólnej międzyprzestrzeni symbolicznej. W 

związku z tym pierwotną jaźnią na bazie której może sformułować się ja zindywidualizowane 

posiadające wymiar symboliczny jest jaźń grupowa, społeczna, kolektywna która jest zarazem jaźnią 

mityczną nie całkowicie zindywidualizowaną. Jak pisze Darryl Reanney,  relacjonując poglądy E. 

Durkheima: „dusza była po prostu totemem ucieleśnionym w jednostce”.
186

 Drugim  elementem 

decydującym o specyfice tego stanowiska jest szczególny sposób ujęcia relacji człowiek –kultura, w 
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którym oba te elementy wpływają zwrotnie na siebie. Z jednej strony mamy ludzkie działanie 

przekształcające obiektywizujące się (interpersonalizujące się) warunki kulturowe, w którym 

przebiega, z drugiej oddziaływanie tak przekształcanych warunków na kulturę i społeczną praxis. W 

tym sensie zmieniająca kulturowe otoczenie (sztucznie przekształcony umwelt) człowiek zmienia się 

sam, zmieniając siebie, zmienia swoje właściwe środowisko – kulturę. Jest to zarazem rodzaj 

obustronnej adaptacji, w której chodzi o ukazanie równoległej ludzkiej zależności od otoczenia, a 

równocześnie wolności i możliwości rozwoju. Umwelt zwrotnie wpływa na Innenwelt. Wyrastająca z 

pragmatyzmu teoria symbolicznego interakcjonizmu (którego G.H.Mead jest prekursorem) wskazuje, 

w jaki sposób w sieci  interakcji , komunikacji i wspólkreacji symboli pojawia się ludzka świadomość, 

podobnie jak formuje się sam kolektyw ludzki. Zarówno interakcja jednostek zorientowanych 

wzajemnie ku sobie, jak i komunikacja, przebiegają nie bezpośrednio, ale pośrednio – przez  wspólnie 

kreowane i odbierane symbole. My to podejście chcieliśmy wzbogacić o czynnik ewolucyjno-

filogenetyczny, dlatego mówimy o interakcjonizmie symboliczno-transformacyjnym, mianowicie 

chodzi o to aby posiłkując się pracami L. Wygotskiego i M. Tomassello pokazać jak kreacja symbolu i 

jego praca ma wpływ na podmiot, jak  bilateralna relacja z innym podmiotem wzmogła ewolucje jaźni. 

W jaki sposób uhistoryczniona przez E. Cassirera hierarchia  znaków Ch. S. Peirce’a wpłynęła na 

rozwój podmiotu i na jego kolejne szczeble wyistoczenia o czym pisze M. Donald. Gesty i symbole 

zostały wynalezione w toku rozwoju a następnie wykorzystujące je  formy zbiorowej działalności 

takie jak rytuały, umożliwiły niejako na zasadzie „dźwigni”,  promocję człowieka na wyższy poziom 

egzystencji symbolicznej. Człowiek nie mógł mówiąc krótko i kolokwialnie po prostu wymyślić sam 

siebie, projektować siebie „poręczą” w ewolucyjnym procesie wyistaczania się jednostkowości był 

początkowo rytuał, rozumiany jako symbol-w-działaniu, a następnie mit pojęty jako symbol 

rozwinięty w narrację, potem narracja „wolna”, a w końcu pismo- czyli symbolika która przeszła w 

otoczenie fizyczne. Jak opisuje ten proces w wielkim skrócie L. Ostasz; świadomość , rozwijając się, i 

funkcjonując posługuje się (wespół z intelektem) możliwościami. Ona kieruje i rzutuje możliwości 

przed siebie i ponad siebie, następnie „chwyta się” ich – przez to w jakimś stopniu posuwa się w 

swoim rozwoju do przodu. Takie możliwości znajdują się w micie, magii, symbolach, religii, sztuce, 

filozofii, nauce i technice
187

. Z kolei Z. W. Dudek stwierdza że kultura jest autonomicznym wytworem 

ludzkiej psyche i ludzkiej społeczności. Fizyczny, społeczny, psychologiczny i duchowy 

(symboliczny) wymiar kultury stanowią swoistą całość zapisywaną w tradycji, rytuale, obrzędach, 

mitach, baśniach, wierzeniach i bezpośrednim doświadczeniu jednostki oraz różnych formach 

ekspresji wspólnoty kulturowej (sztuka, literatura, teatr, nauka). Psyche jednostki i świadomość 

społeczna pozostają w nierozerwalnej relacji z przestrzenią (rzeczywistością) kulturową. Dynamika tej 

relacji wynika z archetypowego podłoża ludzkiej psyche które wyraża się w twierdzeniu że człowiek 

to istota par excellence kulturowa (homo culturalis).
188

 

Sam E. Cassirer niezwykle mocno podkreślał istotny czynnik jakim w jego systemie jest kształtowanie 

się swoistego „obiektywizmu” „ja” jednostkowego w wyniku zapośredniczonej symbolicznie relacji 

ja-ty. „Pierwszy krok, jaki czyni ja na drodze ku obiektywności, nie wiedzie przecież w świat 

przedmiotów, zwykłych rzeczy , lecz jego celem wcześniej od tego świata rzeczy, od świata to jest świat 

ty. Ukierunkowanie na ty jest pierwotne- i jawi się jako tak silne i tak przemożne, że jeszcze długo 

potem świadomość zwykłych „rzeczy” musi być jakoś przebierana w formę „ty” aby jako taka  w 

ogóle móc zaistnieć”.
189

Innymi słowy jak zdaje się twierdzić E. Cassirer ta matryca relacji „ja-ty” w 

istocie mityczna, będzie następnie rzutowała na językowy i naukowy obraz świata w trakcie którego 

zostanie depersonalizowana i funkcjonalizowana. Ta matryca ma jednak specyficzny charakter, który 

wyraża się w jej dialogicznym i zapośredniczonym samo-zwrotnym charakterze. „Zasadnicza różnica 

pomiędzy zwykłym odniesieniem rzeczowym a odniesieniem duchowym, odniesieniem „ty-ja”, polega 
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przecież właśnie na tym, że tylko te ostatnie posiadają obopólny i zwrotny charakter.”
190

 To 

stwierdzenie stanowi podstawę dla naszych dalszych rozważań, próbujących wykazać zależność 

między stadiami form symbolicznych a etapami generacji coraz wyższych, bardziej 

usymbolicznionych form podmiotowości i postaci „ja”. Człowiek „rozwija  z siebie coraz bogatszy i 

subtelniejszy świat symboli – lecz zaplątuje  się on też przez to coraz mocniej w ten stworzony przez 

siebie samego świat”.
191

 Symbolika wobec wyższych warstw „ja” staje się zatem tyleż  rozwijającą 

strukturą,  co „krępującym kokonem” który jest jednak warunkiem sine qua non  ewolucji 

podmiotowości w trakcie bio-kulturowego rozwoju. Wraz z kształtowaniem się wyższego 

symbolicznego ja następuje proces który E. Cassirer, badając przypadki L. Bridgman i H. Keller w 

wymiarze ontogenetycznym, określił jako transformację ze stanu bardziej subiektywnego do stanu 

obiektywnego, od postawy czysto emocjonalnej do postawy teoretycznej.
192

 

                                       Za sprawą wspólnoty języka symbolicznego możliwe staje się dla 

organizmów ludzkich kształtowanie jednostkowej jaźni. Dzięki gestom i mowie, którymi operują 

jednostki, kreuje się możliwość organizacji znaczeń własnych i cudzych reakcji, dzięki fenomenowi 

mimesis, który jest spoiwem społecznym następuje wzajemnego dopasowanie zachowań 

pojawiających się w toku interakcji, przekaz zgromadzonych doświadczeń. Jednostka w toku rozwoju 

zyskuje zdolność autopercepcji, szanse zajęcia wobec siebie stanowiska uwzględniającego punkt 

widzenia innych ludzi, prowadzenia wewnętrznego dialogu, uczynienia się przedmiotem własnej 

obserwacji, refleksji, oceny i zmiany, co równe jest pojawieniu się jednego z koniecznych warunków 

samoświadomości. Drugim warunkiem jest transformacja intensyfikacji emocji w ekstensywność 

semantyki. Jaźń posiada zatem genezę kolektywną, mechanizm tworzenia jednostkowego” ja” jest 

oparty na interakcji która uwewnętrzniona tworzy dialog, jest ona zapośredniczona symbolicznie w 

samo-odniesniu: ja-symbol-ja. W tej strukturze musi wystąpić symbol który, ma jednak genezę 

społeczną, nie ma bowiem indywidualnych symboli (mechanizm formowania i ewolucji symboli 

najtrafniej tłumaczy w kontekście interakcji R. Hudson).
193

 

                                       Proto-symbol, imie boga (nomen dei) jest pierwowzorem jaźni, opiera się na 

zinternalizowanej konwersacji, pierwotnie proto-konwersji czyli emocjonalnego odniesienia 

zamkniętego  w postaci „imienia boga”. H. Usener wykazał się niezwykłe głęboką intuicją, uznając 

czynnik proto-symboliczno o nacechowaniu emocjonalnym za kluczowy dla wyłonienia się 

świadomości. Owo boskie vis-a-vis nadając formę dialogiczną świadomości jest podstawą 

wykształcenia zalążków świadomości, które uzupełnione o czynnik interakcyjno-kolektywny dają w 

efekcie samoświadomość refleksyjną. Z uwagi na relacyjny charakter tego pojęcia, pytanie o 

tożsamość jest pytaniem o centrum osobowe człowieka ,„ja” (self, jaźń) aspekt intrapsychiczny 

(samokontrola,  samoregulacja zachowań) jak i  jego społeczne powiązania (czyli aspekt 

interpsychiczny w postaci np. utrzymywania i negocjowania tożsamości, rozwijania samowiedzy, 

pamięci autobiograficznej oraz symulowania tożsamości, psychiki innych ludzi). W ten sposób 

odchodzi się od pojmowania „ja” w kategoriach substancjalnego bytu.
194

 Już klasyk religioznawstwa 

G. Van der Leeuw zwrócił uwagę na kluczowe zjawisko imienia dzięki któremu bezosobowa moc 

numinosum przyobleka się w formę;” Człowiek który musi porozumieć się z jakąś mocą i przeżywa w 

niej jakąś wolę, stara się oczywiście nadać temu przeżyciu jakąś formę i odgraniczyć je od innych 

przeżyć. Dokonuje tego nadając mocy imię. Albowiem imię  nie jest określeniem, lecz daniem 

słownego wyrazu jakiejś istocie(...)To co niezwykłe, rzucające się w oczy, otrzymując imię zachowuje 

często charakter ogólny, właściwy mana. Skoro jednak po bezpośrednim przeżyciu mocy następuje 

drugie, samopersonifikujące się przeżycie - uwypuklają się też cechy osobowe. Właściwe przeżycie 

numinalne jest bezkształtne, nie ma żadnej struktury, jest tylko kontaktem z mocą, spotkaniem z wolą. 

Dopiero podwójne przeżycie postaci daje początek demonom i bogom(...) bezkształtna moc, bezcelowa 

wola otrzymują zrozumiałe konteksty, które jednoczą sie w indywidualnie wyrażoną całość. Otóż imię, 

które początkowo nosi bóstwo, ma dokładnie tak ogólny i zespołowy charakter, jak ono samo. Imię nie 
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jest jeszcze imieniem własnym lecz przymiotnikiem.(...) Mit przecież jest właśnie "zdublowanym 

przeżyciem postaci". Przeżyciem boga doświadczonym na nowo, tym razem bezpośrednio w strukturze 

i postaci. Imieniem (mocy) nie posługujemy się by jakąś istotę odróżnić od innej, lecz po to by jej 

istnieniu nadać formę. Religia bogów jest raczej praktyczna niż abstrakcyjna, niewiele dzieli ją jeszcze 

od przeżycia. Bóg jednak nie jest kierownikiem przedsiębiorstwa, lecz przeżyciem (...)Bóg jest przede 

wszystkim imieniem przeżycia mocy.”
195

 To co najistotniejsze w tych refleksjach G. Van Der Leeuwa z 

punktu widzenia naszego wywodu, to proces przeżycia mocy po którym następuje kolejne – samo-

personifikującego się przeżycie. Proces analogiczny do przedstawionego przez H. Usenera, w 

koncepcji którego poczucie działania czyli odczucie sprawczości i towarzyszące mu 

wszechograniające przeżycie mocy zostaje zsemantyzowane i „zamknięte” w imieniu boga/demona. 

Po czym następuje rodzaj „zwierciadlanego oddziaływania”  w którym imię wraz z procesem  

personifikacji zostaje odniesione  do jednostki ludzkiej. 

II.4.Jaźń jako wynik autodefinicji i hetero-definicji. 

                                       Narracja i interakcja, oba podejścia są wzajemnie wobec siebie 

komplementarne, ich ustalenia wzbogacają się nawzajem. Tożsamość w tym ujęciu postrzega się 

zatem jako sumę , kumulację i zespolenie charakterystycznych dla „ja” elementów pochodzących z 

tych dwóch źródeł interakcji i narracji. Jesteśmy zdolni do autokoncentracji i przyjrzenia się 

naszemu działaniu, myślom i emocjom, z tego względu samoświadomość stanowi istotę 

świadomości refleksyjnej.
196

 Tak rozumiana tożsamość rozumiana jako suma autorefleksji i 

autoidentyfikacji czyli ego będące złożeniem podmiotu (czyli bytu odnoszącego się do samego siebie i 

tym wyróżniającego się od przedmiotów) z indywiduum (będącym wynikiem dyferencjacji między 

podmiotami) nie jest czymś danym jako wynik trwania w czasie działania ale czymś „zadanym” 

czymś co musi być rutynowo wytwarzane i podtrzymywane przez refleksyjnie działającą jednostkę.  

                                      Postępując wyżej w ewolucji jaźni, a zarazem pozostając w tradycji  

nowożytnej  można wyszczególnić dwa zasadnicze ujęcia problemu tożsamości jednostkowej. 

Narracja kłądzie nacisk na autobiograficzną choć kulturowo zapośredniczoną autokreację -

samookreślenie. Interakcja podkreśla wpóludział komponentu hetero-definicji w autodefinicji 

jednostki. Jednym z podstawowych doświadczeń za pomocą których człowiek ujmuje znaczenie „ja” 

jest doświadczenie świadomości refleksyjnej, w której zajmujemy pozycje wobec własnych stanów  

psychicznych, emocji, postaw. Bez tej refleksyjnej świadomości „ja” pozbawione byłoby 

jakiejkolwiek treści. Ta podstawowa relacja wobec samego siebie, intro-relacja jest  uwewnętrznioną 

pochodną interakcji kolektywnej,  jednak nie zaczyna się od języka, zachodzi wcześniej już na bazie 

wymiany emotywnej i gestualno-ikonicznej. W tym sensie tożsamość należałoby uznać za szczególną 

relację, którą nawiązujemy z samymi sobą. Introspekcja jest jej najlepszą wykładnią.  

                                       Narracja jest  rodzajem samowiedzy, prywatnej teorii „ja”. My w naszej 

koncepcji odchodzimy od schematycznego prostego  podziału na ja przedmiotowe i ja podmiotowe, na 

rzecz dywersyfikacji na hierarchię „ja”, wychodzącą od „ja” epizodycznego osobniczo-wsobnego 

poprzez „ja” językowo-narracyjne aż po „ja” ekstymne. W tym paradygmacie nie sposób dokonać 

prostego podziału na „ja” działające, aktywne i „ja” pasywne” . I i Me są to dwa aspekty podmiotu 

które jednak nie wyczerpują się w prostym podziale, ale są oparte na stratyfikacji podmiotu. Z jednej 

strony „ja” jest wynikiem  dialogicznej korelacji dla zsemantyzowanej przytłaczającej pasji która 

zostaje zamknięta i oddzielona w postaci „boga chwili”, a jego odpowiednikiem po stronie jednostki 

ludzkiej jest właśnie pierwotne „ja”, czynny agens, daimon, nie w pełni autonomiczny wobec  

uwikłania w ustanawiającą relację z czynnikiem numinotycznym. „Wielki Inny” to niejako synteza 

czynnika numinotyczno-symbologennego, „boga chwili” z internalizacją kolektywu . 

                                      W. James i G.H. Mead podkreślają wagę relacji społecznych w procesie 

definiowania :”ja.” Formułując koncepcję jaźni kolektywnej w miejsce pojęcia substancjalnej 

świadomości, zaproponował pojecie nieustannego procesu kreacji , swego rodzaju creatio continua 
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poczucia jednostkowej tożsamości na drodze interakcji z otoczeniem(w szczególności społecznym i 

kulturowym).
197

 Taka definicja jest w pewnym aspekcie pokrewna  podejściu E. Cassirera który na 

pierwszym miejscu stawia funkcjonalizm świadomości, w tym wypadku ten funkcjonalizm odniesiony 

jest do sfery kolektywnej która wyznacza sferę dla sformowania się podmiotu. Koncepcje J.Cooleya i 

G.H.Meada ukazują  ja (self) jako postępujący proces syntezy wewnętrznej  autodefinicji i zewnętrznej 

definicji która oferują nam inni. Jest to analogiczna synteza do tej pierwotnej syntezy „wielkiego 

innego” który jest nałożeniem poczucia współobecności grupy na ‘boga chwili,” z niego wyłania się 

coś na kształt totemu, który uwewnętrzniony staje się ludzkim indywiduum. Zarazem jest on swego 

rodzaju znaturalizowanym podmiotem transcendentalnym. Jednak koniecznym uzupełnieniem w tym 

wnioskowaniu musi być współobecność symbolu który krystalizuje amorficzny przekaz znaczeniowy. 

Gdyby tak nie było istniałaby jedynie grupa wzajemnie współkształtujących się jednostek bez 

pewnego transcendentnego wobec  kolektywu, znaczeniowego constans. Ten constans wyodrębnia się 

stopniowo w toku współgry społecznej i przybiera postać bytu numinotycznego, quasi-osobowego 

jakim jest w zależności od ujęcia – totem, bóg chwili etc. Istotne jest że ma on zdecydowany aspekt 

sakralny który nadaje mu wagę i powszechność obowiązywania bowiem apeluje do podstawowej 

waloryzacji świat opartego na wyspecyfikowaniu czynników sacrum i profanum które jest 

rudymentarne w prewaloryzacji świata i ma charakter wręcz biologiczno-adaptacyjny. 

My przejmujemy ten podział jednak z zastrzeżeniem że dywersyfikacja na „ja” przedmiotowe i 

podmiotowe jest zbyt fundamentalna, chodzi raczej o dwa czynniki; aspekt interpersonalny i bazowe 

poczucie siebie (protopodmiot). W dialogu między nimi dochodzi do generacji indywidualnego ego, 

podmiot w sensie samo-zwrotności jest stopniową kumulacją począwszy od uczuciowego samo-

odniesienia, poprzez semantyzacje emocji w postaci numinotycznej do samouświadomienia poprzez 

interakcje z czynnikiem kolektywnym uosobionym w postaci „wielkiego innego”. Następnie to „ja” 

wyłonione z „dialogu”  dwóch czynników które są nierozdzielne i separowalne i tylko modelowo 

podlega prawom narracji jakie wyodrębnił P. Ricoeur i A. Laitinen.
198

 Dialogiczny splot I i Me daje w 

efekcie zindywidualizowany podmiot czyli ego. Jednostki obdarzone protopodmiotowością przez 

interakcje ze sobą wspólnie i wzajemnie za pośrednictwem znaków ikon i w końcu symboli wstępują 

na coraz wyższy poziom świadomości. Byłby to zatem interakcjonizm ewolucyjno-symboliczny. 

Widzimy zatem, że problemat interakcjonizmu łączy się ściśle z koncepcją narratywizacji „ja” i 

uwikłaniem podmiotu w język. Istotny jest tutaj moment skrzyżowania perspektyw: interakcyjnej i 

narracyjnej. To właśnie ten „coex” interpretacyjny prowadzi do emergencji nowej jakości – 

subiektywności na podstawie „językowej hetero-identyfikacji”. P. Berger i Th. Luckman zauważają że 

w miarę jak posługując się językiem, obiektywizujemy własny byt, poznajemy go w tym samym 

czasie, w którym jesteśmy poznawani przez innego. A zatem język czyni naszą subiektywność 

„bardziej rzeczywistą” nie tylko dla  naszego interlokutora, ale także dla nas  samych. Ta zdolność 

języka do artykułowania i stabilizowania naszej subiektywności dla nas samych pozostaje, gdy język 

zostaje oderwany od kontaktu bezpośredniego. „Tę bardzo ważną cechę języka dobrze ujmuje 

powiedzenie, że zanim ludzie poznają samych siebie, muszą o sobie mówić”.
199

 To co łączy 

interakcjonistów np.G. H. Meada i „narratywistów” takich jak  T. Sarbina to pogląd, według którego 

spojrzenie „innego” na "ja" pełni kluczowa rolę w kształtowaniu podmiotowości . "Indywidua to 

samo-obserwatorzy. Odróżniają się od innych, gdyż obserwują własny akt obserwacji"
200

 

II.5. Inter(subiektywność). 
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                                       Subiektywność zaczyna się wiązać z intersubiektywnością, a związek ten 

realizuje się na płaszczyźnie interakcji, podmioty interakcji zaczynają się uznawać siebie nawzajem” 

alokucja podmiotu wymaga alokutora(…)inaczej mówiąc, alokutor konstytuuje się w niej jako 

intersubiektywnsoci”.
201

Język to instrument za pomocą którego następuje ruch w obrębie samo-

refleksji. Nie chodzi jednak o relacje jednostka-grupa czy raczej grupy wyłaniającej z siebie jednostkę 

w sensie synchronicznym, ale również diachronicznie; jednostkę na tle pokoleniowego łańcucha w 

którym zgodnie z teorią epigenezy utrwalają się pewne habitusy które, jak przeczuwał w intuicjach P. 

Valery(teoria simplexu)
202

,  są  punktem wyjścia dla kształtowania się złożonej „indywiduogennej” 

intersubiektywności. Problemowi temu poświęca nieco miejsca w swej monografii „Język i 

nieświadomość” H. Lang. Człowiek jest przed narodzinami i po śmierci-ogniwem symbolicznego 

łańcucha, który zadecydował o jego pochodzeniu jeszcze zanim odcisnęło się na nim piętno historii – 

H.Lang ujmuje to aforystycznie „To synchroniczna struktura mowy niesie nas ku źródłu. Podmiot 

wyraża znacząca synchronie pierwotnego czasowego tętna”.
203

Ustalając i eksterioryzując 

napiętnowane indywidualnie reprezentacje wewnętrzne (vide J.C. Kaufmann)
204

 ,wzmaga otoczkę 

symboliczną i skraca proces inkulturacji dla kolejnych przedstawicieli gatunku. Obecna sytuacja jest 

taka, że dorastając zastajemy symbole, dorastanie oznacza jednocześnie akces do wymiaru 

symbolicznego rzeczywistości, dlatego ciężko wyobrazić sobie sytuację w której pewne wspólne 

znaczenia nie są zastane, ale musza być wyuczane w procesie mozolnego powtarzania. Domniemania  

na temat transmisji quasi kulturowej w społecznościach prehistorycznych i presymbolicznych muszą 

pozostać z konieczności spekulacjami (vide prace M. Donalda i P. Kowalskiego).
205

 Jednakże wobec 

braku przedmiotowego korelatu dla semantyzacji otoczenia, można posiłkując się pracami 
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etnologicznymi na temat „dzikich” (M. Leenhardt) doszukiwać się nośnika dla rodzącej się semiozy w 

postaci metamorficznych rytuałów. Czyli patrząc od innej strony metamorfoz inicjacyjnych które 

zostały uschematyzowane, sekwencyjnie rozciągnięte  i pre-narracyjnie zorganizowane wokół  zjawisk 

najistotniejszych z punktu widzenia adaptacyjnego dla grupy plemiennej (rozpalanie ognia, polowania, 

zaloty etc.). Zatem proto-symbole istniały w sensie zjawiskowym jako sekwencje ruchów i zachowań 

gestualnych, ogólnie rzecz biorąc jako behaviour. 

II.6.Enaktywizm. 

                                       W niniejszej pracy stoimy na gruncie interakcjonizmu symbolicznego 

wzbogaconego o komponent ewolucyjny (M. Donald, T. Deacon) w wydaniu współczesnych  badaczy 

A.Kapusty i Sh.Gallaghera z jednej strony, z drugiej posiłkujemy się klasycznymi pracami G.H. 

Meada. Zatem rozwój przebiega od uwagi (operującej na wskaźnikach) poprzez uwspólnioną uwagę 

(joint attention) wynikająca według M.Tomasello z diadycznej struktury pre-rytualnej obserwowanej 

już u wyższych prymatów aż po przestrzeń wspólnej  świadomości interaktywnej 
206

o jakiej pisze 

A.Kapusta i Sh.Gallagher. Zwiastunami tej współczesnej koncepcji D.Hutto i Sh.Gallaghera  byli na 

polu filozofii i socjologii M. Scheler i E. Durkheim. Według  E. Durkheima w miarę posuwania się 

życia i ciągłych zmian w naszych zainteresowaniach, odbywa się połączone z tym przesuwanie się 

systemowo wyobrażeniowych od obwodowych dziedzin świadomości ku bardziej środkowym i 

odwrotnie. W sensie teoretycznych założeń możemy tu mówić o „Renaturalizacji podmiotu 

transcendentalnego”. Renaturalizacja o której mowa polega na tym że podmiot 

transcendentalny wyłania się gdy wsobna połączona uwaga kolektywu,  staje się świadomością 

zbiorową grupy wobec totemu
207

.Totem jest konieczny jako koordynator uwagi i orientator 

znaczeń, to wokół niego jako „zarodzi”  wspólnej semiozy i znaku tego  co najistotniejsze dla 

grupy z punktu widzenia przetrwania następuje koncentryczna kreacja znaczeń. Zbiorowo, 

rytualnie wypracowane zostają wspólne postawy wobec rzeczywistości i kognitywno emotywne 

zręby kategorii postrzegania świata, grupy i zasady wyłonienia się jednostki z grupy. Nasuwa się 

zdumiewające podobieństwo  między metaforycznymi prototypami jakimi posługujemy się w auto-

opisie a które wyróżnił i sklasyfikował G. Lakoffa a procesem dyfuzyjnej sedymentacji indywiduum 

jaki opisuje M. Scheler. M. Scheler pisze o tzw. ”wirze”. To co jest dla nas obiektywne jest nie tylko 

takie dzięki naszej percepcji, ale też dzięki temu że rzeczy są poddawane manipulacji przez innych. 

Ego i alter-ego są  dane we wzajemnym  parowaniu. Punktem wyjścia jest postrzeganie ciała innego, 

czy  przed-refleksyjna interakcja z innymi na bazie mimiczno-ikonicznej. Możliwe jest według M. 

Schellera  przeżycie które jest dane nie będąc jeszcze danym jako bądź  własne bądź cudze.
208

 

M.Scheller postuluje istnienie i kluczową rolę przeżyć obojętnych w aspekcie ja-ty które, są  

nieoddzielne i wzajemnie przemieszane tego co własne i tego co cudze, na bazie tego strumienia 

przeżyć następuje przydział materiału psychicznego jako wlanego bądź cudzego. Pojawia się wir które 

stopniowo przypisuje przeżycia różnym indywiduom. Jak dochodzi do sformowania się owego wiru 

świadomości interaktywnej? Człowiek nie może mieć rozwiniętej świadomości jako odrębny byt, 

może tylko w grupie w sieci wzajemnych interakcji kształtowanych rytualnie wybić się na poziom 

indywiduum świadomego a zarazem transcendować otoczeniowość. Solipsystyczne „ja” symboliczne 

nie jest możliwe. U swych źródeł ma ono coś w rodzaju wspólnego pola świadomości, wytworzonego 

przez koegzystencję i interakcję językową. Protoja mimetycznie wzmacniane i przekształcane  

prowadzi do pola świadomości z którego drogą indywidualizacji wyłania się indywiduum. 

Indywidualizacja zdaniem E. Durkheima jest zarazem procesem socjalizacji.
209

 W każdej jednostce 

następuje refrakcja i zróżnicowanie wyobrażeń zbiorowych. Proces socjalizacji to jednocześnie proces 

indywidualizacji  w którym wyobrażenia zbiorowe odciskają się w „ja” tworząc je.  Człowiek 

indywidualizując wyobrażenia zbiorowe kojarzy je z właściwymi sobie korelatami obiektywnymi.  

                                       Pierwotny stan uwagi (protointencjonalność)  jest przeformułowany 

mimetycznie w uwagę,  świadomość zbiorową (interaktywna wspólna przestrzeń świadomości) 
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wygenerowana zostaje przez interakcje grupową i zwielokrotnienie uwagi zbiorowej. Kumulacja i 

zagęszczenie więzi, interrelacji kolektywnej uwagi  prowadzi do wytworzenia się wspólnego pola 

świadomości. Językowemu wzmocnienie procesu konsolidacji relacyjnej i semantyzacji  towarzyszy 

proces odwrotny - oddzielanie się ja od kolektywu –czyli proces indywidualizacji; paradoksalnie jak 

pokazał E.Durkheim przez proces socjalizacji następuje współzależny z nim proces indywidualizacji. 

Czyli „ja” separuje się od grupy, ale zarazem postać grupy w figurze uogólnionego „innego” zostaje w 

nim i współtworzy jego „ego”, umożliwiając alternację ja-ja. (ja cielesne versus ja społeczne). 

Świadomość zyskuje „formę” poprzez odwrócenie procesu hetero-identyfikacji- czyli 

indywidualizację poprzez głęboka inicjację dokonaną w rytuale, gdzie następuje wlanie świadomości 

(świadomość jest niejako zindywidualizowaną cieleśnie, egzemplarycznie zbiorową uwagą), 

ucentrowanie jej, staje się „ moja”, w efekcie „ja” zaczyna się wyodrębniać. Dalekim  ewokatywem 

tego procesu jest ceremonia nadania imienia.(vide refleksje na temat antropologicznej wagi imion u 

H.Plessnera).
210

 Mimesis czyli stan synergicznego współdziałania wytwarza stan wspólnej, zbiorowej 

uwagi, która jest  podłożem dla wyłonienia się   pełnej świadomości. Jak zaznaczyliśmy - człowiek 

teoretyczny to durkheimowski homo duplex.
211

E. Durkheim badając australijskich aborygenów 

stwierdził że „dusza to jedynie zindywidualizowany pierwiastek totemiczny.” Proces ten w wymiarze 

synchronicznym badał klasyk antropologii M. Leenhardt w omawianej już pracy „Do kamo”:„ słowo 

nie jest przez nich redukowane jedynie do jego funkcji ekspresywnej, lecz jednoczy w sobie także 

pewien akt, myślenie , mowę i rzecz. Rzeczy które w ten sposób staje się mową (…)puste naczynia 

pozbawione są swej czystej przedmiotowości, zostają wplecione w strukturę porządku, który nie 

poprzestaje na tym, że dana rzecz jest wyłącznie rzeczą, lecz dokonuje jej naturalizacji, sprawiając że 

staje się ona także odniesieniem do drugiego człowieka, zalążkiem rozmowy, znaczącym.
212

 

Przedstawiciele diametralnie różnych orientacji: C. Levi-Strauss, J.Lacan i E.Cassirer zdają się 

zgadzać w utożsamieniu człowieka jako homo loquens i homo socialis. 
213

 Byt językowy i byt 

społeczny stają się identyczne za sprawą pojęcia komunikacji oraz co do ich tożsamości jako systemy 

wzajemnych opozycji. C Levi-Strauss określa te fundamentalną jedność obydwu systemów mianem 

„myślenia symbolicznego” lub „funkcji symbolicznej”. Świat znaczeń symbolicznych staje się tym 
samym zasadniczą i ostateczną ludzką  pra-rzeczywistością.  

                                        Świadomość świadomości (samoświadomość) to zdolność kierowania uwagi 

na własny świat wewnętrzny, samoświadomość jest równoznaczna z  posiadaniem teorii własnego 

umysłu. 
214

U. Eco wskazuje na mechanizm abdukcji wpływ „innego” na myślenia - abdukcja w 

procesie myślenia polega na tym że wprowadzamy innego i jego myślenie jako konieczny element 

naszego procesu rozumowania. Rozwiązania modelowego problemu przedstawionego przez U. Eco
215

 

musimy szukać patrząc na innych i niejako wprowadzając ich myślenie do naszego procesu 

myślowego. Odnosząc to do kontekstu numinotycznego w jakim kształtuje się geneza świadomości - 

człowiek nie przenosi wprost swojej własnej, w gotowej formie wykształconej osobowości na boga, 

użyczając mu po prostu swego poczucia siebie i samoświadomości; lecz postać boga jest tym, w czym 

on tę samoświadomość dopiero znajduje. Poprzez medium naoczności boga dochodzi do tego, by 

oderwać siebie samego jako aktywny podmiot od samej treści czynu i jego rzeczowego 

efektu.”
216

Zatem teonomiczne  upodmiotowienie odgrywa kluczowa rolę w formowaniu się podmiotu. 

Ma on charakter dialogiczny, przy czym drugi biegun jest wyobrażonym „innym”-demonem. Tak jak 

w koncepcji Hegla do samowiedzy dochodzimy w procesie alienacji, dopełniający biegun ma 

charakter zbiorowego wyobrażenia o genezie totemicznej. Nawet ten proces teonomicznego 

upodmiotowienia ma charakter interakcyjny przy czym podmiot korelatywny jest domniemywany i 

projektowany wytworzony poprzez dysocjacyjne- traumatyczne oddzielenie części jaźni. Geneza 
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jaźni w naszej koncepcji dokonuje się zatem wraz z wykształcanie się „bogów chwili” H. 

Usenera. Są oni niejako drugą stroną jaźni, jej symbolicznym korelatem. 

                                        Za E.Durkheimem przyjmujemy że same w sobie emocje nie wiążą sie z 

wyobrażeniem żadnego określonego przedmiotu, lecz dzięki swej intensywności i rozprzestrzenianiu 

sie mogą być przekazywane przez pewne nośniki (ciało zwierząt, przedmioty). Emocje przeżywane w 

związku z ceremoniami nie tworzą rytuałów, lecz rytuały wzbudzają emocje
217

. Kluczem dla 

zrozumienia natury ludzkiej jest zatem nowa interpretacja znaczenia  emocji dla  kognitywnych 

procesów i kształtowania i formowania się podmiotu. System który bardzo szybko i sprawnie 

koordynuje działanie wielu komponentów całego umysłu, albo przygotowując organizm do jakiegoś 

działania, albo od razu je uruchamiając, taki  nazywamy systemem emocjonalnym.
218

 Wspólna uwaga 

powstaje przez kompleks naśladowniczy – mimesis. Gest pochodzi z ikony przez naśladownictwo –

tak kształtuje się mimetyzm. Dwa źródła wspólnej uwagi to  ikona i indeks,  przez ikonę dochodzimy 

do wspólnej uwagi powtarzając gesty innych wspólnie, powtarzając cos wspólnego, kiedy  jeden 

osobnik naśladuje innego, łańcuchowo naśladują wspólnie razem zjawisko zewnętrzne lub inną 

jednostkę, indeks natomiast pośredniczy przy manipulacji uwagą swoją i innych. Wspólna uwaga 

prowadzi do wspólnej świadomości nie jest to jakiś odrębny byt(mający odrębny status ontologiczny), 

chodzi o stan w którym wielu osobników nie tylko koncentruje się atencyjnie na pewnym obiekcie, ale 

również wypełnia on treść ich umysłu. Z tego stanu  występuje   to co indywidualne, podmiot w sensie 

samo-zwrotności zapośredniczonej przez „boga chwili”, względnie rodzi się zbiorowo totem. Symbol 

jak już sygnalizowaliśmy w naszej pracy uważany jest za pierwiastek rytuału, który się oddzielił. 

Zbiorowa uwaga, wskazywanie, kształtowanie uwagi, uwspólnianie jej tak, aby myśl wszystkich miała 

mieć jeden obiekt, przy czym  przeżywanie emocji jest zarazem oznaczaniem emocjonalnym. Emocje 

mogą  być wspólnie zbiorowo wywołane przez rytuał, który jest właśnie sposobem na wywoływanie 

kolektywnego stanu o podwyższonej emocjonalności. Który to stan jest warunkiem wystąpienia stanu 

współdzielonej świadomości. Myślenie symboliczne zogniskowane wokół jaźni jest, jak twierdzi R. 

Collins, którego teorię omawiamy szczegółowo w dalszej części pracy (rozdział IV), prywatywną 

formą rytuału i potem dialogu. Jakiś obiekt, zdarzenie, względnie zjawisko  wzbudza emocje, łączymy 

emocje z tym percepcją tego zjawiska następnie wzbudzając podobne emocje przywołujemy obraz 

tego czegoś. Można sformułować quasi-równanie: wskazywanie +uwaga + emocje = obiekt znaczący 

(paleosymbol w nomenklaturze J. Habermasa). Gest lub głos przywodzą to zjawisko na myśl. 

Generatywność -wytwór poziomu epizodycznego  zostaje wzbogacona przez uogólnianie wynikłe z  

naśladownictwa. Ciąg, ogół metaforycznych  różnych ujęć przedmiotu respective zjawiska staje się 

jego znaczeniem. Ogół historii naszego „ja” w społeczności stanowi „znaczenie nas” naszą społeczną 

jaźń. Droga do wspólnej świadomości wiedzie przez dzielenie uwagi (T. Deacon). Dzieje się to w 

kolejnych stopniach: wspólna uwaga, wspólny przedmiot uwagi, zbiorowa uwaga, zbiorowy obiekt 

uwagi, zbiorowy obiekt  myśli, zbiorowa myśl o obiekcie. Teoria symulacji  postuluje, że wewnętrznie 

przedrefleksyjny proces symulacji działania  ustanawia bezpośrednie  wewnętrzne powiązanie 

przedmiotu z obserwatorem. Sh.Gallagher  stwierdza że  osobnik najpierw postrzega, potem symuluje 

w dwuetapowym procesie percepcji działania(będący dzięki neuronom lustrzanym formą w jakiejś 

mierze partycypacji) stanowiącym jego „rozumienie”.
219

 Jest to poziom sub-osobowy w którym 

zawarty jest ukryty mechanizm odpowiedzialny za rozumienie innych. Neurony lustrzane są 

pobudzane bezpośrednio przez bodźce percepcyjne. Percepcja to enaktywny proces angażujący 

procesy motoryczne, neurony lustrzane stanowią intermodalny most miedzy percepcja i działaniem, 

tworzą możliwość rozumienia innych w oparciu o wspólne  dzielone cielesne i afektywne relacje bez 

ukrytego procesu wnioskowani i modelownia. Patrząc na to zjawisko z punktu widzenia 

współczesnego interakcjonizmu i (enaktywizmu) A.Kapusta i Sh.Gallagher mówią o „komunikacyjnej 

interakcji. Myśl nie jest przekonaniem w głowie, lecz czymś wysoce interaktywnym i kontekstualnym” 
220

. A. Kapusta pisze: zamiast abstrakcyjnych przekonać mentalnych - czytanie ciała, podstawowe 

interakcje z innymi polegają na dostrzeganiu emocji i ruchu w ekspresji innego ciała.” M.Ratcliffe 
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zauważa że działania gesty i ekspresje są raczej postrzegane niż wnioskowane na podstawie 

postrzeganego zachowania. Percepcje działań innych, ich gestów i ich ekspresji angażują właśnie 

cielesną odpowiedź. Punktem wyjścia jest założenie wspólnej przestrzeni działania. Możemy 

rozpoznać siebie jedynie dzięki i poprzez naszą relację z innymi ludźmi. A. Kapusta i M.Ratcliffe 

zaznaczają; podmiotowość innych jest  bardziej doświadczana w ich działaniu, niż z niego 

wywnioskowana.
221

 Nasza cielesna odpowiedź na innych (body-reading) stanowi konstytutywna 

zdolność postrzegania zachowań innych jako źródła sensownego działania i myślenia.
222

 Dzięki 

absorpcji i kreacji ikonicznej czyli powinowactwu mimetycznemu uzgadniamy wspólne 

zachowania i cofając się do źródeł wspólną motorykę i  afektykę. Uzgadniamy emocje, a w końcu 

uwagę i na końcu procesu semiozy wyobrażenia wewnętrzne czyli stan uwagi nakierowany na 

zjawiska wewnętrzne -świadomość wewnętrzną. Samoświadomość to stan z tego punktu 

widzenia, w którym uwaga skierowana jest nie z zewnętrznego punktu widzenia na wnętrze, to 

zaledwie pierwszy stopień, ale z uwewnętrznionego zewnętrznego punktu widzenia na wnętrze. 

Następuje innymi słowy podwójna internalizacja; internalizacja eksternalizacji 

zinternalizowanej. (szczegółowo omawia ten proces P. Gardenfors w pracy „Jak homo stał się 

sapiens”).
223

 Możliwe jest bowiem przeżycie, które jest dane „nie będąc jeszcze danym jako bądź 

własne, bądź cudze”. 
224

M. Scheler analizuje przeżycie obojętne w aspekcie „ja-ty” które są 

nieoddzielone i wzajemnie przemieszane tym, co własne i to co cudze. Na bazie tego strumienia 

przeżyć następuje „przydział” materiału psychicznego jako własnego lub cudzego, pojawiają się 

„wiry”, które stopniowo przypisują przeżycia różnym indywiduom. Z perspektywy rozwojowej autor 

książki „Istota i formy sympatii” podkreśla początkowe uwikłanie dziecka , jego idei i odczuć i doznań 

w to jak świat postrzegają rodzice i otoczenie: „Wpierw człowiek żyje bardziej w innych niż w sobie 

samym, bardziej we wspólnocie niż w swoim indywiduum” 
225

 M. Tomasello również mówi o 

pierwotnej hetero-identyfikacji,( altero-identyfikacji)  czyli przyjęciu punktu widzenia współczłonka 

gatunku(conspecifics). Podmiotowość innych jest bezpośrednio zrozumiała w ich zachowaniu, 

ponieważ uruchamia źródła naszej własnej podmiotowości. Na płaszczyźnie neuronalnej jest to 

wynikiem funkcjonalnej aktywności neuronów lustrzanych odpowiedzialnych za intersubiektywność 

(V.Gallese, A.Kapusta).
226

 V.Gallese uznaje za  podstawowy funkcjonalny mechanizm „ucieleśnionej 

symulacji”, który  nie tylko pozwala nam myśleć o treściowej zawartości czyjegoś umysłu, co daje 

wgląd w doświadczenia innych umysłów. Według V.Gallese relacje interpersonalne zostają utworzone 

na samym początku naszego życia, kiedy to w pełni samoświadomy podmiot doświadczenia nie jest 

jeszcze ukonstytuowany. Jednakże, nieobecność podmiotu towarzyszy prymitywnej „skoncentrowanej 

na przestrzeni my”(we-centric-space), paradoksalnej formie intersubiektywności bez 

podmiotu.
227

Neurologiczne podłoże odpowiedzialne za wspomniane intersubiektywne relacje uważa 

się odkryte w 1996 neurony lustrzane. Uaktywniają się one zarówno wtedy kiedy małpy wykonują 

czynność nakierowaną na cel, ale i wówczas, kiedy obserwują innych osobników( małpy lub ludzi) , 

którzy wykonują podobną czynność. Podobne neurony znaleziono później u człowieka. Ogólnie 

można stwierdzić że w obserwatorze uruchamia się ten sam mechanizm neuronalny, który uaktywnia 

się w czasie jego działania. Neurony lustrzane aktywizują się, kiedy mamy do czynienia z interakcją 

miedzy działającym sprawcą a jego obiektem ani sam sprawca ogląd sprawcy ani obiektów nie 

uruchamia tych neuronów. Postrzeganie działania w kontekście koncepcji percepcji jako enaktywnego 

procesu czyli takiego który bezpośrednio angażuje procesy motoryczne  można odnaleźć już w 
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pracach Ch.S.Pierce’a i A. Gehlena.
228

 Przedmioty nie ukazują się nam niezależnie od  możliwych 

działań. Percepcja angażuje zdolności sensomotoryczne i ma charakter aktywnego cielesnego 

zaangażowania w świat. Neurony lustrzane stanowa swoisty intermodalny most między percepcją i 

działaniem –rozumieniem innych w oparciu o wspólne dzielone cielesne i afektywne relacje oraz bez 

ukrytego procesu wnioskowania i modelowania. Działania stanowią warunek pierwotnej więzi z 

innymi, a warunkiem empatii jest nieświadomie ustanowiona przestrzeń wspólna. Według  V.Gallese 

wspólna przestrzeń warunkuje komunikacje  społeczne naśladowanie oraz percepcje intencji innych 

osób. Analiza fenomenologiczna pokazuje, że pierwotny dostęp  do innych nie jest ani sprawą 

wnioskowanie(teorii) ani symulacji, lecz percepcji, cielesnej aktywności, ucieleśnionej symulacji. 

Czasami obserwacja czyjegoś działania albo zachowania, które uaktywnia neurony motoryczne nie 

ulega całkowitemu zahamowaniu (brak takiego hamowania doprowadziłby osobnika do nieustannej 

imitacji zachowań innych).Wówczas odpowiadamy czy reagujemy poprzez podobne lub 

komplementarne zachowania, co może być świadectwem rozpoznania sensów działań innych. W 

efekcie mamy do czynienia z dopasowaniem do działań i intencji innych osób, z rodzajem 

współbrzmienia, które w przypadku autyzmu i schizofrenii ulega zaburzeniu dając w efekcie poczucie 

nieswojskości. V.Gallese  stwierdza że przy pomocy intencjonalnego dostrojenia „inny” jest czymś 

więcej niż systemem reprezentacyjnym; on staje się osobą taka jak my
229

. Rezonansowy model 

rozumienia działania  podkreśla różnicę między zaangażowaną formą rozumienia, która angażuje 

własne możliwości motoryczne, od czysto percepcyjnego rozumienia. Motoryczne zarażenie, ale nie 

rozumienie, na zasadzie odzwierciedlenia działania ma charakter automatyczny, nieświadomy i 

mimowolny.  Ma miejsce interpersonalne  i  intrapersonalne, symulowanie, udawanie wolne, 

kontrolowane i świadome. Symulacja ucieleśniona warunkuje ogólną zdolność przewidywania doznań  

zmysłowych a także sposobu używania pojęć. Jest to zdaniem enaktywistów podstawowy mechanizm 

który umożliwia relacje ze światem. Umożliwia on modelowanie miedzy organizmem a środowiskiem 
230

. Enaktywiści Sh.Gallagher i M.Jeannerod twierdzą że symulacja ucieleśniona zawsze angażuje 

proces  motoryczny, pozwala na wewnętrzne odczucie możliwych interakcji z przedmiotami, czytanie 

stanów umysłu również angażuje pewien proces motoryczny. Aby postrzegać przedmiot należy na 

niego działać. Podobnie E. Cassirer stwierdził że pierwszą formą poznania przedmiotu jest wykonanie 

na nim pracy. Percepcja angażuje procesy motoryczne. W  enaktywnym podejściu percepcja stanowi 

sensoryczno-motoryczny proces.  Proces neuronalnego rezonansu stanowi część jednego procesu  

percepcja –symulacja–rozumienie. Lustrzana aktywacja nie stanowi inicjacji symulacji, jest częścią 

bezpośredniej percepcji tego, co robi ktoś inny. Symulacja to nie świadome działanie na niby, to 

podświadome zastosowanie tych samych wzorców aktywacji wspólnych z postrzeganym 

„współgatunkowcem” (conspecifics). Tutaj zyskuje najbardziej wyrazistą neuroanatomiczną 

wykładnię stan kategoryzacji kognitywnej łączący działania własne ze współdziałaniami innego 

osobnika, które wskutek konieczności unifikacji w jednym wzorcu przedstawieniowo-behawioralnym 

prowadzą od epizodycznego do mimetycznego poziomu jaźni . Symulacja to aktywacja percepcji
231

, 

percepcyjny dostęp do zachowania innych, ich gestów i ekspresji daje nam odczucie, tego co się 

dzieje, co mają na myśli i co czują. Poprzez naszą pragmatyczną interakcje z innymi podejmowaną w 

społecznych kontekstach zyskujemy w pewnym stopniu wiarygodne  minimalne rozumienie innych i 

w konsekwencji pośrednio samych siebie, co zostaje następnie symbolicznie utrwalone. W przypadku 

bardziej złożonych sytuacji rozumienia liczy się język i struktura narracyjna. Jeżeli jesteśmy zmuszeni 

do myślenia o innych w bardziej refleksyjny sposób, nie dzieje się to przez teoretyzowanie, ani 

symulacje ale przez strukturę narracyjną. Schizofrenia w aspekcie zaburzenia relacji ja-inni wiąże się z  

podstawowym problemem schizofreników jakim jest utrata  żywiołowego kontaktu z rzeczywistością, 

co wiąże  się z niemożnością ustanowienia sensownych granic miedzy sobą a innymi, niezdolnością 
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przedrefleksyjnego uchwycenia znaczenia świata, co owocuje u schizofrenika odczuciem obcości. 

Niemożliwość ustanowienia przed-poznawczych, nieingerencyjnych  „intuicyjnych” między-

osobowych więzi jest istotą schizofrenii. Proces ten, od strony synchroniczno-ontogenetycznej, 

stopniowego wkraczania we wspólną przestrzeń koordynowanych znaczeń i sensów najlepiej opisują 

współcześni enaktywiści. Enaktywizm jest w naszej opinii uszczegółowioną formą interaktywizmu, 

który kładzie nacisk na cielesne współdziałanie w trakcie którego wykształca się jaźń oraz osadza 

proces upodmiotowienia w kontekście ewolucyjnym. Najbardziej szczegółowo proces przejścia i etap 

rozwoju podmiotu w kontekście intersubiektywności przedstawiają Sh.Gallagher i D.Hutto. Trzy 

etapy rozwoju rozumienia innych  intersubiektywności i co za tym idzie z interakcyjnego punktu 

widzenia pośrednio siebie
232

 Pokazują one jak od ekstra-indywidulanych procesów percepcyjnych 
dochodzimy do pełnej kompetencji narracyjnej. 

1) Intersubiektywne procesy percepcyjne. 

2)Pragmatycznie kontekstualizowane rozumienie. 

3)Kompetencja narracyjna. 

AD1. Intersubiektywność pierwotna jest oparta bezpośrednio na  neuronach lustrzanych, to system 

wspólnej reprezentacji praktyki ucieleśnienia,  wyraża się to szczególnie w intermodalnym związku 

miedzy proprioceptywnym odczuciem własnego ciała a widzianą prze niemowlę twarzą matki. 

Zachodzi  rozpoznawanie emocji, zdolność imitowanie twarzy, śledzenie działań. Ma miejsce 

identyfikacja obserwujący-obserwowany. System intermodalny to samoorganizująca się współpraca 

między percepcją i propriocepcją, pomiędzy zmysłami i motoryką, zachodzi intermodalna translacja w 

stylu M. Merelau-Pontyego .
233

 W ten sposób  na prymarnym poziomie zorganizowany zostaje hiathus 

między zmysłami i motoryką. 

AD2. Intersubiektywność pragmatyczna czyli   intersubiektywność wtórna, polega na nawiązywaniu 

działań w praktycznych kontekstach.  Konteksty wspólnej uwagi czy wspólnych sytuacji pozwalają 

dziecku uczyć się znaczenia nowych przedmiotów i gestów. Wykształca się wspólna uwaga (joint 

attention), zdolność którą uważa za kluczową M. Tomassello.
234

 Występuje  zjawisko spoglądania 

przez dziecko na ekspresyjny ruch  ciał aby odczytać intencje drugiej osoby, albo rozpoznać znaczenie 

danego obiektu. Przez  percepcje ucieleśnionych działań innych osób, a nie zdystansowane 

odczytywanie ich przekonań i pragnień zachodzi monitorowanie naszej relacji z innymi i 

obserwowanie ich relacji ze światem, w ten sposób mają miejsce naprzemienne zmiany miedzy 

monitorowaniem wzroku innego i to na co spogląda. 

AD3. Intersubiektywność narracyjna. Dziecko w wieku 3-4 lat dzięki językowi nabywa kompetencji 

rozpoznania odmiennych przekonań innych ludzi. Uczestnictwo dziecka w rozmowach wymagających 

rozpoznania czyjegoś odmiennego punktu widzenia daje zdolność do meta-kognicji (M. Tomasello). 

Wiodącą rolę odgrywają tu wyobraźnia, zdolność do udawania i gra, dzięki czemu dziecko może 

przyjmować różne role i perspektywy. Wspólna reprezentacja praktyki ucieleśnienia to intermodalny 

związek miedzy propriocepcyjnym odczucie własnego ciała a widzianą przez niemowlę twarzą matki. 

Identyfikacja ma miejsce miedzy obserwującym a obserwowanym, a nie nakierowanie na obiekt 

intencjonalny. Aby reprezentacja zmysłowa, wewnętrzna  kopia działania, antycypująca konsekwencje 

tego działania była możliwa, najpierw musi pojawić się wzrokowa reprezentacja ruchów innego. 

Ruchów które system może rozpoznać albo imitować. Aby cel działania był rozpoznany jako 

intencjonalny ruch musi być rozpoznany jako znajomy, należący do własnego repertuaru 

motorycznego, nie można rozpoznać celu działania drugiego człowieka bez wcześniejszego 

rozpoznania innego jako  podobnego. Następuje intencjonalna transgresja czyli zdolność rozpoznania 

ciała jako mojego i innego ciała jako podobnego. Drugi poziom transgresji to intersubiektywnie 

podzielna intencjonalność. System intermodalny to samoorganizująca się współpraca miedzy 

percepcją i propriocepcją, zmysłami a motoryką. Imitowanie innych ludzi związane jest ze schematem 
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ciała. Intermodalna translacja wywołuje intersubiektywność pragmatyczną około pierwszego roku 

życia, kiedy następuje nawiązywanie działań w praktycznych kontekstach wspólnej uwagi i 

wspólnych sytuacji pozwalają uczyć się dziecku znaczenia nowych przedmiotów i gestów (joint 

attention).  Dziecko patrzy na ciało oraz ekspresyjny ruch aby odczytać intencje osoby i rozpoznawać 

znaczenie danego obiektu, na zasadzie percepcji ucieleśnionych działań innej osoby. To nie tylko 

monitorowanie naszej relacji z innymi oraz obserwowani ich relacji ze światem. Rozpoznanie cudzych 

powodów racji jest dopiero możliwe o ile umieścimy je w kontekście narracji. D. Hutto stworzył 

hipotezę narracyjnej praktyki. Kompetencje rozumienia innych są nabywane przez zastosowanie 

swego rodzaju ucieleśnionej heurystyki. 
235

 Rozumienie innych jest nabywane przez dzieci dzięki 

poddawaniu  ich różnorodnym praktykom narracyjnym. W myśl hipotezy praktyki narracyjnej dzieci 

osiągają normalne rozumienie przez zaangażowanie w praktyki opowiadania historii przy wsparciu 

innych osób. Zarazem symultanicznie powstaje auto-narracja, która nie  jest tylko rodzajem narzędzia 

uzupełniającego działanie, ale stanowi narzędzie dla refleksji nad naszym działaniem.
236

 

                                        Zatem widzimy że jeśli chodzi o zastosowanie znaków i interakcyjną 

wymianę semiotyczna badania nad dziećmi dowodzą tezy że i w tym przypadku proces ontogenezy 

powtarza filogenezę.  W wieku 5-6 lat wykształca się u dzieci poczucie konsekwencji  własnych 

przekonań i własnych emocji.  Ucieleśniona symulacja wynika według V.Gallese z faktu że  neurony 

lustrzane ustanawiają związek propriocepcji (odczucie samego siebie) i percepcji działania innych. 

Zdaniem M. Arbiba istota funkcjonowania neuronów lustrzanych sprowadza się do tożsamości 

obserwacji z aktywacją
237

.T.Fuchs idąc w ślad za V.Gallese uważa że  przy pomocy intencjonalnego 

dostrojenia  inny jest czymś więcej niż systemem reprezentacyjnym, jest osobą taką jak my. Neurony 

lustrzane umożliwiają empatię, emocjonalne  rozumienie innych.  Według badań G.Rizollatiego i 

niezależnie V.S.Ramachandrana istnieje neuroanatomiczne pokrewieństwo między neuronami 

lustrzanymi a mózgowym ośrodkiem języka. Według z kolei V.Gallesego neurony lustrzane  są 

neurologiczna  podstawą zdolności do czytania  umysłu(mindreading).
238

  Predykacja zachowania 

dzięki neuronom lustrzanym polega pierwotnie na  motorycznym  zarażeniu  od innych osobników: 

płacz, śmiech, ziewanie odzwierciedlone ma charakter automatyczny bezwolny i nieświadomy. Staje  

się istotne gdy czynność naśladowana  ma charakter kognitywny i semiotycznie istotny, gdy jeden z 

osobników angażuje swoja uwagę i działania w związku z jakimś przedmiotem czy zjawiskiem, drugi 

który go naśladuje automatycznie przejmuje punkt uwagi który staje się centrum jego 

protoświadomości. Symulacja ucieleśniona warunkuje ogólną zdolność przewidywania doznań 

zmysłowych, sposób używania pojęć podstawowych, jest  mechanizmem relacji ze światem. 

Umożliwia modelowanie miedzy organizmem a środowiskiem. Symulacja ucieleśniona zawsze 

angażuje proces motoryczny, pozwala na wewnętrzne  odczucie możliwych interakcji z przedmiotami. 

Rezonans neuronalny jest częścią intersubiektywnej percepcji a nie symulacją. Inny wywiera wpływ 

na nas. Interpretacja  nie dokonuje się przez przekład, symulację, wchodzenie w czyjąś „mentalną 

sytuację” ale przez strukturę narracyjną. Zaczątki kompetencji narracyjnej mają miejsce poprzez 

naprzemienne zmiany między monitorowaniem wzroku innego i tego na co spogląda. W wieku około 

18 miesięcy dziecko rozpoznaje zadanie które nie jest zakończone, staje się to podstawą dla 

symbolizacji. Intersubiektywność narracyjna według  Sh.Gallaghera i D.Hutto  to nowy rodzaj 

intersubiektywności w której rolą  języka jest nabycie kompetencji rozpoznania innego punktu 

widzenia. Ćwiczy się ją poprzez wyobraźnię i grę, gdzie przyjmujemy różne role i perspektywy. 

Rozpoznanie cudzych powodów jest możliwe o ile umieścimy je w kontekście narracji, w szerszym 

kontekście  możliwość oceny racji  i sensu  działań. Kompetencja narracyjna jest pierwotniejsza niż 

społeczna koordynacja, a interakcyjne zaangażowanie bardziej pierwotne niż przekonania i pragnienia 

na gruncie kooperacji społecznej. Rozumienie innych jest osiągane nie przez ucieleśnioną heurystykę, 

ale dzięki poddawaniu ich różnorodnym praktykom narracyjnym. Historia opowiedziana przez innych 

dostarcza  treningu koniecznego dla zrozumienia innych. Odpowiada  to poziomowi tożsamości 

narracyjnej, która stanowi wyższy poziom podmiotowości. 
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 II.7.Inherentny dialog jako rdzeń podmiotu. 

                                       Te wszystkie szczegółowe rozważania są konieczne aby in concreto 

dowieść tezy że w jądrze podmiotu, samoświadomego „ja” trwa nieustanny dialog między 

dwoma biegunami intersubiektywnym, ja kolektywno-symbolicznym i bazowo-cielesnym. Który 

to dialog jest w istocie naszym świadomym bytowaniem. Zjawisko neuronów lustrzanych które 

leży u jego podstaw, stanowi bazę neurologiczną dla rozwijanej przez nas koncepcji mimesis w 

zasadzie sprowadza się do pomysłu że enaktywne obserwowanie czynności jest w jakiejś mierze 

jej współ-dokonywaniem. Co z kolei jest wersją mimetycznego naśladowania na wyższym 

poziomie w postaci kopiowania i dzielenia się stanami wewnętrznymi, jak ma to miejsce w 

przypadku istot gregoriańskich. Ja mimetyczne jest zatem koniecznym pośrednikiem, który 

umożliwia współdziałanie ja symbolicznego, narracyjnego z ja cielesno-epizodycznym. 

                                    Podsumowując ustalenia empiryczne enaktywistów prowadzą do wniosku że 

świadomość wyrosła na bazie wspólnego opracowania bodźców międzyosobniczych o charakterze 

emotywno- prekomunikatywnym. Wspólne kontekstowo- pragmatyczne rozumienie zjawisk w sensie 

wiedzy ” że, czyli pewnego działaniowego habitusu było możliwe dzięki mimetycznie rozwijanej 

kooperacji. Która to ostatecznie prowadziła do interaktywnego wytwarzania wspólnych emotywno-

kognitywnych postaw które z kolei były przekazywane droga mimesis i w efekcie doprowadziły do 

interaktywnej przestrzeni znaczeń która, w wymiarze internalnym jest przestrzenią reprezentacji 

oderwanych ( por. P. Gardenfors) .
239

 Możliwość intencjonalnego sterowania inną intencjonalnością 

konstytuuje intencjonalność drugiego stopnia. Standardowa opinia głosi że język jest narzędziem 

komunikacji między ludźmi. L.Wygotski i M.Tomasello twierdzą że pierwszoplanową funkcją mowy 

jest sterowanie uwagą innych .
240

  W ten sposób internalizując wirtualny dialog dziecko jest w stanie 

sterować własna uwagą i stać się autosterowne. Temu zjawisku musi towarzyszyć druga funkcja, 

„tenencyjna” która, umożliwia przez wypowiadane słowo kierować aktywną uwagę na przedmiot i 

niejako przytrzymując ten przedmiot rozszerzyć za pomocą znaku przestrzeń pamięci roboczej i 

rozszerzyć pole operacji działaniowo-znakowej poza pole senso-motoryczne. Dialog wyprzedza 

monolog -jak skrótowo podsumował rozważania L. Wygotskiego P. Gardenfors .
241

Język spowodował 

ustabilizowanie się systemu znaczeń, czyli składników światów wewnętrznych, którymi istoty 

gregoriańskie mogą się wymieniać. A to prowadzi do wspólnego systemu myślenia . 

II.8. Autokonstrukcja (samobudowanie się podmiotu ). 

                                        Nasza praca, przypomnijmy, szuka punktów wspólnych w różnych 

koncepcjach szeroko pojętej antropologii filozoficznej a jej generalnym celem jest  udowodnienie tezy 

że człowiek jest bytem sensu stricte kulturowym ( homo culturalis), a geneza człowieka to prapoczątki 

kultury oraz że, co najważniejsze, dzięki kulturze zyskuje on możliwość autokreacji. Staje się bytem 

samostwórczym, auto-kreatywnym, nie jedynie w sensie tworzenia świadomej  wewnętrznej historii 

własnego życia, ale  samo-ustanowienia się poprzez takie operowanie instrumentami kultury która 

poprzez teorie i modele pozwalają mu maksymalnie ugruntować własną indywidualność. 

Uwypuklenie aspektu autokonstrukcji ma w naszym zamierzeniu podkreślać indywidualizację i samo-

zwrotność procesu symbolizacji. Upodmiotowienie w pewnym momencie przybiera postać autokreacji 

za pomocą środków symbolicznych czyli w przeciwieństwie do strukturalizmu C.Levi-Straussa i 

koncepcji „śmierci podmiotu” M. Foucaulta, wypracowana autonomia wraz z rozwojem mocy 

symbolizacyjnej pogłębia się i rozszerza. Człowiek jest w stanie używać swych władz począwszy od 

uzyskania dostępu do symboli par excellence ma możliwość, jak pisze M. Daraki samobudowania się 

przy pomocy instrumentów symbolicznych. Czyli w tej koncepcji powraca niejako  renesansowa, 

alchemiczna idea homo jako ens autocreatum. 

                                      W ujęciu M. Daraki komentatorki pism P. Ricoeura istota autonomii  

człowieka  polega na tym że jednostka ludzka w tej perspektywie to sui generis „samobudujący się 
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podmiot” który autokonstruuje się poprzez kontakt z własnymi wytworami. M. Daraki w swojej 

koncepcji samobudowania się podmiotu, przedstawia  człowieka jako istotę ex definitione wynalazczą 

“bawiąca się swoimi zdolnościami”.“W ten sposób stwarza sobie możliwość autoreferencji której 

konsekwencją jest samobudowanie się”. 
242

Owo samobudowanie się podmiotu jest wynikiem stosunku 

między wynalazcą a wynalazkiem jak twierdzi dalej M. Daraki. Jednostka tworzy własne „ja” z 

materiałów symbolicznych, jakie znajdują się w jej zasięgu, z materiałów będących jej osobistym 

wkładem w to  jak widzi siebie, innych oraz łączące je relacje. Tak rozumiana tożsamość, wraz z 

pojawiającymi się nowymi doświadczeniami , napotykaniem nowych materiałów symbolicznych 

i znaczeń, u większości ludzi podlega bezustannej transformacji. Jako biografowie własnej 

egzystencji czynnie konstruujemy opowieść własnego życia. Dynamiczny, aktywny charakter 

„ja” jest także warunkowany kolektywnie, gdyż materiał symboliczny, interpretacja i 

rozumienie znaczeń dotyczących działań oraz kategorie którymi się posługujemy, są kolektywnie 

zapośredniczone, stąd tak bardzo uwypuklony aspekt interakcjonizmu w naszej pracy. 

Pewnym uszczegółowieniem tej tezy jest koncepcja francuskiego psychiatry  H. Ey'a, który ukuł 

pojęcie autokonstrukcji. Autokonstrukcja, czyli ontogeneza „ja” obejmuje kształtowanie się od 

chwili narodzin człowieka różnych poziomów integracji, z których niższe są ustawicznie wcielane w 

wyższe (czyli implicite koncepcja podmiotu kumulatywnego). Ja-osoba rozwija się przejmując swe 

wcześniej ukształtowane struktury, ustosunkowując się do nich, modyfikując je i używając ich. Na 

wczesnym etapie rozwoju podmiot pojawia się "w luce pomiędzy pożądaniem a jego 

przedmiotem"(odpowiednik hiathusu A.Gehlena). Zapełnienie tej luki, uczenie się organizowania 
relacji pomiędzy wewnętrznymi dążeniami a przedmiotami obejmuje dwa procesy: 

1) Wyłanianie się cielesnego „ja.” Na tym etapie podmiot uczy się dystansować od przedmiotu, 

zachowując go w pamięci oraz przeciwstawiając mu się w celowej aktywności. W procesie tym 

dochodzi do rozwarstwienia świadomości własnego ciała i świadomości innych przedmiotów. 

Podmiot utożsamia się ze swoim ciałem w tym sensie, że odkrywa je jako narzędzie działania na inne 
obiekty. Podmiot bierze ciało w posiadanie i uczy się nim posługiwać. 

2) Logiczną konstrukcję „ja”. Podmiot nie tylko posługuje się własnym ciałem w działaniu na inne 

przedmioty, ale sam nabiera substancjalności. Staje się swego rodzajem wewnętrznego przedmiotu 

którego właściwym wymiarem jest czas, a właściwą aktywnością myślenie„ - innymi słowy  następuje 
autosymbolizacja.

243
 

Człowiek jako autonomiczna, wolna jednostka włącza stopniowo determinujące go czynniki we 

własną auto-konstrukcję. Ten proces dokonuje się na zasadzie spiralnej ewolucji na kolejnych 

poziomach rozwoju podmiotu: mimetycznym, mitycznym, narracyjnym i tekstualnym w których 

kolejno odpowiednio używa jako czynników behawioru innego osobnika, rytualnego wzorca, języka i 

pisma. Te nieco ogólnikowe ale ciekawe postulaty H. Eya wymagają uzupełnienia. Kiedy podmiot w 

ujęciu H. Ey’a staje się wewnętrznym przedmiotem, innymi słowy  w koncepcji P. Gardenforsa 

nabywa statusu reprezentacji oderwanej w wewnętrznym przedstawieniu, staje się symbolem, jest to 

możliwe dzięki nabyciu zewnętrznego widzenia swojej osoby, a następnie uwewnętrznienie go. 

Wstępem do autosymbolizacji jest bycie przyzywanym imieniem, woła się kogoś gdy nie ma go w 
pobliżu, imię jest niejako zamiennikiem, symbolem, znakiem nieobecności. 

Tak rozumianą jaźń można scharakteryzować w kategoriach nowatorskiego terminu wprowadzonego 

przez H. Maturanę (wraz z F. Varelą) autopojetyczności. Koncepcja autopojezy  polega zdolności 

żywych systemów (w szczególności posiadajacych jaźń) do korzystania ze zwrotnej, refleksywnej 

informacji w akcie swego wytwarzania. Autopojeza charakteryzuje żywe systemy jako autonomiczne 
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organizacje, które mogą być wyodrębniane jako złożone jednostki jedynie poprzez relacje z 

sąsiadującym otoczeniem". W myśl tej koncepcji, organizmy a w szczególności te obdarzone jaźnią, 

są w nieustannej interakcji i wszystkie  ich społeczne relacje mają znaczenie w akcie autopojezy, czyli 

innymi słowy samo-stwarzania. przy czym nowe środowisko wywołuje kolejny cykl interakcji i tak 
tworzy się pętla (loop), "cyrkularna organizacja" zdarzenia.

244
 

Samobudowanie się podmiotu   jest pojęciem skrótowym ujmującym całość zjawisk za pomocą 

których ludzkie „ja” z jednej strony dystansuje się od świata a z drugiej zdobywa się na dystans w 

stosunku do własnych emocji, odczuć i odruchów. Konsolidując się zarazem wykorzystuje zjawiska i 

mechanizmy zewnętrzne w celu autokostytucji i autonomii. Apoteozą, ukoronowaniem  tego procesu 

będzie autokreacja za pomocą środków symbolicznych, która ma miejsce na poziomie eksternalno-

symbolicznym i prowadzi do sformowania „ja” autobiograficznego, budującego się z 

przeformułowanych  zjawisk zewnętrznych zyskujących funkcje korelatów samoidentyfikacji dla „ja” 
opartego na zewnętrznej symbolice. 

II.9.Poziom metamorficzny. Cechy świadomości jako wynik kumulacji poziomów jaźni. 

                                       Mówiąc aforystycznie - odczuwanie nazywa. Ma to miejsce już na 

przedjezykowym, presymbolicznym poziomie mitu. Dotyczy ono tego co przyjazne i wrogie, dostępne 

i niedostępne, dalekie i bliskie, intrygujące i obojętne. Czyli jest pierwotną waloryzacją, której 

apogeum jest podział na sacrum-profanum czy też tabu-mana. Nie jest ono poznawczym odniesieniem 

do świata. Nie chodzi w nim o przedmioty i ich własności, ale o cechy pewnej całościowej relacji, 

łączącej przeżywającą istotę ze światem.
245

 W wymiarze emocjonalnym kształtuje sie pierwotna 

prekategoryzacja otoczenia. To co istotne że można tu mówić o pierwszej sedymentacji świato-obrazu. 

Obecność świata manifestuje się przez wszystkie zmysły i przez każdy z nich z osobna. W świecie 

odczuwania czyli świecie mimesis i metamorfozy granice zmysłów nie są jednoznacznie wyznaczone. 

Świat odczuwania jest,  zmysłowo intermodalny, a jego przestrzeń jest przestrzenią wypełnioną 

znaczeniem. „Zawiera ona napięcia, kierunki i horyzonty. Świat odczuwania konstytuuje się w ruchu 

organizmu, w jego dążeniu do pewnych celów, unikaniu niebezpieczeństw i rozładowywaniu 

napięć.”
246

 Jest to w ujęciu D. Wienera system protokognicji i protopreferencji.
247

 Obrazowo mówiąc 

u zwierząt informacje biegnące od poszczególnych zmysłów są integrowane dopiero na głębszym 

czynnościowo poziomie i w ten sposób przyczyniają się do powstania spójnych reakcji 

uwzględniających wszystkie te informacje. Koncepcja markera emocjonalnego A. Damasio jako 

rodzaju prewaloryzacji która jest zalążkiem znaczenia w dalszej części pracy przywołamy również 

koncepcje paleosymboli J. Habermasa która doskonale uzupełnia schemat rozwojowy” ja” w oparciu o 

symboliczną strukturyzację rzeczywistości. 

Ja mimetyczne (jaźń magiczna) a wcześniej protojaźń (ja epizodyczne) opiera sie na kategoryzacji 

emocjonalnej, kategoryzacji percepcyjnej i emocjonalnym naznaczaniu wagi (marker emotywny). 

Mimesis jest stale współobecna u progu upodmiotowienia w postaci synestezji polimodalnej, która  

przez uzyskanie jedności wrażeń (uzyskanej z kolei dzięki generatywności (M. Donald) i przestrzeni 

bazowej związanej z tzw. hiathusem (A. Gehlen) doprowadza do konstruowania proto-jaźni (składowe 

jej to: pamięć krótkoterminowa+ uwaga+generatywność percepcyjna) w stanie pobudzenia uczuć 

pierwotnych, przy czym percepcyjnym odczytaniem emocji jest uczucie (swego rodzaju meta-

emocją)
248

. Mimesis, objawia się na płaszczyźnie cielesno-motorycznej jako metamorfoza, natomiast 

na płaszczyźnie umysłowo-językowej jako metafora. Metafora jest zarazem dla E. Cassirera rodzajem 

„pomostu” między językiem a mitem. 

 Według A.  Damasio wzajemna przekładalność uczuć, ich polimodalność znajduje swoje apogeum w 

emergencji kolejnego stadium jaźni mimetycznej, która odpowiada tzw. magicznemu stadium jaźni A. 
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Kowalskiego;” aktywność podmiotu magicznego nie sprowadza się do odpowiedniego sposobu 

myślenia ale aktualizuje się w fakcie uczestnictwa w zdarzeniu.
249

”. Ja mimetyczne zapewnia jedność 

świadomości  w dwóch wymiarach wedle typologii J. Searla. 
250

Owa jedność zakładana przez E. 

Cassirera jest wygenerowana w procesie kumulacji, nakładania się poszczególnych warstw. E. 

Cassirer nie wyciągnął ostatecznych konkluzywnych wniosków  z  problematu afazji i jej 

konsekwencji. Na tym poziomie powstaje kluczowa własności dla podmiotowości (świadomości) 

jedność w dwóch aspektach- „proprietywność”(ograniczenie) i perspektywiczność i związana z nimi 

intencjonalność. Zarazem jednak ten poziom jaźni na co wskazuje jego określnik „metamorfotyczna” 

nie ma trwałego rdzenia, esencji. Jak pisze A. Lipszyc odnosząc się do konstatacji W. Benjamina na 

temat fazy magicznej „historii podmiotu”: (Ja-podmiot) nieustannie ulega przymusowi 

zniekształcenia, upodobniając się do otaczających rzeczy, staje się bezradny, gdy ma się „upodobnić 

do samego siebie”: nieuformowany niezindywidualizowany podmiot mityczny nieustannie zlewa się z 

otoczeniem.”
251

Osobowość w sensie partycji centrum- peryferie jest kwestią późniejszego procesu 

„kolektywnej” indywidualizacji.  Dowodzą tego defekty neurologiczne odsłaniających wcześniejsze 

warstwy i ich niezależność od warstw późniejszych, które z kolei są zależne od wcześniejszych. 

Następuje jednostronne wynikanie  - fundowanie. Na poziomie „ja” epizodycznego zachodzi 

unifikacja w co najmniej dwóch wymiarach - horyzontalnym i wertykalnym. Odpowiada za nie 

wyróżniona na poziomie „ja” epizodycznego: generatywność i epizodyczność. Jedność horyzontalna 

to organizacja przeżyć świadomych w krótkich przedziałach czasu. „Pamięć ikoniczna jest 

nieodzownym warunkiem jedności świadomości.”
252

  Jedność wertykalna jest kwestią równoczesnego  

uświadamiania sobie wszystkich różnorodnych własności dowolnego stanu świadomości. W 

neurofizjologii zagadnienie to nazywa się „problemem integracji”, a I. Kant określał to zjawisko jako 

„transcendentalną jedność apercepcji.
253

 . Jaźń tworzy się dopiero w jakiejś formie aktywności , w 

przeciwieństwie jednak do wyjściowego stanowiska E. Cassirera nie jest to aktywność czysto 

indywidualna, uchwycona w ramy transcendentalnej gramatyki form symbolicznych, ale swego 

rodzaju interakcyjno-indywiduowo-kolektywna działalność symboliczna.
254

 Cassirerowska 

samorzutna aktywność  świadomości jest cokolwiek  enigmatyczną  ideą, wymaga  koniecznego 

wskazania źródeł korelacji, która stoi u podstaw asocjacji między formami symbolicznymi a 

poziomami wyłaniania się podmiotu (względnie ducha) wynikających z gramatyki form 

symbolicznych. Podane przez niego rozwiązanie prowadzi do dwóch aporii; albo eksplikacji ignotum 

per ignotum, albo ciągłego cofania się ad infinitum; funkcjonalna aktywność myślenia znajduje swe 

oparcie w idealnej strukturze tego co pomyślane, która mu raz na zawsze przynależy.  Oba momenty 

dopiero we wzajemnym przenikaniu się określają w pełni pojęcie poznania. Ruch myśli  nie jest 

zwykłą zmianą przedstawień, lecz zachowuje to co już uchwycone i czyni je punktem wyjścia dla 

dalszego rozwoju, na zasadzie  kumulacji w toku ewolucyjnego emergentyzmu. Samorzutność 

myślenia jest jednocześnie  tożsamością i  funkcją, różnicą i zmianą nie stanowią zatem jakichś z 

zasady „obcych” punktów widzenia, lecz zgodnie ze swym podstawowym znaczeniem należą do 

szczególnej funkcji intelektu i przedstawiają ja dopiero w jej pełnym zakresie (dialektyczności 

myślenia, dialogiczność).To co E. Cassirer zakłada w punkcie wyjścia i nie wyprowadza, my staramy 

się przedstawić interakcyjnie i egzocentrycznie (czyli uznając że istotne centrum genezy podmiotu 

tkwi poza nim samym, ekstymnie, poza cielesnością  i poza centrum emotywno-osobniczym ) na 

zasadzie genezy współzależnego powstawania.  W innym miejscu E. Cassirer pisze o inherentnej 

dialogiczności myślenia,
255

 czyli niejako skłania się ku alternacji wewnętrznej z kolei nie pytając o jej 

genezę. My w tym miejscu uzupełniając jego tok myślenia, odwołujemy się do myśli 
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współczesnego E.Cassirerowi L. Wygotskiego który postuluje internalizacje relacji 

intersubiektywnej, która z  praksyjnej przybiera wewnętrznie formę autokorekcyjnej i w 

dalszym rozwoju autoreferencjalnej.
256

 Spiralny rozwój w swych kolejnych etapach wymaga 

pośrednictwa symbolu w formie bądź to zewnętrznej (słowa, gesty, pismo) bądź to wewnętrznym 

(mowa wewnętrzna , reprezentacje oderwane). Korelatywna podwójna forma pojęcia i wspólne 

znaczenie ukazuje się właśnie w translacji od elementu do elementu.  Tożsamość do której zmierza 

myślenie nie jest tożsamością substancjalnej rzeczy, lecz tożsamością funkcjonalnego porządku .
257

 

II.10. Koncepcja sceny u G. Edelmana.  

                                       Należy teraz wrócić do początku i omówić problem „potojaźni” wedle  

koncepcji noblisty G. Edelmana w świetle której polisensualność tworząca pole świadomości. Jest ona 

jak obrazowo mówi H.Ey "sceną i scenariuszem zarazem".
258

Propozycja G. Edelmana polega na 

ustopniowaniu poziomów świadomości, nieco odmiennym jednak od idei A. Damasio. Jest on 

autorem koncepcji neuronalnego darwinizmu zgodnie z którym zarówno rozwój ontogenetyczny 

jak i działanie struktur mózgowych podlegają specyficznym mechanizmom darwinowskim. 

Procesy wytwarzające świadomość są efektem działania tych mechanizmów oraz oddziaływań 

miedzy strukturami układu limbicznego i pnia mózgu a systemem wzgórzowo-korowym. Tak 

działający mózg nabiera zdolności do kategoryzacji percepcyjnej oraz pojęciowej co umożliwia 

mu tworzenie scen. Te obrazy rzeczywistości nie tylko przedstawiają poszczególne składniki 

otoczenia ale też przypisują im określone wartości. Zdolność do tworzenia scen to świadomość 

pierwotna. Posiada ją wiele gatunków zwierząt, zdaniem G.Edelmana pełni ona istotną role 

przystosowawczo-adaptacyjną jednakże osobnik w nią wyposażony jest uwieziony w 

teraźniejszości. Przezwyciężenie tego ograniczenia  nastąpiło wraz z pojawieniem się ośrodków 

w mózgu (pola Broki i Wernickego) ośrodków mowy odpowiedzialnych za używanie języka.  W 

efekcie powstała świadomość wyższego poziomu oraz powstało ja „symboliczne”.
259

 Tak 

G.Edelman określa scenę:” kategoryzacja oddzielnych przyczynowo niepołączonych elementów świata 

mogą być skorelowane i połączone (polimodalność + waloryzacja) tworząc tak zwaną scenę. Przez 

scenę rozumiem czasowo i przestrzenni uporządkowany zbiór kategoryzacji znanych i nieznanych 

wydarzeń(..) w jednej scenie mogą być zawarte zarówno wydarzenia mające konieczne fizyczne lub 

przyczynowe połączenie  z innymi, jak i te, które ich nie mają. Korzyści płynące z umiejętności 

konstruowania sceny polega na tym że zdarzenia które w przeszłości miały znaczenie w uczeniu się 

mogą być odniesione do nowych zdarzeń mimo ze mogą nie mieć związku przyczynowego w świecie 

zewnętrznym „
260

 Odsunięcie rzeczywistości zmysłowej tworzy przedpole, przestrzeń myśli, ta scena 

w koncepcji G.Edelmana i H.Ey’a tworzy sferę dla swobodnej operacji która pozwala zdystansować 

się w stosunku do przeżyć. Natomiast pamięć umożliwia fundamentalne dla samowiedzy zjawisko 

polegające na tym: że nie tylko przeżywamy wrażenia ale również „posiadamy je”, możemy na nich 

operować. Jak pisze G. Edelman; pierwotne powstanie nowego typu pamięci dzięki zakotwiczeniu 

semantycznemu powoduje eksplozje pojęciową, w rezultacie pojęcia „ja”, przeszłości, przyszłości 

mogą być połączone ze świadomością pierwotną i staje sie możliwa świadomość świadomości. 

Interakcja między wyspecjalizowaną i pojęciową pamięcią a pamięcią wartość-kategoria, umożliwia 

modelowania świata gdzie  afektywnie nacechowana wymiana symboli inicjuje semantyczne 

zakotwiczenie, w rezultacie powstaje model świata obejmujący przeszłość i przyszłość, a świadomość 

                                                      

256
 L. Wygotski Narzędzie i znak w rozwoju dziecka” wydawnictwo naukowe PWN 2006  Barbara Grell 

257
 Ibidem 317, 318 

258
 R. Piłat op.cit. 35 

259
Przewodnik po Filozofii Umysłu op.cit. 387 

260
G. Edelman  „Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu”, przek. J. Rączaszek,  

PIW, Warszawa 1998 , 165 



60 

 

wyższego rzędu uwalnia się spod tyrani teraźniejszości.
261

 Emocje jako ucieleśnione znaczenia mogą 

podlegać  dalszej transformacji znaczenia umożliwionemu przez istnienie pojęć. Emocje zdaniem A. 

Damasio łączone są w protonarracje, ciągi zespolone sekwencyjnie, stanowią strukturę przepływu 

emocji która jest podstawą dla późniejszej aktywności narracyjno-gestualnej i narracyjno-

lingwistycznej niezależnie od epizodycznego programu zadaniowego-działaniowego opartego na 
instynktach.

262
 

                                        Poznawanie zaczyna się od wzięcia dystansu i ograniczania  totalnego 

stosunku do świata, co oznacza również dystans w stosunku do samego siebie - samych siebie musimy 

wydobyć z tego nieokreślonego centrum, w którym umieszcza nas nasze odczuwanie, pojęcie sceny 

jest precyzyjniej wyrażone przez koncepcję pola (proto)świadomości H.Ey'a. Intencjonalność 

(świadomości) jest właśnie zdolnością do sensownego ujmowania przeżywania. U małego dziecka 

intencjonalność wyrasta z luki pomiędzy przedmiotem dążenia a pragnieniem (ten aspekt jest 

szczególnym obiektem namysłu u psychoanalityka i filozofa J. Lacana). Drugą istotną własnością 

świadomości ukonstytuowanej jako pole jest aktualność. H. Ey mówi o aktualności "którą się 

przeżywa i o której się mówi"
263

. Aby móc przeżywać aktualność trzeba – jak twierdzi  -dysponować 

mniej lub bardziej abstrakcyjną czasoprzestrzenią, modelem albo jak pisze explicite "analogiczną 

strukturą, która łączy przestrzeń i czas w medium reprezentacji". Pole aktualności (reprezentacji), 

czyli swego rodzaju pole (proto)świadomości jest jak obrazowo mówi H.Ey "sceną i scenariuszem 

zarazem".
264

 Termin „pole świadomości” można rozumieć jako zakres jawienia się czegoś w 

świadomości, jako zasięg uświadamiania sobie czegoś. W takim lub zbliżonym sensie terminu tego 

używają fenomenologowie : E. Husserl, E. Gurwitsch, H. Ey, M. Merleau-Ponty. Pole rozumieją oni 

jako pojawienie się wzajemnie powiązanych fenomenów, jako „zespół współreprezentujących się 

danych” lub jako podmiotowa organizację przeżyć.  Pole świadomości w niniejszej pracy rozumiemy 

strukturalnie czyli jako wynik oddziaływania  znaku na proto-świadomość które wywołuje 

koncentrację uwagi na określonych punktach sygnitywnych „zawęźleń”.
265

 

                                       Trzecią własnością świadomości ukonstytuowanej jako pole ujęć jest jedność 

odczuwania i ruchu cielesnego. Integracja następująca na wyższym poziomie to różnica między 

człowiekiem a zwierzęciem. Integracja ta możliwa jest dzięki symbolowi jako operatorowi 

pośredniemu. Jak dowodzi  A. Gehlen rozstęp (hiathus) u człowieka umożliwia pojawienie się 

przestrzeni wewnętrznej, a integracja następuje na wyższym poziomie , na co wskazują badania 

etologii ludzkiej i szympansiej L. Wygotskiego.  Pole świadomości nie jest zatem jedynie statyczną 

strukturą prezentacji, ale narzędziem podmiotu, który przy jego pomocy wiąże się ze światem. I tu 

występuje różnica między H.Eyem a G.Edelmanem zdaniem tego drugiego nie można mówić o 

podmiocie który wiąże się za pomocą pola świadomości ze światem bowiem przed wystąpieniem 

sceny respective pola świadomości nie można sensownie mówić o czymś takim jak podmiot. Dlatego 

w naszych dalszych rozważaniach bierzemy stronę G. Edelmana, starając się wykazać jak 

emergentnie podmiot wyłania się z pola, względnie sceny. Proces owego wyłaniania się ze sceny 

najlepiej obrazują kolejne stopnie form symbolicznych. 

                                      Dla J. Brunera
266

z kolei którego wnioski w tym wymiarze wydają nam się 

również cenne, kategoryzowanie jest nieodłączne od najprostszych nawet form kontaktu ze światem. 

Kategoryzujemy wtedy, kiedy "na podstawie pewnych definicyjnych cech, czy też w informacji (na 

wejściu), które będziemy nazywać tu wskazówką, włączamy dane na wejściu do takiej a nie innej 

kategorii określającej ich tożsamość". Ten proces poznawczy, wiodący od wskazówek do kategorii, 
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nie musi być uświadomiony. Już na poziomie wrodzonych, biologicznych mechanizmów, bodźce 

informacje pojawiają się w świetle opozycyjnych kategorii: groźne-niegroźne, znajome-obce i 

waloryzowane. Występuje tu kolejna konwergencja między stanowiskiem J. Brunera a koncepcją J. 

Habermasa który postulował obecność na „przedpolu” opracowywania symbolicznego tzw. 

paleosymboli które dychotomicznie prewaloryzują zjawiska doświadczane, bardziej szczegółowo 

omówimy tą koncepcję w dalszej części pracy. Dzięki nim człowiek jest  zdolny do wznoszenia się od 

postaciowo zorganizowanych danych świadomości do kategorialnie zorganizowanych danych. Tą 

własnością świadomości jest tematyzacja. Polega ona na wydobywaniu z pierwotnego stanu pola 

protoświadomości drogą kierowania  uwagi przez wybór jakiegoś czynnika, momentu czy jakości, 

który tkwił w nim wcześniej implicite i uczynieniu go właściwym tematem doświadczenia 

(spostrzeżenia, pomyślenia, przypomnienia). Operacja ta pozwala użyć owego "wydzielonego w 

myśli" czynnika jako kryterium w budowie klasy. Czynnik ten przeciwstawia się całości, z której 

pochodzi i staje się aspektem pewnej klasy. M. Donald u podstaw tej zdolności widzi generatywność 

(generativity) czyli kompetencję do rekombinacji wektorów jakościowych doświadczenia. 

Tematyzacja stanowi podstawę wszelkiej abstrakcji. Zdolność do tematyzacji jest istotą nastawienia 

kategorialnego które jest częściowo tracone w przypadku afazji. Tematyzacja jako pewna operacja w 

polu świadomości jest jego przestrukturowaniem pozwalającym na przejście od pierwotnych 

typowości danych pasywnie w przeżywaniu, do ujęcia abstrakcyjnego i świadomej klasyfikacji (Jest to 

innymi słowy kategoryzacja aktywna nie wynikająca z emotywnych protokognicji). Tyle mówi 

fenomenologia, nie tłumaczy jednak genezy tego zjawiska poprzestaje na jego istotowej 

charakteryzacji. Przestrukturyzowanie w świetle koncepcji transformacjonizmu symbolicznego 

jest możliwe jedynie w oparciu o symbol.(vide obficie szeroko omawiane w dodatku A badania 

L. Wygotskiego). Kształtowaniu się pierwotnej typowości doświadczenia, a później jego 

kategorialnej struktury – jednostka zawdzięcza wolność od presji aktualnych przeżyć. K. 

Goldstein którego badaniami inspirował się zarówno E. Cassirer, E. Husserl jak i L. Wygotski 

usiłował przybliżyć tę kwestię mówiąc o ludzkim ja(ego), które może oddzielać się od swych 

własnych przeżyć i zewnętrznej sytuacji (Czyli następuje transcendowanie otoczenia 

zmysłowego i autotranscendencja, samo odniesienie oddzielenie od własnych przeżyć). Bez tej 

wolności, jak twierdzi  K. Goldstein, nie może być mowy o żadnej abstrakcji. Sformułowanie to 

wytycza, interesujący kierunek w rozważaniu problemu kategoryzacji. Kolejnym stopniom form 

symbolicznych odpowiadają kolejne poziomy abstrakcji. Gramatyka form symbolicznych 

pokazuje jaki jest wpływ języka na formowanie się indywidualnego, kategorialnego 

doświadczenia i w jaki sposób ogólne i intersubiektywne znaczenia wyrażeń językowych mogą 

kształtować indywidualne doświadczenie.
267

 

                                       Gramatyka form symbolicznych podobnie jak współczesna teoria modelu 

postuluje że pomiędzy podmiotem i przedmiotem doświadczenia, czyli pomiędzy „ja” a światem 

istnieje jeszcze jeden czynnik, tak zwany model świata. Forma względnie model w takim ujęciu ma 

charakter pośredni podmiotowo-przedmiotowy jest czymś pomiędzy obiektem a podmiotem. Powstaje 

on stopniowo, ale niezwykle szybko w początkowym okresie życia, począwszy jeszcze od etapu życia 

płodowego i rozwija się równolegle z kształtowaniem się mózgu. Doświadczenia dziecka w procesie 

rozwoju  utrwalają się, wzbogacają, tworząc specyficzną podświadomą mózgową siatkę skojarzeń, 

która pozwala na usprawnienie procesów przystosowania i orientację w świecie. U zwierząt zachodzi 

ten sam proces, jednak jest on o wiele uboższy, składa się tylko z kilku lub kilkunastu elementów, 

podczas gdy ludzki model świata jest niezwykle rozbudowany i skomplikowany. O istnieniu takiego 

modelu świata świadczą mechanizmy ludzkich procesów poznawczych i skojarzeniowych oraz 

sprawność pamięci, np. o wiele łatwiej zapamiętujemy słowa które tworzą jakieś znaczenie niż zbitkę 

niepowiązanych wyrazów (czego dowodzą badania L. Wygotskiego).
268
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                                      Jaźń w naszej kategoryzacji będzie odpowiadała podmiotowi na poziomie 

mitycznym, który odbiera siebie w odczuciu wewnętrznym jako źródło aktów, centrum mocy i 

działania, nie odczuwa jednak podziału między sobą a innymi, podmiot na tym poziomie nie jest 

zatem wyróżniony z grupy- kolektywu. Świetną ilustracją tego zjawiska jest klasyczna już praca M. 

Leenhardta „Do Kamo”. Jaźń to innymi słowy proto-podmiot, niezindywidualizowany, odczuwający 

siebie samego jako źródło działania, „agens”- podmiotowy czynnik działający, ale pogrążony w 

świecie i nie przeciwstawiający się światu, otoczeniu określanemu jako przedmiotowość. W tym 

sensie „ja” podmiotowe jest wyróżnione, czuje się jako centrum działań natomiast, ja przedmiotowe 

jako wewnętrzny przedmiot własnej uwagi nie ma miejsca. Ego to podmiot w pełni wykształcony, 

oddzielony na zasadzie przedmiotowo- podmiotowego przeciwstawienia i zindywidualizowania 

wewnątrz grupy ludzkiej. Ja symboliczne  jest reprezentacją podmiotu w systemie pamięci, jak 

utrzymuje S. Langer: „Zwariowana gra skojarzeń , owa bezkrytyczna fuzja impresji stanowi siłę 

napędowa symbolicznej transformacji. Projektowanie uczuć na przedmioty zewnętrzne to pierwszy 

sposób symbolizowania, a zatem pojmowania tych uczuć. Aktywność ta cechuje najwcześniejszy okres 

dzieciństwa, jaki pamięć przechowuje, wyobrażenie własnego „ja” , co na ogół uważane jest za 

początek właściwej pamięci , być może w ogóle zależy od tego procesu wyrażania za pomocą 
symbolicznego skrótu naszych uczuć „.

269
 

Synonimicznie jaźń odpowiada „ja” niezindywidualizowanemu, podmiotowi któremu przysługuje 

uwaga, pamięć, zdolność do kategoryzacji i re-kategoryzacji bez jednak poczucia odrębności i 

proprietywności. Jego język jest ukonkretniony(cechuje go podobne konkretne nastawienie poznawcze 

jak w niektórych formach  afazji przeciwstawione symboliczno-abstrakcyjnemu). Zaznacza się 

wyraźna analogia miedzy tą sytuacją, sytuacją  dziecka które do 2-3 roku używa wobec siebie słów w 

trzeciej osobie występuje jako podmiot nie samo-tożsamy w oczach innych, wydaje się iż daje się tutaj 

zaobserwować kolejny przykład  izomorfizmu rozwoju filogenetycznego z ontogenetycznym. 

Przestrzeń wewnętrzna wywołuje wewnętrzne zdwojenie ja, alternację przedmiotowo-podmiotową 

która w postaci wewnętrznej gry jest rdzeniem autorefleksji; ja występuje jako agens, czynnik 

działający w przestrzeni wewnętrznej i zarazem obiekt działań. Jak zauważa P. Gardenfors w 

polimodalnej scenie wyróżnionej przez G.Edelmana, zachodzi  uczenie się czyli rekategoryzacja.  W 

ten sposób Edelmanowska triada : percepcja, kategoryzacja, pamięć zostaje uzupełniona o nowy 

czynnik.
270

 Szczególnym z punktu widzenia antropogenezy przypadkiem uczenia się jest mimetyczne 

naśladowanie innych osobników. Uchwytnym osadem, doświadczeniem obecności obcego czynnika w 

obrębie „ja”(symbolicznego) są zachowane w języku czasowniki: wstydzić się, decydować się ; 

wskazujące na podmiot postrzegany z perspektywy innego ”ja”. Obecność “Innego” w formie 

symbolicznej jest stałym elementem struktury podmiotowości. “dziecko traktuje początkowo zaimek 

osobowy „ja” jako imię matki, a siebie nazywa w trzeciej osobie, imieniem własnym. Tym samym 

przyjmuje wobec siebie postawę odśrodkową niejako wcielając się w zewnętrzne spojrzenie innych. 

Dopiero z upływem czasu uczy się, ze użycie zaimka osobowego zakłada zmianę perspektyw, która 

polega na przekształceniu ciała własnego w ciało dla „Innego”. 
271

Opanowanie umiejętności 

właściwego używania słowa „ja” oznacza, że dziecko nie postrzega siebie już tylko jako zdarzenie w 

świecie “innych”, lecz również jako centrum wskazywania, spojrzenia , mówienia jako centrum 

własnego świata. Najczystszej formie bycie obserwatorem dystansu spotykamy w tragedii greckiej. 
272

Korelacyjny wyraz tych stosunków zachodzi w świadomości wygenerowanej interakcyjnie. 

Szwedzki kognitywista i badacz problemu świadomości P. Gardenfors proponuje dokonać 

rozróżnienia na trzy typy istot. Istoty skinnerowskie kierujące się, popędami i złożonymi programami 

o genezie popędowej – tropizmami.  Istoty popperowskie posiadające świat wewnętrzny w którym 

niejako testują programy działań , teorię umysłu i tzw. mindreading. Istoty gregoriańskie kopiujące 

wnętrza innych światów wewnętrznych . P. Gardenfors formułuje  system warstwowych  kompetencji 

które  odpowiadają kolejnym poziomom jaźni kumulatywnej. Ten system którego zwieńczeniem jest 
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ego abstrakcyjne jest  systemem coraz  bardziej precyzyjnego dostępu do reprezentacji wewnętrznych 

innego osobnika za pośrednictwem wspólnej symbolizacji . Ma on 6 poziomów 
273

: 

1)Posiadanie świata wewnętrznego i związane z tym bieżące planowanie. 

2)Posiadanie teorii emocji, rozumienie uczuć innych – empatia. 

3)Posiadanie teorii uwagi. Dostrzegamy że ktoś koncentruje na czymś uwagę. 

4)Posiadanie teorii intencji. Rozumiemy jakim celom służy czyjeś zachowanie. 

5)Posiadanie teorii cudzego umysłu. Posiadanie reprezentacji tego co inni myślą. 

6)Posiadanie samoświadomości. Posiadanie reprezentacji własnego świata czyli zdolności do 

zastanawiania się nad własnymi myślami i pragnieniami. 

P. Gardenfors stawia tezę: „uważam że poziomy te tworzą serię warstw w rozwoju umysłowym 

prowadzącą do samoświadomości”
274

 Odnosząc tą tezę ,do stratyfikacji kultury umysłowej i jaźni 

przedstawionej przez M. Donalda należy stwierdzić że zdolność 1i 2 odpowiada poziomowi jaźni 

epizodycznej, 3 i 4 poziomowi mimetycznemu, 5 mitycznemu, 6 językowemu. Z drugiej strony R. 

Dunbar uznany antropolog i badacz ewolucji hominidów uzupełnia te rozważania o wyróżnione przez 

siebie 5 poziomów intencjonalności które wiąże z ewolucyjnym powstawaniem gatunków 

człowiekowatych. Na podstawie analiz czaszek i ekstrapolacji wiąże on kolejne poziomy z generacją 

hominidów począwszy od australopiteka któremu nieco arbitralnie przypisuje poziom 1 poprzez homo 

erectus -2, aż do człowieka z Cro-Magnon poziom 4-5. Poziomy intencjonalności działają na zasadzie 

A wie że B chce aby C sądził że D pragnie skłonić E etc.
275

 

                                      W ujęciu H. Usenera i K. Goldsteina poprzez oddzielenie się od własnych 

przeżyć z jednej strony i od zewnętrznej sytuacji z drugiej mamy do czynienia z dwubiegunową 

alienacją.
276

Przeżycia wewnętrzne pod wpływem zewnętrznego impulsu wywołującego zespolone 

zostają w proto-symbol („boga chwili” czyli pierwotny semantycznej „zamknięty” afekt) który 

zapełnia przestrzeń pośrednią, złączoną z zewnętrznymi impulsami afektyką, a wewnętrzną motoryką 

której łańcuch działania zostaje w ten sposób wydłużony o dodatkowe ogniwo pośredniczące – 

symbol. W ten sposób symbol staje się zarówno częścią przestrzeni wewnętrznej jak i organizatorem 

semantycznym otoczenia.  Podmiot utożsamiany z centrum pola świadomości jest wynikiem 

tworzenia centrów zindywidualizowanych z pola wspólnej uwagi, wspólnego zbiorowego samo-

odniesienia. Jednocześnie człowiek zyskuje dystans, wydłuża czas reakcji, tworzy sie swoisty hiathus 

w którym istnieje przestrzeń nie tylko dla myślenia zadaniowego czyli rozgrywania w przestrzeni 

wewnętrznej  wariantów działań, ale przestrzeń dla formowania się „ja”. Wewnętrzne reprezentacje, 

które są jako wyobrażenia symbolami rzeczy, oznaczają nie tylko obecne ale odległe w czasie i 

przestrzeni rzeczy i zjawiska, wchodzą w interakcje z „ja’ wyobrażonym, „ja” symbolicznym, „ja’ 

które jest wewnętrzną reprezentacją ciała i sieci jego uwewnętrznionych interakcji   z obiektami i 

podmiotami zewnętrznymi.  Reprezentacja ciała jest rozszerzana i uzupełniana o zmiany jakie 

zachodzą w niej pod wpływem tych interakcji. Wzorzec, model ciała to jednocześnie model proto-ja 

(ja epizodycznego rozpatrywanego na płaszczyźnie diachroniczno-ewolucyjnej) ma on charakter 

dynamiczny i stanowi wobec innego proto-podmiotu system  recyprokalnie (wzajemnie) definiujący.  

A.Damasio, P.Gardenfors i T.Metzinger wydają się w ostatecznych wnioskach co do tego zgodni. 

Zewnętrzny czynnik – uwewnętrzniony kompleks grupy jest naszym „ja” które  alienuje się i 

abstrahuje  wobec początkowego zwierciadlanego podmiotowego dubletu „boga chwili”. Posiadamy 

go czasowo w zależności od potrzeb, potem stale nam towarzyszy jako wewnętrzny  stróż podczas 
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czynności (H.Usener) i w rytuale (czego symbolicznym wyobrażeniem jest przybranie maski) a w 

końcu przyjmujemy go w efekcie na stałe. Tak jak symbol jest pierwiastkiem rytuału który się 

odłączył, podobnie ”ja” jest jego częścią która zaczyna funkcjonować poza kontekstem rytuału. 

                                     Dla rodzącej się świadomej myśli nośnikami są metafory, metonimie, 

przybierają one formę niejako materialnego symbolu, który nie tylko pozwala zatrzymać obiekt myśli 

w pamięci, ale również skonsolidować emocje, które prymarnie są amorficzne, osadzić na 

niezmiennych wzorcach kulturowych w postaci rytualnych sekwencji.  Jak stwierdza T. Metzinger aby 

być samo świadomym trzeba posiadać model ja.
277

 Przeformułowana teza zaczerpnięta z prac T. 

Metzingera głosi że  model „ja” jest wyobrażeniem siebie,  ale wyobrażeniem generowanym  

zbiorowo, interaktywno-kolektywnym. Trzeba je mieć zintegrowane z cielesnym poczuciem siebie 

aby przejść najprostszy test samoidentyfikacji -rozpoznać  sie w lustrze (J. Lacan tzw. test lustra). To 

co indywidualizuje człowieka jako odrębny byt to po pierwsze ciało - bazowe, cielesno-emotywne 

poczucie siebie, po drugie obraz samego siebie procesie interaktywno-kognitywnym rozszerzany i 

przeformułowany na kolejnych poziomach, samo-odniesienia i po trzecie narracyjne istnienie w 

języku. Nieco upraszczając tożsamość kulturowa to coś więcej niż obecność w języku jako 

zindywidualizowany byt, to niejako bycie organizmem symbolicznym. Proces inkulturacji jest nie 

tylko akceleratorem procesu humanizacji, ale w sensie autokonscjentywnym jest jego warunkiem sine 

qua non. Bez formatywnego i integrującego zwierciadła kulturowego człowiek nie byłby w stanie  

przekroczyć progu samoświadomości. Jak pisze para współczesnych polskich badaczy: "Kulturowo 

predeterminowane wzorce narracyjne(...) budują narracyjne "ja", które zwrotne, poprzez 

eksternalizacje, tworzy kulturowe scenariusze"
278

 Symbolicon, próg symbolizacji jest zatem 

jednocześnie „rubikonem” samoświadomości. Jak zatem powstaje kultura, skoro bez niej nie możemy 

mówić o świadomej jednostce , kto jest jej twórcą ? W tym miejscu warto odwołać się do koncepcji 

M. Donalda, wedle  której  poziomom kultury odpowiadają poziomy jaźni i świadomości. Stopniowe 

wyłanianie się świadomości i podmiotu następuje w ewolucyjnej spirali poprzez interakcje osobnika 

ze znakiem na łonie kolektywu i w kontekście numinotycznym. Albo też z innej, komplementarnej 

perspektywy następuje to dzięki interakcji międzyosobniczej, zapośredniczonej znakowo. O kulturze 

w sensie symbolicznym możemy mówić w zasadzie dopiero od powstania zaczątków mowy (to jest 

około 200-150 tys. lat temu). Problem oceny dotyczy stadium kultury nazwanej przez M. Donalda
279

 

kulturą mimetyczną,  wyrażającą się w metamorfozach które ostatecznie przybierają bardziej trwałą 

formę  rytuału. Na ile można mówić  w tym przypadku o kulturze, przy czym w tym dylemacie nie 

chodzi o brak substratu materialnego, ale raczej o brak czynnika wyraźnie opozycyjnego wobec natury 

która, tutaj przybiera postać zespołu postinstynktownych algorytmów. W tym kontekście wydaje się 

słuszną uwaga K. Lorentza
280

 który przypisuje epifenomenowi rytualizacji znaczenie kulturogenne. 

Suma summarum kultura  jest to dzieło  zsocjalizowanej (zintegrowanej kolektywnie) zbiorowości (w 

sensie synchronicznym- kolektywu i diachronicznym - łańcucha pokoleń); to wynik kumulacji 

doświadczeń grupowych na zasadzie  mechanizmu zapadkowego którego ideę sformułował M. 

Tomassello  szczegółowo przez nas omówionej w niniejszej pracy.  Przeskok następuje w kontekście 

działalności grupowej gdyż  symbole które są osnową dla świadomości muszą być podtrzymywane 

wewnętrznie i zewnętrznie,  związane poprzez emocje i wzmacniane wartościowaniem. Następuje 

indywidualizacja zajęć a w ślad za nią powstaje  pętla uświadomień (emergencja kolejnej generacji 

bogów czynności Sondergotter którym przysługuje indywidualizujący funkcjonalnie atrybut 

definiującej „ja” czynności) pojawia się  przeskok myślowy, człowiek jest obserwatorem a zarazem 

obserwowanym.  Przy czym obserwatorem jest człowiek jako członek grupy która w figurze „innego” 

zostaje zinternalizowana. Ten paradoks, wewnętrzna sprzeczność doprowadza do konfuzji 

kognitywno-emotywnej która wyprowadza człowieka na wyższy poziom świadomości.  
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II.11. Wewnętrzna struktura podmiotu. 

                                        Ponieważ przyjmujemy że   stawanie sie podmiotem ma dwa wymiary: 

stawanie się świadomym, oraz stawianie się ja, przejdźmy teraz do zbadania problematu świadomości 

i istnienia człowieka jako świadomego bytu. D.Chalmers współczesny filozof umysłu koncentrujący 

swoje badania nad zjawiskiem świadomości dokonuje rozróżnienia świadomości intencjonalnej 

(refleksyjnej) i zjawiskowej (przeżyciowej). Inaczej świadomości doznań czyli fenomenalnej i  

świadomości konstytuującej, która przejawia się poprzez aktywność ujmowania sensu, cechuje ją 

„wytwórczość”- umysł korzysta już z treści obecnej w świadomych przeżyciach po to aby wytworzyć  

z niej nowe przeżycia.  Świadomość intencjonalna to dynamiczna całość złożona z przeżyć 

wytworzonych z innych przeżyć.  Motywem zasadniczym świadomości konstytuującej jest swoista 

wytwórczość polegająca na wytwarzaniu sensu. Nowe przeżycia osadzają się na poprzednich niczym 

młodsze warstwy geologiczne na starszych. Z kolei sposób działania świadomości fenomenalnej to 

doznawanie wrażeń, konstytuującej - ujmowanie sensu. Świadomość fenomenalna polega na tym, że 

podmiot znajduje się w specyficznym stanie umysłowym którego treść, jakość doznaniowa dostępna 

jest tylko temu podmiotowi. Świadomość konstytuująca jest niejako złożonym efektem takich to 

procesów umysłowych polegających na wytwarzaniu świadomościowych obrazów,  które nie są tylko 

reprezentacjami, ale przedmiotami na których umysł może dokonywać operacji.  Świadomość 

fenomenalna jest wypadkową procesów sensepcji i percepcji. Sensepcja to proces polegający na 

detekcji cech bodźców fizycznych docierających do receptorów organizmu. Zadaniem sensepcji jest 

identyfikacja cech bodźca, zadaniem percepcji jest wydobycie z bodźca informacji o cechach obiektu 

lub stanu, który jest źródłem tego bodźca. Sensepcja służy do wydobycia informacji o samym bodźcu, 

a więc do rozpoznania tego co dzieje się na granicy pomiędzy organizmem i otoczeniem, natomiast 

percepcja informuje o tym co dzieje się w otoczeniu w pełnej odległości od organizmu.
281

 W tym 

sensie w zaproponowanej przez nas perspektywie badawczej sensepcja z kolei jest wypadkową 

porcesów percepcyjnych i sygnitywnych, jako że kolejne stopnei symbolizacji stanowią o identyfikacji 

bodźca. 

                                      Jak stwierdziliśmy pamięć stanowi jeden z trzech, obok uwagi i 

generatywności filarów współtworzących proto-jaźń. Pamięć umożliwia zaistnienie świadomości 

poprzez negację sensualnego teraźniejszego przedstawienia. W obrębie pamięci w świetle 

współczesnych badań neurologiczno-psychologicznych można wyodrębnić trzy podziały: na pamięć 

krótko i długotrwałą , deklaratywną i proceduralną  oraz w ramach deklaratywnej na semantyczną i 

epizodyczną.  Pamięć krótkotrwała- robocza, pamięć proceduralna, pamięć semantyczna i pamięć 

epizodyczna mniej więcej można określić jako cztery poziomy-segmenty (odpowiadające czterem 

stopniom podmiotu wraz z pamięcią zewnętrzną). Pamięć wiąże się z nieco inną strukturą 

podmiotową. W o wiele większym stopniu jest ona uwikłana w diachroniczny wymiar podmiotu i jego 

osobową strukturę, pamięć jest czynnikiem wprowadzającym heteronomię pola świadomości, podział 

na to co było i to co jest. Dzięki tej opozycji powstaje jedna z fundamentalnych własności bytu 
świadomego: nie tylko przeżywa on swoje doświadczenie, ale posiada je. 

E. Tulving wprowadził rozróżnienie na pamięć krótko i długoterminową w ramach tego drugiego 

wprowadził podział na pamięć deklaratywną do której zaliczył pamięć semantyczną i epizodyczną 

oraz pamięć nie-deklaratywną  której odpowiada pamięć proceduralna. Ten ostatni podział 

dywersyfikuje dwa moduły odpowiadające podziałowi na dane –„wiedza że”  i  procedury „wiedza 

jak”. 
282

 

Zatem zasadnicza stratyfikację pamięci można przeprowadzić według E. Tulvinga w ten sposób:
283
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I)Pamięć krótkoterminowa to pamięć prymarna, ma ograniczoną pojemność  7 +/- 2 informacje, trwa 

w granicach 30 sekund, ma funkcję robocze, polega na podtrzymywaniu przeszłości obecnej w 

świadomości. Przechowuje informacje i umożliwia ich opracowanie w ograniczonym czasie. Można w 

jej ramach wyróżnić ultra-krótkotrwałą pamięć sensoryczną („fleszową”) odpowiadająca każdej z 
modalności zmysłowych i krótkotrwałą pamięć operacyjną.  

II) Pamięć długoterminowa którą można podzielić na: 

1)Pamięć niedeklaratywną  która nie jest zawartością, nie pojawia się w świadomości aktywizowana 

jest w specyficznych sytuacjach w sposób nie-intencjonalny. Do pamięci tej zaliczają się formy 

warunkowania, zdolności proceduralne, motoryczne percepcyjne, ogółem poznawcze wchodzące w 

zakres wiedzy „jak”, efekt torowania oraz zmiany wrażliwości pojawiające się w wyniku 

długotrwałego oddziaływania specyficznych bodźców ( habituacja sensytyzacja) np: jazda na rowerze, 

uruchamianie w szczególnych sytuacjach,  jest niedostępna dla świadomości. Najważniejszy jej  

moduł to pamięć proceduralna, odpowiada jej poziom wyczulenia dotyczący własności motorycznych. 

Pamięć proceduralna  sprowadza się do powtarzania wyuczonej umiejętności. Proceduralna jest 

„utajona”, nieświadoma, można natomiast ją odtworzyć motorycznie lub poprzez organizacje 

zachowania. 

2)Pamięć deklaratywna to taka która jest  świadoma lub przywołana i której treści można 

wypowiedzieć. Pamięć deklaratywna to pamięć epizodyczna(autobiograficzna) i semantyczna. Pamięć 

semantyczna to rodzaj encyklopedii, magazynu mieszczącego wiedzę, pamięć epizodyczna natomiast 

pozwala pamiętać osobiste zdarzenia z życia wraz z określeniem życia miejsca i czasu ich 

wystąpienia, jest współodpowiedzialna za poczucie tożsamości i ciągłości psychicznej. W pamięci 

deklaratywnej, złożonej działa  pamięć semantyczna która jako wiedza „oświeca” niejako pamięć 

epizodyczną wydarzeń przeżytych przez podmiot, tworzących biografie i w ten sposób tworzy zręby 

autobiografii. 

a)Pamięć semantyczna (dotycząca twierdzeń) obejmuje wiedzę ogólną z pogranicza poziomu języka i 

protonaukowych ekstrapolacji, odpowiada jej poziom świadomości dotyczący rzeczy i zjawisk 

przedmiotowych, „ja” na tym poziomie dysponuje językiem ale w sensie egzocentrycznym, 

interakcyjnym funkcjonuje jako współuczestnik gry mityczno-rytualnej. Pamięć semantyczna 

przywołuje wydarzenia powtarzalne, dzięki niej przeszłość jest wpisana w teraźniejszość bez dystansu. 

We wspomnieniu pozycja wydarzenia w sekwencji jest nacechowana odtwarzaniem, pamięć ta 

„włącza” świadomość  i odsyła do sytuacji źródłowej.  

b)Pamięć epizodyczna, odpowiada jej poziom samoświadomości(odnosząca się do przeszłych 

wydarzeń i indywidualnego historiogramu) ma charakter pamięci długoterminowej, wskazuje na 

przeszłość tak oddaloną że nie mającą styczności z teraźniejszością ,odsyła do tego czego już nie ma, 

jest niejako „wspomnieniem”. Pamięć epizodyczna obejmująca osobiste doświadczenia jest ściśle 

autobiograficzna i kontekstową formą reprezentacji.  Jest uporządkowana temporalnie i powiązana z ja 

autobiograficznym, semantyczna natomiast jest systemowa i związana z ja językowym. Istotą pamięci 

epizodycznej jest połączenie trzech składników: subiektywnego odczuwanego czasu, świadomości 
autonoetycznej i jaźni. 

Tak wygląda struktura systemowa pamięci, natomiast ustopniowanie historyczne przedstawia się w 

ten sposób że kolejne stopnie pamięci skorelowane są  również ze stopniami „ja”. I tak odpowiednio: 

-pamięć robocza pamięć krótkoterminowa, bazowa, zwierająca według znanej formuły 7+/-2 

elementy, odpowiada poziomowi epizodycznemu; 

-pamięć proceduralna (dotycząca własności motorycznych) – poziomowi mimesis; 

-pamięć semantyczna (dotycząca języka) – poziom mityczny, formułują się zręby wiedzy ogólnej i 

ogólna formuła „ja” jako zjawiska trwałego; 
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-pamięć epizodyczna (odnosząca sie do przeszłych wydarzeń) - ja symboliczne, ja narracyjne 

istniejące w języku i posiadające własną historię, ja na tym poziomie dysponuje językiem w sensie 

endocentrycznym i używając go samo-buduje się dzięki niemu, 

-pamięć deklaratywna jako sprzęg pamięci epizodycznej i semantycznej daje w efekcie- wiedzę 

obiektywną, teorie świata i siebie, odpowiadałaby jej nauka jako forma symboliczna i ego 
abstrakcyjne partycypujące w „Trzecim Świecie” K. Poppera. 

Pamięć może mieć wymiar jak zaznaczyliśmy: epizodyczny (odnoszący sie do przeszłych wydarzeń), 

semantyczny (dotyczący języka), proceduralny (dotyczący własności motorycznych), deklaratywny 

(dotyczący twierdzeń). Pamięć zatem to własność systemowa. Pamięć epizodyczna jest ściśle 

związana z pamięcią roboczą, z kolei moduł pamięci semantycznej jest sprzężony z pamięcią 

autobiograficzną. 

                                      Zakładając że pamięć ma charakter własności systemowej, postulujemy że 

kolejnym etapom rozwoju „ja” towarzyszą kolejne etapy rozwoju pamięci, od proceduralnej której 

odpowiada proto-ja i ja mityczne poprzez semantyczną, odpowiadająca „ja” językowemu, 

epizodyczną której odpowiada podmiotowość narracyjna aż po deklaratywną będąca sprzęgiem 

dotyczącym twierdzeń o charakterze naukowym i teoretycznym, której korelatem jest ego 
abstrakcyjne. 

                                       Związek pamięci, świadomości i uwagi jest w świetle najnowszych badań 

kognitywistów  ścisły i istotowy.
284

Jak słusznie zauważa M. Drwięga powołując się na myśl P. 

Ricoeura, stawanie sie podmiotem ma dwa oblicza: stawanie się świadomym, oraz stawianie się 

ja.
285

Świadomość, zwracając się do siebie, ujmuje najpierw „ja” jako przedmiot, a dopiero w drugim 

etapie potrafi ująć „ja” jako podmiot. W ujęciu funkcjonalistycznym samoświadomość rozumiana jest 

jako cecha systemu, który realizuje stany informacyjne dotyczące swojej własnej struktury i 

organizacji funkcjonalnej i tak zdobytą informację potrafi wykorzystać w celu adaptacji swoich 

interakcji z otoczeniem, z uwzględnieniem „feedbacku” z otoczenia oraz z własnych stanów 
wewnętrznych.  

Zwykle przyjmuje się że ośrodkiem świadomości zwrotnej (self) jest „ja”, czyli podmiot myślący. 

Samoświadomość, świadomość zwrotna – podobnie jak świadomość prosta (jak u innych 

organizmów) – jest poddawana różnym fluktuacjom ilościowym. Przyjmuje się że samoświadomość 

jest wyższą formą świadomości. Jednostka jest samoświadoma gdy potrafi ująć własne stany mentalne 

i je zreflektować. Podsumowując, człowiek samoświadomy to taki, który potrafi określić, kim jest. 

Aby to zrobić, musi dysponować pewną wiedzą na temat przeszłości i przyszłości i umieć siebie w 

tym kontekście właściwie zlokalizować. Biorąc pod uwagę diachroniczność samoświadomości, można 

wyróżnić świadomość przeszłości, świadomość przyszłości oraz pełną samoświadomość, która 

obejmuje wszystkie wymiary czasowego trwania „ja”.
286

 Synteza różnych treści zmysłowych, 

integracja percepcyjna  o różnej modalności wydaje się pierwotna i samodeterminującą własnością 

umysłu. Krótko mówiąc, świadomość jest specyficznym tylko dla niego sposobem bytowania 

człowieka.
287

Jednak wniosek jaki wyłania się z konstatacji A.Jastrzębskiego nie jest taki prosty 

integracja percepcyjna stanowiąca o samo determinacji umysłu nie jest cechą w sensie 

filogenetycznym stałą i prostą. Świadomość zwłaszcza w swym aspekcie auto-poznawczym- 

samoświadomości nie jest czymś danym wprost ma swoistą infrastrukturę związaną z czasowością, a 

                                                      
284

Joseph LeDoux Mózg emocjonalny Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego przek A. Jankowski Media 

rodzina Poznań 2000 

285
 Drwięga M. „Paul Ricoeur daje do myślenia” Wydawnictwo Homini Bydgoszcz 1998, 98 

 
286

 A. Jastrzębski  „W obronie integralności człowieka” Eneteia warszawa 2011, 197 
287

 A. Jastrzębski  „W obronie integralności człowieka” Eneteia warszawa 2011, 203 



68 

 

która odsłania się poprzez z jednej strony desymbolizacje czyli swoistą deprywację symboliczną, z 

drugiej poprzez hermeneutykę symboliczną jaźni którą zaproponował P. Ricoeur. 

Świadomość z punktu widzenia funkcjonalnego stanowi najwyższy poziom w regulacji zachowania 

człowieka i ujawnia się jako specyficznie wewnętrzne, dostępne bezpośrednio tylko podmiotowi 

poznanie otoczenia, własnej osoby oraz relacji podmiot-otoczenie. Regulacja ta dokonuje się w kilku 

ściśle powiązanych warstwach, które od strony treściowej występują jako: świadomość percepcyjna 

(obrazowa reprezentacja otoczenia), świadomość abstrakcyjna (pojęciowo-werbalna reprezentacja 

otoczenia) oraz samoświadomość (zwrotna reprezentacja niektórych treści z warstw świadomości 

percepcyjnej i abstrakcyjnej). E. Tulving  analizując relacje między pamięcią a świadomością 

wyróżnił trzy systemy pamięci długotrwałej: pamięć proceduralną, pamięć semantyczną i pamięć 

epizodyczną, każdej z nich przypisał inny rodzaj świadomości. W naszej koncepcji towarzyszy temu 

podziałowi również analogiczna partycja w obrębie podmiotowości. Pamięć proceduralna przypisana 

przez nas poziomowi metamorficznemu jest związana ze świadomością anoetyczną, tzn. zdolnością 

podmiotu do reagowania na stymulację pochodzącą z otoczenia i z organizmu, ale bez zdawania sobie 

z tego sprawy. Pamięć semantyczna jest związana ze świadomością noetyczną, której treścią jest 

ogólna, pozaczasowa i pozaosobista wiedza podmiotu o rzeczywistości co przyporządkowujemy jaźni 

na poziomie mitycznym. Pamięć epizodyczna warunkuje rozwój świadomości autonoetycznej; 

świadomość ta konstytuuje tożsamość, odnosi się do wspomnień osobistych z określonym adresem 

miejsca i czasu jest ona związana – ten poziom odpowiada ja narracyjno-językowemu. Pamięć 

epizodyczna i skorelowana z nią świadomość autonoetyczna mogą być zaburzone lub utracone  przy 

zachowaniu innych rodzajów świadomości (amnezja i inne formy defektów neuronalnych np. pewne 

formy afazji). 

Ten wywód jest konieczny gdyż jak dowodzi  A. Stępnik w artykule „Rodzaje pamięci a tożsamość 

osobowa” pamięć ograniczona do pamięci autobiograficznej, a nawet szerzej do pamięci 

deklaratywnej, nie może stanowić składnika adekwatnego kryterium tożsamości osobowej. Dopiero 

uwzględnienie pamięci nie deklaratywnej, a w szczególności pamięci proceduralnej, przyczynia się do 

tego, że pamięć staje się wartościowym kryterium tożsamości osobowej. Powołując się na  prace T. 

Fuchsa pisze że struktury zakotwiczone w pamięci ciała są podstawą ciągłości naszej tożsamości. 

Wszystko co zwykliśmy określać jako tożsamość, osobowość, charakter wspiera się na pamięci ciała. 

Pacjent z zespołem Camusa nie mając poczucia własnego ciała zachowuje samoświadomość,  jednak 

nie ma poczucia samo tożsamości pozostaje podmiotem nie samo tożsamym niezindywidualizowanym 

zatem na tym klinicznym przypadku widzimy ze czym innym jest samoświadomość  a czym innym 

poczucie siebie związane z cielesnością poniżej poziomu świadomego „ja” wiążą poziom symboliczny 

z „ja” meta morfotyczno-epizodycznym. Pamięć ciała jest rzeczywistym nosicielem naszej tożsamości 

osobowej. A. Stępnik idzie nawet dalej stwierdza że być może tożsamość osobową można uznać za 

stopniowalną. 
288

 Ciało poprzez ja epizodyczne i ja meta morfotyczne, międzycielesne 

współkonstytuuje tożsamość osobową. Toteż w kontekście kryteriów tożsamości osobowej oprócz 

pamięci autobiograficznej (szerzej deklaratywnej) należy uwzględnić pamięć nie deklaratywną. Jest to 

kolejny dowód na konieczność inkorporacji niższych stadiów jaźni które wyrażają się w  poziomach 

pamięci proceduralnej która jest konieczna jako składnik jaźni   kumulatywnej dla sformułowania 

pełnej identyfikacji - samoidentyfikacji i samo tożsamości. 

                                    Współczesny kognitywista Thomas Metzinger wyróżnia w strukturze podmiotu 

trzy  komponenty (swoiste „wektory” podmiotu)
289

: 

1)perspektywa, 

                                                      
288

 Teksty dedykowane Z. Rosińskiej red.  J. Michalik „Nieświadomość i transcendencja” Eneteia Warszawa 

2011 A. Stępnik „Rodzaje pamięci a tożsamość osobowa” 339-343 

289
 T. Metzinger w A. Niedźwieńska i J. Neckar (red.)Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy( 135-

150) Wyd. SWPS Academica Warszawa 2009  op.cit. 8-19,5-32 



69 

 

2)centrum-osobowość, 

3)”prioprietywność” (prioprium). 

Następcą protoja – jest „ja” metamorfotyczne (mimetyczne, magiczne), „ja” wyrosłe z rytuału które za 

pomocą sztucznie wytworzonych wzorców sekwencyjnych rytów, pseudoinstynktów jest w stanie 

przeciwstawić się presji natury. W obrębie protoja istnieje komponent działania i interakcji z 

otoczeniem, ta interakcja zostaje przedstawiona w postaci mapy której aktywnym elementem jest 

część mapy - automodel – „ja „symboliczne reprezentowane w pamięci. Automodel „ja” jest niejako z 

jednej strony wniknięciem formy symbolicznej do wnętrza jednostki, podmiotowym biegunem formy 

symbolicznej której obiektywnym korelatem jest mit, z drugiej strony automodel „ja” jest szkieletem 

samo-świadomości jej „quasi strukturalnym” nośnikiem. Warunki wstępne protojaźni jako podmiotu 

izolowanego to: -czuwanie, detekcja uwagi(znaczenie obiektu), markerowanie - oznaczanie wagi 
obiektu za pomocą emocji, minimalna uwaga, oraz zdolność tworzenia obrazów. 

Według badań A. Kolańczyk uwaga służy formowaniu świadomości, ale może być dla niej 

niewystarczająca. Mechanizmy uwagi służą formowaniu świadomych znaczeń, integrując zarówno 

zmysłowe doznania, jak i znaczenia semantyczne, lokując je w czasie, w subiektywnym teraz. W tym 

też sensie tworzą podstawy dla pamięci epizodycznej. Funkcjonalne określenie uwagi jako systemu 

dającego pierwszeństwo reakcjom motorycznym, treściom pamięci i innym przetwarzanym treściom. 

W tym sensie uwaga jest beztreściową, formalną determinantą przebiegu procesów psychicznych, 

przede wszystkim formowania świadomych znaczeń.
290

Relacje uwagi i świadomości są 

zapośredniczone procesami motywacyjnymi. Te  poziomy, typy uwagi wiążą się ściśle z 

procesami segmentacji  poziomów jaźni które uwadze odpowiadają. Motywacja nadaje charakter 

podmiotowy świadomemu poznaniu – począwszy od podmiotowości rdzennej, nieświadomej ja, po 

podmiotowość refleksyjną samoświadomą.(motywacja określająca ku czemu nakierowana jest uwaga i 

o czym jest świadomość - nakierowanie uwagi, tematyzacja świadomości). Pętla uwarunkowań 

uwagi i świadomości byłaby niepełna, gdyby pominąć skutki nieświadomego przetwarzania 

informacji i sygnały afektywne „zwracające uwagę” na istotne dla systemu (człowieka) 

zdarzenia.
291

 Generalny wniosek z badań A. Kolańczyk  jest taki że z postulowanego pola proto-

świadomości na poziom świadomości obok innych czynników wyniosła intensyfikacją uwagi , 

ściślej rzecz biorąc ekstensyfikacja intensyfikacji uwagi. Ekstensyfikacja intensyfikacji uwagi 

oznacza wzrost  udziału świadomości. Czujna uwaga ekstensywna -aby posiadać tę poznawczą 

umiejętność, dziecko musi móc reprezentować , że n.p. rysunek jest interpretowany, tak by – przez 

utworzenia alternatywnego modelu tego, co widzi –uchwycić możliwość innej interpretacji niż jego 

własna. Typowy błąd trzylatka polega na przypisaniu drugiej osobie, siedzącej po przeciwnej stronie, 

tego samego punktu widzenia co jego własny. Aby posiadać tę poznawczą umiejętność, dziecko musi 

mieć reprezentację faktu, że rysunek jest interpretowany, tak by – przez utworzenia alternatywnego 

modelu tego, co widzi –uchwycić możliwość innej interpretacji niż jego własna. Pojawia się tu kolejny 

raz problem meta-kognicji, który rozważa M. Tomasello.
292

 

Z punktu widzenia emotywnej genezy świadomości jaką reprezentuje A. Damasio świadomy umysł 

jest kompozytem rozmaitych obrazów. Jeden zestaw tych obrazów opisuje obiekty w świadomości. 

Inne obrazy opisują nasze “ja”, a owo “ja” obejmuje: 
293

 

1)perspektywę, w jakiej mapowane są obiekty (to, że nasz umysł ma punkt odniesienia dla doznań 

wzrokowych, dotykowych, słuchowych etc, i że punktem odniesienia jest moje ciało), 
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2)uczucie, że obiekty reprezentowane są w moim umyśle należącym do nas i do nikogo 

więcej(własność, prioprietywność, właściwość prioprium), 

3)uczucie , że możemy oddziaływać na obiekty, uczucie  że działania wykonywane przez moje ciało 
nakazywane są przez mój umysł, 

4)emocje pierwotne, które sygnalizują istnienie naszego żywego ciała niezależnie od interakcji, w 

jakie wchodzi ono, lub nie, z obiektami. 

Elementy od 1 do 4 składają sie na najprostszą wersję jaźni. Gdy obrazy tworzące jaźń łączą sie z 

obrazami obiektów nienależących do jaźni, wynikiem jest świadomy umysł.
294

Podstawowymi 

składnikami świadomego umysłu są przytomność i obrazy. Zasadnicza triada to: przytomność, umysł, 

jaźń. Przytomność to stan nie scentrowanej (nieskoncentrowanej uwagi) w zasadzie tożsamy z uwagą 

ekstensywną, umysł to aparat poznawczy jaźni, jaźń stanowi w świetle naszej eklektycznej koncepcji 

podmiotowość przed-egologiczną, czyli posiadającą perspektywę pierwszoosobową jednak bez 

poczucia stałych granic i bez autonomicznej aktywności,  człowiek na tym etapie czuje się 

„powodowany” przez „obce” wobec poczucia siebie, moce. Protojaźń (ja epizodyczne w ujęciu 

diachroniczno-ewolucyjnym) podlega  ciągłemu przepracowywaniu, do struktury wzorca zostają 

wprowadzone nowa jakość nowe punkty doniesienia biograficzne. Proces generowania jaźni od 

podstaw wprowadzona elementy „z góry”, przy odzyskiwaniu przytomności niejako po kolei włączają 

się poszczególne stadia. Proces budowania od podstaw stanu „ja” jest nieustanny i trwa w każdej 

chwili, jest to stan odniesienia re-konstruowany tak płynnie i nieprzerwanie że jego posiadacz nie 

zdaje sobie sprawy z tego dopóki ów proces odtwarzania nie ulegnie jakiemuś zaburzeniu. Nasze ja 

lub meta-ja dowiaduje sie o teraz w chwilę później, nigdy nie myślimy o teraźniejszości jeśli to 

czynimy to po  by skierować niejako snop światłą na nasze plany na przyszłość.
295

 Założenia A. 
Damasio to: 

1)istnieje anatomia świadomości(świadomość stanowi system), 

2)można oddzielić czuwanie, uwagę i świadomość, 

3)świadomość i emocje nie dają sie oddzielić, 

4)świadomość to nie monolit.
296
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Schematy rozwoju podmiotu według A. Damasio(zastosowane do kategorii M. Donalda i G. Edelmana) per 

analogiam do diad emotywnych Plutchnika: 

-protoja +obiekt (inne proto-ja) = świadomość rdzenna (mimetyczna)  

-proto ja +obiekt =obrazy obiektu =zmiany w protoja =mapy 2(drugiego) poziomu odwzorowujące relacje 

organizm +obiekt = świadomość rdzenna(mimetyczna) 

-świadomość rdzenna(mimetyczna) obejmujące rdzenne ja = rozszerzona uwaga +pamięć robocza = pamięć 

epizodyczna + język = świadomość rozszerzona(narracyjna) 

-świadomość rozszerzona(narracyjna)=świadomość rdzenna(mimetyczna)+pamięć epizodyczna + język 

-tożsamość narracyjna+ teoria ja = ego abstrakcyjne 
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                                       Uczucia w systemie A. Damasio odgrywają kluczową rolę jako czynnik 

pośredniczący pomiędzy cielesnością a umysłem oraz stanowiąc system będący modelem dla jaźni. 

Emocje można  oddzielić od świadomości jedynie in abstracto.  Różnica między uczuciem a emocją w 

świetle  systemu zaproponowanego przez A. Damasio wygląda z grubsza rzecz biorąc tak, że emocje 

są podstawowymi informatorami na temat otoczenia połączonymi automatycznie z conatusem do 

działania, są niejako ewolucyjnie wykształconymi blokami informacyjno-reaktywnymi. Według 

Plutchnika możemy zasadniczo wyróżnić zasadniczo 8 emocji podstawowych : smutek, odraza, złość, 

antycypacja, radość, akceptacja,  strach, zdziwienie które układają się w krąg zależności. W toku 

ewolucji bio-kulturowej nastąpiła dalsza ich dyferencjacja i rafinacja.
297

 Uczucia natomiast to rodzaj 

meta-emocji, informują ogólnie w jakim rodzaju pobudzenia znajduje się organizm, i stanowią co za 
tym idzie swego rodzaju paradygmat dla kognitywnej autorefleksji. 

 

                                      W tym miejscu warto  sięgnąć do ustaleń  polskiego badacza z Poznania D. 

Wienera 
298

na temat roli emocji w zakotwiczaniu i znakowaniu presemantycznym, które w istotny 

sposób uzupełniają i uszczegóławiają prace A. Damasio. D.Wiener zadaje sobie pytanie w jaki sposób 

organizm  dosyć szczegółowo różnicuje emocje. Emocje definiuje jako wykształcone ewolucyjnie 

bloki afektywno-reaktywne. Następnie stawia bardzo ciekawą hipotezę na temat istnienia tzw. istot 

szekspirowskich per analogiam do istot gregoriańskich P. Gardenforsa które potrafią dzielić się 

stanami wewnętrznymi (wymieniać się reprezentacjami oderwanymi). Istoty szekspirowskie to 

organizmy których system emocjonalny nie jest zdefiniowany całkowicie w punkcie wyjścia czyli 

filogenetycznie. Ale jego istotna część o charakterze motywacyjnym silnie rozwija się w trakcie 

ontogenezy osobniczego życia. Czyli dla nas istotny jest wniosek: człowiek za pomocą indywidualnej 

historii, emotywnej autobiografii jest w stanie kreować systemy sztucznych wzbudzeń, motywacji, 

człowiek na najwyższym poziomie rozwoju jaźni dodajmy, może projektować niejako swój system 

motywacyjny. Tym samym niejako jest w stanie tworząc system nagród autokreować się przy 

wykorzystaniu twórczym istniejącego systemu protokognicji emocjonalnej i związanym z nim 

systemem motywacyjnym, tworzy własny  prywatny indywidualny emocjonalny system 

motywacyjny. Jak to się ma do zaproponowanych przez nas a wywiedzionych z prac A.Gehlena i H. 

Plessnera założeń. Z tego punktu widzenia istota szekspirowska musi dysponować hiathusem, 

rozziewem między systemem emocji a systemem reaktywnym, istotny rozdział który zawdzięcza 

systemowi symbolicznemu. Programy afektywne: strach, zaskoczenie, obrzydzenie, złość, smutek i 

radość   są kompleksowe,  obejmują całe ciało, skoordynowane różne komponenty układają się w 

rozpoznawalne wzory lub sekwencje oraz są zautomatyzowane (nie wymagają świadomej kontroli w 

czasie realizacji). Stanowią odpowiednio system: strachu, wściekłości, paniki, wyszukiwania, 

pożądania, matczynej opieki, zabawy.  Program afektywny to  zespół skoordynowanych zdarzeń, 

zmian konstytuujących emocjonalną odpowiedź. Kategoryzacja afektywna to tworzenie etykiet 

emocjonalnych. To surowe uczucie umożliwiające organizmowi „zdanie sobie sprawy” z tego jaki 

program jest właśnie uruchomiony, jaka klasa bodźców doprowadziła do jego uruchomienia. Pozwala 

to na lepszą kontrolę realizacji programu afektywnego i zarazem na wstępne zaklasyfikowanie oraz 

utrwalenie w pamięci bodźca wywołującego. Mogło to z kolei dać asumpt do pojawienie się 
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zaczątków prymitywnej subiektywności w sytuacji gdy bodziec jest skorelowany z proto-preferencją,  

nabiera on emocjonalnego charakteru.
299

Gdy bodziec powtarza się wielokrotnie staje się emocjonalną 

etykietą. Jest to zatem przede wszystkim mechanizm uczenia się, będący bardziej wyrafinowaną 

wersją warunkowania, a etykiety emocjonalne są pamięciowym (mentalnym) odpowiednikiem 

bodźców warunkowych (vide Trychotomia Peirce’a).
300

 D. Wiener twierdzi że umysł w aspekcie 

emocjonalnym istoty szekspirowskiej, nie jest w pełni gotowy, lecz dopiero kształtuje się w trakcie 

ontogenezy. Nie ulega jednak wątpliwości, że dzieje się to na bazie określonych predyspozycji 

biologicznych, które wymagają aktualizacji w trakcie rozwoju osobniczego. Zachowania typowe dla 

istoty szekspirowskiej są nagle narzucające się obligatoryjne nagłe stany motywacyjne które maja 

charakteryzować przede wszystkim emocjonalne dyspozycje najlepiej rozwiniętych umysłowo czyli 

emocje wyższe. 
301

Mechanizmy uwagi służą formowaniu świadomych znaczeń integrując zarówno 

zmysłowe doznania jak i znaczenia semantyczne lokując je w  subiektywnym czasie teraz. W tym też 

sensie tworzą podstawy dla pamięci epizodycznej. Podstawą emocjonalną zakotwiczenia 

semantycznego są paleo-symbole J.Habermasa. Z badań J.Pankseppa wynika że  neuronowe systemy 

odpowiadające za sferę emocjonalną, wyposażają organizm w dość złożone potencjały behawioralne 

(to znaczy tendencje instynktowne) oraz podłoże kierujące indywidualnym nabywaniem doświadczeń. 

Proto-preferencje to porządkowanie i wybór ostatecznego celu zachowania dokonuje się w całości na 

obiektach świata zewnętrznego. Dla organizmu byłoby korzystne gdyby mógł on symulować 

porządkowanie i podejmowane wybory na obiektach świata wewnętrznego co skutkuje zdolnością do 

tworzenia mentalnych reprezentacji i do przeprowadzenia na nich rozmaitych operacji. Mechanizmy 

wyboru zachowania preferencji pojawiają się wtedy gdy organizm jest zdolny do symulowania w 

umyśle czyli do tworzenia mentalnych  reprezentacji stanów otoczenia czyli zastępników obiektów i 

sytuacji czyli symboli. To kolejny aspekt działania symboli wkraczający bardzo głęboko w system 

emotywno-motywacyjny.
302

Preferowanie polega na uporządkowaniu mentalnych reprezentacji i 

następnie odniesieniu tego uporządkowania do ich zewnętrznych odpowiedników. Czyli na bazie 

reprezentacji wewnętrznych jak by w tym miejscu dodał P.Gardenfors. System emocjonalny 

funkcjonuje jako wzmacniacz dla zakresów bodźców percepcyjnych i/lub somatycznych 

korespondujących ze skończoną liczbą ważnych przeżyciowo protoprefernecji, według których 

następuje dodatnia lub ujemna ewaluacja bodźca. W efekcie zostaje wysłany odpowiedni sygnał 

aktywujący (mobilizujący) który przygotowuje organizm do podjęcia jednego z paru alternatywnych 

działań (zachowań). Emocje to swoiste amplifikatory, dostarczają priorytetów dla jednego spośród 

wielu różnych konkurujących ze sobą systemów motywacyjnych
303

. Emocja jest zazwyczaj 

powodowana przez świadomą lub nieświadomą ewaluację bodźca (zdarzenia) jako istotnego dla 

jakiegoś zainteresowania czy celu który jest ważny. Jeśli jakiś bodziec percepcyjny koresponduje z 

pozywaną proto-preferencja i zostaje wzmocniony to mówimy o nagradzającej ewaluacji i następne 

działania organizmu są wypadkową takiego właśnie oszacowania wartości bodźca. Denettowskie 

„cztery p”: (partner, przyjaciel, przeciwnik, pożywienie) dobrze aproksymuje podstawowe sytuacje 

problemowe  w których działanie systemu emocjonalnego okazuje się efektywniejsze niż sytemu 

intencjonalnego.
304

 

                                      Protojaźń wyłania się ze sceny przez interakcję z obiektem w szczególności z 

własnym wytworem(artefaktem) w sensie poznawczym, scena sprowadza się do triady: pamięć, 

kategoryzacja, percepcja. Uczenie się jest pochodną pamięci, natomiast pochodną uczenia się jest 

rekategoryzacja. Kategoryzacja wynika z waloryzacji, której podstawą jest naznaczanie emotywne. 

Język wprowadza przeszłość i przyszłość, stąd świadomość przedjęzykowa, mityczna skazana jest na 

życie w czasie kolistym. Z kolei absolutyzacja czasu, jego nieodwracalność rodzi podmiotowość 

narracyjną. Animalna świadomość czasu jest zdominowana przez czas teraźniejszy. E.Cassirer pisze: 

“to , co przeszłe, zachowuje niejasny kształt, to co przyszłe, nie staje się obrazem, przewidywaniem. 
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Dopiero wyraz symboliczny stwarza możliwość spojrzenia wstecz i przewidywania(..).To , co raz 

stworzone , to co wyodrębnione z całości wyobrażeń, nie zanika , jeśli dźwięk mowy odcisnął na nim 

swoją pieczęć i nadał określony kształt”.
305

 „Ja” w sensie podmiotu samoświadomego i oddzielonego 

od grupy, wiąże się z budową przestrzeni symbolicznej.(P. Gardenfors) lub też używając innej 

nomenklatury pola świadomości (G. Edelman). Symboliczna otoczka tworzy system i dopiero 

wówczas możemy mówić o „ja” jako podmiocie i indywidualności zarazem, posługując się 

sumarycznym wyrażeniem synonimicznym- ego. Jaźń odpowiada „ja” niezindywidualizowanemu 

podmiotowi, któremu przysługuje uwaga, pamięć, zdolność do kategoryzacji i rekategoryzacji, jego 

język jest ukonkretniony. Daje się tu zaobserwować analogia miedzy tą sytuacją a sytuacją dziecka 

które do 2-3 roku używa wobec siebie zwrotów w trzeciej  osobie. Innymi słowy występuje jako 

podmiot nie samo-tożsamy w oczach innych. Mamy tu do czynienia z analogią izomorficzną rozwoju 

filogenetycznego z ontogenetycznym. Według A.Damasio
306

 i T.Metzingera
307

protojaźń jest 

produkowana „obficie” i bez przerwy podobnie jak „bogowie chwili” są  kreowani w momencie 

każdego spiętrzenia emocjonalnego. Według tak odległych myślicieli jak A. Damasio i I. Kona u 

podłoża zdolności do odczuwania samego siebie leży emocjonalne oznaczanie. Ta nieco myląca 

nazwa jest bardzo trafna. Chodzi bowiem o naznaczanie emocjonalne tego co istotne dla organizmu, z 

punktu widzenia jego przetrwania, już tu zaznacza się  separacja i odniesienie do otoczenia. Igor Kon 

wywodzi poczucie siebie, zalążek samoświadomości z emocji na zasadzie „odczuwam więc jestem"
308

.                                                                                      

W zarysie trzystopniowy model "ja" autorstwa A. Damasio  wiąże aktywność umysłu z  

funkcjonowaniem ciała. Na pierwszym poziomie "ja"- protojaźń znajdująca się niejako w stanie 

"śpiączki" kontroluje wegetatywne funkcje ciała, drugi poziom to ucieleśniona świadomość rdzenna, 

która reaguje na impulsy pochodzące ze środowiska i istnieje tylko w teraźniejszości. Na trzecim 

poziomie mamy do czynienia z autobiograficznym (narracyjnym)"ja" w którym tożsamość rozwija się 

za pomocą projekcji w przeszłość (pamięć) oraz w przyszłość ( obietnica). Co zbliża tą koncepcje do 
idei tożsamości narracyjnej idem i ipse P. Ricoeura.

309
 

                                      Z kolei do wyżej przedstawionej zbliżona jest koncepcja „Ja symbolicznego” 

w ujęciu J.Skowronskiego i C.Sedikidesa .
310

Rozpatrywane w paradygmacie ewolucyjnym, odpowiada 

poziomowi „ja” mitycznego  i poniekąd „ja” narracyjnego (związanego z mową) podział ten następuje 

według innego kryterium. Według J. Skowronskiego zdolność wytworzenia i używania „ja” 

wyabstrahowanego umożliwiło przyjmowanie perspektywy innych w myśleniu o samym sobie czyli 

zdolność nazwaną przez H.Plessnera ekscentryczną pozycjonalnością, labilność ośrodka ”ja”, jego 

zmienność  jest związana z usytuowaniem w obrębie grupy. Jest to swego rodzaju ewolucyjno-

etologiczny odpowiednik współczesnej wersji interakcjonizmu. Zdolność uformowania „ja” 

symbolicznego (w naszej nomenklaturze - mitycznego i językowo-narracyjnego) przydała 

poznawczemu wyposażeniu jednostki plastyczności, elastyczności i celowości poprawiając 

przystosowanie do środowiska. Doprowadziła również do wykształcenia „ja” publicznego czyli 

ujawnianego członkom grupy. Z kolei „ja” publiczne mogło pogłębić rozwój samowiedzy za pomocą 

odzwierciedlania ocen (pojmowanie siebie w sposób, w jaki widza mnie istotni członkowie 

kolektywu) oraz dzięki wcielaniu tożsamości innych członków wspólnoty w obręb  własnego pojęcia 

”ja”. Samoocena jednostki zależy od ocen interpersonalnych uzyskiwanych od innych członków 

grupy. „Ja” podmiotowe wyraża zdolność do dokonywania najprostszego rozróżnienia pomiędzy 

organizmem  a otoczeniem fizycznym lub społecznym. Ten typ świadomości jest zdolny do dystynkcji 

między sobą a otoczeniem. Dzięki niemu możliwe jest też przejawianie reakcji w odpowiedzi na 

stymulacje ze strony środowiska oraz uruchamianie samoregulacji. Drugi rodzaj pojęcia „ja” to „ja” 

przedmiotowe, wymaga już bardziej wyrafinowanych zdolności kognitywnych. Organizm będący w 
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stanie przedmiotowej samoświadomości potrafi stać się przedmiotem swej własnej uwagi, być 

świadomym własnych stanów umysłu, wiedzieć że wie. „Ja” przedmiotowe przypomina w swej istocie 

potoczne rozumienie pojęcia „ja”. Wedle J.Skowrońskiego „ja” symboliczne jest charakterystyczną 

tylko dla człowieka kategorią „ja”, prototypem podmiotowości. Jest ono symbolem w systemie 

symboli wyróżnionym rodzajem automodelu, który stanowi centralny zwornik podmiotu( zgodnie z 

twierdzeniem Conanta i Ashbyego na które powołuje się T. Metzinger  w każdym systemie 

posiadającym regulator, przekształca się on automatycznie w automodel tego systemu). Ja 

symboliczne to ewolucyjne podłoże  charakterystycznego dla człowieka pojęcia „ja”
311

. Ja 

symboliczne zawiera w sobie ja przedmiotowe i podmiotowe wymaga jeszcze bardziej 
wyrafinowanego trzeciego (aspekty” ja” symbolicznego). Przedstawmy je teraz: 

1)Rozumienie „ja” jako systemu reprezentacji poznawczych, czyli reprezentacji osobowości i jej cech 

w systemie pamięciowym. 

2)Drugi aspekt „ja” symbolicznego odnosi się do jego funkcji wykonawczych, „ja” symboliczne 

włącza się w poszukiwanie informacji, wyznaczanie celów oraz służy zachowaniom ukierunkowanym 

na cel dzięki temu umożliwia ludziom doświadczać poczucia sprawstwa. Posiadanie poczucia kontroli 

w dokonywania wyborów, posiadanie wpływu na zdarzenia umożliwiający dokonywanie wyboru to 

aspekt wykonawczy „ja” symbolicznego. Bierze ono udział w dokonywaniu wyborów, reagowaniu na 

informacje zwrotne i doświadczaniu emocji które pojawiają się w konsekwencji podejmowanych 
działań. 

3)Trzeci aspekt to potencjał autorefleksyjny, zdolność organizmu obdarzonego „ja” symbolicznym, do 

bycia świadomym siebie. Potencjał autorefleksyjny często ma postać wymiany dokonywanej 

pomiędzy aspektem wykonawczym „ja” i aspektem reprezentacyjnym ”ja”. Ta wymiana bierze się z 

permanentnej podatności pojęcia „ja” na zmiany. „Ja” nie stanowi jednej stabilnej całości. W pamięci 

może istnieć wiele różnorodnych reprezentacji „ja” które nie muszą być zintegrowane. Wskutek tego 

doświadczane w danej chwili „ja”(fenomenalne pojęcie „ja”) może być po prostu odbiciem chwilowo 

wzbudzonej w pamięci roboczej reprezentacji „ja”. 

                                     Jak ta stratyfikacja ma się do podmiotowo pojętej gramatyki form symbolicznej 

w postaci przejawów „ja”? Myślę że występują tu wyraźne paralele mimo różnicy akcentów. „Ja” 

symboliczne jest w zasadzie tym co reprezentacja „ja” w samozwrotnym działaniu
312

. „Ja” 

określane zbiorczo przez J. Skowronskiego jako „ja” symboliczne wyraża dwa diachronicznie 

ustopniowane poziomy podmiotu: „ja” mityczne (powstałe w wyniku introjekcji rytuału) oraz ja 

narracyjne (powstałe w wyniku introjekcji mowy zewnętrznej). Przysługuje im  przymiotnik 

„symboliczne” bowiem dysponują one automodelem w przestrzeni wewnętrznej. Model samego 

siebie, ja „mitycznego” jest ściśle interakcyjno-pozycjonalny, jest on modelem „ja” publicznego 

opartego na samo zwrotnym odniesieniu w kolektywie połączonym rytuałem i siecią wzajemnych 

etologicznych zależności. Ja narracyjne wiąże się z uwewnętrznieniem formy symbolicznej języka, 

który umożliwia wyłonienie się w przedstawieniu wewnętrznym językowego „zastępnika” siebie. 

Nominalizacja nie odnosi się tutaj do zewnętrznego adresowania zwrotów w grupie, ale do 

uwewnętrznionej możliwości operowania sobą i swym zachowaniem za pomocą znaków i symboli. 
Zatem mamy tutaj do czynienia z autosymbolizacją która umożliwia autostymulację (L. Wygotski). 

                                      Jak się ma symbol do „pracy świadomego podmiotu”? Symbol ma złożoną 

strukturę semantyczna (jak dowodnie przedstawił to przywoływany już klasyk Ch.S.Peirce) i wyraża 

twórczą postawę podmiotu. Tworzenie symboli jest wyrazem aktywności umysłowej, jest istotą 

refleksyjnego cogito.  Świadomość rdzenna w czasie swojego normalnego funkcjonowania jest 

procesem tworzenia z jednej strony znaków indeksalnych i ikonicznych z drugiej, neuronowych i 

umysłowych wzorców które łączą  w jednej chwili: 
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1). wzorzec reprezentujący obiekt, 

2).wzorzec reprezentujący organizm, 

3).wzorzec reprezentujący relacje miedzy dwoma poprzednimi.
313

 

W ten sposób następuje interioryzacja znaku zewnętrznego i uczynienie go symbolem w przestrzeni 

wewnętrznej (L.Wygotski, P. Gardenfors). Posiadanie reprezentacji własnego świata daje w efekcie 

wewnętrzną  zdolność do zastanawiania się nad własnymi myślami i pragnieniami, planowania 

antycypacyjnego. Umiejętność reprezentowania swoich przyszłych potrzeb to seria warstw 

prowadząca do samoświadomości. Samoświadomość jest formą percepcji dotyczącej własnego świata 

wewnętrznego. Przeżywamy zdarzenia w świecie wewnętrznym na podobieństwo działań w świecie 

zewnętrznym. Wyobrażanie sobie konsekwencji możliwych działań, zarówno widzenie jak i 

świadomość są odzwierciedleniem tej samej podstawowej strategii opracowywania informacji. 

Samoświadomość jest związana z pamięcią epizodyczną, aby pamiętać co nam się przydarzyło w 

różnych sytuacjach musimy być w stanie spojrzeć na siebie z zewnątrz, towarzyszy temu rosnąca 

zdolność do kierowania uwagi na własny świat wewnętrzny. Wyzwolenie ludzkiego myślenia 

następuje poprzez pomijanie wrażeń płynących ze świata zewnętrznego. Dla wspomnianego już J. 

Kordysa samo  pojecie świadomości może odnosić się do poczucia egzystencji związanej z autonomią 

cielesną (awareness) oraz świadomości jako organu intelektualnego związanego z pracą umysłu. Sfera 

pierwsza (awereness) jest obszarem aktywności drugiej oznaczanej w komunikacji jako „ja”. Między 

tymi przestrzeniami zachodzi związek przyległości. Świadomość przez podwójne zakorzenienie w 

ciele i języku, wpisuje się w więzi intersubiektywne. Jeśli inni mówią o sobie” ja” i traktują mnie jako 

„ja” autonomiczne, automatycznie mogę uczynić to samo.  Usytuowanie naszej samoświadomość, 

przez operację inferencji łączy poczucie tożsamości cielesnej (awareness) i świadomości 

(consciousness), a równocześnie ma tę samą naturę co przywołane z pamięci gdyż poczucie ciągłości 

czasoprzestrzennej pozwala mówić „ja”. Wymaga ono jednak ciągłego odnawiania przez innych 

tworzących społeczne zwierciadło.   Ten sposób odczuwania własnej podmiotowości nie jest dany z 

góry ale niejako istnieje w umysłach innych. 
314

 

                                       Istnieje ścisły związek między pamięcią, strukturami narracyjnymi a 

świadomością podmiotową. Pamięć narracyjna to zasada organizacji przeżywanego doświadczenia, 

jest uporządkowanym zbiorem zdarzeń tworzących życie podmiotu. Tylko to co zostało 

uporządkowane w formie narracyjnej może zostać zapamiętane. 
315

Klasyczna  formuła Kartezjusza 

(„Cogito ergo sum”) wskazuje na podmiot refleksji którego doświadczenie kształtuje sie w procesie 

samo-pogłębiającej sią myśli dającej  iluzję stałości i pełni niezależności. W perspektywie 

interakcyjnej podmiot inherentnie uwikłany  jest w relacje z innymi. Opróćz tego należy podkreślić że 

nawet relacja ja-ja zapośredniczona jest symbolicznie. Tożsamość i świadomość  jest ze swej natury 

dwoista, wymaga permanentnego  odnawiania przez afirmujące spojrzenie „innego” które zapewnia 

poczucie ciągłości istnienia, wymaga również umocowania symbolicznego w międzyświecie kultury. 

Należy bezustannie przeprowadzać operacje inferencji że jest się tym kim się jest. We wspomnieniu 

pamięć może przywoływać sam podmiot jak każdy inny przedmiot i mówić o nim za pośrednictwem 

przełącznika (w terminologii R. Jakobssona - szyftera) „ja”. Połączenie pamięci ze zdolnością 

przekazywania myśli w porządku językowym jest przejawem tej formy świadomości, która wyłania 

się jako quasi-automatyczna reakcja na użycie przełączników powiedzenia o sobie „ja” w odniesieniu 

do” ty” rozmówcy i uznania jego „ja” za równoważnego mojemu. Jest to daleko idący wniosek 

wyciągnięty przez J. Kordysa z koncepcji R. Jakobsona.  

Powróćmy teraz do pierwszego omawianego czynnika konstytuującego podmiot- do pamięci. Dla G. 

Edelmana kluczowym czynnikiem dla konstruowania jaźni na poziomie zarówno symbolicznym jak i 

presymbolicznym jest właśnie pamięć.  Według G. Edelmana istota pamięci polega na  zdolności do 
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powtórzenia zachowania. Pamięć jest rezultatem procesu ciągłej rekategoryzacji. 
316

 Zespolenie 

sekwencji złożonych ruchów w jeden plan, kategoryzacja zdolność do tworzenia pojęć i pamięć jako 

rekategoryzacja to kluczowe czynniki w generacji protojaźni. Pamięć jest ewolucyjnie wcześniejsza 

niż język i polega na tym ze zwierzę posługujące się pojęciami może zidentyfikować obiekt lub 

zdarzenie i na podstawie tej identyfikacji kontrolować swoje zachowanie.     Tworzenie pojęć wymaga 

uczestnictwa pamięci. Tworzenie pojęć oparte jest na triadzie: kategoryzacji percepcyjnej, pamięci i 

uczeniu się.    Jeśli  paraleliczny system pamięć –rekategoryzacja, pojęcia – kategoryzacja  odnosi się 

do swoich własnych działań,  następuje sprzężenie zwrotne, między zewnętrznym oznaczaniem 

waloryzacyjnym a strukturą kognitywną aparatu poznawczego (T. Deacon nazywa to symbiozą 

mózgowo-symboliczną, a cały proces ko-ewolucją mózgowo-symboliczną),  prowadzi do 

ewolucyjnych zmian na płaszczyźnie neuroanatomicznej i powstania w morfologii kory mózgowej  

układów połączeń zwrotnych. G.Edelman daje dzięki swym analizom przedstawionym głównie w 

pracy popularnonaukowej „Przezroczyste powietrze, jasny eter” wgląd w wewnętrzna architekturę 

splotu: ja, pamięć, kategoryzacja i percepcja. Świadomość to dla G. Edelmana w skrócie pamiętana 

teraźniejszość.
317

. Świadomość pierwotna(właściwa ja epizodycznemu)  to stan bycia świadomym 

istnienia obiektów w świecie w danym momencie, nie towarzyszy jej żadne poczucie bycia osobą 

która ma przeszłość i przyszłość ( istnienie w czasie, posiadanie wymiaru przeszłości i przeszłości są 

jak twierdzi R. Speaman warunkami bytu osobowego i istnienia jako osoba 
318

) . Jest nie lingwistyczna 

i nie semantyczna, świadomość wyższego rzędu wymaga rozpoznania przez podmiot myślący swoich 

własnych działań czy emocji, jest ona realizacją modelu osoby a także przeszłości i przyszłości. Ten 

model osoby jest w naszej koncepcji możliwy dzięki pośrednictwu symbolu.
319

  . 

                                      Zatem świadomość pierwotna to w skrócie pamiętana teraźniejszość. 

Świadomość wyższego rzędu powstaje w momencie pojawienia się ewolucji zdolności semantycznych 

i rozwija się wraz z językiem i zdolnością symbolicznego odniesienia. Zdolności te początkowo nie 

mają charakteru stricte lingwistycznego ale interakcyjno-sekwencyjny („ja” mimetyczne). Zdolności 

lingwistyczne wymagają nowego rodzaju pamięci biorącej udział w produkcji i percepcji 

artykułowanych dźwięków. Początek struktury syntaktycznej następuje gdy te same ośrodki pojęciowe 

kategoryzują porządek aktów mowy. Gdy syntaktyka jest rozwinięta, słownik się powiększa. 

Mózgowe ośrodki pojęciowe zaczynają traktować symbole i ich odniesienia oraz wyobrażenia 

jakie wywołują jako niezależny świat podlegający dalszej kategoryzacji, w ten sposób następuje 

eksplozja pojęciowa. Współdziałanie ośrodków pojęciowych i językowych prowadzi do wyłonienia 

sie pojęcia „ja” i pojęć przyszłości i przeszłości. Świadomość wyższego rzędu zależy od konstrukcji 

pojęcia „ ja” w procesie afektywnych i intersubiektywnych interakcji. Kontakty z osobami  są tego 

samego rodzaju jak te które pośredniczą w semantycznej wymianie i  konstrukcji języka. Afektywnie 

nacechowana wymiana symboli inicjuje semantyczne zakotwiczenie, w rezultacie powstaje 

model świata obejmujący przeszłość przyszłość a świadomość wyższego rzędu uwalnia się spod 

tyrani teraźniejszości. 
320

 Świadomość pierwotna funkcjonuje i współdziała z mechanizmami 

świadomości wyższego rzędu. 

Najistotniejszy wniosek z rozważań G. Edelmana to pokazanie kluczowej roli pamięci w procesie 

generacji jaźni i świadomości oraz faktu, jak głęboko w ludzki system kognitywny i strukturę jaźni 

interweniują zewnętrzne czynniki o charakterze znakowym i interosobniczo-relacyjnym. Cały system 

synchronicznej, jednoczesnej generacji poziomów „ja” ma charakter rekurencyjny. Termin rekurencja 

odnosi się do sygnałów, które zamiast jedynie posuwać się naprzód wzdłóż określonego łańcucha, 

wracają także do punktu wyjścia, zataczając pętle do zespołu bazowego (tutaj proto-ja)  

zapoczątkowującego poszczególne elementy łańcucha.
321
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Jak zatem widzimy że pojęć takich jak ja, tożsamość, podmiot, indywiduum nie da się zdefiniować 

jasno i wyraźnie w separacji od siebie nawzajem, można podać jedynie definicje w uwikłaniu, która 

funkcjonuje na zasadzie systemu sprzężonych wzajemnie definiujących sie pojęć. 

II.12. Hipoteza jaźni. 

                                   Hipoteza dotycząc jaźni w ujęciu A. Damasio składa się  z dwóch części 
322

; po 

pierwsze mówi ona że, mózg tworzy świadomość, zapoczątkowując w przytomnym umyśle proces 

jaźni. Istotą jaźni jest skupienie umysłu na materialnym organizmie, który „zamieszkuje”. 

Przytomność i umysł są nieodzownymi składnikami świadomości, lecz „elementem stanowiącym o jej 

wyjątkowości jest jaźń” .
323

 Druga część hipotezy postuluje, że jaźń budowana jest stopniowo. 

Najprostszy poziom (protojaźń) jest dziełem tej części mózgu, która reprezentuje organizm, i składa 

się ze zbioru obrazów, które opisują stosunkowo stabilne aspekty ciała oraz wytwarzają spontaniczne 

odczucia żywego ciała (uczucia pierwotne) .
324

 Tutaj A. Damasio z jednej strony odwołuje się do 

Arystotelesa, z drugiej jego koncepcja jest pomyślana tak, aby każdy z segmentów ustopniowanych 

hierarchicznie opierała się na istotnym przełomie jakim jest odpowiednio; dla protojaźni –emotywna 

prewaloryzacja zjawisk oraz ich  uczasowienie, jak to ma miejsce w koncepcji tzw. „sceny” u  G. 

Edelmana która wprowadza nowy wektor -epizodyczność  zjawisk.
325

 Dla jaźni rdzennej koniecznym 

biegunem jest obiekt (w szczególności inny podmiot z którym wchodzi z interakcje –tutaj dobrą 

egzemplifikacją jest poziom mimetyczny podmiotu w koncepcji M.Donalda) i język  dzięki któremu 

transcenduje otoczenie, nabywa możliwość tworzenia narracji i wtórnej kategoryzacji doświadczenia 

oraz nawiązywania kontaktu z innymi podmiotami na płaszczyźnie abstrakcyjnej. 

 

II.13.Koncepcja „ja” kumulatywnego. Cztery poziomy jaźni jako system emergencyjno-

kumulatywny. 

                                 Jak twierdzi A. Damasio cały ten system czterech „sprzężonych” poziomów ja 

to::
326

 

-Protojaźń jest mówiąc metaforycznie zalążkiem jaźni ale również  „wiecznie  bijącym źródłem 

podmiotowości”to innymi słowy „ja” epizodyczne. 

-Jaźń rdzenna(ja mimetyczne). 

-(Ja mityczno-narracyjne) językowe, ja symboliczne par excellence. 

-Ja autobiograficzne, ja rozszerzone( ja eksternalne które swoje „autoreferencyjne uprawomocnienie” 

czerpie również ze źródeł zewnętrznych) własna historia wymaga „lustra zewnętrznego odniesienia” i 

w ten sposób tworzy system pętli  w oparciu o które w spiralnym ruchu dokonuje się stopniowy proces  

wyistaczania się podmiotowości (budowania się podmiotu) . Etap pośredni A. Damasio pomija ale 

logiczne jest że ja autobiograficzne musi z konieczności zawierać komponent językowy, a co więcej 

poziom językowy daje możliwość utrwalenia go konieczny dla zewnętrznej pamięci która pozwala 

niejako przypominać sobie siebie ” z zewnątrz” . Ja rozszerzone (zewnętrz-centryczne) jest ujęciem 

„ja” autobiograficznego od strony „zewnętrznej” tj. od strony jego eksterioryzacji. Cała oryginalność 

systemu  polega na tym iż nie jest on sumarycznym konglomeratem  trzech,  względnie czterech 

poziomów „ja” (poziomy jaźni są niejako aspektami nabywanymi chronologicznie) ale  zespołem 

trzech centrów ustopniowanych hierarchicznie.  Jeden nadbudowany jest na drugim w ten sposób, że 

poziom wyższy dominuje nad niższym i przejmuje kontrole nie może jednak istnieć bez niższego, 

natomiast ten z kolei może istnieć bez wyższego i w praktyce jest włączany w wypadku  defektów 
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neuronalnych (udar słoneczny, rozliczne przypadki opisane przez A. Damasio lub  chorób 

psychicznych)  gdy wyższy jest wyłączony. Aby wyższe poziomy ja mogły istnieć konieczne jest 

ciągłe odtwarzanie wzorca proto-jaźni ( ja epizodycznego) i jaźni rdzennej w którego jednak 

wzorce zostaje wprowadzony nie  podmiot cielesny ale podmiot pamiętający siebie,  co zmienia 

niejako mechanizm w punkcie wyjścia powodując  spiralną ewaluację  ja.  Proto-ja, ja 

mimetyczne, ja mityczne  i ja autobiograficzne tworzą system pętli  w oparciu o które w 

spiralnym ruchu następuje stopniowy proces ( budowania się podmiotu), wyistaczania się 

podmiotowości dynamicznej, proces o  charakterze „dialektyki emergencyjnej”. 

Ironia ludzkiej egzystencji polega na tym że im bardziej jesteśmy indywidualistami tym bardziej 

supremacja indywidualizmu zależy całkowicie  od kultury. Nasz gatunek i jego specyfika wynika 

z tego co T. Deacon nazywa  hybrydycznym produktem synergicznego  współ-rozwoju mózgowia 

i niewidzialnej sieci kultury -kolektywnej umysłowości .
327

  W podobny sposób E. Gellner 

wyjaśnia swoją teorią niedookreślenia genetycznego. Ludzie są tym kim są, gdyż geny nie 

określają całkowicie ich zachowań, lecz pozwalają na wielka różnorodność i elastyczność. Skoro 

bez genów nie może działać dobór, nie może zatem zachodzić ewolucja. Zmienność ma teraz 

źródła kulturowe, a nie genetyczne, toteż podlega innym regułom. W ten sposób ludzie dokonali 

przejścia ze świata biologii do świata kultury. 
328

 Ten pogląd jest potwierdzony współcześnie 

przez rozwój nowej dziedziny – epigenetyki nauki zajmującej się wzorcami ekspresji genów i 

rozwojem fenotypu z uwagi na otoczenie i warunki kulturowe.
329

 

II.14.Rytualna indywidualizacja.  

                                        Samo-opanownie siebie następuje przez symbol „ja”, który zarazem jest  

pierwiastkiem rytualnym, rodzajem wyłączonego z obiegu rytualno-mimetycznego autonomicznego 

„personoidu”  który zaczyna funkcjonować poza kontekstem rytualnym (J. Duvignaud). Rytualizacją 

której  derywatem jest „ja” meta morfotyczne, zajmiemy się osobno w  rozdziale IV. Rytuał jako 

zjawisko ma swe korzenie etologiczne.
330

Jak pisze Konrad Lorentz rytuały zwierzęce i kulturowe 

wywodzą się z tego, że pewne sposoby zachowania sie w toku filogenezy tracą swoją właściwą 

pierwotną funkcje, zmieniając się w czysto symboliczny ceremoniał. Zjawisko to autor ten określił 

mianem rytualizacji. Rytualizacja polega na tym, że zjawia sie jakiś nowy instynktowny ruch, którego 

forma naśladuje zmienny sposób zachowania sie wywołany wieloma popędami. Podobieństwo 

wskazuje na zbieżność miedzy rozwojem filogenetycznym takich „ceremoniałów” a historyczno-

kulturowym procesem powstawania symboli.”Symbol" nie polega na sposobie zachowania się, ale 

przybiera formę cielesną i staje sie idolem samym w sobie, chodzi o nowo powstającą reakcje która 

ma dodatkowy charakter informacyjny. Łańcuch czynności służących pierwotnie innym obiektywnym 

i subiektywnym celom staje sie celem samym w sobie, a ponadto stał sie już autonomicznym 

rytuałem. Dzięki zjawisku filogenetycznej rytualizacji powstaje każdorazowo nowy i w pełni 

autonomiczny instynkt. Rytuały ludzkie przekazywane przez tradycje prowadzą do 

usamodzielnienia się rytuału jako takiego. Czyni to z niego samoistny motyw ludzkiego 

działania. Prapoczątki społecznego współżycia zwierząt wyższych wynikają z filogenetycznego 

rozwoju rytuału, pewien sposób zachowania uzyskuje całkowicie nową funkcje -  funkcję 

porozumiewania się, komunikowania się, kierowania agresji „na boczne tory”, tworzenia silnej 

więzi łączącej dwóch lub więcej członków tego samego gatunku.  Indywidualizacja pierwotna to 

indywidualizacja przez role, funkcję, działanie, powtarzanie w końcu rytuał. Przez imię-symbol, 

autonarrację, konstytuujemy samych siebie, przy czym pierwotne  źródło bije z cielesnej 

emotywności, języka i z relacji z innymi . 

                                      Nasza teza wywiedziona z wniosków S. Langer głosi, że rozszerzenie rytuału 

prowadzi do jego personifikacji, a indywiduum wyłoniło sie z obrzędu na drodze jego abstraktyzacji, 
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jest to w rezultacie  nie tylko jako osoba boska, ale również  osoba ludzka 
331

.W pracy „Do kamo” 

badania  M. Leenhardta wydają się  potwierdzać, że zindywidualizowana podmiotowość wyłania sie z 
rytuału.

332
  

                                       Określenie „jaźń” odpowiadało podmiotowi-świadomości na poziomie 

mitycznym, który odczuwa się jako źródło aktów wolitywnych, centrum mocy i działania, ale nie 

wyróżnione z grupy ludzkiej. Świetną ilustracją tego zjawiska jest klasyczna już wspomniana praca 

M. Leenhardta „Do Kamo”.  Jaźń to innymi słowy proto-podmiot, niezindywidualizowany 

odczuwający siebie samego jako źródło działania agens, ale pogrążony w świecie, nie 

przeciwstawiający się światu, otoczeniu określanemu jako ogół przedmiotowości. W tym sensie 

występuje na tym etapie „ja” podmiotowe jest wyróżnione jako centrum działań, natomiast ja 

przedmiotowe, w sensie bycia wewnętrznym przedmiotem własnej uwagi nie występuje. Ego 

natomiast, to podmiotowość zindywidualizowana, podmiot w pełni wykształcony, oddzielony na 

zasadzie przedmiotowo- podmiotowego przeciwstawienia i zindywidualizowania wewnątrz grupy 
ludzkiej. „Ja”  jako ego ma wymiar (auto)symboliczny tzn. jest reprezentowane w systemie pamięci . 

                                      Podział między „ja” i „ty”, jak również podział między „ja” a „światem” , 

stanowi docelowy punkt życia duchowego, nie zaś jego punkt wyjścia.” stwierdza E. Cassirer.
333

 Dla  E 

Durkheima  z kolei  dusza to zindywidualizowany totem, wintrojektowany w jednostkę przez rytuał. 

Introjekcja czyniąca osobnika indywiduum następuje poprzez rytualne uwewnętrznienie, 

interioryzowanie totemu względnie według H.Usenera „boga chwili”. Osobnik, członek grupy  staje 

się jednostką w rytuale przez przyjęcie określonej naznaczonej emotywnie pozycji w stadzie, 

względnie trwałą funkcjonalnie i numinotycznie wyróżnioną personą przez  przyjecie osoby bóstwa.  

Zaczątki świadomości, uświadomienie następuje poprzez medium symbolu ale symbolu 

sprofilowanego numinotycznie. Indywidualizacja to proces personifikacji, który rozpoczyna się w 

chwili narodzin, czyni jednostkę wobec siebie i wobec innych indywidualnością, bowiem tylko 

jednostka posiadająca imię może być „wezwana”. Nadanie imienia przypieczętowuje jej niepodzielną 

jedność. Tak widzi ten problem H. Plessner.
334

Jak pisze A. Lipszyc omawiając „mimetykę” W. 

Benjamina; imiona „tkwią” może w mitycznych strukturach, „odzyskuje” imiona tylko ten, kto mit 

przełamał, kto się z mitu wydostał, „narracja pełna” to narracja której udało się „wyłuskać” imiona: 

„moment demoniczny, mimetyczny funkcjonuje jako zasadniczy element dialektycznego schematu (…) 

moment ten pozwalał na wejście w żywioł, z którego można było wydestylować imiona”.
335

 Natomiast 

według A. Kowalskiego inicjacja to osmotyczne nadanie indywidualności. Następuje ono na bazie 

powtarzania, repetycji czynności mimetycznych, upodobniających prowadzi do zachowań 

samopodobnych dzięki czemu krystalizuje się indywiduum
336

. Proces inkulturacji jest nie tylko 

akceleratorem procesu humanizacji, jest jego warunkiem sine qua non, bez zwierciadła kulturowego 

człowiek nie byłby w stanie osiągnąć poziomu jaki umożliwia kultura sensu largo. Czyli kultura jest 

tu przedstawiana jako dzieło grupy, wynik kumulacji doświadczeń  zbiorowości. Ona właśnie 

umożliwia przeskok, z którego wynika samo-odniesienie, które w istocie jest internalizacją 

zewnętrznego oglądu osobnika w grupie. Dzięki niej wykształca się   unikalna cecha człowieka, jaką 

jest  zdolność jednostki ludzkiej do zdobywania sie na dystans w stosunku do samego siebie, samo-

wyobcowanie, wprowadzenie „rozstępu”-dieresis w stosunku do samego siebie dzięki czemu „staje 

się” samoświadomy. Jak pisze H Plessner. „Dziecko oswaja sie z ciałem wewnętrznie i zewnętrznie, 

przyzwyczaja się traktować siebie wraz z innymi rzeczami jako rzecz i doświadczać własnej pozycji 

tutaj (...) jako pozycji wymiennej na inną. Autointerpretacja i doświadczenie samego siebie dokonują 

się za pośrednictwem innych ludzi i rzeczy droga do wewnątrz wymaga punktu oparcia na zewnątrz 
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droga ta wiedzie przez świat zmarłych, marzenia senne, odbicie w lustrze, praktyki magiczne czy 

refleksyjną kontemplacje. Osobowość realizuje sie wyłącznie jako ucieleśnienie, w sensie przenośnym 

i dosłownym. Proces personifikacji, który rozpoczyna się w chwili narodzin, czyni jednostkę samą dla 

siebie i dla innych indywidualnością, gdyż dopiero jednostka mająca imię może być zawołana i 

zagadnięta. nadanie imienia przypieczętowuje je niepodzielną jedność(…) uzewnętrznienie, 

eksterioryzacja nie oznacza bynajmniej autoalienacji, ale(..)szanse bycia sobą”
337

. Z kolei J. 

Duvignaud w „Rytualnym źródle ja” pokazuje że, zgromadzenie zbierające się po to , by wykonać 

wspólne zadanie, w sposób nieuchronny wytwarza indywidualność. „Żywa jednomyślność grupy 

zjednoczonej w magicznym oczekiwaniu i tańcu mającym zapewnić przychylność kulminuje – w 

działaniu i uzasadnieniu aktów postaci zindywidualizowanej- czarownika.” Jednomyślność grupy 

prowadzi tu do wytworzenia szczególnych postaci. Aby urzeczywistnić ową syntezę wynikającą z 

połączenia postaci określonych przez społeczność w toku całych jej dziejów z konkretnymi ludźmi, , 

grupa  przejmuje te postacie, żywiąc je zarazem własną substancją uczuciowa. I dalej: uaktywnienie 

mitologii przez taniec polega zatem na takiej formie uczestnictwa, która wytwarza 

indywidualność.
338

Przywołanie legendarnych postaci pozwala na spotkanie człowieka poszukującego 

boga/numinosum ze strukturą mityczną w jej chwilowym ucieleśnieniu,  grupa społeczna za pomocą 

tańców opętania tworzy byt,  tworzy ten byt zbiorowy poprzez jego zindywidualizowanie. Tak jak 

intensywne uczestnictwo tak też „wrzenie” grupy ożywianej jednym uczuciem tworzy 

indywidualność, „ta związana z opętaniem transpozycja która wynika z dążenia aktora do 

przyswojenia postaci, przypomina do pewnego stopnia to, co filozofowie nazywają alienacją”. Aktor 

przywdziewając maskę swego bohatera i upodabniając się do niego obdarzony zostaje nadnaturalną 

mocą, staje się potężnym akceleratorem zbiorowej energii który oddziaływuje z wielką skutecznością. 
339

 Ta  zbiorowa moc, której posiadanie obdarza jednostkę władzą uznawaną przez zbiorowość, jest 

tym  co określa się terminem mana. Mana „jest siłą już to osobową, w zależności od natury podmiotu, 

który się nią posługuje – potężnym ośrodkiem emocjonalności ucieleśniającym zbiorową wolę 

gromadzenia się i działania „to nadnaturalna siła immanentna, podczas gdy sacrum, to nadnaturalna 

siła transcendentna”.
340

 T. Sikora dowodzi, że 
341

 rytuał przez kryjący sie w nim, organizujący 

element syntaktyczny umożliwia pierwotną strukturyzację zachowań oraz ich przebiegów które 

wynikają z pierwotnego napięcia (przymusu uwagi związanej z obecnością innego lub innych), jakie 

pojawia sie w następstwie faktu grupowego istnienia ludzi przez potencjał psychodynamiczny 

organizowany sakralnie i ludycznie. Rytuał jest jednym z zasadniczych atraktorów utrzymujących ten 

kolektywny sposób bycia; "rytuał bazuje na składni która organizuje w performans morfologiczny 

poziom kodowo-analogowych znaczących struktur niewerbalnych, taki sens ma(..)rytualne nakładanie 

masek bogów -przodków de facto identyfikowanie sie z elementem transpersonalnym(…) proces 

rytualny zmierza ku zetknięciu sie z najgłębsza warstwą życia kolektywnego podmiotu.
342

" 

Inkorporacja jednostki w grupę jest warunkiem wstępnym scalenia grupy z archetypem. Dokonuje się 

ono przez jej identyfikacje z przodkiem totemicznym, bogiem, zmarłymi lub inną personifikowaną 

struktura archetypową, która spełni funkcje mediującą. Zdaniem T. Sikory
343

 na pewnym poziomie  

rozwoju człowieka, strukturyzacja rytuału była wyrazem procesu krystalizacji ludzkiej 

podmiotowości, który to proces zmierzał początkowo ku zwiększeniu kontroli nad zachodzącym w 

rytuale zjawiskiem udostępnienia archetypu. Archetypu czyli zarazem bardzo silnie zintegrowanego 

znaku ikonicznego, funkcjonujący jako noumenalny byt quasi-boski, „bóg chwili„ będący 

personalizacją wszechogarniającej jednostkę przedludzką pasji, która zostaje zsemantyzowana i 

zarazem spersonalizowana, dokonuje uosobienia i powoduje personalizację dialogiczną człowieka, 

który staje naprzeciw takiego zjawiska.  Podstawowym  zadaniem rytuału i jego głębokim ukrytym 

celem jest bowiem wyprowadzenie człowieka poza determinizm natury, odwzorowany strukturalnie w 

układzie instynktów W sytuacji wychodzenia świadomości poza determinizm i związanej z tym 
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stanem uwarunkowania numen, instynktu musi zostać zastąpiony przez numinalną moc archetypu 

bądź tez używając nomenklatury przedjungowskiej Augenblickgotter.
344

. Intensyfikacja socjalizacji 

musi iść w parze z rozwojem reprezentacyjnej funkcji symbolicznej i wynikającej z niej zdolności do 

konceptualizacji zróżnicowanych danych otoczenia, jednym z zasadniczych przejawów rozwiniętej 

funkcji symbolicznej jest  zdolność danego osobnika do konceptualizacji zinterioryzowanego obrazu 

grupy jako całości, dzięki której zachodzą warunki do pojawienia  się zalążków idei „uogólnionego 

innego”. Rytualna indywidualizacja w ujęciu R. Caillois'a streszcza się w symbolice maski. Maska i 

wynikające stąd konotacje semantyczne: persona, twarz jako najbardziej charakterystyczna i 

rozpoznawalna część ciała jest symbolem zindywidualizowania. Mówiąc metaforycznie, po raz 

pierwszy człowiek pojawił się na świecie jako zwierzę. Dzięki inicjacji narodził się ponownie jako 

człowiek.
345

 Bowiem wracając do E. Cassirera „rozmowa duszy z sama sobą” nie jest możliwa , jeśli 

sama dusza nie rozszczepi się niejako. Musi pełnić zadanie mówcy i słuchacza, pytającego i 

odpowiadającego, w tym sensie dusza w rozmowie z samą sobą przestaje być czymś tylko 

pojedynczym, indywiduum. Staje się „osobą”(Person) – w etymologicznym podstawowym znaczeniu 

tego słowa, które odwołuje się do maski i roli aktora.”
346

 

                                        Marcell Mauss wyróżnia stadia rozwoju podmiotu, które odzwierciedlają się 

na płaszczyźnie obrzędowo-sakralnej. Posługując się rozlicznymi przykładami z antropologii i 

etnografii pokazuje proces wyłaniania się „ja” z ludzkiego kolektywu : „ U Indian Pueblo spotykamy 

pojęcie osoby, jednostki przynależnej do klanu, lecz wyodrębnionej z niego w trakcie obrzędów przez 

swoją maskę, tytuł, pozycję, rolę, własność, nieśmiertelność i ponowne pojawienie się na ziemi we 

wcieleniu w jednego z potomków o tej samej pozycji, imionach tytułach prawach i funkcjach 

.(…)Widzimy wyraźnie, jak z klas i klanów wyłaniają się „osoby ludzkie”, które z kolei dają początek 

gestom aktorów w przedstawieniu.(…) Klan, w swoim ludzkim aspekcie jest owocem reinkarnacji 

licznych i stale odradzających się w klanie duchów.(…)Można(…) poprzez rozdział imion wśród 

jednostek, klanów (…) badać związki (…) imion z wiecznymi przodkami.(…) Technika 

przeprowadzenia podziałów(…) idzie tu także o określenie prawnej pozycji jednostki, jej miejsca w 

plemieniu i w jego obrzędach.(…) Człowiek wytwarza sobie w tych społeczeństwach narzuconą 

osobowość, prawdziwą w obrzędzie, udawaną w grze ” 
347

 M. Mauss odwołuje się do rzymskiego 

określenia osoby – persona które wywodzi się ze słowa które oznacza maskę aktorską, maskę 

obrzędowa i maskę przodka. Pierwotny sens zdaniem M. Maussa oznaczą wyłącznie maskę, ale to 

określenie przejęte z kultury etruskiej wiązało się z  imionami, przywilejami i jednostkowym 

uprawnieniem do obrzędów co w sumie wyznacza drogi indywidualizacji. Stąd według M. Maussa do 

pojęcia osoby jest jeden krok.
348

M. Mauss powołuje się na rzymski system trzech imion praenomen, 

nomen i cognomen, które oznaczają kolejno  porządek narodzin przodków, nazwisko rodu – gens, oraz 

indywidualny przydomek. W ten sposób system imion odzwierciedla niejako warstwową 

dyferencjację jednostki z grupy i proces jej stopniowej indywidualizacji. Ten przykład jest najlepszą 

ilustracją procesu określonego przez nas rytualną indywidualizacją.”Senat rzymski uważał , że składa 

się z określonej liczby patres reprezentujących osoby, wizerunki ich przodków. Własność simulacra i 

imagines jest atrybutem persona. Persona, sztuczne indywiduum, maska i rola w komedii i tragedii, 

chytrość i hipokryzja, obce „ja” – rozwijało się w odrębnym kierunku. Ustalono jednak osobowy 

charakter prawa i persona stała się synonimem prawdziwej natury jednostki.”
349

 Te trzy wymiary 

osoby: przynależność do określonego klanu, pozycja w rodzinie i przydomek są niejako, rozważając to 

wraz z E. Cassirerem dziedzictwem myślenia archaiczno-mitycznego o jednostce. Potem wraz z 

rozwojem myśli stoickiej i chrześcijańskiej osobie nadano charakter etyczny i wymiar religijno-

metafizyczny, persona stała się substantia rationalis individua (w formule Beocjusza „persona est 

naturae rationabilis individua substantia”- osoba jest indywidualną substancją zdolną do racjonalnego 
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myślenia)
350

. Następnie pojęcie osoby poddane kolejnej transformacji wraz z myśleniem nowożytnym 

stało się kategorią „ja”. Dopiero u I.Kanta pojecie to otrzymało precyzyjną formę, postawił on  

kwestię „ja” jako kategorii. Dzisiaj jest synonimem znajomości siebie, świadomości psychologicznej. 

Bardziej rozwinięta współczesna definicja mówi ze osoba jest myślącym inteligentnym podmiotem 
zdolnym do refleksji i do widzenia siebie jako siebie. 

                                       Na płaszczyźnie przedmiotowej  proces rytualnej indywidualizacji a rebour 

odzwierciedla się najlepiej w starorzymskim rytuale funeralnym. W rytuałach pochówku 

starorzymskiego w trakcie procesu pogrzebowego, żałobnicy zakładali maski przodków – imagines 

(effigia), następnie składali umarłego do grobu którego maska stawała się częścią domowego ołtarza, 

w trakcie funus indictivum następowało odlanie pośmiertnej maski z wosku (imago cera). W tym 

rytuale pochówkowym zauważamy residuum bardo starych rytów pogrzebowych i ceremonii 

funeralnych, wspomnijmy, że już G. Dumezil odnajdywał pozostałości totemicznej i plemiennej 

przeszłości w obyczajowości rzymskiej. „Mimowie w maskach przypominających twarz nieboszczyka, 

odtwarzali scenki z jego życia. Następnie podążali klienci w nałożonych na twarz, maskach przodków 

zmarłego. Czasami występowały osoby w maskach przodków innych rodzin, spokrewnionych z rodziną 

zmarłego. Osoby w maskach przodków zmarłego, zajmowały krzesła kurulne, a syn lub inna bliska 

osoba, wygłaszał mowę pogrzebową (laudatio funebris).”
351

 Relacje między danym rodem (lineażem) 

i jego członkami, a innymi podobnymi grupami połączonymi więzami pokrewieństwa, ustalają się, 

umacniają i ciągle odnawiają  w trakcie obrzędów pogrzebowych. Cykliczność i, w miarę możliwości, 

dokładna powtarzalność tego procesu zapewnia niezbędną stabilizację struktury danego społeczeństwa 

poprzez podtrzymanie autorytetu lineażu oraz praw operujących pomiędzy pochodnymi grupami. 

Jednostka jest w ten sposób  ukazana jako nieoddzielna od pierwiastka imaginacyjnego. który  

umożliwia i kreuje jej osobiste istnienie w toku dziejów biegnących w rytm następstwa pokoleń. 

Religia rzymska pokazuje przejście od numen do deus, od ślepej siły do boga osobowego. Jak pisze E. 

Cassirer w myśleniu archaicznym osoba obejmowała ciało, duszę  i imię.
352

 W Rzymie jedność osoby 

była z kolei wyrażana przez imię. Imię czyni człowieka indywiduum i właściwie konstytuuje; imię jest 

tym co pierwsze czyni jednostkę ludzką - człowieka indywiduum. Techniki indywidualizacji  są oparte 

na słownej i głębiej ujmując kwestie, symbolicznej dystynktywności. Pośród plemion algonkinów  o 

czym również wspomina E. Cassirer, człowiek o tym samym imieniu jest uważany za  późniejsze alter 

ego przodka etc. Rytuały przejścia (rites de passage) polegają na wierze że dziadek jest 

reinkarnowany we wnuku,  nowa faza życia jest nową osobą. Wymówienie imienia, czyli użycie jej 

symbolicznego zastępnika to przywołanie istoty do istnienia, wyistoczenie jej.
353

  Personalizacja, 

rytualnie często wiąże się z przybraniem maski, o czym świadczy źródłosłów terminu persona –

maska. Każdy zawsze i wszędzie, bardziej lub mniej świadomie, odgrywa jakąś rolę. To właśnie w 

tych rolach znamy się nawzajem i znamy samych siebie. W końcu taki obraz własnej roli staje się 

nasza drugą naturą i integralną częścią naszej osobowości. Nie jest do końca tak jak twierdzi 

A.Goffman że to właśnie maska jest naszą osobą, jest niejako naszą w pewnym sensie zewnętrzną 

jaźnią. Ujarzmienie  termin ukuty przez M. Foucaulta oddaje ten proces – w znacznej mierze 

egzystujemy rytualnie, nasze prawdziwe „ja” tzn. ja kulturowe jest na zewnątrz nas, a precyzyjniej jest 

w przestrzeni, grze pomiędzy naszym wizerunkiem a neurobiologicznym mechanizmem percepcji i 

adaptacji .
354

Maska jest po prostu przyjmowaniem innego, stapianiem się z nim, tak jak stapiali się z 

”innym” przez tysiąclecia ludzie pierwotni i stapiają się do dziś ich potomkowie nosząc rytualne 

maski w czasie obrzędów.
355

 Określenie „osobowość” pochodzi właśnie od łacińskiego słowa 

„persona” –  które pierwotnie oznaczało maskę teatralną używaną przez starożytnych aktorów 

dramatycznych. Z upływem czasu słowo persona straciło swoja konotację wskazującą na iluzję. 
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Zaczęło odnosić się do innych, prawdziwych cech osoby. Ostatecznie znaczenie pojęcia „osobowość” 

sięgnęło do wewnętrznych, często ukrytych cech psychicznych jednostki. Tak więc rozumienie pojęcia 

„osobowość” ewoluowało od zewnętrznego wrażenia i iluzji poprzez prawdę ukazywania się na 

powierzchni, aż do ukrytych cech wewnętrznych. Obecnie osobowość traktuje się jako złożony 

wzorzec głęboko zakorzenionych cech psychicznych, przejawiających się automatycznie  w każdej 

sferze funkcjonowania psychologicznego człowieka.
356

 Dystynkcja spośród grupy jest pewną formą 

emancypacji, jest odczuwana jako swego rodzaju,  różnica energetyczna między jednostkami, 

zaburzenie homeostazy społecznej.  Rytuał funeralny, szczególnie rzymski niejako oznacza powrót do 

inkarnacyjnego residuum-kolektywnej nieświadomości tworzącej zespół archetypów inkarnacyjnych. 

Obraz ”boga chwili” z którym utożsamiany jest przodek działa dwubiegunowo, odnosi się do 

momentu samo-zwrotności, która jest rdzeniem podmiotowości w ogóle i której pośredniczy, z 

drugiej strony konsoliduje indywidualność w sensie tożsamości osobowej, przez nadanie rysów 

charakterystycznych i odróżnienie od innych w ramach grupy.  Autoreferencja która jest 

zapośredniczona przez obraz boga (imago dei), nie jest prostą autoreferencją. Zatem geneza 

świadomości  jak słusznie przypuszczał H. Usener 
357

 ma  charakter sakralno-numinotyczny.
358

 

                                       Według R. Caillois
359

 wypaczenie “instynktu” mimikry skutkuje nabyciem 

osobowości,  i tak oto aberracja gry staje się podstawą konstytucji „ja” i tożsamości przez wypaczenie 

zjawiska mimetyzmu. Następuje ono gdy naśladowania nie uważa się tylko i wyłącznie za zabawę, ale 

gdy przebrany zaczyna wierzyć w realność roli, kostiumu i maski. Przestaje grać osobę, którą 

przedstawia. Zachowuje się tak jak gdyby był przekonany ze jest tą osobą i zapomina o własnej 

osobowości. W naszym ujęciu dopiero w ten sposób staje się osobą czyli funkcją w obrębie grupy, 

rolą która następnie zaczyna istnieć w ogóle. Persona początkowo subsystuje jedynie na płaszczyźnie 

rytuału (autoalienacja oznacza tutaj przeciwnie niż w koncepcji R. Caillois szanse autonomizacji z 

przebiegu instynktowno -automatycznych reakcji). Następnie oddziela się i zaczyna funkcjonować 

niezależnie stając się osnową dla rozwoju osobowego „ja” w ten sposób dochodzi do swego rodzaju 

autohipostazy - stworzenia fałszywego oddzielonego od bazowego cielesnego poczucia  siebie, 

niejako „odcieleśnionego" „ja”. Istotne jest to że ten obraz „ja” jest często rozłączny z cielesnym 

„poczuciem siebie”. Na ten aspekt szczególny nacisk kładzie w swoich analizach J.Lacan.
360

 Według 

H. Plessnera taka alter względnie hetero-personalizacja następuje poprzez symboliczną inkarnację 

heroiczną, „wcielenie w siebie” bohatera. Aktywność mityczna obejmuje proces na przedpolu 

tworzenia kategorii, oraz ubogacania zastanych kategorii, przez mieszanie ich ze sobą, tworzenia 

wariacji na ich temat, dodawanie nowych odpodmiotowych treści. Mit nie dysponuje gotowym 

rozeznaniem między „ja” a światem, natomiast podmiot-ja jest centrum działań, czyli spełnia 

wyznacznik komponentu perspektywizmu, ale nie posiada komponentu „prioprium”, nie potrafi 

wyróżnić się do końca, oddzielić od sił natury, których przejawem jest jego czynne „ja”, jak również 
osobowość nie ma zarysowanych konturów. 

                                       Widzieć siebie innymi oczami, niejako zwrotnie, uwidacznia się w wizerunku 

„boga który patrzy”, co D. Cupitt uznaje za jego kluczową funkcję  i nazywa „ okiem 
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Boga”(archeologicznym eksponentem tego zjawiska  są figury najstarszych bóstw tzw. 

poliftalmicznych szeroko omawianych w klasycznej pracy R. Pettazoniego „Obecność Bogów”)
361

 . 

Paradygmatem widzenia siebie z zewnątrz jest widzenie przypisane grupie, prowadzące do 

sformowanie „ja” symboliczno-społecznego (na zasadzie wzoru: autopercepcja indeksalna + 

indywidualizacja = autosymbolizacja). „Bóg chwili”, względnie daimon to czynnik symbologenny, 

sam jednak  pozostaje niewyczerpywalny symbolicznie, stąd owa moc numinosum która skłania do 

ciągłych prób konceptualizacji które mają miejsce na kolejnych poziomach form symbolicznych. 

Daimon to moc odbierana zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz. Zacytujmy jeszcze raz F. Grosa” 

Daimon, nawet  jeśli jest substancjalnie boski, stanowi podmiot w podmiocie, przybywa w nas 

niczym ktoś inny, komu winniśmy oddawać cześć”. Jest usymbolicznioną  interioryzacją 

spojrzenia innego. Daimon jest czymś w rodzaju mitycznej figury pierwszego, nieredukowalnego 

oddzielenia – oddzielenie siebie od siebie. Ta relacja wynika z zagnieżdżenia się symbolicznego 

innego wewnątrz tej relacji, jako koniecznego pośrednika.
362

 Mamy zatem do czynienia z 

podwójną mediatyzacją na drodze „od się do siebie”- innego i symbolu które zlewają się w postać 

daimona, będącego zsemantyzowanym, usymbolicznionym „innym”. Emocja wewnętrzna zostaje 

oddzielona gwałtownie, staje się czymś w nas co postrzegamy jako coś obcego, a zarazem pozwala 

wyróżnić się” ja przedmiotowemu.
363

 Jakaś część „ja” zostaje zdysocjowana przez gwałtowaną 

emocję, nie należy ona już do nas, jest w nas, ale według J. Jaynesa
364

 postrzegamy ją jako coś 

obcego, odnosimy się do tego i tym samym, określamy samych siebie wobec  czegoś będącego aliquid 

aliud. Jakaś część nas pozostaje z tym uczuciem; w stanach ekstatycznych na przykład byt numinosum 

zostaje upodmiotowiony jako nieogarniany, nieokreślony. Wtórnie projektujemy jego właściwość na 

siebie. Ten biegunowy byt jest groźny, fascynujący (fascinans tremendum), nieogarniany, stąd 

nabywamy pierwiastek transcendentności. Zarazem uzyskujemy korelat dla naszej kreacji, szerszej 

mapy procesu ujmowania siebie i przedmiotu odniesienia. Ten korelat zarazem, nie jest w pełni 

uprzedmiatawialny, wyrywa się naszym kategoryzacja przez „rozspajającą” moc numinosum. Mit na 

tym poziomie stanowi swego rodzaju, jak dowodzi H. Blumenberg idąc w ślad za E. Cassirerem, 

matrycę ochronną dla jaźni dającą jej szansę zaistnienia w obliczu misterium fascinans et tremendum. 

Zatem podmiot rodzi się wobec sacrum zarazem jednak, potrzebuje mitu dla obrony przed tymże 

sacrum, na tym polega paradoks mitycznej podmiotowości. Wnioski z powyższych rozważań są 

następujące. Samo-odniesienie poprzez paleosymbol (J.Habermas) 
365

na przedpolu semantyzacji 

jest percepcyjno-emocjonalne. Wyróżnia pewien obszar zjawisk jako nacechowany 

waloryzacyjnie. Samo-odniesienie, autoreferencja zapośredniczona symbolicznie, występuje już 

przedjęzykowo. Samoświadomość musi być świadomością czegoś, musi istnieć „ja” i  to” ja” 

musi mieć wymiar symboliczny.  Rdzeń samo- odniesienia bez obrazu „ja” to rozdzielenie, 

wewnętrzny dystans, hiathus.  Dystans do „ja” cielesno-emocjonalnego  zastyga w 

obrazie/imieniu boga (imago dei/nomen dei). Intensyfikacja doznania numinotycznego powoduje 

że  ta część mnie odpowiedzialna za emocje zostaje z nim, z tym obrazem gdzie wędruje istotne 

(centrum) mnie, „ja” wtórnie odnosi się do tego „ja” odcieleśnionego. 

II.15.Teonomiczne upodmiotowienie. 

                                     B. Andrzejewski  pisze w swojej monografii o myśli E.Cassirera „Animal 

symbolicum” referując  koncepcję H. Usenera w ten sposób "gdy chwilowe wrażenie przypisuje rzeczy 

przed nami (...) stanowi , w którym sie znajdujemy , sile która nas  przeraża , wartość i moc bóstwa , 
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wtedy bóg chwili (Augenblicksgott) zostaje odczuty i stworzony". 
366

 Według E. Cassirera, który w tej 

mierze postępuje za H. Usenerem wszystkie   formy językowe występują zarazem jako twory 

mityczne, obdarzone są magicznymi  siłami, słowo języka staje sie pra-potencją w której mają swe 

korzenie wszystkie wydarzenia. W pierwszych  słowach uwidacznia się magiczna tendencja do 

hipostazowania, imię nadane czyni mityczny twór najbardziej wyraźnym, jednoznacznym  i 

zrozumiałym dla człowieka. Jest to  zależność obustronna;  język roi sie od mitycznych tworów, w 

zasadzie, w pewnym sensie na tym poziomie rozwoju języka słownik jest swego rodzaju panteonem. 

Formę symboliczną jaką jest mit, charakteryzuje tendencja do koncentracji i wyodrębniania pojęć, 

jednak bez ich jasnego i wyraźnego rozróżniania, dążenie do ujmowania zjawisk w ich bezpośrednich 

przejawach bazujących na sferze irracjonalnej. Źródłem subiektywnego odczucia podmiotu w micie 

jest słowo-imię, nie jest ono jednak znakiem którego treść przejawia sie w umysłowych relacjach, w  

micie każde słowo jest treścią, zlewa sie z nią, jest  przez nie określaną. Świadomość nie 

przeciwstawia sie treści, nie oddziela jej, nie włącza do większych systemów, nie ma wyraźnej różnicy 

miedzy znakiem i oznaczaniem, obrazem i rzeczą. Słowo w micie jest hipostazowane. Język z czasem 

coraz bardziej separuje się od zmysłowości, uwalnia się w ten sposób od pierwotnego uwięzienia w 

naoczności. Znak pojęciowy zachowuje łączność z sensualnymi korzeniami na estetycznej 

płaszczyźnie (co dokładniej omawiamy w dodatku C poświęconemu znaczeniu sztuki w systemie E. 

Cassirera). Analogicznie można powiedzieć że po raz pierwszy właśnie na poziomie mitu podmiot-ja 

zostaje  substancjalizowany, zsemantyzowany,  zyskuje strukturę, obraz i imię, w odróżnieniu od 

poprzedniego poziomu mimesis na którym pozostaje „ciągiem”, procesem metamorfoz dokonujących 

się w łonie grupy osobniczej. Wedle ortodoksyjnego poglądu E. Cassirera powstawanie 

samoświadomego podmiotu ma miejsce w micie, gdzie nie ma przeciwstawienia sfery obiektywnej i 

subiektywnej, podmiot i przedmiot nie są dane w formie gotowej.  „Ja” i rzeczywistość tworzą się 

dopiero w toku „duchowego” kształtowania doznań, człowiek odróżnia się od rzeczywistości nie przez 

refleksję ale poprzez działanie. Działanie czyli „operacja duchowa” to umysłowa autokreacja, ta 

aktywność mityczna ma charakter interkolektywny, emocje w tym wymiarze to nie odczucia 

indywidualne, ale skłonności ogólno-ludzkie, gatunkowe. Poprzez nastawienie emocjonalne człowiek 

odpowiednio kształtuje świat, dusza początkowo to niejako coś zewnętrznego, przyjętego z zewnątrz, 

czuje sie niejako podporządkowana zewnętrznemu światu. Tworzenie sie pojęć „ja” , 

samoświadomości następuje w wyniku przełomu, gdy dusza przestaje być nośnikiem cech fizycznych, 

stając się podmiotem świadomości kolektywnej, habitualnej, podczas gdy wgląd wznosi się ponad 

sferę biologicznego życia w sferę działań o charakterze   kulturotwórczym,  ponad sferę biologiczna w 

sferę socjalną (którą człowiek dzieli z naczelnymi jak wykazują badania M. Tomassello), kulturową 

(kulturo-genezę specyficzną tylko dla gatunku homo sapiens sapiens ) dopiero, wtedy jedność „ja” 

zdobywa przewagę nad materialnym wyobrażeniem duszy. Dusza przestaje być demonem. Dusza 

(daimon) to pierwotnie jeden  z demonów, dusza-demon powstała w wyniku rytuału, ta przemiana 

umożliwia obejmowanie przez podmiot nie tylko świata zewnętrznego, ale siebie samego w nowej 

duchowej postaci i przeciwstawienie sfer podmiotowej i przedmiotowej oraz rozgraniczenie między 

„ja” o raz innymi podmiotami, podobnymi bytami na zasadzie ja- ty (A. Reinault)
367

. Początkowo 

rozdziału takiego nie było, jak nie było przeciwstawienia „ja” wszelkim innym żywym organizmom. 

Totemizm zdaniem E. Cassirera polega na utożsamieniu człowieka jako członka  plemienia z 

określonym zwierzęciem czy rośliną. Totemizm powoduje specyficzny podział świata, odmienne 

sposób tworzenia klas przedmiotu , ta wiedza oparta o łączność przez relacje przyczynowo powiązane 

w micie ma charakter magiczno-emocjonalny (ale jak zauważa A.Damasio nie irracjonalny, ale bardzo 

uproszczony jednak oparty na pewnej waloryzacji korzystnej z punktu widzenia adaptacyjnego)
368

. 

Jedność przedmiotów ma charakter magiczny, człowiek odczuwa jedność z przyrodą, uważa się za jej 

część,  czuje się bytem pokrewnym zwierzętom, roślinom. Wyróżnianie poszczególnego gatunku jako 

totemicznego to początek myślenia w kategoriach powinowactw rodzinnych, klas. Świadomość „ja” 
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jest  do końca niewykształcona.  Przewodnia teza naszej pracy, przypomnijmy, głosi że; umysłowość 

człowieka kształtowała sie wraz z kulturą i to środowisko kulturowe umożliwiło wyodrębnienie się 

świadomego „ja”. Jak pisze  P. Ricoeur nie ma nagiego odniesienie do siebie,
369

 świadomość „ja” 

może powstać dopiero w wyniku oddziaływania człowieka na przyrodę (na obiekty zewnętrzne) w 

wyniku pracy (czyli uściślając działania narzędziowo-znakowego tak jak to widzą M. Tomasello i L. 

Wygotski); wkracza tym samym w dialektykę podmiot –narządzie i system generacyjno-zapadkowy, a 

zarazem w triadę : podmiot– narzędzie (znak)- inny podmiot (szczególnym przypadkiem jest gdy dwa 

podmioty w tej strukturze są tożsame). Tylko w wyniku kontaktu z rzeczywistością kulturową 

(znakową) podmiot może kształtować zarówno siebie jak i przedmioty. W ten sposób człowiek 

wyzwala sie  z fazy w której świat dany jest mu w niesprecyzowanym bliżej uczuciu, z tej 

nieokreśloności uczucia wyodrębniają się pewne wrażenia bardziej intensywne w stosunku do 

innych, stające się stopniowo mitycznymi tworami. Nie powstają one jako wynik obserwacji, 

która zatrzymuje sie na konkretnych przedmiotach w celu potwierdzenia  stałych cech i 

niezmiennych właściwości, lecz jako wyraz jednorazowego stanu świadomości, chwilowego 

napięcia i rozładowania świadomości. Praca w tym sensie to działania na narzędziach, znakach i 

za ich pomocą na obiektach materialnych, we współpracy z innymi osobnikami tworzenie 

łańcuchów interaktywnych o działaniowym charakterze, ma  w ten sposób rozstrzygający wpływ 

na powstanie samoświadomości.  W początkowym okresie mitologii są obecni liczni bogowie 

poszczególnych czynności, każda ustrukturowana sekwencyjnie czynność , nastepnie każde 

trwałe zajęcie,  potem każdy zawód miał swego patrona, przez co człowiek uświadamiał sobie 

lepiej złożoność sił przyrody i wielostronność własnych funkcji. Owe funkcje mogą być 

zrozumiane gdy są rzutowane na zewnątrz i skoncentrowane w figurze boga,  dzięki tym 

obrazom mitycznym następuje też rozgraniczenie „ja” i świata, dzieje sie to dopiero wtedy gdy 

między podmiotem i rzeczywistością przedmiotową pojawia sie postać boga.
370

Samoświadomość 

„ja” osiąga przy tym  coraz bardziej wyraźną stabilność i jedność wraz z pojawieniem sie w 

miejsce „bogów chwili „ (Augenblickgotter), „bogów czynności” (Sondergotter), postaci bogów 

osobowych lub jednego boga obejmującego sobą wszystko. Samoświadomość powstaje na mocy 

aktywności „wewnętrznych sił duchowych” jak postulował E. Cassirer. Duchowa forma wyrazu- 

mit wytwarza świat własnych tworów, które  są wyrazem samoczynności, spontaniczności ducha, 

mit nie jest uczuciem ale podobnei jak emocje w koncepcji A. Damasio meta uczuciem,  

wyrazem uczucia, uczuciem przeobrażonym w określony obraz mityczny, nie biernym stanem 

ale aktywnym procesem. Uczucie nie jest prostą ekspresją, ale ekspresją zapośredniczoną 

symbolicznie. Instynkt zastąpiony zostaje świadomym myśleniem, reakcje nabierają charakteru  

symbolicznego. Symbolizm przezwycięża subiektywizm odczuć i zmierza do obiektywizacji 

działania (zaciśnięta pieść zamiast ciosu, odrywa człowieka od bezpośredniej rzeczywistości 

empirycznej). W formie  rytuału dochodzi do przejawu wewnętrznych indywidualnych emocji 

które, przybierają kolektywną i uschematyzowaną postać. Właściwe myślenie mityczne jest 

dopiero wykształcone z rytuałów, mity uwalniają człowieka od subiektywizmu i zarazem 

obiektywizuje jego uczucia jako podmiotu. 

H. Usener 
371

wyznacza  wspólną genezę zjawisk mitycznych i językowych oraz  rozwój nazw 

bogów w koncepcji wyłożonej w pracy „Gotternamen”. Teoria bogów chwili (Augenblicksgotter) 

zakłada, że ci pierwsi bogowie są przejawem chwilowego stanu świadomości, konkretnego 

oczekiwania lub nastawienia (np. woda dla spragnionego, ogień dla zmarzniętego). Określeni 

bogowie byli wynajdowani wciąż na nowo,  z czasem nabierali trwałego i obiektywnego 

charakteru. Stopniowo liczba bogów malała ograniczając sie coraz bardziej do określonych 

czynności,  swego boga mają odtąd pasterze, rzemieślnicy, wojownicy. Wskutek tzw. 

„nominalizacji” nazwy czynności stają sie imionami bogów, którzy otrzymują tym samym coraz 

bardziej wyraźną postać i charaktera w końcowym efekcie są spersonalizowani. Bogowie i ich 

nazwy mają w micie jedno źródło. Aktywna świadomość podmiotu nie jest ujmowana jako 

jednorazowy proces historyczny,  lecz jako swego rodzaju creatio perpetua, proces wynikający z 
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ogólnego prawa językowego i religijnego tworzenia pojęciowego. Są one różnymi wariantami tej 

samej skłonności do formowania symbolicznego, język i mit to efekt tego samego procesu. 

Człowiek mityczny (podmiot mitu) składa sie z ciała, duszy oraz imienia. Dlatego  inicjacja, w 

trakcie której jednostka nabywa  nowe  imię - tajemne, ma tak kluczowy wręcz istotny ontycznie 

dla jej egzystencji jako indywiduum.
372

Analogicznie i komplementarnie do osobowości boga 

kształtuje się persona człowieka będącego z nim w internalnej i eksternalnej relacji. 

                                       Hipostaza stwarza „ja” i symbol przez stosunek wewnętrznego 

zdwojenia, wskutek symbolicznej transformacji zmysłowego doświadczenia, znaków 

(wskaźników) w symbole,   emocjonalne napięcie jest odprowadzane i stabilizowane, następuje 

gwałtowne i hipostazujące oddzielenie i izolowanie silnego doznania. Dopiero gdy powiedzie sie 

to oddzielenie (między ja i emocje wchodzi symbol pra-słowo, pra-imię i ono oddziela i kształtuje 

też „ja”) kiedy ogląd skupia się wyłącznie na jednym punkcie i zostaje jakby do niego 

zredukowany powstaje w efekcie twór mityczny lub językowy pojawia się słowo albo mityczny 

„bóg chwili”. W znaczeniu symbolu nie kondensuje sie żadna naoczna treść, ale zawartość 

mityczna o emotywnej doniosłości. Gdyby proces symbolizacji na tym sie wyczerpywał podmiot 

uwiązłby w świecie obrazów. Tak ujawnia się  dialektyczna natura symbolizacji. W trakcie 

hipostazy silnego doznania, podmiot powstaje per analogiam w sposób hipostatyczny, bazujący 

na dialogicznie splecionych uczuciach, wyalienowuje się, oddziela od świata zmysłowego, 

stwarza poniekąd siebie przez oddzielenie od poszczególnych doznań i emocji, „wykrawa się” z 

sytuacji. Proces ten ma wiele aspektów; jeden z nich jest numinotyczny, drugim kolektywnym 

zajmujemy się w dodatku A na temat korelacji podmiot-narzędzie-podmiot, trzecim stawiającym 

ten proces w perspektywie interakcji i genezy wspólnej uwagi w rozdziale IV. Jak pisze E. 

Cassirer; w absolutnej bezpośredniości indywidualny fenomen jest deifikowany bez interwencji nawet 

najbardziej rudymentarnej klasy konceptów: „rzecz która widzimy przed sobą jest niczym więcej niż 

nagłą grozą transformowaną bezpośrednio w bogów. Obiekt lub uderzający atrybut rodzi w 

świadomości boga”. 
373

Strach, nadzieja chwili staje się niezależnym istnieniem, żyje według swego 

prawa, ma ciągłość i formę, jest  obiektywną i „dojmującą” siłą. Obraz momentalnego boga ( „boga 

chwili”) zamiast utrzymać pamięć tego co pierwotnie traumatyczne jest uwolnieniem od strachu i 

wypełnieniem życzenia. Słowo jak demon czy bóg konfrontuje człowieka nie jako jego kreacje, ale 

coś istniejącego i znaczącego, jawi się jako obiektywna rzeczywistość.  Punkt zwrotny w ludzkiej 

mentalności następuje gdy subiektywna wewnętrzna ekscytacja zostaje odwzorowana w 

obiektywnej formie mitu lub języka i w ten sposób nieskończona  progresywna obiektywizacja 

się zaczyna. Autonomiczna aktywność człowieka rozwija się, poszerza  w szeroką sferę, bogowie 

uosabiają każdą odrębną sferę aktywności. Każda czynność ma boga, rzymscy bogowie 

„funkcjonalni” są najlepszym przykładem.
374

 Bóg chwili ma anonimowy, nie-personalny charakter. 

Jest niejako nienazwaną bezimienną obecnością, H. Blumenberg
375

 stwierdza że to  podstawa 

(podstawowa forma) na której może być zdefiniowane demoniczne lub boskie imaginarium. Forma 

ludzkiej aktywności, praktyki to bóg czynności, bóg ograniczony do pewnej  sfery aktywności. Każda 

akcja ma swego boga czy demona precyzyjnie (zamiast rozumieć je poprzez partycje można jeden 

termin podzielić idee na kilka części elementów aby ją zrozumieć). Określenia abstrakcyjne muszą 

przejść przez mityczną fazę. Czynność jako taka, jako abstrakt odrębny od podmiotu i przedmiotu 

może być zrozumiana tylko w medium numinotycznym przez obraz drugiej generacji bogów – bogów 

czynności (sondergotter). O ile „bóg chwili” pozwala na pierwszy stopień alienacji od sytuacji 

tremendalnej i tym samym pierwotne samo-pojęcie, rodzaj podmiotowej autonomii przez nazwanie 

mocy (autonomii poprzez teonomię jak napisał R. Zawisza
376

) o tyle bogowie czynności pozwalają na 

wyodrębnienie eksterioryzacji podmiotu czyli auto-określających go czynności. Teonomiczne 

upodmiotowienie jakie postulujemy  to nie jednorazowy proces jaki miał miejsce u zarania 

antropogenezy ale stale towarzysząca rozwojowi człowieka (którego rdzennym aspektem jest homo 

religiosus) jako homo symbolicus, swego rodzaju creatio perpetua, relacja która pozwala na 
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wyzwolenie się z przytłaczających mocy emotywnych, które towarzyszą zjawiskom fizycznym, 

następnie abstraktyzację poprzez fragmentaryzację czynności,  a w końcu projekt samoświadomości 

na podobieństwo Jedynego Boga religii monoteistycznych, transcendującego czas i przestrzeń. 

                                       Teonomiczne upodmiotowienie i rytualna indywidualizacja (personalizacja) 

to  procesy sprzężone i komplementarne. Indywiduum  jak pisał E.Durkheim to po prostu 

zindywidualizowany totem.
377

 A więc człowiek nie przenosi wprost swojej własnej, w gotowej formie 

wykształconej osobowości na boga, użyczając mu po prostu swego poczucia siebie i 

samoświadomości; lecz postać boga jest tym, w czym on tę samoświadomość dopiero znajduje.” 

Poprzez medium naoczności boga dochodzi do tego, by oderwać siebie samego jako aktywny podmiot 

od samej treści czynu i jego rzeczowego efektu.”
378

 

                                       Zatem teonomiczne  upodmiotowienie odgrywa kluczową rolę w formowaniu 

się podmiotu, ma ono charakter dialogiczny, przy czym drugi biegun  wyobrażony jest na 

podobieństwo numinotycznego „innego”, tak jak w koncepcji Hegla do samowiedzy dochodzimy w 

procesie alienacji. Ten  biegun ma charakter zbiorowego wyobrażenia o genezie totemicznej. Jak 

słusznie zauważa  Louis Dupre według Rudolfa Otta doświadczenie numinosum nie jest przede 

wszystkim osobowe. Numen ujawnia pewne cechy, które pozwolą mu rozwinąć się w bogów 

osobowych. Człowiek jest sobie obcy, ponieważ jest wyobcowany wobec sacrum.
379

Pojęcie siebie i 

samo-odniesienie poprzez obraz boga (imago dei) i co za tym idzie wyodrębnienie samego siebie jest 

możliwe dopiero w sakralnym, numinotycznym kontekście. Z drugiej komplementarnej perspektywy 

E.Cassirer za H. Usenerem zaproponował model eksplanacyjny zgodnie z którym jedyną drogą na 

jakiej podmiot może się konfrontować ze sobą jako całością, jest oglądanie efektów swojej pracy i 

interakcja z nimi. Efektem pracy podmiotu w jego aspekcie kognitywnym są myśli wyrażane w 

mówionym, czy tylko pomyślanym języku, albo innym systemie znaków symbolicznych. 

Konfrontacja ta ma charakter numinotyczny, obraz wewnętrzny „ja” jest czymś obcym, stąd koncepcja 

wewnętrznego daimona.” Ja” symboliczne początkowo jawi się jako coś obcego. Mechanizm kreacji 

„bogów chwili” to  kluczowy moment formowania się podmiotowości o charakterze symbolicznym, 

do którego powrócimy i szerzej omówimy w rozdziale V tutaj przedstawiamy jedynie jego zarys. 

                                     Wewnętrzne posiadanie obrazu samego siebie, do którego możemy się odnieść, 

uzyskujemy poprzez kontakt z eksternalizowanym obiektem, który jest  emotywnie związany z 

człowiekiem, wywołuje niezwykle silną reakcję emocjonalną i zyskuje status symbolu tej reakcji, 

stając się czymś pomiędzy bytem zewnętrznym a wewnętrznym. Człowiek dzięki niemu, w  ten 

sposób patrzy na  siebie niejako z zewnątrz, nie jest centrum siebie, nabywa, używając terminu H. 

Plessnera ekscentryczną pozycjonalność, jest zarazem przypisany sytuacji, zdarzeniu, postaci, 

obrazowi który przybiera postać boga chwili i wtórnie jest projektowany na niego w postaci obcej siły 

- demona. Bogowie czy też siły boskie przedstawiane są w najstarszych wyobrażeniach idolatrycznych 

jako wielooczne figurki bogów tzw. bóstw polioftalmicznych, omawiane szeroko przez klasyka 

religioznawstwa R.Pettazzoniego.
380

 Te figury  podkreślają akcent obserwacji i samoobserwacji, są 

zarazem czymś nieokreślonym “bez twarzy;” składają się jakby z samych oczu. Daimon jest 

niezrozumiałą siłą emotywną w „ja”, jednak „ja” dzięki osnowie symbolicznej, ukonstytuowaniu 

symbolicznemu może  symbolami manipulować jak narzędziami w przestrzeni wewnętrznej (polu 

świadomości). W ten sposób ”ja” występuje jako czynnik, a zarazem przedmiot działający w 

przestrzeni wewnętrznej. Tylko poprzez działania człowiek dociera do samoświadomości i na odwrót 

każdy postęp w samopoznaniu ducha prowadzi do nowej formy bytu w świecie zewnętrznym. Jest to 

sprzężenie zwrotne o ustalonym mechanizmie przemian. Na etapie początkowym procesu 

świadomości, przez E. Cassirera określanego mianem mitu, świadomość zdaje sobie sprawę z 

własnych czynów i działań nie pojmując ich jako produkty własnej aktywności, lecz jako efekt 
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działań bogów i demonów
381

„Zatem człowiek tylko przez to pojmuje swój czyn że projektuje go na 

zewnątrz, niejako odsuwając od siebie. Z tej projekcji powstaje w świadomości mitycznej postać 

boga i dopiero wtedy – niejako ponad tym – człowiek może stać się świadom własnego czynu a tym 

samym siebie(..)a więc człowiek nie przenosi wprost swojej własnej , w gotowej formie wykształconej 

osobowości na boga, użyczając mu po prostu swego poczucia siebie i samoświadomości; lecz postać 

boga jest tym, w czym on tę samoświadomość dopiero znajduje. Poprzez medium naoczności boga 

dochodzi do tego, by oderwać siebie samego jako aktywny podmiot od samej treści czynu i jego 

rzeczowego efektu.”
382

H. Usener w figurze „ bogów chwili” swego rodzaju symbolicznym 

zagęszczeniu chce  ukazać jako odpowiedź na pobudzające ambiwalencje silnych doświadczeń. Tak 

jak ” numinosum” R. Otta uosabiają oni sytuacje i przedmioty które zarazem odpychają i przyciągają, 

lokalizując się  miedzy terrorem i atrakcyjnością. Mocne doznania o wysokiej doniosłości, które 

ściągają na siebie wyodrębniającą je uwagę mogą zagęścić się w mityczny obraz, być semantyzowane 

i utrwalane w boskich imionach (por. mistyka imion P.Florenskiego)
383

. Następnie przywoływane 

ponownie i opanowane.  Ten proces szczegółów omawia klasyk religioznawstwa G. van der Leeuw. 

Przywołajmy jeszcze raz jego najważniejsze konstatacje w tej kwestii: „Człowiek który musi 

porozumieć się z jakąś mocą(…) Dokonuje tego nadając mocy imię. Mit przecież jest właśnie 

"zdublowanym przeżyciem postaci". Przeżyciem boga doświadczonym na nowo, tym razem 

bezpośrednio w strukturze i postaci. Imieniem (mocy) nie posługujemy się by jakąś istotę odróżnić 

od innej, lecz po to by jej istnieniu nadać formę (...)Bóg jest przede  wszystkim imieniem przeżycia 

mocy.
384

Podobnie jak posługując się imieniem mocy nadajemy jej formę nazywając siebie nadajemy 

samemu sobie formę, semantyczny wyraz. Jednak nie można tego dokonać tak wprost, ale jedynie 

przyjmując imię mocy demonicznej lub boskiej. Najważniejsze spostrzeżenia G.Van der Leeuwa głosi 

że po bezpośrednim przeżyciu mocy pojawia się kolejne samo-personifikujące się przeżycie, czyli 

człowiek początkowo doświadcza siebie jako źródła działania następnie nadaje temu źródłu formę 
personalną poprzez mit i mowę. 

                                    Wskutek symbolicznej transformacji zmysłowego doświadczenia w sens, 

emocjonalne napięcie jest zarazem odprowadzane i stabilizowane. Stabilizacja wzorca emocjonalnej 

reakcji w stosunku do danego zjawiska jest podstawą jego wyodrębnienia się semantycznego z całości 

doświadczeniowej, jako że jak twierdzi A. Damasio
385

 kluczowe emocje pierwotne powodują 

prewaloryzację otoczenia i jego heteronomie. E.Cassirer mówi o gwałtownym i hipostazującym 

oddzieleniu i izolowaniu silnego doznania (czyli w skrócie hipostaza wraz z autoaliencją 

dokonana przez rytuał). Persona jest swoistym substratem  postrytualnym na co wskazuje nawet 

etymologia terminu persona–maska. Dopiero gdy powiedzie się to oddzielenie, kiedy ogląd 

skupia się wyłącznie na jednym punkcie i zostaje jakby do niego zredukowany, powstaje w 

efekcie twór mityczny lub językowy pojawia się słowo albo mityczny bóg chwili. Korzenie 

indywiduum to rytuał w którym pozycjonalnie określamy się wobec innych i via inni wobec siebie. 

Odróżniamy najpierw systemowo od innych, w oparciu o cielesność, potem behawioralnie, a następnie 

rytualnie i w końcu symbolicznie etc. Stajemy się kimś (określonym) poprzez różne rytuały np. 

nadania imienia. To imię jest w jakiejś mierze dalekim echem imienia nadanego mocy numinosum o 
jakim pisze G. van der Leeuw. 

                                     Podsumujmy ten etap rozważań. Według E.Cassirera proces kształtowania się 

samoświadomości można wyrazić na podstawie procesu formowania się bogów, gdyż o tyle tylko 

człowiek może poznać siebie, o ile wyrazi to w obrazie swych bogów. E.Cassirer często powołuje się 

przy tym na prace H. Usenera. Hermann Usener w zapomnianej pracy „Gotternamen” próbuje ustalić 

wspólną genezę zjawisk mitycznych i językowych zwłaszcza rozwój nazw bogów analogicznie jak 
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wygląda ten proces u J.P. Vernanta.
386

 Bogowie chwili („Augenblickgotter”), ci pierwsi bogowie są 

przejawem chwilowego stanu duszy, my powiedzielibyśmy dziś umysłu. Jak wyraził to poetycko J.L. 

Borges” człowiek , ten kto pierwszy w łoskocie gromu usłyszał imię Thor”.
387

Panujące u początków 

świadomości mitycznej demony, moce posiadające mana określa H. Usener właśnie jako „bogów 

chwili”(Augenblickgotter). Bogowie chwili powstają wskutek symbolicznej transformacji zmysłowego 

doświadczenia w symbole, w ten sposób tensja emotywna jest strukturyzowana  i stabilizowana. 

Hipostaza kreuje „ja” i dialogiczny biegun wobec niego w postaci „boga chwili”, dimona . Oba człony 

noszą piętno symboliczne, symbol przez stosunek wewnętrznego zdwojenia wyodrębnia się jako 

medium między emergującym podmiotem a traumatycznym doznaniem .Gdy zachodzi ta separacja  

(między ja i emocje wchodzi symbol pra-słowo, pra-imie i ono oddziela i kształtuje też „ja”), kiedy 

ogląd zostaje ujednopunktowiony, powstaje w efekcie byt mityczny lub językowy, pojawia się słowo 

albo mityczny „bóg chwili”, przy czym należy pamiętać że poczatkowo słowa stanowiły swego 

rodzaju panteon i vice versa wszyscy bogowie aby się wyjawic i przestać być nienazwanym 

numinosum musza być nazwani. Symultanicznie następuje rytualne wyłanianie się „ja” jako 

indywidualności wobec innych podmiotów.„Jako najstarszy, nierozróżnialny dla nas stopień myślenia 

mitycznego występuje formowanie „bogów chwili”. Nie jest w nich personifikowana uniwersalna moc 

przyrody ani jakaś określona strona życia ludzkiego, stale powtarzająca się cecha , czy stan w nim 

utrwalony i zamieniany w trwały mityczno-religijny obraz, lecz jest to prosta chwilowość, doraźne 

pobudzenie, przelotnie zjawiająca się i równie szybko znikająca duchowa treść, która obiektywizuje 

się i wyładowując na zewnątrz, tworzy postać boga chwili. Każde wrażenie, które dotyczy człowieka , 

każde życzenie, które się w nim budzi, każda nadzieja, która go nęci i każda konieczność, która się doń 

zbliża może się w nim w ten sposób religijnie uskutecznić”.
388

Mit i język mają wspólne źródło, 

teonomiczna geneza „ja”- podmiotu to zarazem wspólna geneza zjawisk językowych i mitycznych w 

postaci imion  i imagines bogów. Treścią jest zjawisko ”mit i język są różnymi odnogami jednej i tej 

samej skłonności formowania symbolicznego
389

. Pierwsze słowa były zawsze wypełnione magiczną 

treścią i przejawiały tendencje do hipostazowania. Chwilowi bogowie są przejawami chwilowych 

stanów psychicznych, hipostazowanymi, postrzeganymi jako coś obcego, zwierciadlany zaczątek „ja” 

symbolicznego czyli reprezentacji „ja”. Ten stan umysłu aby uzyskać samoświadomy, autorefleksyjny 

ogląd musi pozostawać w sytuacji wzmożonej presji emotywnej oraz musi obiektowi nadać 

symboliczny wyraz który ustanowi i będzie odtąd pośredniczył w modelowej, czysto teoretycznej 

relacji ja-ja przekształcając ją w relację ja-symbol-ja. Ten symbol ma charakter numinotyczny, jest 

pra-słowem, imieniem boga jak patetycznie określają go H. Usener i E. Cassirer. Proto-ja (ja 

mimetyczne) dzięki interakcji z bogami chwili przekracza swój status proto-podmiotowy. Bogowie 

czynności natomiast są zsakralizowanymi, wyodbrębnionymi, zhipostazowanymi czynnościami. 

Nazwy czynności staja się imionami bogów, którzy otrzymują tym samym coraz wyraźniejszą postać. 

Początkowo każdy miał niejako swego boga, tak później określani bogowie byli wynajdywani wciąż 

na nowo i dopiero z czasem nabierali trwałego obiektywnego charakteru. Czynność precyzyjna i 

powtarzalna taka jaka jest konieczna dla stworzenia narzędzia wymaga tzw. ”kalibracji” czyli auto-

korekty, ciągłego nastawienia zwrotnego i rekursywnego. Liczba bogów malała, ograniczała się coraz 

bardziej do określonych czynności. Bogowie nie posiadali początkowo imion własnych dopiero 

później otrzymywali oni imię, co czyniło mityczny wytwór bardziej wyraźnym i zrozumiałym dla 

człowieka. Według E. Cassirera dziecko powtarza rozwój myślenia człowieka pierwotnego.
390

E. 

Cassirer rozwija swoją koncepcję w polemice ze współczesnymi mu badaczami (J. Piaget) dziecko 

przechodzi jego zdaniem w swym rozwoju wcześniejsze fazy formowania symbolicznego, ontogeneza 

tym samym niejako powtarza filogenezę. Zachodzi formowanie symboliczne za pomocą języka i za 

pomocą mitu, w obu formach symbolicznych celem nie jest stworzenia i oderwanych pojęć lecz 

tendencja do koncentracji i wyodrębnienia, dążność do ujmowania zjawisk w ich bezpośrednich 

przejawach. Osobowość mityczna uzyskuje komponent perspektywiczności i zaczyna 

wyodrębniać się czyli dąży do uzyskania wyznacznika prioprietywności, nie ma na razie, na tym 
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etapie osobowości, swej indywidualnej historii i teorii ja. Mówiąc aforystycznie  „ja” teoretyczne 

to teoria „ja”, „ja” mityczne to mit „ja”.  W micie forma wyrazu ma swój konkretny byt, nie ma tu 

zwykłego wskazania czy znaczenia, lecz słowo jest zarazem treścią przez siebie określaną, zlewa się z 

nią. Świadomość nie przeciwstawia się treści, nie dzieli jej i nie włącza do większych systemów, nie 

ma wyraźnej różnicy między znakiem i oznaczaniem, między obrazem i rzeczą. Słowo w micie jest 

shipostazowane stanowi ono byt i siłę substancjalną, ten proces również analogicznie dotyczy genezy 

„ja”. Stopniowo więź między mitem i językiem rozluźnia się, łączność istnieje na wyższej estetycznej 

płaszczyźnie, język nawiązuje w sztuce do mitu ale uwalnia się od pierwotnego skrępowania 

naocznością świata. 
391

Dywersyfikacja w obrębie szeroko pojętego podmiotu na protoja i ja językowe 

-indywiduum pozwala wyjść poza paradoks J.L.Bermudeza.
392

 Paradoks J.L.Bermudeza polega na tym 

że: ktoś kto wyraża się w języku musi uprzednio posiadać podmiotowość żeby móc i wiedzieć jak 

przypisać sobie zaimek „ja”, ale zarazem może być świadomym siebie jedynie dzięki językowi, w 

którym jedynie może określić się jako „ja” i tym samym uzyskać poziom samowiedzy. Język czyni go 

niejako świadomym, ale zarazem ucząc się używać zaimka-szyftera „ja” musi już posiadać 

wcześniejsze uposażenie podmiotowe które wyraża się w języku. Próba wyjścia z paradoksu 

J.L.Bermudeza sprowadza się do konstatacji że wkraczamy do języka jako protojaźń, podmiot 

przedjęzykowy, który przez język jedynie indywidualizuje się używać „ja” w opozycji do „ty” i on, 

natomiast jako podmiot czyli byt samo-odnoszący się do siebie istnieje już przed językową 

mediatyzacją. Uzyskuje świadomość jedynie w sensie indywidualizacji to znaczy w tym wypadku 

uczy się używać zaimka „ja”. Wyższy szczebel bogowie specjalni (Sondergotter), mają swe źródło nie 

w chwilowym wrażeniu, lecz w stałym uporządkowanym zajęciu isoty ludzkiej. Nie mają ogólnych 

funkcji i znaczenia są przywiązani do określonej czynności którą człowiek wykonuje. Bogowie 

czynności to np.: bóg polowania, wojny, upaw etc. Szczególnie jaskrawo można to zjawisko 

zaobserwować w religii starożytnego Rzymu przed hellenizacją (Janus etc.) Dopiero poprzez 

uzewnętrznienie w postaci poszczególnego boga każda czynność „unaocznia sobie siebie” przez 

separację od aktanta z jednej strony i artefaktu (wytworu) z drugiej. Sprawą istotną w tym procesie jest 

forma myślenia językowego. Każdy bóg specjalny posiada swoje imię. Dopiero poprzez nazwanie, 

przez wspólne osiągnięcie mitu i języka bogowie otrzymują trwałą postać i bycie poprzez 

nominalizację. Następuje przejście od boga specjalnego do formy boga osobowego, bóg który 

podsiada imię jest już bogiem osobowym. Ten sam proces abstrakcji, którego świadomość dokonuje w 

języku, przechodząc od poszczególnego tu i teraz do ogółu, widać w przejściu od boga specjalnego do 

boga osobowego zamiast określonej, pojedynczej czynności występuje czynność jako taka. Możemy 

mówić jak twierdzi M. Bal-Nowak
393

 o swego rodzaju paralelności a rebour kiedy w języku w drodze 

od tego co szczególne ku temu co ogólne coraz bardziej ulega pomniejszeniu element tego 

jednostkowe i osobowe, to w świecie wewnętrznym /zewnętrznym,  w świecie czynu i działania on 

sam wysuwa się na pierwszy plan. Bóg osobowy pojęty zostaje jako wyraz wszelkiej aktywności. 

Kiedy w języku w procesie uogólniania i abstrahowania element szczególny ulega marginalizacji to w 

świecie zewnętrznym i wewnętrznym w rzeczywistości działania element jednostkowy i osobowy 

zaczyna grać główną rolę. Czego modelem jest omnipotentny Bóg osobowy, który jest wyrazem 

wszelkiej aktywności. Język i ja rozwijają się paralelnie na zasadzie korelacji rozwojowej. „Tym 

samym wraz ze stopniem pojęciowego zawężania z jednej strony, a z uogólnianiem zakresu 

językowego z drugiej – powiększa się poczucie pewności „ja”. „Ja” wie teraz o sobie więcej i przez 

eksterioryzację pojmuje siebie nie jako coś nieosobowo-ogólnego, co stałoby ponad i poza wszelkimi 

czynnościami, lecz jako konkretną, tożsamą z sobą jedność, W przeciwieństwie do dziedziny logiki. 

Gdzie rozszerzania zakresu pojęcia wiedzie do zubożenia treści, w dziedzinie ludzkiej działalności 

wzrastająca ekstensywność oznacza zarazem zwiększanie intensywności i świadomości samego 

działania. Przez forma boga osobowego właściwego wszelkiej aktywności, powiązane zostają ze sobą 

także, na tym trzecim etapie różne kierunki aktywności podmiotu. Stad mały krok do pojęcia 

najwyższego boga – stwórcy, łączącego wszelkie moce „
394

.Według krakowskiego etnologa D.Czaji 
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395
”W istocie „dusza” zachowuje się tu tak jak symbol. Jednoczy w sobie i łączy wszelkie 

przeciwieństwa. W potocznych „definicjach” dusza jest rzeczą i ideą, jest nieokreślona i przyjmuje 

konkretna postać, ma naturę stałą i płynną, jest czymś najbardziej własnym, „moim ja” i bytem „nie z 

tego świata”, jest ludzka i boska, jest śmiertelna i nieśmiertelna.” Myślenie potoczne przemienia 

pojęcie duszy w paradoks. Wyraźnie dostrzec można w potocznym pojmowaniu duszy rys całościowy, 

„totalistyczny”. Jest tak, jakby dusza chciała objąć całość ludzkiego doświadczenia. Jak gdyby chciała 

być „wszystkim”. Jest więc „dusza symbolem w tym bogatym, wielostronnym, właśnie: kosmicznym 

znaczeniu słowa.”.
396

 Ale na innym jeszcze poziomie „dusza” wykraczałaby poza poziom 

metaforyczny, zmierzając w stronę rzeczywistości symbolicznej. Stosunek do duszy przypomina jak 

zauważa D. Czaja strukturę doświadczenia numinotycznego, tak jak została ona zrekonstruowana 

przez Rudolfa Otto.  Odnajdujemy  w prezentowanych opisach duszy wszelkie niemal elementy 

„numinosum”.” Dusza”  przejawia się jako : fascinans, tremendum, majestas, mirum, augustum. Jest 

czymś tajemniczym, dziwnym, niejasnym, niepojętym, obcym. Dla myślenia potocznego jest więc  

czymś, co wypada poza zakres rzeczy zwykłych, rzeczywistością niezgłębianą, językowo trudno 

definiowalną. W przeciwieństwie więc do uchwytnego racjonalnie pojęcia, „dusza” jest czymś 

irracjonalnym, czymś, co nie poddaje się łatwo schematyzacjom rozumu. Krótko mówiąc : ”czymś 

całkiem innym”..
397

 Ale jest dostępne dla jak pisze R. Otto  uczucia czyli w świetle naszej koncepcji 

dla emotywnej narracji. Jak pisze przywoływany już uprzednio P. Valery" Im bardziej świadoma jest 

nasza świadomość tym bardziej jej osobowość, jej opinie, jej czyny, jej cechy, jej uczucia wydają się 

nam dziwne i obce . Miałaby więc skłonności do używania tego co dla niej najbardziej własne i 

osobiste jak rzeczy zewnętrznych  i przypadkowych."
398

Człowiek niejako osiągając status bytu 

samoświadomego samo-wyobcowuje się od siebie, czyli oddziela się od cielesnego poczucia siebie. 

To zjawisko jest szczególnie widoczne w niektórych przypadkach schizofrenii (dementia praecox) gdy 

chory ma poczucie obcości własnego ciała i swych przejawów cielesnych, dzieje się tak dlatego że 

hipertrofia facultas signatrix w której jest zadomowiony ogarnia wszelkie sfery i wymiary egzystencji 

i staje się dla niego jedynym punktem wyjścia. Wyrazem uzyskania statusu językowo-symbolicznego 

przez „ja” jest uzyskanie imienia własnego. Wzywamy kogoś po imieniu gdy go nie ma, imię staje się 

symbolem kogoś. A zatem człowiek, w pełni rozwinięta jednostka ludzka, aby funkcjonować musi  

mieć swój wymiar symboliczny.  Symbol który czyni nas podmiotem ma swój początek gdy  ogarnia i 

zawładnia nami  uczucie, które zostaje ubóstwione jako tzw. „bóg chwili”. Numinosum, nienazwane 

wywołuje poczucie inności zarazem przez biegunową i zwrotną hipostazę daje poczucie siebie czyli 

uczucie uczucia. Trzy czynniki: głos, indeks i wspólna uwaga  dają w opinii R. Hudsona
399

 formę 

symbolu, jego żywym nośnikiem jest energia związana z traumatycznym, ogarniającym uczuciem, 

które intensyfikuje się w „bogu chwili”. Symbol służy nazwaniu i opanowaniu semantycznym mocy w 

drugiej kolejności, w pierwszej jak wskazuje P. Tillich 
400

służy przyzwaniu tych  mocy (pierwszy 

symbol to „imię bóstwa”). Jest niejako „imieniem boga” za pomocą którego go wzywamy; to co 

objawiło się indywidualnie we wnętrzu jest sztucznie przyzywane za pomocą rytuału i wzbudza 

zbiorowe emocje. W ten sposób powstaje wspólny archetyp boga. Pierwotnie jak pisze E. Cassirer 
401

„boga tańczono”. Wspólna uwaga powstaje przez naśladownictwo – kompleksową zdolność do 

mimesis. Za pomocą symbolu człowiek wzywa innych, a zarazem odnosi się do siebie. Jak 

dowodzi L.Wygotski może sobą sterować.
402

 Dwa źródła pełnego symbolu to  ikona i indeks.  Przez 

ikonę dochodzimy do wspólnej uwagi powtarzając gesty innych, wspólnie powtarzając, albo  gdy 

jeden osobnik naśladuje innego. Naśladuje „łańcuchem”, albo naśladują wspólnie razem zjawisko 

                                                      

395
 D. Czaja   „Anatomia Duszy. Figury wyobraźni i gry językowe” WUJ Kraków , 384 

396
 Ibidem 384 

397
 Ibidem 385 

398
 P. Valery w P. Gardenfors op. cit.168, 171 

399
 R.Hudson op.cit. 1-8 

400
 L. Dupre op.cit. 196-197 

401
 L. Dupre „Inny Wymiar” Znak Kraków 2003 przek. S. Lewandowska-Głuszyńska 240 

402
 Wygotski L. „Narzędzie i znak w rozwoju dziecka” wydawnictwo naukowe PWN 2006  Barbara Grell 

 



93 

 

zewnętrzne lub inną jednostkę . Wspólna uwaga prowadzi jak postuluje M. Tomasello
403

 do stanu 

czegoś w rodzaju wspólnej świadomości, kiedy mimetycznie  połączona uwaga grupy jest skierowana 

na jedno zjawisko i ono wypełnia przez swą moc oddziaływania treść świadomości członków tej 

grupy. To co indywidualnie występuje jako podmiot, jako czysta relacja samo zwrotności, rodzi się 

zbiorowo w sieci relacji interaktywnych między osobnikami a podmiotem numinotycznym,  jak 

daimon, numen czy też totem który każdy członek plemienia niejako nosi w sobie (homo duplex w 

koncepcji E. Durkheima który twierdził że dusza to zindywidualizowany totem). 
404

 Zbiorowo jest 

utrwalany jako to co boskie, rozdzielone na indywidua, indywidualizuje się przez permanentny rytuał 

w obrębie którego początkowo tylko istnieje. Indywidualizacji osobników na planie teonomicznym 

odpowiada rozdzielenie czynności, działań - kolejna postać boga której odpowiada funkcjonalno-

rytualna indywidualizacja „ja”. Gdy głos przejmuje symbol manualny i rytualny powstaje imię boga. 

Historia boga to mit, w egzystencji człowieka mit odgrywa role podobną. Gdy mit się indywidualizuje 

staje się historią. Autobiografia, automimetyzm, automit ( Ricoeurowska wierność danemu słowu 

która jest rdzeniem ipse-tożsamości  jest też, zauważmy, formą automimetyzmu, zastosowaniem 

starego wzorca kreacji jaźni do nowego poziomu) to kolejne szczeble w tym rozwoju. Na jaźń 

epizodyczną składają się, upraszczając, dwa kluczowe czynniki kognitywne: uwaga i generatywność. 

Porzucone narzędzia po chwilowym użyciu łączone w polu wzrokowym wskazują zarówno w 

odkryciach archeologicznych (M. Donald) jak i ontogenetycznych pewien poziom który zostaje 

przekroczony, gdy uwaga pasywna za pomocą znaku przechodzi w aktywną (L.Wygotski). 

Zewnętrzne mechanizmy wpływania na innych: gest, okrzyk stają się mechanizmem auto-korekty; w 

ten sposób również wpływamy zewnętrznie a następnie wewnętrznie na siebie. Zwrotne zastosowanie 

wskaźników i ikon prowadzi nas na trop samych siebie. Pierwotna była mowa egzocentryczna, 

następnie pojawiła się  mowa egocentryczna. Pojawia się znak zewnętrzny, gest powtarzalny. „Ja” ma 

teraz charakter meta-morfotyczny (magiczny, mimetyczny). Symbol jak postuluje zarówno V. Turner 

jak i F. Staal jest pierwiastkiem rytuału który się oddzielił 
405

. Zbiorowa uwaga zostaje osiągnięta 

przez wskazanie i kształtowanie zwykłej uwagi, uwspólnianie jej, wspólne myślenie uczestników tego 

swoistego stanu transowego  ma mieć jeden obiekt; ekspresja głosowo-behawioralna towarzyszy  

przeżywaniu emocji. Następuje wspólne oznaczanie emocjonalne. Emocje są wspólnie wywoływane, 

pewne zjawisko wzbudza określone  emocje, łączymy  z nim określoną percepcję, następnie 

wzbudzając podobne emocje przywołujemy obraz tego zjawiska. Oddzielenie sie „ja” od grupy 

następuje przez  koncentrację na czynności, uświadomienie to w tym sensie auto-alienacja 

(wyobcowanie w stosunku do cielesnego poczucia siebie). Samoświadomość to coś we mnie co ma 

źródło niejako na zewnątrz mnie, coś co ma charakter bytu demonicznego, coś co jest 

skoncentrowanym i znternalizowanem oglądem innych. Dwa współzależne procesy (teonomiczne 

upodmiotowienie, rytualna indywidualizacja) powodują w efekcie że dwie linie rozwojowe 

świadomości - język i bogowie powstają razem, prowadzi to w efekcie do indywidualizacji 

podmiotowości. W wyładowaniu emotywnym pojawia się „bóg-imię”, samo imię, symbol, 

zamiennik postaci boga przywołując jego obraz w myśli uczestników transu nabiera mocy 

magicznej (pisze o tym explicite zarówno E. Cassirer jak i P. Tillich).
406

 Dlatego niektóre 

symbole, jako imiona własne w wielu kulturach otoczone są tabuistyczną czcią. Kluczowy jest tu 

stan katarktyczny, którego opanowaniu i sztucznemu wzbudzaniu służy rytuał który zarazem 

indywidualizuje podmiot i  nadając mu imię personalizuje. Wcześniej „ja” było czymś demonicznym, 

obcym o charakterze numinotycznym w znaczeniu nadanemu mu przez R. Otta (na co zwrócił uwagę 

D.Czaja),  nie będącym we władaniu osoby, osoba czuła się powodowana pasją, doznawała czegoś, ale 

to nie ona działała, działał w nim bóg, tak jak to opisywał Homer. Ten etap rozwojowy często odsłania 

się w chorobach psychicznych, szczególnie schizofrenii kiedy chory uznaje że jego myśli nie należą 

do niego, albo słyszy rozkazy w głowie. Te dwa sprzężone i współzależne procesy wiążą 

autorefleksję, samo-odniesienie łączy się z identyfikacją tworząc samo-identyfikację,  dając w 

efekcie tożsamość.  Emotywne źródła jaźni w „wyładowaniu świadomości” dostrzega  Bolesław 
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Andrzejewski, znawca filozofii E. Cassirera. Symbol jako „imię boga” i jako „imię człowieka” tworzy 

podmiot ludzki. 
407

Te dwa aspekty usosobiają w nomenklaturze interaktywistów  ja podmiotowe, czyli 

ja wsobne , jaźń i  ja przedmiotowe, ja symboliczne.”Ja” zewnętrzne łączy się z indywidualizacją i 

identyfikacją wewnętrzną. Potem wewnętrzne poczucie siebie i proces indywidualizacji poprzez 

metaforę  zlewają się w jedno. Miedzy mitem a językiem pośrednikiem jest  metafora, natomiast 

między rytuałem a mitem -mimesis. Metafora  stanowi aktywny  rdzeń symbolu. Imiona metaforyczne 

są znaczące, mają przywodzić na myśl splot zjawisk który oznaczamy, indeksujemy kogoś, potem 

stają się jego  symbolem (początkowo w stadium mitycznym n.p. w Starożytnym Rzymie, częścią jego 

„osoby”, a w końcu zamiennikiem). Znakiem jego nieobecności - mówiąc aforystycznie. Metafora to 

pozostałość metamorfozy. Ogniwa rozwojowe od behaviouru przez język do myślenia koncepcyjnego 

to:  metamorfoza - mimesis - metafora. Metafora to innymi słowy mówiąc metamorfoza  na 

płaszczyźnie umysłowej. 

II.16.Ja mityczne. Ja w micie.  

                                      Na poziomie mitycznym mamy do czynienia z jaźnią, a nie z podmiotem. Jaźń 

to poczucie siebie jako czynnika sprawczego, jako siły działającej jednak nieodróżnionej  w pełni od  

otoczenia.
408

 Na etapie początkowym procesu świadomości, przez E. Cassirera za H. Usenerem 

określanego mianem mitu, świadomość zdaje sobie sprawę z własnych czynów i działań nie 

pojmując ich jako produkty własnej aktywności, lecz jako efekt działań bogów i demonów.
409

 

E.Cassirer wskazuje, że dla mitu charakterystyczne są nie zmiany zakładające obecność prawa 

powszechnego, lecz metamorfozy typu owidiuszowego przedstawiające relację o przypadkowym, 

jednostkowym zdarzeniu, o akcie wolnej woli. Określenie podmiotu świadomości mitycznej wobec 

tego nie może być jednoznaczne. Kategoria osobowości, „ja”, duszy - zdaniem E.Cassirera- 

wyodrębnia się stopniowo w wyniku współdziałania świata zewnętrznego i wewnętrznego oraz 

mediacji miedzy nimi, z chwilą gdy następuje uświadomienie sobie ogniw pośrednich między 

pragnieniem i celem. Dusza początkowo ma te same cechy co i ciało, ale stopniowo przekształca się w 

podmiot świadomości kulturowej i symbolicznej. Granice  człowieka  w micie uważa E.Cassirer za 

bardzo płynne: człowiek stanowi jedność z tymi elementami rzeczywistości, na które w sposób 

magiczny skierowane są jego działania. Mgliste poczucie jedności z tym, co żywe, przekształca się, w 

myśl koncepcji E.Cassirera, w bardziej wyspecjalizowane poczucie pokrewieństwa z poszczególnymi 

gatunkami zwierząt i roślin, przy czym różnice o charakterze fizycznym stają się „maską”. Czysta 

ludzka świadomości wyrasta, jego zdaniem, powoli. Zewnętrznie znajduje to wyraz w uczłowieczaniu 

bogów i deifikacji herosów. Pierwotnie kategorie życia ludzkiego postrzegano jednocześnie zarówno 

jako duchowe, jak i fizyczne, a mit wyrażał rzeczywistość przyrody przekazaną w ludzkim języku 

społecznym (widoczne analogie z  P. Gardenforsem). Złożoność i specyfika świadomości mitycznej, 

według opinii E.Cassirera, wyraża się właśnie w tej korelacji: sprowadzenie jednego do drugiego jest 

niemożliwe. Socjologiczna interpretacja E.Durkheima wydaje mu się niewystarczająca. 
410

Przyroda 

znajduje w micie trwałą treść tylko w wyniku aktywnego współdziałania z przedmiotem, w pracy, w 

niemagicznym użyciu narzędzi. Uświadomienie sobie własnej osobowości towarzyszy, według 

E.Cassirera, kształtowaniu świata przez człowieka i umiejscowieniu siebie w tym świecie. Co 

najistotniejsze: ma on na uwadze nie tylko świat materialny, ale i świat symboli. E.Cassirer 

podkreśla, że mit przejawia się w świecie obrazów, które jednakże nie są postrzegane jako w pełni 

adekwatne, tak wiec o istocie wyrażenia symbolicznego stanowi konflikt znaczenia i obrazu: forma 

myśli mitologicznej przekształca całą rzeczywistość w metaforę.  Zgodnie z teorią E.Cassirera- 

tylko w sztuce następuje rozwiązanie tej sprzeczności miedzy obrazem i znaczeniem i poznajemy 

obraz jako taki.
411

 W podobnym kierunku idą rozważania przedstawiciela biegunowo przeciwstawnej 

orientacji filozoficznej J. Lacana „Do rzędu podobnych wyobrażeń – pisze P. Dybel - powołując się na 

J. Lacana- należy również zaliczyć wykształcone w filozofii starogreckiej pojecie duszy i ducha , 
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których pierwowzory stanowią pojawiające się w różnych mitologiach wyobrażenia demonów, 

magicznych sił, duchów. Dzięki nim człowiek archaiczny zyskiwał poczucie „spoistości” i sensowności 

świata wyobrażając go sobie np.: jako miejsce walki przeciwstawnych sił, w których obliczu on sam 

powinien sie odnaleźć i potwierdzić, odnajdywał w nim „miejsca” które mu sprzyjają i które są mu 

wrogie.” Słowem za ich pomocą podporządkowywał on w określony sposób rzeczywistość nadając jej 
postać sensownej całości.

412
 

Podmiot mityczny nie jest podmiotem filozoficznym; nie jest podmiotem oddzielnie myślącym i 

działającym lecz członkiem wspólnoty; myślenia, woli i działania. Wstępując w nową fazę życia 

uzyskuje się nową duszę, nowe „ja”. Dla myślenia mitycznego w przechodzeniu dokonuje się  taki sam 

proces rozłamu co i we współbyciu: tak w jednym i tym samym człowieku, w tym samym empirycznym 

indywiduum mogą razem istnieć i przyjaźnie ze sobą sąsiadować mitycznie całkiem różne „dusze' – 

tak też empiryczne następstwa zdarzeń życiowych mogą zostać rozdzielone między całkiem różne 

„podmioty”, z których każdy zostaje mitycznie ujęty nie tylko w formę jakiejś szczególnej istoty, lecz 

zostaje mitycznie odczuty i odebrany jako bezpośrednio-żywa demoniczna moc, panująca nad 

człowiekiem”.
413

Przypomnijmy że naszym celem i zadaniem w tej pracy jest udowodnienie przy 

pomocy środków współczesnej „neuronauki”, etologii, antropologii i kognitywistyki, że ten nieco 

archaiczny podział na jaźń pierwotną i umysłowość nowożytną jest nie tylko możliwy do 

utrzymania ale i ciągle aktualny, przywrócony, ma swoją wartość eksplanacyjną.  Dlatego też 

odwołania do prac współczesnych filozofujących naukowców (O. Sacks, G. Edelman, A. 

Damasio, M. Tomassello) są tak liczne aby uwiarygodnić naszą tezę w kontekście współczesnych 

osiągnięć neurologii i etologii. 

                                     Proces przejścia od magii do religii zostaje powiązany z pojęciem jednostki, 

osoby. Obrazuje to przemiana, jakiej podlega wiara w duchy. Najniższe szczeble pierwotnej wiary to 

całkowita władza demonów, duchów przyrody. Stopniowo obok nich pojawiają się „duchy ochrony'” 

pozostające w określonym stosunku do pojedynczych osób. Taki duch nie tylko panuje nad daną 

osobą, lecz pomaga jej i prowadzi. Pojęcie „ducha ochrony” występuje w mitologii prawie wszystkich 

ludów; twierdzi B. Andrzejewski referując sposób myślenia E. Cassirera.
414

  Ale do świadomości 

poczucia „ja” dotrzeć możemy nie tylko poprzez przeciwstawienie sobie sfery podmiotowej i 

przedmiotowej – co kulminuje w nauce- lecz niejako po drodze od Lebensgefuhl (można porównać to 

do koncepcji roli emocji w wyistoczeniu się świadomości u A. Damasio) ku samoświadomości 

pojawić się jeszcze musi rozgraniczenie między „ja „ a „ty” czy „on.” „Podmiotowość ma swój korelat 

nie tyle w jakiejś zewnętrznej rzeczy co raczej w „ty lub „on”, od którego się z jednej strony odróżnia , 

by się z nim z drugiej strony ująć. Owo „ty lub „on” tworzy prawdziwy biegun (gegenopol), 

przeciwbiegun, którego wymaga „ja” by odnaleźć w nim siebie i siebie określić. Tu także jest tak , że 

jednostkowa samoświadomość i jednostkowe poczucie własnej wartości stoi nie na początku lecz na 

końcu drogi. Mit, rozumiany jako kulturowo określony stan świadomości , podlegającej z jednej strony 

własnym, immanentnym zasadom, z drugiej zaś formującej się także pod wpływem zmieniającej się 

rzeczywistości zewnętrznej jest, zdaniem filozofa podłożem bytu fizycznego i społecznego, 

warunkującym wszelkie dalsze jego transformacje”.
415

Podobnie wedle koncepcji Durkheimowskiego 

homo duplex jaźń jest uwewnętrznionym totemem. Zdaniem E. Cassirera, na początkowym szczeblu 

mitycznej świadomości nie istnieje ani jednolite wyobrażenie pojęcia „ja” czy pojęcia duszy. Pojęcie 

duszy i pojęcie „ja” nie jest  zdaniem E. Cassirera, czymś pierwotnie danym, jak sugeruje Ch. Tylor, 

lecz samo wymaga uzasadnienia, mówiąc ściśle podmiotowego ukonstytuowania. Według E. 

Cassirera właśnie w micie i poprzez mit następuje wykształcenia pojęcia duszy i pojęcia „ja”.„Dopiero 

w toku duchowego kształtowania wrażeń, na etapie nie będącym refleksją lecz niezbyt precyzyjnie 

określana siłą duchową (określaną też tutaj jako siła życzenia) dokonuje się proces przeciwstawienia 

temu co rzeczowe i wyodrębnienia się poczucia „ja”.
416

 Nie można zatem, przyjąć wyobrażenia duszy 
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jako czegoś gotowego, jako swego rodzaju szablonu, warunkującego  wstępnie dalszą klasyfikację, 

lecz posiada ona u początków myślenia mitycznego specyficzną płynność. Dla magiczno-mitycznego 

pojęcia świata dusza nie jest niczym innym jak samym życiem, nierozerwalnie związanym z ciałem. 

Wedle mocno uproszczonego schematu wspólnota tworzy mity, następnie poprzez mit i rytuał 

wykształca się podmiotowość niezależna. Mit hipostazuje słowa tak jak shipostazował „ja”; mit jest 
pierwszą forma symboliczną i nadaje pierwsza formę „ja”.

417
Ta forma jest swego rodzaju hipostazą. 

                                       Ekstrapolując ten mechanizm na dalsze etapy rozwoju podmiotu; przyjmując 

za P. Ricoeurem  że symbol nie tylko objawia samowiedzy nią sama ale tworzy zręby  samowiedzy, 

chcielibyśmy iść o krok dalej  wykorzystując ustalenia E. Durkheima, że  dysponentem symboli nie 

jest jednostka ale grupa pojęta również jako łańcuch pokoleń, czyli diachronicznie jako ciągłość 

pokoleniowa a nie jako teraźniejsza grupa (czysto synchronicznie).Wobec niej jednostka formułuje 

swoją haecceitas wykorzystując jednakże narzędzia rytualnie uformowanie przez  kolektyw. Jak pisze 

P. Ricoeur w ”Symbolice zła”; rozstrzygający wkład wniosła tutaj nowa figura religijna: wyposażając 

człowieka w „ja” tajemne lub boskiego pochodzenia i w ten sposób doprowadzając do rozłamu 

między duszą a ciałem, wprowadziła do kultury europejskiej nową interpretacje ludzkiej egzystencji 

(P. Ricoeur „Symbolika Zła”)
 418

. Eksponentem tego zjawiska jest psychologiczną płynność i labilność 

homeryckich bohaterów o jakiej pisze P. Ricoeur, która sprawia, że ich czyny są podobne do zdarzeń 

pozbawionych osobowego podmiotu a przez to wydane na pastwę potężnych mocy i pasji. 

„Psychologiczna interwencja” boskiego pierwiastka, to figura kulturowa wyznaczona przez mit, rodzi  

przedstawienie siebie w opozycji do wewnętrznie doświadczanego aktywnego numinosum.
419

 

Człowiek przedstawia samego siebie za pośrednictwem mitu. Wyrażenie Daimon  ewoluuje w 

przeciwnym kierunku niż fatum  ku personalizacji. Może też oznaczać nagłe, irracjonalne pojawienie 

się pierwiastka boskiego w emocjonalnym i wolitywnym życiu człowieka. W podobnym kierunku idą 

rozważania P. Ricoeura na marginesie głównego wątku pracy „Symbolika Zła”
420

;  zastanawia się nad 

statusem pojęcia demona w psyche człowieka. Personalizacja sił sacrum które jak napisał G.van der 

Leeuw uosabia moc obdarzoną wolą i ewoluują  w kierunku persony-maski, upodmiatawiają 

człowieka. Zaczyna on postrzegać się sam jako persona, oddziela się od mocy w sobie w mimetyczny 

sposób postrzega siebie jako indywiduum. Ideą naszej  pracy na tym etapie jest wykorzystanie 

totemizmu zwłaszcza w koncepcji E. Durkheima i pojęcia mana i daimona dla wyjaśnienia genezy 

świadomości i sfromułowania koncepcji znaturalizowanego podmiotu transcendentalnego. Nasza 

interpretacja i przeformułowanie idei podmiotu transcendentalnego nastąpi w kategoriach 

kolektywnych (per analogiam do określenia systemu C.Levi-Straussa przez P. Ricoeura jako struktury 

transcendentalnej bez podmiotu transcendentalnego), zarazem uwypuklony będzie tu aspekt 

kognitywny, skoncentrujemy się na poznawczym wymiarze relacji w strukturze totem -grupa - 

indywiduum.  W tej konstelacji najistotniejszy dla nas będzie aspekt poznania i samopoznania, 

jednostki i samo-rozumienia za pomocą narzędzi umysłu – symboli. Symbol pełni rolę w aspekcie 

narzędzia samopoznania dla jednostki- indywiduum, samopoznania i idąc krok dalej,  samo-

budowania się podmiotu za pomocą narzędzi symbolicznych na wyższych poziomach rozwoju  jaźni 

(M. Daraki). Wkroczenie mitu i języka na etapie kultury mitycznej jak pisze Mumford Lewis to 

swoiste osiągnięcie człowieka , które „oddaliło go nawet od najbliższych człekokształtnych 

pobratymców ,polegało na ukształtowaniu nowej jaźni, uderzająco odmiennej pod względem 

przejawów zachowania i planu życia w porównaniu z pierwotnymi przodkami zwierzęcymi. W miarę 

poszerzania się tego rozziewu i zwiększania się liczby definitywnie ludzkich „znaków szczególnych” 

człowiek przyspieszał tempo własnej ewolucji, urzeczywistniając za pośrednictwem kultury w ciągu 

stosunkowo niewielu lat zmiany których w przypadku innych gatunków dokonywały mozolne procesy 
organiczne”

421
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                                      Jaźń powtórzmy to, będzie odpowiadała podmiotowi-świadomości na 

poziomie mitycznym który odczuwa się jako źródło aktów centrum mocy i działania, nie jest jednak 

wyróżniona z grupy. Świetną ilustracją tego zjawiska jest klasyczna już praca M. Leenhardta „Do 

Kamo”. W skrócie odnosząc to do zaproponowanego przez nas za A. Reinautem schematu 

dywersyfikacji w obrębie podmiotu - podmiot bez indywidualności to jaźń, niejako czysty aktant. Jaźń 

to innymi słowy protopodmiot, niezindywidualizowany odczuwający siebie samego jako źródło 

działania, agens ale pogrążony w świecie, nie przeciwstawiający się światu i otoczeniu określanemu 

jako ogół przedmiotowości w tym sensie odnosząc to do dywersyfikacji zaproponowanej przez J. 

Skowronskiego i E.Sedikidesa 
422

jest „ja” podmiotowym, jest wyróżnione, czuje się jako centrum 

działań natomiast nie jest ja przedmiotowym czyli nie jest wewnętrznym przedmiotem własnej uwagi. 

Ego to  podmiot w pełni wykształcony, oddzielony na zasadzie przedmiotowe- podmiotowego 

przeciwstawienia i zindywidualizowania wewnątrz grupy ludzkiej. „Ja” symboliczne jest 

reprezentowane w systemie pamięci.  Dopiero wykształcenie postaci „chwilowego boga” pozwala ująć 

mityczne demoniczne siły i moce w obraz i tym samym odnieść się do nich a także pośrednio do 

siebie czyli wykształcić się jako podmiot, upodmiotowić się poprzez zapośredniczone zwrócenie się 

do samego siebie. Mit dysponuje tylko podstawowym nie gotowym rozeznaniem między „ja” a 

światem. Ja jako aktant, jest centrum działań, nie ma tutaj warunków ani oparcia dla 

odniesienia do samego siebie, dopiero wystąpienie zjawiska tzw. bogów chwili (Augenblickgotter) 

stanowi takie oparcie i umożliwia samoodniesienie. Teonomiczne upodmiotowienie stanowi 

moment przejścia ze świata mitu do świata religii z jednej strony, (w której człowiek staje 

naprzeciwko boga a nie odczuwa go jedynie wewnątrz siebie, residuum dawnych mitycznych potęg 

czyli numinotyczny daimon staje się natomiast rdzeniem dla ukonstytuowania się wewnętrznego 

obrazu siebie, wewnętrznego „ja” które początkowo bywa odbierane jako coś obcego) i do świata 

języka z drugiej strony przez nadanie imienia (nomen) numinosum. Tak zatem w dwubiegunowym 

sprzężeniu przez teonomiczne upodmiotowienie z jednej strony a rytualną indywidualizację z drugiej 

tworzy się w pełni wykształcony podmiot – ego. W ten sposób w trakcie ewolucji mitu powstaje 

stopniowo pojęcie osoby i osobowości, kategoria „ja” w tym ujęciu to proces, to nie czysta refleksja 

ale bardziej działanie refleksywne o charakterze znakowym. Aktywność mityczna obejmuje proces na 

przedpolu tworzenia kategorii oraz ubogacania zastanych kategorii przez mieszanie ich ze sobą, 

tworzenie wariacji na ich temat, dodawanie nowych odpodmiotowych treści. „Ja” na poziomie mitu 

ma charakter demoniczny, treścią jego przeżywania jest pragnienie, nie ma również wykształconego 

osobowego poczucia siebie, odczuwa się jako moc respective część mocy. W  mitycznym stadium 

jaźni, opozycja przedmiot-podmiot nie jest wyodrębniona z pierwotnego niezróżnicowanej nadrzędnej 

kategorii życia, z drugiej strony odczucie siebie jest złączone z odczuciem wspólnoty, kolektywu 
połączonego schematem totemu -archetypu. 

                                       Dwa procesy prowadzą do osiągnięcia statusu ego; z jednej strony, 

osiągnięcie podmiotowości przez uzyskanie trzech  „strukturalnych momentów”, perspektywizm czyli 

punktu widzenia wraz z poczuciem centralnej zorganizowanej mocy sprawczej. Poczucie 

proprietywności (prioprium) które prowadzi stopniowo do oddzielenią od całości przeżyciowo-

sensualnej, w której to moje uczucia mieszają się ze zjawiskami z otoczenia, to innymi słowy 

zakreślenie granic między mną a światem następnie między moim ciałem a mną tym co określane 

zaczyna być jako dusza, duch, pneuma i w następstwie tego uzyskanie wewnętrznej reprezentacji 

samego siebie, ja przedmiotowe jako druga faza po ja podmiotowym. Trzeci komponent to według T. 

Metzingera
423

 osobowość czyli posiadanie wewnętrznej reprezentacji samego siebie, który to 

uzyskujemy wskutek teonomicznego upodmiotowienia(czemu odpowiada w systemie 

J.Skowronskiego „ja” symboliczne). Ken Wilber w swej pracy „Eksplozja świadomości” przedstawia 

proces emergentnego wyłaniania się podmiotu na zasadzie kumulacyjnych dywersyfikacji podziałów ( 
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organizm – otoczenie, ciało -dusza, emocje - myślenie, myślenie- idee)
424

. Z drugiej strony 

oddzielenie, wyłonienie się z grupy ludzkiej która przez swa strukturę relacyjną i charakter agoniczno-
kolaboracyjny wzmaga, akceleruje rozwój tzw. inteligencji makiawelicznej. 

                                     To oddzielenie następuje w wyniku podziału pracy z jednej strony; każdy 

niejako internalizuje komponent -residuum czynnika grupowego o postaci obserwatora, uogólnionego 

innego (fenomen chóru w teatrze greckim na co zwrócił uwagę E. Pound i S.Freud), a z drugiej strony 

rola jaką odgrywa w rytuale staje się trwałym elementem reprezentacji jego samego jako pewnego 

elementu w hierarchii społecznej. W ten sposób strukturalnie, formalnie i funkcjonalnie „ja” odróżnia 

się od innych. Początkowo ma to wymiar  niejako pozycyjny a potem ta pozycyjność przybiera formę 

trwałej jakości, która zaczyna funkcjonować poza rytuałem. Człowiek staje się indywiduum –osobą.  

W wyniku tego  dwunurtowego procesu człowiek staje się osobą, podmiotem oddzielonym od 

rzeczywistości fizycznej i dystyngowanym wobec innych podmiotów w obrębie grupy. Na poziomie 

mitycznym ten proces stopniowego wyłaniania się ja, przez swój specyficzny schemat rozwojowy  

umożliwia  ominięcie paradoksu J.L.Bermudeza, tzn. wkraczamy do języka (i ogólnie w świat symboli 

i rytuałów) jako niezindywidualizowany podmiot natomiast jako indywiduum stajemy się dopiero 

poprzez język. To dzięki językowi w pełni oddzielamy się od otoczenia które uprzedmiatawiamy i w 

ten sposób możemy się do niego odnieść i reprezentować go, a zarazem reprezentując „ja” 

symboliczne  uzyskane właśnie poprzez język. Aby zaprezentować ten proces in concreto odwołamy 

się do badań etnologicznych. Świetnie sytuację człowieka przedhistorycznego, sytuację przełomu 

między mitycznym a językowym pojęciem siebie przedstawia badający melanezyjczyków francuski 

antropolog Maurice Leenhardt w klasycznej pracy „Do kamo. Mit i osoba w świecie melanezyjskim” 

Pisze on: „Kiedy wszakże język nie jest używany tylko jako czysty wyraz pojęcia , w sensie 

obiektywnego określenia i obiektywnej informacji, lecz kiedy powraca on znów niejako do wnętrza 

podmiotu, z którego się wywodzi, aby stać się zwierciadłem tego wnętrza, wówczas pojawia się nagle 

zupełnie nowy stosunek. Bowiem w języku poezji nic nie jest już zwykłym abstrakcyjnym wyrazem 

pojęcia, lecz każde słowo posiada tu zarazem swoją własną wartość dźwiękową i uczuciową”.
425

 

Paradygmat opisany w stosunku Kanaka do słowa wyrażonego przez termin no na potrzeby niniejszej 

pracy rozszerzamy na pojęcie symbolu. „Zastosowanie terminu no, czyli słowo, tak jak pojmuje je 

Kanak, pokazuje , że szuka on w nim oparcia , które porządkuje jego myślenie i jego działanie. Słowo 

pokazuje Kanakowie , jaki on jest i pomaga mu budować samego siebie.(podkreślenie P.M.). Nie jest 

elementem jego struktury, lecz w sposób szczególny odpowiada projekcji albo, jeśli wolimy, odbiciu 

siebie samego w czynie i w słowie. Odgrywa taka samą rolę w konstrukcji osobowości, jaka przy 

budowie budynku odgrywa plan, makiety i wszelkie sposoby prefiguracji stosowane, żeby opisać 

budynek w wyobraźni albo w rzeczywistości, zanim solidnie stanie. Jednak budynek jest wartościowy 

wtedy, gdy pierwszy plan był dobry. Ten przemyślany i zrealizowany plan wyobraża no ,czyli słowo, 

które trwa i które nie może być oddzielone od osoby architekta.
426

 Nabycie osobowości pewnego 

obrazu siebie działającego, dokonuje się w zapośredniczony sposób poprzez ancestralną inkarnację. 

„Imię przodka przywracane okresowo w kolejnych pokoleniach aktualizuje więc osobę z przeszłości , 

uposażając w jej wspaniałą osobowość nową osobę w społeczności. Wypływa z chwili przeżywanej w 

trakcie aktu rytualnego albo innego, podczas którego czas żywego miesza się z czasem przodka . Ten 

moment mitycznej łączności duchowej pociąga za sobą odnalezienie tożsamości i powtarzanie ale nie 

następstwo. (..) wszyscy oni są wyposażeni w jedną z osobowości należących do przodków.”(…)"Ta 

osobowość jest wynikiem pracy umysłu i wydobycie z przeszłość postaci wraz z niektórymi z jej 

cechami charakteru. Osobowość zachowuje niektóre z kształtów i różne aspekty cech charakteru tej 

osoby. Imię obejmuje ich całość. Dzięki temu, imię nadaje temu, kto je nosi tożsamość wysokiej 

próby, zapewnia też bezpieczeństwo grupie, która odnajduje na swojej drodze imiona już jej znane 
.”

427
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                                      Heroiczna, ancestralna inkarnacja powoduje, wzmaga czy wręcz umożliwia 

upodmiotowienie przez przyjęcie roli, indywidualizację w dwóch aspektach przyjęcia roli i 

oddzielenia się jako agens przez czyny od świata i od czynu przez jego wytwór. Czyn który jest 

wytworem działania, (czyli dokonuje się podział na  trzy elementy czyniący-czynienie-czyn), 

odbywałoby się nie na płaszczyźnie czysto myślowej ale myślo-działania, działania i towarzyszącego 

mu paralelnie myślenia, które na płaszczyźnie osobowości magicznej jest niejako formą działania. 

Potem myślowy czyn, sama myśl będzie działaniem a jej wytworem pewien obraz w szczególności 

obraz „ja”.„ Melanezyjczyk (....) troszczy się jedynie o zachowanie integralności znanej mu postaci 

albo uszlachetnienie jej poprzez nabycie jakiejś osobowości. Poszukuje on różnych dróg, żeby 

zapewnić albo przedłużyć skuteczność tych potencjalności. Bądź ucieka się do pomocy boga, przodka 

albo bytu mitycznego, bądź przybiera inną osobowość za pośrednictwem symbolu stąd bierze się 

maska.(..)"składa ofiarę i rozwija swoje możliwości osobowe, rzutując siebie samego w osobowość 

przodka”.
428

 

Problem ofiary u E.Cassirera podjął sam M.Heidegger „ofiara jest wprawdzie rezygnacją ale i 

samodzielnym działaniem przygotowującym pewne uwolnienie się od wyłącznej władzy sił 

magicznych. Odsłania się wtedy wolna moc jestestwa, a zarazem rośnie przepaść między człowiekiem 

a Bogiem, by na wyższym stopniu wymagać ponowionego przezwyciężania”
429

. Powróćmy do 

sławetnej polemiki Heidegger-Cassirer w Davos. M. Heidegger relacjonuje pogląd Cassirera tak: 

Tylko położenie u podstaw wyobrażenia mana pozwala pojąć, jak kształtuje się jednostkowa 

samoświadomość i artykułuje się pojęcie duszy..(…) Właśnie w jedności magicznej skuteczności 

poszczególne siły duchowe lub „dusze” mogą wystąpić z osobna i mieszkać obok siebie. Odpowiednio 

do tego także „rozwój” jednostkowego jestestwa zostaje rozdzielony na różne podmioty, między 

którymi znajdują się określone przejścia. Naprzeciw mitycznego jestestwa stoi pod presją mocy 

magicznych „własna” dusza jako „obca” moc. Także tam, gdzie żywe jest wyobrażenie duchów 

opiekuńczych, własna jaźń jest niejako jeszcze jedną mocą, jak przejmuje władzę nad jednostkowym 

ja. Dopiero na wyższych stopniach magiczny demon staje się daimonionem i geniuszem, tak ze na 

koniec jestestwa nie określa jakaś obca siła, lecz to co jako podmiot moralny może w sposób wolny 
samo z siebie dla samego siebie.”

430
 

Mityczne jestestwo prezentuje się bezpośrednio w rytuale i obrzędzie, jak podsumowuje refleksję na 

temat jaźni mitycznej M. Heidegger, naprzeciw niego staje własna dusza jako obca moc, chodzi zatem 

o samo wyobcowanie w kontekście numinosum, które skutkuje zyskaniem nowej tożsamości, nowej 

formy jaźni, będącej wynikiem interioryzacji subiektogennego czynnika demonicznego. Jest on w 

istocie uwewnętrznionym samo-oglądem jaźni przez zdeifikowaną grupę, zindywidualizowanym 

totemem i jako taka istnieje ona jak słusznie zauważa M. Heidegger początkowo jedynie w granicach 

rytuału. Następnie per analogiam do symboli które są sfragmentaryzowanymi pierwiastkami rytuału 

odseparowanymi od całości obrzędowej drogą emendacji, wyższe „ja” istniejące jedynie w 

środowisku rytualnym, dzięki pomocy mowy która roztacza niejako rytualny kontekst zaczyna 

funkcjonować samodzielnie w normalnych sytuacjach życia potocznego. Należy przy tym pamiętać ze 

taki pogląd jest znacznym uproszczeniem i rodzajem projekcji myślenia człowieka współczesnego, 

bowiem jak zdają się zgodnie twierdzić J. Duvignaud, Levi-Bruhl, A. Kowalski i E. Cassirer całe 
życie człowieka mitycznego jest zrytualizowane i poddane prawom tabu.  

                                     „Ja” zostaje oddzielone od grupy i totemu, dzięki internalizacji postaci 

przodka, a w szczególności boskiego przodka .„Ja jest uchwytne jedynie poprzez mit. Nie jest to 

dokładnie ja osobowe, ponieważ uczestniczy w totemie, który jest wspólny dla grupy. Ale to ono ,w 

odpowiednim czasie ,uwolnione od mitu, da wsparcie sprzyjające narodzinom ja osobowego."
431

 Mit 

jest niejako wczesną proto-teorią, schematem rzeczywistości, napełnia słowa cielesną treścią, 

(powraca tu teoria M. Mullera o języku jako „cmentarzysku mitologii”). Mit niejako powoduje że 
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słowa nabierają istotnej emotywnej treści.„Osoba uwalnia się wtedy ,kiedy wyrywa umysł z myślenia 

mitycznego, żeby uchwycił on rzeczywistość, jest to to, co osoba robi podejmując inicjatywę w porywie 

uczuciowym(...)ale żeby pojąć różne aspekty wydarzeń osobowych, umysł potrzebuje wsparcie mitu. 

Postać dostrzega w micie okazje otrzymania nowego wsparcia, które z kolei będzie ciążyło osobie. Jest 

mu konieczny aby uzupełnić niemoc uczuciową języka. Mit oddaje w sposób obrazowy to czego żaden 

termin ogólny nie może wyrazić".
432

 Za E. Durkheimem M. Leenhardt przyjmuje że to cielesność jest 

głównym czynnikiem indywidualizacji "potrzebny jest czynnik wyodrębniający to ciało spełnia tę rolę 

czynnik indywiduacji, jednak ciało musi być wsparte w tej roli przez „figury mityczne” konieczne dla 

wyróżnicowania pojęcia siebie. „Figury mityczne, animizowane istnieją one we właściwym im czasie, 

w którym przemieszcza się Kanak, kiedy chce uchwycić, od strony mitycznej ,wydarzenie , które się w 

nim dzieje. Są one wytycznymi jego historii, a ta z kolei jest sama historia symbolizującą, w tym micie, 

te wydarzenia, których myśl pozbawiona siły konceptualnej, nie mogła objąć. Osoba melanezyjska nie 

pochodzi jedynie z indywidualnej osobowości albo ze społeczeństwa, albo z myślenia mitycznego lub 

nie, lecz manifestuje się ona poprzez je wszystkie, potrzebuje ich wszystkich, żeby mogła zostać 

udźwignięta; jest ona uczestnicząca, jest rzeczywistością ludzką, którą Kanak przeczuwał, określając 

ją zaimkiem „on” i nadając jej ciało jako wsparcie. Ale nie mógł posunąć się dalej. Jego myśl 

przesłonięta mitem nie mogła kontrolować tego, co sam mit pomagał jej uchwycić, tego, co umyka 

zmysłom i co jest dokładnie człowiekiem.
433

Jednak, jak twierdzi M. Leenhardt, najistotniejszą na tym 

etapie właściwości podmiotu który określamy jako jaźń jest niemożność pełnej emancypacji z grupy i 

„otoczeniowości” świata.  Niemożność oddzielenie i czystej indywiduacji osoby pozostaje 

charakterystyczna dla jego mentalności i struktura tej osoby pozostaje jeszcze do 

odnalezienia".
434

Inkarnacja, utrwalenie cech osobowych symbolicznie oddana przez nałożenie maski 

skutkuje niezmiennością charakteru i nabyciem stałych cech osobowych, zarazem w ten sposób 

„odklejamy się” od rodu, grupy, wspólnoty plemiennej. Fakt ten jako pierwszy podkreślał M. Scheler 

w „Istocie i formach sympatii”
435

. Wcielenie postaci bohatera, inkarnacja heroiczna umożliwia 

zaistnienie osobowe. Poprzez wcielenie pewnej postaci heroicznej, przyjęcie jego mitycznej 

osobowości stajemy się osobą, mówiąc aforystycznie „aby być sobą trzeba najpierw być kimś” .Taki 

jest pierwotny sens nadawania imion symbolicznych. To zjawisko przejawia  się w kulturach 

przedhistorycznych w rytuałach inicjacyjnych poprzez przyjęcie imienia i nałożenie maski. 

II.17.Transformacja  „ja” mitycznego w „ja” językowe (językowo-narracyjne). 

                                       Intelektualne iunctim  między językiem i mitem stanowi metafora .
436

E. 

Cassirer stoi na stanowisku że metaforyzacja jest dziedzictwem mitu w języku, a zarazem 

podstawowym prawem rozwoju języka, jego kreatywnym fermentem. Rzeczywiste źródło metafor 

odnajdujemy w sferze mitycznej wyobraźni. Metaforyczny charakter słów jest uważany za 

dziedzictwo które język przejął od mitu i nadal zachowuje (F.W.J.Schelling). Język to „wyblakła” 

mitologia. Najwcześniejszy słownik to z kolei według J.G.Herdera panteon . Gdy metafora jest użyta 

bez jasnej koncepcji która wiedzie od oryginalnego do metaforycznego twórczego  wyobrażenia  

wtedy zawsze występuje niebezpieczeństwo mitologizacji 
437

 Kiedy te kroki przeformułowań są 

zapominane otrzymujemy mitologie.  Dlatego” ja” mityczne przechodzi do „ja„ językowego gdy 

metafory  w tym metafory samego siebie blakną, tracą mityczną moc oddziaływania na  rzeczywistość 

. „Ja” zostaje przeciwstawione obiektowi który  uprzedmiatawia,” ja” zostaje niejako oczyszczone, 

zaczyna funkcjonować na wyższym poziomie - narracyjnym- mit staje sie narracją a „ja” mityczne 

„ja” narracyjnym. Najlepiej dokumentuje to zjawisko narratywistyka O. Freudenberg. Oddajmy 

kolejny raz głos L. Wygotskiemu u człowieka działalność symboliczna zaczyna odgrywać rolę 

swoiście organizującą : przenika proces operowania narzędziem i tworzy podstawę pojawiania się 

                                                      
432

 Ibidem 190 
433

 Ibidem 191 
434

 Ibidem 191 
435

 M. Scheler „Istota i formy sympatii” tłum. A. Węgrzecki Warszawa 1986 Wydawnictwo PWN za  P.Brejdak 

w Intersubiektywność  antologia op.cit.70,73, 
436

 E.Cassirer op.cit.77, 48 
437

 Ibidem 78 



101 

 

zasadniczo nowych form zachowania 
438

 Planowanie działania dzięki mowie daje szerszy zakres 

działania. Rozwiązaniu problemu na planie werbalnym towarzyszy wytworzenie się mowy 

wewnętrznej. Ze względu na jej odmienność od naturalnych (biologicznych) form zachowania – jest 

ona pamięcią kulturową, bardzo ważną cechą tej formy działalności pamięciowej jest udział znaków 

zewnętrznych. Podmiot nie rozwiązuje zadania na drodze prostej, bezpośredniej mobilizacji swych 

naturalnych zasobów, lecz dokonuje określonych manipulacji zewnętrznych poprzez organizację 

przedmiotów. Ma to na celu organizację samego siebie; podmioty stwarzają sztuczne bodźce, 

cechujące się tym że mają działania zwrotne, tj. skierowane są nie na innego człowieka, a na sam 

podmiot, co pozwala im za pomocą znaków zewnętrznych wykonać zadanie zapamiętania. 
439

Dochodzi wtedy do  zewnętrznej organizacji samego siebie, upodmiotowienia się za pomocą 

zewnętrznych instrumentów o charakterze znaków czyli w istocie elementów kultury. Sama 

podstawa jednostkowego bytu jako indywiduum, jako podmiotu w swej rdzennej funkcji 

samozwrotności i samoświadomości musi być zapośredniczona kulturowo. Mówiąc wprost: 

samoświadomość nie jest możliwa bez kultury. Kultury pojętej w najbardziej pierwotnym i 

konkretnym sensie jako elementu zewnętrznego (ale przekształconego przez człowieka),  który 

oddziaływuje na wyższe czynniki psychiczne. Udział znaków zewnętrznych  które, stwarzają 

przestrzeń wewnętrzną w sensie pamięci, dziedziny swobody działania obejmującego  przeszłość i 

przyszłość, rozszerzenie pola uwagi dla autorefleksji i pojęcia siebie w akcie poznawczym, jest 

nieodzowny. Mutualne budowanie  samowiedzy i samo-budowania swojej tożsamości we współ-

oparciu o czynniki zewnętrzne następuje poprzez korzystanie z (,,,) najprostszych znaków pisemnych 

wskazuje, że już wówczas człowiek wyszedł poza granice naturalnych funkcji psychicznych i przeszedł 

do nowej kulturowej organizacji własnego zachowania. Wskazuje tym samym  również na ich funkcje 

subiektogenną.”
440

 Nie tylko zachowanie ale organizacja i kształtowanie samego siebie począwszy od 

mimetycznej i epizodycznej fazy wymaga udziału czynnika zewnętrznego, którym było zachowanie 

się innych ujmowane jako całostki syntaktyczne np. gest,  mimika, powtarzanie działania innego 

osobnika (czynnika o charakterze podmiotowym).  Każda wyższa funkcja psychiczna z konieczności 

bierze początek z działalności zewnętrznej. Na początku znak stanowi z reguły zewnętrzny bodziec 

pomocniczy lub zewnętrzny środek autostymulacji. Źródła takiej operacji leżą w kolektywnych 

formach zachowania, zawsze należących do sfery działalności zewnętrznej, prymitywne prawa 

indywidualnej sfery zachowań w swym rozwoju nie są jeszcze wyodrębnione z działalności 

zewnętrznej, ani oddzielone od bezpośredniego spostrzegania i działania zewnętrznego.
441

 Z kolei 

E.Cassirer dochodzi do wniosku że tylko symboliczna ekspresja, może  być wydajna  gdy idzie o 

możliwość prospekcji i retrospekcji ponieważ tylko przez symbol ta dystynkcja jest nie tylko 

uczyniona, ale ustalona w świadomości. Właśnie uwewnętrznienie mowy i wykształcenie mowy 

egocentrycznej różni mityczne użycie słów od językowego par excellence ,czyli jako części systemu 

komunikacji interaktywnej.
442

Związek języka i mitu wyraża się w tym że struktury werbalne pojawiają 

się jako mityczne byty. E.Cassirer nawiązuje tu do koncepcji Maxa Mullera. Imię w myśleniu 

mitycznym jest częścią „ja”, imię ma taką samą kategorię jak ciało i dusza czyli ciało niematerialne. 

Autoreferencja wymaga kontaktu, „współbycia” z innym w relacji cielesnej, językowej, 

imaginatywnej; używając nomenklatury J. Lacana w trzech sensach (symbolicznym, wyobrażeniowym 

i cielesnym). Następuje proces gwałtownej separacji i indywidualizacji, i gdy ta intensywna 

indywidualizacja osiąga apogeum, uwaga zostaje skoncentrowana i zredukowana do jednego punktu, 

mityczna lub językowa forma może wyemergować i słowo albo imię - mityczny bóg jest wykreowany 

(to tzw. teonomiczne upodmiotowienie). Rozumienie nie oznacza w tym przypadku  ekstensji 

uniwersalizacji logicznej raczej intensyfikację doznania numinotycznego.  .
443

 Między symbolem a 

znaczeniem ma miejsce  relacja identyczności i kompletna kongruencja, tak jak między obrazem i 

obiektem, nazwą i przedmiotem-rzeczą. Pod innym kątem możemy obserwować i wyjaśniać to 

substancjalne ucieleśnienie kiedy wymówione słowo ulega podobnego rodzaju przemianie - 
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hipostatyzacji  i transubstancjacji które, objawia sie w królestwie umysłowej kreatywności; wydaje się 

to typowym procesem dla wszelkich nieświadomych ideacji. Stopniowo coraz więcej  i więcej 

słów(terminów) interweniuje i pośredniczy  między wolą i obiektem. „Pośrednik ten jest demonem 

lub bogiem.”-pisze E. Cassirer.
444

Homo magus  czuje mu się poddany  i go kultywuje, myślenie 

magiczne to w istocie residuum tego sposobu myślenia. Słowo jest uznawane za substancjalny byt i 

moc zanim potem stanie się  rozumiane jako organon umysłu i fundamentalną funkcją w budowie 

świata duchowego.
445

Pierwsze słowa--symbole stanowiły panteon, funkcjonowały jako imiona bogów 

nieoddzielne od nich, zatem symbole jawiły się czymś na kształt żywych istot które wzywamy i które 

uobecniają pewne wyobrażenie. Bogowie chwili (jako imiona i obrazy) narodzili się z potrzeby 

specyficznego odczucia  krytycznego momentu, z ekscytacji, numinotycznej fantazji. E.Cassirer 

twierdzi że  mitologia to część fazy którą wszystkie języki przeszły w etapie walki między mitem a 

językiem. Metafora jest oryginalną translacją miedzy tymi dwoma konceptami. Między ustalonym i 

nieznanym znaczeniem; terminus a quo i terminus ad quem. Proces konceptualny ma miejsce gdy 

działa metaforyzacja, której język zawdzięcza potencjał kreacyjny i transwersalny. Przeniesienie 

znaczenia z sensu codziennego, dosłownego, zwykłej impresji do poziomu świętości, z sacrum do  

profanum nie jest przejściem do innej kategorii, ale kreacją kategorii jako takiej.  Proces  koncentracji- 

intensyfikacji umożliwia porządek inkluzji i subsumpcji. Obraz umysłowy nie jest rozszerzony ale  

skompresowany. Koncentryczna ekspansja  rozszerza sferę percepcji i konceptualizacji. Opozycyjny, 

przeciwny ruch dokonuje się w  myśli. Metafora daje wzrastającej mitycznej ideacji obraz umysłowy 

który nie  jest „ szerszy”(ekstensja) ale skompresowany (intensja), „wydestylowany” do jednego 

punktu. Tylko przez ten proces destylacji szczególna esencja jest odkryta i wyekstraktowana co jest 

nośnikiem specjalnego akcentu znaczenia. Cały wgląd  jest skoncentrowany w jednym,  

zogniskowanym punkcie znaczenia. Podczas gdy wszystko leżące poza tymi  ogniskowymi punktami 

słownego lub mitycznego konceptu  pozostaje  praktycznie  niepercepowalne. Werbalno mityczne 

centrum -ośrodek mocy jest zarazem ośrodkiem znaczenia. Koncepcje ucieleśnione w języku i 

micie muszą być brane nie w ekstensji (ekstensywnie) ale w intensji (intensyfikacji), jakościowo, ilość 

jest zredukowana do czysto przyczynowej własności jako relatywnie niematerialny i nieistotny aspekt. 

Koncentracja i intensyfikacja jest konieczna do powstania kategorii. Dawne metaforyczne imiona to 

pryncypialne, wiodące typy metafor oparte na  substytucji części za całość  czyli metonimii,  ten typ 

metafor wyrasta z esencjalnego nastawienia  właściwego dla mitycznego umysłu. Metafora nie jest 

prawem rozwoju mowy ale istotnym warunkiem  mowy. Gdy rozumiemy opowieść łatwo możemy ją 

powtórzyć.  System składowania pod postacią sekwencji i funkcji  to struktura znaczenia narracyjnego 

opowieści. Według V. Proppa  wywodzi się ona z relacji życiowych na  najgłębszym poziomie. 

Struktura głęboka bajki składałaby się z szeregu poleceń typu: zdobądź to znaczy - wyjedź, zapytaj, 

znajdź, weź i powróć.
446

 Przechodzi już od automatycznego programu działania do zwerbalizowania i 

wyposażenia w sens opowieści; program poszukiwania pożywienia może być wyobrażony mentalnie 

jako sekwencja działań i najłatwiej jest werbalizowany jako sekwencja rozkazów. Sekwencja wymaga 

przeanalizowania  ogólnej potrzeby i wyszczególnienia celów niezbędnych środków i ich 

pragmatycznej interakcji. Temat opowieści myśliwskiej - polowanie spełniają podstawowe funkcje 

wypróbowania w świecie mentalnym ważnych posunięć, a tym samym podtrzymywanie wspólnego 

świata kultury. Język proto-indoeuropejski na co wskazuje W. Burkert wyróżnił specjalną kategorie 

koniugacyjną zwaną iniunctivus tryb nakazujący  typu -„zrobisz” który był stosowany zarówno do 

wyrażenia rozkazów jaki i w narracji. Zachował się w pełni w języku wedyjskim. Opowieść 

przekształciła się w dramat,  podążając za impulsem programu i odgrywania zdarzeń w określonej 

kolejności. Jedną z form nieustannego opracowywanie tego kompleksu  jest seans szamański; w 

innym środowisku kulturowym jest to teatr .
447

Mythos - fabuła jest dusza zasada organizująca  naturę 

tragedii. Następnie po przejściu programu sekwencyjnego wyrażonego w formie imperatywno-

narratywnej utrwalonego w rytuale w dramat wyrażający się w mowie niezależnej związanej z 

odgrywaniem ról w sytuacji dramatycznej i przyjęciem rytualnie indywidualizującej persony. 

Kolejnym szczeblem jest wyjście z sytuacji przez internalizację mowy (L. Wygotski), uzyskanie 
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autonomii od dramatycznej sytuacji często nacechowanej numinotycznie i osiągnięcie pozycji 

narratora który, nabiera dzięki mowie wewnętrznej do sytuacji dystansu przedmiotowo-

podmiotowego. 

II.18.Ja językowe = ja narratywne. 

                                       Kiedy człowiek opuszcza mimetyczno-rytualny obszar wkracza w sferę 

mityczną którą następnie przekracza wstępując w obszar o statusie nowej formy symbolicznej -  

języka, automatycznie przekształcając się w „ja” narracyjne i zaczyna podlegać jego prawom 

skategoryzowanym najpełniej przez P. Ricoeura. Dlatego ten myśliciel w tym zakresie najlepiej 

uzupełnił myśl E.Cassirera. W kwestii tożsamości osobowej najciekawszą propozycję dotyczącą 

rozumienia tożsamości osoby, naszym zdaniem podał Paul Ricoeur. Wyróżnił on rozumienie 

tożsamości jako identyczności, co znaczyłoby, że człowiek jest „tym samym (idem), oraz tożsamość 

jako „sobość” (ipseitas), co oznacza bycie  „sobą samym”. Pierwszy rodzaj tożsamości odnosi się do 

istnienia substancji, drugi do osobistej historii życia, samoświadomości, autonarracji. Subiektywnie 

rzecz biorąc, ten drugi rodzaj tożsamości jest ważniejszy dla człowieka i polega przede wszystkim na 

wierności sobie, czyli podkreśla wymiar etyczny.
448

Tożsamość podmiotowa na tym poziomie  jest 

wynikiem interakcji i współkształtowane przez struktury symboliczne stworzone kolektywnie przez 

kulturę i jej instytucje. Jednakże trudno wyobrazić sobie tożsamość osoby ludzkiej bez odniesienia jej 

do organizmu, czyli podmiotu biologicznego. Tożsamość osobowa w naturalny sposób odniesiona jest 

także do osobowości oraz umysłowości człowieka, co można nazwać za G. Allportem
449

, proprium 

człowieka. Tożsamość osobowościowa pozostaje bez wątpienia zawsze odniesiona do tożsamości 

biologicznej i dopiero na niej buduje się fenomenologiczne doświadczenie własnego „ja”.
450

 

Zindywidualizowane „ja” narracyjne to zarazem z innej strony ujmując kolektywne „ja” językowe. 

Per analogiam  do tezy A. Damasio że jaźń autobiograficzna jest autobiografią uświadomioną, 

można powiedzieć że „ja” językowe jest narracją upodmiotowioną i scentrowaną. Odpowiada 

temu na płaszczyźnie kulturowej wyodrębnienia narratora i mowy zależnej jak zauważyła O. 

Freudenberg.
451

Tożsamość staje się przedsięwzięciem organizowanym  nie przez  czystą refleksje 

(A.Giddens)
452

 ale przez mechanizmy mowy. Refleksyjno- językowe  projektowanie tożsamości 

polega na zachowywaniu spójnej, ale stale rewidowanej narracji biograficznej w kontekście wielu 

wyborów filtrowanych przez abstrakcyjne systemy. Mechanizmy formowania tożsamości „ja” 

ukształtowane przez instytucje kultury w szczególności języka  można określić ogólnie jako 

symboliczne zapośredniczenie. To kolejny przykład interwencji symbolu w bycie człowieka 

pojętego jako cielesność i emotywność, a podmiotem ludzkim pojętym w wymiarze 

symbolicznym. To jak formowało się ”ja” za pomocą rytuału i znakowego użycia narzędzi na 

planie ontogenetycznym (M.Tomasello ) i filogenetycznym (L.Wygotski ) tu przybiera wyższą  

formę języka. Tożsamość jaźni w opozycji do „ja” jako kategorii rodzajowej zakłada 

świadomość refleksyjną. Ta refleksja nie jest jednak refleksją abstrakcyjną, ale językową. 

Inaczej mówiąc, tożsamość jednostki nie jest po prostu czymś danym, rezultatem ciągłości jej 

systemu działania, lecz czymś, co musi być stale kreowane i podtrzymywane przez jej językowo 

–refleksyjną aktywność czyli narracje która przybiera postać autonarracji, czyli szczególny 

przykład używania języka w stosunku do siebie (L.Wygotski). Tożsamość jest jaźnią refleksyjnie 

rozumianą przez osobę w kategoriach jego biografii. To poczucie refleksyjnie rozumianej 

autonarracyjnej ciągłości. Tożsamość jak i konstytuująca ją autonarracja nie jest w żadnym momencie 

życia jednostki ustalona, gotowa. Ten aspekt pojawia się wraz z przeniesieniem punktu ciężkości 

mowy do „wnętrza” czyli internalizacją mowy. To granica językowa między mitem a kolejną formą 

symboliczną jaką jest  język. Autonarracja musi stale integrować nowe wydarzenia pojawiające 

się w świecie i włączając te które są dla jednostki istotne. Rozwój wewnętrznie odniesionych 

systemów społecznych leży u podstaw refleksyjnego projektowania tożsamości „ja”. Tożsamość  

podmiotu samokreuje się w rozumieniu. Ego jest językową formą jaźni która zaczyna podlegać 
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prawom narracji wypunktowanym przez A. Laitinena.
453

 Jest rezultatem zdolności jednostki do 

przyjmowania postaw innych (hetero-identyfikacji w ujęciu M. Tomasello i Carra) . Tożsamość 

indywidualna jednostki nie jest dana, lecz konstruowana w rozwijającym się w ciągu całego życia 

procesie samo rozumienia, konstytuuje się ona w formie spójnej narracji o życiu jednostki. To co 

oddzieliło się na poziomie mitu poprzez rytuał jak dowodzi J. Duvignaud w „Rytualnym źródle 

ja”,
454

 teraz podlega symbolicznemu formowaniu. Jednym z najważniejszych mechanizmów jest 

autonarracja. Autonarracja to sposób refleksji nad naszym działaniem ale zarazem i przede 

wszystkim samo-kształtowaniem poprzez symbole. Na płaszczyźnie językowej jest to 

zobrazowane procesem przejścia od mowy niezależnej do zależnej. W narratywistyce bazujemy 

na poziomie mowy mitycznej zewnętrznej. Narratywistyka O. Freudenberg znakomicie 

pośredniczy między myślą H. Usenera i E. Cassirera a koncepcjami P. Ricoeura. Wybitna 

mitograf i badacz mentalności starożytnych O.Freudenberg uznaje narracje w mowie zależnej 

za  probierz nowej fazy rozwoju podmiotowości. W ten sposób magia przechodzi w mit, a mit w 

narrację.
455

Narracja pojawia się wraz z emergencją mowy zależnej z   niezależnej. Nowy poziom 

podmiotowości - narratywny stwarza możliwość transcendencji sytuacji, dzięki mowie niezależnej o 

postaci „powiedział że, a nie on powiedział:…”. W mowie niezależnej (właściwej dla dramatu)  która 

jest dosłownym cytatem jesteśmy zanurzeni  w sytuacjach nie ma relacji „o”
456

(E.McPhail),która jest 

podstawą abstrakcyjnej funkcji języka (teoria).W mowie zależnej ”ja” jest przeniesione na wyższy 

poziom, przekracza wymogi sytuacyjne.  Nowy poziom podmiotowości - narratywny daje możliwość 

transcendowania sytuacji. O.Freudenberg wiąże narracje ze zjawiskiem mowy zależnej i niezależnej, a 

pozycję podmiotu w łonie opowieści czy mitu czyni ekscentryczną wobec opowiadanej historii. 

Opowieść grecka jak pisze -  polega na tym że działają bogowie ale przeżywają jej bohaterowie. 

Opowieść archaiczna ma charakter przedmiotowo –podmiotowy,  nie rozróżnia tego kto opowiada od 

tego co się i komu opowiada, jej słuchaczem jest bóg.
457

W takim micie narrator jest identyczny z 

opowieścią. Czego dowodzi pośrednio również przytoczony już przykład archaicznej formy 

inuituvusa ( zachowany w Wedach). Rozłączność pierwiastka aktywnego i pasywnego nadaje 

opowieści dwoisty charakter: opowieść – działanie, oddziela się od opowieści-przeżywania, a podmiot 

opowieści od jej przedmiotu. Z mowy niezależnej zaczyna wyłaniać się mowa zależna „o” 

dokonaniach i przeżyciach pojmowanych jako „wielkie czyny” i „cierpienia”. 
458

 Wyłanianie się z 

okowów sytuacji dokonuje się gdy podmiotowo-przedmiotowa jedność ulega rozchwianiu, człon 

przedmiotowy zajmuje pozycje zależną wewnątrz członu podmiotowego wskutek czego z opowieści w 

mowie niezależnej  wysnuwa się opowieść „o” kimś. W opowieści antycznej w samym opowiadaniu 

,w „ja” aktywnym, tkwi ja pasywne, które staje się jej przedmiotem. (samo-odniesienie na wyższym 

poziomie ). Początkowo jest on jeszcze nierozdzielny, „ja” podmiotowe uobecnia się jeszcze dobitnie, 

choć już wyłania z siebie „ja” przedmiotowe, które sytuuje w pozycji zależnej. Taka pierwotna 

opowieść przyjmuje formę mowy niezależnej.
459

. Oratio obliqua, mowa zależna dostarcza 

wzorcowego przykładu powstawania pojęć in statu nascendi, a zatem również pokazowej formy 

rodzącej się narracji - relacja że, relacja ” o” E.Macphaila. W mowie niezależnej podmiot (będący 

jednocześnie przedmiotem) przekazuje bezpośrednio siebie i nie-siebie, nie wyodrębniając jeszcze 

przedmiotu swego opowiadania. O. Freudenberg zainspirowana pracami H. Usenera pokazuje 

przejście od mitu do języka na płaszczyźnie  narracyjnej, w jaki sposób  narracyjne „ja” wyłania się 

poprzez transformacje  mowy niezależnej w zależną. W mowie zależnej podmiot zaczyna się 

oddzielać od opowieści i przyjmować postawę transcendentną. Istota opowieści w mowie zależnej  
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polega na tym że podmiot logiczny przejmuje funkcje przedmiotu. Tym samym następuje proces 

oddzielanie się przedmiotu opowieści od samego opowiadacza .
460

 Następuje swoista auto-

transcendecja poprzez narracje; narrator staje się podmiotem poprzez wyłączenie z potoku narracji. W 

mowie niezależnej „ja” inkarnuje postaci i odtwarza ich działania (J. Duvignaud), zyskuje pozycyjną 

personalność natomiast w dalszym kroku poprzez relacje „o” wyłania się z toku narracji, staje ponad 

nią jako podmiot, a sytuacja i otoczenie staje się przedmiotem .Wyrywa się z immanencji w wymiarze 

sprawozdawczym (narracyjnym) (konkluzywną zgodność w tym aspekcie wykazują prace O. 
Freudenberg, H. Usener, J. Duvignaud, E. Mcphail). 

                                       Język opiera się na paralelnych i dialektycznych środkach wyrazu: 

opowiadanie versus odgrywanie roli.  Dramat to residuum przejścia od mowy niezależnej do mowy 

zależnej. Mowa zależna wraz z wszystkimi jej konsekwencjami to jeden z czynników wyjścia ze stanu 

świadomości mitycznej. „Ja” w micie działa świadomie, ale nie oddzielone, scentrowane, ale  nie 

ograniczone, nie ma ścisłych granic. Jest poddane przepływowi  sił, pasji, emocji.  Zbiorowa 

świadomość kształtuje się poprzez język i językową narrację, kiedy już jej członkowie nie odgrywają 

ról (co było czynnikiem indywidualizującym pierwszego stopnia symbolicznej separacji) ale 

opowiadają, relacjonują. Przez  przedmiotowo- podmiotowy dystans osiąga się drugi poziom 

symbolicznej autonomizacji. Pierwszy człon podmiotowy, odcina się od członu drugiego, 

przedmiotowego, przyjmując w opowieści funkcję autorską przez  odróżnienie się od jej 

przedmiotu.
461

Mowa zależna (opowiadanie) i porównanie  stanowią dwie formy jednego i tego 

samego pojęciowego przeobrażenia obrazowej dwuczłonowej podmiotowo-przedmiotowej fikcji.
462

 

Dla E.Durkheima do którego często odwoływał się sam E. Cassirer jak wielokrotnie to podkreślaliśmy  

dusza to ujednostkowiony totem,  introjektowany, uwewnętrzniony, interioryzowany rytualnie. 

Osobnik staje się jednostką w rytuale przez przyjecie określonej naznaczonej emotywnie pozycji w 

zespole; uzyskuje względnie trwałą funkcję wyróżnioną numinotycznie przez przyjęcie persony –

maski, osoby herosa, demona.  Zaczątki świadomości dokonują się w łonie numinosum.  Język 

poprzez opowiadanie i odgrywanie roli w  dramacie rytualnym, a następnie  przez przejście od mowy 

niezależnej do mowy zależnej, staje się jednym z czynników wyjścia ze stanu świadomości mitycznej. 

„Ja” jest działające świadomie, ale nie oddzielone, scentrowane, nie ograniczone, nie ma granic dla 

przepływu sił, pasji emocji.  Zbiorowa świadomość  wyraża się poprzez język i językową narrację, 

kiedy „uczestnicy” mowy nie odgrywają ról, nie wcielają się w te postacie - co skutkuje rytualnym 

oddzieleniem i indywidualizacją, ale opowiadają, zdają sprawę ze zdarzeń, których inni nie widzieli, 

wówczas ta narracja dla tych drugich którym się relacjonuje staje się teorią. Wówczas dzięki językowi 

następuje kolejna separacja - przedmiotowo-podmiotowa. Podmiot językowy to tożsamość narracyjna. 

Identyfikacja ma charakter stratyfikacyjno-stadialny. Podmiot na poziomie odpowiadającym formie 

symbolicznej języka przybiera postać(formę) tożsamości narracyjnej. Podmiot językowy to w zasadzie 

tożsamość narracyjna, tożsamość i autodefinicja symboliczna nakładana na poziom epizodyczny, 

mimetyczny i mityczny. Podobnie stopniowy charakter ma proces osiągania samoświadomości, 

realizujący się w drodze interpretacji i rozumienia znaków stanowiących obiektywizację 

egzystującego „ja”. Teoria interpretacji wraz z ideą samo-konstytuowania się świadomości odrzuca 

także roszczenie świadomości do traktowania siebie jako standardu znaczenia. Rozumienie siebie w 

obliczu tekstu (czy też zsemantyzowany kulturowy umwelt) nie polega na narzucaniu tekstowi 

kategorii naszej własnej ograniczonej zdolności rozumienia, lecz na wystawianiu się na jego działanie 

tak, by otrzymać od tekstu szersze „ja”, które stanowiłoby sposób egzystencji najlepiej odpowiadający 

światu prezentowanemu przez tekst (rozumianemu jednak sensu largo jako zemantyzowane otoczenie 

kulturowe). ” W procesie rozumienia to raczej „ja” jest konstytuowane przez tekst.  
463

Jak pisze E. 

Gilson człowiek jest homo sapiens wyłącznie jako homo loquens, dwie podstawowe formy języka - 

mowa i pismo - tak nierozerwalnie są dziś związane wzajemnie, że nie możemy już myśleć inaczej, 

odczuwać mniej czy bardziej bezpośrednio, graficzną postać słów, obecną w naszej świadomości. W 

przypadku pisma -signum signi jest znakiem nieożywionym znaku ożywionego.
464

 To komplikuje 
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strukturę ego funkcjonującą w języku. Najtrafniej scharakteryzował dynamiczną strukturę jaźni 

narracyjnej P. Ricoeur w pracy „Tożsamość osobowa„
465

 dowodząc że opiera się ona na dialektycznej 

grze pomiędzy dwoma biegunami:  idem-tożsamość tego co jednakowe oraz ipse-tożsamość siebie 

samego. W kontekście trwałości w czasie idem nieprzerwana ciągłość między pierwszym a ostatnim 

stadium rozwoju. Daje się tu zauważyć podobieństwo zasady trwałości w czasie, niezmiennej 

struktury tożsamości-identyczności samo-organizacji do  systemów kombinatorycznych (np. DNA). 

Ipse-tożsamość ( takoż-samość) to tożsamość specyficzna dla egzystencji ludzkiej. Dwa modele 

trwałości w czasie są oparte na charakterze i dotrzymywaniu słowa. Charakter to zbiór 

rozpoznawczych oznak które pozwalają ponownie rozpoznać ludzka jednostkę jako tę samą. 

Dotrzymywanie słowa jest  dowodem stałości własnego „ja”. Narracyjna tożsamość wypełnia lukę 

miedzy byciem sobą bez jednakowości oraz jednakowością bez bycia sobą. Dialektyka narracyjna 

opiera się na kontraście z tożsamością jako jednakowości charakteru z  tożsamością jako byciem sobą 

wyrażającym się w zjawisku obietnicy i dotrzymywaniu słowa. Pojęcie narracyjnej tożsamości 

zapewnia odpowiednie warunki dla wyraźnej dialektyki pomiędzy idem i ipse jako biegunami  

osobowej tożsamości. Rozumowanie narracyjne zanim stanie się składnikiem samo- rozumienia 

znajduje zastosowanie w trzecio-osobowych opowiadaniach, w których poszczególne osoby 

zapożyczają z opowiadanych o samych sobie historii pewnego rodzaju kształt, co otwiera drogę do 

dialektyki idem i ipse.
466

Narracja to zindywidualizowany mit który, podlega narracyjnym 

strukturom. Mit w ten sposób zostaje upojęciowany. Mythos to w ujęciu Arystotelesa wątek  

struktury diegetycznej –diegesis czyli opowiadania. Narracyjna tożsamość postaci wywodzi się 

właśnie z kształtu samego opowiadania
467

. Koncepcja tożsamości narracyjnej ujawnia uwikłanie w 

dialektykę interakcyjną na lini ja-inni, złamanie słowa nie jest akcydensem jest równoznaczne ze 

zdradą swej zdolności do działania zgodnie z własnymi wzorcami zachowania. Teza jaką  stawia P. 

Ricoeur jest  następująca: na tle dialektyki idem i ipse owe, wywodzące się z naszej tradycji 

narracyjnej intrygujące przypadki mogą być interpretowane jako sposoby obnażania samego rdzenia 

bycia sobą (selfhood) pozbawionego odniesienia od jednakowości.
468

 Fiński badacz Arto Laitinen 

porównując prace Ch. Taylora i P. Ricoeura 
469

 na temat samo interpretacji która jest formą samo-

ustanowienia się na poziomie narracyjnym wyróżnił pryncypia dialektyczne narracji w odniesieniu do 

jaźni spośród których najistotniejsze dla nas jest konstatacja że narracyjna tożsamość jako 

persona(osoba)  to ta która opowiada  i ta o której jest opowieść wydaje się być objawia się jako 

czytelnik i  jako pisarz swojego własnego życia. Czyli jako creator i ens creatum procesu 

narracyjnego, w tym wymiarze pojawia się paradoks samo-zwrotności który jednakże rodzi spiralny 

rozwój dialektyczny. Rozwój podmiotu polega zatem na  ciągłej ewaluacji „ja”. 
470

 

                                        Podmiot uwikłany w szereg kulturowych mediacji rozumianych jako 

ekspresje ludzkiego ducha czy też życia, powraca ostatecznie do siebie, odzyskuje siebie i pogłębia 

swą samowiedzę poprzez swoje własne obiektywizacje. Ten styl myślenia o podmiocie reprezentuje 

właśnie P. Ricoeur jako najwybitniejszy przedstawiciel współczesnej myśli hermeneutycznej. 

Przypisuje on fundamentalną rolę w tworzeniu się podmiotu i doświadczeni jego jedności własnie 

opowieści. Narracyjna jedność życia to innymi słowy  nietrwałe połączenie zmyślenia i żywego 

doświadczenia
471

.  

                                       Zatem język wkracza w prewaloryzującą i heteronomizującą otoczenie 

uczuciowość przekształcając ją.   Należy stwierdzić że w systemie ja kumulatywnego porządek 

ufundowania  jest uzupełniony przez porządek korekty i odgórnego wpływu. Pierwotna 

emocjonalność podlega interpretacji i przeformułowaniu na poziomie ja narratywno-językowego. 

Wyższy poziom myślenia teoretycznego warunkowanego przez wykształcenie formy symbolicznej 
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pisma z kolei ujmuje w funkcjonalne ramy poziom narracji podporządkowując go wyższym 

strukturom symbolicznym. Dla współczesnego człowieka uczuciowość podlega automatycznej 

ekspresji symbolicznej, interpretacji i pozycjonowaniu teoretyczno-systemowemu. Człowiek mający 

uczucia które obejmują silne wartościowania nie może  być interpretowany jako przedmiot wśród 

przedmiotów, ponieważ jego życie obejmuje interpretację, ekspresje tego, co nie może istnieć 

niewyrażone ponieważ jaźń, która ma zostać zinterpretowana, jest ze swej strony jaźnią istoty, która 

sam siebie interpretuje. Uczucia są konstytuowane przez nasz artykulacje owych przeżyć artykulacje o 

których możemy myśleć jako o interpretacjach i jako takie wymagają języka.
472

 

                                      Wkroczenie języka we wnętrze podmiotu niesie ze sobą przekształcenie 

myślenia i zmiany w rdzeniu podmiotu. Dominująca w poprzedniej fazie rozwoju symbolicznego jest 

mimesis - wręcz definiuje się ową zdolność imitacji jako formę myślenia pozajęzykowego na 

poziomie sub-osobowym. Na poziomie świadomości osobowej język potrzebny jest w mowie 

wewnętrznej ( sądy propozycjonalne, introspekcja). Myślenie językowe które odpowiada formie 

symbolicznej języka i jest atrybutem podmiotowości narracyjnej, odbywa się na zasadzie wewnętrznej 

mowy, wewnętrznego manipulowania zdaniami języka publicznego. Mówimy do siebie w myśli, 

tworząc rodzaj wewnętrznego monologu, w którym wyrażamy własne przekonania czy oceny. 

Umiarkowane stanowisko, które przyjmujemy głosi że język naturalny jest niezbędny dla myślenia 

refleksyjnego, umożliwia wykształcenie stanu samoświadomości, z drugiej strony przyjmujemy że 

możliwe jest myślenie niejęzykowe, obrazowe z którego wywodzi się metafora, która z kolei jest 

substratem myślenia niejęzykowego imitacyjnego, język oparty na mechanizmie metafory i metonimii 

jest po prostu w takiej perspektywie niecielesną imitacją wyższego rzędu.  Jeśli myślenie będziemy 

rozumieli z perspektywy meta-reprezentacyjnej, możemy ujmować je jako pierwszorzędowe myślenie 

propozycjonalne, odniesione do świata i znajdujących się w nim przedmiotów oraz zdarzeń.
473

 

                                      Zatem „ja” istniejące w języku i przez język wyodrębnione ze świata i 

przeciwstawione przedmiotowości to kolejny etap rozwoju „ja”. Czynnikiem indywidualizacji a 

zarazem „formą uszeregowania” staje się tu „obecność w języku”, za pomocą którego odnosimy się do 

siebie w sposób zapośredniczony ale i używając słów, odróżniamy się od innych, najbardziej 

oczywistym przykładem tego zjawiska jest używanie imion. Proces językowy powtarza mechanizm 

indywidualizacji i upodmiotowienia na poziomie ja mitycznego oraz wyższym poziomie językowym, 

E.Cassirer pisze o tym explicite :”język nie jest zatem bynajmniej jedynie oddaleniem od nas samych, 

jest raczej, tak jak sztuka, czy każda inna „forma symboliczna”, drogą do samego siebie; jest 

produktywny w tym sensie, że dzięki niemu konstruuje się nasza samoświadomość i świadomość 

ja.
474

Jak definiuje współczesny noblista i badacz świadomości G. Edelman, pod wpływem Ch. S. 

Peircem, myśl jest przekształcaniem symboli .
475

Podobnie stwierdza L. Wittgenstein – „myślenie 

polega w istocie na operowaniu znakami”.
476

 Natomiast  G.H. Mead którego idea interakcjonizmu 

symbolicznego jest jednym z korzeni naszej pracy pisze:” Istnienie inteligencji lub umysłu jest 

możliwe tylko w kategoriach gestów jako symboli znaczących”.
477

 Myślenie polega na operacji na polu 

świadomości( scenie) na symbolach, tworzenie ich jest łączeniem wrażeń w kategorie i odnoszenie 

jednych do drugich za pomocą mechanizmu metonimii i metafory, które są sposobem działania 

umysłu. Tworzenie symboli jest wyrazem aktywności umysłowej i istotą refleksyjnego cogito, a 

poznanie symboliczne par excellence jest poznaniem dyskursywnym osiągalnym w pełni jedynie na 

poziomie językowym. Aby mówić o języku we właściwym sensie musimy dysponować pojęciami 

abstrakcyjnymi i ogólnymi. Logos wiąże to co pojedyncze z całością ”upewnia to, co pojedyncze, że 

może, zamiast zamykać się w swoistości własnego ja (..) osiągnąć byt ogólny” 
478

i dalej pisze E. 

Cassirer: „wszystko co wiemy o rozwoju języka u dzieci, potwierdza de facto ten pogląd. W rozwoju 

tym bowiem, co oczywiste, nie jest tak, że do jakiegoś określonego stadium już nabytego 
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przedmiotowego oglądu dołącza się jakieś inne stadium, w którym ten dany zasób także zostaje 

nazwany, oznaczony i ujęty w słowa. Chodzi raczej o świadomość językowa, pobudzającą świadomość 

symboliczną, która w miarę jak sama się wzmacnia, rozszerza i klaruje, odciska także swe piętno na 

postrzeganiu i oglądaniu. Postrzeganie i oglądanie staje się przedmiotowe do tego stopnia w jakim 

energii języka uda się oświetlić, rozróżnić i zorganizować niejasny i niezróżnicowany chaos prostych 

stanów rzeczy, symbolika językowa otwiera nową fazę życia psychiczno-duchowego. W miejsce życia 

czysto instynktownego, zanurzenia w bezpośrednich wrażeniach i chwilowych potrzebach, wkracza 

życie w znaczeniach. Znaczenia te są powtarzalne i powracające: są czymś co nie tylko tkwi w tu i 

teraz, lecz co we niezliczonych momentach życia w dookreślaniu i używaniu przez niezliczone 

przedmioty, zostaje pomyślane i zrozumiane jako różne i tożsame.” Na mocy owej tożsamości sądów 

dotyczących ”pstrokatości i różnorodności chwilowych wrażeń” powoli i stopniowo zarysowuje się 

określone istnienie ,”wspólny kosmos” (koinos kosmos). Dlatego też to, co nazywamy uczeniem się 

języka nigdy nie jest procesem czysto receptywnym i reproduktywnym, lecz w najwyższej mierze 

produktywnym. Ja uzyskuje w nim nie tylko wgląd w istniejący porządek, lecz partycypuje w jego 

budowie; ma w nim swój udział, nie tylko włączając się weń po prostu, jako w coś danego i obecnego, 

lecz bierze udział w jego zachowaniu i odnowie. Również z genetycznego punktu widzenia można 

powiedzieć, że język jest pierwszym „wspólnym światem”, w który wkracza jednostka, że dopiero za 

jego pośrednictwem ma dostęp do oglądania przedmiotowych rzeczywistości”. Nawet w 

zaawansowanych fazach tego rozwoju wciąż się okazuje, jak splatają się ze sobą mocno są ze sobą 

związane świadomość języka i świadomość obiektu .
479

 

                                       Pod względem czysto genetycznym zarówno ontogeneza, jak i filogeneza, 

rozwój indywidualnej świadomości, jak i świadomości gatunku pokazują, że właśnie te dane, które 

najczęściej uważane były za początek wszelkiego poznania rzeczywistości, są produktem relatywnie 

późnym i by wyodrębnić je z całości ludzkiego doświadczenia, wymagają żmudnego i długiego 

procesu abstrakcji.” Pierwszymi przeżyciami dziecka są przeżycia ekspresji. Postrzeganie „rzeczy” i 

„jakości rzeczowych” otrzymuje swe prawa dopiero później. Decydujący tu jest zwłaszcza język. W 

miarę jak przezywamy świat nie tylko w czystych wrażeniach lecz gdy nadajemy tym wrażeniom 

językowy wyraz, rośnie także siła przedmiotowego przedstawiania. To jednak ,że w obszarze samego 

języka siła ta nigdy nie może zdobyć pełnej dominacji gwarantuje już fakt, że wszelka ekspresja 

językowa jest i pozostaje ekspresją metaforyczną. W organizmie języka metafora stanowi element 

niezbędny, bez niej język straciłby swe życie i stał się skostniałym umownym systemem 

znaków”.
480

Dwie zasady rozwoju języka (które omawiamy szczegółowo w rozdziale III), 

odpowiedzialne za syntaksę i semantykę to  emendacja i metafora. Pierwotnie  spontaniczny wyraz 

uczuć wyrażony w holofrazie i skojarzony z sytuacją staje się niejako jej epitomą. Język rozwija się w 

zależności do stopnia fragmentaryzacji obrazu sytuacji i zróżnicowania funkcjonalnego elementów 

przez kolejne stadia od  polisyntetycznego poprzez aglutynacyjny aż do  analitycznego. Język, pisze 

wspomniany wcześniej francuski filozof H.Ey
481

  kształtuje wewnątrz siebie heterogeniczną 

przestrzeń, Gehlenowski postinstynktowy habitus, która staje się wskutek symbolicznego 

kształtowania przeżywaną i wewnętrznie artykułowaną przestrzenią pola świadomości. W naszej 

opinii nową inkarnacją gramatyki form symbolicznych jest teoria modeli pojęta sensu largo, jednak 

odniesiona do ludzkich władz poznawczych. Stawać się świadomym, to używać, symbolicznego ze 

swej istoty, modelu świata. Język jest uprzywilejowanym modelem, który wchodzi w samą 

konstytucję świadomości włączając w siebie sfery afektywne, uwagę i pamięć. Poprzez język 

odnosimy nasze doświadczenia do naszych dyspozycji jako podmiotu.
482

 Język jako pewna 

abstrakcyjna struktura nie wyłania się z indywidualnego życia świadomości, ale jest przyswajany 

społecznie. Jednak już w swych rudymentarnych formach pełni on rolę wewnętrznego modelu 

rzeczywistości, w który to model może być rzutowane (transponowane) każde doświadczenie. To 

transponowanie wydaje się właśnie istotą nastawienia kategorialnego. Ceniony przez E. Cassirera i 

                                                      
479

 E. Cassirer op.cit. 42,43  
480

 E. Cassirer op.cit. 70 

481
 Piłat R. „Czy istnieje świadomość” Wydawnictwo IFiS PAN  Warszawa 2000 

482
 R. Piłat op.cit.22 



109 

 

będący dla niego źródłem inspiracji K. Goldstein mówi o wolności od bezpośredniego 

przeżyciowego kontekstu,
483

. Zaistnienie języka w wewnętrznej organizacji jaźni jest wyjaśniane 

przez wprowadzenie koncepcji podmiotu warstwowego i kumulatywnego, dla którego jaźń narracyjna 

jest jednym z poziomów,  szczebli rozwojowych.  Ch. S. Pierce dokonał ogólnej klasyfikacji znaków, 

wyróżniając „ikonę”, „indeks” i „symbol”. W wypadku symbolu związek z reprezentowanym 

przedmiotem opiera się na konwencji, w wypadku indeksu zaś czyli gestu wskazania na przykład za 

pomocą palca, relacja z przedmiotem nabiera cech egzystencjalnych. W pojęcie szyfteru obie te 

funkcje występują jednocześnie, najciekawszym tego przykładem są zaimki osobowe. Ja oznacza 

osobę, która mówi „ja”. Z jednej strony znak „ja” może reprezentować swój przedmiot jedynie 

symbolicznie, na mocy powszechnej konwencji, dlatego tez może zostać zastąpiony przez ego  bez 

jakiejkolwiek zmiany sensu. Z drugiej strony znak ten nie byłby zdolny do reprezentowania 

czegokolwiek gdyby nie posiadał egzystencjalnego związku  ze swoim przedmiotem. Tak wiec zaimek 

osobowy w pierwszej osobie charakteryzuje zarówno protagonistę takiego, jaki jawi się on w tym , co 

jest akurat wypowiadane , jak również pewien podmiot, który jest obecny i aktywny w samym akcie 

mowy. „pierwsza osoba świadczy zatem  o tożsamości uczestnika faktu z uczestnikiem faktu 

mówienia”. 
484

To niezwykle istotna konstatacja, w ten sposób bowiem podmiot zakotwicza się w 

języku jako podmiot mówiący, homo loquens staje się poprzez przyjęcie szyftera. Użycie go wskazuje 

na relacyjność tożsamości która w rozwoju ontogenetycznym jest bardzo późna, zaznaczmy, pojawia 

się około 3-4 roku życia i objawia się poprzez przemianę w wyniku której dziecko przestaje  mówić o 

sobie w 3 osobie ale przyjmuje perspektywę pierwszoosobową i zaczyna używać szyftera. Zaczyna 

zatem operować podmiotowością o charakterze relacyjnym, kolektywnym i językowym. „Ja” 

językowe jest podmiotem mówiącym- homo loquens.
485

Kolejny raz zwraca uwagę etymologia słowa 

osoba (persona) w pojęciu szyfteru mamy do czynienia po prostu z kolejną formą obiektywizującego 

odbicia w lustrze maski „ja”.
486

Miejscem narodzin podmiotu ale językowego, a nie podmiotu w ogóle  

jest tu akt narracji, któremu podmiot „zawdzięcza siebie”, przy czym, na co zwraca też uwagę P. 

Ricoeur, nie ma on nigdy charakteru w pełni samodzielnego, autonomicznego, lecz jest także 

współtworzony przez narracje innych.
487

 To jest zasadnicza  różnica pomiędzy naszym stanowiskiem a 

tradycyjną koncepcją tożsamości narracyjnej dzięki wyróżnieniu poziomów i partycji podmiotu 

osiągamy możliwość istnienia w mowie, ale na pewnym poziomie. W świetle przeciwstawnego 

ortodoksyjnego stanowiska w świat porządku mowy wkracza podmiot który wcześniej ukonstytuował 

się jako taki. Wyjściem pośrednim jest uznanie że właściwym podmiotem stajemy przez język, szerzej  

symbol i w ten sposób utrwalamy się. Wkraczamy do języka jako podmiot mimetyczny ukształtowany 

przed językiem w świecie przedsymbolicznym (świecie paleosymboli), gestów i rytuałów. Trudność 

polega na tym  że język aby ustanowić swoją strukturę w takim samym stopniu potrzebuje podmiotu 

jak podmiot języka, rozwiązania należy szukać w konstatacji że język i żywa mowa  nie jest systemem 

formalnie zamkniętym ale otwartym.
488

Język i podmiot to zjawiska ze sobą powiązane,  podmiot na tej 

płaszczyźnie jest formą interakcji, podległości zasadom współdziałania i współpracy komunikacji 

podporządkowany językowi. Zarazem jednak wykorzystuje język od tego etapu począwszy, dla 

autokreacji, czego wyrazem jest „ja” autobiograficzne które powstaje wedle systemu trzech mimesis. 

P. Ricoeura kiedy prefiguracja ludzkiego epizodycznego funkcjonowania zostaje przecięta, zderzy się 

z narracją zewnętrzną(konfiguracja) i w efekcie  zostaje refigurowana jako złożenie historii 

obiektywnej i indywidualnej dając w efekcie „ja” autobiograficzne. Dzięki językowi również 

następuje zjawisko które zauważył L.Wygotski, mianowicie możliwość ujęcia się z zewnątrz  i ujęcia 

jako obiekt w sytuacji transcendencji sytuacyjności, czyli ekscentrycznej pozycjonalności. 

Autosymbolizacja czyli  istnienie (funkcjonowanie) w języku obok istnienia imaginacyjnego jako 

obraz  i jako poczucie cielesne stanowi odrębny trzon egzystencji człowieka który w sytuacjach 

ekstremalnych wypiera inne.(J.Lacan) M. Daraki w koncepcji samo-budującego się podmiotu 

pokazuje  jak siebie sami ujmujemy i za pomocą jakich środków, jak się tworzymy z symboli. Za 
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pośrednictwem czynnika kulturowego dokonuje swego rodzaju autotranscendencja przez symbol. 

Świadomość rdzenna może być nietknięta w przypadku utraty świadomości rozszerzonej, podczas gdy 

utrata świadomości rdzennej powoduje destrukcje świadomości rozszerzonej. Dlatego termin „jaźń” 

należałoby odnosić do „ja” doświadczeniowego, do rodzaju pierwotnej formy bycia sobie danym czy 

samoświadomym, natomiast terminu „osoba” należy używać do konstrukcji „ja” narracyjnego. 

Protoja, ja magiczne - rodzaj czystej obecności w świecie przedrefleksyjnej intencjonalności 

operacyjnej gwarantuje nasze codzienne doświadczenie i współdziałanie ze światem.(Sh.Gallagher, 

A.Kapusta).
489

 Zdolność do minimalnego odniesienia jest jednym z warunków powstania narracyjnej 

jaźni. Po osiągnięciu poziomu językowo-narracyjnego o konieczności jego istnienia dowodzi 

zespół(syndrom) Korsakowa kiedy brak zostaje uzupełniany na bieżąco aby zapewnić spójność „ja”. 

Ja osiągnąwszy poziom narracyjny nie może po prostu go pomijać musi tworzyć się narracyjnie 

poprzez język.
490

Aby zacząć tworzyć auto-narracje, trzeba być w stanie odnosić się do samego 

siebie poprzez użycie zaimka pierwszoosobowego, to poczucie rozróżnienia (miedzy ja i nie-ja) 

jest podstawą dla minimalnej jaźni epizodycznej, która jest dostępna bezpośredniej i aktualnej 

samoświadomości. To minimalne „ja” jest rozszerzone i wzmocnione w autonarracji. Bez tego 

podstawowego odczucia dyferencjacji pomiędzy „ja” i „nie-ja” nie bylibyśmy w stanie odnieść 

się do siebie za pomocą jakichś dookreśleń, a autonarracja by się nie zaczęła. To podstawowe 

rozróżnienie kształtuje się już na poziomie mimetycznym, natomiast na poziomie mitu i po 

przekroczeniu go następuje separacja jednostki od ogółu. 
491

Podmiotowość w pryzmacie 

narracyjnym, przechodząc na poziom narracyjny, nie posiada cechy klasycznego przedmiotu. Taka 

podmiotowość jest konstytuowana częściowo przez autointerpretację.  Rozumienie siebie ma strukturę 

narracji. Proces samorozumienia dokonuje się w języku. Następuje wspołkonstytuowanie jednostki 

jako indywidualności przez  język a ściślej dyskurs. Język różnicuje między podmiotami 

indywidualizując je, utrwalając mityczną inkarnacyjną personalizację. Podmiotem (jako indywiduum, 

podmiotem zindywidualizowanym) można być tylko wśród innych podmiotów-indywiduów, jesteśmy 

podmiotami jedynie w relacji do pewnych innych jednostek, do tych którzy odegrali kluczową rolę w 

procesie naszego samookreślenia. Podmiotowość istnieje jedynie w obrębie czegoś co nazywamy 

sieciami interakcji. Indywidualność  czyli ego  konstytuuje się gdy  podmiot czyli samo-zwrotność, 

system dynamicznych  odwołań osiąga zindywidualizowanie, które powstaje poprzez kontakt z innymi 

podmiotami.
492

 Tożsamość staje się przedsięwzięciem organizowanym językowo przez refleksje. 

Refleksyjne projektowanie tożsamości polega na zachowywaniu spójnej, ale stale rewidowanej 

narracji biograficznej w kontekście wielu wyborów „filtrowanych przez abstrakcyjne systemy”. 

Mechanizmy formowania tożsamości „ja” są  ukształtowane przez instytucje kultury. Tożsamość 

„ja” w opozycji do  jaźni jako kategorii mitycznej zakłada świadomość refleksyjną. Inaczej mówiąc, 

tożsamość jednostki nie jest po prostu czymś danym, rezultatem ciągłości jej systemu działania, lecz 

czymś, co musi być stale kreowane i podtrzymywane przez jej refleksyjną aktywność. Tożsamość jest 

jaźnią refleksyjnie rozumianą przez osobę w kategoriach  jej biografii
493

. Tożsamość własną jednostki 

to poczucie refleksyjnie rozumianej biograficznej autonarracyjnej ciągłości. Autonarracja musi stale 

integrować nowe wydarzenia pojawiające się w świecie i włączając te które są dla jednostki istotne. 

Integralność „ja” wytwarza kokon obronny umożliwiający jednostce funkcjonowanie. Rozwój 

wewnętrznie odniesionych systemów społecznych leży u podstaw refleksyjnego projektowania 

tożsamości „ja”. Tożsamość  podmiotu samokreuje się w rozumieniu. Trawestując stwierdzenie 

Ch.Taylora indywiduum można być tylko pomiędzy innymi indywiduami, podmiot (jako uniwersalną 

strukturą autoreferencji) teoretycznie  może funkcjonować solipsystycznie. Taki nagi 

niezindywidualizowany podmiot byłby tożsamy ze sobą, ale nierozwojowo, nie mógłby podlegać 

dalszym przemianom ewolucyjnym, które są w znacznej mierze wynikiem przepracowywanie i 
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internalizacji stosunków interakcyjnych. Tożsamość indywidualności jednostki nie jest dana, lecz 

konstruowana w rozwijającym się w ciągu całego życia procesie samo rozumienia, konstytuuje się ona 

w formie spójnej narracji o życiu jednostki. Poziom „ja” odpowiadającego formie symbolicznej języka 

to  w naszym ujęciu jaźń narracyjna. Idąc w ślad za uczennicą H. Usenera, Olgą Freudenberg 

twierdzimy że narrator który pojawia się wraz z wyodrębnieniem mowy zależnej jest swego rodzaju 

reprezentantem nowego poziomu podmiotowości, która oddziela się za pomocą języka. Wprowadza 

niejako nowy poziom podziału miedzy sobą i światem, a zarazem miedzy sobą a innymi, poprzez 

zapośredniczenie, tym medium jest język. Język to żywioł którym uczestniczy, żywa struktura której 

jest poddany kształtuje nowy poziom „ja”, które samoorganizuje się poprzez narracje. Pierwotny stan - 

uwaga, następnie wspólna uwaga i  w końcu świadomość zbiorowa wygenerowane są przez interakcje 

grupową. Zwielokrotnienie uwagi prowadzi do wytworzenia się wspólnego pola świadomości. Przez 

językową stymulację następuje proces odwrotny towarzyszący oddzielaniu się „ja” -indywidualizacji. 

Świadomość jako stan ukonkretnionego  ego pojawia się w wyniku procesu odwróconego (poddanego 

rewersalizacji) przez  indywidualizacje gdzie dokonuje się rytualne „wlanie” struktury zespolonej 

uwagi (świadomości) w zindywidualizowany cieleśnie organizm i  ucentrowanie jej 

(perspektywizacja).  W ten sposób  „ja” jako ego zaczyna się wyodrębniać. Zatem symbolizacja i 

interaktywna synergiczna semantyzacja, kiedy za pośrednictwem znakowym powstaje stan 

zjednoczonej uwagi, generują się indywidualne „ja”, z ikon i znaków indeksalnych wyłaniają się 

symbole, stan zjednoczonej uwagi wytwarza stan uświadomienia, który w kontakcie ze znakiem 

symbolicznym, numinotycznym pra-imieniem, wywołuje wewnętrzne zdwojenie i daje początek 

zapośredniczonej symbolicznie autorefleksyjności. 

II.19. Jaźń autobiograficzna jako jaźń autokreatywna. 

                                      Na poziomie autobiograficznym  narracja staje się autonarracją. 
494

”Ja” 

narratywne opiera się na języku, „ja” autobiograficzne na  wynikającej z języka pamięci semantycznej.  

Wspólny język pozwala dzielić się umysłami przez definiowanie wspólnych reprezentacji, we 

wspólnej wymianie, gdzie idee i impresje mogą być wymieniane ,testowane i rekombinowane. 

Najważniejszy  wytwór kultury oralnej to mit. „Ja” mityczne bliskie jest „ja” eksternalno-

językowemu, nie jest to tożsamość prosta, ale te poziomy są równorzędne, istotne jest to że w 

mechanizm generowania tych poziomów wprzęgnięty jest język, w przypadku pierwszego jest to 

mowa egzocentryczna, w przypadku drugiego egocentryczna. Który z kolei jest wynikłym z interakcji 

grupowej początkowo elementem addytywnym,  uzupełnieniem, a potem zastępnikiem,  zastępczym 

operatorem komunikacji, ale przede wszystkim reprezentacji. Podobnie jak P. Ricoeur,  Merlin Donald 

twierdzi że historie, opowieści to  karma dla samoidentyfikacji, co więcej historie to dla niego 

imaginatywny wstęp do autoidentyfikacji i podstawy dla wykształcenia się „ja” autobiograficznego, 

wymagającego zewnętrznej symboliki, czyli datowanego około 40 tys. lat temu. Do tego czasu mamy 

małe historie-opowieści,  po tym okresie rodzi się „Wielka Historia”. E. Mieletinski nazywa to 

narodzinami mitu historycznego
495

. Koncentruje się on w swej pracy o pochodzeniu mitu 

bohaterskiego na momencie przejścia miedzy mitem - powtarzającą się opowieścią, a niepowtarzalną 

historią zobrazowaną np. w legendzie o  Gilgameszu która jak twierdził M. Eliade jest niejako 

ostatnim mitem i zarazem pierwsza historią.
496

 40 tysięcy  lat temu wynalazek  zewnętrznej  symboliki 

i zapis symboli internalnych „gromadzonych w mózgu” spowodował radykalne i nieodwracalne  

zmiany. Zdaniem M. Donalda nastąpiło to nie tylko w kulturze zewnętrznej ale doprowadził do 

transformacji w rdzeniu człowieka jako istoty odtąd kulturowej, tutaj jego konkluzje pokrywają się z 

wnioskami W. Onga w kwestii konsekwencji inkorporacji pisma jako dodatkowego czynnika 

przekształcającego inherentnie jaźń. W późniejszym stadium ewolucji bardziej złożone poziomy jaźni, 

jaźń rdzenna i jej następczyni – ja autobiograficzne oraz postulowane przez M. Donalda ja 

eksternalno-symboliczne (zewnątrz centryczne, oparte na zewnętrznych źródłach symbolizacji, ten 
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etap jest ukoronowaniem procesu upodmiotowienie u M. Donalda), zaczęły wytwarzać  w umyśle 

subiektywność i zasługiwać na miano świadomości. Jeszcze później bardziej zaawansowane 

konstrukcje umożliwiły pozyskanie i akumulowanie bogatszej wiedzy na temat organizmu i jego 

środowiska. Wiedza ta gromadzona była w wewnętrznej pamięci mózgu, oraz w pamięci zewnętrznej, 

zapisywanej w instrumentach kulturowych. Świadomość w najpełniejszym tego słowa  znaczeniu  w 

zgodnej opinii A. Damasio i M. Donalda pojawiła się kiedy wiedza ta została usystematyzowana , 

przedstawiona symbolicznie  na różne sposoby ( z językiem rekursywnym włącznie) i wykorzystana 

przez wyobraźnię i rozum .
497

Jaźń autobiograficzna jest jaźnią uświadomioną. Czerpie ona z 

całego spektrum naszej zapisanej w pamięci historii zarówno najnowszej jak i odległej. 

Inferencja miedzy świadomym umysłem i symbolicznym otoczeniem wytworzyła dwie drogi 

wpływu symbol- myślący podmiot, myślący podmiot-symbol, jest to dwubiegunowy  proces o 

charakterze otwartym.  Jest to zarazem proces który, stanowi swoisty  probierz wolności podmiotu, 

od tego momentu podmiot uzyskuje stosunkową wolność w sensie samostanowienia  poprzez własną 

historię, w postaci biografii, symbolicznie tworzy siebie. W ten sposób zyskuje status 

samostwarzającego się, autokreatywnego podmiotu tworzącego się z materiału symbolicznego. Czyni 

tak wchłaniającego go i wytwarzającego eksterioryzację za pomocą których zwrotnie się dookreśla – 

na co zwróciła uwagę najbardziej dobitnie M. Daraki.  

                                       Zewnętrzne (eksternalne) pole tworzy zwierciadło dla świadomości. Rdzeń 

żywej świadomość  to  inferencja, mediatorem między pierwszym epizodycznym, konkretnym  i 

drugim mimicznym poziomem uwagi jest  trzeci poziom łączący uwagę i zarządzanie, ten trzeci 

poziom wymaga zewnętrznego oparcia w słowie  respective znaku. Sprzęg  z systemem 

zwierciadlanym(mirror-system) czyli zewnętrznym zwierciadłem kultury, umożliwia posiadanie 

precyzyjniejszych i trwalszych reprezentacji umysłowych. Zmiana  mocy świadomego umysłu 

pozwala na refleksję dotyczącą  samego siebie, pozwala wyewoluować dłuższym i bardziej 

abstrakcyjnym procedurom zwielokrotniając liczbę i rodzaj (mieszanych) modusów i stopni 

świadomości. Dzięki temu ludzka relacja z kulturą umożliwia unikalny, hybrydyczny dodatkowy 

kanał transmisji kulturowego wpływu. Poziom kultury zewnętrznej wpłynął na wytworzenie pamięci 

deklaratywnej. Ja autobiograficzne to inaczej mówiąc jaźń autobiograficzna, ta zaś jest 

autobiografią uświadomioną
498

.Czyli historią  z głównym aktorem, auto-model występuje tu 

umiejscowiony epizodycznie, narracyjnie (mitycznie) i historycznie. Ja mityczne jest dopełniane przez 

ja narracyjne (składnik  ja autobiograficznego u A.Damasio). Nazwy odzwierciedlają różnice aspektu; 

z jednej strony narracji  jako  syntagmatu, z drugiej paradygmatycznego mitu. Występuje paralelność 

płaszczyzn odniesienia, zbiorowej i jednostkowej, wewnętrznej i zewnętrznej.„Ja” autobiograficznemu   

odpowiada „ja” historyczne, natomiast „ja” narracyjnemu –„ ja” mityczne. Ja narracyjne  spełnia 

wyznaczniki podmiotu narracyjnego Paula Ricoeura. Narracja odbywa się w ramach 

paradygmatycznego mitu.” Ja” autobiograficzne to „ja” zwierające historie i narracje wymagające 

pamięci epizodycznej, która pomaga uporządkować nie tylko zdarzenia ze świata  zewnętrznego, ale 

różne stany wewnętrzne  przestrzennie i czasowo i myśleć o sobie jako całości (aspekt wyróżniony 

przez T.Metzingera jako osobowość-całość poczucie siebie jako całości) w sensie całości procesu 

historycznego odpowiada ono ja autobiograficznemu  w nomenklaturze A. Damasio. „Ja” rdzenne w 

takim wypadku którego owym rdzeniem jest według A.Damasio przejściowy lecz świadomy punkt 

odniesienia dla indywidualnego organizmu w którym dochodzi do pewnych zdarzeń ,
499

 tworzy się 

nowe w zależności od obiektu, jest współdefiniowane przez obiekt z którym jest w kontakcie , 

współokreślane przez obiekt który je przekształca. Połączenie  wyobrażeń zmiany ciała i zmiany 

środowiska w  jednym planie współtworzy „ja w uwikłaniu”, te powtarzające się stany uświadomienia 

prowadzą do sformułowania „ja” autobiograficznego/ narratywnego,  które łączy jako wspólny 

mianownik różne akcje i działania organizmu. „Ja” rdzenne podobnie jak „ja” mimetyczne ma 

momenty uświadomień kiedy przez zwrotne nastawienie intencjonalne odnosi się do  innego „ja” 

naśladowczo lub dyktując wzorzec. Bierze udział w grze- kooperacji z innym, niejako nie pamięta 

siebie w historii, pamięta  siebie co najwyżej jako wzorzec działań. W ogóle brak mu 
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zindywidualizowanych wyznaczników, które daje język. „Ja” mimetyczne wytwarza się gdy obiektem 

z którym wchodzi w reakcję ”ja” jest inny podmiot. Następnie wskutek wzajemnego naśladowania w 

procesach interakcji zgodnej z regułami teorii gier, następuje seria upodobnień i wykształcania 

nowych wzorców .Gdy mimesis przybiera formę języka wzorce te można utrwalać w sposób 

absencyjny czyli podczas nieobecności źródła pobudzeń. Obiektywizuje rzeczywistość po stronie 

przedmiotowej,  ale po stronie podmiotowej ja indywidualizuje się stwarzając przestrzeń dla 

indywidualizmu. Wobec nieobecności języka mimetyczny kontroler jest dominującym planem 

reprezentacji.
500

„Ja” postrzega siebie w kontekście  uwikłania. Momentalne uświadomienia na bazie 

cielesności w działaniu zostają skonsolidowane w całościowy obraz podmiotu. Uświadomienie 

następuje na granicy pomiędzy proto-ja a „ja” rdzennym, pomiędzy nieświadomym proto-ja  a 

świadomym „ja” rdzennym. Transformacja, która zachodzi w wyniku działania mechanizmu 

świadomości rdzennej  prowadzi do sformowania się pamięci autobiograficznej /narratywnej przez 

zapamiętywanie powtarzających się doświadczeń ja  rdzennego. Ja autobiograficzne jest zależne od 

zarówno od ciągłych impulsów  świadomości rdzennej, jak i ciągłej reaktywacji wspomnień 
autobiograficznych .

501
 

                                      Ja symboliczne dzięki momentom wsparcia zewnętrznej symboliki 

zyskuje zewnętrzną podstawę  powstaje tzw. podmiot eksternalny (autobiograficzny) oparty na 

zewnętrznych zawęźleniach upodmiotowień- symbolice dzięki której ja powraca do siebie w 

sposób ekstymny. Stąd w nomenklaturze S. Żiżka i T. Myersa określenie -  podmiot ekstymny. 

Można wyróżnić  zatem ja rozszerzone, jest ono hybrydycznym produktem rozwoju mózgowia i 

niewidzialnej sieci kultury za pośrednictwem głębokiej inkulturacji polegającej na symbiozie 

mózg- kultura.
502T. Deacon odwraca logikę ewolucji, twierdzi że  już sam symbol był 

inicjatorem  „prefrontalizacji” mózgu w ewolucji hominidów. Pisze wprost że:  

„używanie symboli w wymiarze ewolucyjnym spowodowało zmiany w mózgu.”
 503

 

II.20. Ego abstrakcyjne, ja teoretyczne jako korelat formy symbolicznej pisma. 

                                       Formą symboliczną jaką, jak przyjmujemy za G. Godlewskim jest pismo
504

 

ma swój odpowiednik po stronie współ-wyłaniającego się wraz z nią poziomu „ja” jakim jest ego 

abstrakcyjne. To ego jest zakotwiczone w „Trzecim Świecie” K. Poppera. Wyłania się w otoczeniu 

przeistoczonym semantycznie, którego najlepszym eksponentem jest pismo czyli trwały zapis 

symboliczny. Jest punktem oparcia dla rozwoju jakiemu podlega w tym sztucznie ukształtowanym, 

tekstualnym środowisku podmiot. Walter Ong, czerpiąc inspirację z Platona jako pierwszy zwrócił 

uwagę  na sposób w jaki pismo przekształca świadomość, wkraczając do jej rdzenia.
505

 My dodajemy 

że przekształca również podmiot i jego „władze”. Rozszerza pamięć, przekształca uwagę, pogłębia 

autorefleksję. Podmiot wchodząc w kontakt z pismem, tekstem, wchodzi w relację interpodmiotowo-

symboliczną na wyższym poziomie abstrakcji. Ma do czynienia w sposób zapośredniczony 

symbolicznie w postaci symboli trwałych z innym podmiotem nieobecnym. Podmiotem 

symbolicznym par excellence, przez to że nieobecnym, zastąpionym przez symbol. Zatem 

ukształtowanie siebie ma głębszy, intymny charakter w trakcie lektury, jest sam ze sobą a zarazem ta 

relacja ma nie tylko intrapodmiotowy charakter, ale również  interpodmiotowy, jako że obcujemy w 

ten sposób z zapisem świadomej pracy innych podmiotów. Ten stan odosobnienia, a zarazem 

otoczenia przez świadome wytwory kulturowe w postaci symboli, sprzyja autokreacji. Na tym 

poziomie symbol zyskuje nie tylko status czysto funkcjonalnego interpodmiotowego pośrednika, ale 
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obdarza nas wolnością i możliwością samo kształtowania. Jak pisze E. Gilson człowiek jest homo 

sapiens wyłącznie jako homo loquens, dwie podstawowe formy języka - mowa i pismo - tak 

nierozerwalnie są dziś związane wzajemnie, że nie możemy już myśleć inaczej niż odczuwać mniej 

czy bardziej bezpośrednio, graficzną postać słów, obecną w naszej świadomości. „W przypadku pisma 

-signum signi jest znakiem nieożywionym znaku ożywionego.”
506

 Omówieniu tej formy poświecimy 

odrębny VI rozdział. 

                                      Wraz z rozwojem poziomów podmiotu wzrasta dekontekstualizacja, wolność 

od kontekstu, otoczenia przyrodniczo-społecznego i wolność w samo kształtowaniu. „Ja” w ten sposób 

osiąga coraz wyższy stopień autonomii. 
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III. SYMBOL I SYMBOLIZACJA. 

                                      W niniejszym rozdziale stawiamy sobie za zadanie zarysować problematykę 

związaną z szeroko ujętym procesem symbolizacji w kontekście podmiotowości. Naświetlić  problem 

podmiotu z perspektywy symbolu. Przedstawimy również możliwe uzupełnienie klasycznej refleksji 

nad symbolem o nowe ustalenia (min. etologii, antropologii, neurologii).  Przyjmując że symbol jest 

jądrem kultury, a kwestia symbolu i proces symbolizacji  zagadnieniem zasadniczym dla filozofii 

kultury postawimy pytanie o eksplikacje ufundowania kulturowego podmiotu. Wspólne zrozumienie 

natury symbolu i procesu symbolizacji stanowi  kluczowe ogniwo w procesie wyjaśnienia  specyfiki 

człowieczeństwa (conditio humana) w kontekście jego wytworów. Kwestia symbolu podejmowana 

była w XX wieku przez wielu wybitnych myślicieli przywołując tylko najwybitniejszych: Clifford 

Geertz, Claude Levi-Strauss, Mircea Eliade, Paul Ricoeur;  niewątpliwie jednak największy wkład w 

jego opracowaniu spekulatywnym położył u progu minionego stulecia Ernst Cassirer. Dlatego za 

punkt wyjścia naszych rozważań  przyjmiemy przywołanie  wysiłku systematyzacji wielkiego 

myśliciela niemieckiego,  który zainaugurował w XX wieku powtórnie namysł nad zjawiskiem 

symbolu. Chcemy tutaj  zarysować problematykę odnoszącą się do symbolizacji w kontekście 

podmiotowości i zająć się symbolem w kulturze i procesem inkulturacji przez symbol oraz 

problematem symbolizacji w kontekście podmiotowym. Symbolizację rozumiemy szeroko jako proces 

nadawania znaczeń i  tworzenia pojęć. Z założeń naszych wynika zamiar synergicznego połączenia 

ustaleń neurobiologii (A.Damasio), psychologii (M.Tomasello), kognitywistyki (G.Lakoff) z 

oryginalnym wyjściowym systemem E.Cassirera. 

 

III.1. Metodologia badania symbolu w kontekście jaźni. 

                                       Kluczowy wnioskiem z poprzedniego rozdziału co do zamierzeń było  

przedstawienie symbolu jako mówiąc słowami P. Ricoeura czegoś objawiającego samowiedzy nią 

samą. To stwierdzenie P. Ricoeura będzie nicią przewodnią naszej dalszej wędrówki przez  

antropologię symbolu. Symbolu nie tylko objawiającego ale i ustanawiającego samowiedzę, niejako 

współ-konstytuującego samowiedzę. Nasza zasadnicza teza przypomnijmy głosi że człowiek może 

dotrzeć i rozumieć siebie jedynie przez symbole. Medium to  jest to istotnym koniecznym pośrednik 

na drodze autorefleksji i autoreferencji .W odbiorze wewnętrznym człowiek postrzega się jako  

symbol, jest to proces autosymbolizacji, element gry symbolicznej. Chcemy pokazać że formowanie 

„ja” następuje  w fazach odpowiadających formom symbolicznym. W ten sposób rozszerzamy tezę M. 

Donalda:”. “Współcześnie człowiek dysponuje trzema systemami reprezentacji pamięciowej które są 

nie osiągalne dla nawet najbliższych mu prymatów: zdolnością mimetyczną, językiem i zewnętrznymi 

symbolami” 
507

” i odniesiemy ją do podmiotu jako takiego. 

Ukoronowaniem procesu kumulacji „ja” jest „ja” autobiograficzne, jest wyższą formą „ja” 

narracyjnego, które jednak aby istnieć musi być synchronicznie  podtrzymywane w istnieniu na 

zasadzie creatio continua przez interakcje z niższymi poziomami jaźni, zgodnie ze słowami Maxa 

Schelera: ”życie duchowe ludzi nie posiada realności fizycznej musi podejmować nieustanne wysiłki by 

podtrzymywać jego realność”.
508

 Jest to zarazem „ja” teoretyczne widziane z perspektywy 

zewnętrznego zapisu autobiograficznego. 

                                      Konstytucja wewnętrzna człowieka jako podmiotu za pomocą symboliki, 

czyni z niego w pewnym sensie „organizm symboliczny”. To właśnie przez symbole następuje 

emergentne formowanie się „ja” za pomocą form symbolicznych, kolejnym stadiom, z których 
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pierwszy jest mit, odpowiadają kolejne warstwy podmiotowości. Za pomocą znaków i symboli 

następuje  konsolidacja świata wewnętrznego; emocje, pasje, stany, nastroje, myśli zyskują stały status 

są nazwane i wydzielone. Podobny zabieg jakiego dokonał E. Cassirer na języku i gdzie ekstrapolował 

prawa rozwoju języka na kulturę pragniemy rozszerzyć na podmiot. Trychotomia Ch. S. Pierce 

(wskaźniki, ikony, symbole) uhistoryczniona przez E. Cassirera zostaje przez nas odniesiona do stopni 

rozwoju podmiotu i kultury (magia, mit, język, nauka).Cassirerowska idea podmiotowego 

kształtowania symboli, co za tym idzie całej sfery kultury stała się także myślą przewodnią rozważań 

S. Langer, która jednak pojmowała „ja” w paradygmacie naturalistycznym. S. Langer dokonała 

„psychologizacji” procesu symbolizowania, uznając  że jest on konstruktem mentalnym związanym z 

biologiczną strukturą ludzkiego organizmu. Tym tropem właśnie zamierzamy iść. 

                                      Nawiązując do kantowskich korzeni E. Cassirera należy przypomnieć że, 

symbol według I. Kanta to zbieżność tego co zmysłowe i tego co niedostępne dla zmysłów. W 

„Krytyce Władzy Sądzenia” przedstawienie symboliczne  nie prezentuje pojęcia bezpośrednio (jak 

transcendentalny schematyzm) tylko pośrednio „wskutek czego wyraz nie zawiera właściwego 

schematu dla pojęcia, lecz jedynie symbol dla refleksji”
509

. Zgodnie z przyjętymi założeniami analiza 

będzie przeprowadzona  w paradygmacie przeformułowanego interakcjonizmu w powiązaniu z 

koncepcją form symbolicznych. Wedle najbardziej rudymentarnej, behawioralnej definicji Morrisa  

znak to wszelki wzór –bodziec aktywacji różny od przedmiotu oznaczonego. Staje się jego znakiem, 

jeśli wywołuje w organizmie dyspozycje do jakichkolwiek reakcji poprzednio wywołanych przez ten 

przedmiot.
510

 Jednak należy pamiętać że E. Cassirera promował funkcjonalistyczne rozumienie 

symboli w ogóle, czyli fenomenów językowych, mitycznych i artystycznych rozumianych jako 

procesy. W związku z tym to co dla najistotniejsze, to to że symbol nie jest wyizolowanym 

przedmiotem, archetypem lub jakąkolwiek autonomiczną jednostką,  ale wprowadzeniem 

paradygmatu, który istnieje tylko dlatego, że działa dialektycznie między podmiotami a 

przedmiotami.
511

 W ten sposób w pojęciu formy symbolicznej chodzi nie tylko o izolowanie figur  

kultury sensu largo („figur-rzeczy”), ale raczej o samą funkcję figuracji, która je wytworzyła. Jest to 

coś na kształt gramatyki ogólnej, względnie generatywnej, „rodzajem gramatyki funkcji symbolicznej 

jako takiej, która obejmowałaby i określała w sposób ogólny całość wyrażeń i poszczególnych 

idiomów, które odnajdujemy w języku i sztuce, w micie i w religii.”
512

 Takie było zadanie ogólnego 

pojęcia symbolu. To, że był on rozpatrywany pod kątem prymatu relacji nad jej członami i funkcji nad 

przedmiotem (lub substancją), wskazuje na  istotny krok jaki E. Cassirer poczynił w badaniu wkładu 

symbolu w samo-kształtowanie podmiotu. 

                                       E. Cassirer idąc za Ch.S. Pierce’m wyróżnia trzy szczeble znaku: wskaźnik, 

ikonę i symbol właściwy. Definicja wskaźnika głosi że część zachowań ludzkich, wytworów i zjawisk 

stanowiących przedmiot ludzkich reakcji ma charakter znaków. Zgodnie z najprostszym określeniem, 

znak jest to wszelkie wydarzenie lub przedmiot powiązany w doświadczeniu jakiejś żywej istoty z 

innym przedmiotem lub wydarzeniem do którego się odnosi. Dla istoty reagującej ważny jest przy tym 

na ogół nie sam znak, ale zjawisko, znak  jest przedmiotem aktualnie bezpośrednio dostępnym w 

doświadczeniu. Znak symplifikując problem - zastępuje dla kogoś coś innego, czym sam nie jest..
513

 

W sposób naturalny powiązane ze zjawiskami znaczonymi znaki stanowiące poprzedniki tych zjawisk, 

ich następniki lub części wspólnych całości np. chmury oznaczające nadchodzący deszcze, objawy 

choroby itp. Związki tego typu opierają się na prawach natury ustalają one prawa konieczne 

niezależne od społecznej konwencji. Ten typ znaków określony jest terminem znaków naturalnych, 

sygnałów, oznak lub symptomów.  
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                                        Znaki konwencjonalne - symbole powiązane są ze zjawiskami oznaczanymi 

na zasadzie arbitralnego ustalenia właściwego danej kulturze.. Znaki konwencjonalne są najczęściej 

kulturowo określonymi, nie instynktownymi aktami zachowania człowieka lub wytworu(wytworami) 

ludzkich działań. Mogą to być naturalne przedmioty, których związek z desygnatem został ustalony na 

zasadzie konwencji, nie zaś koniecznych, naturalnych powiązań.
514

 

                                       Trzecią pośrednią kategorią znaków zbliżonych pod pewnym względem do  

znaków naturalnych oraz do znaków konwencjonalnych stanowią znaki ikoniczne. Ich związek z 

desygnatem polega na pewnym podobieństwie struktury lub innych właściwości. Ikona jest w tym 

ujęciu wszelkim mimetycznym przedstawieniem desygnatu np. onomatopeje językowe i muzyczne 

dźwięki naśladowcze. S. Langer rozwijając koncepcję symbolizmu prezentacyjnego wskazywała że 

realistyczne rysunki jako znaki ikoniczne cechuje również funkcja abstrakcji stanowiąca według niej 

cechę powszechną znaków symbolicznych. Stopień abstrakcji znaków ikonicznych jest dużo niższy, 

niż to ma miejsce w przypadku czysto konwencjonalnych znaków słownych pozbawionych wszelkich 

naturalnych związków z desygnatem i całkowicie zależnych w swej funkcji od swoistej tradycji 

kulturowej. 

Oznaki i znaki słowne (symbole) znajdują się na przeciwnych biegunach, jeśli chodzi o sposób ich 

konstytuowania. Źródłem pierwszych jest porządek naturalny i naturalna zdolność do reakcji 

warunkowych właściwa ludziom i zwierzętom oraz ludzka zdolność do postrzegania i wnioskowania. 

Źródłem drugich jest kolektywna działalność ludzi tworzących kulturę. Wszystkie teorie zajmujące się 

znakami za punkt wyjścia przyjmują relacyjny charakter znaku, tj. związek pomiędzy tym, co 

znaczące (signans) a tym, co znaczone (signatum).  

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy semiosis a informacją. Semiosis to zjawiska i procesy 

funkcjonowania znaków. Informacja  w stosunku do systemów biologicznych jest określana jako 

wszystko, co wywiera wpływ na orientację organizmu. Jej znaczenie dla organizmu „może być 

określone jako selektywna funkcja wobec możliwych stanów orientacji organizmu, czyli organizująca 

funkcja wobec organizmu” indywidualny organizm aktualizuje swój system orientacyjny w 

odpowiedzi na fizyczne znaki otoczenia odbierane przez organy zmysłowe. Ta przystosowawcza 

aktualizacja stanu orientacji nazywa się percepcją.
515

Z kolei system percepcja-semiosis jest 

uzupełniony przez tzw. sensepcję, o której była już mowa, a która jest zjawiskiem pośrednim , polega 

ona na identyfikacji źródła bodźca percepcyjnego i jest wynikiem połowicznej formy sygnifikacji- 

ikonizacji. 

Zgodnie z przedstawionymi poprzednio ogólnymi określeniami znaku, znak symboliczny jest 

przedmiotem fizycznej percepcji. Według behawiorystycznej interpretacji Ch.Morrisa, znaczeniem 

czyli odniesieniem znaku jest sam przedmiot. Przedmiot ten aktualnie nie działa jako bodziec, ale znak 

należy do klasy obiektów aktualizujących u interpretatora dyspozycje do reagowania na ten 

przedmiot.
516

 Dlatego należy sięgnąć do bardziej złożonej koncepcji znaku stworzonego przez Ch. S. 

Pierce’a, z uwagi na to iż stanowi ona całościowy system. 

III.2.Koncepcja symbolu według Ch.S. Peirce’a. 

                                      Według Ch. S. Pierce’a 
517

 znak jest jakąś „rzeczą”, która pozostaje w relacji 

do „drugiej rzeczy”, swego przedmiotu,  pod względem jakości w taki sposób, że wprowadza „trzecią 

rzecz”, swego interpretanta, w relację do tego przedmiotu. Triada jaką jest znak wskazuje na to, że 

znak odnosi przedmiot do interpretanta za pomocą pewnego środka działającego jako nośnik przekazu. 

Tym samym wraz ze znakiem symbolicznym pojawia się podmiot, powstaje relacja trójelementowa: 

podmiot-znak -przedmiot. Ze względu na relacje znaków do ich przedmiotów wyróżnia się znaki 

ikoniczne, wskaźniki i symbole.  Znak ikoniczny jest determinowany przez swój przedmiot na mocy 
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wewnętrznej natury tego przedmiotu. Wskaźnik określany jest przez przedmiot na mocy pozostawania 

w relacji przystawania do tego przedmiotu. Symbol to znak determinowany przez swój przedmiot w 

tym sensie, że interpretuje się go na mocy konwencji, nawyku albo naturalnej dyspozycji jego 

interpretanta. 

 Triadyczna struktura znaku to kolejno: medium przenoszące znaczenie, przedmiot odniesienia i samo 

znaczenie. Trzy możliwe typy znaków –interpretantów to świadome doświadczenie rozumiane jako 

typ pasywnej percepcji (interpretant emocjonalny), aktywne działanie (interpretant energiczny) inny 

znak (interpretant logiczny, intelektualny). 

Według Ch. S. Peirce’a, reakcja podmiotu postrzegającego może mieć charakter stanów fizycznych 

wzbudzonych przez znak ( przez interpretant emocjonalny znaku) lub reakcji fizjologicznych. 

Kolejność przedstawiona w postaci ciągu aktów doświadczenia zapośredniczonych znakami, prowadzi 

do specyficznej hierarchii znaczeń od emocjonalnego, przez energetyczny po logiczny.
518

 Przywołanie 

w tym miejscu Ch. S. Peirce’a jest o tyle konieczne że to do niego implicite będzie odwoływała się 

(lub explicite) powoływała się tradycja amerykańskiego transformacjonizmu symbolicznego 

wywodzące się od uczennicy E. Cassirera -S. Langer. Triadyczna natura znaku który przejawia się w 

trzech relata, generując dynamiczna semiosis, będącą procesem ciągłej interpretacji. Jeśli znak 

reprezentuje przedmiot, to jednocześnie oddziaływuje na umysł, a więc sprawia że w umyśle pojawia 

się coś, co pośrednio zależy od tego przedmiotu. Ogólnie rzecz biorąc stanowisko E.Cassirera na 

kwestię relacji podmiot-symbol przeformułowane przez S. Langer i wzbogacone o badania M.Lewisa, 

T.Deacona, M. Donalda i innych można określić jako interakcjonizm symboliczno-transformacyjny.  

 

III.3 Człowiek jako animal simbolicum.  

                                    Ernst Cassirer zdefiniował powtórnie naturę człowieka przez pryzmat symbolu, 

uznał że probierzem człowieczeństwa  jest wysiłek i moc transformacji symbolicznej. Tym samym E. 

Cassirer definiując funkcjonalnie człowieka jako animal symbolicum (istota tworząca symbole),  

wyznaczył nowy horyzont refleksji filozoficznej w którym symbol odgrywa role wręcz 

antropogeniczną.  Dla Cassirera koncept  człowieka jako animal symbolicum jest pojęciem 

kluczowym dla zrozumienia odrębnego statusu egzystencjalnego człowieka jako istoty posługującej 

się symbolami. Człowiek w tej perspektywie uczłowiecza środowisko zgodnie z własnymi projektami 

którym nadaje  postać symboli. Czym jest symbol? Sam E. Cassirer ujmował to tak:” próbowaliśmy 

ująć w nim (symbolu) całość tych zjawisk , w których w ogólności przejawia się zawsze pewne 

„usensownienie” tego co zmysłowe; w których to co zmysłowe jawi się zarazem jako uszczegółowienie 

i ucieleśnieni, jako manifestacja i inkarnacja sensu co do swego bytu i takiego właśnie bycia”. 
519

Symbol to materialny zmysłowo uchwytny substrat wyposażonym w pewien sens. Wtóruje mu 

współczesny filozof C. Geertz:” symbole (...) są namacalnymi przedstawieniami pojęć, abstrakcjami 

ujętymi w naocznych formach, konkretnymi wcieleniami idei, postaw sądów, tęsknot i wierzeń ".
520

 

Zazwyczaj przyjmuje się (T. Deacon) że symbol funkcjonuje tylko jako element całego świata symboli 

(sieci symboli), również E. Cassirer deklaruje: „tworzenie symboli ludzka aktywność symbolotwórcza 

jest pracą świadomości implikującą jej twórczy „działaniowy” charakter ; świadomość istnieje dla 

podmiotu poprzez działanie. Przez działanie symboliczne (symbolizowanie) rozumiem akt 

symbolizowania będący wyrazem nadawania materialnemu nośnikowi duchowego znaczenia,”
521

 

 E. Cassirer pisze ponadto :„symbol nie stanowi czysto przypadkowej szaty myśli lecz jej esencjalny i 

niezbędny organ(…) i tak każda myśl prawdziwie dokładna i surowa znajduje swoje oparcie jedynie w 

symbolice  z której wyrasta”
522

.Symbol sensu largo to wszelkie sygnitywne sposoby odnoszenia się 

podmiotu do rzeczywistości. Jednakże najpełniej sens symbolu uwydatnia kiedy sięgamy po 

                                                      
518

 Ibidem 228 
519

 E. Cassirer op.cit.50 119 
520

 T. Sikora op.cit.148 
521

 M. Bal-Nowak Cassirer op.cit.51 
522

 E.Cassirer op.cit.149 



119 

 

trychotomie Ch.S.Pierce’a i kontrastujemy symbol z dwoma rodzajami znaków: ikoną i indeksem( 

„sygnał jest częścią fizykalnego świata bytu, symbol jest częścią ludzkiego świata treści”
523

) lub też w 

innym ujęciu odwołamy się do podziału na symbole konwencjonalne, analogizujące, archetypowe. 

Symbol ma charakter zastępczy na tym polega jego istota, zastępuje zjawisko czasoprzestrzenne i dla  

odbiorcy przywodzi na myśl (uwagę) coś czego aktualnie nie ma. Ta konstatacja odwołuje się do 

drugiej istotnej właściwości symbolu daje on niejako dostęp do wnętrza innego podmiotu i 

funkcjonuje jako medium między podmiotami jako animalibus symbolica (odbiorcami i wytwórcami 

symboli zarazem) (P. Gardenfors). Znak wskazuje na obecność czegoś, natomiast ikona przypomina 

coś swym wyglądem. Symbole odnoszą sie do oderwanych reprezentacji podczas gdy sygnały do 

wrażeń lub percepcji. 

                                     Relacja semantyczna (semiosis) wywodzi się z syntaksy ikonicznej, której 

podstawą jest mimesis, istotna dla mimesis jest korelacja naśladujące-naśladowane przechodząca na 

poziomie semiotycznym w relację znaczące-znaczone. Relacja syntaktyczna łącząca dany znak 

ikoniczny z kodem i innymi znakami zostaje metonimicznie przekształcona: zamiast podobieństwa do 

przedmiotu wchodzi w grę podobieństwo do innych jednostek tego samego systemu semiotycznego 

decydującego o regułach gry mimetycznej. Mimesis często traktuje się jako odmianę funkcji 

symbolicznej, jak pisze Zofia Mitosek w swej antologii poświęconej zjawisku mimesis. Podczas gdy 

mimesis jest w świetle badań współczesnych rdzeniem i podstawą funkcji symbolicznej.
524

 

Przedsymboliczna czysto ekspresywna mimesis ma dwa warianty: naśladownictwo czynne, 

behawioralny program reakcji naśladującej świat otaczający –funkcjonuje na poziomie znaków 

indeksalnych jest oparty na: dyspozycji psychicznej (intencjonalnej uwadze) i  selektywnym odbiorze  

bodźców zewnętrznych (dzięki tzw. „generatywności”) i prowadzi do reakcji behawioralnej o 

charakterze imitatywnym. Naśladownictwo bierne to mimikra (odwołuje się do poziomu znaków 

ikonicznych.) 

                                     Pytanie które nas nurtuje, a którego sam E. Cassirer nie  podjął, przyjmując w 

tym miejscu  aprioryczne ustalenia przejęte za I. Kantem i szkołą marburską, jest pytaniem o  

człowieka jako podmiot tworzący i posługujący się symbolami,  innymi słowy jak  w ramach 

symbolizacji  kształtuje się podmiot, jak samoorganizuje się w procesie symbolizacji otoczenia i 

świata. W jaki sposób człowiek powstaje w kulturze tzn. człowiek jako podmiot posługujący się 

symbolami i współzwrotnie kształtowanego przez symbole. Jak ujął to w postaci aforystycznej 

Jacques Lacan narodziny człowieka jako istoty kulturowej następują poprzez symbol
525

. Co więcej 

sam E.Cassirer wręcz  zdaje się wykluczać możliwość odpowiedzi na pytanie o podmiot w kontekście 

zjawiska symbolicznej kreacji kultury, gdy zadaje sobie pytanie o pochodzenie funkcji symbolicznej 

pisze: "poznać istotę człowieka mogą(tj. filozofia i empiria)tylko w ten sposób , że ujrzą go w kulturze i 

w zwierciadle jego kultury; nie mogą jednak tego zwierciadła obrócić, by zobaczyć, co znajduje się za 

nim”. 
526

Postaramy się jednak podjąć ten porzucony przez niego wątek myślowy. 

                                     Założenie symbolizmu zostaje w naszej pracy przeformułowane. Jako że E. 

Cassirer stara się oprzeć „sztuczną” symbolikę   form symbolicznych ( w tym także języka) na 

fundamencie naturalnej symboliki świadomości,  toteż siła tych pośrednich znaków musiałaby 

pozostać zagadką, gdyby nie tkwiła ona swymi korzeniami w pierwotnym działaniu duchowym, które 

stanowi część samej istoty świadomości. To że owa relacja mogłaby wyglądać dokładnie odwrotnie, 

ze to właśnie system, znaczeń symbolicznych, a więc język jako taki, narzuca świadomości swoje 

normy i że z tego względu siła tych znaków, jaką mają one w obrębie naszego rozumienia świata, w 

istocie nie jest żadną zagadką- tego typu perspektywa nie jest osiągalna dla E. Cassirera jako 

neokantysty( a będzie przy niej obstawał zarówno J.Lacan jaki i S.Langer 
527

). Natomiast  odwrócenie 

perspektywy jest kluczem dla zrozumienia procesu symbolizacji  w wydaniu współczesnym (T. 
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Deacon, M. Donald i Mumford Lewis). E. Cassirer wychodził z założenia że świadomość ma strukturę 

symboliczną, jednak co za tym idzie redukuje role języka(a więc a w ogólności a fortiori symbolu) do 

poziomu instrumentu. Jak słusznie zauważa E. Mieletyński koncepcja ta ignoruje fakt, że proces 

komunikowania się stanowi określoną działalność społeczną (L. Wygotski) i że symbolizm myślenia 

ludzkiego nie tylko w języku, ale i w micie jest nieodłączny od społecznych form porozumiewania się 

i w pewnym sensie im zawdzięcza swoje powstanie, a co więcej współkształtuje w sposób esencjalny 

jaźń.
528

U S. Langer nad transcendentalną koncepcją komunikacji góruje w znacznym stopniu 

koncepcja „naturalistyczna”, empiryczna, wywodząc się z indywidualnego „ja” i przetworzenia przez 

nie własnych doznań. Tak ujęty symbolizm przedstawia kulturę jako organiczną całość związaną 

jednolitą funkcją duchową. Analiza uniwersum kultury dowodzi że człowiek zostaje wyróżniony ze 

świata natury przez swą funkcję poznawczą czyli kulturotwórczą. Człowiek jest określony przez 

całokształt swej aktywności i swych wytworów, czyli przez kulturę a wszelkie poznanie ma charakter 

symboliczny, formy symboliczne obejmują i kształtują wszystkie rodzaje poznania i rozumienia 

świata. Te wszystkie rodzaje poznania świata tworzą kulturę ludzką. Całość kultury duchowej podlega 

wiec syntetyzującej funkcji form symbolicznych. Kultura tworzy świat człowieka, jest ludzkim 

sposobem życia. Kultura to jednak nie tylko świat zobiektywizowanych wytworów ludzkiej 

świadomości. Kultura nie jest pewną sumą czy zbiorem poszczególnych zjawisk, czy indywidualnych 

faktów ani przedmiotów kultury ale pewną zorganizowaną całością, systemem o określonej strukturze 

i organizacji. Kultura sama w sobie ma również charakter intersubiektywnie upodmiotawiający. E. 

Cassirer pisze o tym explicite: "kultura jest jednak również "światem intersubiektywnym"; światem , 

który nie istnieje we "mnie", lecz jest dostępny wszystkim podmiotom i w którym wszystkie one winny 

uczestniczyć. Ale forma tego uczestnictwa jest zupełnie inna niż w przypadku świata fizycznego. 

Zamiast odnosić się do tego samego czasoprzestrzennego kosmosu rzeczy, podmioty jednoczą się i 

odnajdują w pewnym wspólnym działaniu. Działając wspólnie, poznają się wzajemnie i wiedzą o sobie 

za pośrednictwem rozmaitych form świata, z których zbudowana jest kultura. Pierwszy i decydujący 

krok, krok prowadzący od "ja" do "ty" tutaj także należy do postrzeżenia, ale pasywne przeżycie 

ekspresji jest równie niewystarczające, jak dla poznania obiektywnego czyste wrażenie, prosta 

"impresja ."Do prawdziwej "syntezy” dochodzi dopiero w aktywnej wymianie, którą w typowej formie 

widzimy w każdym językowym "porozumieniem”
529

Jaką w tym role pełni symbol? „Ja „ i „ty” nie są 

czymś gotowym i danym , co stwarza formy kultury poprzez oddziaływanie, jakie jedno wywiera na 

drugie. Okazuje się raczej, że w formach tych i ich mocach obie sfery- świat „ja” i świat „ty”- 

dopiero się konstruują”
530

Można z tego wnioskować o intersubiektywnej dialogicznej genezie 

podmiotu  u E. Cassirera, gdy wzajemne odniesienie osobowe  ulega internalizacji, tworząc podstawę 

dla rozwoju samoświadomości. „Myślenie jednego rozmówcy rozpala się u drugiego i na mocy tego 

wzajemnego oddziaływania, przez medium języka, obaj budują dla siebie „wspólny świat” 

sensów.(..)Język nie jest zatem bynajmniej jedynie oddaleniem od nas samych, jest raczej, tak jak 

sztuka, czy każda inna „forma symboliczna”, drogą do samego siebie; jest produktywny w tym 

sensie, że dzięki niemu konstruuje się nasza samoświadomość i świadomość „ja.”
531

 

III.4 Stanowisko interakcjonistyczne. 
                                     Można ten cytat interpretować również jako deklarację akcesu do 

interakcjonizmu symbolistycznego.  Kolejnym traktowany marginalnie problematem z uwagi na 

przyjęty przez E. Cassirera paradygmat neokantowski jest właśnie dialektyka ja-inni, pojęta sensu 

largo.  Innymi słowy jak ma się system kulturowy rozumiany jako zbiorowość ludzka do 

„pojedynczego” podmiotu. Myślenie i posługiwanie się symbolem jest inherentnie dialogicznie, to 

przyznaje nawet sam E. Cassirer. Wniosek z tego prowadzi do problematu interakcji. Myślenie zawsze 

pociąga za sobą symbol wywołujący taką samą reakcję u osoby, która myśli, i u innej osoby do której 

symboliczny wynik myśli jest skierowany w postaci komunikatu. Wynika to wprost z założeń jakie 
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przejął E. Cassirer od Ch.S. Pierce’a. Taki symbol jest powszechnikiem rozmowy, jest on uniwersalny 

przez sam swój symboliczny charakter. Zawsze zakładamy, że symbol, którego używamy wywoła u 

innej osoby tę samą reakcję, pod warunkiem, że symbol ten będzie miał wpływ na jej postępowanie. 

Jednostka, która coś mówi, mówi do siebie to samo, co mówi do innych, inaczej nie wiedziałaby, o 

czym mówi. Jednym zdaniem: aby coś mogło funkcjonować jak symbol a nie tylko sygnał  podmiot 

komunikujący musi  jednocześnie odgrywać rolę mówiącego i słuchacza. Bardziej szczegółowo 

omawiamy problem interakcji w dodatku D. Ogólnie rzecz biorąc nasze stanowisko przyjmujące za 

punkt wyjścia badania E. Cassirera na kwestię relacji podmiot-symbol przeformułowane przez S. 

Langer i wzbogacone o badania M. Lewisa, T. Deacona, M. Donalda i innych można określić jako 

symbolizm interakcyjno-transformacyjny. 

Interakcjonizm transformacyjno- symboliczny zapełnia lukę w myśleniu E.Cassirera i S.Langer 

którym jest problemat źródła podmiotu które dla Cassirera jest u podstaw rozstrzygnięte jako że 

wyrasta on z korzeni neokantowskich dla S.Langer jest jednak nierozwiązaną kwestią a ściślej 

niepostawionym pytaniem. Rozwój tego zagadnienie śledzimy w trzech aspektach: dziecięcej ewolucji 

kompetencji znakowej ,badaniami antropogenezy i dysfunkcji psychicznej w wymiarze 

hipersymbolizacji i desymbolizacji.
532

  W naszej wersji jaźń jest konstruowana w oparciu o wymianę 

symboliczną, ale  w toku wspólnej kooperacji znakami powstaje nowy poziom znaków (kolejno: 

indeks, ikona , symbol) a zarazem samo-rozumienie wzrasta i powstaje nowa formuła jaźni. „Ja” jest 

współkształtowane przez innych oraz poprzez autointerpretacje  za pomocą znaków,  które 

koncentrują się w nowe formy symboliczne. 

                                    S. Langer – jak trafnie zauważa A. Kłoskowska w swym studium na temat 

kultury symbolicznej, mimo niejednolitości swych teoretycznych afiliacji zbliża się do stanowiska 

G.H. Meada. Poszukując źródeł języka uznaje za jego fakt elementarny- zatrzymywanie w pamięci 

przedmiotu za pomocą symbolu. Symbol zaś, oczywiście, nie stanowi w jej ujęciu odbicia przedmiotu 

w jego konkretności. Zgodnie z jego określeniem, symbol przekazuje tylko pojęcie, a „wszelki zabieg 

umożliwiający dokonywanie abstrakcji zakłada symbolizacje”. W rozwiniętej przez C.K. Ogdena i 

I.A. Richardsa. Którzy wprowadzili określenie trójkąta semantycznego obejmującego przedmiot, znak 

i znaczenie jako zjawisko realizujące się w umyśle interpretatora i w kontekście społecznej sytuacji 

semiotycznej. 
533

znaczenie może być rozumiane jako universalium in re lub post rem, kreowane przy 

tym nie w indywidualnym, ale w społecznym doświadczeniu uczestników kultury konstytuującym 

znak.  Według behawiorystycznego określenia Ch.Morrisa funkcja znaku polega na wywołaniu 

dyspozycji do reagowania na przedmiot aktualnie nie będący obiektem doświadczenia organizmu. 

Definicja znaku według Ch.Morrisa  głosi że wszelki wzór  bodźca  różny od przedmiotu oznaczonego 

staje się jego znakiem, jeśli wywołuje w organizmie dyspozycję do jakichkolwiek reakcji poprzednio 

wywoływanych przez ten przedmiot.
534

 

Znaki mogą działać jako operatory lub jako desygnatory. Znak-operator wywołuje bezpośrednią, 

ruchową reakcję odbiorcy lub zmianę jego stanu np. w postaci emocji lęku, gniewu, radości. Taki 

charakter mają reakcje zwierząt na oznaki lub stworzone przez ludzi znaki konwencjonalne, na które 

zwierzęta stają się wrażliwe. Znaki konwencjonalne działające jako operatory - są to sygnały. Reakcja 

ludzi na sygnały w pewnych sytuacjach jest identyczna z reakcją zwierząt. Tego typu reakcje 

wywołują np. u doświadczonych kierowców znaki drogowe. Odbiór znaku-sygnału jest w tym 

wypadku tożsamy z bezpośrednia reakcją ruchową. Człowiek jest jednak również zdolny do 

interpretowania każdego znaku, z sygnałami i oznakami włącznie, jako desygnatora. Ma więc 

możliwość odebrania abstrakcyjnego znaczenia znaku, refleksji na temat jego źródła, sytuacji, celu 

użycia.  K. Lewin odwołując się do etologii zwraca uwagę na fakt że  niektóre wyższe naczelne 

wydają różne okrzyki ostrzegawcze na widok różnych drapieżników. Okrzyki te nie są słowami ale 
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mogą uchodzi cza sygnały niosące konkretne znaczenie, są zatem wskaźnikami. Naczelne jednak nie 

operują nimi, nie używają ich bez przedmiotu odniesienia i nie łącza je w struktury.
535

 

Odniesienie do rzeczywistości zewnętrznej wobec znaków stanowi ostatnią instancję ich znaczenia. 

Może to być jednak odniesienie bardzo odległe, sięgające poprzez pośredniczące, długie łańcuchy 

znaków i symboli desygnujących i ekspresyjnych, a nie tylko sygnalizujących. Charakter tego 

odniesienia i zróżnicowania interpretacji znaków stanowi zaś funkcję społecznie określonego udziału 

ludzi w systemach znaczeniowych i w społecznie ustalonym wyborze funkcji znaków. To zjawisko 

jest wyłącznie i swoiście ludzkie i może uzasadnić nadanie człowiekowi nazwy animal symbolicum 

nie tylko ze względu na jego rolę jako twórcy znaków, lecz także jako ich specyficznego odbiorcy, 

interpretatora.
536

 

W zwykłej funkcji znakowej istnieją trzy podstawowe elementy: podmiot, znak, przedmiot. W  

denotacji, najprostszym rodzaju funkcji symbolicznej, musi ich być cztery: podmiot, symbol, 

wyobrażenie i przedmiot. Funkcja symboliczna polega na przekazywaniu pojęcia. Symbol – to jest 

wszelki zabieg, przy pomocy którego dokonujemy abstrakcji. Symbol nie tylko denotuje zakres 

zjawisk objętych pojęciem, lecz także konotuje ich treść i pozwala „myśleć o przedmiocie nie mając z 

nim bezpośrednio do czynienia”. Funkcja symboliczna polega na przekazywaniu pojęcia. Najbardziej 

istotnym elementem namysłu jest semioza we wszystkich jej społecznych manifestacjach. Kultura 

ogólnie rzecz biorąc to dziedzina którą można określić jako sferę przerostu procesów semiotycznych 

ponad ich praktycznie użyteczne zastosowanie, jako innymi słowy hipertrofię semiozy. O ile ludzie 

odróżniają się w sposób bezwzględny od wyższych zwierząt zdolnością reagowania na znaki, o tyle 

przerost semiozy poza granice funkcji sygnalizacyjnych oraz bezpośrednio instrumentalnych jest z 

pewnością rezultatem cechy gatunkowej wyrażającej się w ich działaniu.  

                                      W opinii neurologów ta właściwość ludzka wiąże się z fizjologicznymi 

funkcjami ludzkiego mózgu. „Symbolizm ujmujemy tutaj jako zdolność ludzkiego umysłu pozwalającą 

mu na internalizację i magazynowanie obrazów (zakodowanych neurologicznych wzorów) 

zewnętrznego świata. Umożliwia to funkcjonalną komunikacją wewnętrzną systemów neurologicznych 

(mowy i słuchu), a w ten sposób wyzwala człowieka a sferze kontynuacji jego działania z bezwzględnej 

zależności od zewnętrznego świata.” jak pisze A. Kłoskowska .
537

Do tej zdolności człowieka 

odwoływał się E. Cassirer mówiąc o dystansie leżącym pomiędzy działaniem ludzkich 

perceptorów i efektorów. Rozciągająca się pomiędzy nimi strefa jest wypełniona przez owe 

zinternalizowane symbole, które przy tym w większej części stanowią rezultat zbiorowego 

kulturalnego dorobku, nie zaś wyłącznie osobniczego doświadczenia.
538

W tej strefie dokonują się 

operacje tworzenia – zgodnie z określeniem Osgooda – znaków przypisanych, które na drodze 

symbolicznej informacji wyprzedzają doświadczenie lub umożliwiają obcowanie z pseudo-

doświadczeniem mającym za przedmiot osoby, rzeczy i zdarzenia wyobrażane to świat sztuki, fantazji 

, mitów, filozoficznych i naukowych teorii stanowiący trzeci świat K.Poppera. 

W najnowszej koncepcji L. Barsalou teorii symboli percepcyjno-motorycznych wskazuje się na 

hipotezę że pierwotnym źródłem  znaków ikonicznych i w konsekwencji symboli metaforycznych jest 

wzorzec percepcyjno-motoryczny, będący wykształconą reakcja na określone zjawisko które w ten 

sposób koduje. My również posiłkując się nurtem badań ochrzczonym mianem enaktywizmu 

wskazujemy na genezę reakywno-interakcyjną i miedzyosobniczą fenomenu gestu, ikony gestualnej, 

onomatopeji, symbolu mówionego  i koniec końców pisanego.
539
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                                    S. Langer jest epigonem, spadkobierczynią dwóch tradycji: Cassirerowskiego 

symbolizmu i amerykańskiego neopragmatyzmu w osobach Ch.S. Peirce’a, G.H. Meada i W. Jamesa, 

i w tym sensie należy uzupełnić jej dociekania rozważaniami  na temat statusu podmiotu któremu nie 

poświęca ona dużo miejsca. Za kluczowe uznajemy w tym aspekcie stanowisko interakcjonistyczne, 

wzbogacone o rozszerzony komponent udziału symbolu w ukonstytuowaniu się jaźni i jego 

„utrwalający” charakter dla relacji kolektywnych. Ten pogląd wydaje się być  bardziej adekwatny  w 

świetle współczesnych badań neurologicznych, psychologicznych i antropologicznych z uwagi na 

szerzej omówione dysfunkcje symboliczne które stanowią swego rodzaju dowód apagogiczny dla 

ukazania wagi znaku i procesu semiosis dla kształtowania w pełni rozwiniętej jaźni. W tym 

paradygmacie samoświadomość nie jest ujmowana jako trwała dyspozycja podmiotu, ale jako 

fenomen tworzony w  kolektywnej interakcji komunikacyjnej. Gdy jesteśmy sami ( w sytuacjach 

prywatywnych,  swego rodzaju „deprywacji kolektywnej”) samoświadomość funkcjonuje jako dialog 

z potencjalnym innym .Postulujemy oprócz przyjęcia modelu standardowego E. Cassirera którym 

będzie kluczowa rola symbolu w kształtowaniu samowiedzy, odejście od jego neokantowskich korzeni 

i filozofii świadomości związanej z tym stanowiskiem za którą E. Cassirer optuje na rzecz 

interakcjonizmu symbolicznego wzbogaconego o aspekt transformacyjny. Czyli stanowiska w myśl 

którego „ja” i samoświadomość kształtuje się w relacjach-interakcjach kolektywnych, natomiast 

symbol powoduje rozwój świadomości i tych relacji oraz ewolucje prowadzącą do wyższego poziomu 

funkcjonowania.  W tym aspekcie przyjmujemy tezy G.H. Meada i J. Habermasa. 

Internalizując obraz uogólnionego „innego” zyskujemy status samoświadomego bytu. J. Habermas 

reinterpretuje  koncepcje G.H. Meada jako realizowanie procesu indywidualizacji przy jednoczesnej 

postępującej socjalizacji. Proces ten jest kształtowaniem jednostkowej tożsamości przy udziale innych 

podmiotów w taki sposób, że współdziałając tworzą one pewnie zespół wzajemnych korelacji, który z 

czasem stanie się jedną z form społecznej integracji. Tym co konstytutywne dla indywidualnej 

tożsamości  jest tutaj  zdolność dokonywania  samo-refleksji, łącząca się z umiejętnością 

przyjmowania perspektywy innych uczestników relacji.
540

 

                                       Próba wypracowania kategorii podmiotu, niemieszczącej się w ramach 

paradygmatu świadomości refleksyjnej doprowadza do koncepcji tzw. hybrydy biologiczno-

kolektywno-kulturowej o jakiej pisze T. Deacon. Dla wyższej jaźni, w pełni wykształconego ego 

funkcjonującego na płaszczyźnie symbolicznej, następuje utożsamienie z abstraktem który subsytuje 

na relacjach wewnątrz grupowych. J.Habermas i G.H.Mead twierdzą zgodnie  że przynależne 

podmiotowi doświadczenie samowiedzy nie jest doświadczeniem źródłowym. Ujmując ten rodzaj  

doświadczenia w ramy pewnej struktury interakcyjnej, w której świadomość jednostkowa jest 

wytworem skrzyżowanie perspektyw uczestników interakcji. 

 Nasze stanowisko będące w istocie interakcyjnie przeformułowaną koncepcją S. Langer w tej kwestii, 

można podsumować powołując się na współczesnego filozofa R. Michalskiego: jaźń stanowi  

dynamiczną strukturę utworzoną w procesie samoregulującej się interakcji
541

. Z kolei patrząc na 

zagadnienie z punktu widzenia psychoanalizy podmiot wyłania się dzięki „Innemu” w 

przedstawianym porządku symboli w który wkracza dzięki mowie jak pisze J. Lacan. Można to 

zinterpretować mało ortodoksyjnie i upraszczając na potrzeby naszej argumentacji jako 

współobecność grupy i innych jednostek w generacji i formowaniu się zrębów „ja”. „Symbol uczynił 

człowieka człowiekiem”
542

 Jacques Lacan tak lapidarnie ujął problemat: jak w ramach symbolizacji 

kształtuje się podmiot w sensie świadomego ego. Symbol który umożliwia odniesienie podmiotowe do 

przeżyć i konstrukcje znaczeń ,odgrywa również  główną rolę w psychologii człowieka,  kiedy 

pośredniczy w procesie interakcji międzyludzkich. 

                                     Herman Lang w swojej monografii „Język i nieświadomość” próbujący 

skorelować antropologiczne prace M. Leenhardta i współczesne psychoanalityczne koncepcje J. 
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Lacana oraz odnosząc to do klasycznej filozofii symbolu E. Cassirera stwierdza:
543

 pierwotna 

symbolizacja stanowi gwarancję tego zakotwiczenia w porządku symbolicznym (ordre symbolique) 

który będziemy rozumieć teraz jako porządek języka (ordre du language) i  prawo kultury (ordre du 

loi). Wraz z pojawieniem się znaczeń symbolicznych – czy to pod postacią znaków językowych czy 

tez prawa –zanegowana zostaje natura, a w jej miejscu ustanowiony ludzki świat kultury. „Tak samo 

za sprawa tych pozornie bezużytecznych rzeczy, o których pisał M. Leenhardt, „ludzkie zwierzę” widzi, 

jak dokonuje się negacja dotychczasowego sposobu bycia i stając się elementem porządku 

symbolicznego, zostaje wyniesione do poziomu uczestnika świata ludzkiego, który jest dyskursem 
544

(…)poprzez wejście w sferę symboliczną czy też w sferę języka oraz dokonujące się wraz z tym 

otwarcie na sferę bytu – radykalnie zmieniał się stosunek podmiotu do świata. Przedmioty dotychczas 

jedynie sposoby zaspokojenia życiowych potrzeb (besoins), stawały się w ten sposób darami , łańcuch 

bodźców i reakcji pomiędzy matką i dzieckiem – językowo zapośredniczoną relacją opartą na prośbie 

(demande). Tyle że reprezentowany przez matkę inny zdaje się chcieć czegoś innego niż tylko 

wychodzenia naprzeciw potrzebom, które przyjęły formę próśb. Pośrednictwo sfery symbolicznej 

wywołuje niedostatek, którego istnienie podmiot stara się za wszelką cenę zanegować, Konstytuuje się 

on w formie pragnienia. Zapośredniczenie symboliczne nie tylko umożliwia specyficzny dla człowieka 

rodzaj komunikatywnego zaspokajania potrzeb, lecz staje się także – za sprawą powołanej przez nie do 

istnienia luki – przyczyna pragnienia jako takiego, zrodzone w ten sposób w obszarze wielkiego 

Innego, w obszarze języka, znajduje ono swoją kwintesencję w formule głoszącej, że ludzkie 

pragnienie jest pragnieniem innego”.
545

 M. Tomasello w swoich współczesnych nam badaniach  

dochodzi do bardzo podobnych wniosków, w jego ujęciu system diadyczny matka-dziecko 

(interakcjonistyczny model diadyczny) zostaje zastąpiony przez model triady matka –znak (respective 

narzędzie w funkcji znaku)-dziecko. Bardzo podobnie R. Hudson tłumaczy emergencję symbolu, która 

dla niego  jest wynikiem interakcji opartej na wspólnej uwadze przy nieobecności bodźca inicjalnego - 

wywoływanego przedmiotu.
546

 

 

III.5. Koewolucja jaźni i symbolu. 

 

                                      Podejmijmy jednak temat główny od strony podmiotu i zacznijmy od badań 

etymologicznych. Źródłosłów łacińskiego słowa „subiectum” podmiot i greckiego „hypokeimei”  

wywodzi się od  określenia znajdowania się pod czymś, u spodu czegoś.  Podmiot zgodnie z tą  

etymologiczną naocznością określić można jako uniwersalną strukturę samo-odniesienia, 

indywidualność uosabia natomiast  dyferencjację między podmiotami. Jako podmiot człowiek różni 

się od reszty świata, natomiast  jako indywidualność odróżnia  się od innych podmiotów
547

. Ta 

specyficzna dwuwarstwowa struktura bytu ludzkiego, powoduje  że właściwe „ja” rozumiane jako 

biegun relacji przedmiotowo-podmiotowych i interpodmiotowych w istotny sposób jest rozbieżne z 

animalnym poczuciem siebie - jaźni, która utożsamia się z ciałem, występuje tu paralela z 

Plessnerowską koncepcją ekscentryczności pozycjonalnej. Ex definitione „ja” wykracza poza 

każdorazowe poczucie tożsamości cielesnej, niejako rozsadzając je od wewnątrz w aktach samo-

odniesienia i z zewnątrz w re-definiujących relacjach interpersonalnych, konstytuując swoje centrum  

na zewnątrz poczucia  aktualnej tożsamości przez   restrukturalizację pola samowiedzy. Jednak to nie 

aktywność  myślowa z której wynika koncepcja człowieka jako animal rationale, ale aktywność 

symboliczna polegająca na tworzeniu symboli   określa jego „istotę”. Jedynie człowiekowi 

przysługuje aktywność symboliczna, umiejętność tworzenia syntetycznych obrazów świata, a zarazem 

jest na nie skazany "człowiek nie może uciec od swoich własnych dzieł"
548

. Człowiek tworzący 

kulturę rozumianą sensu largo jako uniwersum, całokształt sensów i organizm symboliczny, tworzy 
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swego rodzaju ludzki zastępnik tego co definiuje  von  Uexkull
549

w odniesieniu do zwierząt jako 

„umwelt”. W tej sferze rodzi się człowiek jako istota innego rodzaju ,odrębna przez kulturę od 

zwierząt bo symbol odróżnia zarazem człowieka od zwierzęcia: „człowiek jak gdyby odkrył  nową 

metodę dostosowania się do nowego otoczenia. Pomiędzy system efektorów i system receptorów (...) 

znajdujemy u człowieka system symboliczny. Ta zdobycz przekształca całe ludzkie życie. Człowiek w 

porównaniu do innych zwierząt, żyje nie tylko w rozleglejszej rzeczywistości, żyje jak gdyby w nowym 

wymiarze rzeczywistości."
550

 

 Symbol to szczególnego rodzaju znak, który ma złożoną strukturę semantyczna i wymaga twórczej 

postawy podmiotu, jako twórcy i odbiorcy symboli. Już tu podmiot w procesie symbolizacji jest 

jednym z triady: znaku (w sensie substratu materialnego), znaczenia i podmiotu. W ten sposób 

stanowisko człowieka w świecie wyróżnia się siłą formotwórczą, która przemienia wrażenia 

zmysłowe w twory zawierające sens. Człowiek zapanowuje nad napierającymi  na niego  siłami  

natury za pomocą symboli, które czerpie ze swojej twórczej wyobraźni. W ten sposób zyskuje dystans 

chroniący go przed bezpośrednią presją natury, płaci za to wyzwolenie duchową zależnością od natury 

zsemantyzowanej, która powraca w „przytłaczającej potędze obrazów mitycznych”. Ten akt 

pierwszego zdystansowania się powtarza się w toku rozwoju kultury; ”zwierzęcy świat receptorów i 

efektorów w sferze ludzkiej otrzymuje coś nowego: „świat obrazu”, który w stopniowym rozwoju 

człowieka zyskuje coraz większą siłę„.
551

Kultura jako organizm symboliczny jest działalnością 

swoiście ludzką, jako „cultura animi”  jest świadomym kultywowaniem form ducha . Zerwanie  z 

„pierwszą naturą” jest kontynuowane w drugiej symbolicznie wytwarzanej naturze - jako otwarcie 

przestrzeni symbolicznej, kultura staje się zatem ludzkim „umweltem”, a człowiek jako człowiek nie 

może żyć poza nią, jest ona niejako modus essendi  człowieka, a nawet więcej ów umwelt 

współtworzy jego innenwelt.  

Człowiek dystansuje się wobec natury dzięki przyjęciu „odśrodkowej pozycjonalności” która kreuje 

przestrzeń wewnętrzną i tworzy kulturę, ta zaś jest suwerenną sferą znaczeń i wartości pozwalającą na 

zakorzenienie ontyczne równoważne utraconej instynktowej więzi w procesie alienacji-denaturalizacji. 

Dokonuje się to przez między innymi indywidualizację symboliczną, podmiot  „samo-buduje  się” 

używając symboli. Symbole składają się na treść samowiedzy w której indywiduum znajduje pewien 

pojęciowy obraz samego siebie. Jak ma to miejsce w  rytuologii  J. T. Maertensa oddzielenie  od 

cielesności i szerzej od natury poprzez rytuał czyli ruchomy symbol, jest częścią procesu budowy 

drugiej, symbolicznej  natury człowieka. 

Inny wymiar kultury to zobiektywizowana komunikacja  dokonywana  w medium symbolicznym. 

Symbol  w swej funkcji komunikacyjnej stanowi osnowę kultury jako ogniwo  komunikacyjne, jednak 

nie pojęte monadycznie ale dialogicznie: „przeniesiemy się w centralny punkt komunikacji, która 

zachodzi między nimi w języku czy innej formie kultury. Początkiem jest fakt; w użyciu języka, w 

artystycznej twórczości, w procesie myślenia i badania wyraża się pewna specyficzna aktywność i 

dopiero w niej znajdują się „Ja” oraz „Ty” i zarazem oddzielają się od siebie. Są one w sobie i ze 

osobą wzajemnie, pozostając w ten sposób jednością w języku, myśleniu i wszystkich rodzajach 

artystycznej ekspresji”.
552

 

W tym swoistym organizmie symboliczny jakim jest kultura jak pisze współczesna filozof Chantal 

Delsol  następują drugie narodziny człowieka „drugie narodziny to budowanie tożsamości osobowej,  

której wymaga skończoność. Człowiek jest zbyt niesamowystarczalny, aby istnieć sam przez się; musi 

utożsamić się z kulturą, aby wyrazić swoje człowieczeństwo”.
553

Czyli implicite -dodajmy- dzięki 

symbolowi może on w pełni wyrazić swoje człowieczeństwo, zatem w jądrze animal symbolicum jest 

zawarta domyślnie formuła dialogiczna. 

Tak jak kultura tworzy świat człowieka, tak istotę kultury stanowią symbole. Jest ona uniwersum 

symbolicznym. Symbol decyduje o swoistości poznania ludzkiego dlatego E. Cassirer i w ślad za nim 

S. Langer uznał definicje  animal symbolicum za właściwszą niż animal rationale. Symbol to dla E. 
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Cassirera  wszelkie sygnitywne sposoby odnoszenia się podmiotu do rzeczywistości.
554

 

Symbol to materialny, zmysłowo uchwytny substrat wyposażonym w  pewien sens. Na system 

symboliczny składa się na trójczłonowa relacja oddana w triadzie Ch. S. Peirce: zmysłowy substrat, 

znaczenie, ponadindywidualna energia ducha. Ten ostatni element to swego rodzaju nadrzędna 

instancja umożliwiająca nadawanie znaczenia czyli interpretując  współcześnie i naukowo – 

wyobraźnia, mimetyczna zdolność łączenia diametralnie  różnych zjawisk, pokłosie etapu mimesis w 

procesie formowania się kumulatywnego podmiotu. 

Tworzenie symboli jako ludzka aktywność symbolotwórcza jest pracą świadomości implikującą jej 

twórczy „działaniowy” charakter. Świadomość istnieje dla podmiotu przez swoje działanie czyli 

akt symbolizowania będący wyrazem nadawania materialnemu nośnikowi znaczenia. Tworzenie 

symboli jest wyrazem aktywnej działalności podmiotu,  podmiot nie tylko je tworzy i nie tylko 

rozpoznaje się poprzez symbole jak widzi to Paul Ricoeur, ale jak postulujemy tworzone 

symbole w wyniku  kreacji stymulują a wręcz umożliwiają wyłanianie  się podmiotu z 

niezróżnicowanej jedni przeżyciowo-jakościowej. 

W ortodoksyjnej koncepcji E. Cassirera symbol jest wyrazem aktywnej postawy podmiotu wobec 

rzeczywistości. Narzuca się pytanie skąd podmiot? Sam E Cassirer, o czym już wspomnieliśmy 

wstrzymuje się, a nawet wyklucza możliwość poznania podmiotu w wyniku  spekulacji nad 

symbolizacją, stwierdza explicite, gdy zastanawia się nad genezą funkcji symbolicznej-zwierciadła 

kultury w którym człowiek przegląda się poprzez filozofie i empirie nie „nie mogą jednak tego 

zwierciadła obrócić, by zobaczyć, co znajduje się za nim.” 
555

Spróbujmy jednak obrócić owo 

zwierciadło, rozumiejąc symbolizację  szeroko jako proces nadawania znaczeń i tworzenia pojęć. Jak 

stwierdza sam E.Cassirer :”Tworzenie symboli, ludzka aktywność symbolotwórcza jest pracą 

świadomości implikującą jej twórczy „działaniowy” charakter; świadomość istnieje dla podmiotu 

poprzez działanie. Przez działanie symboliczne(symbolizowanie) rozumiem akt symbolizowania 

będący wyrazem nadawania materialnemu nośnikowi duchowego znaczenia, jest zarazem wskazaniem 

na całość świadomości umożliwiającej ze względu na swój charakter i pełnioną funkcję tę właśnie 

konstytucje znaczenia. Tworzenie symbolu jest zarazem reprezentacją tego co zmysłowe przez to co 

ogólne i zarazem tworzeniem sensu tego co zmysłowe,  tworzeniem polegającym na odniesieniu 

pojedynczej treści do całości reakcji będących w dyspozycji świadomości, gdzie część (pojedyncza 

treść) zyskuje wymiar właśnie przez umieszczeni w systemie relacji”. 
556

 

Semiosis według E.Cassirera opiera się na  trójczłonowej relacji między trzema elementami: 

zmysłowym substratem, znaczeniem, ponadindywidualną energią ducha- nadrzędną instancją 

umożliwiającą nadawanie znaczenia. Ten trzeci enigmatyczny składnik zostaje w naszej pracy 

uściślony jako tzw. oderwane reprezentacje (P. Gardenfors) które przez proces emendacji, 

metonimizacji i metaforyzacji zyskują status bytu abstrakcyjnego i ogólnego. Trychotomia Pierce’a: 

indeks, ikona, symbol w którym dwa pierwsze elementy są zbiorczo określane jako sygnały oraz 

trójczłonowa relacja (substrat, signifiant, signifie) i system Ch. S. Pierce’a (indeks, ikona, symbol) 

będą stanowić dwa skrzyżowane podziały. 

                                       Wedle Cassirera trójpodział Ch. S. Pierce’a odpowiada ogólnemu schematowi 

rozwoju kultury, języka i symbolu. E. Cassirer achroniczny podział Ch.S. Pierce’a przedstawił na polu 

historycznym. 
557

 Ogólny schemat rozwoju (w szczególności języka) E.Cassirer wyróżnia w nim trzy 

etapy: ekspresję mimiczną (indeks, wskaźnik), analogiczną (ikona) i symboliczną (symbol) w ścisłym 

sensie tego słowa. Na poziomie mimicznym granica miedzy słowem a rzeczą jest jeszcze bardzo 

nieostra. Kiedy jednak gest albo dźwięk naśladowczy staje się dźwiękiem przedstawiającym czy raczej 

znakiem dźwiękowym, znajdujemy się już na poziomie analogii pomiędzy słowem a rzeczą i gotowi 

jesteśmy na przekroczenie granicy jak nazywa to Hermann Lang „trzeciego terytorium” za którą 

rozpościera się władanie czystego znaczenia, sprawiającego, że stosunek podobieństwa  miedzy 

słowem a rzeczą staje się coraz mniej wyraźny. To zarazem niejako trzystopniowy rozwój, którego 
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przebieg służy jako paradygmat ogólnego rozróżnienia pomiędzy funkcja ekspresywną, 

przedstawieniową i znaczeniową. Triada ta zawiera „ogólny plan idealnej orientacji, w obrębie 

którego jesteśmy w stanie określić w jakimś sensie pozycję każdej formy symbolicznej.” 
558

Naszym 

zdaniem ów uhistoryczniony trójpodział można obronić w świetle współczesnych ustaleń nauki w 

szczególności: antropologii, etologii i badań nad dziećmi. Wymaga on uzupełnienia jednakże o pewną 

przedfazę – poziom kultury magicznej i paralelnie z nią powiązaną jaźń meta-morfotyczną, której 

E.Cassirer jako neokantysta nie uwzględnia. Trychotomia Pierce została uczasowiona przez 

E.Cassirera,  uporządkowana  diachronicznie kolejno: wskaźniki (znak indeksalny), ikona, symbol. 

Naszym zadaniem jest udowodnić że emergentnie symultanicznie wyłaniają się one  wraz z 

poziomami podmiotu które rozwojowo stymulują i vice versa. Chcemy również iść o krok dalej i 

pokazać  oraz udowodnić tezę że te trzy fazy plus faza uprzednia( oparta na epizodyczności) i finalna 

dotyczą symboli zewnętrznych (pismo (textum) w oparciu o analizy W. Onga)
559

 rządzą również 

prawem  rozwojowym podmiotu.  Symultanicznie wpływają na rozwój podmiotu i są nim 

powodowane na zasadzie sprzężenia zwrotnego o dwukierunkowym przebiegu. Ewolucja 

symbolu przebiega synergicznie wraz z ewolucją podmiotu. Kolejne fazy symbolizacji, były 

niejako dźwigniami wynoszącymi podmiot na wyższy etap egzystowania i działania. Wskaźnik 

inkorporowany w proces kognitywny wywołał pośrednio  sformowanie się „ja” mimetycznego, 

które z kolei przez interakcje zapośredniczoną ikonicznie doprowadziło do wytworzenia rytuału, 

którego uniezależnionymi pierwiastkami są symbole. W ujęciu M. Donalda ogólne fazy rozwoju 

kultury przebiegają w trzech stadiach analogicznych do faz rozwoju form symbolicznych E. 

Cassirera. (mimetyczne, mityczne, językowe, plus egzocentryczne (eksternalno-symboliczne)). 

Odnosząc te dwa podziały do podmiotowości możemy powiedzieć iż należy wyróżnić pięć 

stadiów rozwoju podmiotu: epizodyczne, mimetyczno-metamorfotyczne, mityczne, językowo-

narracyjne, egzocentryczno-abstrakcyjne które w swoich określnikach zyskują wymiar 

definiujący jaźń na poszczególnych etapach. Jak zobaczymy na przytoczonych przykładach z 

psychiatrii i neuropatologii te stadia dają się wyraźnie oddzielić w sytuacjach zaburzeń (afazja), dając 

szanse unikatowego wglądu w wewnętrzną architekturę podmiotu i stanowiąc argument na rzecz 

kumulatywnej koncepcji budowy podmiotu. T.Deacon sformułował to stanowisko w pojęciu tzw. 

symboliczno-mózgowej korelacji ewolucyjnej, ko-ewolucji w której to symbole wspierają i akcelerują 

rozwój mózgu i jaźni.
560

 To co nas interesuje, to to jaki jest wpływ symbolu na kształtowanie się jaźni 

w kulturze i jak jaźń kreuje sferę symboliczną którą w istocie jest kultura (której niejako „atomami” są 

symbole). Analogicznie jak przedstawiają  to współcześni badacze ten proces następuje w rozwoju 

języka. (tutaj system E. Cassirera zostaje w całości zaadaptowany). Rozwój przebiega od języków 

polisyntetycznych, przez aglutynacyjne do analitycznych. 

                                       Dla E. Cassirera podmiot wszakże wyodrębnia się, z jednej strony przez 

dialogiczny stosunek ja-ty, jak pisze: „zasadnicza różnica pomiędzy zwykłym odniesieniem rzeczowym 

a odniesieniem duchowym, odniesieniem Ty-Ja, polega przecież właśnie na tym, że tylko te ostatnie 

posiadają obopólny i zwrotny charakter.”
561

 Z drugiej jak powiedzieliśmy, istotną role odgrywają 

„żywe” obrazy zsemantyzowanej natury opanowujące świadomość, ja „mitycznie” oddziela od 

otoczenia naturalnego się za pośrednictwem „bogów chwili” złożonych organizmów symbolicznych o 

charakterze numinotycznym. Tworząc symbole zespala jakości zmysłowe w stały, trwały sens, 

wobec którego sam może się dialektycznie określić. W ten sposób symbole złożone jako 

atraktory  pozwalają wyłonić się podmiotowi. Tylko poprzez działania człowiek dociera do 

samoświadomości i na odwrót każdy postęp w samopoznaniu „ducha ludzkiego” prowadzi do 

nowej formy bytu w świecie zewnętrznym. Jest to sprzężenie zwrotne o ustalonym mechanizmie 

przemian. Na etapie początkowym procesu świadomości, przez E.Cassirera określanego mianem 

mitu, świadomość zdaje sobie sprawę z własnych czynów i działań nie pojmując ich jako produkty 

własnej aktywności, lecz jako efekt działań bogów i demonów, nie ma innymi słowy bilateralnej „gry” 

z własnymi artefaktami „zatem człowiek  tylko przez to pojmuje swój czyn że projektuje go na 
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zewnątrz, niejako odsuwając od siebie.”
562

 Z tej projekcji powstaje w świadomości mitycznej postać 

boga swoiste numinosum i dopiero wtedy – niejako ponad tym – człowiek może stać się świadom 

własnego czynu a tym samym siebie: a więc człowiek nie przenosi wprost swojej własnej, w gotowej 

formie wykształconej osobowości na boga, użyczając mu po prostu swego poczucia siebie i 

samoświadomości; lecz postać boga jest tym, w czym on tę samoświadomość dopiero znajduje. 

Poprzez medium naoczności boga dochodzi do tego, by oderwać siebie samego jako aktywny podmiot 

od samej treści czynu i jego rzeczowego efektu  w postaci artefaktu
563

Tak w znakomity sposób Maria 

Bal-Nowak wyłuszcza sedno poglądu E. Cassirera na kwestie teonomicznego upodmiotowienia czyli 

zarazem symbolicznego upodmiotowienia. W formule podanej przez R. Zawiszę pierwotna autonomia 

jest teonomią.
564

Według E. Cassirera proces kształtowania się samoświadomości można wyrazić na 

podstawie procesu formowania się bogów, symbolicznych upodmiotowionych bytów o charakterze 

numinotycznym, gdyż o tyle tylko człowiek może poznać siebie, o ile wyrazi to w obrazie swych 

bogów. Hermann Usener w pracy „Gotternamen” którą już omawialiśmy, panujące u początków 

świadomości mitycznej demony, moce posiadające mana określa jako „bogów 

chwili”(Augenblickgotter) które człowiek wtórnie inkorporuje i w ten sposób stają się jego 

momentalnym, hipostatycznym ja „daimonem”, chwilowym upodmiotowieniem stanu emotywnego. 

Jak pisze R. Otto„ daimon (..)sam nie jest bogiem(..)natomiast jest „przedbogiem”, jeszcze 

skrępowanym, stłumionym niższym stopniem numen, z którego stopniowo wyłonił się bóg w wyższej 

postaci”.
565

  W oryginalnej formule H. Usenera brzmiącej nieco archaicznie, jednak jądro koncepcji 

jest wspólne: ”Stworzenie słowem jest odbiciem pobudzenia psychicznego, które jest spowodowane 

przez percepcje lub wyobrażenie” i dalej:” W miarę tego, jak wyobrażenie często oddziaływuje na 

ludzi bez osłabienia jej bezpośredniości i wyrazistości, to powoduje również powtarzane do tworzenia 

wartości”. Każda strona, każde zabarwienie uczucia(nastroju), w którym człowiek się znajduje, (przez 

to)może popchnąć do konkretnej wypowiedzi językowej”.(…)Ale podczas gdy zjawiska świata 

zewnętrznego stopniowo prowadzą do utraty siły pobudzenia wskutek ich częstego lub regularnego 

masowego powtarzania,  idea boskości odciśnięta w ludziach, przebudzona, w większości zachowuje 

pełną żywość w ich aktywności umysłowej: podobna sytuacja, w której się człowiek znajduje  jest dla 

niego zawsze nowa. Wszystkie ważniejsze wyobrażenia bogów doprowadziły do bogatszego 

rozmnożenia słów, odmienionych przez miejsce i czas, które odnawiają się mimowolnie. To jest właśnie 

źródło tej obfitości synonimów, która jest obecna przede wszystkim w mitologii greckiej. ”
566

 Symbol 

powstaje przez koncentracje znaczenia emocjonalnej wagi, swego rodzaju spiętrzenia emocjonalnego 

które zamyka się w postaci nazwy numinosum (etymologiczna afiliacja słów nomen-numen) dźwięku 

czy bardziej krzyku, onomatopeji , który  w początkowej fazie  konotuje zjawisko i powoduje 

dialektyczne oddzielenie się (alienacje, hetero-alienacje) od zjawiska. Z czego wynika również 

podkreślana przez K. Goldsteina możliwość dystansu do siebie i swoich przeżyć czyli swoista 

autoalienacja, co implikuje również separację od bazowego poczucia siebie (porównywalnego z 

Metzingerowskim modelem cielesności) i ukonstytuowanie ekscentrycznej pozycjonalności 

postulowanej przez H. Plessnera jako probierz przełomu w antropogenezie. Następnie poprzez 

odniesienie wobec kolektywu dokonuje się rytualne wyodrębnienie indywiduum,  centrum 

świadomości przemieszcza się, jak spekulował już M. Scheler, w kierunku  uwspólnionej uwagi (por. 

badania M. Tomasello)
567

. Poczucie wyobcowania następuje poprzez kontakt ze stotemizowanym 

kolektywem (totemicznie ubóstwionym kolektywem, „wielkim innym”) tym sposobem dokonuje się 

uwspólnienie i uwewnętrznienie poczucia trans-indywidualnego numinosum identyfikowanego z 

grupą respective „uogólnionym innym”(G.H.Mead). Owo poczucie transcendencji powstaje na granicy  

poczucia  wspólnej uwagi. Przez gestykulacje i behawioralną mimesis, naśladowanie  emocjonalnej 

kaskady zhipostazowanej i zsemantyzowanej w imionach bogów, które są zarazem pierwszymi 

słowami powstaje w tremendalnym spięciu (misterium tremendum) powstaje swoista „hipostaza ja” 

(samego siebie). Auto-alienacja, oddzielenie od siebie, powoduje alternację, wewnętrzne zdwojenie 
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(obecność drugiego „ja” które zgodnie z koncepcją J. Jaynesa jest odbierane w początkowej fazie 

rozwoju jako głos boga, demon etc.)
568

 To co oddalamy od siebie przez semantyzację, intensyfikuje się 

wewnątrz nas prowadząc do internalizacji i dialogizacji relacji człowiek – numen. To jest ten „demon” 

z którym rozmawiamy, a który jest zarazem „uogólnionym innym” jak i „bogiem chwili”. Jak ujmuje 

to M. Foucault w zgrabnej formule „ człowiek podmiot własnej świadomości i wolności, to w gruncie 

rzeczy pewnego rodzaju korelatywny obraz Boga”
569

 Internalizacja numinosum o której pisze D. 

Czaja
570

 powoduje iż „dusza” postrzegana jest jako coś obcego szczególnie względem bazowego 

poczucia cielesności. W ten sposób przeformułowując tezę Usenera-Cassirera o wspólnym źródle  

nazw (określeń językowych), a ściślej rzecz biorąc ich konotacji i zjawiska numinotycznego 

(numinosum), sprowadzających  do wspólnego  rdzenia genetycznego (unigeneza) nazw (nomen) i 

poczucia numinosum (numenu) i wzbogacając ją o hipotetyczny efekt  poczucia siebie, 

zapośredniczonego numinotycznie, otrzymujemy zjawisko świadomego samo-ujęcia 

pozasytuacyjnego (bo uwewnętrznionego), samo-odniesienia  przez zapośredniczenie symboliczne; a 

ściślej za pośrednictwem „imienia boga” (nomen dei). Które to jest pierwszym symbolem z jakim 

obcujemy i który staje się niejako zwierciadłem poczucia siebie  poza cielesnością i równolegle 

poczuciem czegoś  obcego (aliquid aliud) w sobie. Etapem wstępnym tego procesu jest mimesis czyli 

niejako ustanowienie powinowactw rodzinnych. Mimetycznych wzorców okazywania i odbierania 

emocji, ustanawiania wzorców naśladowania, współ-odzwierciedlania „cielesnego patternu”  

syntagmatycznego łańcucha działań,   na zasadzie właśnie Wittgensteinowskich podobieństw 

rodzinnych. Wzorce te  tworzą pierwociny znaczenia, rozpowszechniania uczuć i ich formowania, a co 

za tym idzie konsolidacje świata wewnętrznego, bez centralnego wzorca pojęcia ogólnego, 

uniwersalium czy też paradygmatu. Mimesis ujawnia się gdy tracimy mowę (np. w przypadku afazji). 

Wtedy właśnie wracamy do poziomu mimesis. W ten sposób ustanawiają się pierwociny wiedzy 

rozumianej  jako całość cielesnego odczucia sytuacji, wyróżnionej całą postawą ciała z której 

różnicuje się gestykulacja. Język, mowa mówiona  rozszerza  zakres oddziaływania mimesis (jako 

wiedzy cielesnej), może oddziaływać nawet gdy ręce i ciało jest zajęte. Początkowo mimika daje 

wyraz uczuciom, gest powstaje z zatrzymanego ruchu(to kolejna forma wyrazu wewnętrznego 

hiathusu).  Następuje przejście od symbolicznego przekładu rzeczy i bezpośrednich zdarzeń do 

tworzenia w umyśle nowych bytów i sytuacji przez samo operowanie symbolami, wskutek tej zmiany 

nośnikiem znaczenia nie były już poszczególne słowa, lecz zmieniające się w zależności od 

mówiącego, sytuacji i zawartości – struktury powstające za sprawą połączenia słów.
571

 I tak mowa 

ewoluuje w kierunku czystej funkcji znaczeniowej (modelowego nagiego signifie). To co na poziomie 

mitu jawi sie jako wewnętrzna moc, daimon, niespojęciowany i nienazwany numen, przez wejście w 

eksterioryzującą sferę relacji społecznych (H.Plessner) zyskuje „semantyczny kształt” wyrażający się 

w imionach i  maskach.
 

 

III.6. Symboliczny charakter świadomości.  

                                       Samoświadomość to integralna cecha wszelkich stanów świadomych która 

sprawia że manifestują się one podmiotowi, jej najbardziej wyrafinowana postacią jest introspekcja 

występująca niekiedy u dorosłych ludzi. Podstawową formą świadomości jest świadomość 

towarzysząca, dyskretnie ujawniająca podmiotowi wszystkie jego stany świadome bez odwracania 

jego uwagi od świata. W przypadku zwierząt i małych dzieci ta samoświadomość  towarzysząca ma 

postać samoświadomości nie-konceptualnej- jest wewnętrznym czuciem własnego ciała, jego stanu, 

odrębności, lokalizacji, trwania. Samowiedza to nie tylko dane samoświadomości i pamięci (choć te 

stanowią o specyfice samowiedzy, tzw. wiedza pierwszoosobowa), ale ogól informacji na własny 
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temat, zdobyty także dzięki pośrednictwu innych ludzi i obserwacji zewnętrznej (wiedza trzecio-

osobowa). Dane samoświadomość w formie predykatywnej są zależne od wiedzy trzecio-osobowej, 

ale samoświadomość umożliwia zarazem zdobycie informacji o świecie. Jest tutaj wzajemna 

zależność która zapewnia samowiedzy status nieredukowalnego rodzaju wiedzy.
572

 

                                      Stoimy na stanowisku że samowiedza ma charakter relacyjny, aby uciec do 

regressus ad infinitum i kolejnych pięter nadświadomości, łączymy to z poziomami podmiotu 

relatywnymi w stosunku do instrumentów symbolicznego zapośredniczenia (ciało, mit, rytuał) które 

współkształtują poziom świadomości. Jak uniknąć jednak emergencji kolejnych poziomów. Istnienie 

„ja” symbolicznego jest swego rodzaju relacją między ciałem, systemem symbolicznym, kolektywnie 

zespoloną grupą. Aby być świadomym potrzebujemy symbolu czyli pewnego zjawiska, jednak nie 

prostego, zjawiska, które odsyła do czegoś innego, zastępuje coś, wtedy „myślimy nieobecność” 

myślimy o czymś czego nie ma. Analogicznie „ja” jest „formą prywatywną”, kiedy myślimy o sobie 

niejako nie mamy na myśli swego ciała ani swych aktualnych myśli w swej historii, ale myślimy o 

sobie  niejako istniejących symbolicznie, jako pewien symbol nas samych, przywołujemy symbol nas 

samych. Przywołujemy coś co istnieje tylko w międzyświecie symbolicznym, coś co występuje jako 

partner konieczny w samo-odbiorze. To istnienie jest dialogiczne oparte o intro-relację wirtualnego 

„ja” z demonem, „wielkim innym”, „bogiem chwili” do którego się zwracamy w momencie 

autorefleksji. Autorefleksja jest tym samym niejako „hetero-refleksją”, refleksją zapośredniczoną, nie 

przez nagie zewnętrzne zjawisko, ale przez symbol, zastępnik czyli coś co odsyła do czegoś innego, 

zastępnik symboliczny. W ten sposób odrywamy się od rzeczywistości widzialnej i odczuwanej i 

niejako myślimy w sferze nie-sensualnej, symbolicznej, sferze wyobraźni symbolicznej.  System 

symboliczny który wnika między postrzeganie i działanie  wkracza również między samo-odniesienie. 

Odnosimy się zawsze do kogoś, musimy wystąpić w obszarze samowiedzy jako ktoś, jako pewna 

jednostka, symbol  do którego się odnosimy, następujące samo-ujęcie jest poprzedzone przez 

oznaczenie symboliczne. Świadomość istnieje jako aktywność łączenia pewnych zjawisk z innymi, 

jest niejako myśleniem relacyjnym, nadawania im sensu czyli odnoszenie ich do innych, zastępowania 

ich w sensie metafory, bowiem symbol ma byt funkcjonalny, relacyjny, nie ma substratu materialnego 

takiego jak znak czy ikona, jest aktywnością odsyłania. Brak substratu materialnego, „eteryczność”, 

symbolu pozwala uwolnić cie myśleniu od presji zmysłowego „tu i teraz”. 

 

                                      Jako najstarszy, nierozróżnialny dla nas stopień myślenia mitycznego 

występuje formowanie „bogów chwili”, atraktorów opanowujących  i fundujących w pewnym sensie 

świadomość, żywych, aktywnych  symboli-obrazów numinotycznych. Mityczne upodmiotowienie, 

wyalienowane i zhipostazowane „ja” leży zatem  u podstaw refleksyjnego cogito. Symbol w swej 

funkcji umożliwiającej człowiekowi samosterowność, samo-odniesienie autoreferencjalne 

najprecyzyjniej opierając się na swych badaniach empirycznych eksperymentalno laboratoryjnych 

dowiódł L. Wygotski.
573

W istocie – jak twierdzi L. Wygotski- w wyniku wrastania operacji kulturowej 

– otrzymujemy nowy jakościowo splot systemów, ostro odróżniających psychikę człowieka od 

elementarnych form zachowania zwierząt. ”Człowiek , podporządkowujący swojej woli swoje reakcje 

na bodźce, tym samym wchodzi w zasadniczo nowe stosunki ze środowiskiem, dochodzi do nowego 

funkcjonalnego wykorzystywania elementów środowiska w charakterze bodźców -znaków, za pomocą 

których reguluje własne zachowanie i kieruje sobą z zewnątrz, wpływając tym samym na siebie i 

wywołując potrzebne reakcje, odpowiadające postawionym zadaniom”.
574

 Wewnętrzna regulacja 

działalności, ukierunkowanej na cel, ma wiec źródła w regulacji zewnętrznej. Działanie jako 

odpowiedź, wywołane i organizowane przez samego człowieka, przestaje być reaktywne i staje się 

aktywne i ukierunkowane na cel. Historia filogenetyczna inteligencji praktycznej człowieka jest ściśle 

związana nie tylko z opanowaniem przyrody ale i z panowaniem nad sobą. Człowiek stworzył  nie 

tylko narzędzia za pomocą których opanował otoczenie, stworzył też bodźce dla kierowania swym 

własnym zachowaniem, za pomocą których kierował swymi procesami psychicznymi. Ontogeneza 

symbolu i jaźni (czyli podmiot w sensie kognitywnym i emocjonalnym a także autoidentyfikacyjnym) 
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jest połączona. Podmiot i stopnie znaku: indeks, ikona, symbol (właściwy) rozwijają się 

symultanicznie i współzależnie. L. Wygotski stwierdza że rola symbolu szczególnie uwidacznia się w 

kształtowaniu się pola świadomości (wykształceniu pola świadomości). Symbol poprzez swą funkcję 

autosymbolizacji konsolidował poczucie „ja”, zręby „ja” powstają przez to że człowiek postrzega się  

siebie poprzez i dzięki symbolom(poprzez zapośredniczenie symboliczne). Natomiast przedrefleksyjne 

i nieintencjonalne poczucie siebie, bazowa cielesność jest oparta na wykształconym w wewnętrznym 

odbiorze emotywnym modelu ciała (T Metzinger, A. Damasio). To poczucie współobecne na stadium 

epizodycznej podmiotowości wraz z intencjonalną uwagą i systemem pamięci podstawowej oraz 

zdolnością orientacji opartej na wskaźnikach (znakach indeksalnych). Jak pisze explicite L. Wygotski 

system symboli przekształca cały proces psychiczny. Procesy symboliczne pierwszego rzędu to mowa, 

drugiego rzędu: czytanie, pisanie. Przy czym L. Wygotski rozróżnia symbole oralne: słowo i  

lingwistyczne (pismo, diagram, ogólnie znaki pisane). Człowiek spojrzeć na siebie z zewnątrz może 

dzięki symbolom, symbol jest podstawą  za pomocą której jest możliwe samo-odniesienie. Stopniowe 

wkraczanie znaków, ikon i symboli miedzy motorykę a afektykę prowadzi do wytworzenia sztucznego 

zastępnika instynktów. Łącznikiem, spoiwem zależności jest metamorfoza, która następnie 

przekształca się w metaforę i metonimie, metonimia z kolei jest źródłem schematu syntagmatycznego 

wynika z ikoniczno-syntaktycznego łańcucha, paradygmat natomiast z metafory. Przewodnia teza 

naszej pracy, przypomnijmy głosi że umysłowość człowieka kształtowała sie wraz z kulturą i to 

środowisko kulturowe umożliwiło wyodrębnienie sie świadomego „ja”. Jak skonstatował P. 

Ricoeur nie ma nagiego odniesienie do siebie, zawsze jest ono zapośredniczone symbolicznie. 

Świadomość „ja” może powstać dopiero w wyniku oddziaływania człowieka na otoczenie, w wyniku 

pracy rozumianej jako połączona działalność narzędziowo-znakowa. Tylko w wyniku kontaktu 

zapośredniczonego znakowo z rzeczywistością (i przekształcającego ją) podmiot może kształtować 

zarówno siebie jak i przedmioty, wyzwala się z fazy w której świat dany jest człowiekowi w 

niesprecyzowanym bliżej uczuciu. Z tej nieokreśloności uczucia wyodrębniają się pewne wrażenia 

bardziej intensywne w stosunku do innych, stając się stopniowo mitycznymi tworami, nie powstają 

one jako wynik obserwacji, która zatrzymuje sie na konkretnych przedmiotach w celu upewnienia sie 

o ich stałych cechach i niezmiennych właściwościach, lecz jako wyraz jednorazowego stanu 

świadomości (intensyfikacji i reifikacji odczucia które oddziela się od procesu emotywnego 

oddziaływania), chwilowego napięcia lub rozładowania świadomości.  

                                      Praca w sensie aktywności narzędziowo-znakowej o zadaniowym 

charakterze ma rozstrzygający wpływ na powstanie samoświadomości. W początkowym okresie 

mitologii obecni byli liczni bogowie poszczególnych czynności, każde zajęcie, każda czynność 

miała swego patrona. Który stanowił personalizację epitomy konkretnego wyizolowanego 

działania, przez co człowiek uświadamiał sobie lepiej różnorodność sił przyrody oraz 

wielostronność własnych funkcji, owe funkcje mogły być zrozumiane gdyż były rzutowane na 

zewnątrz i umiejscawiane w postaci boga. Dzięki tym obrazom mitycznym następuje też 

rozgraniczenie ja i świata, dzieje sie to dopiero wtedy gdy między podmiotem i rzeczywistością 

pojawia sie postać boga.
575

 Samoświadomość „ja” osiąga przy tym coraz bardziej wyraźną 

stabilność i jedność wraz z pojawieniem sie w miejsce bogów chwili, bogów czynności 

(Sondergotter), postaci bogów osobowych lub jednego boga obejmującego sobą wszystko.Ta 

stabilność i jedność jest odzwierciedleniem analogicznych właściwości kolejnych hierarchii bogów. W 

opinii E. Cassirera, która wymaga jednak precyzacji, uzupełnienia i rozwinięcia, samoświadomość 

powstaje na mocy aktywności wewnętrznych sił duchowych. Duchowe formy wyrazu np. mit 

wytwarzają świat własnych tworów, które są wyrazem samoczynności i spontaniczności ducha. Mit 

nie jest uczuciem ale wyrazem uczucia, uczuciem przeobrażonym w określony obraz mityczny nie 

biernym stanem ale aktywnym procesem. Swego rodzaju meta-uczuciem, uczuciem uczucia które to 

według A. Damasio stanowi pierwowzór, paradygmat samoświadomości. Spontaniczne kształtowanie 

faktów, obiektywizacja w ramach której człowiek dzieli zjawiska na grupy i klasy, post-instynktowny 

afekt  zastąpiony zostaje świadomym myśleniem, reakcje nabierają charakteru symbolicznego. 

Symbolizm przezwycięża subiektywizm odczuć i zmierza do obiektywizacji działania (np. zaciśnięta 

pięść zamiast ciosu) odrywa człowieka od bezpośredniej rzeczywistości empirycznej. Rytuał staje się 

przejawem wewnętrznych indywidualnych emocji, pewne czynności wykonywane są najczęściej 
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podświadomie bez znajomości konkretnych motywacji. Właściwe myślenie mityczne zostaje dopiero 

wykształcone z rytuałów, natomiast mity uwalniają człowieka od  subiektywizmu. Człowiek na tym 

etapie nie zadowala się już wykonywaniem czynności; pyta dlaczego; po co, co prowadzi go  ponad 

instynktowne i podświadome życie. Podsumowując sięgnijmy jeszcze raz do formuły A. 

Touraine’a: hipostaza stwarza ja i symbol przez stosunek wewnętrznego zdwojenia, relacja ja-ja 

to pierwotne wewnętrzne  zdwojenie, przy czym  musi być ono zapośredniczone przez symbol.
576

 

 

III.7.Stadia symbolizacji. 

 

                                      W oryginalnej koncepcji E. Cassirera która, przypomnijmy jest dla nas jedynie 

punktem wyjścia, symbol posiada dwie strony, składa się z dwu elementów tworzących jedność. Te 

dwie strony to duchowa treść i zewnętrzny nośnik tej treści, to co reprezentuje i to co jest 

reprezentowane (w nomenklaturze F. de Saussure’a signifiant i signifie). Każdy symbol jest treścią 

przedstawioną  przez zewnętrzny zmysłowy element. Sam  E. Cassirer określa symbol jako jedność 

duchowej treści i zmysłowej postaci, symbol jest jednością tych dwóch  elementów, istnieje tylko jaka 

taka jedność. Być bowiem symbolem oznacza właśnie łączyć w sobie te dwa elementy. Dlatego też te 

dwa pojęcia treść i „wehikuł” zmysłowy są przez E. Cassirera ujmowane jako pojęcia korelatywne. 

Nie ma treści istniejących samodzielnie, tak samo jak nie ma samodzielnie istniejących nośników. Są 

to dwa człony relacji symbolicznej, każdy symbol jest pewnym specyficznym połączeniem momentu 

ogólności i szczególności, treści duchowej i zmysłowej postaci. Funkcja symboliczna przysługująca 

symbolowi może występować w trzech postaciach: wyrażania, przedstawiania i czystego znaczenia. 

Poznanie symboliczne jest więc rodzajem poznania dyskursywnego, gdyż każdy symbol jest wyrazem 

jak pisał E. Cassirer aktywności duchowej podmiotu, natomiast w obrębie samego symbolu następują 

trzy fazy rozwoju funkcyjnego w zależności od stopnia abstrakcji, są to wspomniane wyżej: wyraz 

zmysłowy, przedstawienie językowe i naukowe znaczenie. Powiązane z trzema rodzajami form 

symbolicznych - mitu, języka i nauki. Tę pełną obiektywizację  i biegunowy podział podmiot-

przedmiot człowiek dopiero zawdzięcza udostępniającemu świat logosowi języka, „w miarę jak 

człowiek się uczłowiecza, symboliczne zapośredniczenie przybiera coraz bardziej złożone formy i  

kieruje kontakty z naturą na coraz bardziej pośrednie tory”
577

.W dynamice symbolizacji jest moment 

samo zwrotności.” wydaje się , że podstawową cechą wszelkiej egzystencji człowieka jest to, że 

człowiek nie gubi się pośród obfitości innych wrażeń, że tę obfitość poskramia, narzucając jej 

określona formę, która w ostatecznym rachunku wynika z niego samego, z myślącego, czującego, 

obdarowanego wolą podmiotu”
578

. 

Dzięki symbolowi wkraczamy w nowy wymiar istnienia, operując  nim  stwarzamy nową  sferę w 

której „samo-budujemy się”. Proces w jaki sposób wydzielamy części rzeczywistości i nadajemy im 

znaczenie, jak tworzymy uniwersum symboliczne jest zarazem procesem naszego samo-wzrastania. 

Maria Daraki w swojej koncepcji  „samo budowania się podmiotu”, twierdzi że człowiek to istota ex 

definitione wynalazcza “bawiąca się swoimi zdolnościami”.“W ten sposób stwarza sobie możliwość 

autoreferencji, której konsekwencją  jest samo-budowanie się”
579

. Człowiek dysponuje możliwością 

samo-budowania się będącą wynikiem relacji między podmiotem a jego wytworami. Owo samo-

budowanie się podmiotu jest wynikiem stosunku między wynalazcą a wynalazkiem, jak twierdzi dalej 

M. Daraki. Zarazem wydzielone części z przestrzeni pojęciowej służą nam do samo-oznaczania, 

następuje to poprzez różne rodzaj rytuałów lub zrytualizowanych czynności kulturowych, których 

jednak istotą jest kulturowe zakotwiczenie naszego „ja” w przestrzeni symbolicznej. Przykładem 

takiego zabiegu symbolicznej indywidualizacji o jakim pisze H. Plessner jest rytuał nadawania 

imion:“ Jedynie struktura ,dzięki której każdy staje się swym własnym sobowtórem, występuje 

powszechnie. Świadczy o tym nadawanie imion. Wraz z nadaniem imienia każdej jednostce zostaje 

powierzona pewna rola. Jest ona kimś ponieważ tak a tak się nazywa. Dzięki imieniu społeczność 

bierze ją w posiadanie , a ten kto je otrzymał , zostaje włączony do rodu. Człowiekowi jako 
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posiadającemu ciało zostaje nadane imię, w ten sposób staje się podmiotem.”
580 

                                      Według wspomnianego już amerykańskiego badacza prahistorii symbolu 

M. Donalda były trzy radykalne transformacje  (transitions) w ko-ewolucji podmiotu i 

kultury.
581

 Wstępem była koniunkcja dwóch zjawisk generatywności i wyspecjalizowanego aparatu  

postrzeżeniowo-działaniowanego w postaci wspomnianych  neuronów lustrzanych, który staje się 

aktywny niezależnie od sprawcy czynności (samego podmiotu albo osoby trzeciej której czynność jest 

obserwowana). W trakcie pierwszej (około 2 mln lat temu) nastąpiło uzyskanie zdolności mimetycznej 

zdolności do reprezentacji wiedzy w woluntarnych aktach motorycznych mimesis poprzez  

naśladowanie (wzorców działania) umożliwiła wytworzenie narzędzi (drugiego stopnia) rozwój 

kultury magicznej i dokonania wynalazków (ogień) przyczyniła się tym samym się do sukcesu homo 

erectus.  Druga transformacja, przemiana wyrażająca się w  przejściu poprzez rytuał  do kultury 

mitycznej ewoluowała wraz  z rozwojem mówionego języka. Mowa (i związana ze zdolnością 

językową pamięć długookresowa) pozwoliła homo sapiens 200 tys. rozwinąć kompleksową kulturę 

niepiśmienną czysto oralną. W trzeciej między 40 tys. a 4 tys. lat temu tranzycji ludzie skonstruowali 

system symboliczny- pismo w postaci  początkowo hieroglifów, ideogramów aż do alfabetu i 

matematyki. W aspekcie pamięciowym oznacza to dodatkowe „magazyny” zewnętrznej pamięci w 

postaci pisanej.  Ludzka biologiczna pamięć stała się nie adekwatna do przechowywania zasobów 

informacji dlatego umysł współczesny to hybrydyczna struktura zbudowana ze śladów residuów 

wcześniejszych biologicznych stadiów jak również eksternalnej pamięci symbolicznej, co zalterowało 

jej organizację. Zgodnie z definicją M. Donalda ludzie są  istotami używającymi symboli (symbol-

using creature)
582

. Obecnie, w dobie nowożytnej jesteśmy bardziej skomplikowani  niż kiedykolwiek 

wcześniej, być może jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z finalnej ostatecznej aranżacji ludzkiego 

umysłu.(por. rozważania  W. Burszty przytoczone w VII rozdziale). Świadomość epizodyczna jest 

wypracowaną integracją doświadczeń z wielu źródeł ,włączając to internalne wewnętrzne odczucie 

ciała, zorganizowane w szerszą skale (scenę) która będzie pamiętana.  Aby osiągnąć  to mózg  musi 

utrzymać uwagę i selektywność nie tylko w świecie zewnętrznym  ale  na podobnych epizodach z 

pamięci. Dwa źródła: bazowanie na uwadze i pamięci  to zarazem dwa filary poznania. Z kolei 

trzy czynniki: geny, otoczenie i tzw. głęboka inkulturacja stanowią o kontekście poznania. Dla 

progresu inkulturacji kluczowym elementem kognitywnym  jest rozwój wspólnej uwagi. 
583

W ten 

sposób wypracowano subsystem ogniw kulturowych, algorytmów, które kontrolują uwagę  i 
emocjonalną waloryzację rzeczy i zjawisk. 

1)Pierwsza transformacja (transition) skutkuje ustanowieniem mimetycznych ram kultury homo 

erectus. 2mln lat temu mimetyczne ekspresyjne zdolności doprowadziły do socjalnej koordynacji 

działań i kolektywnej poznawczej zdolności -  mimesis, jej rezultatem jest lepsza kontrola nad 

czynnością (imaginative reenect events) . Egzemplifikacją jej są  zabawy dziecięce i przyjmowanie 

roli, szczegółowa imitacja, próba replikacji zdarzenia która ma instrumentalny cel, wymagająca od 

imitatora zdolności rozpoznania celów,  systematyczne poprawianie i łączenie w łańcuch 

mimetycznych aktów  w hierarchie. Ma miejsce uczenie się bazowych, podstawowych sekwencji  i 

generalizacja ich. Zachodzi  regularne powtarzanie  ich aż staną się „drugą naturą”. Gest jest 

naturalnym derywatem czynności,  wykonywaniem czegoś bez przedmiotu odniesienia wywodzi sie 

od czynności wykonawczej niepełnej, na przykład gest wyobrażający rzucanie, cięcie, uderzanie bez 

działania, jest niejako częścią działania bez wykończenia. Na tym poziomie zyskujemy podstawową 

relacyjną tożsamość plemienną  i stajemy sie świadomi siebie  w odniesieniu do naszej prymarnej 

grupy socjalnej.  Ewokuje i wzmacnia  identyfikację i samoidentyfikację przez odgrywanie ról 

społecznych i organizowanie funkcji przez mimetyczne akty   życia socjalnego (jego swoistą 

teatralność). Co zachowało się w języku (pierwotne znaczeni słowa persona obecnie oznaczającego 

osobę to maska). Emergencja mimesis to zarazem wyistoczenie się pierwszego stopnia efektywnego 

dystrybuowania wiedzy, która może koordynować działania grupy. Mimesis jest logicznie 

wcześniejsza niż język, jest podstawą dla trenowania i mimetycznej gestykulacji i jego najbardziej 
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rozwiniętej prekursor gramatyki. Mimesis jest samowystarczalną kulturową adaptacją,  jest 

residualnym śladem  integralnej  zdolności do motorycznej kontroli całego ciała na komendę, swego 

rodzaju  zcentralizowaną mapą mózgowa, wirtualną przestrzenią gdzie aktant  może modyfikować w 

wyobraźni model-obraz siebie w świecie.  

2) Druga transformacja (transition), dokonała  się między 200 tys. lat a 25tys. lat temu wraz z 

wyłonieniem się homo sapiens sapiens. Rozwój mówionego języka jako  kolektywnego wytworu 

musiał następować  jako ewolucja jako grupowej adaptacji w kontekście mimetyczno-ekspresyjnych 

zaczątków kultury. Tak jak w koncepcji L. Wygotskiego dotyczącej języka   mimesis analogicznie  

przechodzi z zewnątrz  do wewnątrz.  Dzieci dokonują zewnętrznej akwizycji języka zanim 

internalizują go.  Zależność języka w tej fazie od niższych warstw ujawnia się w metaforyczności 

języka,  korzenie inwencji słów, słowotwórstwa tkwią w teatrze mimesis.  Język czyni mimetyczne 

ekspresje mniej wieloznacznymi. W ten sposób emendacja (S. Langer)
584

   za pomocą  języka jest 

czynnikiem przyciągania i kształtowania bezpośredniej uwagi do pewnych punktów w sekwencji. 

Rozszerzona pamięć robocza przez użycie znaków daje zdolność do wielo-ogniskowej uwagi 

(multifocusal attention). Natomiast ekspansja pamięci długoterminowej  rozszerza  przestrzeń dla 

semantycznych reprezentacji. Akompaniuje temu rafinacja zdolności językowej. Wspólny język 

pozwala dzielić sie wiedzą a wspólne ramy reprezentacyjne wymieniać zawartością umysłów. 

Pomysły mogą być rekombinowane, wymieniane, łączone  przez wielu osobników.  Produktem tej 

działalności są mity rozumiane jako  zbiorowe dzieło wyobraźni i zarazem karma dla procesu samo-

identyfikacji.  Mity kompletnie przeistaczają naszą mentalność semantyczną,  prowadzą do 

konsensulanych definicji  wspólnej rzeczywistości i tworzą wirtualny rdzeń kultury oralnej, do której 

właśnie odnosi się W.Ong kontrastując ją z kultura piśmienną.
585

 

 3) Trzecia  transformacja(transition) miała miejsce około 40 tys. lat temu i  związana jest z 

wynalazkiem symboli zewnętrznych.  Przedpiśmienna kultura miała dwa sposoby intergeneracyjnego i 

interpodmiotowego przekazu wiedzy: mimesis i diegesis. Źródło „symbolicznej technologii” pochodzi 

z interferencji miedzy świadomym umysłem a symbolicznym otoczeniem, powstaje dwunurtowa 

droga  wpływu – człowieka  na symbol oraz symbolu na człowieka; jest to otwarty proces który nie 

ma końca. Najnowszym przejawem tego stopnia inkulturacji są  komputery rozumiane jako 

zewnętrzne źródła pamięci. Kultura w tym sensie może być zdefiniowana jako złożenie zewnętrznych 

sfer które kreują „odzwierciedlający świat”  dla świadomości (complex this external field creates a 

mirror world for consciousness). Pośredniość między pierwszym  i drugim  poziomem świadomości  

oferuje permanentna pamięć zewnętrzna wykreowana przez kulturę symboliczną, świadomość jest 

zestawieniem miedzy dwoma systemami myślenia:  wirtualnym  i technicznym. Miedzy tymi dwoma 

„lokacjami”, zachodzi  symultaniczny „efekt zwierciadła” co pozwala na wypracowanie ostrzejszych i 

trwalszych reprezentacji,  zmienia siłę świadomego umysłu, pozwala  na refleksje, myślenie ewoluuje 

dłużej i przybiera bardziej abstrakcyjne formy przeistaczające się w procedury, eksternalne symbole są 

translowane w fizjologiczne zdarzenia w mózgu. Jak piszą R. Boyd i P. Richerson w swej pracy 

„Culture and the Evolutionary Process” kodyfikacja kultury w „systemach symboli publicznych” 

wywarła znaczący efekt na ewolucję człowieka.
586

Dopiero na tym etapie język staje się 

logocentrycznym mechanizmem kulturowym .
587

Teoria umysłu głosi że umysł działa w ten sposób że 

zakłada istnienie umysłu. Wyższe poziomy poznawcze wykorzystują proces myślowy do 

symulowania czynności, działań i skutków. Myślenie to sposób pozwalający odgrywać w wyobraźni 

skutki, bez wydatkowania energii czy narażania się na ryzyko związane z faktycznym działaniem. 

Podstawową funkcja umysłu jest zatem modelowanie działań. Z uwagi na postulat o silnej zależności 

między czynnikami społecznymi a ewolucją poznania chodzi przede wszystkim o czytanie w myślach. 
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W efekcie sprowadza się to do wniknięcia w umysł innego osobnika, które może mieć charakter 

zarówno racjonalny (proces myślowy) jak i emocjonalny ( w postaci empatii). Sednem procesu 

myślowego jest zdolność mentalnego symulowania działań. Ta jednak zdolność jest w świetle 

stanowiska które podzielamy tzw. enaktywizmu  jedynie rozwinięta i wysublimowaną formą synergii 

działaniowej, która przybiera formę modelowania , a na ostatnim etapie samo-modelowania. Eksplozją 

symboliczna około 40 tys. lat temu zaowocowała pojawieniem się sztuki i zewnętrznych oznak 

posługiwania się symbolami.
588

 

                                       Ludzka świadomość ewoluowała poprzez trzy dystynktywnie różne warstwy  

kulturowych reprezentacji: mimetyczną, językową (którą można zdywersyfikować na mityczną i 

językową właściwą)  i eksternalną (zewnętrzną). Każda warstwa zwiększa efektywność poprzedniej, 

zwiększa liczbę i różnorodność dróg ludzkich relacji z kulturą  tworząc unikatowy hybrydyczna 

świadomość dodatkowy kanał dla transmisji kulturalnych wpływów. 

1) Epizodyczny rdzeń występujący już u prymatów, polega na wiązaniu działań i  kierowanie ich 

przebiegów poprzez wskaźniki przyciągające uwagę oraz pamięć krótkoterminową.  

2)Mimetyczna warstwa, „teatralna” domena ludzkiego życia wyrażająca się poprzez  nastawienie, 

gesty , pozy(ikony) kształtujące uwagę wzbogacona o pamięć ikoniczną oraz wspólną przestrzeń ( 

reprezentacyjną)„my”. 

Etap pośredni –warstwa mityczna powstają tu zręby symbolizacji i mowa wspólna, zewnętrzna, 

znaczenie jednak nie jest w pełni oddzielone od przedmiotu oznaczanego, następuje stopniowe 

rytualne oddzielenie „ja” od „my”. 

3)Językowa warstwa wytwarza skuteczny system zakodowywania wiedzy w historiach, mitach i 

tradycji, kształtuje się mowa wewnętrzna, „ja” narracyjne oraz budowanie samego siebie w oparciu o 

symbole. 

4)Warstwa teoretyczna, zewnętrzno-symboliczna;  kolektywny system dla formowania i rozwijania 

wiedzy, włączanie przetworzonej semantycznie zewnętrznej rzeczywistości przedmiotowej w 

generację wzorca podmiotu.  

III.8.Funkcje symbolu. 

                                 Symbol  rozpatrywany funkcjonalnie umożliwia:(w kontekście podmiotowości ). 

1)Ukonstytuowanie się treści świadomości, powstawanie pojęć i kategoryzację rzeczywistości która 

jest wedle Geralda Edelmana,  noblisty i badacza problematu świadomości w formule neurologicznej 

jedną ze składowych procesu generacji ja. 

2)Zapewnia porozumiewanie się i w tym kontekście pośredniczy w dialogicznej symbiozie 

semantycznej, istotowej dla generowania ja . 

3)Jest narzędziem poznania rzeczywistości  i zarazem samopoznania (na co szczególny nacisk w 

swoich badaniach kładł Paul Ricoeur). 

 Funkcje symbolu nie są równorzędne : znaczeniowo – reprezentująca, komunikatywna (asocjacyjna), 

epistemiczna, fatyczna, kategoryzacyjna, mnemoniczna(„trzymanie” przedmiotu w pamięci L. 

Wygotski i S. Langer) z której wynika  samosterowność pochodna tej ostatniej pierwotna funkcja 

symbolu -   utrwalanie w pamięci (pojmowanie) przedmiotów. Funkcja komunikatywna ma charakter 

wtórny i wyrosła na poprzedniej lub też inaczej mówiąc funkcja komunikatywna jako oznajmująca 

była wtórna wobec imperatywnej która interaktywnie ko- ewoluowała wraz z mnemoniczną.  Owo 

zjawisko zatrzymywania w pamięci  przedmiotu za pomocą symbolu jest czymś tak elementarnym że 

język wyrósł na nim. 
589

 Ikoniczno-mimetyczna funkcja ekspresywna jawi się jako „pierwszy 

wzorzec- model relacji czysto symbolicznej.”
590

Mamy z nią do czynienia przede wszystkim w 

mitach i charakteryzuje się ona tym, że obraz i rzecz nie są w jej obrębie jeszcze całkowicie  

oddzielone i nawzajem się przenikają. Podział na sigifiant i signifie, obecny jest tu dopiero w formie 
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zalążkowej. Kiedy podział ten staje się świadomy, jeżeli świadomość zdaje sobie sprawę z tego że 

”uobecnia”, a tym samym ujmuje wrażenia zmysłowe za pomocą symboli, wtedy ostatecznie 

przekraczamy granice świata językowego, gdzie możliwe jest, by pewną postrzegalna zmysłowo treść, 

zamiast pozwolić jej rozpłynąć się w jej obecności, w jej prostej prezencji, biorąc za przedstawienie za 

„reprezentanta” czegoś innego, przez co wznosimy się na zupełnie nowy poziom świadomości. 

Moment, w którym jakiekolwiek pojedyncze wrażenie zmysłowe zostaje użyte symbolicznie i jako 

symbol zostaje zrozumiane, „jest za każdym razem, niczym początek nowej ery w dziejach świata”.  

                                   Symboliczna, czysto znaczeniowa forma powstaje gdy język odnoszący się do 

zjawisk  zostaje zastąpiony czystym pojęciem symbolu, charakterystycznej  dla nowoczesnej nauki w 

szczególności nauki. Cassirer: „znak w sensie czystego znaku semantycznego nie wyraża niczego i 

niczego nie przedstawia - 0 jest znakiem w znaczeniu czysto abstrakcyjnego przyporządkowania”
591

. 

Tym co się w nim zawiera jest  wzajemna relacja i analogia , którą ujmujemy w jej ogólnej 

prawidłowości, podczas gdy jesteśmy zarazem zmuszeni zrezygnować z tego, by poszczególne 

elementy, które wchodzą w tego typu relacje, wyobrażać sobie jako samodzielne byty, jako treści, 

którą są czymś i jeszcze coś znaczą także poza ta relacją? Kategoria reprezentacji zostaje 

zastąpiona kategorią relacji. W systemie geometrycznym D. Hilberta poszczególne elementy tracą 

swoje samodzielne znaczenie. Jakikolwiek sens zyskują, zyskują go jedynie dzięki relacjom, w jakie 

wchodzą miedzy sobą w obrębie całego systemu. Geometria staje się tu „czystą nauką o relacjach, 

postrzegającą treści, które bada  nie jako dane poza wszelkimi relacjami  i niezmienne, lecz taką , 

która nadaje im sens dopiero poprzez relacje, w których treści te są przez nią umieszczane.
592

 

                                   Definicja symbolu jako reprezentacji, przedstawienia jednej rzeczy za pomocą 

rzeczy innej oraz relacji pomiędzy poszczególnymi reprezentantami prowadzi do najważniejszej 

antropologicznej refleksji E. Cassirera który postrzegał człowieka już nie tylko w kategoriach 

„zwierzę rozumne” lecz przede wszystkim jako „zwierzę symboliczne”, co w kontekście naszego 

wywodu wskazuje dla nas najważniejszą funkcję symbolu czyli  symbol jako zewnętrzno-wewnętrzny 

nośnik upodmiotowienia. Bowiem symbol, będąc pośrednikiem, jest również czynnikiem 

konstytuującym osobowość poprzez proces indywidualizacji. Zwierzęca percepcja jest subiektywna 

bez możliwości twórczej transformacji tego co dane, jest to czysto receptywny odbiór.
593

 Jedyny 

przejaw inteligencji zwierząt to zdolność wiązania ze sobą zjawisk (ten poziom wykazuje również 

człowiek w swym rozwoju na poziomie epizodycznym według M. Donalda odpowiadającym  

australopitekowi). W myśleniu filozofów symbolu następuje rozróżnienie: symbol-desygnator, sygnał-

operator, przy czym  symbol to byt funkcjonalny, natomiast sygnał ma rodzaj fizycznej egzystencji, 

wyraźny materialny substrat, wyraża się to w dwóch uproszczonych modelach: b-r (bodziec –reakcja) 

i b-s-r (bodziec-symbol-reakcja). Zwierzęta poprzestają na stadium sygnału,  człowiek za pomocą 

uwspólnionej uwagi, dzięki mimesis (bazującej na cielesnych znakach ikonicznych), posługując się 

znakami ikonicznymi (np. przez ruch falowania gdy jeden naśladuje drugiego) i generalizacji bodźców 

wypracowuje w oparciu o znaki indeksalne pojęcie symbolu (vide szeroko omawiany  model 

R.Hudsona).
594

 

 

III.9.Morfologia symbolu. 

                                 Przejdźmy do morfologii symbolu, sam bowiem  symbol ma  złożoną strukturę,  

czym jest i jak się pojawia, na to pytanie starali się odpowiedzieć między innymi  epigoni myśli E. 

Cassirera, w tym kontynuatorka jego koncepcji  Suzanne Langer oraz Paul Ricoeur.  

                                 Ph. Wheelwright w swojej pracy „Symbol archetypowy”
 595

  przedstawiając  

warunki symbolu w znacznej mierze mówi innymi słowami to co Ch. S. Peirce i E. Cassirer , jednak 
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wyróżnia kolejny rozróżniający czynnik w obrębie symboli, pominięty w innych pracach. Symbol 

cechuje trwałość, nie spontaniczne i chwilowe użycie. Symbole mogą być żywe przykładem jest 

poezja lub sztywne i sformalizowane jak w nauce. Symbole ekspresywne i stenosymbole, tak 

proponuje dokonać rozróżnienia Ph. Wheelwright które, okaże się pomocne pod koniec naszej pracy 

przy omawianiu sztuki jako formy symbolicznej. Symbol ekspresyjny cechuje „spójność 

semantyczna” nie jest wymienialny jak znak matematyczny.  Opiera się na podobieństwu (zbieżność z 

ikoną) wytworzonym z czasie skojarzeniem analogii zaczerpniętej z powszechnego doświadczenia, 

podobieństwo od wizualnego do kinestetycznego (np. rytualny taniec mimetyczny). Symbol jako 

zjawisko można najbardziej  precyzyjnie zdefiniować w szerszym kontekście znaku. Jak pisze S. 

Langer  znak jest synonimem obecności pewnego obiektu, zjawiska bądź zdarzenia które w nim się 

anonsuje, jest poniekąd jego aspektem np. dym - ogień  etc. „Znak wskazuje na istnienie – przeszłe, 

obecne lub przyszłe - rzeczy zdarzenia  lub stanu(..)Zapach dymu oznacza obecność  ognia, szrama 

jest znakiem dawnego wypadku świt obwieszcza wschód   słońca.(..)Wszystkie przytoczone tu 

przykłady są znakami naturalnymi .znak naturalny jest częścią większego zdarzenia albo jakiejś 

złożonej sytuacji, której jest znamiennym rysem. Jest on symptomem stanu rzeczy”
596

 Poziom 

rozumienia rzeczywistości na tym semiotycznym czy też sygnalnym poziomie dostępny jest 

niektórym zwierzętom w szczególności wyższym przedstawicielom naczelnych. 

Natomiast symbol ze swej natury jest znakiem nieobecności, nie anonsuje zjawisk, rzeczy czy 

zdarzeń, ale je zastępuje, jego kontrasygnatą nie jest konkretny przedmiot, ale pojęcie,  wyobrażenie 

zjawiska które aktualnie nie jest dostępne dla sensualnej percepcji. Jest również swego rodzaju 

kreacją, odpodmiotową transformacją danych zmysłowych w obiekty znaczące. Tworzeniem 

polegającym na odniesieniu pojedynczej treści do całości relacji będących w dyspozycji świadomości, 

gdzie część (pojedyncza treść) zyskuje wymiar właśnie przez umieszczenie w systemie relacji. 

Zwierzęca subiektywna percepcja bez możliwości  twórczej transformacji tego co dane polega na 

czysto receptywnym odbiorze. Jedynym przejawem inteligencji zwierząt w tym kontekście jest 

zdolność wiązania ze sobą zjawisk które są połączone czaso-przestrzennie. Symbol to dla E. Cassirera 

desygnator w przeciwieństwie do  sygnału-znaku który określa jako operator. Symbol to byt 

funkcjonalny, sygnał ma rodzaj fizycznej egzystencji wyraźny materialny substrat. System 

behawioralny oparty na schemacie: bodziec- reakcja, przechodzi w: bodziec – symbol - reakcja, 

pojawia się nowe ogniwo; ”zwierzęcy świat receptorów i efektorów w sferze ludzkiej otrzymuje coś 

nowego „świat obrazu”, który w stopniowym rozwoju człowieka zyskuje coraz większą siłę” 
597

 

Dodatkowe ogniwo w systemie efektorów i receptorów, to kolejny biologiczno-etologiczny  wymiar 

symbolu, można potraktować go jako ogniwo w procesie decyzyjnym i  „zapętlenie” jakie dokonuje 

się w procesie postrzegania respective  rozumowania, podejmowania decyzji, pozwala na  

generowanie przestrzeni wewnętrznej, pokrewnej zjawisku wyobraźni, w której może zaistnieć „ja”. 

Na drodze bodziec-reakcja występuje symbol, który pozwala zatrzymać w wyobraźni, chwycić przez 

słowo przedmiot bądź zjawisko i tym samym oderwać się od teraźniejszości. 

Ludzkie  akty symbolizacji wyróżniają się przede wszystkim tym, że rozsadzają otoczenia utrwalone 

ze względu na specyfikę rodzajową, transformując fluktuujące doznania zmysłowe w sens 

semantyczny i utrwalając w taki sposób, by ludzki umysł mógł je reprodukować i zachowywać w 

pamięci. Tym samym otwierają się przed nim wymiary czasu: przeszłość i  przyszłość. Animalna 

świadomość czasu jest zdominowana przez czas teraźniejszy: “to , co przeszłe , zachowuje niejasny 

kształt, to co przyszłe, nie staje się obrazem, przewidywaniem. Dopiero wyraz symboliczny stwarza 

możliwość spojrzenia wstecz i przewidywania(..).To , co raz stworzone , to co wyodrębnione z całości 

wyobrażeń, nie zanika , jeśli dźwięk mowy odcisnął na nim swoją pieczęć i nadał określony kształt”.
598

 

Sygnały dotyczą świata zewnętrznego, ”język  symboli” odnosi się do świata wewnętrznego,  

wyobrażeń,  planów i marzeń. Symboliczność języka czyni go niedostępnym dla zwierząt, to stanowi 

o antropogenicznym, terminatywnym znaczeniu  pojęcia symbolu, oddziela on bowiem ludzi od 

zwierząt. Symbol w  wymiarze komunikacyjnym jest oznajmianiem  tego czego nie ma tu i teraz, jak 
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wyraził to lapidarnie szwedzki badacz P. Gardenfors
599

. Znak oznajmia przedmiot podmiotowi, symbol 

doprowadza podmiot do wyobrażenia sobie przedmiotu. Spekulując na temat genezy symbolu S. 

Langer pisze: 

„Prawdziwy symbol pojawia się z łatwością tam, gdzie występuje jakiś przedmiot, dźwięk czy akt który 

nie mając praktycznego znaczenia, wywołuje jednak reakcje emocjonalną przyciągając czyjąś cała 

uwagę(...) Pewne przedmioty i gesty mają chyba taki fenomenologiczny dysocjacyjny charakter 

zarówno dla niektórych małp, jaki również dla ludzi(..)zainteresowanie estetyczne, tajemniczy strach 

są prawdopodobnie pierwszymi przejawami owej funkcji umysłowej, która w człowieku staje się 

szczególną tendencją do ujmowania rzeczywistości symbolicznie i przejawia się w zdolności myślenia 

pojęciowego oraz nawyku mowy trwającym całe życie”
600

. Inna jakość poszczególnych form 

symbolicznych objawia się „w każdym językowym znaku, w każdym mitycznym albo artystycznym 

obrazie(…) występuje pewnie(…) rodzaj twórczej organizacji, jakaś specyficzna aktywność 

świadomości, która odróżnia się od wszelkiej rzeczywistości bezpośredniego odczuwania czy też 

postrzegania, by się następnie podłużycą tą rzeczywistością jako medium, jako środkiem wyrazu” 
601

. 

Według E. Cassirera i S. Langer każda forma symboliczna  ma inną jakość i wyraża się w  innym 

medium odpowiednio: micie, języku, nauce. My postaramy się w VI rozdziale potraktować formy 

symboliczne jako korelaty podmiotowych stadiów rozwoju świadomości i przebadać je w 

zobiektywizowanej formie jako mit, narracja, pismo. 

Osobny rozdział (dodatek B) poświęcamy zjawisku tzw. desymbolizacji w którym  powołując sie się 

na prace R. Jakobsona, L. Wygotskiego i M. Tomasella staramy się  próbować odpowiedzieć  na 

pytanie czym byłaby jednostka ludzka bez symbolu, odsymbolizowana, wyzuta z otoczki 

semantycznej, choć to określenie jest mylące, bowiem zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w 

niniejszej pracy symbol stanowi rdzeń podmiotowości. W ten sposób niejako okrężną droga a fortiori 

uda nam się w dwójnasób ukazać wagę symbolu dla konstytucji jaźni.  

                                       Jak pisze S. Langer,
602

 pomiędzy systemem receptywnym a efektywnym 

obecny jest system symboli, który sprawia, ze wszelki realny byt postrzegamy już jako 

zapośredniczony, co – w przeciwieństwie do bytowania czysto witalnego- zmusza do zachowania 

pewnego dystans. Człowiek porzuca świat zwierzęcy przekroczywszy symbolicon za pomocą (P. 

Gardenfors, A. Kot, T. Deacon) rytuału używającego znaków ikonicznych i indeksalnych i 

wypracowanej wspólnej uwagi bez obiektu odniesienia (przy nieobecności korelatu przedmiotowego), 

w postaci  opowieści - nieobecność przeszła retencjalna (historie, narracja, rytuał pochówkowy), 

planowanie - nieobecność przyszła protencjalna (plan działania np. łowów w ujęciu T. Deacona, 

związek małżeński). Wzorzec generacji symbolu (R. Hudson) początkowo występujący w rytuale i 

tylko w rytuale jest następnie oddzielony i powiązany z wolnymi korelatami czerpanymi z otoczenia, 

następnie wzmacniany emocjonalnie przez rytuał, wywoływany w rytuale,  staje się jego swoistym 

wolnym „pierwiastkiem” zaczyna być przywoływany spontanicznie  i funkcjonować poza obrębem 

rytuału. Według K. Lorentza
603

  rytualizacja polega na tym, ze zjawia sie jakiś nowy instynktowny 

ruch, którego forma naśladuje zmienny sposób zachowania sie wywołany wieloma popędami.  

Wskazuje to na zbieżność miedzy rozwojem filogenetycznym takich ceremoniałów a historyczno-

kulturowym procesem powstawania symboli. Symbol nie polega na sposobie zachowania się, ale 

przybiera formy cielesną i staje sie idolem sam w sobie, usamodzielniania się. Staje się  niezależnym 

elementem rytuału, które czyni z niego samoistny motyw ludzkiego działania. U prapoczątków 

społecznego współżycia zwierząt wyższych leży filogenetyczny rozwój rytuału, sposób zachowania 

uzyskuje całkowicie nową funkcje - funkcję porozumiewania sie, komunikowania. Tak w skrócie 

wygląda to według stanowiska K. Lorentza, zjawisko rytuału w kontekście symbolizacji omawiamy 

szczegółowo w rozdziale IV. To co istotne na tym etapie to emotywna geneza semantyki, afektywnie 

nacechowana wymiana symboli inicjuje semantyczne zakotwiczenie. 

 

III.10.Geneza symbolizacji . 
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                                        Automatycznie nasuwa się  pytanie o źródło symbolizacyjnej mocy  jaka jest 

udziałem człowieka. Wydaje nam się że w tym aspekcie zagadnienia - czyli zjawiska symbolu jako 

klucza do zrozumienia kultury,  najciekawszą propozycją jest koncepcja C. G. Junga. Źródło symboli 

upatruje on w kolektywnej nieświadomości, jej wyrazem są archetypy które stają się wzorcem  dla 

symbolizacji. Symbolizację, powtórzmy rozumiemy szeroko jako proces nadawania znaczeń i 

tworzenia pojęć.  Zdaniem wybitnego  antropologa A. Wiercińskiego
604

 występuje wyraźna zbieżność 

w tej kwestii  miedzy stanowiskiem C. G .Junga a CH.S. Peirce.  Archetypy to niektóre symbole które 

w historii gatunku ludzkiego występują jako pierwsze, mają charakter ogólniejszy i większy zasięg, 

mają źródło ściśle ikoniczne zakorzenione w pamięci gatunkowej i tyczą zwykle najważniejszych 

zagadnień z punktu widzenia przetrwania.(A.Wierciński).
605

 Jak pisze w swej monografii J. Kordys 

„Ostatecznie to właśnie za pośrednictwem języka syntaktycznego najwyraźniej ujawnia się natura 

prastarych archetypów”.
606

Symbole których przejawy spotykamy powszechnie lub niemal 

powszechnie, w szeroko rozumianych kontekstach ludzkich nazywa się archetypami. C.G. Jung odkrył 

kilka uderzających analogii miedzy przed-konceptualnym  życiem człowieka starożytnego a nawet 

prehistorycznego a pewnymi obrazami i zespołami obrazów, „które przenikają do naszej świadomości 

w snach i nienormalnych stanach umysłu.”
607

 Naturalnym następstwem takiego założenia było 

wymyślenie poza-empirycznego pojęcia „zbiorowej nieświadomości” jako teoretycznego 

wytłumaczenia tak rozległego świata rzekomych zgodności. Archetypy są dziedziczone jak elementy 

morfologiczne w ludzkim ciele. Jak twierdzi Ph.Wheelwright można przyjąć niektóre propozycje 

metodologiczne C.G. Junga, sam czerpie z niego i odnosi do starodawnych świadectw ze starożytnych 

źródeł literackich filologii, archeologii i antropologii.- odcinając się od ontologizujących filiacji 

jungowskich poprzestać na stwierdzeniu istnienia pewnych czynników warunkujących działanie 

niejako „postaci przejawiania się instynktów”. 

Jungowskim archetypom wywodzącym się i umocowanym w nieświadomości  zbiorowej odpowiadają  

znaki analogizujące - ikony, zaś znaki symboliczne konwencjonalne odpowiadają symbolom 

właściwym w ujęciu Ch.S.Peirce'a. Jedne wpływają na drugie, wytwarzając w toku ewolucji coexy 

znaczeniowe. Kolektywną nieświadomość można pojmować, jak  trafnie zauważa badacz T. Sikora „w 

kategoriach etologicznych jako pule wzorców reagowania która odwzorowuje zasób instynktownych 

strategii adaptacyjnych”
608

Archetypy ukazują świadomości jej zakorzenienie w przeszłości gatunku, a 

także pozwalają na przewidywanie własnych możliwości rozwojowych są wedle słów samego Junga “ 

formą manifestacji instynktów.” Kolektywna nieświadomość  jawi się zatem jako “ogół wszystkich 

archetypów, jest osadem ludzkiego doświadczenia nawarstwiającym się od jego najciemniejszych 

początków(..)są to żywe systemy reakcji i gotowości(..) archetypy nie są niczym innym, jak tylko 

manifestacjami instynktów”.
609

 Manifestacje instynktów czyli system pośrednictwa, symbole są 

etapem pośrednim między emocjami pojętymi jako bloki reaktywne i archetypami - głębinowymi 

atraktorami które są psychicznym wyrazem instynktów „symbole przekształcają energie procesów 

nieświadomych w energie świadomości i na odwrót.”
610

 

Zarazem archetyp jest nośnikiem energii numinosum. Archetyp jest źródłem numinalności rozumianej 

jako ładunek emocjonalny związany z numinosum czyli upraszczając nieświadomości zbiorowej, która 

na gruncie niniejszej pracy rozumiemy jako wspólne dziedzictwo epigenetyczne rodzaju homo 

sapiens. Nieświadomość zbiorowa jest tą częścią szeroko pojętej psychiki która jest wspólna 

wszystkim ludziom niezależnie od razy, kultury czy religii. Archetypy są numinotycznymi elementami 

struktury psychicznej.
611

 

Źródłem energii numinosum jest zatem archetyp ma on dwa komponenty- obrazy i emocje. Sam obraz 

wzbogacony o ładunek emocjonalny osiąga numinotyczność. Jak pisze K. Pajor szczególnym 
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nośnikiem numinalności jest symbol, ponieważ stanowi rodzaj transformatora energii pochodzącej z 

nieświadomości „Symbol oddziaływa sugestywnie mocą swego numen, to znaczy mocą specyficznej 

energii właściwej archetypowi.”
612

 Nasza koncepcja oddziaływanie mocy numinosum następuje na 

poziomie głębszym niż postuluje C. G. Jung archetyp w postaci „boga chwili” powoduje wyłonienie 

się indywidualnej świadomości i a dopiero w dalszym  procesie obróbki symbolicznej indywiduacje i 

sformułowanie się osobowości. Bóg chwili jako moc obdarzona mocą numen ma siłę archetypu która 

w dialogicznej relacji wytwarza zindywidualizowane „ja”. 

                                       Ciekawym spojrzeniem na genezę symboli jest próba połączenia psychologii 

głębi z etologią. Energia post-instynktowna ujawnia się w postaci obrazu archetypowego, 

zobrazowanej pamięci epigenetycznej w formie słownej, manualnej, pisemnej wedle schematu 

podanego przez T. Sikorę: symbol = archetyp +energia +forma. W ten sposób powstaje symboliczne 

spoiwo łączące w jedną homologiczna jedność świat przeżywany i świat imaginowany. Geneza 

symbolu odgrywała się komplementarnie z geneza ją (jaźni). Symbol w aspekcie 

autosymbolizacji konsolidował poczucie „ja”, zręby „ja” kształtowały się wskutek tego że 

człowiek postrzega siebie niejako  poprzez i dzięki symbolom, przy czym przedsymboliczne, 

arefleksyjne poczucie siebie to niejako uwaga skoncentrowana wokół cielesności. Filogenezę 

diachroniczną symbolu najlepiej zilustrować odwołując się do przywoływanej już wcześniej 

klasycznych badań M. Leenhardta. Relacja między formą symboliczną jaką jest język w stosunku do 

przedmiotowej poręczności M. Leenhardt przedstawia w ”Da kamo”  w ten sposób: „słowo nie jest 

przez nich redukowane jedynie do jego funcji ekspresywnej, lecz jednoczy w sobie także pewien akt, 

myślenie, mowę i rzecz. Rzeczy które w ten sposób stają się mową, puste naczynia pozbawione są swej 

czystej przedmiotowości, zostają wplecione w strukturę porządku, który nie poprzestaje na tym, że 

dana rzecz jest wyłącznie rzeczą, lecz dokonuje jej naturalizacji, sprawiając że staje się ona także 

odniesieniem do drugiego człowieka, zalążkiem rozmowy, znaczącym
613

 Dla E. Cassirera  funkcja 

symboliczna odpowiadająca formie  symbolicznej to: „funkcjonalna systematyka ducha w której 

najprzeróżniejsze wytwory ludzkiej kultury, język, poznanie naukowe, mit , sztuka, religia(…) stają się 

elementami jednego wielkiego kompleksu powiązanych ze sobą zagadnień.” 
614

 Zasadnicza różnica 

między E. Cassirerem a strukturalizmem ku któremu zdawał się zwracać pod koniec życia leży w 

punkcie ciężkości mocy symbolizacyjnej,  jaki w wydaniu E. Cassirera leży po stronie indywiduum, 

zindywidualizowanej mocy ducha. Przy czym należy pamiętać na co zwróciła uwagę G. Buczyńska –

Garewicz że na dobrą sprawę dla E.Cassirera podmiot i przedmiot są w gruncie rzeczy dwoma 

biegunami  nierozdzielnej relacji poznawczej.
615

 W przeciwieństwie do bezpośredniego związku 

pomiędzy układem receptywnym a efektywnym, jaki występuje w całym królestwie zwierząt, 

człowiek konfrontowany jest nieustannie z czymś w rodzaju łącznika, a jego sposób postrzegania 

zostaje wpisany w pewien nowy wymiar rzeczywistości, który należałoby określić jako system 

symboliki.  

Źródłem  symboli jest zatem podświadomość zbiorowa, archetypy stanowią wzorzec dla symbolizacji, 

rudyment dla semiotycznego opracowania otoczenia, są semiotycznym  wyrazem procesualnych 

bloków reaktywnych przez funkcjonalne podobieństwo do emocji. Jednak zreinterpretowane 

współcześnie przez A. Wiercińskiego który uznaje je epigenetycznie jako zoperacjonalizowany post-

instynktownie zapis generacyjnych doświadczeń „diachronicznego łańcucha ludzkiego” wyrażają się 

poprzez emocje, stojące za emocjami  obrazy spostaciowane w obrazach archetypowych  archetypach 

są zapleczem pseudo-instynktów. Uzupełnia ten system koncepcja J. Habermasa. Na przedpolu mocy 

symbolicznej  J. Habermas  wprowadził pojęcie paleosymbolu. Paleosymbolami  nazwał regulatory 

ludzkich zachowań, które należały do nieświadomości zbiorowej. Pierwiastek podobny do tabu 

stanowi immanentną właściwość pewnych dziedzin życia i podobnie jak tabu ma charakter 

ambiwalentny,  jest  mechanizmem ukrytego wartościowania typu tabu- mana, sacrum- profanum,  
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posiada stymulacyjny społecznie sens, nie podlega ocenie dyskursywnej, ani nawet aksjologicznej 

lokalizuje się bardziej po stronie wiedzy „jak”  niż po stronie wiedzy propozycjonalnej „że”, pra-

formowanie świata wartości wymaga tego fundamentalnego podziału.
616

 J.Habermas relacjonując 

temporalną funkcję symbolu stwierdza „to symbol a nie pierwotne wychylenie powoduje ze możliwe 

jest stranscendowanie czasu i wyjście w przyszłość, wychylenie w oparciu o symbol który 

wyodrębniony nie zanika, staje się oparciem i po odciśnięciu piętna mowy  zachowuje  dla nas 

możliwości porównania, uszeregowania i zajrzenia w przyszłość.” 
617

Archetypy w tym nowoczesnym 

ujęciu byłyby niczym innym jak przesuniętymi do nieświadomości wypracowanymi 

interegeneracyjnie, epigenetycznie ikonami, wspólnymi dla gatunku ludzkiego,  znamionującymi 

niezwykle istotne zjawiska wewnętrzne i zewnętrzne z punktu widzenia adaptacji i przetrwania. 

III.11.Struktura symbolu. 

                                       Wnikając  głębiej w strukturę i morfologię symbolu, należy w obrębie 

symboli dokonać rozróżnienia. Najbardziej klasyczny podział znaków przyjmowany niemal 

powszechnie  zaproponował przywołany już uprzednio Ch. S. Peirce. W swojej trychotomicznej 

typologii wyróżnił ich trzy rodzaje: znak wskaźnikowy, względnie indeksalny (index), znak ikoniczny 

(icon), znak symboliczny (simbol), czyli odpowiednio u S. Langer - sygnał, znak-ikona, symbol. 

Wobec tego że  trychotomia stanowi komplementarny podział, powstaje pytanie o  pojęciową 

zależności między nimi. Trychotomia odpowiada  jak wspomnieliśmy wcześniej jungowskiemu 

podziałowi na archetypy, symbole analogizujące i symbole konwencjonalne.
618

 Wskaźniki 

odpowiadają sygnałom (znakom) w ujęciu E. Cassirera i S. Langer,  są to znaki odsyłające do czegoś 

obecnego w bieżącym otoczeniu. Ikona jest znakiem oderwanej reprezentacji podobnym do tego co 

symbolizuje, nie ma tu konieczności współwystępowania zjawiska ze znakiem, ale jest konieczność 

pewnego podobieństwa strukturalno-obrazowego między znakiem ikonicznym a zjawiskiem 

przedstawianym. Symbol w określeniu współczesnego szwedzkiego kognitywisty P. Gardenforsa  to 

znak oderwanej reprezentacji, zastępując rzecz odnosi się do jej  wyobrażenia (wewnętrznego 

przedstawienia), jest to znak arbitralny, natomiast dobór ikon nie jest dowolny. Wyróżnikami są: 

podobieństwom w przypadku ikony, faktyczne połączenie w przypadku indeksu,  w przypadku 

symbolu właściwego natomiast zasada bądź uzus używania przez użytkownika. Istotą rozróżnienia 

tych trzech rodzajów znaków jest kontekst genetyczny: ikonę można  zinterpretować dzięki wiedzy o 

świecie, wskaźnik-sygnał albo dzięki wiedzy o świecie  albo przez wrodzony instynkt, jest to aspekt 

zjawiska na zasadzie: dym- ogień etc., arbitralnie przyjęty symbol można zinterpretować tylko w 

bezpośrednim procesie uzgadniania konwencji, dialogicznie zorientowanej wymianie i uwspólnianiu 

znaczeń czyli w wyniku ko-relacji interakcyjnej. 

Inicjalną funkcje mogą spełniać ikony i wskaźniki, one bowiem nie wymagają wcześniejszego 

porozumienia i zakotwiczania semantycznego. Wybór ikon w przeciwieństwie do symboli nie jest 

dowolny, ikonę można zinterpretować bez odwoływania się do ogólnej wiedzy o świecie (np. sylwetka 

na drzwiach toalety, strzałka oznaczająca kierunek ruchu) wskaźnik dzięki wiedzy o świecie albo 

wrodzonemu instynktowi. ”Komunikacja za pomocą mowy, podobnie jak za pomocą pisma i znaków 

migowych musiała zacząć się od ikon lub wskaźników i dopiero stopniowo przejść do arbitralnych 

symboli„
619

jak pisze P. Gardenfors. Według T. Deacona który operuje w ramach  paradygmatu 

interakcjonizmu symbolicznego wygląda to w skrócie tak:  wskaźnik (index) plus czytanie umysłu 

(mindreading) plus generatywność (generativity) plus uwspólniona uwaga(joint attention) daje w 

efekcie symbol. W interakcjonizmie  przejście od indeksów do symboli dokonuje się drogą  

połączonej uwagi,  która z kolei jest możliwa przez naśladowanie (mimicry), naśladowanie prowadzi z 

kolei do drugiego pnia semantyzacji - ikoniczności. Następnie dochodzi do połączenia  ikon w  

łańcuch (syntax) zachowań z wplecionymi proto-symbolami gestualno-ekspresywnymi  z 

wyłączeniem bezpośredniego odniesienia. Ekspresywnej gestykulacji towarzyszą okrzyki. Które przez 

emendację i metonimizację zaczynają funkcjonować jako sztucznie sformułowane wskaźniki (znaki 

indeksalne) oznaczające początkowo współobecne zjawiska które wraz z imperatywnymi 
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illokutywami (aktami performacyjnymi w ujęciu J. Austina).  

 

                                        Zgodnie z podziałem na sygnały i znaki (symbole) wprowadzonym przez E. 

Cassirer i rozwiniętym przez S. Langer, tych drugich używamy aby mówić o rzeczach, nie zaś 

skierować na nie nasze organy zmysłowe. Człowiek w przeciwieństwie do innych zwierząt  używa 

„znaków” nie tylko do wskazywania rzeczy lecz również  do ich przedstawiania.  Właśnie ten rodzaj 

manipulowania realnością za pośrednictwem zastępczych „przedmiotów” istniejących w umyśle 

określa istotę myślenia. 
620

 Wyobrażenie są więc najłatwiejszymi narzędziami abstrahowania pojęć z 

burzliwego strumienia rzeczywistych impresji. Tworzą nasz podstawowe abstrakcje, są 

spontanicznymi ucieleśnieniami idei ogólnych.  Obrazy istniejące w umyśle są naturalnymi 

jednostkami myśli. Tego rodzaju konkluzje znajdują swoje uzasadnienie również na gruncie badań 

neurologicznych. Jakie warunki muszą wystąpić aby metoda myślenia oparta na obrazach mogła 

zostać zmieniona na metodę komunikacji? Obrazy te powinny nadawać się do zakomunikowania 

drugiej osobie. Jest to możliwe pod warunkiem że obraz łączy się z postrzegalnym nośnikiem, który 

znajduje się w polu percepcji przynajmniej jednego zmysłu to znaczy jeśli jest on odwzorowany w 

przedmiocie które zwykle określana jest jako medium. Odwzorowany znak (czyli obraz plus składnik 

przedmiotowy względnie ikona gestualno-pantomimiczna) można uznać za element znaczący w 

stosunku obrazu-znaku w ramach obrazowego systemu komunikacji. Tego rodzaju znak nazywany jest 

znakiem ikonicznym i zostaje odwzorowany  w różnorodnych rodzajach materii i formach 

medialnych. 
621

. 

                                          Jak słusznie konstatuje E. Rozik E. Cassirer proponuje rozumienie pojęcia 

symbolizm jako połączonego przedstawienia przedmiotów i ich abstrakcyjnie ukazanych własności w 

podstawowych jednostkach myśli. 
622

 W „Language and Myth”  uznaje że specyficzne formy 

symboliczne nie są naśladownictwem lecz organem rzeczywistości, ponieważ tylko i wyłącznie za ich 

sprawą wszelkie realne byty stają się przedmiotem rozumowego pojmowania i w ten sposób mogą 

zostać przez nas niejako „zobaczone”. E. Cassirer za kluczową uznaje opozycję między logiką  a 

myśleniem mitycznym w tego rodzaju myśleniu zasadą opisu jest metafora  a jej najważniejszym 

elementem mityczny obraz. 
623

 S. Langer posuwając się dalej w tym kierunku nadała koncepcji 

obrazowego myślenia formę pełnoprawnej teorii. Język nie jest jedyną formą „symbolizacji” pisze że 

„wyobrażenia są najłatwiejszymi narzędziami abstrahowania pojęć z burzliwego strumienia 

rzeczywistych impresji. Tworzą nasze podstawowe abstrakcje, są spontanicznymi ucieleśnieniami idei 

ogólnych.”  Tego rodzaju obrazy okazują się tak samo zdolne do artykulacji, tzn. złożonej kombinacji 

jak słowa. S. Langer twierdzi  że ludzkie myślenie zakotwiczone jest w percepcji, czyli w „surowej 

materii obrazowych przedstawień obecnych w umyśle’ ”Oko i ucho tworzą swoje własne abstrakcje i 

wskutek tego narzucają swojej właśnie szczególne formy wyobrażenia”.
624

  Przedmiot nie jest daną , 

lecz formą skonstruowana przez władze zmysłowe i intelektualne, tą myśl E.Cassirer przejął od I. 

Kanta. My traktujemy przemyślenia S.Langer wywiedzione z dzieła E.Cassirera jako punkt wyjścia 

dla dalszych rozważań, mamy zamiar wyprowadzić z nich zupełnie nową linie argumentacyjną. 

A.Damasio w książce „Błąd Kartezjusza” stwierdza że mieć umysł oznacza być zdolnym do tworzenia 

nowych reprezentacji mogących stać się obrazami, które z kolei mogą podlegać manipulacjom 

określanym mianem myślenia.
625

 Reprezentacja przedstawiająca to reprezentacja obrazowa. A. 

Damasio dokonuje podziału na obrazy percepcyjne i obrazy przywołane. Obrazy przywołane 

pojawiają się kiedy przywołujemy w pamięci wspomnienie o przedmiotach, oraz obrazy pochodzące z 

planów na przyszłość są one wytworami mózgu. 
626

 Te ostanie to obrazy niezwiązane z rzeczywistym 

doświadczeniem, takie które stały się jednostkami myśli. Tego rodzaju obraz nie jest doskonałą 

reprodukcją  obiektu własności bądź czynności, ale tylko zlepkiem niejasnego przedstawienia i 
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interpretacji „nowoczesną wersją oryginału„.
627

W ten sposób wielokrotnie przywoływany w tej pracy 

badacz dostarcza argumentów na rzecz tezy zaproponowanej  przez S.Langer, która twierdziła, że 

myślenie polega na przetwarzaniu rzeczywistych przedmiotów in absentia, co dokonuje się za 

pośrednictwem ich przedstawiania, a obrazy istniejące w umyśle należą do szczególnej kategorii tego 

rodzaju przedstawiania. Myślenie obrazami to pozostałość archaicznego ikonicznego myślenia które 

wyparte przez symbolizm językowy i związane z nim myślenie syntaktyczno linearne, oparte na 

paradygmacie mowy wiązanej, powraca we snach.  Wniosek S.Freuda głosi, że w snach cofamy się do 

myślenia obrazowego, co oznacza, że obrazy nie są po prostu zwykłymi postrzeżeniami ale odgrywają 

rolę podstawowych jednostek myślenia. Regresja spotykana w niektórych defektach neurologicznych 

wskazuje a contrario że myślenie za pomocą obrazów stanowiło niejako przed-językowy sposób 

myślenia, który charakteryzował rodzaj ludzki na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju.
628

 

Uznajemy za E. Rozikiem obrazy za podstawowe jednostki myśli, a znaki ikoniczne – za podstawowe 

jednostki komunikacji, których można używać w formie dosłownej jak i przenośnej, metaforycznej. W 

swej pracy na którą się powołujemy E. Rozik  jednak nie zauważa ze symbol, żeby coś oznaczać  musi 

być w inherentnie metaforyzujący, metaforyzacja musi być jego jądrem. Ogień przedstawiający 

pozostałby tylko symbolem ognia skąd wzięłaby się abstrakcja z nim powiązana dotycząca np. gniewu 

czy zniszczenia, spalania, stanu wewnętrznego.  Przedstawienie tego co jest nie percepowalne czyli 

emocji, prymitywnych stanów wewnętrznych jest kluczowe w zjawisku symbolizacji posługującej się 

aktywna metaforą, za ich pośrednictwem bowiem pojawiły się abstrakcje. Ten opis jest jednak 

cokolwiek ogólnikowy dlatego wymaga szczegółowej analizy którą prezentujemy w kolejnym 

podrozdziale posiłkując się przełomowym artykułem R. Hudsona  . 
629

 Konieczność i potrzeba 

przedstawienia tego co nie jest zmysłowo odbieralne czyli emocji i stanów wewnętrznych dla których 

poszukujemy korelatów przedmiotowo-obiektywnych, aby je ująć a zarazem skonsolidować, bowiem 

stany emotywne są z natury swojej amorficzne, prowadzi do rozwoju funkcji symbolicznej. W ten 

sposób właśnie działalność znakowa ingeruje w wewnątrz , krystalizując jednostkę w samo-odbiorze 

wewnętrznym. W ten sposób również wykształcają się abstrakcje jako całokształt ujęć 

metaforycznych pewnego znaku. Koncepcja multisensualnej sceny G. Edelmana znajduje prefiguracje 

już u S. Freuda o czym wspomina E. Rozik w swoim studium na temat teatru „myśl zostaje w 

marzeniu sennym  zobiektywizowane , przedstawiona jako scena lub jako przeżycie”. 
630

Również 

F.Nietzsche stawia filogenetyczną tezę opierając się na sugestii że sen to relikt pierwotnego sposobu 

myślenia typowego dla przed językowego etapu w dziejach ludzkości. 
631

J. Piaget z kolei stwierdza że 

pierwotna dla naszej psychiki jest skłonność do myślenia za pośrednictwem symbolicznych i 

metaforycznych obrazów. Myślenie obrazami należy do najbardziej pierwotnych właściwości ludzkiej 

psychiki która skutkuje istnieniem systemu przedstawień w  wyobrażeniowej grze symbolicznej. 

Ikoniczny środek wyrazu można zdefiniować za pomocą naśladownictwa, do tematyki mimesis 

powrócimy w rozdziale V. 

                                       Symbol opiera się zatem na związku pojedynczego znaku ze skojarzeniowymi 

peryferiami, metafora włącza w swój zakres przynajmniej dwa znaki które łączy modyfikująca je 

relacja. Metafora będąca jądrem symbolu to relacja predykatywna  alternatywna dla predykcji 

dosłownej. Obraz w naszym rozumieniu jest jednostką przedstawienia jej cechą wyróżniającą jest 

podobieństwo do pierwowzoru. Gdy dochodzi do odwzorowania w  jakiejś formie wyrazu (przedmiot, 

gest) staje się znakiem ikonicznym dającym się zastosować w sposób dosłowny lub metaforyczny. Jak 

stwierdza J.Piaget  reprezentacja zakłada istnienie umysłowego obrazu przedmiotu, można w niej 
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widzieć rodzaj uwewnętrznionego naśladownictwa.
632

 Obrazy są produkowane jak jednostki procesu 

myślowego,  następnie jednostki też zostają odwzorowane w przedmiotach i związane z konkretnym 

znaczeniem za pośrednictwem języka naturalnego. Myślenie logiczno-werbalne i obrazowe łączy 

zjawisko przedstawienia. W ten sposób powstaje  nowy rodzaj myślenia - myślenie obrazowo-

logiczne. Myślenie to operuje elementami obrazowymi w sposób quasi logiczny, innymi słowy obrazy 

zostają potraktowane jako elementy podlegające przekształceniom quasi-logicznym. Przedstawienie 

jest definiowane jako związek znaczącego które pozwala na przywołanie wspomnień ze znaczonym 

którego źródłem jest myśl. Działanie obrazów bez jakichkolwiek operacji wykonywanych na 

przedmiotach to rodzaj myślenia.
633

 Pewnego rodzaju obrazowe myślenie nie byłoby dostępne bez 

pośrednictwa języka.  W chwili w której język pojawia się w roli pośrednika mamy do czynienia z 

elementami komunikacji odbywającej się w formie przyswojonej społecznie a zatem przekaz przestaje 

mieć tylko i wyłącznie osobisty charakter. Gry symboliczne zakładają reprezentacje nieobecnego 

przedmiotu, ponieważ miedzy elementem danym a wyobrażonym występuje możliwość porównania. 
634

 

J. Piaget uznaje symboliczne przedstawienie za etap rozwoju ludzkiej inteligencji – rozwoju 

rozpoczynającego się od pojawienia się inteligencji sensoryczno-motorycznej i kończącego się na 

inteligencji dyskursywnej.  Inteligencja symboliczno-obrazowa podporządkowuje sobie inteligencje 

sensoryczno-motoryczną, a inteligencja logiczno-werbalna na tej samej zasadzie poddaje kontroli 

inteligencję obrazową. Przemiana następuje w momencie kiedy sensoryczno-motoryczna inteligencja 

ewoluuje w kierunku reprezentacji pojęciowej a naśladowanie przeradza się w reprezentacje 

symboliczną. Wtedy również społeczny system znaków zaczyna istnieć w formie mowy. Ten schemat 

rozwoju świetnie wpisuje się w linię ewolucyjną myślenia i jaźni którą proponujemy w naszej pracy, 

kolejne stopnie inteligencji zaczynają dominować nad poprzednimi przejmują nad nimi kontrolę, per 

analogiam proces podobny następuje między poziomami podmiotu. 

Wytwarzanie obrazów jest zasadniczo wrodzoną zdolnością ludzkiego umysłu,  epifenomenem 

mechanizmu percepcji. Ustalenia poczynione przez A. Damasio na gruncie neurobiologii potwierdzają 

tezę J.Piageta. Pośrednictwo formy symbolicznej jaką jest język operujący pozakontekstualnymi 

abstrakcjami  jest niezbędne  jeśli myślenie obrazowe ma stać się komunikowalne. Jeśli mamy 

uzyskać informację i przekształcić je w kolektywnie akceptowane medium przekazu,  z konieczności 

język musi posiadać gramatykę - składnie i semantykę. Język przed semantyczny to czysta syntaksa 

plus obrazy. J.Piaget pokazuje  ze działanie obrazów umysłowych i odwzorowanych obrazów w 

zabawie odsłania metodę myślenia w tym znaczeniu o jakim mówiła S. Langer czyli jako operację 

dokonywana na rzeczywistości in absentia za pomocą różnych przedstawień. 
635

 To co odróżnia 

symbol od znaku to  międzyludzka funkcja symbolu. Jest to coś, co rodzi się wraz z mową i co 

sprawia, że gdy słowo stało się rzeczywiście słowem wymówionym, obaj partnerzy są inni niż 

przedtem w myśl założeń interakcjonizmu rozumianego sensu largo. Ten moment narodzin symbolu 

w interaktywnym kontakcie i zarazem wytworzenia się symbolicznego poziomu jaźni interesuje nas w 

tej pracy w sposób szczególny. 

S. Langer twierdzi  że ludzkie myślenie wywodzi się i opiera się na percepcji, zarazem jednak 

przedmiot nie jest prostą sumą danych zmysłowych, lecz formą skonstruowaną przez władze 

zmysłowe i intelektualne, to dziedzictwo które S. Langer przejęła od I. Kanta za pośrednictwem E. 

Cassirera.  W pracy  „The Intelligent Eye” R.L. Gregory stwierdza że w samym akcie widzenia 

zasadniczą rolę odgrywa interpretacja, percepcje należy uznać za wczesna fazę myślenia co określa się 

obecnie w kognitywistyce jako sensepcje. 
636

Oczy uwolniły system nerwowy od dyktatu odruchów, 

pozwalając na strategiczne planowanie zachowania, a ostatecznie prowadząc do pojawienia się 

myślenia abstrakcyjnego. W ten sposób badacz dostarcza argumentów na rzecz tezy zaproponowanej  

przez S. Langer, która twierdziła, że myślenie polega na przetwarzaniu rzeczywistych aczkolwiek 
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nieobecnych przedmiotów, co dokonuje się za pośrednictwem ich przedstawiania, a obrazy istniejące 

w umyśle należy do szczególnej kategorii tego rodzaju przedstawiania. 

Myślenie obrazami to pozostałość archaicznego, ikonicznego myślenia które wyparte powraca we 

snach. Zatem ikona jako taka w sensie gestualnym ma swoje umocowanie w sposobie myślenia i 

analizując zagadnienie głębiej - postrzegania. Wniosek S. Freuda („Objaśnienie marzeń sennych”)jest 

taki że w snach cofamy się do myślenia obrazowego, co oznacza, że obrazy nie są po prostu zwykłymi 

postrzeżeniami ale odgrywają rolę podstawowych jednostek myślenia. Regresja oznacza że myślenie 

za pomocą obrazów stanowiło niejako przedjęzykowy sposób myślenia który charakteryzował rodzaj 

ludzki na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Zatem ikoniczność jest fazą wewnętrznego 

zespalania zjawisk i w tym sensie kolejnym etapem po generatywności, jak i zewnętrznym sposobem 

protokomunikacji gestualnej.
637

 

To stara koncepcja  w myśl której w dzieciństwie człowiek  przechodzi w sposób skondensowany 

(ontogeneza) przez wszystkie etapy rozwoju ludzkości (filogeneza) „ indywidualne dzieciństwo 

obiecuje nam wgląd w dzieciństwo filogenetyczne, w rozwój rodzaju ludzkiego – dzieciństwo 

indywidualne jest bowiem w rzeczywistości skrótowym powtórzeniem dzieciństwa ludzkości.” 
638

Wychodząc z takiego założenia S. Freud,  E. Rozik i wielu innych badaczy utrzymują że sny 

obrazują sposób myślenia charakterystyczny dla okresu dzieciństwa, które z kolei stanowi obraz 

wczesnej fazy rozwoju ludzkości. Metodę tę charakteryzuje właśnie proces formułowania myśli za 

pomocą obrazów. Na kolejnym etapie język ingeruje w sposób myślenia i nadaje mu swoistą 

lingwocentryczną strukturę. Kiedy pojawia się pismo natomiast sposób organizacji myślenia ulega 

kolejnemu przekształceniu, przyjmując formą swoistej tekstury;  połączenia myślenia obrazowego, 

językowego i myślenia tekstualnego. Obrazy związane są z abstrakcyjnymi cechami 

(pojęciami)pojawiają się nie tylko u ludzi, nawet przed pojawieniem się języka, ale także można 

domniemywać ich pierwocin już u zwierząt w postaci sui generis proto-kategoryzacji, inaczej 

zwierzęta nie mogłyby przetwarzać doświadczenia i przystosować się do życia w otaczającym świecie. 
639

Najważniejsza  innowacja związana z językiem, leży nie w sferze abstrakcji ale w nowym rodzaju 

elementu znaczącego, opartego na dźwięku bardziej uniwersalnym i intersubiektywnie 

przekazywalnym. Pojawienie się dźwięku jako elementu znaczącego wprowadziło wymiar 

obiektywizmu, dzięki któremu możliwe stało się zaistnienie interpersonalnej komunikacji oraz 

zespołowej kontroli nad systemem kategoryzacji, w szczególności  rozróżnienie na elementy znaczony 

i konotacje. Obrazy umysłowe uznajemy za znaczące a związane z nimi abstrakcyjne cechy za 

znaczone.
640

 

III.12.Ewolucja symbolu. 

 
                                       R. Hudson 

641
 w zgrabnym przykładzie szczegółowo omawia hipotetyczną 

transformację ze wskaźnika w symbol za pomocą łańcucha wieloogniskowej uwagi (relacji triadycznej 

u M.Tomasello). Pokazuje drogę od sygnału do symbolu wychodząc od semiotyki Ch. S. Peirce’a. W 

ujęciu  Ch.S.Peirce’a znaki dzielą się generalnie na trzy rodzaje: ikony oparte na izomorfizmie  

morfologicznym znaku i rzeczy, indeksy oparte na połączeniu w czasie lub przestrzeni znaku i rzeczy 

(metonimizacja) oraz symbole których relacja z rzeczą jest konwencjonalna.  Zwierzęta swoją 

aktywność sygnitywną mają ograniczoną do znaków ikonicznych i indeksalnych, nie mają dostępu do 

znaków symbolicznych. Pomiędzy tymi trzema rodzajami znaków istnieje relacja hierarchiczna; ikony 

są podstawą dla wystąpienia indeksów, indeksy podstawą symboli. Kategoryzacja znakowa, ikoniczna 

i symboliczna tworzą system. W ogóle  zjawisko sygnifikacji ma charakter  systemowy,   znak odnosi 
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się do innych znaków a te do kolejnych etc..  Ta cecha nie zależy od kompleksu symboli, ich  

komplikacji, ale od ich używania, symboliczna baza znaczenia słowa jest mediowana przez ujawnienie 

innych słów. Symbole to w ujęciu interakcyjnym  znaki indeksalne wzbogacone o obecną u 

użytkownika zdolność tzw. mindreadingu  (czytanie umysłu) lub w złagodzonej wersji postrzeganie i 

przejmowanie uwagi. (R.Hudson definiuje symbol= znak +teoria umysłu ). Alternatywą jest podejście 

T. Deacona który stwierdza że mindreading(czytanie umysłu) jest mediowany 

symbolicznie.
642

Czytanie umysłu jest zapośredniczone przez symbole i zależy od wielu tych samych 

operacji umysłu i naturalnych substratów, które są  konieczne dla   kompetencji symbolicznej. 

Neutralny łącznik miedzy kompetencją symboliczna a zdolnością do budowania niezależnej mentalnej 

reprezentacji (umysłowej) jest  zdolność do identyfikacji czyjegoś ogniska uwagi (attentionspotting), 

którego rozwiniętą formą jest czytanie intencji (mindreading) i w końcu subiektywne doświadczanie 

innego punktu widzenia,  wespół z możliwością przejmowania go (dla M. Tomasella wynika to jest to 

konsekwencją zdolności do hetero-identyfikacji).  Istota symbolu w ujęciu komunikacyjnym polega na 

tym że daje on dostęp do umysłu symbolizującego. Wedle R.Hudsona nauczenie się symbolu którego 

znaczenie jest x jest to wiedza której użycie gwarantuje ze używający (symbolu) myśli o x (lub 

bardziej technicznie) ze koncept x używającego jest aktualnie  aktywny. Jeśli obserwator wie to , 

wtedy jego umysł musi zawierać połączenie  miedzy symbolem i x, więc  obserwowanie symbolu 

także aktywuje x w umyśle  obserwatora. Znaczenie x zostało transmitowane przeniesione z głowy 

symbolizującego  do głowy obserwatora. Wymaga to następujących  mechanizmów:  

1)Zdolności do uczenia się znaków indeksalnych (uczenie się korelacjimiedzy współ występującymi 

zdarzeniami na poziomie epizodycznym). 

2)Zdolność do ”czytania umysłu”(mindreading) posiadanie teorii umysłu opartej na symulacjonizmie, 

we  współczesnej wersji interakcjonizmu –enaktywizmie (Sh.Gallagher, D.Hutto, A. Kapusta) nie jest 

konieczna, a jedynie  zdolność do odczytywania intencji emocjonalnej i emotywnej intencjonalności, 

rodzaj niepropozycjonalnej wiedzy że inny osobnik zwraca  na coś uwagę, która wynika  bardziej z 

synergicznej przestrzeni współdziałania i mimetycznej gry aktów i imitacji aniżeli modelu innego ja 

zintegrowanego z własną jaźnią. Zdolność ta jest wypracowana na poziomie metamorficznym 

3) Zdolność do generalizowania zjawisk – wynikająca ze zdolności do generalizacji bodźca osiągnięta 

na poziomie epizodycznym. 

Te trzy mechanizmy zostają sytuacyjnie zaaplikowane za pomocą znaków indeksalnych. 

(wskaźników): 

Ad1) indeks dla współobecnego kota, 

Ad2) indeks dla współobecnego kota na którego mówiący zwraca uwagę, 

Ad3)indeks dla kota który jest nie współobecny ale na którego mówiący zwraca uwagę. 

1.Dziecko słyszy słowo „kot” w obecności kota.  

2. Przez dostrzeganie uwagi i kierowanie uwagi, podążanie za linią wzroku(attentionspotting) dziecko 

obserwuje  że ludzie mówią „kot” gdy zwracają uwagę na  współwystępującego kota. 

3. Dzięki zdolności do mindreadingu (względnie hetero-identyfikacji wypracowanej na poziomie 

mimetyczno-metamorficznym) dziecko obserwuje ze ludzie czasami mówią kot kiedy nie ma kota na 

widoku ale na którego mówiący zwraca uwagę.  X mówiący, słyszący kota = X zwracający uwagę na 

kota. W pełni socjalne zjawisko bowiem dziecko zwraca uwagę  na wyinferowane stany umysłu innej 

osoby. 

 Umożliwia to również inną rdzenną cechę symbolu  „zastąpienie”,  symbol odnosi się do obiektu 

który jest nieobecny. W ten sposób dziecko zdobywa  symbol „kota” bo łącznik miedzy słowem „kot” 
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a obecnym kotem nie jest czysto indeksalny,  jest relacją owszem indeksalną ale zachodzącą między 

nieobserwowalnym (niepercypowanym) kotem a wyinferowanym stanem umysłu  odnoszącym się do 

kota. To pozwala dziecku nie tylko interpretować zachowanie innych ludzi ale daje przyrząd do 

oznajmiania innym stanu swojego umysłu.
643

Symbol pojawia się na bazie indeksów bez całej sieci nie 

wkraczamy nagle w sieć symboli. Problem Hellen Keller polegał na tym że nie mogła posłużyć się 

mechanizmem  czytania umysłu (mindreading) z uwagi na bycie osobą głuchoniemą, co stanowi 

istotne ogniwo w procesie interakcyjnej semiosis i dlatego tak trudno było jej obejść to stadium. 

Zauważmy nie prowadzi to do problemu nieskończonego odniesienia, ani nie zakłada już uprzedniej 

znajomości przez jednego osobnika symbolu. Bowiem pierwszy osobnik który wskazuje kota i 

wymawia słowo odnoszący się do niego funkcjonuje na poziomie indeksalnym widzi kota i mówi 

„kot” , dopiero drugi osobnik który słyszy słowo „kot” i obserwuje drugiego osobnika natomiast nie 

postrzega samego obiektu „kot „ zaczyna funkcjonować na poziomie symbolicznym (reprezentacji 

oderwanych według P. Gardenforsa). Wykorzystuje w rozumieniu innego jako pośrednik mimetyczną 

„mowę ciała”. 

                                       Decydującym momentem w rozwoju myślenia i panowania nad symbolami 

było przejście od znaków indeksalnych i ikonicznych do symboli par excellence, proces ten 

dokonywał się w różnych sferach, najprawdopodobniej jednak, co do tego skłania się większość 

badaczy jego nośnikiem były  grupowo odprawiane celebracje rytualne. „Symboliczny rubicon” mógł 

zostać przekroczony na wiele sposobów. O przynajmniej  dwóch mówi  literatura przedmiotu. 

Przekroczenie “Symboliconu”, według  celnego określenia P. Gardenforsa
644

, nastąpiło gdy człowiek 

pozostawiając świat zwierzęcej sygnalizacji odkrył symbol. Mogą świadczyć o tym dwa zjawiska-  

zjawisko pochówku ceremonialnego oraz, zjawisko rytualizacji jako procesu zbiorowej  kontroli 

emocji który przechodzi we wspólne nadawanie znaczeń, symbolizacji za pośrednictwem emocji. 

Źródło sygnitywne bije z  głębi instynktów, których egzemplifikacją są emocje w sensie ewolucyjnie 

wykształconych bloków reaktywno-intencjonalnych. Proces wspólnej zespołowej stabilizacji 

emocjonalnej  skrystalizowanej wokół zjawisk najistotniejszych dla grupy jest kluczowy z punktu 

widzenia ewolucyjnych „gier o przetrwanie”. Coś co było jedynie wyrazem wbudowanej relacji 

awersywnej lub apetytywnej  zyskuje możliwość sztucznego wzbudzenia przez skojarzenie z gestem 

lub dźwiękiem dzięki grupowemu procesowi zakotwiczania znaczeń, wzajemnej wymiany 

symbolicznej. W ten sposób na drodze rytualizacji, emocje zyskują status ucieleśnionego znaczenia. 

Jak pisze współczesny filozof G. Agamben: „emocje pomagają nam nawiązać kontakt z tym co  przed 

osobowe”
645

 

Uczucia, emocje, pragnienia i nastroje są  sui generis protokognicją. A. Damasio nazywa 

protokognicją naznaczaniem tego co dla człowieka jako organizmu jest najważniejsze „pre-

waloryzacją”, waluacją tego co najgroźniejsze lub najistotniejsze z punktu widzenia przetrwania.
646

 

Przekładalność uczuć na siebie- polimodalność jest dominantą w magicznym stadium jaźni 

wyróżnionym przez A. Kowalskiego, które odpowiada Cassirerowskiej świadomości mitycznej. 

Emocje są stworzonymi przez ewolucje, złożonymi,  w znacznym stopniu zautomatyzowanymi 

programami działania. Według  A. Damasio działania te uzupełnia program poznawczy. Uczucia 

emocjonalne są złożonymi postrzeżeniami tego, co dzieje się w naszym ciele i umyśle, gdy doznajemy 

emocji, emocje są zatem rodzajem ucieleśnionego znaczenia.
647

 

Jak zobaczymy dalej jednakże  praktyki rytualne  za  pośrednictwem materiału symbolicznego mogą 

mieć wpływ na  przeformowanie organizmu archetypowego i sięgać bardzo głęboko do “konstytucji 

symbolicznej”. Pierwotne archetypy i odpowiadające im wskaźniki w typologii trychotomicznej 

stawały się podstawą dla kształtowania pierwotnej semiotycznej sieci oznaczania. 

Wspólna obronna reakcja na drapieżnika wymagająca współdziałania, łączenie się w pary które było 

również grupowo regulowane w kontekście teorii Freuda-Atkinsona, bądź też rytuał pochówkowy 
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grupowo tonizujący uczucia zespołów ludzkich z uwagi na lęk przed śmiercią. Najbardziej pierwotne 

symbole to to, co  przyciąga uwagę, jest ewolucyjnie zadane, koncentruje uwagę na zjawiskach 

zasadniczych. One są podstawą dla znaków ikonicznych i wskaźników którym odpowiadają znaki 

indeksalne. Arbitralnie przyjęty symbol powstaje tylko w drodze  uzgadniania konwencji. Konieczna 

jest tutaj wstępna forma komunikacji, by doszło do uzgodnienia konwencji kryjących się za 

arbitralnymi systemami symboli. Taką inicjalną rolę odgrywają ikony i wskaźniki, bowiem  nie 

wymagają wcześniejszego porozumienia. Aktywnie nacechowana wymiana symboli inicjuje 

semantyczne zakotwiczenie. Semantyczne zakotwiczanie dokonuje się dwufazowo. 

Pierwszy zaczyn symbolizacji w schemacie zaproponowanym przez S.Langer i E.Cassirera polega na 

projektowaniu uczuć na przedmioty zewnętrzne. Markowanie (markerowanie) - oznaczanie  używając 

terminologii A. Damasio to pierwszy sposób symbolizowania - pojmowania tych uczuć przez 

projektowanie na przedmioty niezmienne, nie na podmioty które charakteryzuje zmienność zachowań 

i emocji, w ten sposób uczucia zyskują stałość Jak pisze S. Langer: „Zwariowana gra skojarzeń , owa 

bezkrytyczna fuzja impresji stanowi siłę napędowa symbolicznej transformacji. Projektowanie uczuć 

na przedmioty zewnętrzne to pierwszy sposób symbolizowania, a zatem pojmowania tych uczuć. 

Aktywność ta cechuje najwcześniejszy okres dzieciństwa, jaki pamięć przechowuje. Wyobrażenie 

własnego „:ja” , co na ogół uważane jest za początek właściwej pamięci , być może w ogóle zależy od 

tego procesu wyrażania za pomocą symbolicznego skrótu naszych uczuć”.
648

 

Następnie według P. Gardenforsa dochodzi do  przejścia od znaków wyrażających emocje      

współobecne na nieobecne przyszłe, wskutek rytualizacyjnej antycypacji na przykład w obrzędach 

łączenia w pary. Następuje ekspansja mocy symbolotwórczej, opanowanie jej i przeniesienie na świat 

zewnętrzny,  aby jego z kolei opanować wymaga to konwencjonalizacji symbolizacji świata 

wewnętrznego. Symbol  nabiera charakteru epitomy, streszczenia ogólnej postawy wobec zjawiska. 

Pierwotnie zjawisko wywołuje silne poruszenie emocjonalne, emocje tworzą splot sygnitywny w 

którym zostaje powiązane użycie reprezentacji jako substytutów zjawisk rzeczywistych lub 

wyobrażonych. Posługiwanie się nimi następuje w procesie komunikacji i przez odwoływanie się do 

bodźców środowiskowych, taką inicjacyjną funkcję wykonują ikony i wskaźniki. 

Nie wymagają one wcześniejszego porozumienia. Komunikacja najprawdopodobniej zaczęła się od 

ikon i wskaźników, by przejść do arbitralnych symboli, co umożliwia użycie języka by 

zakomunikować myśli, w ten sposób następuje zjawisko  partycypacji w  „świecie wewnętrznym” 

innego czyli „dzielnie się wizją”. A oto jak wyobraża sobie genezę symboli S. Langer: „Symbole 

musiały się wyłonić  dopiero wówczas, kiedy długotrwały proces asocjacji podporządkował 

instynktowne okrzyki czy dźwięki szczególnemu zachowaniu w którym uczestniczyło dwóch lub więcej 

osobników, żeby ślad pamięciowy był dostatecznie żywy i trwały, aby doprowadzić do koniecznej 

integracji, potrzeba było prawdopodobnie wysoce emocjonalnego stanu. Tłem mogły być zbiorowe 

uroczystości, podczas których śpiewano i tańczono, nie jest jednak wykluczone, że określone 

zachowanie seksualne dostarczało aktów względnie podobnych, powtarzających się i specyficznych, co 

było konieczne w procesie warunkowania związanego z wysoce emocjonalnym stanem, który temu 

sprzyjał. Szczególne dźwięki związane  z tym rodzajem zachowania dostarczały podobnego bodźca 

który każdy mógł tworzyć i wymienić”.
649

 

Ten wątek myślowy podany przez S. Langer podany w formie hipotetycznej podejmuje i rozwija na 

płąszczyźnei filogenetycznej antropolog ewolucyjny T. Deacon, którego idee streściła w bardzo 

ciekawym artykule O. Fischer . Rozpoczyna on swą analize od sygnałów które wytrącaja zwierzęta w 

szczególności naczelne z behawioralnej homeostazy. Sygnały zaniepokojenia u zwierząt są według 

definicji T. Deacona „przyswojeniem sobie zewnętrznych współzależności między zdarzeniami”. 

Zwierzę potrafi wydać charakterystyczny okrzyk, gdy znajduje się w określonym stanie 

emocjonalnym. Te okrzyki mają charakter indeksowy, bowiem zostały wywołane przez konkretne 

uczucie.Bliski związek dźwieków, gestów i artykulacji ma sens z ewolucyjnego punktu widzenia. Jak 

pisze T. Deacon ;”W miarę upływu czasu, symboliczne formy głosowe stopniowo przejmowały funkcje, 

które wcześniej pełnione były przez różne „niegłosowe” formy symboliczne. A rosnące umiejętności 

artykulacyjne (…) były istotnym rozrusznikiem ewolucyjnego przystosowania funkcji symbolicznych do 
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pojedynczego środka przekazu, ponieważ umiejętności głosowe narzucają znaczące ograniczenia na 

możliwości i elastyczność tego nośnika”.
650

 Gesty i mowa wpółewoluowały prowadząc do symbiozy 

która nadal istnieje między mową i gestami , która wskazuje na współobecność poziomu 

mimetycznego który nie zaniknął zupełnie w komunikacji i działaniu komunikacyjnym.  Pojawienie 

się symbolicznego odniesienia według T. Deacona sugeruje że jego związek z odniesieniem 

ikonicznym i indeksowym ma charakter hierarchiczny. Odniesienie symboliczne jest najbardziej 

skomplikowaną formą interpretacji; jest to proces, który zachodzi jedynie w ludzkim 

umyśle.„Hierarchia ikoniczno-indeksowo-symboliczna. Relacje symboliczne składają się z relacji 

indeksowych pomiędzy zbiorami indeksów, a relacje indeksowe są zbudowane z ikonicznych relacji 

między zbiorami ikon. „
651

 

Z hierarchii tej wynika, że odniesienie symboliczne może mieć miejsce jedynie na podstawie dwóch 

innych form odniesienia: indeksowego i ikonicznego. Odniesienie ikonicznie jest zatem ewolucyjnie 

wcześniejsze i tworzy podstawę dla wszelkiej interpretacji. Proces odniesienia ikonicznego T. Deacon 

charakteryzuje paradoksalnie  nie jako podobieństwo między dwiema rzeczami pod jakimś względem 

co wydawało by się oczywiste, ale, jak twierdzi  podobieństwo nie tworzy relacji ikoniczności.  Etap 

interpretacyjny, który ustala relację ikoniczną zachodzi wcześniej i jest to akt nie-rozróżnienia. Wiedza 

indeksowa o tym że istnieje np.  owad podobny do liścia umożliwia pominięcie ikoniczności . W 

podobny sposób analogia czy ikoniczność działa w języku.  Podmiot traktuje jakiś obiekt jako coś 

innego, ponieważ nie rozróżnia ich. W tym samym czasie w połączeniu z indeksowością podmiot uczy 

się przez doświadczenie dostrzegać na bardziej abstrakcyjnym poziomie podobieństwa i różnice 

między obiektami, które nie konweniują ze sobą. E.Itkonen wnioskuje że jest to niezbędne do 

przetrwania  wskazując jak proces ten angażuje mechanizmy ikoniczne , a potem indeksowe. Podmiot 

uczy  się właściwości współwystępowania i następstwa, w szczególności właściwości przyczynowości 

rzeczy i zdarzeń, na podstawie analogii. Nabywamy wiedzę w dwóch etapach . Najpierw z  

kontyngentnego zjawiska wnioskujemy o następnym ogień1-gorący, ogień2-gorący… . Następnie 

budujemy analogiczną (indukcyjną) generalizację. Wszystkie „zjawiska ogniowe” były gorące – 

wszystkie są gorące. Najpierw podmiot  musi być świadom ikonicznej relacji pomiędzy jednym 

przypadkiem wystąpienia ognia i drugim, a następnie nauczyć się indeksowej relacji między ogniem i 

gorącem. Kolejnym etapem jest powtórzenie współzależności między ogniem i faktem, że to, iż jest 

gorący, prowadzi do ikoniczności porządku wyższego stopnia. Jest to porządek wyższy, bardziej 

abstrakcyjny, ponieważ zestawienie nie jest już naocznie widoczne, ale oparte na przeszłej percepcji, 

na abstrakcji. Ta faza przedsymboliczna jest  jeszcze w zasięgu wyższych  zwierząt, w szczególności 

naczelnych. Symboliczna reprezentacja dostępna jedynie dla człowieka, jest kolejnym etapem jako że  

na tym poziomie zunifikowana relacja ikoniczno/indeksowa może  być używana w separacji od 

konkretnego kontekstu, obiektu czy warunków, w których po raz pierwszy ją dostrzeżono. 

Symboliczne odniesienie zachodzi wówczas, gdy możemy przetransferować funkcje referencyjne z 

jednego zbioru na inny. We wczesnej fazie akwizycji symbolicznej nastąpiło ikoniczne łączenie się 

elementów w obrębie jakiegoś zbioru. Na wyższym symbolicznym poziomie rozpoznajemy 

prawidłowość, która wyróżnia zbiór jako całość i w konsekwencji możemy zastosować  ten sam wzór 

do innego zbioru. O. Fischer powołując się na nazywano to K. Holyoka i P.Thagarda „mapowaniem 

systemowym”. To kolejna forma analogii, ale na  wyższym poziomie. Korzysta się z niej gdy próbuje 

się zrozumieć, jak działa system dźwiękowy używając systemu wodnego (fale dźwiękowe per 

analogiam do fali wodnych).
652

 

Podsumowując; w opinii T. Deacona i w ślad za nim O. Fischer kategoriach ewolucyjnych myślenie 

symboliczne wywodzi się z myślenia ikonicznego/indeksowego. Jest wysoce prawdopodobne , że 

okrzyki czy wokalizacje pierwszych człekokształtnych musiały wywodzić się z ikon czy indeksów. 

Analogicznie zdolność ludzkiego języka stopniowo rozwinęła się z istniejącego systemu 

pantomimiczno-gestualnego o charakterze indeksowo-ikonicznym. Jednak T. Deacon nie wyjaśnia 

źródeł kompetencji ikonicznych które my posiłkując się pracami M. Donalda i A. Kowalskiego 
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przypisujemy zdolności do behawioralnej metamorfozy która następnie przechodzi na wymiar 

percepcyjny i w końcu językowy i umysłowy. Odnosząc jego konkluzje do poziomu ontogenetycznego 

należy zauważyć że „ontogenetyczny rozwój języka częściowo powiela rozwój filogenetyczny”.   Na 

płaszczyźnie ontogenetycznej daje się wyodrębnić znacząca różnica wyznaczająca kognitywną granice 

człowieczeństwa rodzaje poznania – poznanie fizyczne (przyczynowe) i logiczno-matematyczne 

(klasyfikacja) rozwijają się w wypadku człowieka równolegle, zaś w wypadku małp człekokształtnych 

i innych dzieje się to asynchronicznie.
653

 Kulturowe (memetyczne) przeniesienie większości form 

konwencjonalnych  odgrywa znaczącą rolę w akwizycji języka jako systemu par excellence 

symbolicznego, natomiast ikoniczność , residuum mimetycznego przeniesienia jak twierdzi O Fischer 

ma charakter równoległy. Jak postuluje D.Slobin na którego powołuje się O . Fischer skoro fizyczne i 

logiczno-matematyczne poznanie rozwija się u małych dzieci równolegle, to jest prawdopodobne że 

bardziej fizyczne (ikoniczne , indeksowe) i symboliczne (logiczne) systemy odniesienia także biegną 

paralelnie w akwizycji języka. Według T. Deacona i E.Itkonen ikoniczno/indeksowy system 

odniesienia tworzy podstawy pod symboliczne myślenie nie tylko w ewolucji języka, ale także w 

rozwoju ontogenetycznym, a zatem ikoniczno/indeksowy system odniesienia musi mieć 

fundamentalne znaczenie także w akwizycji języka. W modelu „podwójnego kodowania” 

I.Fonagy’ego obok konwencjonalnego systemu gramatycznego pojedynczego języka istnieje 

parajęzykowy system semiotyczny, który nie jest specyficzny dla żadnego języka ale ikoniczny z 

samej swoje natury. Zgodnie z tą teorią „żywa mowa” powstaje przechodząc przez procedurę 

podwójnego kodowania: z jednej strony przez konwencjonalne reguły gramatyczne, a z drugiej przez 

motywowane reguły quasi-ikoniczne – „zniekształcacze” obejmujące wyraz twarzy, gesty i gesty 

wokalne (zawierające intonację i artykulację) - w ten sposób pierwotna niewerbalna wiadomość 

zostaje zintegrowana z zasadniczym przesłaniem”. Suma konwencjonalnych reguł gramatyki oraz 

„ikonicznych zniekształcaczy” są podstawą produkowania wypowiedzi, ikoniczność jest podstawą 

żywej mowy. „Zdolność dopasowywania wyrazu twarzy i głosu jest obecna już w trzech pierwszych 

miesiącach życia, tworzenie wokalizacji, które całościowo dopasowują się do słów dorosłych 

wyprzedza wszystkie dowody symbolicznych zdolności czy przedstawiania formy lub znacznie poza 

ustalonym porządkiem„.
654

Walter Benjamin formułując swoją ideę ponadzmysłowej mimesis  

zauważył swoista pan-mimetyczność zachowania dzieci. Dzieci naśladują znaki pochodzące od 

dorosłych i od rówieśników, a także od zwierząt i urządzeń mechanicznych. Ta imitacja zaczyna się 

ikonicznie: dzieci słyszą dźwięk i kopiują go. Dostrzegają także połączenie między dźwiękiem i 

rzeczą, którą ów dźwięk wytwarza. Ten dźwięk może być następnie odtwarzany przy użyciu środków  

ikonicznych lub indeksowych, gdy dziecko zauważy podobną rzecz, nawet jeśli pojawi się ona bez 

tego dźwięku. Na dalszym etapie rozwoju (proto-symbolicznym) dźwięk może zastąpić samą rzecz, 

tym samym tworząc znak onomatopeiczny, który jest zalążkiem symbolu właściwego.
655

 Memetyczne 

czyli kulturowe przyswajanie symboli jest zatem ściśle zależne od zdolności mimesis . Pojęcie memu 

wprowadził R. Dawkins w książce „Samolubny Gen”
656

: według definicji mem to „kulturowy element 

lub cecha behawioralna, której przekaz i wynikająca z tego kontynuacja w populacji, mimo że 

zachodzi nie przy użyciu środków genetycznych (szczególnie naśladowania), jest traktowana jako 

analogiczna do dziedzictwa genetycznego. Przekaz memu zależy w dużym stopniu od 

naśladowania.”.
657

  Powielania go zależy zatem zgodnie z oryginalna definicją w dużym stopniu 

zarówno od ikoniczności (rozpoznawanie dwóch słów jako takich samych i powielanie ich),  jak i od 

indeksowości (rozumienie połączenia między słowem i sytuacją, w której się go używa).  Przekaz 

memetyczny w akwizycji języka jak słusznie dowodzi O. Fischer jest uzupełniany przez przekaz 

mimetyczny i w istocie swoje na nim się opiera- na zasadzie naśladownictwa, procesowanie 

mimetyczne przez cały czas jest współobecne jako jedna  z możliwości. Zatem podstawowe atomy 

kultury – memy mają często status symboliczny jednak  łańcuchem ich filogenetycznych migracji jest 

zasada mimesis. 

                                      Proces filogenezy synchronicznej symbolu i skorelowany z nią synchroniczno-

                                                      
653

 Ibidem 29 
654

 Ibidem 30 
655

 Ibidem 31 
656

 Dawkins R.„Samolubny Gen” przek. M. Skoneczny Prószyński i S-ka Warszawa 2012., 198 
657

 Fischer O.  op.cit. 32-33 



151 

 

ontogenetyczny „generator jaźni” zostanie zrekonstruowana na podstawie poglądów M. Donalda i A. 

Damasio w rozdziale V.  Przejście od znaku do symbolu następuje również w kontekście przez 

przyszłe projektowane zdarzenia, oznacza to oddzielenie znaku od konkretnego desygnatu 

środowiskowego i skojarzenia go z oderwanym znaczeniem symbolicznym. Antycypowane zjawisko 

przyszłe, pierwsza forma symbolicznej komunikacji której  przykładem są umowy małżeńskiej 

(bowiem niejako „odrywa się” ona od teraźniejszości i jest przyszłościowym zobowiązaniem). Aby 

zawierać symboliczne układy wobec języka, rytuał musi wywołać zamianę sygnału w symbol, 

wymaga to by użytkownicy przenieśli uwagę z konkretnej reprezentacji odnoszącej się do bieżącego 

środowiska na znaczenie oderwane, często odniesione do przyszłości. Powtarzanie splotu sygnałów w 

ramach rytuału to sposób na przejście od sygnałów do powiązanych ze sobą  znaczeniowo symboli 

“takie elementy jak specjalny strój, ozdoby ciała czy okaleczenie mogą dzięki temu przekształcić się z 

doraźnych znaków w rytualne symbole,  po zakończeniu rytuału służą zaś jako przypomnienie umowy 

dotyczącej przyszłych celów przyjętej w jego trakcie „
658

. 

 

III.13. Symbol jako pierwiastek rytuału (postrytualne residuum). 

 

                                       Przejście  od rytuału do symbolu  zostanie ponadto omówiona i rozpatrzona z 

innych perspektyw  w osobnym rozdziale IV dotyczącym rytuału (jako fragmentaryzacja rytuału i 

powtórne koniugacja pierwiastków rytuału - symboli w hiathusie (przestrzeni wewnętrznej) z 

perspektywy interakcji komunikacyjno-semantycznej). Definiowanie symbolu w kontekście rytuału 

Victor Turner opisuje tak: „Najmniejszy jego element (rytuału) który wciąż zachowuje specyficzne 

własności zachowania rytualnego, jest symbol; jest on ostateczna jednostka o strukturze specyficznej 

dla kontekstu rytuału”
659

 tym wątkiem zajmiemy się w osobnym rozdziale poświęconym 

rytuałowi(IV).  G. Durand 
660

w ujęciu synchronicznym konstatuje że zabawy dziecięce są 

przechowalnią symboli albo przemienionych rytuałów, gra w klasy n.p. to  „ludyfikacja”  pogańskiego 

rytuału inicjacyjnego. Gry ilinktyczno-mimikryczne i agonistyczne w myśl klasyfikacji R. Caillois  

utrwalają schematy afektywne. Za pomocą tych gier następuje poszerzenie symbolu, jego integrującej 

mocy. A wyobraźnia symboliczna konstytuuje samą dialektyczną działalność umysłu.
661

  Za pomocą 

rytuału dochodzi do metonimizacji metamorfozy która  zamienia się w syntaksę poprzez ustalenie 

porządku przemian. A zatem aby odkryć genezę symbolu (a co za tym idzie genezę podmiotu)  

musimy się cofnąć w antropogenezie do wcześniejszej jego formy z której się wyłonił – rytuału( 

na podstawie badań K. Lorentza F. Staala, S. Langer i innych). Korekty wymaga teza 

E.Mcphaila i J.LBermudeza  o tym że ”ja” nie istnieje bez języka, jedynie w języku możemy 

mówić o „ja” z racji samozwrotności funkcji językowej, na nieco bardziej szerszą wersję tej tezy. 

Nie ma „ja” bez symboliki która swój najpełniejszy wyraz znajduje w języku. Jednak jaźń sensu 

stricte nie pojawia się wraz z językiem, owszem  pojawia się par excellence wraz z symbolem, ale 

jednak istnieje i funkcjonuje w swoich proto-formach jako protoja i „ja” mimetyczne 

(metamorficzne). Znaczeniem zjawiska rytuału dla symbolu i podmiotu zajmiemy się w 

kolejnym rozdziale (IV). Proces opanowania i rozbudowy strukturalnej mowy–syntaksy i 

tworzenia narzędzi czyli tworzenie łańcuchów sekwencji, określonych zdefiniowanych czynności 

w celu wytworzenia narzędzia jest współzależna. Rządzi tym ten sama zdolność mająca korelat 

neuroanatomiczny utrwalana i wzmacnia przez rytuał który prowadzi do wypracowania 

szeregu, ciągu sekwencji nie instynktownych czynności. Jak pisze  K. Lewin - mowa i wytwarzanie 

narządzi są zachowaniami sekwencyjnymi, ale związek między nimi jest związkiem analogicznym a 

nie homologicznym. Homologiczne podobieństwo zakłada wspólny rdzeń, źródło, pochodzenie 

ewolucyjne, analogia natomiast podobieństwo i zbieżność funkcji.
662

 

 

III.14.Kultura symboliczna.  
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                                       Tak więc kultura symboliczna bywa uważana za najbardziej reprezentatywny 

przejaw istnienia kultury w sensie ogólnym.
663

 Wydaje się iż właśnie w symbolu lub poprzez symbol 

kultura może znaleźć swój najpełniejszy wyraz. W symbolu ogniskuje się całe bogactwo rozmaitych 

przejawów i funkcji społeczno-kulturowych. Symbol stał się w tej sytuacji najstosowniejszym 

nośnikiem tożsamości kulturowej. Świat zinterpretowany symbolicznie przestaje być przedmiotem 

bezpośredniego przeżycia. Jest odtąd obiektem nadającym przeżyciu sens, obiekt ten staje się  już 

tylko reprezentacją.  Przeżycie dane w doświadczeniu symbolicznym ulega utrwaleniu, 

reprezentacja przejmuje sens pierwotnej partycypacji, człowiek musi posłużyć się narzędziem 

myślenia aby to osiągnąć.
664

Jak pisze A. Kowalski w kulturze archaicznej w zasadzie wyłącznym 

typem symbolizowanie było symbolizowanie aksjologiczne. Czynności obrzędowe symbolizujące 

rozpoznawalne podmiotowo (uchwytne w trakcie działania) wartości były nośnikami tychże wartości, 

ustanawiały je, a nie tylko przywoływały. Jedna z definicji podanych przez U. Eco w jego rozprawie o 

symbolu 
665

głosi że symbol to system nieprzerwanych metafor. W interakcjonizmie wychodzi się  z 

założenia że język służy przede wszystkim organizowaniu działania, nie jest narzędziem oznajmiania 

stanów rzeczy, jest on podporządkowany ich kreowaniu.
666

 

                                    Najstarszym potwierdzonym przykładem,  a zarazem najbardziej archaicznym 

wyrazem  symbolizacji jest  rytuał pochówkowy. Pochówek rozumiany par excellence dzięki 

związanym z nim symbolicznym użyciem ochry jako nie znaku krwi, ale symbolu przejścia czyli 

odniesienia do niezmysłowego zjawiska. Pisze o tym badaczka A. Kot, oddajmy głos autorce: 

„ciekawym aspektem związanym z symbolicznym użyciem ochry jest stopień abstrakcyjności tego 

znaku. Nie opiera się on na prostej zależności przyczynowo skutkowej pomiędzy znaczącym i 

znaczonym jak to występuje w przypadku skojarzeń konkretnych, lecz na bardziej skomplikowanej 

zależności, którą psycholog nazwał by myśleniem abstrakcyjnym. Czerwony kolor barwnika -ochry 

został skojarzony z kolorem krwi. O ile bowiem skojarzenie krew-śmierć ma charakter konkretny i 

polega na znalezieniu zależności między dwoma elementami, o tyle łączenie pojęć krew -ochra opiera 

się na abstrakcyjnej kategorii wspólnej dla obu elementów, tj. na kolorze”(...)'Kiedy ochra zostaje 

skojarzona z krwią , staje się ikoną. Może stanowić  substytut, posiadając swoją niezbywalna cechę- 

kolor, która zostaje zinterpretowana jako znak krwi. Kiedy  jednak zaczyna się łączyć ochrę ze 

śmiercią, staje się ona wskaźnikiem symbolem, ponieważ żadna jej cecha nie wskazywała wcześniej 

bezpośrednio na powiązania ze śmiercią. Jeżeli obecność czerwonego barwnika w grobach 

interpretuje się jako znak wykluczenia zmarłego z tego świata, znak ten zaczyna być symbolem”. 
667

Oto 

właśnie jedno z takich zjawisk w sensie historycznym miało miejsce około 100 tys. lat temu, świt 

symbolizacji nastąpił w jaskini Shanidar, było to jedna z form przekroczenia symbolicznego rubiconu 

- „Symboliconu”. 

Sama autorka we wnioskach ze swych badań podaje: znak traci swą główną funkcję  na pierwsze 

miejsce zaczyna wysuwać sie jego funkcja estetyczna. Śmierć stanowi element  

 niosący ze sobą duży ładunek emocjonalny. Pierwsze i bardzo istotne symbole to oznaczenie ochrą 

grobów i kwiatami homo sapiens neandederthalensis. „W Shanidar  od początku istnienia obrządku 

pogrzebowego pojawiają sie pochówki zawierające elementy (...)świadczące o daleko idącej 

symbolizacji barwnik ochra, obecność pyłków roślin. Ochra czerwień, krew śmierć stanowią  coex 

znaczeniowy. Abstrakcyjność znaku nie opiera sie na prostej zależności przyczynowo skutkowej miedzy 

znaczącym a znaczonym jak to występuje w przypadku skojarzeń konkretnych lecz na bardziej 

skomplikowanej zależności myślenia abstrakcyjnego; czerwony kolor barwnik ochry został skojarzony 

z kolorem krwi.” 
668

 

Doświadczenie obecności grupy i uwspólnienie reakcji na pewne zjawiska jest obecne w ludzkiej 

podświadomości od bardzo dawna na co szczególnie zwracają uwagę psychoanalitycy. Tak że 

prasymbole i  archetypy mają charakter zbiorowy, konwencjonalizacja jest uwolnieniem mocy łącznie 
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emocjonalnej i metaforycznej w powiązaniu ze zjawiskami obserwowalnymi lub wyobrażonymi, przez 

grupowe utrwalanie wyuczonej reakcji w rytualizacji. Z innej perspektywy, psychoanalitycznej 

sytuacja interakcji matka- dziecko jest według G. Revesza
669

 wzorcem dla  naśladowania, 

świadomości rodzaju, identyfikacji, porządku rytualnego. Archetypowa sytuacja to ćwiczenie 

zdolności językowej przez obcowanie matki z dzieckiem. Dziecko wcześniej objawia cielesne zaczątki 

ekspresji symbolicznej –sięganie i chwytanie, gaworzenie i uśmiech, krzyk i płacz. Poprzez poruszenia 

ciała, glos, wyraz twarzy dziecko powoduje reakcje najbardziej niezbędnej dlań części otoczenia –

matki tak zaczyna się elementarny dialog między ludźmi. Początkowo matka i mleko są tym samym. 

Ale gdy :”mama” sprowadza matkę, lecz nie mleko, a „mleko” sprowadza mleko, lecz bez matki , 

powstaje z wolna uzmysławiana i powtarzająca się sytuacja o charakterze owego przełomu którego 

doświadczyła Hellen Keller; szczególne dźwięki zastępują rzeczy, stosunki, czyny, uczucia 

pragnienia. Wtedy dochodzi w końcu do wyłonienia  się autentycznego symbolu, sprzęgnięcia 

potrzeby wewnętrznej z doświadczeniem zewnętrznym.
670

Gdyby nie fundamenty stałego i w istocie 

kompulsywnego rytuału, ten nieoczekiwany wynik – niosący znaczenie dźwięk, ale uniwersum 

znaczenia, dzięki któremu objawia się coraz sensowniejszy świat – nie mógłby zostać osiągnięty. 

Zdolność dziecka  którego rozwój językowy był opóźniony można poprawić dzięki ponownemu 

ćwiczeniu zachowań ruchowych. Prymitywny taniec, aktywność oparta na powtórzeniu. Poprawne 

użycie słowa stworzyło po raz pierwszy pewien nowy świat  pozostający pod władzą człowieka. 

Pierwotne słowa były nie tylko ośrodkiem  odprawiania magii,  archetypowa forma znaczenia 

musi podlegać standartyzacji i stabilizacji w słowach niezmiennych, stałych,
671

które  strzeże 

przed erozją i powrotem do stanu przed językowego. Jak twierdzi J. Lacan
672

 dziecko rozpoznaje 

się w lustrze. To rozpoznanie jest indukowane (wskazane) w illuminatywnej mimikrze „aha-

przeżycia”, którą W. Kohler przeprowadzając słynne eksperymenty z lustrem, widzi jako ekspresję 

apercepcji sytuacyjnej, będącej esencjonalnym etapem aktu inteligencji. W podmiocie zachodzi 

transformacja kiedy przywdziewa on imago, czyli dokonuje aktu identyfikacji z obrazem w lustrze 

(swego rodzaju hetero-identyfikacji w stosunku do, bazowego, cielesnego poczucia siebie. To 

symboliczna matryca w której „ja” partycypuje w prymordialnej formie, zanim jest zobiektywizowany 

w dialektycznej identyfikacji z innym i zanim język przywraca go w uniwersalnej funkcji jako 

podmiot. Heteromorficzna (hetero-identyfikacja) jest podstawą wykształcenia ekscentrycznej 

pozycjonalności „ja” symbolicznego(wynika z morfologicznej mimikry) (R. Caillois) 
673

. Funkcja 

stadium lustra ustanawia relację pomiędzy organizmem i jego światem między innenweltem a 

umweltem. Alienująca identyfikacja (hetero-identyfikacja w ujęciu M. Tomasello) generuje rozłam w 

innenwelcie w kierunku umweltu.
674

 

 

III.15.Teleologia symbolu. 

 
                                      Podział w obrębie symboli według P. Ricoeura jest  niejako odgórnym 

zwieńczeniem pracy E. Cassirera, jej dopisanym przez historię terminus ad quem.  Wyróżnia on trzy 

funkcje teleologiczne symbolu - antropogeniczną, kreatywna (poietyczną) i archetypalno-

prewaloryzacyjną, która nie jest symboliczną sensu stricte ale ikoniczną. Według Paul Ricoeura 
675

 w 

pierwszym obszarze występowania symbolu, symbole powiązane z obrzędami i mitami tworzą mowę 

przynależną sacrum. Jest to kosmiczny wymiar symbolu, gdyż czerpie on jak najwięcej elementów 

konstytuujących go z otaczającego świata. Obszar drugi to sfera nocy i marzenia sennego (symbole 

oniryczne zakorzenione w ludzkich wspomnieniach, snach), trzeci obszar występowania symboli to 

poetycka wyobraźnia domena obrazów -słów należących do sfery języka. Symbol poetycki to symbol 

in statu nascendi, w momencie tworzenia się. Symbol obrzędowy jako mobilny symbol czyli rytuał , 

per analogiam do symbolu rozwiniętego czyli mitu to symbol antropogeniczny, terminatywny w 
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sensie antropogenetycznym, wyznacza granicę świata ludzkiego, symbol oniryczny to archetypowy 

wyraz podświadomości która jest najkrócej ujmując gatunkową pamięcią rozwoju filogenetycznego i 

gromadzi w sobie znaki ikoniczne ponadindywidualnej (transindywidualnej) mocy dziedziczone 

pozakulturowo, transmitowane biologicznie w pamięci gatunkowej i jest związany z prewaloryzacją i 

protosymbolizacją - zakotwiczeniem emotywnym.  Kluczowa rola symbolu według P. Ricoeura którą 

pomijają w swoich analizach mistrzowie podejrzeń w szczególności S. Freud to funkcja projektująca, 

tworząca przyszłe wyobrażenie siebie i kierująca oraz konkludująca proces dopełniania sensu w 

przyszłości.  Z funkcją oniryczno-archetypalną  mamy do czynienia w snach, bowiem jak zauważył 

M.Eliade we śnie człowiek współczesny przeżywa wzorce inicjacyjne. Jak streszczając koncepcje 

C.G. Junga stwierdza  G. Durand archetyp to dynamiczna forma, struktura organizującą obrazy, ale 

struktura, która zawsze przekracza indywidualne, biograficzne, regionalne i społeczne konkretyzacje 

ukształtowania obrazu.  Archetyp jest ośrodkiem, dynamicznym jądrem znaku ikonicznego, 

utrwalonym generatywnie poprzez ewolucje i sedymentowanym w podświadomości zbiorowej.  

Według G. Duranda symbolizm  w kontekście podmiotu jest w gruncie rzeczy cechą konstytutywną 

procesu indywidualizacji w którym „ja” osiąga siebie przez  zrównoważenie, dzięki dokonaniu 

syntezy obu członów; „jasnej” świadomości będącej częściowo świadomością zbiorowa, 

ukształtowanej przez rytuał, oraz zbiorowej nieświadomości, która  jest napędzana energią  libidalną i 

składa się z  jej wytwórczych archetypicznych kategorii.
676

 

                                     Diachronizacja  Peircowskiego podziału  na indeksy, ikony i symbole będąca 

dziełem samego E. Cassirera zostaje przez nas powiązana ze stopniami emergencji podmiotu.  

Uhistoryczniony podział znaków my staramy się powiązać z rozwojem ewolucyjnym podmiotu/jaźni.  

Rozwój ten w naszej opinii jest współzależny z rozwojem znaków na zasadzie sprzężenia zwrotnego i 

mechanizmu zapadkowego (M. Tomasello). Wraz z rytualnym i teonomicznym przełomem człowiek 

osiągnął poziom samoświadomości niemożliwy bez symbolicznej mediacji. Ukuty przez E. Cassirera 

termin animal symbolicum wyraża dobitnie że kluczowy i fundamentalny wpływ na rozwojów jaźni 

miał symbol. Zarazem postulujemy za M. Czeremskim że, przed homo symbolicus był homo magus 

który funkcjonował na poziomie ikony i metonimi.
677

  W odróżnieniu od hierofanicznej i onejrycznej 

odmiany symbolu poetycki symbol ukazuje nam ekspresyjność w stanie poczęcia; symbol w poezji 

jest uchwycony  w momencie, w którym jest on zaczątkiem mowy „ w którym mowa znajduje się 

dzięki niemu w stanie wykluwania”. Symbol in statu nascendi, symbol hieratyczny strzeżony mitem i 

obrzędem, symbol oniryczny. Zachodzi tutaj samorzutne stwarzanie  symboli jako elementów 

pierwiastkowych mitu. 

                                       Na marginesie warto przywołać w tym miejscu nieortodoksyjną koncepcję , w 

myśl której na obszarze ja egzocentrycznego następuje zespolenie 3 funkcji kreatywnej, 

antropogenicznej i poietycznej  i tworzy się swoista trój-funkcja autokreatywna .Współczesna 

badaczka A. Kurant stawia śmiałą tezę („Nieobecne granice”) powołując się na koncepcję tzw. 

„podmiotu ekstymnego” niezwykle popularnego filozofa  Slavoja Żiżka.  Istota koncepcji podmiotu 

ekstymnego wyraża się w tym że w nim trzy  funkcje ulegają zespoleniu w trój-funkcję 

autokreatywną, autopoietyczną.  Pojecie samoświadomości implikuje decentrowanie podmiotu które 

okazuje się o wiele radykalniejsze od antynomii podmiot - przedmiot. Kultura zatem w tym ujęciu 

stanowiłaby/byłaby rodzajem autorefrencyjnego, zamkniętego systemu o charakterze autopoiesis. 

Układu samo wytwórczego samoregulującego, funkcjonującego wyłącznie na podstawie informacji na 

temat własnych stanów a nie stanów rzeczywistości zewnętrznej. W perspektywie  gramatyki form 

symbolicznych, kultura jak całość w sensie wytworów i systemu znaków jest wytworem podmiotu a 

zarazem zwrotnie współkonstytuuje podmiot. W myśl nowatorskiej koncepcji A. Kurant podmiot 

zanika w zamkniętych autopoietycznych układach z których nie można się wydostać. W ten sposób 

dopełnia się symbol jako czynnik umożliwiający kontr-naturalną auto-konstrukcję  jaźni.
678

 

III.16. Transcendentalna dedukcja symbolu 
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                                       W ten sposób dochodzimy do wnioskowania które P. Ricoeur nazywa  

„transcendentalną dedukcją symbolu”.
679

 Dla I.Kanta transcendentalna dedukcja polegała na 

uzasadnieniu jakiegoś pojęcia wskazaniem na jego zdolność do konstytuowania jakiejś dziedziny 

przedmiotowej. Symbole wedle P. Ricoeura konstytuują w taki właśnie transcendentalny sposób 

dziedzinę ludzkiej rzeczywistości, mogą służyć jako „detektory” rozszyfrowujące i porządkujące tę 

rzeczywistość.
680

 Symbol  nie tylko powoduje spotęgowanie świadomości siebie, ale w ogóle 

umożliwia świadomość siebie. Jedynie w jego pryzmacie możemy uzyskać samo-pojęcie, aby myśleć 

o sobie i postrzegać siebie bowiem trzeba postrzegać coś. To coś jednak nie jest czymś ze świata 

przedmiotów, zarazem nie może być podmiotem, bo ten nie jest jeszcze ukonstytuowany, ma zatem 

charakter bytu pośredniego zarówno w sensie statusu ontyczno-epistemicznego jak i funkcji 

mediatyzującej świat podmiotowo-przedmiotowy. Symbol jako przedmiot jednak ujęty w swej funkcji 

relacyjnej stanowi uniwersalny łącznik poznawczy między bytami i pośrednik między świadomością a 

nią samą. Jako znak” tego czego nie ma” zastępuje zarazem świadomość w samo ujęciu staje się jej 

znakiem, nieodzownym w procesie samopoznania. W ten sposób P. Ricoeur niejako dopełnia i 

podsumowuje Cassirerowski projekt przedstawienia symbolu  na płaszczyźnie generalnej formy 

symbolicznej jako uniwersalnego pośrednika przedmiotowo-podmiotowego. Transcendentalna 

dedukcja symbolu wskazuje na aspekt zjawiska symbolu jako fenomenu lokalizującego się poza 

przedmiotowo-podmiotową alteracją. Traktując symbol jako coś objawiającego samowiedzy ja samą, 

odejmujemy mu jego funkcję ontologiczną, udajemy , ze hasło „poznaj samego siebie” miało 

charakter czysto refleksyjny, podczas gdy jest to wezwanie zachęcające każdego do poprawy jego 

położenia w bycie.
681

 Jak pisze; byt który ustanawia się w cogito odkrywa, że sam akt dzięki któremu 

odrywa się od całości nadal należy do bytu zwracającego się do niego z głębi każdego symbolu. 

Świadomość siebie konstytuuje się w swej głębi dzięki symbolice i wypracowuje język abstrakcyjny 

dopiero w drugiej fazie dzięki hermeneutyce  pierwotnych symboli. Symbole łączące każdego z nas z 

samym sobą, symbole które okażą się pierwotne w stosunku do opracowanych i 

zintelektualizowanych produktów świadomości siebie, wyrastają z jak pisze P. Ricoeur „kosmicznych 

korzeni symbolizmu”. Symbol jako tessera (H.Gadamer) łączy nas samych z sobą. Jak pisze M. Lewis  

Za pomocą głosowej ekspresji człowiek zwiększył najpierw  zakres jedności społecznej i wzajemnego 

współodczuwania. Kiedy w końcu osiągnął pułap zrozumiałej mowy stworzył rozszerzający się świat 

symboliczny, częściowo niezależny od codziennego doświadczenia, dający się oddzielić od każdego 

konkretnego środowiska i każdej konkretnej sytuacji.
682

Ten symboliczny świat odpowiada światu 

przyswajanemu za pośrednictwem zmysłów ale pod pewnymi względami od niego odbiega ponieważ 

można go podtrzymywać w umyśle i wspominać  kiedy źródło wrażeń zmysłowych już znikło a ich 

obraz zatarł się w pamięci.  Zdolność symbolizowania nade wszystko jako artykułowana mowa, jest 

podstawą i sednem całego zachowania człowieka. Jest środkiem dzięki któremu zaistniała kultura, 

środkiem jej podtrzymywania od czasu powstania człowieka. To „uniwersum dyskursu”  było 

pierwszym ludzkim modelem samego wszechświata. Umysł zdobył skuteczne narzędzie 

reprezentowania doświadczenia dopiero wtedy gdy te semantykę rzeczy ujmowanych abstrakcyjnie 

zastąpiły symbole dźwiękowe . Przed ukształtowaniem symboli fonetycznych, jako swego rodzaju 

język mimetyczny mogły służyć obrazy senne. Po pierwsze największą potrzebą człowieka było 

ukształtowanie i ustanowieniem  wyswobodzonej osobowości ludzkiej, a język okazał się bardziej 

skutecznym narzędziem identyfikowania i określania nowej nie-zwierzęcej jaźni, a także nadawania 

jej charakteru społecznego.
683

 Po drugie jedna z najbardziej wydatnych cech biologicznych człowieka, 

a mianowicie głębokie upodobanie do powtórzeń  sprzyjała rozwojowi języka nie mniej niż rozwojowi 

rytuału, który na wczesnym etapie pozostawał stale użyteczny jako powszechne spoiwo społeczne. Na 

początku rytuał i język były głównymi środkami podtrzymywania porządku i ustanawiającymi 
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tożsamość człowieka. Język coraz bardziej przystosowany do swej właściwej funkcji–fatycznej  

budowy organizacji społecznej. Stopniowo następowało kondensowanie doświadczeń w pojęcia o 

idealnych strukturach o coraz większej złożoności. Za pomocą języka każda społeczność stopniowo 

organizowała swoje wrażenia zmysłowe, wspomnienia i oczekiwania, tworząc wysoce 

zindywidualizowany i artykułowany model, który nieustannie obejmował  i wchłaniał nowe 

doświadczenia , nadając im zarazem pewne zabarwienie idiomatyczne. Głównie dzięki tworzeniu 

właśnie takich rozbudowanych struktur znaczenia człowiek opanował w końcu –choć nadal 

niedoskonale „sztukę stawania się człowiekiem”. Podsumowując : 
684

spojrzeć na siebie z zewnątrz 

istota ludzka może dzięki symbolom, a symbol jest podstawą  za pomocą której jest możliwe 

samo-odniesienie. 

Transcendentalna dedukcja symbolu P. Ricoeura dopełnia projekt E. Cassirera przedstawienia 

symbolu i formy symbolicznej jako czegoś poza podziałem przedmiotowo –podmiotowym. W tym 

sensie przedstawiając symbol jako uniwersalny pośrednik przedmiotwo-podmiotowy, który nie tylko 

przywodzi przedmiot do podmiotu, przywodzi podmiot do samowiedzy ale uświadamia podmiotowi 

jego samowiedzę. P.Ricoeur podsumowuje plan E.Cassirera aby nadać symbolowi rangę podobną 

formom naoczności zmysłowej u I.Kanta. 

III.17.Metafora , metonimia i emendacja jako tropy symboliczne. 

                                      Nasz postulat, przypomnijmy, łączy próbę obalenia standartowego modelu 

nauk społecznych bazującego na opozycji natura-kultura na rzecz naturalizacji dziedziny kultury i 

objęcia jej jako środowiska właściwie ludzkiego analizą opartą o mechanizmy selekcji ewolucyjnej. 

Tak rozumiana kultura składa się ze specyficznych dziedzin, do których odnoszą się wykształcone 

moduły poznawcze, G.Lakoff i M.Johnson  „Metafory w naszym życiu” (1980) odchodzą od modelu 

formalno-składniowego N.Chomskiego an rzecz analiz semantycznych odwołujących się do idei 

umysłu wcielonego (embodied mind) działającego na podstawie schematów wyobrażeniowych 

będących podstawą dla myślenia wyrażającego się w strukturach metonimiczno-metaforycznych. 

Dwie podstawowe zasady rozwoju językowego, jak powiedzieliśmy to metafora i emendacja. 

Emandacja (deksontekstualizacja) odpowiada za genezę syntaksy, metafora zaś jest źródłem  

uogólnień. Pojawia się problem struktury, innymi słowy; jak z konglomeratu słów wyłoniła się  

struktura w postaci syntaksy. W procesie rozwojowym wiodącym  do pierwotnych języków o 

charakterze polisyntetycznym  poprzez aglutynacyjne aż do  analitycznych kluczową rolę odgrywało 

zjawisko emendacji. Ewolucja języka wykazuje postępującą tendencje przechodzenia od 

nierozdzielnych konglomeracji do  operatywnych elementów . Pierwotny wyraz-zdanie w języku 

polisyntetycznym nie ma znaczenia przedmiotowego ale funkcyjne. Jego istotą jest funkcja jaką 

spełnia w danej sytuacji, jest to znaczenie w odniesieniu  do sytuacji. Wskutek uzupełnienia  wyrazu 

powstają fleksje które szczegółowo  wskazują co stwierdza wyraz-zdanie, potrzeba coraz większej 

ilości słów by modyfikowały ekspresje towarzyszące gestom. Gramatyczna struktura rozwija się przez 

emendacje - uzupełnienie słownej wieloznacznej ekspresji. Struktura gramatyczna wywodzi się z 

niezróżnicowanej treści wyrazu-zdania, poprzez ustalenie denotacji poszczególnych słów z konstatacji 

całościowej drogą stopniowej krystalizacji. Struktura języka stopniowo „emenduje”, przez emendacje 

język ma charakter struktury złożonej ale konkretnej, z kolei uogólnienie dokonuje się drogą  

metafory. Wszelki dyskurs eksplanacyjny wymaga dwóch elementów z których jeden to stary 

kontekst, drugi to nowe słowo. Nowe słowo ma nieznany,  niejasny  kontekst znaczeniowy, aby 

określić jego znaczenie  wobec braku odpowiedniego słowa posługujemy się analogią logiczną w 

przykładzie podany przez S. Langer: ogień wybuchnął -  król wybuchnął gniewem. W prawdziwej  

metaforze wyobrażenie dosłownego znaczenia jest symbolem znaczenia przenośnego rzeczy która nie 

ma własnej nazwy. Znaczenie danego słowa to to, co mają wspólnego wszystkie jego użycia. Dla 

ustalenia stałego sensu słowa konieczna była metafora -”stałe użycie przenośne słowa uogólniło jego 

sens”.
685

 Wszystkie słowa o znaczeniu generalno-abstrakcyjnym wywodzą się z „wytartych” metafor,  

wywodzą się z konkretu  przez kumulację  metaforyzacji  względnie metonimizacji. Metafora jest 
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najbardziej konkluzywnym dowodem abstrakcyjnego pojmowania. Pierwotna funkcja ekspresyjna 

przechodzi w sygnitywną, a wyrażanie emocji przechodzi w przekazywanie i okazywanie emocji. 

Podsumowując bez metaforyzacji nie byłaby możliwa abstraktyzacja. Metafora jest najbardziej 

dobitnym dowodem abstrakcyjnego widzenia. Język literalny jest językiem metaforycznym który, 
uległ konwencjonalizacji, jest zespołem ratyfikowanych metafor które uzyskują znaczenie literalne. 

W skrócie proces ten odbywa się następująco: prezentowanie emocji w postaci gestów (w podanym 

wcześniej przykładzie gest groźby pięścią zamiast ciosu czyli autoprezentacja), kolejno następuje 

powiązanie z głosem, głos wiąże się z sytuacją, przez emendację następuje ustalenie kontekstu i 

związana z nim strukturalizacja poszczególnych części mowy, ustalenie znaczenia konkretnego i 

relatywnego do konkretnej sytuacji, przez metaforę zachodzi przeniesienie  na  nowe zjawisko i  

użycie nowego słowa w starym kontekście. 

 Relację łączące symbole i strukturyzujące noosferę symboliczną jak wskazywaliśmy to metonimia i 

metafora.  Systemem symboli łączą w całościową strukturę mechanizmy metaforyzacji i 

metonimizacji. Wertykalnie i horyzontalnie na poziomie mitu mamy do czynienia z panmetaforyką. 

Poziomem mimesis rządzi metamorfoza działania, która przekształca się w kulturze mimetycznej, 

monodziedzinowej w metonimie następnie w metaforę. Metafora łączy mit z językiem, te  

mechanizmy łączą symbole w spoistą strukturę formalną. Metamorfoza, emendacja , metonimia, 

metafora  to cztery zjawiska powiązane. Emendacja leży u źródeł metonimi, metamorfoza u źródeł 

metafory. 

Jaka jest geneza tych dwóch modusów operowania symbolami w aspekcie generalizacji, uogólniania i 

abstrahowania? Oprócz koncepcji tzw. „operatorów metaforycznych” Lakoffa-Johnsona  którzy 

znaczenie wywodzą ze zjawisk świata zmysłowego, a symbole z modeli poznawczych przestrzenno -

topologicznych np.: schemat część- całość,  pojemnik -połączenie, centrum-peryferie, etc.
686

 (te 

wszystkie modele można zaliczyć do kategorii metonimii i jej odmian), istnieje mało znany pomysł. 

Jednym z sposobów przejść jest zaproponowane przez polskiego badacza Andrzeja P. Kowalskiego 

wywodzenie metaforyzacji z metamorfozy, w którym to stadium myślenie niejako było formą 

działania i zawsze mu towarzyszyło. Pierwotne metamorficzne stadium jest przez niego 

zaprezentowane w następujący sposób: “Odbiciem pierwotnych metamorfoz, widocznym na 

płaszczyźnie konstytucji językowo - tekstowej, są adwerbializowane (..) metafory z predykatem 

nadrzędnikowym typu “płynąc żabką” leżeć kamieniem “lecieć orłem”(...) człowiek znajdujący się w 

wodzie nie tylko poruszyła się “jak “ żaba ale w horyzoncie magicznej naoczności” stawał się właśnie 

żabą – na przeciąg czynności pływania.” Wraz z konsumpcją metamorficznego “stadium” , 

natychmiast uchylone zostawały przewidziane dla tego stadium, sposoby podmiotowego zachowanie 

się odczuwania i myślenia”
687

Operowanie prymitywną metaforą jest bardzo wczesne w ewolucji 

mowy symbolicznej kiedy poszczególne sylaby łączyły się z poszczególnymi czynnościami, język jest 

cmentarzyskiem wytartych metafor (Max Muller). W naszej pracy stoimy na stanowisku 

strukturalizmu biogenetycznego w odniesieniu do rytuału . Dopełnieniem rytuału jest mit, któremu 

pierwotnie rytuał służy za „motoryczny nośnik” .W. Burkert stwierdza że mit jest  najbardziej 

elementarną formą narracji.
688

Występuje jako ewolucyjny przodek wszystkich innych form 

naracyjnych. W najbardziej ogólnym znaczeniu mit jest reprezentacja działania i zdarzenia, a narracja 

jest środkiem, dzięki któremu tę reprezentacje otrzymujemy, zatem rozumienie mitu wymaga 

zrozumienia narracji.  Narracja jest finalnym rezultatem działań, które zachodzą na głębszych 

poziomach mitu. Metafora i metonimia stanowią o strukturze mitu. Przez metaforę F.de Saussure 

rozumiał  wybieranie alternatywnych określeń dla tego samego pojęcia lub zastosowanie 

„odwróconego podobieństwa” czyli antonimu. Metonimie ustanawia relacja pomiędzy przylegającymi 

do siebie elementami. Metafora odnosi się paradygmatu, asocjacji, podobieństw. Jak pisze E. Leach
689

 

syntaksa leży u podstaw budowy zdań, wyznaczając w jaki sposób wyrazy mogą właściwie łączyć się 

w łańcuchy. Metonimia działa poprzez „przystawanie”. Metafora ma funkcje substytutywną, 

interakcyjną, pragmatyczną i kognitywną .Wyjściowa definicja Arystotelesa głosi że metafora jest 
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„przeniesieniem nazwy jednej rzeczy na inna: z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego 

gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inna na zasadzie analogii”.
690

 

Arystoteles  uważa również  iż metafory używamy także do nazywania rzeczy które nie maja nazwy. 

Jest to klasyczna teoria tzw. substytutywna. Naruszenie stabilności znaczenia wyrazu i wywołanie 

zmiany w polu semantycznym słowa jest równoznaczne z zaistnieniem metafory. W ujęciu 

interakcyjnym metafora jawi się jako zintensyfikowanie inwariantnych dla języka procesów. Wedle 

koncepcji pragmatycznej(J.Searle) znaczenie metaforycznie jest znaczeniem wyróżnienia mówiącego 

tego który mówi przez dewiacyjne użycie słowa. W  wydanym w 1980  dziele- manifeście 

kognitywistów G. Lakoffa i M.Johnsona „Metafory w naszym życiu” 
691

 pojawia się teza, że obecność 

metafory jest wtórna w języku w stosunku do ich obecności w myśleniu. Przyjmujemy koncepcję 

kognitywna jako najbardziej  trafną. Cały proces postrzegania świata, myślenia i działania ma 

charakter metaforyczny, jak napisał P. Ricoeur myślimy z „wewnątrz metafory”. Codzienne zwroty w 

sposób nieusuwalny zakładają metafory, jest to stanowisko w naszej ocenie powrotem do idei E. 

Cassirera, M. Usenera i M. Mullera, którzy postulowali prymarność językową metafor, i to że figury 

myślenia są wytartymi metaforami. Według G.Lakoffa i M.Johnsona, metafora i metonimia to dwa 

różne ale sprzężone procesy. Pierwszy z nich polega na pojmowaniu jednej rzeczy w kategoriach innej 

rzeczy, a jego funkcją jest zrozumienie. Drugi służy desygnacji i zastępuje jedno pojecie innym, jego 

cel to wskazanie i jednocześnie doprecyzowanie odpowiedniej w danym momencie właściwości 

wyznaczonego zjawiska. W synchronicznej klasyfikacji tych dwóch zjawisk paradygmatu i 

syntagmatu, istotne jest to że oprócz procesów narastania poziomów następuje  proces 

komplementarny, schodzenie pewnych procesów na poziom niższy czyli metonimiczny, magiczny  

czy mityczny w miarę jak inne wzrastają. Dwa typy afazji dowodzą że poziom wyższy nie może 

funkcjonować bez niższego metonimiczno–syntagmatycznego. Z metafory i metonimii wywodzą się 

myślenie przyczynowo skutkowe i inne logiczne tryby,  które zostają sformalizowane i 

sfunkcjonalizowane.  Magia została przedstawiona przez M.Czeremskiego jako  typ waloryzacji 

światopoglądowej. Istnienie systemów symbolicznych w których nie występują relacje metaforyczne  

to myślenie tzw. jedno-tropowe, czysto metonimiczne, odpowiada  kulturze magiczno- mimetycznej w 

której nie istnieje metafora. Istnieje ścisła paralela między animizmem dziecięcym w wymiarze 

ontogenezy a na płaszczyźnie filogenetyczniej- numinotyczną nominalizacją właściwą dla fazy 

mitycznej. W przepływie bezimiennych post-instynktownych  sił i popędów (będących residuum 

wolnej energii po rozpadzie ogniwa łączących afatykę i motorykę którego zastępnikiem staje się 

symbol) teonomizacja powoduje konsolidację amorficznych przepływów  początkowo w mityczno-

magiczne procesy. Nie istnieją jeszcze na tym poziomie pojęcia ani spojęciowane przedmioty. 

Osnową myślenia przedmitycznego były quasipojecia -metamorfozy. Dlatego bogowie najstarszych 

panteonów są wielopostaciowi, amorficzni i mają często sprzeczne atrybuty. Metamorfozy są 

przedpojęciowymi zasadami przemiany zjawisk które, zostają w ten sposób poddane strukturyzacji  

poprzez  porządek przeistoczeń umożliwiający przewidywanie ewentualnego przebiegu zdarzeń.
692

 

Człowiek w przeciwieństwie do innych zwierząt, używa „znaków” nie tylko do wskazywania rzeczy 

lecz również  do ich przedstawiania.  Właśnie ten rodzaj manipulowania realnością za pośrednictwem 

zastępczych „przedmiotów” istniejących w umyśle określa istotę myślenia. Czyli myślenie z istoty 

swojej jest symboliczne. Nawet sztuka przedstawiana niekiedy jako sposób myślenia 

niedyskursywnego ma charakter, jak dowodzi tego S. Langer inherentnie symboliczny.
693

Wyobrażenie 

są więc najłatwiejszymi narzędziami abstrahowania pojęć z burzliwego strumienia rzeczywistych 

impresji. Tworzą nasze podstawowe abstrakcje,  wydają się być spontanicznymi ucieleśnieniami idei 

ogólnych, jednak aby mogło do tego dojść musi wystąpić mechanizm substytucji, atrybucji i 

abstraktyzacji bazujące na operacji znakami, ikonami i symbolami. Obrazy istniejące w umyśle stają 
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się w ten sposób naturalnymi jednostkami myśli. Tego rodzaju konkluzje znajdują swoje uzasadnienie 

również na gruncie badań neurologicznych A. Damasio.
694

 

                                       Automatycznie pojawia się pytanie o źródła owej metaforycznej mocy 

symbolu. Przywoływany już A. Kowalski  rozważa teorię magii w kontekście  społeczno-regulacyjnej 

koncepcji kultury J.Kmity.  Hipotetyczna faza rozwoju tak zwanej magii implicytnej, to pierwotny 

etap kulturowy w którym waloryzacja światopoglądowa  w której tworzące kulturę przekonania mają 

charakter  wyłącznie syntetyczny.  Nie  funkcjonuje odrębny system przekonań,  wszystkie 

przekonania odnoszące się do efektów uchwytnych praktycznie, są jednocześnie wartościami 

światopoglądowymi (magicznymi). Całość kultury jest implicite magiczna. Kultura nie mająca 

wyodrębnionych dziedzin stanowi  monodziedzinę, przekonania światopoglądowo-twórcze nie mogą 

przyjąć usystematyzowanej postaci i funkcjonują  w postaci rozproszonej.  Ich wyodrębnienie i 

kodyfikacja następuje wtedy gdy następuje proces  stopniowej specjalizacji różnicującej zakres działań 

poszczególnych jednostek, czemu odpowiadają tzw. bogowie czynności (Sondergotter) jako postacie 

spersonifikowanych działań.  Następuje konieczność zwiększenia oddziaływań o charakterze 

symbolicznym w celu integracji rozwarstwiającej się grupy.  Metamorfoza jest rodzajem myślenia w 

działaniu,  w kulturze magicznej myśli się czynami. Według  hipotezy synkretycznego statusu kultury 

pierwotnej  metamorfoza to rodzaj  tropu niemogącego jeszcze aspirować do rangi prawdziwego 

symbolu. Metamorfoza jest tropem który istnieje poza semantyką. Teoria magicznej metamorfozy 

jednoznacznie odrzuca założenie, że człowiek od zarania swoich dziejów to animal symbolicum, homo 

magus musiał poprzedzać homo symbolicus.
695

 Programowo zakłada ona że symbol jest jednym z 

wielu wynalazków kulturowych osiąganych stopniowo na drodze rozwoju a jego poprzednimi 

stadiami było opanowanie umiejętności operowania wskaźnikami na poziomie epizodycznym 

(australopitek) i ikonami (homo erectus). Związek genetyczny następstwa i przynajmniej częściowej 

funkcjonalnej zgodności łączy metamorfozę i symbol. Relacja między metamorfozą i symbolem ma 

charakter fundujący
696

. Warunkiem zaistnienia tego ostatniego nie jest udoskonalenie myślenia 

magicznego, lecz wytworzenie nowych obszarów wiedzy które w interakcji z przestrzenią 

(metamorfozy mają związek z przestrzenią postinstynktową wynikającą z rozdzielenia afektyki i 

motoryki ) odpowiedzialną za generowanie metamorfoz (hiathus) wytworzą nową jakość- symbol. 

Jego narodziny związane są z ukonstytuowaniem się dziedziny wartości, stanowiącej rodzaj 

prerekwizytu, przed którym nie mogło wystąpić myślenie oparte na metaforze.  W ujęciu 

A.Kowalskiego symbol, zakłada wyjście poza społeczne doświadczenie życia codziennego, jego część 

symbolizująca może przynależeć do sfery faktów, jednak część symbolizowana musi je 

transcendować. Ślad pozostawiony przez zwierze i samo zwierzę to elementy potoczności. 

Występujący pomiędzy nimi związek nie ma wiec charakteru symbolicznego ale czysto znakowy 

ściślej wskaźnikowy, jeżeli natomiast ślad bądź zwierze staną się elementem odsyłającym do 

abstrakcyjnych wartości pozostających poza przestrzenią codziennie doświadczanych obiektów  to 

razem ze swoim odniesieniem tworzą symbol (vide przywoływana już uprzednio praca Anna Kot). 

Homo magus występował przed homo symbolicus i był jego w sensie poziomu i modusu myślenia 

wcześniejszą wersją – jak pisze M. Czeremski.
697

 Ukonstytuowanie dziedziny wartości spełniających 

kryteria oderwania od doświadczenia potocznego odbywa się w dwóch etapach. Semantyczna 

przestrzeń znaczeń tworzy się później na podstawie prymarnych wymiarów aksjologicznych (tzw. 

paleosymbole Habermasa). Metamorfozy mają związek z przestrzenią postinstynktową wynikłą z 

rozdzielenia afektyki i motoryki . Z monodziedzinowej kultury magicznej  działania/myślenia 

metamorficznego  jako pierwsza autonomizuje się sfera wartości ( przykładem niech będzie omawiany 

już pochówek neandertalski) np. dany przedmiot już nie tylko wiąże się z innymi elementami 

doświadczenia potocznego, ale także zaczyna być oceniane jako specyficznie niezależna wartość. 

Przekonanie to ma na początku nieokreśloną postać pewnego „odczucia” : ważności do której odsyła 

dany przedmiot. Zyskuje walor -paleosymbolu aksjologicznego. Następnie owa ważność zostaje 

obudowana sensem, wytwarzając ostatecznie symbol semantyczny. Nie dzieje się to jednak 
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automatycznie jak wnioskuje S. Langer i M. Lewis proces ten jest wkomponowany w rytualny 

entourage.
698

. Generalizując; myślenie symboliczne dziedziczy po swoim poprzedniku magii 

(mimesis) strukturę opartą na procesach metamorficznych. Transformacja symboli to 

odpowiednik metamorfozy zjawisk na poziomie magiczno-mimetycznym.
699

Świadomość magiczna 

respective mimetyczna  związana jest z pierwszą fazą ewolucji w swojej czystej postaci dysponuje 

zaledwie jednym modusem-tropem który dopiero przyczyni się do wykształcenia warunków 

niezbędnych by zaistniały pozostałe.  Świadomość mitologiczna zanika i zostaje zastąpiona przez 

wielotropowe sposoby myślenia. Przekształcenie metonimii w metafory wyzwala myślenie z 

magicznych reguł w  stopniowym procesie transformacji mimesis w metonimie i w końcu metaforę.. 

Światopogląd mitologiczny, magiczny w czystej postaci organizuje metonimia. Mityczna narracja ma 

strukturę metaforyczną.
700

 

III.18. Mimesis. 

 

                                      Najistotniejszym ogniwem tego procesu jest złożone zjawisko które zbiorczo 

określa się jako mimesis - niezmysłowe podobieństwo, według Waltera Benjamina
701

 język sam 

wynika z meta-metafory czyli połączenia dźwięku z obrazem. To co łączy te fenomeny to właśnie 

mimesis-  zdolność która wyraża się w rytuale mimetycznym. Mimesis poświęcimy osobny rozdział 

jego stałej obecności w naturze ludzkiej i stopniu jest on zwierciadłem wywodzącym się z pra-

antropogenezy, wynikiem proteiczności, swego rodzaju conatusu  upodobnienia się do zjawisk i 

innych osobników, który był warunkiem przetrwania w prehistorycznych warunkach np. w trakcie 

polowań itp. 

Metonimia jest residuum mimesis i jako taka pośredniczy miedzy „ja” mimetycznym a wyłaniającym 

się z rytuału „ja” mitycznym, które jest podmiotem mitu, dlatego w kolejnym rozdziale skupimy się na 

zjawisku mimesis które jest rdzeniem ja mimetycznego. To rytuał wyprowadza ja z obszaru 

mimetyczności do mityczności.  Temu zjawisku z kolei i jego inkarnacjom na różnych poziomach 

subiektywizacji poświęcimy osobny rozdział V. 

 

                                     Interioryzacja naśladownictwa,  naśladownictwo opóźnione które nie pojawia 

się jako pierwsze odwzorowanie pierwowzoru jeszcze w chwili w której sam pierwowzór jest wciąż 

obecny, ale zjawia się pod jego nieobecność to  naśladownictwo właściwe, nie jest już uzależnione od 

rzeczywistego dziania się. Dziecko w wymiarze ontogenetycznym a człowiek przedkulturowy w 

wymiarze filogenetycznym zyskuje zdolność wewnętrznego naśladowania szeregu pierwowzorów, 

które przybierają formę obrazów bądź śladów pewnych czynności. W ten sposób naśladownictwo 

wznosi się na poziom reprezentacji. Gdy dziecko naśladuje po raz pierwszy nieobecny pierwowzór,  

wskazuje że wewnętrzny pierwowzór  zastąpił zewnętrzną percepcję pierwowzoru.
702

  Następuje 

interioryzacja mowy. Ikoniczny środek wyrazu można zdefiniować za pomocą naśladownictwa. 

Naśladownictwo którego celem jest wzorowanie się na czymś albo na kimś i drugie naśladownictwo 

zmierzające do przedstawienia. Czyli dwa aspekty imitacji – mimesis i meteksis. Dzieci tego 

pierwszego rodzaju naśladowania uczą  się poprzez  uczestnictwo w grach i zabawach przyswajanych 

na wczesnym etapie rozwoju, złożone zachowania grupowe są możliwe za pośrednictwem 

naśladownictwa. Posługując się drugim typem naśladownictwa dzieci staja się częścią  różnych 

możliwych zdarzeń,  są zdolne do myślenia o sobie i świecie. 
703

 Eksperymentują ze scenariuszami 

działania, trenują modus operandi myśląc za pomocą ikonicznej metody przedstawiania. Drugi typ 

naśladowania pochodzi od pierwszego A  naśladują zjawisko obiekt x B odgrywa daje upust emocjom 

B dostrzega ikoniczne przedstawienie A i do niego się odnosi. Jedno naśladownictwo pochodzi od 

drugiego i  następnie poprzez  gestykulację i pantomimę zostaje uwewnętrznione. Zdaniem R. Girarda  

zasadniczy przeskok między kulturą ludzką a „kulturą zwierzęcą”,  został w rzeczywistości 
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zapoczątkowany przez  pojawienie się sfery symbolicznej. Związek znaczenia wzrostu symboliczności 

z rytuałem wymaga tzw. totalności
704

jak twierdzi R. Girard. Elementy włączone w totalność odnoszą 

się nawzajem do siebie i tworząc system nabierają znaczenia dzięki powstającym między nimi 

związkom analogii, metonimii i metafory. 

                                       Powtarzanie niejako rytuału mordu założycielskiego czy też kozła ofiarnego  

polega na zabiciu jakiejś zastępczej ofiary. Staje się ona symbolem tamtego pierwotnego wydarzenia. 

„Mamy tu do czynienia z pierwszym znakiem symbolicznym, jaki kiedykolwiek wynalazły 

człowiekowate. To pierwszy taki wypadek, kiedy coś zastępuje coś innego. To symbol pierwotny. 

Został zapoczątkowany system symboliczny, który w sposób metonimiczny przeniósł się z pierwszego 

znaku – ofiary – jako centrum znaczeniowego ku wynikłej z postępującego rozwoju rytuału strukturze 

społecznej. Ten proces wymaga zamkniętego systemu. W tym znaczeniu język jest systemem 

zamkniętym. W tym systemie znajdują się znaki odnoszące się do świata zewnętrznego oraz takie , 

które odnoszą się do siebie nawzajem- i to właśnie tych relacji między znakami naczelne nigdy nie 

opanowały. To jest punkt w którym osiąga się poziom symboliczności”. 
705

Ta płaszczyzna auto-

referancjalności, do tego zagadnienia jeszcze powrócimy, nie może zdaniem R. Girarda rozwijać się  

bez centrum z którego płynie znaczenie. System symboliczny może ulec decentralizacji ale zawsze 

początkowo skupiony jest wokół jakiegoś centrum. W opinii R. Girarda jest to instytucja kozła 

ofiarnego, ten zbyt wąski punkt widzenia musimy rozszerzyć zgodnie z duchem koncepcji H. Usenera. 

Wszelki kontakt z numinosum w sytuacji zagrożenia osobniczej egzystencji, gwałtownej naglącej 

potrzeby, grozy ale również pozytywnych stanów: radości, szczęścia, ekstazy prowadzi do 

symbolizacji w postaci pra-symbolu nomen dei, imienia upostaciowiającego sacrum i zarazem 

centralizującego system symboliczny przydając mu walor „totalności”.
706

 Obojętnie czy rozumiemy je 

jako  totem czy bóg chwili, zastępczość symboliczna rozpowszechniana przez mimesis prowadzi do 

sformułowania tego centrum metafor podstawowych, pierwszego zastępnika boga, demona który 

zarazem jest interioryzowany co wytwarza wewnętrzne zdwojenie, na co wskazuje  M. Foucault
707

 

oraz E. Durkheim („dusza to uwewnętrzniony totem”). Centrum „uczy” ludzi, jak mają się 

porozumiewać, jak mają odgrywać własne role w tej komunikacji. Potem centrum może zostać 

usunięte – w wyniku zapomnienia rytuałów i powstania instytucji. 

Jako całościowy obraz rewolucji symbolicznej, przełomu prowadzącego do wytworzenia symboliki, 

będącej w świetle naszej koncepcji podstawą dla wolnego myślenia i sformułowania suwerennej od 

otoczenia jaźni - model zaproponowany przez R. Girarda jest nie do przyjęcia jako uniwersalny i 

unitarny system sprowadzający  cały początek  kultury do jednego fenomenu, choć bardzo istotnego – 

zjawiska  kozła ofiarnego. Jest to jak postulujemy uszczegółowienie starej tezy Hermanna Usenera  o 

tym że autonomia jest pierwotnie teonomią. Aby zrozumieć zjawisko wywołujące tremor i tym 

samym je spojęciować należy go zamknąć w sakralnie naznaczonej praformie symbolicznej - bogu 

chwili. 

Jednak cenne jest z naszego punktu widzenia dokonane przez R. Girarda wyszczególnienia dwóch 

warunków jakie musi spełniać sytuacja „symboliconu” przełomu symbolicznego: 

1) Wzmożony stan impresji, która staje się ekspresją, bóg zostaje nazwany i oddzielony od uczuć. 

Transcenduje on sytuację wzbudzenia poprzez efekt stanu szoku emocjonalnego, emotywną 

tensje, która zostaje rozwiązana w postaci teonomicznego  pra-spojęciowania i ustanowienia 

symbolu pierwotnego. 

2) Układ zbiorowy, grupowe proto-rytualne nastawienie emotywne. Wzmorzony  grupowy stan 

emocjonalny, rodzaj „kotła” emocjonalnego, powoduje w ko-reakcji zaistnienie i pierwotne 

oznaczenie symboliczne, którego efektem jest totem, bóg, a dla R. Girarda kozioł ofiarny. 
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W „Origins of the modern mind” M. Donald poszukuje zasady genetycznej która umożliwia przejście 

od tego co nazywa on mimetyczną formą komunikacji do jej formy symbolicznej  . Możliwe że 

ewolucja ludzkości zaczęła być kierowana na poziomie zmiany kultury a ewolucjonistyczna presja 

mogła pojawić sie wówczas kiedy nowa jakość poznawcza dała jakiejś grupie człowiekowatych 

znacząca przewagę nad inna grupą. W jego pojęciu brakującym ogniwem w współczesnej teorii 

umysłu potraktowanej ewolucjonistycznie i diachronicznie jest właśnie mit. Mit zdaniem M. Donalda 

rozwinął się wczesnej niż mowa. Jest to stanowisko zbieżne z koncepcją E. Cassirera. Dla M. Donalda 

mit jest pierwotnym, podstawowym i integracyjnym narzędziem kultury. Tak wielkie znaczenie mitu 

w pierwszych ludzkich społeczeństwach świadczy o tym że ludzie używali mowy dla wyrażenia 

całkowicie nowego typu myślenia integracyjnego.
708

 Skutkiem tego, podstawowym ludzkim 

mechanizmem przystosowawczym byłaby nie mowa jako forma komunikacyjna lecz raczej myślenie 

integracyjne, u swych źródeł mityczne. Współcześni ludzie rozwinęli mowę w odpowiedzi na 

konieczność poprawienia swojego aparatu pojęciowego a nie odwrotnie. Podstawowe cele  mowy  nie 

jest obiektywizacja, słowa nie mają charakteru przedmiotowego, ich najbardziej widocznym 

urzeczywistnieniem jest język i myślenie symboliczne. W perspektywie ewolucji mowa i sfera 

symboliczna mogą powstać wyłącznie w wyniku katastrofy systemicznej.
709

 Która to  byłaby 

„manewrem” prowadzącym do pojawienia się kultury. W „The Symbolic Species” Terrence Deacon 

podkreśla wyraźnie przeciwstawienie indeksowania i symboliczności. Symboliczność jest przeciw-

intuicyjna z punktu widzenia indeksacji, ponieważ zrywa związek między znakiem a przedmiotem.
710

 

                                       Merlin Donald przedstawia następujące procesy w ewolucji ludzkiego umysłu 

: kultura epizodyczna, mimetyczna, mityczna i teoretyczna. W ramach kultury mimetycznej rozróżnia 

trzy sposoby działania: powielanie, naśladowanie i mimesis. Mechanizm mimetyczny pociąga za sobą 

stopniowy proces wzrostu złożoności należy widzieć zatem  nie tylko  synchronicznie ale jako 

poszczególne momenty procesu historycznego. Mimesis zdaniem R. Girarda i moment mechanizmu 

kozła ofiarnego znaczą moment uzyskania autonomii poprzez teonomię, to jak pisał H. Blumenberg 

„sztuka trzymania bogów na dystans”. Pierwsze pojęcia są imionami własnymi bóstw, które 

zaczynamy używać pod ich nieobecność. Pierwsze symbole są imionami, wzywamy członków 

kolektywu pod ich nieobecność, prawdziwe nazwy symboliczne oznaczają coś co jest nieobecne a nie 

wskazane indeksalne, czy imitacyjne odegranie pantomimiczne. Następnie kiedy te nazwy się 

„wycierają” w ramach użycia zaczynają się obiektywizować, tracą „magiczną”, siłę wyrazu 

metaforycznego, stają się abstraktywami kiedy odnoszą się do siebie, wraz z tym procesem zaczyna 

się rozwój sfery symbolicznej i spekulacyjnego myślenia teoretycznego. Naśladowanie rytualne jak 

twierdzą zgodnie R. Girard i M. Donald pojawiło się przed myślą ludzką. 
711

 Pojawiło się na 

najniższym poziomie, a potem aby można mówić o religii potrzebowało formy obrazowania. Kiedy 

mówimy o mimetyzmie, powielaniu, mamy na myśli niższe gatunki zwierząt. Mimesis dotyczy 

poziomu człowieka,  jedynie naśladowanie w ścisłym znaczeniu coraz bardziej świadome swego 

mechanizmu jest czymś specyficznie ludzkim i to ona wymaga mechanizmu generacji bogów chwili i 

rytuału przekazywania sobie ich imion i atrybutów. Bóg jest późnym gościem w historii religii, jak 

głosi maksyma religioznawców. Mimesis oznacza kreatywność, nie jest dokładnym kopiowaniem, ale 

również permutowaniem zastanego wzorca, wariacjami na jego temat. 

Arystoteles w „Poetyce” wskazuje że różnica miedzy zwierzęciem a człowiekiem tkwi w ludzkiej 

zdolności do naśladowania.
712

 Naśladowanie jest procesem wewnętrznie pedagogicznym, 

charakteryzuje wszystkie formy mimesis. Można naśladować samego siebie, powtarzając to czego się 

nauczyło. Jest to pewna postać wzmocnienia poznawczego, powtarzania a przez nie nawet działania, 

schematy rytualne pochodzą z tych samych mechanizmów poznawczych właściwych naśladowaniu. U 

podstaw rytuału leży mimesis, rytuał leży u podstaw mitu, mit jako myślenie integracyjne czyli 

mimetyczne leży u podstaw języka i metaforyki a następnie język u podstaw uniwersalnego 

spekulatywnego sformalizowanego myślenia. Rytuał jest działaniem kulturowym o zasadniczym 
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fundamentalnym znaczeniu. Objawia strukturę  naszych mechanizmów poznawczych czyli jest 

praformą autorefleksji, wskazuje nam na nas samych przez redundancje i powtarzalność, swoistą 

kołowość formy, samozwrotność i formę często rekursywną. R. Girard w jakimś stopniu powraca do 

idei S.Freuda, przy czym rytuał nie jest zachowaniem patologicznym, pewne struktury umysłowe 

uwydatniają się łatwiej, uaktywniają się kiedy człowiek bądź wspólnota doświadcza napięcia. W 

chwilach kryzysu następuje często dezintegracja, degradacja do poziomu rytualnego sprzed 

wyłonienia się poziomu symbolicznego. Proces odwrotny nastąpił podczas przełomu symbolicznego 

gdy mowa uległa wzmocnieniu w wyniku praktyk rytualnych, a następnie oddzieliła się od nich i 

zaczęła funkcjonować poza obrzędowym kontekstem. Analogiczny proces nastąpił w odniesieniu do 

jaźni która pierwotnie egzystowała jako funkcja rytualnego działania grupowego.
713

Dalszy ciąg tego 

wątku rozważań podejmujemy w V rozdziale całym poświęconym zjawisku mimesis. 

III.19.Indywidualizacja symbolizacji. 

                                      Nośnikami symboli w świecie ludzkim są dźwięki i gesty, dzięki zdolności do  

metaforyzacji synestetycznej u której podstaw leży  mimesis – sztuki odnajdywania  niezmysłowych 

podobieństw.  Nadane znaczenie odrywa się od człowieka i  staje się  samodzielnym elementem jego 

świata. Jak pisze H. Plessner 
714

 w tej sferze naoczności, która jest podstawą wyodrębniania gatunków, 

przeżycie i sąd krzyżują się ze sobą. Cel przeżycia należy do świata zewnętrznego, nie można go 

jednak oddzielić od wewnętrznego stanu przeżywającego podmiotu. Mimo to także każde wrażenie 

jest już nasycone znaczeniem, to znaczy współokreślone przedmiotową treścią świata. H. Plessner 

twierdzi że znaczenie jest przeżywane równie bezpośrednio jak samo zjawisko świata i należy do 

niego w sposób jeszcze bardziej nawet pierwotny niż wyróżnione zmysłową właściwością rzeczy, 

sądzi że znaczenie a co za tym idzie symbol tak głęboko wkracza w ludzki  aparat poznawczy że 

tworzy znaczeniową   zmienną podlegającą kategoryzacji. Jako „„milieu externe” język pełni funkcję 

stabilizująca i socjalizująca (..)człowiek rodzi się i wzrasta w języku i ma się kierować jego regułami, 

oraz stale podejmowany wysiłek gdyż musimy opanować język, tego zaś uczymy się przez całe 

życie.”
715

 Przenosząc słowa H. Plessnera na szerszą płaszczyznę,  analogicznie dzieje się ze światem 

symboli, wzrastamy w nim, jesteśmy poprzez instrumenty symboliczne n.p. nadanie imion, oznaczani, 

a zarazem musimy stale podejmować wysiłek opanowywania go i samookreślenia się w tym świecie. 

Zastany świat uzupełniamy permanentną semiozą, tworzymy własny wkład który jest naszym 

indywidualną kontrasygnatą czego najwyższym i najpełniejszym wyrazem jest sztuka najbardziej 

zindywidualizowana forma wyrazu symbolicznego, “dzieło naszych rąk zastyga w obcy wytwór, gest 

pośredniczy wprawdzie w kontakcie ale  sam ginie- tutaj natomiast produkt stwarza medium”
716

 

Wspomniana przestrzeń symboliczna to eksternalnie rzecz biorąc, system form symbolicznych,  który 

ma różne poziomy. Przyjmujemy perspektywę inherentną, przestrzeń w której wyobraźnia działa na 

oderwanych reprezentacjach. Symbole tworząc kulturę łączą się w systemy-formy symboliczne. 

Pierwotnym wyrazem, najstarszą formą jest mit który, wedle trafnej definicji P. Ricoeura jest 

symbolem rozwiniętym. Według badań P.Gardenforsa i G.Edelmana izomorfizm mowy i działania, 

sekwencyjne składanie mowy w całostki sprzyja zapamiętaniu i organizacji. Mówiąc  obrazowo mit 

jest symbolem rozwiniętym w opowieść, rytuał jest symbolem motorycznym, uruchomionym, 

działającym. 

 Forma symboliczna odpowiada całościowym zespołom symboliki, które tworzą system. E. Cassirer 

wyróżnił kilka poziomów i odpowiadających im stadiów świadomości tworzących razem system 

gramatyki form symbolicznych.  A jednocześnie, na co zwracał uwagę sam E. Cassirer symbole  

tworząc ludzki „międzyświat” oddalają nas od rzeczywistości zmysłowej powstaje „hiathus” co 

podkreślał w swoich pracach. H. Plessner  Zarazem ta przestrzeń jest rozziewem niebezpiecznym dla 

przetrwania człowieka jako istoty  biologicznej, opóźnia bowiem czas reakcji. ”Człowiek który się 

zastanawia jest stworzeniem wynaturzonym„
717

stwierdza E. Cassirer cytując J.J. Rousseau. Powstaje 

zarazem sfera ludzkiej wolności i kreatywności, przestrzeń fundująca dla specyficznie ludzkich 
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zachowań. 

A teraz  powracamy  do sedna nurtującego nas problemu. Jeżeli symbole tworzą swego rodzaju 

uniwersum kulturowe,  pytaniem kluczowym dla naszych rozważan w tym momencie jest kwestia 

korelatu po stronie podmiotowej, jeśli operowanie symbolami oznaczanie tworzenie i przekształcanie 

znaczeń, co przyjmujemy za kluczową funkcje umysłu, powstaje automatycznie pytanie o samo-

oznaczanie umysłu, jak „ja” i szerzej ujmując podmiotowość wyłania się z procesów symbolicznych. 

Konstytucja wewnętrzna człowieka jako podmiotu za pomocą symboliki, czyni z niego poniekąd 

„organizm symboliczny”, a przez symbole następuje emergentnie formowanie się „ja” za pomocą 

form symbolicznych, kolejnym stadiom, z których pierwszy jest mit, odpowiadają kolejne warstwy 

podmiotowości. „Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fizycznym, żyje także w świecie 

symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są: język , mit, sztuka i religia. Są to różnorakie 

nici, z których utkana jest owa symboliczna sieć, splątana sieć ludzkiego doświadczenia. Wszelki 

postęp ludzkości w dziedzinie myśleć i doświadczenia sprawia, że sieć ta staje się coraz subtelniejsza i 

mocniejsza. Człowiek nie potrafi się już bezpośrednio ustosunkować do rzeczywistości. Nie może jak 

gdyby stanąć z nią twarz w twarz. W miarę jak symboliczna działalność człowieka robi postępy , 

rzeczywistość fizyczna zdaje się cofać. Zamiast zajmować się rzeczami samymi w sobie, człowiek w 

pewnym sensie ustawicznie sam ze sobą rozmawia” partycypuje w otoczeniu poprzez otoczkę 

symboliczną ponieważ: “tak bardzo owinął się w formy językowe, w obrazy artystyczne , w mityczne 

symbole lub religijne obrządki, że nie potrafi już niczego zobaczyć ani poznać inaczej, jak za 

pośrednictwem tego sztucznego środka”
718

 

Świat wewnętrzny staje się coraz bogatszy i zarazem skomplikowany  jak ujmuje ten problem P. 

Gardenfors; w świecie oderwanych reprezentacji możliwych do zaistnienia dzięki symbolom pojawia 

się regulator ”to czego doświadczamy jako ”ja”, można opisać jako uwewnętrznione spojrzenie na 

świat wewnętrzny z perspektywy świata zewnętrznego, spojrzenie na siebie samego z zewnątrz które 

zostaje zespolone ze przestrzenią przedstawień wewnętrznych. W tym właśnie świecie wewnętrznym 

drugiego rzędu gnieździ się samoświadomość”
719

Jest to niejako zdublowana ekscentryczność 

pozycjonalna. Podwójne spozycjonowanie ekscentryczne polega na tym że pierwotna pozycja 

ekscentryczna czyli centrum podmiotowości które jest niejako poza cielesną wsobnością zostaje 

następnie uwewnętrznione i zespolone z wewnętrznym samo-odbiorem jako część wirtualnego 

dialogicznego ja. I to włąśnie ten wewnętrzny dialog stanowi osnowę samoświadomości, która w tej 

perspektywie jest rodzajem dualnej auto-interakcji. 

 

                                       Dynamika symbolizacji to zarazem proces indywidualizacji, emocje są 

niejako ucieleśnione, znaczenie kształtuje się w afektywnie nacechowanej wymianie symboli, inicjuje 

semantyczne zakotwiczenie i tym samym przełamanie tyrani teraźniejszości między innymi poprzez 

ewolucję nowych form pamięci symbolicznej
720

. W koncepcji G. Edelmana język opiera sie na 

starszych funkcjach umysłowych zdolności do planowania i wykonywania sekwencji działań które 

wykorzystywane jest przy sporządzaniu narzędzi i mimowaniu. Zachodzi neuroanatomiczny i 

implikatywnie funkcjonalny związek między zdolnością do wykonywania skomplikowanych ruchów 

sekwencyjnych  a mową, wytwarzanie narzędzi wymaga sekwencji zaplanowanych działań, serii 

czynności żeby  znane ruchy połączyć w nowy sposób.
721

G. Edelman nazywa  motoryczną teorią 

powstania składni językowej; kiedy hominidy nauczyły sie używać symboli ich zdolność do 

wytwarzania serii ruchów rąk jak przy narzędziach została wykorzystana do wytwarzania sekwencji 

symboli. Nieco nonszalancki ogląd tego procesu (pomylenie kolejności faz syntagmatycznej i 

paradygmatycznej) jest jednak co do istoty swojej zasadniczo słuszny. Zamiana sygnału w symbol 

wymaga by użytkownicy przenieśli uwagę z konkretnej reprezentacji odnoszącej sie do bieżącego 

środowiska na znaczenie oderwane często odniesione do przyszłości, oznacza to oddzielenie znaku od 

konkretnego desygnatu środowiskowego i skojarzenia go z oderwanym znaczeniem symbolicznym.
722

 

Powtarzanie splotu sygnałów w ramach rytuału to sposób na przejście od sygnałów do powiązanych 
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ze sobą znaczeniowo symboli, takie elementy jak specjalny strój ozdoby ciała czy okaleczenie mogą 

dzięki temu przekształcić sie z doraźnych znaków w rytualne symbole,  po zakończeniu rytuału służą 

zaś jako przypomnienie umowy dotyczącej przyszłych celów przyjętej w jego trakcie. 

                                       Bez komunikacji symbolicznej nie bylibyśmy w stanie dzielić się wizją 

przyszłości,  idea współpracy, interaktywnego współdziałania jako źródło języka – te trafne intuicje E. 

Cassirera zostały potwierdzone przez współczesnych etologów i antropologów. W tej pracy stoimy na 

stanowisku multiźródłowej genezy zarówno języka jak i szerzej symbolizacji. Wynikała ona z 

interakcji fatycznej, emotywnej rewaloryzacji wyrażanej ekspresywnie, wspólnej uwagi połączonej z 

odbieraniem wskaźnika.  Przez współdziałanie rytualnie wszystkie źródła i nurty które znalazły wyraz 

w końcu w pełni rozwiniętej symbolice mowy, stanowiły swego rodzaju briocolage’u, by sięgnąć do 

instrumentarium pojęciowego C.Levi-Straussa, tworzonym ad hoc w zależności od potrzeb. 

Symbolicon przekroczony zostaje w momencie gdy człowiek był w stanie początkowo zewnętrznie - 

gestami, okrzykami, potem wewnętrznie operować słowami nie odnoszącymi się do współobecnych 

zjawisk ale do nieobecnych, ale obecnych w sensie intencjonalnego zwrotu uwagi,  uwspólnionej 

uwagi. Część semantyczna(związana z metaforyzacją) niesie  znaczenie, część gramatyczna/ 

syntaktyczna składa znaczenia w całość przez eliminacja dwuznaczności(emendacja) . Związane z tym 

procesem przejście do pełnej podmiotowości ma charakter  dramatyczny, wtedy gdy człowiek 

operuje symbolami jest w stanie myśleć o sobie za pośrednictwem symboli w sposób 

zdekontekstualizowany i co za tym idzie może autoidentyfikować się poprzez symbol a nie cielesność, 

jego egzystencja nabiera nowego statusu. Żeby asocjacyjny stan - ślad pamięciowy był żywy i trwały, 

aby doprowadzić do koniecznej integracji potrzeba było wysoce emocjonalnego stanu,  tłem mogłyby 

być zbiorowe uroczystości kiedy takie przedmioty  związane z naturalnymi pragnieniami zwierząt 

mogła zdominować emocjonalna siła uroczystej zabawy i zachować w świadomości bez wybuchu 

właściwych im namiętności, jedno ogniwo - dźwięki początkowo nic nie znaczące kojarzące się ze 

zjawiskiem zachowywały pamięć tych wydarzeń i w ten sposób zachodzi konstytucja świata 

zewnętrznego i wewnętrznego  i ich powiązanie. Homo symbolicus staje się homo loquens nie kiedy 

porozumiewa się głosem z innymi osobnikami, ale wtedy kiedy internalizuje interaktywną mowę 

i w ten sposób zagospodarowuje Gehlenowski hiathus (przestrzeń między afektyką a motoryką). 

III.20. Pansymbolizm. Autoreferencja podmiotu i autoreferencja symbolu. 

                                       Jądrem autoreferencji, a zatem również samoświadomości jest jak 

wynika z powyższego symbol. Jak pisze cytowany już parokrotnie A. Touraine: „Hipostaza 

podmiotowości,  ruch odnoszenia się do samego siebie w wyniku którego konstytuuje się tożsamość ja, 

tożsamość zawiera w sobie wydarzenie identyfikowania podmiotu „. 
723

  Symbol wskazuje sam na 

regułę go tworzącą czyli cechuje go arbitralność, to można wywnioskować z analiz Ch.S. Peirce’a, 

bowiem w nazywaniu nie ma zewnętrznej automatyczności jaka nasuwa się przy ikonach i 

wskaźnikach. Człowiek może mówić, jak aforystycznie stwierdził J. Lacan
724

 dlatego że symbol 

uczynił go człowiekiem. Słowo jest obecnością uczynioną z nieobecności. Sama nieobecność może 

zostać nazwana.  Podmiot jest uwikłany w najistotniejsze funkcje mówienia, forma w której wyraża 

sie mowa samoistnie określa subiektywność. Emendacja i metaforyzacja wypowiedzi  operują na 

starym kontekście wzbogaconym o nową ekspozycję i prowadzą do predykacji. „Wycieranie metafor” 

prowadzi  stopniowo do obiektywizacji języka. Symultanicznie „ja” symboliczne, „ja” wewnętrzne 

łączy się z indywidualizacją/ identyfikacją zewnętrzną. Dla  scalenia wewnętrznego  poczucia siebie  z 

procesem zewnętrznej  indywidualizacji, kluczową rolę odgrywa operator metaforyczno-

metonimiczny. Między mitem a językiem pośrednikiem jest metafora, miedzy rytuałem a mitem 

pośrednikiem mimesis (a potem wykształcona przez mimesis metonimia). Metafora  jest  rdzeniem 

funkcjonowania symbolu. Imiona metaforyczne są znaczące, mają przywodzić na myśl splot zjawisk 

którym oznaczamy, indeksujemy kogoś, który potem staje się jego symbolem. Zarazem imię 

funkcjonuje jako metonimia, działa pars pro toto,  odpowiada syntaktyce.  Imię jako symbol zastępuje 

człowieka. Metafora jest residuum magicznej metamorfozy, przetransponowana z poziomu ekspresji 

cielesno-behawioralnej na poziom języka. Pośrednikiem jest mimesis, metamorfoza to  mimesis na 
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poziomie zachowań niepraktycznych (sygnitywnych) i  metafora na płaszczyźnie umysłowej. Ciąg 

przekształceń i ogniw pośrednich w procesie subiektywizacji(indywidualizacji) semiosis to: 

metamorfoza, rytuał,  mimesis, mit,  metafora, język względnie narracja(O.Freudenberg) i pismo(W. 

Ong).  Całościowa reakcja emocjonalna, pewna spójna emotywna postawa całego organizmu to 

według A. Damasio podstawa wykształcenia się „ja”. Markery wartościowań tworzą przestrzeń dla 

wewnętrznego  samo-modelowania, wyobrażenie siebie, jakie tworzymy  z wzorców kultury, 

instytucji używając kluczowego pojęcia A.Gehlena. Nie tylko im towarzyszy czy jest wynikiem, ale 

następuje sprzężenie zwrotne  na poziomie człowieka jako istoty kulturowej i świadomej, bo to 

właśnie symbol niejako wynosi go na poziom świadomości i odrębności. U podstaw języka leży 

pamięć symboliczna,  wymagająca wewnętrznych reprezentacji, które muszą posiadać korelat 

zewnętrzny. Uwewnętrzniony symbol poszukuje metaforycznego  odpowiednika dla rodzącej sie 

myśli. Nośniki uświadomionej metafory, metonimii zyskują materialny symbol który nie tylko 

pozwala zatrzymać coś w myśli, ale  również skonsolidować pojęcie wobec amorficzności i 

zmienności emocji i wynikającej ze związanego z ich funkcjonowaniem  markerowania,  proto-

waloryzacji bodźców i perceptów. Wzorce kulturowe to początkowo sekwencje pozainstynktowych 

działań przekazywanych w postaci programu intergeneracyjnie poprzez rytuał, a wiec nie genetycznie, 

które następnie przechodzą w wewnętrzne metamorfozy, które staja się z płaszczyzny mowo-działania  

metamorfozami myśli czyli metaforami i w końcu tzw. reprezentacjami oderwanymi (P. 

Gardenfors)
725

. Aby być samo świadomym trzeba posiadać model „ja”, ta  teza  T.Metzingera
726

 

utożsamia posiadanie automodelu z fenomenem samoświadomości. Model „ja” jest wyobrażeniem 

siebie, trzeba je mieć  aby n.p. rozpoznać  sie w lustrze czyli   przejść test samoidentyfikacji (J. Lacan) 

Tożsamość kulturowa jest odmienna od socjalnej, to coś więcej niż obecność w języku jako 

zindywidualizowany byt to bycie” organizmem symbolicznym”,  proces inkulturacji jest nie tylko 

akceleratorem procesu humanizacji ale w sensie autokonscjentywnym jest jego warunkiem sine qua 

non. Bez zwierciadła kulturowego człowiek nie byłby w stanie osiągnąć poziomu samoświadomości. 

Mamy tu na myśli kulturę per analogiam do natury nie jako cultura culturata,  ale jako cultura 

culturans.  Kultura powstaje jako dzieło współdziałania zbiorowości ,wynik kumulacji doświadczeń 

grupowych kiedy następuje przeskok, wywołany przez  wyłonienie się symbolu, który ma charakter 

quasi-sakralny, silnie zabarwiony emocjonalnie, intensyfikujący pewien aspekt sytuacji, w odniesieniu 

do niego własnie jednostka ustanawia siebie na poziomie symbolicznym, który z kolei inkorporuje 

poprzednie poziomy: epizodyczny i metamorficzny. E. Durkheim i  H.G. Mead mówią o  przeskoku  

gdy działalność kolektywu zostaje uwewnętrzniona i zsymbolizowana w postaci analogonu „ja” - 

wielkiego innego który, umożliwia wewnętrzna alternację i co za tym idzie  internalne zdwojenie 

ja-ja będące w istocie samoświadomością. Wewnętrzne  symbole muszą być jednak stale 

podtrzymywane emotywnie poprzez rytualne  wzmacnianie i wartościowanie. Kultura  w naszej 

wzmocnionej hipotezie nie tylko indywidualizuje człowieka jako jednostkę ( H. Plessner, A. Gehlen), 

ale czyni go jednostką i czyni go podmiotem w sensie bytu samoświadomego, bez komponentu 

symbolicznego człowiek nie jest w stanie odnosić się do siebie autoreferencjalnie. Osnową 

rzeczywistości ludzkiej  jest język,  jedynie w nim jesteśmy w stanie myśleć. Tak daleko człowiek jest 

w stanie sięgnąć wyobraźnią gdzie wcześniej zasiał momenty uświadomień, elementy myślenia w 

postaci symboli, dzięki wytworzeniu przestrzeni wewnętrznej (hiathus) która zostaje następnie 

zapełniona symbolami (reprezentacjami oderwanymi) którymi istota ludzka  zaczyna operować wraz z 

internalizacją mowy. Przejście od bytu nieświadomego do świadomego następuje w różnych 

płaszczyznach które następnie zostają zintegrowane. Słowo i symbol językowy lub gestualny 

pojawiają się bez referentu i owładniają świadomość, zarazem emotywne napięcie które towarzyszy 

wewnętrznemu przedstawieniu to tło na bazie którego znak występuje, w ten sposób napór emocji 

zostaje skanalizowany, natomiast znak oddzielony od afektyki  i ulokowany między aparatem 

motorycznym a afatycznym, jako nowe ogniwo pośrednie. To zjawisko opisane drobiazgowo przez L. 

Wygotskiego i ostatnio przez M. Tomasello z jednej strony alienuje człowieka od jego umweltu, z 
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drugiej tworzy innenwelt (J. Lacan).
727

 Integracja świata wewnętrznych reprezentacji i zewnętrznych 

korelatów jest możliwa dzięki interaktywnemu pośrednictwu innych jednostek które, co podkreślmy, 

nie muszą być na wyższym stopniu rozwoju symbolicznego (jako to ma miejsce w relacji dorośli-

dzieci). Demonstruje to na klarownym przykładzie R. Hudson.  Dyskursywność myślenia, jego 

ciągłość, jego struktura wynika z łańcuchowej (linearnej) budowy mowy, jest w ten sposób 

porządkowana. Asocjacyjny chaos myśli i skojarzeń formowany jest na poziomie fazy mowy 

zewnętrznej i następnie wewnętrznej. Struktura wynika z linearnej budowy którą dziedziczy tekst, 

izomorficzny wobec mimesis, czy jej wyrazu jakim jest gestykulacja gdy operujemy na raz całym 

ciałem aby dać wyraz  jest bardziej adekwatny obraz. Kiedy logos przechodzi w textum, mówiąc 

metaforycznie następuje wzmocnienie wektoru dyskursywności czyli syntaksy (łańcuchowości). 

Porządkiem przejść  rządzi mimesis w formach metonimii  i metafory operujacych łącznie między 

mitem a językiem  i metonimii, między magią a mitem, oraz między językiem a pismem co wyraża się 

np. w  ideogramach. Jak słusznie skonstatował Manfred Lurker wszystkie formy ludzkiego życie 

kulturalnego: mit, religia, sztuka język  i nauka są symboliczne.
728

Symbole tworzą system  ujęty od 

strony strukturalnej; poziom mimesis nie dysponuje trwałym korelatem w postaci nawet 

niezmysłowego artefaktu, bowiem poziom mimetycznym jest monodziedziną. Na poziomie rytualnym 

-  mit jest organizatorem świata przenikających się sił mana, na poziomie języka jest nim narracja, 

która łączy metonimiczno-syntagmatyczną strukturę i zastosowuje ją do symbolicznych 

paradygmatów, łącząc sekwencyjnie(residuum poziomu mimetycznego) metafory(residuum poziomu 

mitu) , na poziomie nauki – pismo (textum) z której wynika  lingwocentryczna  organizacja świata, co 

umożliwia rozwój nauki. Nauka w rozumieniu nowożytnym, nie jest możliwa bez pisma, nie tylko z 

uwagi na kumulację wiedzy ale ze względu na sposób zobrazowania struktury informacji który, łączy 

porządek języka z porządkiem obrazu i diagramu zależności. Kumulacji wiedzy towarzyszy 

„destylacja” symbolu który osiągają czysto funkcjonalną formę dzięki obiektywizacji zewnętrznej w 

postaci zapisu. Powstają symbole czyste. Zatem trójpodział na wskaźnik, ikonę, symbol  znajduje 

dopełnienie w czystym symbolu, modelowym,  idealnym, wyzbytym aspektu zmysłowego, który 

swoją najwłaściwszą postać zyskuje w  matematyce. E. Cassirer w ogóle kiedy mówi o nauce ma na 

myśli matematykę. System gramatyki form symbolicznych w postaci „form samoorganizacji ducha” –

mit, język, nauka zostaną w rozdziale VI  koncepcyjnie przeformułowane na potrzeby badawcze. 

Przez  swoje przedmiotowe korelaty odpowiednio  na mit, narrację i pismo-naukę i potraktowane jako  

formy systemowe. System symboliczny jest strukturą rozwijająca się (ewoluującą) historycznie (w 

sensie teorii systemów Von Bertalanffy’ego
729

) . Symbole stanowią sieć rozwijającą się 

synchronicznie i diachronicznie,  łącząc się w całość, współtworzą światy symboliczne, sygnitywne 

systemy odniesień: magiczno-mimetyczny, mityczny - wspólna interakcyjna mowa, uwewnętrzniona 

mowa - narracja, nauka - uzewnętrzniony wynik wewnętrznych operacji na symbolach 

(reprezentacjach oderwanych) przemyśleń eksterioryzacja pismo, tekst jako niezależna, autonomiczna 

struktura (G.Simmel, J.C.Kaufmann, W.Ong). Mimesis nie stanowi systemu jest „rodziną” 

amorficznych przekształceń, bez poziomu meta, w micie jest ośrodkiem sedymentacji wartościowań 

na osi sacrum –profanum.  Magia jest w klasycznym ujęciu systemem podobieństw, zależności i 

przekształceń, nie  dysponującymi uniwersaliami ani meta-regułami. Nie ma strony podmiotowej ani 

przedmiotowej, narzędzia którymi człowiek się posługuje nie mają charakteru artefaktu, rzeczy 

uczynionej według wzorca. Residuum mimesis przybiera postać metamorfozy pojęć czyli metafory, 

samo-modelowania samo-upodobnienia, odzwierciedlenia i w końcu samoświadomości a w wymiarze 

językowym - autonarracji.  Nawet jednemu z biegunów Ricoeurowskiej ipse-tożsamości - wierności 

danemu słowu przyświeca idea samo-upodobnienia. Trzy formy symboliczne od strony podmiotu 

ujmując to mit - myślenie mityczne, język -przedstawienie językowe świata oraz funkcjonalizm 

naukowy. Omówieniem trzech form symbolicznych w aspekcie wytworów:  mitem, narracją i pismem 
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zajmiemy się  w osobnym  rozdziale (VI). Mowa  jest w tym ujęciu odpowiedzią na specyficzne 

potrzeby kulturowe  wiodące do unifikacji i formalizacji myślenia i poznania. Mowa jest wynalazkiem 

publicznym, zbiorowym. Poziom myślenia integracyjnego czyli szczególnie myślenie mityczne jest 

myśleniem metonimicznym, gdzie dodaje się przedmioty, operuje się ich częściami niejako 

nawlekając je na „nić myślenia”. Mowa która łączy się z tym typem myślenia jest mową 

polisyntetyczną. Przy czym metafora, jądro symbolu które odnosi, łączy różne rzeczy, zastępuje 

je innymi, pozwala tym samym na autoreferencyjność symbolu. Symbol odnosi do innych 

symboli działają miedzy sobą nie tylko na przedmiotach. W ten sposób powstaje meta-narracja 
właściwa dla poziomu językowego par excellence. Na poziomie mitu nie ma meta-narracji która 

wynika z pełnej symboliki, a w najwyżej formie pojawia się na poziomie tekstualnym, gdzie narracje 

można odnosić do siebie porównywać całe bloki problemowe i paradygmaty myślenia i egzystowania 

jedynie dzięki symbolicznemu zapisowi zewnętrznemu. 

III.21.Podsumowanie dotychczasowych ustaleń. 

                                       Magia i poziom magiczny jaźni o jakim pisze T. Adorno
730

 zostaje 

przekroczony w dwóch powiązanych procesach (teonomiczne upodmiotowienie, rytualna 

indywidualizacja), język i bogowie powstają razem w akcie kreującym podmiotowość a zarazem ją 

indywidualizującym, w wyładowaniu emotywnym jako bóg-imię pojawia się pierwsze słowo (ma ono 

charakter maniczny bowiem wyrasta i implicite odwołuje się do pierwotnej aksjologicznej 

prewaloryzacji świata, podziału na sacrum – profanum). Kluczowy jest tu stan katarktyczny, którego 

opanowaniu i sztucznemu wzbudzaniu służy rytuał. Rytuał  z kolei indywidualizuje podmiot, nadaje 

mu imię, personalizuje. Wcześniej jaźń była czymś demonicznym, obcym, o charakterze 

numinotycznym w znaczeniu Otta (por. bardzo ciekawa uwaga D. Czaji wskazująca na analogiczny 

status numinosum i duszy w pierwotnym wewnętrznym odbiorze – dimon
731

) Rite de passage wiąże 

autorefleksję, samo-odniesienie z  identyfikacją tworząc samoidentyfikację. Emotywne źródło jaźni 

ujawnia się w „wyładowaniu świadomości” 
732

(B. Andrzejewski), symbol pojęty jako swego rodzaju  

„imię boga” i jako „imię człowieka” tworzy dualny dialogiczny podmiot ludzki, który inherentnie 

zawiera „innego” jako partnera wewnętrznego dialogu. Dialog ten jest osnową istnienia jaźni i istotą 

świadomego życia. Jak określić” ja” symboliczne? Jaźń cielesno-emotywna łączy się z 

indywidualizacją, identyfikacją zewnętrzną. Potem za pomocą symbolu jako tessera łącznika 

(szibboletu w koncepcji P. Gardenforsa) integruje się wewnętrznie. Podmiot za pomocą reprezentacji 

oderwanej(czyli symbolu) zyskuje instrument autokorekty, samo-odniesienia w sytuacji problemowej i 

w końcu samoświadomości. Poczucie siebie  ulega odcieleśnieniu (eksterioryzacji) w procesie 

indywidualizacji.  Metafora  odgrywa rolę pośrednika (iunctim, ogniwa pośredniczącego) między 

mitem a językiem, analogicznym pośrednikiem miedzy rytuałem a mitem jest  mimesis.  Metafora jest 

aktywnym rdzeniem symbolu. W rytualnej, kolektywnej  indywidualizacji, imiona metaforyczne są 

znaczące, mają przywodzić na myśl splot zjawisk w którym oznaczamy, indeksujemy kogoś, potem 

ten znak indeksalny staje się jego symbolem. Metafora jest residuum metamorfozy. Metamorfoza – 

mimesis na płaszczyźnie umysłowej to metafora. Można pokusić się o pewną meta-hipotezę; 

metamorfoza, rytuał, mimesis, mit, metafora, język (narracja), pismo to ciąg kolejnych przekształceń 

którymi rządzi meta-zasada spiralnego rozwoju, w którym każde kolejne stadium rekursywnie określa 

się odwołując się do filogenetycznie starszego. Fuzja dwóch perspektyw neurologicznej i kulturowej 

(A. Damasio i E. Cassirer) wychodzi od wspólnego generalnego wniosku;   że „ja” generuje się  

zawsze wobec jakiegoś egzo-korelatu, komplementarnego dopełnienia,  np. jak w wypadku 

biegunowego przeciwstawienia ja-świat, etc. Fenomen widzienia siebie innymi oczami uosabia 

zwrotny wizerunek boga który patrzy (R.Pettazzoni, T. Sikora) ,widzenie siebie z zewnątrz to 

paradygmat widzenia przypisanego grupie. Równanie kognitywno-emotywne: emotywny napór + 

uwaga interaktywna+ percepcja indeksalna = indywidualizacja symbolu(bóg chwili), przekształca się 

w: emotywny napór +wspólna uwaga+ percepcja „znaku nieobecności„ = postrzeganie siebie.  

Daimon, moc wewnętrzna, presymboliczne numinosum przed-osobowe, zostaje zsemantyzowane. 
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Numinosum zostaje  przypisany charakter symboliczny, protopersonalny  i przekształca się w bogów 

chwili (Augenblickgotter). Emocja wewnętrznie zostaje  gwałtownie oddzielona i  staje się czymś w 

nas, co postrzegamy jako coś obcego, a zarazem pozwala odróżnić się od „ja” podmiotowego (w 

nomenklaturze Skowronskiego i Seidkidesa), czysto wykonawczego. Jakaś cześć „ja” przez  

gwałtowane emocjonalne wyładowanie zostaje odseparowana, zdysocjowana. Według J. Jaynesa
733

 

dysocjacja części jaźni pierwotnej opartej na cielesnym poczuciu siebie, prowadzi do wewnętrznej 

duplikacji, która w istocie umożliwia samo-odniesienie, które z kolei jest  esencjalnym rdzeniem 

podmiotowości. Postrzegamy własnego daimona jako coś obcego, zarazem odnosimy się do niego i w 

ten sposób określamy samych siebie wobec niego, jakaś  część nas zostaje zdysocjowana i integruje 

się  z tym odczuciem. Byt numinosum zostaje upodmiotowiony jako nieogarniany, nieokreślony, 

wtórnie  introjektujemy go w siebie jako demona w  misterium fascinans et tremendum. Jak pisze F. 

Gros komentując poglądy M. Foucaulta na temat „technik siebie”i związanego z nimi formowania 

podmiotu” Daimon, nawet jeśli jest substancjalnie boski, stanowi podmiot w podmiocie, przybywa w 

nas niczym ktoś inny, komu winniśmy oddawać cześć”. Jest usymbolicznioną  interioryzację spojrzenia 

innego. Daimon jest czyś w rodzaju mitycznej figury pierwszego, nieredukowalnego oddzielenia – 

oddzielenie siebie od siebie. Ta relacja wynika z zagnieżdżenia się symbolicznego „innego” wewnątrz 

tej relacji, jako koniecznego pośrednika.
734

 Powstaje  korelat dla naszej kreacji szerszej mapy ujęcia 

siebie i przedmiotu odniesienia, rozszerzamy „ja” o obiekt(w tym wypadku podmiot) z którym inter-

reagujemy, „ja” przestaje być zintegrowane całkowicie z ciałem, ale ekscentryczne (H. Plessner).  

Samo-odniesienie dokonuje się poprzez symbol. Protosymbol (paleosymbol) na przedpolu 

semantyzacji ma charakter percepcyjno-emocjonalny wyróżnia pewien obszar zjawisk jako 

nacechowany aksjologicznie. Samo-odniesienie, auto-referencja w pełnym sensie czyli 

zapośredniczona symbolicznie jest niemożliwa  przed-językowo, bowiem inny nośnik  niż symbol 

nie może wystąpić wewnętrznie, być zinternalizowany i zespolić wewnętrzny rozziew (hiathus) 

między afektyką i motoryką.  Samoświadomość musi być świadomością czegoś, musi jej 

towarzyszyć wyobrażenie „ja”, to „ja” musi mieć wymiar symboliczny.  Rdzeń samo-odniesienia bez 

obrazu ja to rozdzielenie wewnętrzny dystans( hiathus), który powstaje jako dystans w stosunku do ja 

cielesno-emocjonalnego.  Zastyga w nazwie-imieniu boga które wzmaga intensyfikację i jego 

oddziaływanie.  Zdysocjowana część jaźni  odpowiedzialna za obsadzenie emotywne tego obrazu 

ulega auto-hipostazie, umożliwia i jest wspornikiem wyłonienia się   „odcieleśnionego ja”. „Dziecko 

oswaja sie z ciałem wewnętrznie i zewnętrznie, przyzwyczaja się traktować siebie wraz z innymi 

rzeczami jako rzecz i doświadczać własnej pozycji tutaj (...) jako pozycji wymiennej na inną.” 
735

Autointerpretacja i doświadczenie samego siebie dokonują się za pośrednictwem innych ludzi i 

rzeczy w spektrum symbolu, droga do wewnątrz wymaga punktu oparcia na zewnątrz .”Droga ta 

wiedzie przez świat zmarłych, marzenia senne, odbicie w lustrze, praktyki magiczne czy refleksyjną 

kontemplację, osobowość realizuje sie wyłącznie jako ucieleśnienie, w sensie przenośnym i 

dosłownym. Proces personifikacji, który rozpoczyna się w chwili narodzin, czyni jednostkę samą dla 

siebie i dla innych indywidualnością, gdyż dopiero jednostka mająca imię może być zawołana i 

zagadnięta. Nadanie imienia przypieczętowuje je niepodzielną jedność.”
736

 -jak podsumowuje H. 

Plessner. Przejście do stadium eksternalno-symbolicznego do formy symbolicznej nauki, związanej z 

korelatem obiektywnym jakim jest pismo powoduje kolejną kluczową transformację podmiotu i 

świadomości której poświecił badania W. Ong.
737

  „Uzewnętrznienie, eksterioryzacja (por. koncepcje 

eksterioryzacji u J.C.Kaufmanna której poświęcimy ostatni rozdział pracy) nie oznacza bynajmniej 

autoalienacji, ale(..)szanse bycia sobą”
738

.  Numinotyczne  poczucie obecności czynnika 

zewnętrznego (numinosum, daimona) towarzyszy początkowo odczuciu wyższej związanej z 

symbolem świadomości. Wynika z tego unikalna cecha człowieka jaką jest  zdolność  do 
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zdobywania sie na dystans w stosunku do samego siebie, swoich uczuć i percepcji (K. 

Goldsmith), owo samo-wyobcowanie (H. Plessner) skutkuje zachowaniem dystansu w stosunku 

do samego siebie dzięki czemu człowiek staje sie  samoświadomy. Generatywność plus uwaga 

prowadzi do znaków indeksalnych. Następnie  interakcja z innym osobnikiem i konieczność 

kolektywnego współdziałania prowadzi do mimesis( pojętej jako ogólna dyspozycja do 

naśladownictwa ). Dzięki mimesis powstaje uwspólniona uwaga(joint attention). Indeks wespół ze 

wspólną uwagą jak dowodzi J. Hudson prowadzą do  kreacji symbolu jako zamiennika czegoś 

niewystępującego w danej sytuacji. Wzywamy kogoś po imieniu gdy go nie ma, słowo staje się 

symbolem kogoś jako jego imię. A zatem człowiek zyskuje  swój  status, wymiar symboliczny. Ale to 

tylko zewnętrzne oddziaływanie  symbolu,  symbol czyni nas podmiotem  również jako pośrednik w 

samo odniesieniu i w trzecim wymiarze jako zdysocjowana część jaźni która staje się analogonem „ja” 

(„wielkim  innym” –G. H.Mead, J. Jaynes).  Wspólna uwaga powstaje przez naśladownictwo, 

mimesis. Mimesis z kolei wynika z wprowadzenia do wzorca generacji jaźni zamiast zwykłego 

obiektu, innego aktywnego i reaktywnego podmiotu który w interakcji wywołuje konieczność 

lawinowych zmian aby opanować za pomocą wzorca- modelu sytuację relacji interosobniczej. Tak 

powstaje diada- podstawa protorytuału u zwierząt (M. Tomasello).Wyładowanie tremendalne przez 

np. krzyk plus indeks plus wspólna uwaga prowadzi do wyłonienia się symbolu, jednak dzieje się to 

wysoce emotywnym nastrojeniu i ma cechy które R.Otto przypisuje numinosum.  To co objawiło się 

poprzez interakcję zapośredniczoną indeksalnie, indywidualnie we wnętrzu, jest sztucznie przyzywane 

za pomocą rytuału, wzbudza zbiorowe emocje, powstaje wspólny archetyp upostaciowanego boga/siły 

wyższej/demona. Jak napisał E. Cassirer  pierwotnie boga tańczono
739

.  Uwewnętrznione uczucie 

nienazwanego numinosum,  wywołuje poczucie inności ale zarazem daje poczucie siebie, rodzaj 

uczucie uczucia.(o jakim pisze A. Damasio). Wzór generacji symbolu (czyli paradygmatyczne źródło 

semiosis)prezentuje się tak: wskaźnik (indeks) + uwaga+ brak bodźca źródłowego = symbol.  Za 

pomocą symbolu człowiek wzywa innych, ale również odnosi się do siebie, najpierw zewnętrznie 

potem wewnętrznie. L. Wygotski eksperymentalnie wykazał że dziecko przystępując do wykonania 

zadania mówi do siebie co ma zrobić,  może sobą sterować za pomocą zewnętrznych czynników – 

symboli.  Za pomocą symboli używa mowy wewnętrznej. Analogicznie człowiek przedhistoryczny 

poprzez pierwotnie silnie naznaczony sakralnie, numinotycznie symbol  boga, jego imię (a zarazem 

symbol samego siebie) odnosi się do siebie, buduje siebie.  M. Daraki w idei „samobudującego się” 

„ja” wyraziła najsilniejszy sposób oddziaływania symbolu na jednostkę; podmiot  przez interakcje ze 

swoimi wytworami (eksterioryzacjami) w wymiarze historycznym i indywidualnym tworzy siebie na 

wyższym spiralnie rozwiniętym poziomie który oddziaływuje na poziomy niższe, interweniuje w 

podstawowy generator proto-jaźni, dlatego jak mówi T. Metzinger kiedy się budzimy od razu 

pamiętamy kim jesteśmy
740

. Autobiografia to nie po prostu historia „ja”.  

                                    Mit to symbol rozwinięty, podobnie  autobiografia to indywiduum rozwinięte. 

Naśladowanie samego siebie o którym pisze W. Benjamin
741

 to w pewnym  sensie Riceurowska 

wierność danemu słowu. Wierność słowu i charakter który jest jaźnią rozciągnięta w czasie i 

sprawdzoną w różnych sytuacjach stanowią o dialektyce tożsamości narracyjnej. Gest pochodzi z 

ikony przez naśladownictwo, mimetyzm. Dwa korzenie symbolizacji to ikona i indeks.  Przez ikonę 

dochodzi się do wspólnej uwagi powtarzając gesty innych, razem powtarzając coś wspólnego i gdy 

jeden osobnik naśladuje innego i tak  „łańcuchem” naśladują wspólnie zjawisko zewnętrzne lub inną 

jednostkę. Wspólna uwaga prowadzi via simbolis do stanu wspólnej świadomości, następnie 

zindywidualizowanej jako samoświadomy podmiot. Rodzi się indywidualnie, ale w obliczu kolektywu 

jako daimon, numen. Daimon czyli wzorzec podmiotu ludzkiego i numen czyli personalizujaca się 

stopniowo moc boska, jest  utrwalany kolektywnie (J. Duvignaud) jako to co boskie, rozdzielone na 

indywidua („rozmagnesowanie” sił mana według H. Blumenberga tworzy przestrzeń dla autonomii 

„ja”, „teonomia jest pierwotną autonomią”
742

).   Rozdzielenie działań prowadzi do kolejnej postaci 
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boga czynności (Sondergotter). Indywidualizacji bogów  odpowiada indywidualizacja” ja”. Ego 

abstrakcyjne odpowiada Bogu absolutnemu, suwerennemu wobec czasu i przestrzeni i 

transcendentnemu wobec świata. Rodzi się indywidualne przeżycie emocji i oddzielenie od siebie - 

autotranscendencja .Wobec wzmacnianego zbiorowo wspólnego obrazu-archetypu następuje  

wydzielenie z grupy, indywidualizacja, odpowiada temu indywidualizacja boga. Za pomocą 

przedmiotowych korelatów reprezentacji oderwanych, komplementarnego aspektu symboli osiągnięta 

zostaje zarówno konsolidacja świata wewnętrznego; emocje, pasje, stany, nastroje, myśli zyskują stały 

status, są nazwane i wydzielone,  jak i konstytucja świata zewnętrznego.  Nominalizacja i 

definiowanie emocji również dokonuje się poprzez symbol, znajdujemy korelat nazywamy nim 

emocje (w przykładzie podanym przez S. Langer „ogień uczuć”
743

) zarazem wyrażamy ale i 

oswajamy, ograniczamy i nazywamy emocje. Początkowo jak twierdzą J. Jaynes i H. Usener jako 

ubóstwione pasje zdysocjowane wobec jaźni i przez to w pewien sposób opanowane, co jak twierdzi 

H. Blumenberg umożliwia wyłonienie się „ja”. Gdy głos przejmuje symbol manualny i rytualny 

powstaje imię boga. Historia boga to  mit, dla  człowieka mit odgrywa  podobną rolę. Gdy mit się 

indywidualizuje, staje się indywidualną historia - autobiografią, samo upodobnieniem, 

automimetyzmem(wierność danemu słowu w koncepcji P. Ricoeura), automitem. Na funkcjonowanie 

języka jako struktury semantycznej składają się 4 elementy. (Język = głos+ metafora + emendacja + 

metonimia). Presymboliczny system intencjonalny  podstawowych (siedmiu lub więcej) emocji 

(pochodne są ich kombinacją) które prewaloryzują świat i  stawiają cały organizm w stan gotowości, 

w momencie uzyskania zewnętrznego wyrazu ekspresji oddziaływają na innego osobnika. On z kolei 

reagując emocjonalnie może przybrać określona postawę, współoddziaływanie emotywne wykształca 

rodzaj zewnętrznego wspólnego, behawioralnego mianownika który, wskutek powtarzania zyskuje 

wewnętrznie i zewnętrznie amorficzną postać mimesis.  Jaźń epizodyczna składająca się z dwóch 

wektorów: intencjonalnej  uwagi i generatywność (umiejętności rekombinowania zgeneralizowanych 

bodźców) operowała znakami na poziomie indeksalnym, również używanie narządzi miało charakter 

doraźny i epizodyczny ( narzędzia okazjonalnie używane w zintegrowanym polu wzrokowo-

manualnym, następnie porzucane, nieobecność narzędzi tworzonych z narządzi- australopitek).(L. 

Wygotski, M. Donald) Jak dowodzą niezależnie L. Wygotski i M. Donald na poziomie mimetycznym 

pojawia się (jako wynik interakcji z innymi osobnikami) możliwość kształtowania uwagi  za pomocą 

zewnętrznych mechanizmów wpływania na innych: gest, okrzyk. Jaźń przedsymboliczna za pomocą 

zewnętrznych środków  wpływa wewnętrznie na siebie.  Pierwotna mowa egzocentryczna zostaje 

zinternalizowana i wykształca się mowa egocentryczna. Niemożliwość poradzenie sobie z 

operowaniem symbolami w przypadkach afazji i często spotykane naśladowanie utrwalonego 

wzorca działań jednak nie-instynktowego wskazuje zdaniem L. Wygotskiego
744

 na wtórność 

sygnitywizacji wobec mimetyzacji.  Pojawia się znak zewnętrzny ,gest powtarzalny, „ja” ma 

charakter meta- morfotyczny (magiczny). Symbol, jak powiedzieliśmy, jest pierwiastkiem rytuału 

który się oddzielił. Zbiorowa uwaga, wskazanie, kształtowanie uwagi, uwspólnianie uwagi, w ten 

sposób rozproszona asocjacyjnie myśl, wspólnie może zyskać jeden obiekt  przez onomatopeje, 

gestykulacje i inne formy  oznaczania emotywnego.  Za pomocą grupowego sztucznego wzbudzania 

emocji (np. przez rytuały) następuje wspólne wywołanie zastępnika zjawiska/przedmiotu jakim jest 

symbol który staje się obiektem intencjonalnym dla kolektywu. Gdy wzbudzone emocje łączymy 

trwale z jakimś obiektem, mamy możliwość z jednej strony przywoływać myślowo ten obiekt, z 

drugiej strony przywołując obiekt wzbudzać określone stany emotywne. Wskazywanie + uwaga + 

emocje =wskaźnik, który przez łańcuch interaktywny kolejnych odniesień (A zwraca uwagę na B 

który zwraca uwagę na C który widzi X etc.)  pozwala zaistnieć obiektowi X symbolicznie w sferze 

relacji między A a B i C). Zjawisko  gestualnie lub głosowo może być przywołane,  przywiedzione na 

myśl, w sposób pośredni symboliczny, nie-mimetyczny można zwrócić uwagę innego osobnika na 

jakiś obiekt lub zjawisko. Zarazem  generatywność i mimetyczne  uogólnianie przez naśladownictwo 

pozwalają behawioralnie operować uniwersaliami bez konieczności akcesu do poziomu 

metajęzykowego.  Ciąg, ogół metaforycznych różnych ujęć sedymentuje się w znaczenie. 
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Analogicznie  ogół historii naszego” ja” w społeczności kształtuje społeczne  znaczenie nas, naszą 

społeczną jaźń. 
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IV.RYTUAŁ A FILOGENEZA JAŹNI. 

                                     E. Mieletyński określił E.Cassirera jako rytualistę
745

. Per analogiam do formuły 

P. Ricoeura że mit to symbol rozwinięty w opowieść można powiedzieć że rytuał  to symbol  mobilny, 

symbol wprawiony w ruch.
746

 Według A. Kowalskiego najciekawszego badacza pra-etnologii: 

kluczowa jest zasada komplementarności mitu i rytuału. Rytuał poprzedza mit stanowiąc pierwszą 

próbę zapanowania za pomocą magii i symbolizmu nad ludzkim niepokojem, mit przychodzi potem, 

jako działanie umysłu które ma klasyfikować oraz porządkować 
747

. Kolejnym obok E. Cassirera 

przedstawicielem symbolizmu w badaniu nad mitem i rytuałem jest zapominany myśliciel Earl W. 

Count.  Mitopoetyckie myślenie łączy E.W.Count z symbolotwórczą matrycą i jej produktami mitem, 

bajką , rytuałem- jednolitymi z racji swej genetycznej tożsamości. Mit-bajka i obrzęd to, według 

E.W.Counta, dwa sposoby przedstawienie mitologii, z których pierwszy zawiera energię symboliczną 

jako potencjalną, a drugi – tę samą energię jako kinetyczną. W ten sposób uchylony został problem 

pierwotności czy też wtórności rytuału i mitu. Wielką wagę antropogenicznej funkcji rytuału 

podkreśla również kolejny  amerykański przedstawiciel filozofii symbolu Mumford Lewis: 

„pierwotnym źródłem autotransformacji człowieka ze zwierzęcia w osobę była właśnie cała  ta sfera 

jego istnienia która nowoczesny umysł naukowy w poczuci wyższości intelektualnej odrzuca. Rytuał, 

taniec, totem, tabu, religia, magia one położyły fundament po późniejszy wyższy rozwój 

człowieka.”
748

Standardowa definicja mówi że  rytuały są grupowymi sposobami komunikowania się; 

zrytualizowany komunikat jest nadawany przez wspólnotę oraz w jej imieniu. Nadawcą jest grupa a 

nie jednostka, jednak aby komunikować trzeba mieć treść czyli znaczenie a rytuał jak postulujemy był 
genetycznie pierwszy i strukturalnie fundujący; skąd zatem znaczenie? 

IV.1 Rola rytuału. Symbol jako pierwiastek rytuału 

 

                                      Rytuał jest przede wszystkim artykulacją uczuć, ale nie tylko - „najwyższym 

wytworem owej artykulacji jest nie zwykła emocja ale złożona postawa”(..)regularnie odprawiany 

rytuał jest nieustannym odnawianiem uczuć w odniesieniu do rzeczy pierwszych i ostatecznych; nie 

jest swobodną ekspresja emocji , lecz wyćwiczonym odtworzeniem właściwej postawy”
749

 .V. Turner 

daje temu wyraz w koncepcji w której symbol jest oddzielonym pierwiastkiem, częścią rytuału która 

zaczyna niejako funkcjonować samodzielnie, zgodnie z tym krakowski badacz  T. Sikora stwierdza za 

C. Geertzem że  system symboli działa w celu wytworzenia w ludziach potężnych przenikających  i 

długotrwałych nastrojów i motywacji.
750

 Symbol jest najmniejszą jednostką rytuału, która zachowuje 

specyficzne właściwości rytualnego zachowania. Rytuał jak pisze M. Ghyka 
751

  jest wprzęgnięciem 

symboli w działanie. Jest zasadniczo jednostką specyficznej struktury występującej w jakimś 

kontekście rytualnym, z punktu widzenia odpodmiotowego natomiast symbole są sui generis  

wyzwalaczami emocji,  ich zasadniczym zadaniem jest pobudzanie jednostek i grup do określonego 

rodzaju działania. Frits Staal podobnie jak  E. Cassirer jest rytualistą, uznaje w szczególności mantrę 

za pośrednik między rytuałem i językiem. F. Staal  w monumentalnej pracy „Rules Without Meaning. 

Ritual, Mantras and the Human Sciences” odnosi rytuał  do mantr, proto-rytuałów zwierzęcych i 

afazji. W jego koncepcji rytuał był intergeneracyjnym przekaźnikiem grupowo wypracowanych 

zachowań, ale również jest podstawą wyodrębnienia się symbolu. Symbol jest wyodrębnionym 

elementem-motywem (plot) rytuału.  Bardzo istotny jest w jego koncepcji motyw interioryzacji 

rytuału, który naszym zadaniem jest analogiczny do interioryzacji mowy przez dziecko w  świetle  

badań L. Wygotskiego. Tworzy ona bazową, zoperacjonalizowaną strukturę dla wytworzenia się „ja” 

mitycznego, które  wewnętrznie wiąże się z samo-odniesieniem mediatyzowanym symbolicznie 

(„bogowie chwili”). Centrum aktywności  zaczyna oddzielać się od otoczenia przez sztuczny konstrukt 

jakim jest rytuał. Jest on niezbędny jako nośnik, bowiem postępując zgodnie z rytuałem ogólnie 
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mówiąc przeciwstawia się naturze, która motorycznie i afektywnie wiąże go ze sobą. F. Staal 

stwierdza „jaźń jest reifikacją rytuału”.
752

Rytuał jest przede wszystkim źródłem syntaksy. 
753

Rytuał z 

jego swoistą logiką organizującą działanie, stanowi wzorzec syntaktycznej struktury języka. T. Sikora 

i F. Staal są zwolennikami syntaktycznych narodziny języka z rytuału
754

. Uwewnętrznienie rytuału jest 

motorem  rozwoju i wstępem do emergencji „ja” mitycznego, interioryzacja rytuału jest częścią 

generalnego procesu rozwoju podmiotu.
755

 Rytuał był używany w przedpiśmiennych kulturach do 

transmisji kulturalnych i socjalnych wartości dla młodszej generacji. M.Weber interpretuje magię, 

która jest blisko związana z rytuałem jako bezpośrednią manipulacje mocami, które następnie zostają 

transformowane w symboliczna aktywność. Jak wskazuje K. Lorentz pośród zwierzęcych rytualizacji 

często zdarza się tak że, implikowany cel aktywności się zmienia.
756

To jest najważniejszy moment dla 

kontr-naturalnego znaczenia rytuału. Przypuszcza się  że około 50 tys. lat temu za pomocą rytualizacji 

i kultu opanowano  ogień, którego człowiek już używał akcydentalnie prawdopodobnie już 250 tys. lat 

temu. Powtarzalny  rutynowy charakter jest uważany za wzmacniający jego moc oddziaływania. 

Symbol, w szczególności jądro symbolu jest również motywem(tematem) rytuału który, musi zostać 

uchwycony w jego specyficznym sensie. Aktywny motyw rytuału którym jest symbol ma charakter 

austinowskiego  performatywu. Brytyjski filozof J.Austin zaproponował aby, performatywem nazwać 

wyjątkowy akt mowy: wypowiedź, która wykonuje działanie do którego zdaje się odnosić. 

Wypowiedzi te nie są ani prawdziwe ani fałszywe i faktycznie wykonują (perform) czynność do której 

się odnoszą czyli są performatywami.
757

 Rytuały są przede wszystkim aktami,  jak słusznie konstatuje 

F.Staal porównując rytuały do performatywnych aktów językowych.
758

 Wyrażenia performatywne  są 

kategorią lingwistyczną która, jest językowym aktem dokonania czegoś. Performatywy mają silniejszy 

kontakt z kontekstem sytuacyjnym niż referencja, oddziaływują na nią, wpływają i czyniąc to stają 

niejako poza semantyką. Rytuał jest znacznie starszy niż język w sensie nie tylko porządku 

generatywnego i przyczynowego ale czysto chronologicznego. F. Staal za W. Burkertem przypuszcza 

ze już neandertalczyk mógł odprawiać rytuały. F. Staal zwraca uwagę na badania Leopolda von 

Schroedera (1887); jest rodzaj afazji w której pacjent jest w pozycji zdolny do wytwarzania i 

rozpoznawania fonemów ale nie słów, w innej może wytwarzać i rozpoznawać słowa ale nie frazy. 

Jest uderzające podobieństwo jak dowodzi między mantrami a wyrażeniami umysłowo chorych
759

. To 

bardzo cenne badanie bowiem, odkrywa ono fazę przejściową miedzy rytuałem a językiem, która 

polega na powtarzaniu i utrwalaniu pewnych proto-słów, fonemów które początkowo  czysto 

ekspresyjnie człowiek wydawał  jako wyraz zaskoczenia, przerażenia, radości, ulgi, nadziei w obliczu 

przerastających go numinotycznie naznaczonych sytuacji. Tak widziała to zarówno S. Langer jak i H. 

Usener.  Rekursywność rytuału wyraża się między innymi tym, że metazasady wywodzące sie z 

rytuału są same elementami działań rytualnych.”Ja” wyłaniające się w rytuale, „ja” mityczne  czyli 

wzmocnione ustrukturowane rytualnie „ja” meta morfotyczne,  dzięki rytuałowi zyskuje w miarę 

trwałą formę, postać wewnętrzną, rdzeń dzięki któremu powraca do siebie przez rytuał, co ujawnia się 

w kompulsywnej rytualizacji którą badał S.Freud w formie wypaczonej, patologicznej. Z 

konstatacjami F. Staala współgra wniosek  komentatora S.Freuda Volneya Gaya 
760

 "samo ego jest 

wytworem rytualizacji, wobec czego domaga sie zrytualizowanych zachowań dla podtrzymania 

własnego istnienia(…)innymi słowy ego preferuje i domaga się zachowań rytualnych „. To co pisze P. 

Brejdak  o M. Schelerze  można odnieść do rytuału; w ogóle intersubiektywność  emocjonalna  relacja 

względem (bycia) konstytuuje nie tylko indywidualną osobową podmiotowość , lecz również osobową 

podmiotowość zbiorową. Ta relacja generuje spontaniczne akty, które konstytuują osobowy typ 

podmiotowości wraz z jej charakterystyczną wiedzą czy określoną przedmiotowością :”Jeśli się 

zaprzestanie spontanicznego spełniania tych aktów stale na nowo, wówczas owe przedmioty i dobra 
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zapadają się w nicość wszelkie „duchowe” dobra kulturowe są wiec nieustannie odtwarzane i na 

nowo zdobywane;  stanowią creatio continua”.
761

 W tym przypadku tym „dobrem” jest podmiot. 

 

IV. 2.Definicja rytuału. 

                                     Rytuał może być zdefiniowany jako system działań i głosów odnoszących się 

do siebie nawzajem bez reguł zewnętrznego odniesienia do znaczenia. Rytuał jest dla F. Staala 

zjawiskiem czysto syntaktycznym, jest rekursywny i może potencjalnie generować nieskończoną ilość 

struktur, koreluje działania i głos  na aproksymatywnej zasadzie korespondencji jeden do jednego. 

Jeśli faktycznie zdarzają się  odstępstwa od tej reguły, to są one symbologenne.
762

 Rytuał w tej 

perspektywie zaproponowanej przez F. Staala nie jest niezależnym systemem symbolicznym, zawsze 

odnosi się do czegoś innego.
763

 Wbrew ustaleniom o czystej syntaktyczności rytuału, należy zwrócić 

uwagę że rytuał wypracowuje model działania dla samego działania, bezcelowego, którego celem 

zastępczym staje się funkcja epifenomenalna na jaką zwrócił uwagę K. Lorentz - komunikacja. A 

sięgając głębiej wypracowanie porządku i ustalanie systemu odniesień (M. Lewis). Nadmiar energii 

pozostały po instynktach (A. Gehlen) jest podporządkowany sztucznie wypracowanym sekwencjom 

działań w obliczu istotnych z punktu widzenia przetrwania sytuacji (drapieżnik, zjawiska 

atmosferyczne). Następnie te sekwensy powtarzane, stają się podstawą indywidualnych działań i 

zachowań, a co więcej nie tylko zachowań ale odniesienia do samego siebie. Człowiek pierwotnie ma 

tożsamość jako uczestnik rytuału, J.Duvignaud w „Rytualnym źródle ja”
764

 zwrócił uwagę że nabycie 

funkcjonalnej indywidualnej jaźni, indywidualizacja jaźni jest związana ściśle z permanentnym 

uczestnictwem w rytuale; więcej nawet - jest jego wynikiem
765

. Wspólne dla W. Burkerta, K. 

Lorentza, R. Girarda, S. Langer jest przypisywanie ekspresyjnego wyrazu niedokończonemu 

działaniu, które w przypadku człowieka staje się  zaczątkiem symbolizacji. Już u zwierząt przerwany 

gest np. agresji ma charakter prezentacji i informacji o pozycji w stadzie. Niedokończony akt jest dla 

człowieka podstawą dla wykształcenia formy gestualnej – gestu który jest w istocie znakiem 

ikonicznym. Z tego również źródła wywodzi się pojęcie gry i zabawy.  Zabawa pośredniczy zdaniem 

J. Huizingi zarówno wśród ludzi jak i zwierząt w zrytualizowanej ekspresji nadmiaru energii. Nadmiar 

energii nieobsadzonej instynktownie wskutek elastyczności, proteiczności (A. Gehlen) jest 

odpowiedzią na zmienne warunki środowiskowe gdy pozostawały w miarę stabilne, człowiek 

dysponował skumulowanym nadmiarem energii nad która musiał zapanować. Zarazem nie miał 

wypracowanych instynktów, mechanizm instynkt - motoryka - afektyka  został rozluźniony. Granica 

jest  jednak płynna;  zwierzęta nie tworzą symboli, ale odgrywają rytuały, które są pierwszym 

szczeblem do wyodrębnienia symboli.  Rytuał jako kompleksowy system ewoluował dzięki znacznej  

liczbie odchyleń o charakterze permutacyjnym od  zasady korespondencji „jeden do jednego”- głosu i 

aktu. Ten swoisty labirynt odpowiedniości stał sie istotny, nabrał znaczenia gdy głos który 

korespondował z aktem działania był wypowiedziany w sytuacji gdy akt nie był wykonywany.  

Mantra jest właśnie elementem rytuału odprawianym poza rytualnym kontekstem. Język narodził się 

gdy korespondencja głos-znaczenie,  została wyselekcjonowana z obfitości korespondencji głos-

działanie, która istnieje w zwierzęcych rytuałach.
766

 Jak szczegółowo wyglądał ten proces? Zapewne 

wspólne zachowania skorelowane z pewną sytuacją były z jednej strony fragmentaryzowane i 

przypisane konkretnym osobnikom, z drugiej wskutek łatwiejszego kanału przekazu siła ciężkości 

rytuału przechodziła na głos w miarę jak funkcja komunikacyjna brała górę. Komunikacja na tym 

poziomie nie miała formy semantyki ale formę mimetyki, była przekazem zachowania skłaniającym 

do naśladowania. Jak wykazał w swoim artykule R.Hudson
767

 semantyka zaczęła pojawiać się w 

łańcuchu mimetycznym, w ogniwach osobniczych które były oddalone od  źródła sygnału i zyskiwały 
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przekaz od innych pośredniczących osobników. Przypominało to jak wskazuje R. Krauss
768

 pisząc o 

rytuałach w sztuce- zabawę w głuchy telefon. Przekaz mutował i zaczynał funkcjonować jako 

niezależny komunikat, wzbudzający określone emocje i wprowadzający w określony stan aktywacji 

behawioralnej. Początkowo przypadkowe i „dewiacyjne” użycie doprowadziło do spontanicznych jak 

jasno pokazała to S. Langer 
769

 wzbudzeń i wzajemnych stymulacji, w tym szczególnie autostymulacji. 

Takie jest diachroniczno-ewolucyjne źródło zjawiska oddziaływania na samego siebie za 

pośrednictwem symbolu które w planie ontogenetycznym badał L.Wygotski. Innymi słowy odcięcie 

od źródła sygnału i przeformułowanie jego samego w interakcyjnych, inter-osobniczych relacjach 

doprowadziło do wyłonienia się symbolu. Kiedy sygnał zaczyna krążyć w zamkniętym kręgu 

odniesień  i stymulacji (Ch. S. Pierce wskazuje że wskaźnik skłania do działania) bez kontaktu z  

przedmiotowym źródłem nabywa mocy symbolizacji (czyli w tym wypadku zastępowania). Taki 

sygnał przeformułowany nie skłania już do działania, ale wywołuje pewien obraz i stan wewnętrzny, 

emotywno-wyobrażeniowy; wobec braku nacisku na natychmiastowe odreagowanie behawioralne i 

skłania do przekazywania go innym kanałem behawioralnym(mimetycznym). Mantry w propozycji F. 

Staala  są pierwocinami, zalążkiem języka.  Od mantr w  których głos akompaniował rytuałowi, nie 

oznaczał zjawisk ale towarzyszył czynnościom, nastąpił rozwój do języka który jest rewersem rytuału. 

Idea korespondencji jeden do jednego przetrwała w mantrach i rytuałach. System odniesienia 

(referencji) relacyjnego, nie sztywnego (jeden do jednego), generuje znaczenia. Odkąd korelacja 

między rytuałem i mantrami ukonstytuowała kompleksowy system, znaczenie rozwinęło się przez 

dalszą ekstensję, rozbudowę, przyrost i systematyzację aż język narodził się w pełnej komplikacji. 

Można powiedzieć symplifikując nieco, że analogicznie wyłoniła się podmiotowość.  Stopniowo 

rozwijany system ekspresyjnej komunikacji ewoluował od rytuału przez mantrę do języka. Powołując 

się na dwóch biegunowo opozycyjnych badaczy G.Lakoffa i N.Chomsk’yego, F.Staal zwraca uwagę 

na inherentną wobec języka transformacje które zawierają porządek reguł, rekursywność, zmienne 

wyjątki, cykliczne aplikacje etc
770

. Dowodem nie wprost na źródło języka w rytuale jest redundancja 

języka, który jest czymś innym niż logika wypowiedzi czysto komunikacyjnej. Redundancja była na 

poziomie rytuału koniecznością, z uwagi na potrzebę utrwalania, konsolidacji zachowań, a z drugiej 

strony z uwagi na łatwość pomyłki. Gdy pojawił się symbol wszystko stało się znaczące, był to 

niezatrzymany proces, w ewolucyjnym kontekście homo sapiens dokonał za pośrednictwem rytuału 

tego, czego w wymiarze indywidualnym  Hellen Keller za pomocą mimesis i zewnętrznej symboliki. 

Te nieco enigmatyczne deklaracje F. Staala wymagają uzupełnienia i doprecyzowania,  bowiem sam 

F. Staal nie tłumaczy szczegółowo procesu emergencji symbolu spośród znaków; tu pomóc nam może 

R.Hudson komentator prac T.Deacona i L.Wygotskiego
771

. Genezę symbolu ze znaku wskaźnikowego 

tłumaczy on na prostym modelu interakcyjno-sytuacyjnym.  Kiedy jeden osobnik widział pewne 

zjawisko mimował je, wyrażał postawą czy głosem drugi natomiast bazował tylko na głosie i  

zachowaniu pierwszego nie widział źródła- bodźca tego zachowania. A widział B który reaguje na C 

w określony sposób następnie po serii powtórzeń tego zjawiska i habituacji miał do czynienia z 

sytuacją kiedy widział tylko B, który reaguje charakterystyczny sposób na C, natomiast nie widział C 

mógł jedynie domniemywać jego obecności. Zachowanie B stało się dla niego epitomą, zastępnikiem, 

symbolem obecności C (przy jego rzeczywistej nieobecności) której w sensie percepcyjnym nie 

odczuwał, zatem za pośrednictwem interakcyjnym wypracował protosymbol C. Ten modelowy 

przykład, był skorelowany z pewnymi ważnymi dla egzystencji A sytuacjami i miał charakter 

zespołowo-rytualny, potem sztucznie wzbudzany aby grupa mogła działać zespołowo. Pojęcie 

odrębności zjawiska C i jego uwewnętrznieniu połączone było z numinotycznym szokiem 

wywołanym przez nie w sytuacji gdy było związane z sytuacjami granicznymi (śmierć, choroba, 

narodziny). Były ubóstwiane, silnie nacechowane numinotycznie, powstała odrębna istność -  bóg 

chwili. Trzy typy znaków splecione w tej sytuacji to traktując je funkcjonalnie: wskaźnik, asymilator, 

zastępnik (indeks, ikona, symbol). 
772

 F.Staal rozważając badania J. Smitha, W. Burkerta, R. Girarda 
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dochodzi do wniosku że „żałosne szczątki” rytuału przetrwałe w postaci bezsensownych zwrotów 

(abrakadabra, amen etc.) mają formę i charakter mantryczny.
773

Podobnie widzi to S. Langer;  

początkowo bezsensowne dźwięki były ekspresją emocji związanej z pewnym zjawiskiem, która miała 

miejsce przy wystąpieniu tego zjawiska. Opowieść o jakiejś sytuacji musiała być późniejsza. Na 

początku, jak szczegółowo opisał to R. Hudson przez indeksalny znak połączony z uwspólnioną 

uwagą,  wypracowaną na poziomie mimetycznym pojawiła się możliwość zespołowego wyłonienia 

stanu  emotywnego bez obecności bodźca (szczegółowe omówienie w rozdziale o symbolu III). 

Mantry i rytuały są rządzone przez zasady,  ale są to zasady  nie mające znaczenia. Rytuał  jest 

rządzony przez zasady ale nie wyraża znaczenia.
774

 Czyli w ujęciu F. Staala jest zjawiskiem czysto 

syntaktycznym. Przeformułowanie i oddzielenie się mantr, początkowo bezsensownych dźwięków 

które jednak koncentrowały uwagę, przykuwały ją na dłuższy czas,  jak twierdzi F.Staal doprowadza  

do oddzielenia się pierwiastków symbolicznych od rytuału w postaci wolnych symboli, wolnych 

reprezentacji wokół których  konsteluje się wolna narracja.(O. Freudenberg) Komunikacja nie 

abstrakcyjna, ale konkretna przeznaczona do wyrażania stanów emocjonalnych. F. Staal swoją 

dziedzinę badań proponuje nazwać antropologią symboliczną (symbolic anthropology). 
775

To co nas 

najbardziej interesuje to „rytualne źródła ja”, tutaj omawiamy ogólnie rytuał, szczegółowe rozważania 

umieściliśmy w podrozdziale opartym na pracach antropologa J.Duvignauda dotyczących rytualnej 

indywidualizacji (vide rozdział II) , gdzie  rytuał został scharakteryzowany jako narzędzie 

identyfikacji (rytualna identyfikacja). 

                                        W kontekście Filozofii form symbolicznych i w odniesieniu do paralelnego 

wobec rytuału zjawiska mitu należy zaznaczyć że mit jako forma myślenia (Denkform), jest wyrazem 

wspólnej wszystkim formom myśli funkcji symbolicznej, organizuje doświadczenie w sposób 

logiczny, posiłkując się uniwersalnymi kategoriami, nadając im jednak swoisty dla siebie modus 

zmysłowej i emocjonalnej obrazowości. Mit uzupełnia rytuał i pełni ważne funkcje społeczne i 

egzystencjalne, będąc epickim elementem rytuałów religijnych. Symboliczny wymiar myślenia 

mitycznego jako epickiej formy dramatyzmu rytuałów zbiorowych nie ma według E. Cassirera cech 

„semantycznego” zróżnicowania, jego funkcja jednoczącej i syntetyzującej organizacji doświadczenia 

świata ufundowana jest na „magicznej hipostazie”, czego efektem jest afirmacja mowy mitu i 

heteronomia pięter świadomości. Każdy kolejny poziom ludzkiej świadomości, tj. język, sztuka czy 

nauka, jest doskonalszy dzięki stopniowemu pogłębianiu i kontrastowaniu dystynkcji znak- znaczenie 

oraz podmiot-przedmiot. Siła mitu tkwi w jego zjednoczeniu z rytuałem. Działania obrzędowe 

ujednaznaczniają mowę mitu, nadając jej aktualny sens. Dzięki swemu rytualnemu wykorzenieniu 

mowa mitu nabiera bardziej uniwersalnego charakteru, zaczyna być różnie konfigurowana i wspólgrać 

z wieloma różnorodnymi obszarami „świata życia” człowieka, staje się wieloznaczna i 

wielowartościowa. Oddzielony od rytuału mit przejawia się jako wolny symbol, a partycypacja w 

doświadczeniu mitycznym, przyswojenie jej sensów, toruje drogę do refleksyjnego dystansu.
776

 

                                     Rytuał można również przedstawić również z punktu widzenia „odgórnego” 

wyższych form symbolicznych jako złożony tekst łączący kilka sposobów budowania znaczenia i 

komunikacji w których skład wchodzi np. język ciała oraz werbalne i ikoniczne media przekazu w 

wymiarze dosłownym i metaforycznym. Teatr w swej źródłowej formie polegającej na wcielaniu 

zdarzeń wywodzi się z rytuału, jednak gra aktorska jest ikoniczna i oparta na odchylonej referencji 

rozróżniającej „ja” i odgrywana postać. Czyli uwidacznia się tutaj wewnętrzne zdwojenie właściwe 

dla rozwiniętej samoświadomości. Już jednak działalność o charakterze rytualnym jest 

działalnością o charakterze autoreferencyjnym.
777

Gdy nie jest tylko zdarzeniem ani tylko opisem 

zdarzenia który jest w istocie teorią, ale odgrywaniem go, tym co się dzieje i jest opowiadane  
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jednocześnie, jest to model działania autoreferencyjnego, w którym działając sprawozdajemy z tego 

czego dokonujemy poprzez  sprawozdania i autokorekty. Jest to uzewnętrzniona i introjektowana 

forma samoświadomości działaniowej. 

                                       Droga do ”ja” mitycznego czyli symbolicznego pierwszego stopnia( przy 

czym drugie jest językowe ,trzecie eksternalno-symboliczne) wiedzie zatem przez rytuał, który 

zinternalizowany, staje się podstawą wypracowania relatywnie trwałej tożsamości, zapanowaniem nad 

proteicznością natury ludzkiej, która wynika z ewolucyjnej przeszłości zdeterminowanej warunkami 

życia. Życie w zmiennym środowisku, lokalnie płynnej niszy wywołało płynność (proteiczność) 

natury ludzkiej, która okazała się  atutem , jednak która zarazem wymaga sztucznego 

ponadinstynktowego zapanowania. Tutaj pojawia się rytuał, nadmiar energii początkowo realizowany 

był przez zbiorowe wyładowanie emocjonalno-energetyczne dające możliwość zapanowania nad 

agresją (Z.Mitosek, J.Kordys).Według   R.Girarda człowiek nie miał wpojonych instynktownie 

zachowań łagodzących agresje, musiał wypracować sztucznie rytm który był wstępem do rytuału. Jak 

pisze amerykański filozof-symbolista Mumford Lewis:” najpotężniejszym wyrazem symbolicznym 

człowieka był język,  wypłynął on, jak postaram się to dowieść, z tego samego źródła(…) z 

pierwotnego powtarzalnego porządku rytuału, czyli tej odmiany porządku, która człowieka był 

zmuszony rozwijać w obronie własnej, w imię opanowania owego straszliwego nadmiaru energii 

psychicznej, oddanego mu do dyspozycji przez jego wielki mózg „
778

 M. Lewis podobnie jak A. Gehlen 

twierdzi że potencjałem rytuałotwórczym była niezoperacjonalizowana energia post-instynktowa, 

pojawiająca się wskutek oddzielenia afektyki od motoryki. 

IV.3. Geneza rytuału. 

                                       Jane Harrison na która powołuje się S. Langer opisuje „ embrionalną postać„  

rytuału. W rozwoju rytuału kluczowy jest  etap pierwszy mimetyczny, moment kiedy mężczyźni z 

danego plemienia wracają z polowania, z długiej drogi czy z bitwy bądź przychodzą po wykonaniu 

jakiejś czynności która spowodowała że czują się bardzo zadowoleni. W tej sytuacji bardzo często 

zdarza się ze odtwarzają oni te zdarzenia tj. przedstawiają swoje czyny wokół ogniska na oczach 

zainteresowanych kobiet i nastoletnich chłopców. Kiedy odgrywają te same zdarzenia po kilka razy, 

konkretna bitwa czy zdarzenie odchodzi w niepamięć, przedstawienie odrywa się, uwalnia się od 

rzeczywistych zdarzeń z których wyrosło i staje się uniwersalna jakby wyabstrahowane z konkretu. 

Podobnie do tego jak robią to dzieci człowiek pierwotny bawi się w pogrzeby a nie w pogrzeb, w 

bitwy a nie w bitwę, w ten sposób rodzi się taniec wojenny, taniec śmierci czy taniec związany z 

polowaniem. Na ostatnim etapie dokonała się już uniwersalizacja i wyabstrahowanie tańca 

upamiętniającego i staje się on podstawa do tańca magicznego, tańca będącego działaniem 

antycypującym.  Ten pierwszy rodzaj upamiętnia za pomocą re-prezentacji natomiast ten drugi 

„zwiastuje za pomocą przed-prezentacji”.
779

Mimesis to z jednej strony odgrywanie, z drugiej zaś 

branie udziału w czymś, partycypacja, nie należy mylić tych dwóch aspektów. Taniec zwierząt w 

szczególności człekokształtnych małp oraz taniec  człowieka pozostaje na samym początku dającą 

przyjemność czynnością motoryczną, zabawą wtłaczającą nadwyżkę energii w regularny rytm tańca.  

Wykorzystanie ikonicznych obrazów służy prezentacji abstrakcji (budowaniu znaczenia). Jest 

prawdopodobne jak pisze E.Rozik że pierwotne formy obrazowego przedstawienia odnajdziemy już w 

ruchach zwierzęcego ciała, zwłaszcza u małp. Wykorzystują one ikoniczny system informacji. 
780

 

Wygląda to tak, że w ramach jakiegoś zdeterminowanego cyklu zachowania pewna liczba 

przemieszczeń zawsze jest gotowa pojawić się w określonych warunkach. Na przykład w środku 

jakiegoś cyklu walki obserwujemy niespodziewane pojawienie się jakiegoś segmentu zachowania 

paradnego.
781

 . Te elementy zachowania przemieszczonego nabierają charakteru symbolicznego. To, 
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co nazywa się u zwierzęcia zachowaniem symbolicznym, to fakt, że jakiś przemieszczony segment 

nabiera waloru socjalizowanego i służy grupie zwierząt jako odniesienie dla pewnego zachowania 

zbiorowego. Są to refleksje zdumiewająco podobne do  wniosków z badań K. Lorentza.
782

. 

IV.4. Funkcje rytuału. 

 

                                   I. Chiva określając rytuał  mianem społecznej techniki symbolicznej podkreśla 

że, jego rola polega  na wyróżnianiu  w potoku codzienności i nieciągłości zdarzeń i doświadczeń oraz 

na zaakcentowaniu ich znaczących okresów i wzajemnych oddziaływań.
783

  Obrzęd to symboliczna 

manipulacja, polega na działaniu na symbolach i jest w pewnym sensie dla jednostki nauką 

operowania symbolami. Granica i siła symbolu ujawnia się  w jego związku z obrzędem. Jego 

skuteczność nie może być przypisywana jedynie symbolowi. Oczekiwania, pragnienia i nadzieje 

stymulowane przez symbole muszą współistnieć. Obrzęd okazuje się niezbędnym warunkiem 

skuteczności symbolicznej, lecz jest efektywny jedynie w sytuacji dostatecznie mocnej potrzeby. 

Emocje przeżywane w związku z ceremoniami nie tworzą rytuałów, ale chodzi raczej o to, jak twierdzi 

Jean Maisonneuve w swojej monografii poświęconej zjawisku rytuału, że rytuały wzbudzają emocje. 
784

Praktyki rytualne są w najwyższym stopniu symboliczne, gdyż przez postawy, gesty lub słowa, 

pośredniczą w związku z istotą nie tylko nieobecną jak w przypadku zwykłego znaku, ale również 

niepostrzegalną, nieosiągalną inaczej niż poprzez symbol. Ekstrapoluje się tutaj analogię 

nieobecności innego osobnika uobecnianego za pomocą symbolu, na nieobecność istoty wyższej 

którą reprezentuje się symbolicznie.   Widzimy więc, że rytuał i symbol od siebie zależą. Przy czym 

systemy symboliczne mogą istnieć bez rytuału, na poziomie form symbolicznych o charakterze 

nazwanym przez E. Cassirera jako czyste znaczenie w szczególności jak na przykład matematyka, 

która stanowi najbardziej abstrakcyjny i zintelektualizowany system, podczas gdy sztuki piękne, mity, 

ideologie nie mogą obejść się bez rytuału. Klasyk antropologii Radcliffe-Brown dystynguje: działania 

oralne różnią się od działań technicznych tym, że w każdym przypadku zawierają w sobie element 

ekspresyjny lub symboliczny. Samo pojęcie symboliczności jest objaśnione następująco: „Cokolwiek 

ma znaczenie, jest symbolem. A znaczenie jest to to, co wyraża symbol”. Rytuały są symbolicznymi 

formami ekspresji, które mają funkcje społeczne, odniesieniem symbolu jest struktura społeczna czyli 

sieć stosunków społecznych.
785

 Wyróżnikiem działań rytualnych jest to że praktyki te nie realizują 

naturalnego schematu środki-cele. Symbole i pojęcia  stosowane w rytuale nie  są podporządkowane 

celom praktycznym.
786

Rytuał według podręcznikowej definicji J. Maisonneuve'a
47

 jest to 

skodyfikowany system praktyk, posiadający w określonym miejscu i czasie subiektywne znaczenie i 

symboliczną wartość dla swych uczestników i świadków, implikujący aktywizacje ciał i posiadający 

związek z sacrum, jego dominantą funkcyjną jest panowania nad  emotywną labilnością  i strachem. 

Pozwalają w ten sposób na ukierunkowanie silnych emocji,  w kontekście sakralnym wiodąca jest 

funkcja obcowania z nadprzyrodzonym lub z pewnym tajemnym idealnymi formami i wartościami. W 

obliczu tego co nie jest technicznie dostępne i możliwe do kontrolowania człowiek ucieka się do 

zabiegów symbolicznych: gestów,  znaków,  przedmiotów którym przypisuje pewną skuteczność, 

rytuał jest „uwspólnieniem” i kontrolą emocji podobnie jak mit jest transformacją emocji. Realizuje 

funkcję  komunikacyjną i regulacyjną  poprzez poświadczenie i wzmocnienie więzi społecznej. 

                                       Tak ten problem widzi również współczesny badacz P. Gardenfors ; zbiorowa 

celebracja  rytuału prowadzi pierwotnie od współgry z emocjonalno-ruchowej do koordynacji  

emotywno-działaniowej. Wykształcenie  sekwencji działań quasi instynktownych a następnie do 

uwspólniania znaczeń, które prowadzą do wyodrębnienia się rytualnych autonomicznych 

pierwiastków rytuału – symboli. Wstępem do rytuału jest rytm. „Pierwsze próby ekspresji (..) nie 
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służyły żadnemu celowi praktycznemu lecz tka samo jak u innych zwierząt podejmowane były pod 

wpływem hormonów w odpowiedzi na zjawiska okresowe(…) kiedy takie czynności wykonywała całą 

grupa w stanie silnego poruszenie uczuciowego, w naturalny sposób stawały się rytmiczne i zgodne, a 

skoro rytm sam w sobie niesie zadowolenie organiczne, czynności te domagały się powtarzania, co z 

kolei niosło nową przyjemność związana z wprawą”. 
787

M. Lewis opisuje epifenomenalne 

wykształcenie się zjawiska rytuału podobnie jak K. Lorentz. Każda czynność dąży do przeistoczenia 

się w grę w tej mierze, w jakiej traci swoją bezpośrednią funkcje. Możliwość mimowania zwiększa 

rytm, gdy mimuje się wspólnie. Taniec to rytmiczne mimowanie, we wszystkich kulturach ludzkich 

preferowana była zdolność od utrzymywania rytmu. Rytm to symetria w czasie. 
788

 Rytm wymaga 

symulatorów, aby go utrzymać osobnik musi antycypować odstęp czasu do następnego uderzenia, 

rytm poprawia koordynacje współpracy. Pieśni robocze, wykonywanie  wspólnych zadań w rytm 

pieśni, rytmiczne ruchy były podstawą rytuałów. Gdy krzyczy sie do taktu, głos rozchodzi sie dalej, 

szczególnie w takim środowisku naturalnym jak sawanna, gdzie  nastąpiły kluczowe przełomy w 

antropogenezie. Pokrewne pojęcie do rytuału -rytm, jest zarazem do niego kluczem. Prozodia, 

intonacja i rytm bardziej  działa na  emocje aniżeli na percepty, wrażenia etc. Wszelkie archaiczne 

formy tańca opierają  się na rytmicznym mimowaniu, jednak   zdolność do utrzymywania rytmu 

ogranicza się do gatunku ludzkiego. Wydaje się że zwierzęta są pozbawione zdolności utrzymywania 

rytmu i związanej  z nim  zdolności do tworzenia symetrycznych narzędzi. Rytm i rzucanie wymagają 

symulatorów ( opartych na wewnętrznych przedstawieniach), aby utrzymać rytm osobnik musi 

antycypować odstęp czasu do następnego uderzenia.
789

Rytmiczne ruchy maja dużą wartość z punktu 

widzenia ewolucji, poprawiają koordynacje współpracy. Rytm jest rozumiany potocznie jako 

uchwytna powtarzalność w przebiegu zjawisk, tożsamych względem siebie co do natury, struktury i 

zasad następstwa. Jak pisze  W. Mond-Kozłowska, rytmy świata zwierzęcego stanowią 

pierwszorzędny materiał badawczy z uwagi na silny związek pierwotnej ludzkiej kultury obrzędowej 

ze światem zoomorficznym, który najpełniej wyraził się  w instytucji totemizmu  opartej na czczeniu 

zwierzęcego przodka podczas tańców obrzędowych imitujących jego ruchy. 
790

 Mimetyczne 

odwzorowania rytmów zwierzęcych  w tanecznych zachowaniach człowieka było de facto 

wprowadzeniem animalnej rytmiki w ciało ludzkie. Mowa i pieśń mają wspólne źródło, dźwięki 

nadają się do symbolicznego przekazu bo skupienie na nich uwagi nie wymaga utylitarnego motywu, 

słuchanie jest bierne, dźwięk dostaje sie do świadomości kiedy  w fazie mitu do wspólnego 

mimetycznego rytuału dołączył się głos. Grupowe skandowanie, rytuał zyskał gigantycznie większa 

siłę. R. Dunbar badacz znany z teorii na temat genezy języka (tzw. teorii plotki) wskazuje na fakt że  

małpy koczkodany wyraźnie rozpoznają typy drapieżników i używają różnych zawołań do ich 

identyfikowania, każdy rodzaj drapieżnika określa inny okrzyk.
791

Język zwierząt służy jedynie  

komunikacji imperatywnej” drapieżnik” funkcjonuje jako znak-imperatyw (we sensie) „zbliża się 

drapieżnik –uciekaj”. U człowieka program zadaniowy przekształca się w symboliczną komunikację o 

lamparcie, powstaje narracja wytworzona w czasie drogą przeformułowania rytuału wzmacniającego 

w swym założeniu grupowe reakcje emotywne na zagrożenie. Najsilniejszym bodźcem do formacji 

rytuału była zespołowa  reakcja na drapieżnika.
792

 Antropolog  Ch. Knight pisze że koordynowanie 

grup ludzkich poprzez posługiwanie się rytuałami synchronizującymi stany emocjonalne wszystkich 

członków zbiorowości jest bardzo starą cechą ludzkiego zachowania zbierająca się w czasie z 

rozwojem kultury i języka. Ch.Knight uważa ze do koordynowania zachowania wewnątrz grupy za 

pomocą rytuału konieczny jest język i to mogło być ostatecznym bodźcem jego ewolucji. Tańce i 

prastare rytuały ukształtowane zostały bardzo dawno  w  epoce mimetycznej (wyższy plejstocen). 

Język pozwolił jedynie na sformalizowanie ich i uschematyzowanie ich spontaniczności. Sam z siebie 
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język nie cementuje grup potrzeba w tym celu czegoś bardziej głębszego i emocjonalnego, stwierdza 

Ch. Knight.
793

 

                                   Dźwięki mają łatwy dostęp do uwagi, zagnieżdżają się w świadomości. W stanie 

rozproszonej   uwagi która charakteryzuje funkcjonowanie człowieka na poziomie epizodycznym, 

kiedy podąża za ciągle nowymi bodźcami, dźwięki służy  aby ją  przykuć  do sytuacji czy zjawiska. 

Dźwięk poddany rytmizacji prowadzi do  zbiorowego skandowania, będącego zarazem  zbiorowym 

nadawaniem znaczeń. Kiedy takie poruszenia i gesty kształtujące powtarzano wystarczająco często w 

tym samym miejscu lub w kontekście tych samych zdarzeń,  zaczynały nabierać znaczenia. Jedynym 

rodzajem działania które, mogło nabrać nowego znaczenia, było działanie wykonywane w grupie, 

dzielone z innymi członkami społeczności, stale powtarzane i doskonalone dzięki powtarzaniu – czyli 

właśnie odprawianie rytuału.
794

 Z czasem tego rodzaju działania były wyodrębniane, a ich ścisłe 

wykonywanie stało się nienaruszalne, tak iż owa odrębność i nienaruszalność nadawała im nowa 

cechę świętości. Wydaje się prawdopodobne, że zanim pojawiło się coś co można by nazwać spójnym 

dyskursem, wczesny człowiek wytwarzał ciągi spójnych działań, mające wiele cech 

charakterystycznych języka werbalnego i związane ze wspólnymi uczuciami, które później nazwano 

religijnymi. Ten proto-język rytuału ustanowił swego rodzaju ścisły wzorzec porządku, który w 

rezultacie przenoszono na wiele aspektów kultury ludzkiej. Od ekspresji, dawania wyraz czemuś 

takiemu jak: strach, radość, nadzieja  poprzez wspólne porządkowanie ich przez rytuał dochodzimy do 

kontroli- kształtowania. Przestrzeganie rytuału stoi na straży wspólnych, dzielonych symboli 

wyłaniających się z jedni przeżyciowo-afektywnej, to kompulsywne ustalanie porządku nazw. 

Program Konfucjusza  „poprawiania nazw” w istocie dotyczył czegoś głębszego - okazywania emocji, 

odczuwanie wspólne w obliczu czegoś istotnego zarówno dla jednostki jak i zbiorowości wspólne 

nadawanie emocjonalnych znaczników, przekazywanie współczucia, wczucie, naśladowanie, 

utożsamienie. Za pomocą tych kategorii antropologowie  tacy jak M. Lewis opisują przekazywanie 

wszelkiej kultury. W obszarze rytuału skłonności te wytwarzały wzory i uporządkowane ciągi, które 

dawały się zapamiętać, powtarzać i przekazywać, było to początkiem wspólnych znaczeń. Nazywanie 

opisywanie, opowiadanie pojawiły się jako przejawy stosunkowo późniejsze. Poprzez medium uczucia 

przekazywanych rytualnie  znaczeń wiodła  emocjonalna droga do wspólnej świadomości spośród 

której wyłania się jednostkowość. Pierwotnym sensem rytuału było wytwarzanie porządku i 

znaczenia, gdy jeszcze nie istniały, potwierdzanie ich, skoro zostały zdobyte, i odtwarzanie ich, gdy 

zostały stracone.” Rytuał „był” pradawnym fundamentem wszystkich odmian porządku i 

znaczenia.
795

Podstawowy aspekt rytuału to pierwotne stwarzanie znaczenia poprzez powtarzane 

działanie, jak i późniejsze rozmywanie czy zacieranie znaczenia poprzez mechaniczne powtarzanie, 

kiedy przestaje istnieć źródłowa sytuacja lub słabnie źródłowy bodziec. Znaczenie wyłaniające się z 

takiego rytuału – jako wymagające wyższego stopnia abstrakcji- miały odmienny status niż widome 

sygnały wzrokowe i słuchowe, za pomocą których porozumiewają się i uczą zwierzęta. Ów wyższy 

stopień abstrakcji uwolnił z czasem znaczenie od tu i teraz za pomocą wskazanego przez S.Langer 
procesu emendacji.

796
 

IV.5. Rytuał jako czynnik antropogeniczny. 

                                       Akt rytualny ustanawiał wspólną emocjonalną odpowiedź, która umacniała w 

ludziach gotowość do  współpracy i metodycznej ideacji. Niezależnie od tego jak skromne mogą być 

zdobycze kultury  pod względem materialnym, będzie ona przejawiać bogatą obrzędowość- jak pisze 

M Lewis.
797

Przyrodzona zdolność tworzenia stałych i powtarzalnych form jest tak głęboko 

zakorzeniona  a jej ćwiczenie jest źródłem tak wielkiego zadowolenia subiektywnego że wydaje się 

prawdopodobne- wskazuje M. Lewis- że właśnie ona położyła fundament pod cały rozwój 

człowieka.
798

 Wymóg rytualnej ścisłości, subiektywne zadowolenie czerpane z powtarzanego obrzędu, 
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pewność płynąca z zabiegania o oczekiwanie odpowiedzi i jej otrzymania były przeciwwagą wielkiej 

wrażliwości człowieka oraz „otwartości” i niestabilności jego psyche a tym samym umożliwiały 

rozwój wyższych funkcji umysłu.
799

 Za podstawę całego rozwoju kultury ludzkiej M Lewis uważa  

pierwotną potrzebę porządku i jego wytwarzania za pomocą coraz bardziej sformalizowanych i 

powtarzalnych czynności. Podobnie S. Langer, na która explicite M. Lewis się powołuje,  uznaje 

rytuał symboliczny za zasadniczy czynnik rozwoju człowieka „zwyczaj czysto formalnego 

powtarzania sprzągł się z ekspresją werbalną (...) odruchowe zabiegi magiczne z których po raz 

pierwszy wyłoniły się abstrakcyjne znaczenia , (..) powtarzanie utartych, rozbudowanych wyrażeń 

powtarzanie refrenów nonsensownych typu  lala. Słowa obrastają w znaczenie za sprawa użycia i 

kojarzenia. Przejęcie od gestu i powtarzanych ruchów ciała do tańca i śpiewu i od śpiewu do mowy, to 

możliwe ze te trzy formy aktywności rozwijały się razem.”
800

W odniesieniu do pierwszych rytualnych 

ekspresji człowieka można powtórzyć to co J.Huizinga rzekł o zabawie, a mianowicie ze rytuał 

stwarza porządek i jest porządkiem- jest źródłową formą tego wzbudzania wiary który nie daje się 

oddzielić od ludzkiej kultury, czyli gry, dramatu, obrzędu, rywalizacji, a wiec w istocie całej sfery 

działań symbolicznych.
801

 Jeszcze zanim łupanie i szlifowanie kamieni wytworzyło dobrze 

skoordynowany schemat odruchowego współdziałania ręki i oka, rytuał musiał ustanawiać porządek, 

utrwalać przeszłość, podtrzymywać jedność nowo odkrywanego świata. Kiedy rytuał położył 

fundament pod inne formy porządku, wtedy niezależnie od rozwoju języka krok następny polegał na 

rzutowaniu jego mechanizmu przymusu do wewnątrz osobowości ludzkiej, a proces ten mógł śmiało 

trwać tak samo długo jak pierwotne przekładanie czynności na znaczenia. „Poprzez  tabu, poprzez 

przywoływanie świętych mocy, poprzez obkładanie naruszenia tabu strasznymi karami wczesny 

człowiek, kształtował nawyk absolutnego panowania nad własnymi  postępowaniem.”
802

 Jak rytuał był 

pierwszym krokiem na drodze do skutecznej ekspresji oraz komunikacji za pomocą języka, tak tabu 

było pierwszym krokiem na drodze do dyscypliny moralnej. Ścisła dyscyplina rytuału i twarda szkoła 

moralna tabu były zasadniczymi czynnikami kształtowania władzy człowieka nad sobą,  a następnie 

również jego kreatywności we wszystkich innych dziedzinach. Co podkreśla E.Cassirer nawet 

pierwszy wielki podział pracy, zanim został przeniesiony w sferę technologii mógł być ustanowiony 

na gruncie obrządków rytualnych które wyznaczają stale funkcje – nadrzędne i pomocnicze. 
803

Człowiek ma zdolność łączenia części doświadczenia w zorganizowane całości czy to bezpośrednio 

widzialne czy pamiętane czy to wyobrażone czy przewidywane. Nastąpiło uwolnienie od 

automatyzmu instynktów człowiek oceniał działanie zarówno przed jak i po fakcie; stał się panem 

autostymulacji oraz samosterowności ponieważ wyłonienie się ze stanu zwierzęcego oznaczało 

zdolność do formułowania zamiarów i planów wykraczających poza program zapisany w genach 

gatunku. 
804

”Na początku rytuał i język były głównymi środkami podtrzymywania porządku i 

ustanawiania tożsamości człowieka” - stwierdza M. Lewis
805

 W języku który stopniowo przejmował 

funkcje rytuału, stał się w pewnym sensie poprzez wzorzec składniowy uwewnętrznionym rytuałem, 

nastąpiła  kondensacja doświadczeń w pojęcia w idealnych strukturach o coraz większej złożoności. 

Zwykle człowiek przedhistoryczny funkcjonował na etapie przedsymbolicznym w stanie rozproszonej 

uwagi, by ją przykuć i utrzymać stosowano głosy, wzorce, wijące sie melodie etc. Podobnie jak 

wskazuje L.Wygotski znak był narzędziem sterowania uwagą. W szczególności miało to zastosowanie 

do sterowania samym sobą i autostymulacji o jakiej pisze również Mumford Lewis. 

                                       W rytuologii J.T. Maertensa
806

 odcieleśnienie czyli  maksymalne oddalenie od 

ciała,  dokonuje się właśnie poprzez rytuał, w ten sposób człowiek osiąga stan nazywany przez H. 

Plessnera ekscentryczną pozycjonalnością, w którym właściwa dla człowieka podmiotowość, 

transcendująca animalne poczucie siebie, związana jest z zewnętrzną auto-symbolizacją, dokonywaną 

przez podjęcie roli i ustosunkowanie się do swego fizycznego bytu z punktu widzenia tejże roli. 
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Rytuały przejścia są  w szczególności ważne  dla konstytucji podmiotowej tożsamości w kontekście 

utraty punktów odniesienia wraz z przekraczaniem nowych etapów indywiduacji i budową nowej 

tożsamości, przez rytualną transgresje  następuje rekreacja ja (które już samo w sobie ma proto-

rytualne źródło). Rekreacja „ja” dokonuje się przez grupowe odniesienie do wspólnych odnośników 

np. totemów które oznaczają miejsce w grupie i rzeczywistości otoczenia, w ludzkim „umwelcie”. 

Według Rogera Caillois
807

 wypaczenie  funkcji udziału w rytuale jako agensa  skutkuje nabyciem 

osobowości, i tak oto  aberracja rytualnej gry staje się podstawą konstytucji ja i tożsamości. 

Wypaczenie mimikry (rytuału mimikrycznego)  następuje,  gdy naśladowania nie uważa się tylko i 

wyłącznie za zabawę,  gdy przebrany zaczyna wierzyć w realność roli kostiumu i maski. Przestaje grać 

osobę, którą przedstawia. Zachowuje się tak jak gdyby był przekonany ze jest tą osobą i zapomina o 

własnej przedosobowej jaźni i przybiera inkarnację heroiczną bądź teomorficzną. Na tym właśnie 

polega autoalienacja generująca indywidualizację, (dyferencjację wobec innych podmiotów) która 

zaczyna funkcjonować poza obrębem rytuału. A.  Storr pisze że  śpiew i taniec służyły do 

zgromadzenia grupy w jednym miejscu, kierowania ludzkimi emocjami i przygotowaniu się do 

działań zbiorowych.  Funkcja muzyki miała charakter kolektywny, polegała na przywoływaniu 

zbiorowych emocji, co było częścią aktu religijnego. E.Durkheim wykazał wcześniej, że rozwój 

postawy indywidualistycznej powiązany był z podziałem pracy. Wraz ze wzrostem populacji i 

różnicowaniem społeczeństw specjalizacja wykonywanych zajęć doprowadziła do znacznego 

zróżnicowania poszczególnych jednostek sztuka stała się wyrazem indywidualności, a dla samego 

artysty środkiem realizacji siebie.
808

( powrócimy do tego wątku w dodatku C poświęconym na sztuce). 

Powołując się  wprost na E.Cassirera F. Staals  pisze że rytuał wyewoluował długo przed wiara 

religijna gdy prymitywny człowiek “tańczył swoja religię”.
809

 Z kolei powołując sie na E. Durkheima 

A. Storr pisze: rytuały są modusami działania które, wzrosły pośród zebranej zorganizowanej, 

zespolonej grupy i przeznaczone są do wywołania stanu ekscytacji, podtrzymywania i rekreowania 

określonych stanów mentalnych w grupie.
810

Ogólnie F. Staals stwierdza że systemy symboliczne do 

których odnoszą się rytuały mają na celu nie tylko  nakazywanie ale pojednanie, a w szczególności 

wzbudzanie i ukierunkowanie podstawowych uczuć; miłości, nienawiści, nadziei i smutku oraz 

utrzymanie w granicach przemocy i transgresji święta.
811

 

                                   Łącznik emocjonalny pojawia się gdy emocje znaczą przedmioty; wywołując 

emocje, dzięki rytuałowi możemy przywołać pewne wrażenie, nastrój, emotywne tło związane z 

przedmiotem względnie zjawiskiem. Dzięki markerowaniu emocjonalnemu możemy wywołać te stany 

w sposób sztuczny bez obecności rzeczywistego bodźca. Do wszystkiego mamy stosunek 

emocjonalny, wszytsko ma zabarwienei emocjonalne, nastrojenie, tak jak w percepcji każdy przedmiot 

ma swoją barwę, a po przekroczeniu symboliconu wszystko ma znaczenie. Każda konkretna rzecz 

wywołuje emocje, podobnie mity wywołują  emocje.  Wspomnienie odnajdujemy poprzez (narracyjnie 

opracowany) mit, wprowadzenie  sztuczne w takie stany emocjonalne, łączenie ich z przedmiotami, 

daje możliwość manipulacji i automanipulacji. Rytuał to sekwencja czynności, sekwencja przeżytych 

zdarzeń związana z falowaniem emocji, sztucznym ich wzbudzaniem i wzmacnianiem związanym z 

określonymi czynnościami: dzielenie mięsa, polowanie, w ten sposób każda czynność wspólna zostaje 

skoordynowana. Genialna intuicja H. Usenera znajduje potwierdzenie u w świetle najnowszych badań 

antropologicznych; że za pomocą emocji odrywamy reprezentacje i przeżywamy je wewnętrznie. Jak i 

określone uczucie, doprecyzowana emocja, uczucia te można przypadkowo wywołać, skojarzyć, 

można sztucznie wywołać, one markują, oznaczają konkretna sytuację czy przedmiot i są 

podświadomie przechowywane. Najstarsze coexy znaczeniowe to archetypy. 
812

 Tak ten problem widzi 

współczesny badacz P. Gardenfors; wspólna, zbiorowa celebracja rytuału prowadzi  do współgry 

emocjonalnej i koordynacji emotywnej i w efekcie do wykształcenia sekwencji działań quasi -

instynktownych  a następnie do uwspólniania znaczeń, które prowadzą do wyodrębnienia się  
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autonomicznych pierwiastków rytuału – symboli.
813

 

Długotrwały zwyczaj utrwalony przez rytuał ustala asocjacje,  na tyle trwałe że słowo i przedmiot 

odczuwa się jako powiązane, na to nakładają się narodziny gestów symbolicznych z pobudzenia 

emocjonalnego i rzeczywistego ruchu, w ten sposób  powstaje  układ rytuału i dyskursywnej formy 

pantomimy dialogicznej. Źródłem ja mimetycznego, jaźni rozszerzonej  jest właśnie rytuał, 

automatyzuje on pewne zachowania, tworzy sieć powiązań o selekcyjno-prekognicyjno-motorycznym 

charakterze, które stanowią łańcuch sekwencyjnych działań wiążących się ze sobą mocniej niż z 

otoczeniem. W ten sposób powstaje  sfera niezależnego od presji środowiska działania, sfera która 

A.Gehlen nazwał hiathusem, gdzie następuje rozspojenie między sferą motoryczną a afektywną. Sfera 

afektów podporządkowana zostaje sztucznym wzbudzeniom i stadnej, zespołowej kontroli która z 

kolei via emotionis zostaje poddana operacjonowaniu  rytmicznemu, następnie rytualnemu i 

obrzędowemu. Motoryka podporządkowana wspólnej woli grupy która, wywołuje stany emocjonalne 

jest podstawą dla wyłoni się jaźni. Frits Staals, Merlin Donald i Volen Gay widzą to w zaskakująco 

podobny sposób. Wzbudzanie stanów mentalno-emocjonalnych, w odpowiedzi na pewne łańcuchy 

rytuału, potem wolne pierwiastki proto-symboliczne, ikoniczne, powodują wyłonienie się stanu 

semantycznej aktywizacji, nie motorycznej ale czysto semantycznej. Pojawia się obraz, w kontekście 

nacechowanym silnie emotywnie, stąd obraz wdzierającego się do świadomości boga (bogowie 

chwili).W ten sposób z rytualnie zorganizowanej jaźni rdzennej, ja mimetycznego, sztucznie pojawia 

się „ja” mityczne -symboliczne posiadające zorganizowany mityczny obrosły w znaczenia rytuał. Tak 

pisze o tym T.Sikora: „idea podmiotu rodzi sie więc jako jednostkowa interioryzacja idei grupy, który 

to proces, rzecz jasna , przebiegać musiał i musi nieświadomie i ma także  nie uświadamiane 

konsekwencje . Społeczna rytualizacja jawi sie zatem jako warunek konieczny postępującej dysocjacji 

podmiotu na dwa sprzężone systemy tożsamości subiektywnej i intersubiektywnej. Wyznaczają one 

dynamikę fenomenalnego pola apercepcji.”
814

Zważywszy na jego funkcje w regulacji życia 

emocjonalnego jednostki i grupy, on sam jawi sie jako specyficzna postać rytuału. Rytuał powoduje 

alternujące zestawienie elementów działania z czego wynika synchronizacja i powtarzalność działania 

i zróżnicowanie ról. Przyrostowi wykorzystania działań społecznych musi odpowiadać przyrost 

zachowań rytualnych które matrycują te działania. L. Wygotski pisze w pracy „Narzędzie i znak” 
815

że  

historię wyższych funkcji psychicznych można interpretować jako historie przekształcania środków 

zachowania społecznego w środki indywidualnej organizacji psychicznej. Akt fundacyjny rytuału 

polega zatem na tym, że grupa lub jednostka, postępując za nieświadomie oddziałująca tendencją 

archetypową, przechodzi proces, dzięki któremu przebijający sie archetyp ulega uświadomieniu. 

Towarzyszące temu powstawanie świadomości może wynikać bądź to z faktu, że nieświadome 

napięcie archetypowo sterowanej sytuacji prowadzi do „objawieniowego” rozbłysku, który jawi sie po 

raz pierwszy jako świadomość, bądź też w istniejącej już świadomości pojawia się jej nowa część, 

która przyjmuje postać archetypowego obrazu lub symbolu. Generatywny proces świadomości 

musimy sobie zatem przedstawić w sposób analogiczny do tego, jakim posługuje się C.G. Jung, gdy 

opisuje wyłanianie się funkcji transcendentnej, przebicie się z nieświadomości przejawia się jako 

erupcja symboli obrazowych(o statusie ikonicznym), które właśnie jako obrazy stanowią reprezentacje 

elementu nieświadomego. Dziedzictwo przodków jest najpotężniejszym elementem numinotycznym, 

który determinuje aktualne życie społeczności, jest w pełnym tego słowa znaczeniu elementem 

transpersonalnym. Świat zmarłych, o jakim pisze M. Deren i H. Plessner
816

 jest światem 

zamieszkanym przez podmiot gatunkowy (vide starorzymskie  rytuały funeralne omówione w 

rozdziale II), który zawiera i emanuje z siebie archetypowe wzorce życia jednostkowego i 

kolektywnego. Na pewnym poziomie rozwoju człowieka magicyzacja rytuału była wyrazem 

krystalizacji ludzkiej podmiotowości, który zmierzał, początkowo całkowicie nieświadomie, ku 

zwiększeniu kontroli nad zachodzącym w rytuale zjawiskiem udostępniania archetypu, rozumianego 

jako nabyta epigenetycznie lub adaptacyjnie wrodzona ikona rozpoznawcza wobec pewnych sytuacji i 
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zjawisk często spotykanych w jednostkowym życiu hominidów. Podstawą ludzkiego rytuału i jego 

głębokim ukrytym „celem” jest bowiem wyprowadzenie człowieka poza determinizm natury, 

odwzorowany strukturalnie w układzie instynktów.
817

 Wyższe funkcje  psychiczne są -jak pisze 

L.Wygotski ściśle związane ze zinternalizowanym procesem społecznej rytualizacji działań. 

Internalizowanie funkcji nie odbywa się eksperymentalnie jak to opisywał L.Wygotski, ale w 

warunkach rytuału jako takie mogą one podlegać okresowym lub trwałym regresjom i rozpadowi, idea 

podmiotu rodzi sie więc jako jednostkowa interioryzacja idei grupy. Częsty błąd w refleksji nad 

rytuałem polega na tym że badacze dochodzą do konstatacji która wyraża się sloganem który w 

wielkim skrócie można by wyrazić: że rytuał człowiek „wymyślił” i sie nim posługuje by 

przeciwstawić się naturze  i uzyskać swobodę arbitralnego działania. Nie jest to jednak prawda, 

porządek wystąpień jest odwrotny, bowiem człowiek stał się człowiekiem istotą wolną i 

autonomiczna i myślącą właśnie dzięki rytuałowi. Najważniejszą funkcja rytuału jest funkcja 

antropogeniczna. Oczywiście fakt autoteliczności rytuału na który zwraca uwagę T. Sikora miał 

olbrzymie znaczenie ewolucyjne, gdyż umożliwiał człowiekowi odkrycie modelowego działania dla 

samego działania, co nie tylko powiększyło jego samoświadomość, ale jak pisze T. Sikora  stało się 

dla niej podstawą, jako istoty odrębnej i wolnej (choćby tylko w wyobraźni od stałej presji świata 

natury specyficzne pragmatyczne nie do końca zdeterminowane działanie stworzyło imaginatywna 

przestrzeń dla specyficznego niczemu nie podporządkowanego świata). 
818

P. Gardenfors powołując się 

na prace V. Gallesego, oraz niezależnie G. Edelman
819

 rozważając genezę i znaczenie rytuału wskazują 

na fakt neuro-anatomicznego pokrewieństwa; część mózgu odpowiedzialna za działanie sekwencyjne  

jednocześnie obsługuje funkcję rozumienia mowy stąd zapewne rytuały są osnową dla znaczeń mitów 

i narracji. Jak proponowaliśmy na wstępie rytuał można z powodzeniem określić jako  symbol 

motoryczny, symbol w działaniu, per analogiam do definicji mitu według P. Ricoeura jako symbolu 

rozwiniętego. System emocji to pierwotne proto-myślenie, jest  czymś na kształt całościowej 

strukturująco-organizujących formy post-instynktowej, stawiającej organizm w stan gotowości.  

Emocje  jako  ucieleśnione znaczenie, stany psychiczne, szerzej stany organizmu wyrażające 

ustosunkowanie się człowieka do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego to silne, względnie 

nietrwałe, gwałtowne uczucia (stany afektywne) o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu (o 

charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego), poprzedzone jakimś wydarzeniem i 

ukierunkowane; np. gniew, wzruszenie, trema etc. Utrwalenie emocji tworzy postawę intencjonalną w 

stosunku do pewnych zjawisk, naturalne falowanie emocji zostaje zastąpione w rytuale sztucznym ich 

wzbudzaniem i podtrzymywaniem w kierunku korzystnym dla grupy. Działanie rytualne właśnie, obok 

rytmicznych notacji, harmonijnych i powtarzalnych reprezentacji ikonicznych, traktuje się jako 

mnemotechniczny mechanizm modelujący system komunikacyjny w kierunku recepcji piśmienności. 

Ponadto rytuały uważa się za funkcjonalnie analogiczne do literackich systemów zapisu,  

deponowania i odczytywania społecznie akceptowalnej wiedzy. W ten sposób działania rytualne mogą 

być przez badaczy postrzegane jako fundament tradycji. Zrytualizowany styl działania, jako rodzaj 

„oralnej piśmienności”, a charakteryzujący się stabilnością syntaktyczną oraz zawartością 

semantyczna bywa określany jako propedeutyka pisma .
820

Tak zatem w myśli P. Rioceura i polskiego 

badacza A. Kowalskiego rytualizm zostaje połączony na wyższym stopniu - pisma jako 

lingwocentryczna sieć organizująca, strukturyzująca postrzeganie świata i eksternalno-symboliczny 

modus samo-organizacji która stwarza „ja” na najwyższym stopniu. Proces rytualnej organizacji której 

derywatem jest zarówno symbol jaki i ego ( wnioski V. Gaya z prac S.Freuda) ulega repetycji na 

najwyższym stopniu . 

IV.6 Koncepcja rytuałów interakcyjnych R. Collinsa 

                                       Ciekawą współczesną ideą starającą się połączyć tradycje interaktywizmu 

symbolicznego z teorią rytuału jest tzw.  koncepcja rytuałów interakcyjnych Randalla Collinsa 

przedstawiona w jego opus magnum, pracy pod tytułem „Łańcuchy rytuałów interaktywnych”. Wedle 

Randala Collinsa geneza symbolu dokonuje się w zbiorowym akcie rytualnym. Sytuacja rytuału 
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wymaga fizycznej współobecności grupy ludzi, którzy koncentrują uwagę na jednym elemencie, co 

sprzyja wytwarzaniu wspólnego nastroju. Jest on podtrzymywany poprzez powtarzanie 

stereotypowych formuł lub gestów (modlitw, oklasków, tańców). Dzięki temu wygenerowana zostaje 

jednoznaczna definicja rzeczywistości, o silnym nasyceniu emocjonalnym – przybierającej formę 

Durkheimowskiego „zbiorowego wrzenia” – w konsekwencji czego symbol ( materialny lub 

niematerialny), stanowiący relatywnie trwały element, na którym grupa scedowała wspólny nastrój, 

staje się symbolem grupy. Trwałość symbolu, który od tego momentu staje się ”obiektem świętym” 

musi być podtrzymywana przez odnawianie rytuału.
 821

 

                                       Rytuały interakcyjne są zestawem procesów wzajemnie ze sobą połączonych  

i zwrotnie wpływających na siebie. Składnikami są : zgromadzenie ludzi, wzajemne skupienie uwagi, 

wspólny nastrój oraz bariera dla outsiderów; wszystkie one oddziaływają na siebie oraz wzmacniają 

się. W rezultacie dochodzi do wytworzenia solidarności grupowej, energii emocjonalnej, grupa 

ustanawia święte obiekty oraz normy moralne. Rytuał udany wytwarza wysoki poziom energii 

emocjonalnej.
822

. Każdy rytuał interakcyjny wytwarza i przetwarza energię emocjonalną oraz  

symbole które pochodzą z poprzednich rytuałów interakcyjnych. Rytuały interakcyjne wytwarzają 

energie emocjonalną, której zgromadzenie jest podstawową siła motywującą jednostki do działania. 

Translacja emocji i wytwarzanie symboli te dwie najistotniejsze funkcje i zadania rytuału. Rytuał 

interakcyjny według R. Collinsa to „mechanizm wzajemnie skupionych emocji i uwagi, tworzących 

chwilowo podzielaną rzeczywistość, która w ten sposób wytwarza solidarność oraz symbole 

przynależności grupowej.”
823

Rytuał jest spotkaniem, które z konieczności przynosi konsekwencje w 

postaci generowania symboli i interakcyjnej kontynuacji. Dalekosiężnymi konsekwencjami rytuałów 

jest wytwarzanie stanów połączonej uwagi, reifikacja zawęźleń emocjonalno-kognitywnych w postaci 

symboli, oraz co najistotniejsze formułowanie indywiduum. Symbole oprócz komponentu 

poznawczego są nośnikami energii emocjonalnej jednostek, w czasie gdy emocje są nieaktywne. 

                                       Rytuały tworzą symbole pierwszej sfery, interakcje twarzą –w-twarz, które 

stanowią punkt wyjścia dla szeregu kolejnych, należących do dalszych sfer, okręgów, w których 

symbole mogą być rozprowadzane. Raz napełnione emocją sytuacyjną, symbole mogą krążyć za 

pomocą sieci konwersacyjnych i mogą zostać zinternalizowane jako myślenie w ramach 

indywidualnych „okręgów” umysłu. Ostatecznie intensywność ludzkiego zainteresowania symbolami, 

zależy od cyklicznego powtarzania się rytuałów interakcyjnych. Rola jaką odgrywają krążące 

symbole, zależy od poziomu emocjonalnej intensywności osiągniętego w spotkaniach kolektywnych 

w pierwszej sferze, w której owe symbole zostały stworzone. Stając „twarzą w twarz” z symbolami 

poza ich interakcyjnym kontekstem, determinującym ich żywotność, rozwikłać symbole, zdaniem R. 

Collinsa, można cofając się do sytuacji interakcyjnej, w której nabyły one swojego emocjonalnego 

znaczenia. Myślenie jest zinternalizowaną konwersacją, ta teoretyczna koncepcja wywodzi się od H.G. 

Meada, dzięki niej  możemy wyprowadzić wewnętrzne połączenia idei z zewnętrznych konwersacji, 

poprzez wewnętrzne konwersacje i na odwrót.
824

 Indywidualizm paradoksalnie sam w sobie jest 

produktem społecznym, kolektywnym. Interakcje społeczne wytwarzają zarówno symbole, jak i ich 

znaczenie.
825

„To co wewnętrzne i to co zewnętrzne splata się ze sobą w nieskończonym łańcuchu”.
826

. 

Jeżeli chcemy odnaleźć sprawczą podmiotowość (agency) życia kolektywnego, to jest ona właśnie 

tutaj- jak dowodzi R. Collins.
827

 Rytuał jest mechanizmem wzajemnie skupionych emocji, i uwagi, 

tworzących chwilowo dzieloną rzeczywistość, która w ten sposób wytwarza solidarność.
828

 Pierwotna 
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religia była nie tyle przemyślana co przetańczona.
829

to stwierdzenie R. Collinsa jest prawie 

dosłownym cytatem z E. Cassirera. 

                                    Collinowska teoria rytuałów interakcyjnych ustanawia procesualny model 

wytwarzania symboli.
830

To na czym ogniskuje się wzajemna koncentracja staje się symbolem grupy. 

W rzeczywistości grupa skupia się na swoim własnym poczuciu intersubiektywności, swoich 

wspólnych emocjach; ale nie ma ona możliwości przedstawiania tych przelotnych uczuć, poza 

przedstawianiem ich jako zawartych w przedmiocie. To uprzedmiatawia ich doświadczenie, sprawia, 

że jest ono podobne do rzeczy, jest symbolem traktowanym tak, jakby miało ciągłość 

charakterystyczną dla rzeczownika.”Uczucia mogą być utrwalane tylko za pomocą symboli”
831

 

Emblematyzm jest konieczny jak twierdzi R. Collins aby społeczeństwo uzyskało świadomość. 

                                  Mechanizm teorii rytuałów interakcyjnych polega na tym, że okoliczności, które 

łączą wysoki stopień wzajemnego skupienia uwagi, czyli wysoki poziom intersubiektywności, z 

wysokim poziomem emocjonalnego naładowania – poprzez synchronizację ciał, wzajemną stymulację 

systemów nerwowych uczestników – prowadzą do poczucia przynależności powiązanego z 

symbolami poznawczymi, a także do pojawienia się energii emocjonalnej u uczestników, dając im 

poczucie pewności siebie, entuzjazmu i chęci działania w sposób, który uważają za moralnie 

właściwy.
832

 Intensywne momenty rytuału interakcyjnego są szczytowymi punktami nie tylko dla 

grup, ale również dla indywidualnych osób. Są to wydarzenia, które pamiętamy, które nadają 

znaczenie naszym osobistym biografiom, a niekiedy obsesyjnym próbom powtórzenia ich. Rytuały 

produkują symbole; doświadczenie rytuału zaszczepia je w umysłach jednostek i ich wspomnieniach.  

W interakcjonizmie H.G. Meada myślenie jest zinternalizowaną konwersacją. 
833

 W centrum rytuału 

interakcyjnego zachodzi proces, w którym uczestnicy wzmacniają wzajemne skupienie uwagi oraz 

stają się naładowani swoimi cielesnymi mikrorytmami i emocjami.  Rytuały są konstruowane przez 

połączenie składników, które osiągają różne poziomy intensywności i doprowadzają do rytualnych 

rezultatów w postaci solidarności, symbolizmu oraz jednostkowej energii emocjonalnej.
834

 Nas w 

naszym studium interesuje kreatywność w aspekcie kognitywnym czyli wspólna wytwórczość 

symboliczna.
835

 Osobniki skupiają swoją uwagę na wspólnym przedmiocie albo typie działalności; 

poprzez przekazywanie sobie tej uwagi stają się wzajemnie świadomi swojego skupienia. W ten 

sposób ludzie podzielają swój nastrój albo doświadczenie emocjonalne. Wzajemne skupienie uwagi 

czyli połączona uwaga (joint attention w nomenklaturze M. Tomassello) prowadzi do podzielanego 

nastroju, współdzielonego stanu emotywnego, który jest warunkiem wspólnego ustanowienia znaczeń. 

Gdy jednostki bardziej skupiają się na wspólnej czynności, stają się bardziej świadomi tego co inni 

robią i co czują, oraz stają się bardziej świadomi swojej wzajemnej świadomości, wówczas 

intensywniej doświadczają wspólnych emocji i zaczynają one dominować nad ich świadomością. To 

co E. Durkheim nazywa świadomością zbiorową, jest właśnie mikrosytuacyjnym wytwarzaniem 

momentów intersubiektywności.
836

 W opinii R. Collinsa wspólna uwaga jest kluczowym 

mechanizmem powstawania wspólnych symboli.
837

 Rytmiczna koordynacja, wynikająca z 

umiejętności utrzymywania wspólnego rytmu, emocjonalne naładowanie oraz wzajemna koncentracja 

uwagi są niezbędnymi składnikami rytuałów interakcyjnych. G.H. Mead nazwał to przejmowaniem 

roli innego i uznał za kluczowe w wytwarzaniu ludzkiej świadomości. Znaczenie wzajemnej 

koncentracji jest podkreślane w badaniach nad rozwojem poznawczym, wspominany już wielokrotnie 

M. Tomassello zestawia dane z doświadczeń i obserwacji prowadzonych na małych dzieciach, 

szympansach oraz porównuje je z dziećmi autystycznymi.  Ludzkie noworodki tuż po urodzeniu 

wchodzą w wymagające przejmowania kolejności pseudokonwersacje z dorosłymi opiekunami, te 

                                                      
829

 Ibidem 24 
830

 Ibidem 42 
831

 Ibidem 52 
832

 Ibidem 57 
833

 Ibidem 60-61 
834

 Ibidem 63 
835

 Ibidem 64 
836

 Ibidem 64 
837

 Ibidem 97 



188 

 

interakcje charakteryzują się precyzyjnie dopasowanym rytmem przepływających tam-i-z-powrotem 

kolejności jak rozmowy. Noworodki również dostrajają się uczuciowo, dopasowując i wytwarzając 

emocje. Jednym z rezultatów jest więź solidarności w formie przywiązania do rodzica. Noworodki 

uzyskują energię emocjonalna z tej interakcji. Wynika tak z negatywnego przykładu przez 

wnioskowanie apagogiczne, noworodki wychowywane bez opiekuna popadają w depresję. Z punktu 

widzenie modelu G.H. Meada obejmującego „ja-podmiotowe”, „ja-przedmiotowe” i „uogólnionego 

innego” w tym wypadku w aspekcie ontogenezy , noworodek włączony w ten rodzaj rytmicznego i 

emocjonalnego naładowania z dorosłym nie posiada żadnego z tych elementów jaźni. Występuje tutaj 

element działania, który G.H.Mead nazywa ja –podmiotowym a my w naszej pracy - jaźnią 

epizodyczną oraz meta-morfotyczną, ale działanie dziecka jest ukierunkowane na dorosłego i zawiera 

w sobie głownie energię emocjonalną, która istnieje we wzorze kooperacji kolektywnej utrwalanej, 

wzmacnianej i transformowanej w rytuale. Nie istnieje jak twierdzi R. Collins żadne poznawcze 

niezależne „ja-podmiotowe”. Pomiędzy 9 a 12 miesiącem życia następuje istotna transformacja która 

M. Tomasselllo ochszścił mianem „rewolucji dziewiątego miesiąca”. W wyniku jej dziecko jest w 

stanie wytworzyć stan wspólnej uwagi z dorosłym, scenę na której oboje wskazują na konkretny 

przedmiot i przeprowadzają działania (wspólne ) wobec niego, na nim. Jest to trzyskładnikowa 

interakcja, składająca się z dwóch osób i jednego przedmiotu, na który wspólnie ukierunkowują 

uwagę. Dochodzi do przemiany z relacji socjalnej spotykanej u wyższych prymatów w relację  

kulturową zapośredniczoną przez obiekt o postaci triangulacji jednostka-znak/narzędzie-jednostka. 

Dziecko okazuje w tym momencie nie tylko świadomość przedmiotu albo drugiej osoby, ale również 

świadomość tego, że koncentracja drugiej osoby jest takie samo jak jego własne. W świetle teorii R. 

Collinsa jest to stanem wzajemnego skupienia uwagi, czy też w ujęciu M. Tomassello „stanem 

połączonej uwagi”. Wskazywanie albo gestykulowanie w kierunku przedmiotu jest często wokalne – 

jest to akt nazywania oraz odwoływania się do przedmiotu; jest początkiem języka, rozumianego jako 

używanie symboli mających podzielane znaczenie. Takie głosowe gesty są symbolami par excellence, 

a nie tylko znakami. Uosabiają praktyczne postępowanie skierowane na osiąganie pewnych rzeczy, 

które stają się zwyczajowe poprzez doświadczenie praktykowania ich z inna konkretna osoba; są to 

mentalne odwołania. Od tego czasu dzieci uczą się mówić za pomocą podzielanego języka dorosłych. 

Dzieci autystyczne, którym sprawia trudność nauczenie się mowy, mają ogromne trudności z 

osiągnięciem wspólnej uwagi. M. Tomassello interpretuje proces wspólnej uwagi jako wyłaniający się 

z przypisywania przez dziecko jakiegoś poczucia intencji innej osobie, pragnienia które poprzedza 

działanie; nie chodzi że jest to świadome reprezentowanie pojęcie dziecka, mającego intencjonalną 

jaźń, która jest odwzorowaniem jaźni dorosłego- nie pojawiło się jeszcze takie symboliczne narzędzie, 

za pomocą którego dziecko mogłoby wytwarzać takie reprezentacje – ale jest to rozpoznanie przez 

dziecko. Że inni są „tacy jak ono”. Ta sytuacja wpisuje się w model R. Collinsa rytuału interakcyjnego 

dzięki spełnionym warunkom: wspólne skupienie uwagi, dołączanie do istniejącego już naładowania 

emocjonalnego i wzmacnianie go; po stronie rezultatów wytwarzane są teraz podzielane symbole. 

Pojawia się w tym momencie życia dziecka (po ukończeniu 12 miesięcy) kolejna transformacja, 

dziecko okazuje wstyd i nieśmiałość w stosunku do innych oraz przed lustrem; dziecko rozwija obraz 

własnej osoby z punktu widzenia innych ludzi. Używając terminologii  z zakresu interakcjonizmu 

symbolicznego G.H. Meada jaźń dziecka składa się teraz z ”ja przedmiotowego” wraz ze zdolnością 

przyjmowania roli innego. W naszej koncepcji jest to próg osiągnięcia ja symbolicznego o charakterze 

mitycznym. 

                                      „Rewolucja dziewiątego miesiąca”, następuje przez wspólną uwagę albo 

wzajemną koncentrację, jest kluczowym punktem zwrotnym, włączającym dziecko w pełnoprawny 

ludzki świat wspólnych symboli. Pomiędzy trzecim a piątym rokiem życia dzieci zaczynają postrzegać 

inne osoby nie tylko jako podmioty intencjonalne, ale jako podmioty myślące; oznacza to, że nie tylko 

wiedzą że zachodzą w nich procesy myślowe, które niekoniecznie są wyrażane w działaniach. Dzieci 

po „rewolucji dziewiątego miesiąca” wytwarzają wspólną uwagę z dorosłymi oraz odbierają słowne 

gesty nie tylko jako fizyczny ruch, który dorosły wykonuje za pomocą ust (podobny do gestów 

wykonywanych palcem), ale jako intencjonalne odwołanie się, działanie komunikacyjne. Dziecko 

wchodzi w świat podzielanych gestów symbolicznych, przyjmując znaczenie które dorosły 

komunikuje. W 3-5 roku życia dziecko zaczyna rozumieć, że to, co inne osoby mówią, niekoniecznie 

jest tym, co one faktycznie uważają alb co faktycznie robią. Powstaje zdolność do meta-kognicji, 
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dzieci zaczynają rozumieć, że inni ludzie nie zawsze widza świat w ten sam sposób co one, oraz 

istnieje wiele perspektyw z których można patrzeć. Powstaje zdolność do wyobrażonej multi-

perspektywiczności. Przyjmując za podstawę meta-twierdzenie że w rozwoju dziecięcym ontogeneza 

powtarza filogeneza tutaj w kontekście nabywania akwizycji symbolicznej. Transformacja 3-5 roku 

życia odpowiada transakcji nabycia pełnego upodmiotowienia symbolicznego przez wejście w sferę 

symboliczną mowy-logosu. Tą transformację najłatwiej rozpatrywać w kontekście Meadowskiego 

pojęcia „uogólnionego innego”. Przemiana ta sprawia, że własne wyobrażenie świata staje się bardziej 

abstrakcyjne; przyjmując perspektywę konkretnych innych ludzi oraz dostosowując swoją do innych, 

dziecko może przyjmować perspektywę innych w ogóle, może przyjmować część wspólną albo 

wypadkową tych wszystkich perspektyw. To przeistacza wewnętrzną jaźń dziecka. Staje się możliwe 

zarówno zinternalizowanie zasad i zwiększanie poziomu samo-ukierunkowania się pod wpływem 

kolektywnym, jak i równocześnie posiadanie silnego poczucia siebie, jako autonomicznego samo 

refleksyjnego podmiotu. W tym czasie również następuje internalizacja mowy zewnętrznej i 

wykształcenie głośnej a potem bezgłośnej mowy endocentrycznej, wewnętrznej konwersacji. Pojawia 

się teraz dodatkowy poziom refleksyjności zgodnie z teorią G.H. Meada, w którym „ja –podmiotowe” 

może teraz celowo manipulować reprezentacjami symbolicznymi, dystansując się od tego, co tu-i-

teraz i od wymogów socjalnych, aby wymyślić alternatywne drogi wyjścia z sytuacji. W tym sensie 

koncepcja „ja-podmiotowego” G.H. Meada jest dorosłym „ja-podmiotowym”; pojawia się w 

całkowicie refleksyjnym sensie, jako niezależny podmiot, dopiero po tym jak „uogólniony inny” się 

wykrystalizuje. 
838

Czyli gdy osiąga się w świetle naszej koncepcji poziom odpowiadający formie 

symbolicznej – języka, wtedy człowiek zyskuje zdolność do pełnej refleksyjności i autorefleksyjności. 

W ujęciu T.Sarbina autorefleksyjność rozwija się w człowieku wraz z autonarracją wynikająca z  

koncepcji „ja narracyjnego” które jest osiągalne dopiero w pełni poprzez medium języka. Symbole, na 

co wskazuje w swoim studium R. Collinsa maja jeszcze jedną istotną funkcję - przechowują i 

przedłużają stan zbiorowego uniesienia emocjonalnego. Używanie imion własnych jest rytuałem 

potwierdzającym indywidualny charakter relacji ale i przede wszystkim współstanowiącymi status 

indywiduum, jako wyróżnionej symbolicznie jednostki w grupie.
839

 Rytuały zwracania się za pomocą 

imienia własnego, są rodzajem symboli używanych do przedłużania uczestnictwa z jednej sytuacji do 

następnej.  Zwracają one również uwagę że na to, że wyższy poziom pamięci symbolicznej i 

przedłużania uczestnictwa wiąże się z wyższym poziomem identyfikacji z tymi symbolami. Dla 

nowoczesnej osoby wywodzącej się z kultury Zachodu nie ma nic bardziej osobistego niż własne imię. 

Jak twierdzi R. Collins identyfikowanie siebie czy innych jako wyjątkowej jednostki nie jest niczym 

wrodzonym albo naturalnym; jest to codzienne trwający przepływ rytuałów zwracania się imieniem, 

które podtrzymują tożsamości zarówno dotyczące nas samych, jak i innych. Codzienne rytuały 

konwersacyjne osobistych narracji przyczyniają się do podobnego poziomu podtrzymywanych 

osobistych tożsamości przynależnościowych. Narracje o osobach trzecich, albo plotki 

rozpowszechniają tożsamości jednostek w obrębie sieci są symbolami, tych którzy ze sobą 

rozmawiają. Zarówno imiona własne, jak i narracje są symbolami, które zostają naładowane 

znaczeniem.  Według R. Collinsa symbole są niejako pierwiastkami rytuału, mamy w jego koncepcji 

pierwotną sferę żywych rytuałów i symboli, które naładowały je znaczeniem oraz wtórną sferę w 

której te symbole oddzielone zaczynają krążyć  ( w rytuałach interakcyjnych) tworzących otaczające 

sieci społeczne. A w końcu staja się obiektem namysłu jednostki jako oderwane reprezentacje. Trzecia 

sfera w której krążą symbole to właśnie ta w której jednostki używają ich same bez obecności innych 

ludzi.  Najbardziej prywatny poziom krążenia znajduje się wewnątrz umysłu jednostki, w 

wewnętrznych konwersacjach, które wytwarzają myślenie, w marzeniach tworzących wewnętrzną 

jaźń. Przyjmują one formą obrazów, zinternalizowanych w trakcie krążenia symboli w pierwotnej i 

wtórnej sferze interakcji społecznej oraz myślenia. Myśli są zinternalizowane w symbolach rytuałów 

pierwotnych i wtórnych, są one ładowane energią emocjonalna w momencie przepływania przez 

łańcuch wytwarzający osobowość jednostki.
840
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                                      W rytuale uczestnicy podzielają wspólny nastrój, zachodzi przekazywanie 

emocji wśród obecnych osób: dzięki skupianiu uwagi na tej samej rzeczy i świadomości swojego 

wzajemnego skupienia zostają oni uchwyceni przez swoje własne emocje. To zbiorowe uniesienie ma 

swoje skutki kognitywne, rodzi między innymi autorefleksje, samo odniesienie na bazie emotywnej 

oraz w dalszej perspektywie indywidualizację. Rezultatem wytworzenia koordynacji emocjonalnej w 

ramach rytuału interakcyjnego jest emotywne podstawa dla wspólnego budowania znaczeń i 

wyodrębniania się jednostek przez przyjęcie określonych funkcji. Zgodnie z teorią rytuałów 

interakcyjnych R. Collinsa myślenie jest krążeniem symboli w tzw. „trzeciej sferze” , czyli w 

jednostkowej przestrzeni wewnętrznej. Symbole tworzą się w sferze pierwszej w intensywnych 

rytuałach interakcyjnych, krążą w sferze wtórnej w sieciach konwersacyjnych. Myślenie jednostkowe 

jest kolejnym rodzajem pętli, w wyobrażonych konwersacjach wewnętrznych które zdaniem R. 

Collinsa same są rytuałami interakcyjnymi zachodzącymi w umyśle. Tym samym R. Collins w swojej 

inwencji wywodząc jednostkowe myślenie z wzorców interakcyjno-symbolicznych, zarazem pozostaje 

w paradygmacie zaproponowanym przez L. Wygotskiego.
841

Innymi słowy myślenie symbolami to 

zinterioryzowany rytuał. 

IV.7. Rytuał jako preliminarium syntaksy.  

                                       Przyjrzyjmy się bliżej procesowi symbolizacji posiłkując się pracami  badaczy 

G. Edelmana i P. Gardenforsa.  Zdolność symboliczna to zdolność do przetwarzania reprezentacji w 

świecie wewnętrznym, czyli mechanizm symbolicznego przekształcania kategorii ze świata 

zewnętrznego na symbole. Jak pisze G. Edelman “mechanizm” symbolizowania  opiera się na dwóch 

trybach działania: metaforyzacji i metonimizacji. Pojęciowość jaka taka wywodzi się  z percepcyjnej 

kategoryzacji i wysnutej z niej symbolizacji. Operowanie symbolami następuje za pomocą metafory i  

metonimii. Z tej perspektywy symbolizowanie to proces nieustannej semiozy czyli nadawania znaczeń 

w trakcie których  następuje  geneza podmiotowości. Na płaszczyźnie interpodmiotowej ich 

analogonami są zjawiska mitu i rytuału. Jak pisze G.Edelman „metafora i metonimia są 

podstawowymi procesami myślenia. Metafora jest odniesieniem własności jednego obiektu do innego 

obiektu należącego do odmiennej dziedziny.  Metonimia to zastąpienie nazwy obiektu nazwą jego 

części lub pewnego aspektu.”
842

 U podstaw mowy leży zdolność do posługiwania się metaforami, zaś 

jej podstawą z kolei jest polimodalne przedstawienia. Merlin Donald stwierdza że  zdolność do 

wymyślania nowych słów jest kluczem do wyłonienia się języka.
52 

Dzięki słowom również  poczucie 

trwania staje się jeszcze jedną formą kategoryzacji.  Język nie tylko rozwinął się w celu wyrażania 

struktur pojęciowych które już wcześniej istniały „w głowie”, ale również wraz z  tworzeniem nowych 

pojęć.  Zdaniem M. Donalda i P. Gardenforsa kluczową rolę w tym procesie  odgrywały właśnie 

metafory.
843

 

 

                                       Język metaforyczny jest jedynym sposobem w jaki umysł dokonuje swego 

zewnętrznego pojawienia się jak pisze H. Arendt
844

 , każde pokazanie gniewu odmienne od doznania 

gniewu, zawiera już pewna refleksję nad nim, to właśnie ta refleksja nadaje uczuciu bardziej 

zindywidualizowaną formę. Pokazanie gniewu, jest formą szczególnej symbolizacji- autoprezentacji i 

zarazem początkiem właściwej symbolizacji bowiem, w ten sposób symbol oddziela się od podmiotu 

„zatem człowiek  tylko przez to pojmuje swój czyn że projektuje go na zewnątrz, niejako odsuwając 

od siebie.” 
845

Powtórzmy: metonimia to zastąpienie nazwy obiektu nazwą jego części lub pewnego 

aspektu, metafora natomiast to przeniesienie nowego obiektu w stary kontekst, w ten sposób 

budujemy przestrzeń symboliczną. Język wykorzystuje ogólne mechanizmy poznawcze do budowy 

modeli propozycjonalnych, modeli schematów wyobrażeniowych - modeli metaforycznych i modeli 

metonimicznych. Model metaforyczny polega na odwzorowaniu struktury z jednej dziedziny w inna 
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dziedzinę. W tym odwzorowaniu biorą udział schematy propozycjonalne lub wyobrażeniowe, modele 

metonimiczne wykorzystują te schematy oraz metaforę do odwzorowywania funkcji z jednego 

elementu modelu na inny według na przykład relacji część za całość. Odpowiada to freudowskim 

dwóm mechanizmom pracy podświadomości: zagęszczeniu i przemieszczeniu, właściwie owe dwa 

działania- przyległości i substytucji zapewniają produkcje nowych znaczeń, a tym samym rozwój 

dyskursu. Podstawowe mechanizmy nieświadomości odpowiadają podstawowym mechanizmom 

języka
846

 

 

                                      Głównym motorem rozwoju języka jest przetwarzanie doświadczeń w pojęcia. 

Ewolucje języka poprzedza rytuał. Bawienie się głosem ustaliło się dzięki nieustannemu 

stymulowaniu reakcji, uwspólnianiu jej,  kluczowy w tym procesie był  rytm. Słowo utrzymuje 

przedmiot w myśli i pozwala łączyć je z innymi, powtarzanie do siebie przytrzymuje myśl przy 

wydarzeniu, wywołuje je. Następuje konotatywne zaczepienie znaczenia. Można wyobrazić sobie to w 

ten sposób że,  istniały formy zachowania odpowiednie do szczególnych okazji, tak blisko z tą okazją 

związane że stały się jej epitomą, ucieleśniały jej początkowo mgliste pojęcie. Stopniowo wyłoniły się 

gesty symboliczne. Centrum uroczystości były pewne postacie lub wydarzenia, artykułowane 

rytmiczne dźwięki  kojarzyły się z taką postacią, jej widok pobudzał ludzi do wypowiadania pewnych 

grup sylab. 

Dzięki słowom poczucie trwania staje się kolejnym elementem podlegającym kategoryzacji. 

Żeby asocjacyjny stan - ślad pamięciowy był żywy i trwały aby doprowadzić do koniecznych 

integracji potrzeba było wysoce emocjonalnego stanu, wysoce wzbudzonych emocji tła. Tłem 

emocjonalnym mogły być zbiorowe uroczystości. Kiedy takie przedmioty  związane z naturalnymi 

pragnieniami zdominowała emocjonalna siła uroczystości i zachowała się w świadomości bez 

włączenia sie odpowiadających im  emocji, jedno ogniwo zostało ustalone. Dźwięki nic nie znaczące 

kojarzą się już ze zjawiskiem dzięki zachowywanej pamięci tego wydarzenia.”Metafora zawiera 

więcej niż symbol w tym sensie , że wprowadza ona do języka znaczenia, które w symbolu zawarte są 

tylko implicite. To, co w symbolu pozostaje pomieszane- pokrewieństwa między rzeczami i między nami 

i rzeczami, niekończące się odpowiedniości między elementami – zostaje wyklarowane w napięciu 

wypowiedzi metaforycznej. Niemniej jednak symbol zawiera więcej niż metafora. Metafora jest tylko 

procedurą językową – tą dziwaczną formą orzekania – w której zdeponowana jest siła symbolu. 

Symbol pozostaje zjawiskiem dwuwymiarowym w tej mierze, w jakiej jego oblicze semantyczne odsyła 

wstecz do nie-semantycznego. Symbol jest związany w inny sposób niż metafora. Symbol ma korzenie. 

Symbole pogrążają nas w tajemnym doświadczeniu mocy. Metafory są tylko językową powierzchnią 

symboli; swą zdolność odnoszenia powierzchni semantycznej do powierzchni presemantycznej z głębi 

ludzkiego doświadczenia zawdzięczają one właśnie dwuwymiarowej strukturze symbolu „.
847

 Geneza 

języka jako nośnika symboli opiera się, jak zaznaczyliśmy, na dwóch mechanizmach i rozgrywa się 

między dwoma biegunami, na jeden  składają się metaforyzacja i metonimizacja. Które wspólnie 

odpowiadają za uogólnienia, także można z powodzeniem bronić tezy że wszystkie abstraktywy 

powstają tą drogą. Drugim biegunem jest emendacja,  która jest stopniowym uszczegółowieniem 

kontekstu użycia słowa. Słowo które pierwotnie jest wbudowane w sytuacje i gestykulacje, coraz 

bardziej emancypuje się z kontekstu przez metaforyzacje, a z drugiej strony zyskuje precyzyjne 

dookreślenie przez emendacje czyli dopisanie kontekstu do każdego swego konkretnego użycia. 

Struktura języka czyli syntaksa uwalnia mówienie i myślenie od kontekstu. W ten sposób 

realizuje się najważniejsza funkcja języka, jaką z punktu widzenia antropogenicznego jest 

charakterystyczna dla ludzi aktywność transformacji symbolicznej  i abstrakcji. Głównym motywem 

rozwoju języka jest przetwarzanie doświadczeń w pojęcia a nie wytwarzanie sygnałów i symptomów, 

mowa jest na wskroś symboliczna i tylko czasami pełni funkcje znakową, co najistotniejsze za 

pomocą słów człowiek przytrzymuje obiekt w myśli. 

                                     „Ewolucje języka  poprzedzał uroczysty i pełen znaczenia rytuał„
848

 jak 

domniemuje S. Langer. W takim ujęciu mitowi- mitycznej organizacji odpowiadałaby semantyka, 
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natomiast  operator formalno-składniowy wyłaniałby się jako efekt rytualizacji czynności związanych, 

których formą byłoby mówienie. Szkieletowi semantyki odpowiadałby mit, natomiast rytuałowi 

składnia. Zreferujmy pokrótce genezę języka w oryginalnej koncepcji S. Langer: dźwięki nadają się 

szczególnie dobrze do pełnienia funkcji symbolicznej, ponieważ skupienie na nich uwagi nie wymaga 

utylitarnego motywu: „Najpierw pewne  formy tańca miały charakter pantomimy przypominały to co 

wywoływało wielkie podniecenie  z czasem nabrały charakteru rytualnego utrzymując myśl przy 

celebrowanym wydarzeniu,. Innymi słowy istniały konwencjonalne sposoby tańczenia odpowiednie do 

pewnych okazji, tak blisko z tą konkretna okazja związane że wkrótce stały się jej rzecznikiem i 

ucieleśniały jej pojęcie  innymi słowy wyłoniły się gesty symboliczne”
849

 

Sygnitywna funkcja w ten sposób wyrosła na bazie ekspresywnej, zaczyna się wyodrębniać i 

różnicować. Następnie pewne sylaby skandowane zyskały preferencję nad innymi, ośrodkiem 

uroczystości były szczególne postacie. Tańce śmierci wokół umarłego, tańce zwycięstwa wobec 

wodza, dźwięki wypowiadane w danej sytuacji kojarzyły się  z centralną postacią dla rytuału, także  

sam jej widok pobudzał ludzi do wypowiadania owych  rytmicznych grup sylab. Potem niezależnie od 

świątecznej sytuacji, rytmiczna grupa sylab konwencjonalnie skojarzona z danym przedmiotem czy 

centralną postacią  uroczystości stawała się jego znakiem głosowym i była wymawiana kiedy 

jakiekolwiek przedmioty naturalne wywoływały wrażenia, które mogły mieć związek  z zespołem 

doznań wiążących się ze świątecznymi wyobrażeniami np. polującego na zwierze myśliwego. W tym 

ujęciu  pierwotną funkcją języka jest  nazywanie- utrwalanie w pamięci, niejako  pojmowanie 

przedmiotów, a funkcja komunikatywna ma charakter wtórny. Operowanie prymitywną metaforą jest 

bardzo wczesne w ewolucji mowy. Jak twierdzi S. Langer przywołując stary pogląd odnośnie genezy 

mowy; język to cmentarzysko wytartych metafor. Kiedy poszczególne sylaby złączyły się z 

poszczególnymi czynnościami symbolika słowa zyskała wartość ale  czysto konotatywną podobnie jak 

symbolika rytuału, pewien szereg sylab ucieleśnia obrządek  tak jak  „pojęcie” „alleluja”  ucieleśnia 

wszystkie sensy zawarte w obrzędzie wielkanocnym w postaci epitomy. Residuum tych proto-form 

językowych są nonsensowne słowa, które często  przetrwały w refrenach pieśni, to fragmenty mające 

samą konotację bez denotacji. Denotacja jest istotą języka bowiem wyzwala symbol z pierwotnej 

instynktowej wypowiedzi i oznacza jego świadome użycie niezależnie od sytuacji w jakiej symbol 

powstał. Denotacja odrywa wyobrażenia od czysto jednostkowo-indywidualnego doświadczenia i 

wiąże je z trwałym elementem który może występować w różnych kontekstach. W ten sposób 

syngularność przedmiotów przenika do retencji  i antycypacji doznań, a ich symbole z całym 

bogactwem skojarzeń i emocji stopniowo zespalają się z rzeczywistymi przedmiotami. Skandowanie 

niosących wyobrażenie dźwięków na widok rzeczy egzemplifikujących  wyobrażenie, które te dźwięki 

przekazują jest prymarnie reakcją ekspresywną; tylko długotrwały uzus ustala asocjacje na tyle trwałą 

że słowo i przedmiot odczuwa się jako tak przynależne do siebie, że jedno wywołuje automatycznie 

drugie. Po osiągnięciu tego etapu może zdarzyć się że człowiek pierwotny wypowie jakiś dźwięk dla 

zabawy i w ten sposób przedmiot wyraźniej się uwydatni w jego umyśle aż uchwyci on pojęcie tego 

przedmiotu za pomocą dźwięku i  dźwięk stanie się słowem. Skoro język utrwalił pojęcie  rzeczy 

poprzez  słowo, jest możliwość przejścia od atomistycznej konglomeracji symboli do  języka jako 

organicznie funkcjonującego systemu.  Gdy przedmiot jest denotowany może być zapamiętany. ”Owo 

zjawisko zatrzymywania w pamięci  przedmiotu za pomocą symbolu jest czymś tak elementarnym że 

język wyrósł na nim.”
850- 

konkluduje S. Langer. Słowo utrwala zjawisko w doświadczeniu i to staje się 

zawiązką pamięci, dostępnym wyobrażeniem. Inne wyobrażenia gromadzą się wokół denotowanego 

zjawiska i przez asocjacje  uobecniają się kiedy rzecz jest nazwana, pamiętane słowo ustala cały 

kontekst sytuacji w którym to słowo się pojawiło, słowo jest niejako wbudowane w czynność  albo 

sytuację. Okazywanie emocji prezentowanie następne powiązanie z głosem, głos wiąże się z sytuacją 

przez emendacje następuje ustalenie kontekstu strukturyzacja poszczególnych części mowy (syntaksa) 

znaczenia(deiktycznego, konkretnego) przez metaforę przeniesienie na  nowe zjawisko użycie nowego 

znaczenia w starym kontekście oraz części za całość. 

                                       Formuły przejść między mitem a językiem, oraz między rytuałem a mitem są 

analogiczne. Ogniwem pośrednim między  rytuałem a mitem jest mimesis. Ogniwo pośrednie między 
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mitem i językiem to metafora, analogicznie między rytuałem i językiem metonimia. Jak pisze A. 

Kowalski
851

 szereg czynności obrzędowych miało charakter katarktyczny. Ich podstawowa funkcja 

sprowadzał się do wzbudzania lub rozładowywania emocji.  

IV.8.Metonimia jako substrat rytuału. 

                                       Dwie podstawowe zasady rozwoju językowego, jak powiedzieliśmy to 

metafora i emendacja. Emandacja (deksontekstualizacja) odpowiada za genezę syntaksy, metafora zaś 

jest źródłem  uogólnień. Pojawia się problem struktury, innymi słowy; jak z konglomeratu słów 

wyłoniła się  struktura w postaci syntaksy,  w procesie rozwojowym wiodącym  do pierwotnych 

języków o charakterze polisyntetycznym  poprzez aglutynacyjne aż do  analitycznych. Kluczową rolę 

w tym procesie odgrywało zjawisko emendacji. Ewolucja języka wykazuje postępującą tendencje 

przechodzenia od nierozdzielnych konglomeracji do  operatywnych elementów. Pierwotny wyraz-

zdanie w języku polisyntetycznym nie ma znaczenia przedmiotowego ale funkcyjne. Jego istotą jest 

funkcja jaką spełnia w danej sytuacji, jest to znaczenie w odniesieniu  do sytuacji. Wskutek 

uzupełnienia  wyrazu powstają fleksje które szczegółowo  wskazują co stwierdza wyraz-zdanie, 

potrzeba coraz większej ilości słów by modyfikowały ekspresje towarzyszące gestom. Gramatyczna 

struktura rozwija się przez emendacje - uzupełnienie słownej wieloznacznej ekspresji. Struktura 

gramatyczna wywodzi się z niezróżnicowanej treści wyrazu-zdania, poprzez ustalenie denotacji 

poszczególnych słów z konstatacji całościowej drogą stopniowej krystalizacji. Struktura języka 

stopniowo „emenduje”, przez emendacje język ma charakter struktury złożonej ale konkretnej, z kolei 

uogólnienie dokonuje się drogą  metafory. Wszelki dyskurs eksplanacyjny wymaga dwóch elementów 

z których jeden to stary kontekst, drugi to nowe słowo. Nowe słowo ma nieznany,  niejasny  kontekst 

znaczeniowy, aby określić jego znaczenie  wobec braku odpowiedniego słowa posługujemy się 

analogią logiczną w przykładzie podany przez S. Langer: ogień wybuchnął -  król wybuchnął 

gniewem. W prawdziwej  metaforze wyobrażenie dosłownego znaczenia jest symbolem znaczenia 

przenośnego rzeczy która nie ma własnej nazwy. Znaczenie danego słowa to to, co mają wspólnego 

wszystkie jego użycia. Dla ustalenia stałego sensu słowa konieczna była metafora -”stałe użycie 

przenośne słowa uogólniło jego sens„
852

Wszystkie słowa o znaczeniu generalno-abstrakcyjnym 

wywodzą się z „wytartych” metafor,  wywodzą się z konkretu  przez kumulację  metaforyzacji  

względnie metonimizacji. Metafora jest najbardziej konkluzywnym dowodem abstrakcyjnego 

pojmowania. Pierwotna funkcja ekspresyjna przechodzi w sygnitywną, a wyrażanie emocji przechodzi 

w przekazywanie i okazywanie emocji. Podsumowując bez metaforyzacji nie byłaby możliwa 

abstraktyzacja. Metafora jest najbardziej dobitny dowodem abstrakcyjnego widzenia jak pisze T. 

Sikora
853

. 

W skrócie proces ten odbywa się następująco: prezentowanie emocji w postaci gestów (w podanym 

wcześniej przykładzie gest groźby pięścią zamiast ciosu czyli autoprezentacja o której pisała H. 

Arendt), kolejno następuje powiązanie z głosem, głos wiąże się z sytuacją, przez emendację następuje 

ustalenie kontekstu i związana z nim strukturalizacja poszczególnych części mowy, ustalenie 

znaczenia konkretnego i relatywnego do konkretnej sytuacji przez metaforę zachodzi przeniesienie  na  

nowe zjawisko i  użycie nowego słowa w starym kontekście. Jaka jest geneza tych dwóch modusów 

operowania symbolami w aspekcie generalizacji, uogólniania i abstrahowania? Oprócz koncepcji 

Lakoffa-Johnsona operatorów którzy znaczenie wywodzą ze zjawisk świata zmysłowego, a symbole z 

modeli poznawczych przestrzenno -topologicznych np.: schemat część- całość,  pojemnik -połączenie, 

centrum-peryferie, etc.
854

 (te wszystkie modele można zaliczyć do kategorii metonimii i jej odmian), 

istnieje mało znany pomysł. Jednym z sposobów przejść jest zaproponowane przez polskiego badacza 

wielokrotnie przywoływanego A.  Kowalskiego wywodzenie metaforyzacji z metamorfozy, w którym 

to stadium myślenie niejako było formą działania i zawsze mu towarzyszyło. Pierwotne 

metamorficzne stadium: “Odbiciem pierwotnych metamorfoz, widocznym na płaszczyźnie konstytucji 

językowo - tekstowej, są adwerbializowane (..) metafory z predykatem nadrzędnikowym typu “płynąc 

żabką” leżeć kamieniem “lecieć orłem”(...) człowiek znajdujący się w wodzie nie tylko poruszyła się 
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“jak “ żaba ale w horyzoncie magicznej naoczności” stawał się właśnie żabą – na przeciąg czynności 

pływania.” Wraz z konsumpcją metamorficznego “stadium” , natychmiast uchylone zostawały 

przewidziane dla tego stadium, sposoby podmiotowego zachowanie się odczuwania i 

myślenia”
855

Pośredniczy tutaj  mimesis - niezmysłowe podobieństwo, według Waltera Benjamina
856

 

język sam wynika z meta-metafory czyli połączenia dźwięku z obrazem. To co łączy te fenomeny to 

mimesis-  zdolność która wyraża się w rytuale mimetycznym. Mimesis poświęcimy osobny rozdział 

jego stałej obecności w naturze ludzkiej i stopniu jest on zwierciadłem wywodzącym się z pra-

antropogenezy wynikiem proteiczności, upodobnienia do zjawisk i innych osobników było warunkiem 

przetrwania w trakcie polowań itp. Metonimia jest residuum mimesis i jako taka pośredniczy miedzy 

„ja” mimetycznym a rytualnym wyłaniającym się z rytuału- ja mitycznym które jest podmiotem mitu 

dlatego w kolejnym rozdziale skupimy się na zjawisku mimesis będącym rdzeniem „ja„ 

mimetycznego. To rytuał wyprowadza „ja” z obszaru mimetyczności do mityczności. Nośnikami 

symboli w świecie ludzkim są dźwięki i gesty, dzięki zdolności do  metaforyzacji synestetycznej u 

której podstaw leży mimesis – sztuka  odnajdywania  niezmysłowych podobieństw.  Nadane znaczenie 

odrywa się od człowieka i  staje się  samodzielnym elementem jego świata. Jak pisze H. Plessner 
857

 w 

tej sferze naoczności, która jest podstawą wyodrębniania gatunków, przeżycie i sąd krzyżują się ze 

sobą. Cel przeżycia należy do świata zewnętrznego, nie można go jednak oddzielić od wewnętrznego 

stanu przeżywającego podmiotu. Mimo to także każde wrażenie jest już nasycona znaczeniem, to 

znaczy współokreślone przedmiotową treścią świata. H. Plessner twierdzi że znaczenie jest 

przeżywane równie bezpośrednio jak samo zjawisko świata i należy do niego w sposób jeszcze 

bardziej nawet pierwotny niż wyróżnione zmysłową właściwością rzeczy, sądzi że znaczenie a co za 

tym idzie symbol tak głęboko wkracza w ludzki  aparat poznawczy że tworzy znaczeniową   zmienną 

podlegającą kategoryzacji.
 

 

                                       Jako „„milieu externe” język pełni funkcję stabilizująca i socjalizująca 

(..)człowiek rodzi się i wzrasta w języku i ma się kierować jego regułami, oraz stale podejmowany 

wysiłek gdyż musimy opanować język, tego zaś uczymy się przez całe życie.”
858

 Przenosząc słowa 

H.Plessnera na szerszą płaszczyznę,  analogicznie dzieje się ze światem symboli wzrastamy w nim, 

jesteśmy poprzez różnorakie instrumenty symboliczne n.p. nadanie imion, oznaczani, a zarazem 

musimy stale podejmować wysiłek opanowywania go i samookreślenia się w tym świecie. Zastany 

świat uzupełniamy permanentną semiozą, tworzymy własny wkład który jest naszą indywidualną 

kontrasygnatą, czego najwyższym i najpełniejszym wyrazem jest sztuka najbardziej 

zindywidualizowana forma wyrazu symbolicznego - “dzieło naszych rąk zastyga w obcy wytwór, gest 

pośredniczy wprawdzie w kontakcie ale  sam ginie- tutaj natomiast produkt stwarza medium”
859

 

                                      Wspomniana przestrzeń symboliczna to  eksternalnie rzecz biorąc, system 

form symbolicznych,  który ma różne poziomy. Przyjmując perspektywę inherentną, przestrzeń w 

której wyobraźnia działa na oderwanych reprezentacjach. Symbole tworząc kulturę łączą się w 

systemy-formy symboliczne. Pierwotnym wyrazem, najstarsza formą jest mit, który wedle trafnej 

definicji P. Ricoeura jest symbolem rozwiniętym. Według badan P. Gardenforsa i G. Edelmana 

izomorfizm mowy i działania, sekwencyjne składanie mowy w całostki sprzyja zapamiętaniu i 

organizacji. Mówiąc  obrazowo mit jest symbolem rozwiniętym w opowieść, rytuał jest symbolem 

motorycznym uruchomionym, działającym. 

                                     Forma symboliczna odpowiada całościowym zespołom symboliki które tworzą 

system. E. Cassirer wyróżnił kilka poziomów i odpowiadających im stadiów świadomości tworzących 

razem system gramatyki form symbolicznych.  A zarazem na co zwracał uwagę sam E. Cassirer 

symbole  tworząc ludzki „międzyświat” oddalają nas od rzeczywistości zmysłowej, powstaje 

„hiathus” co podkreślał w swoich pracach. H. Plessner.  Toteż przestrzeń ta jest rozziewem 

niebezpiecznym dla przetrwania człowieka jako istoty  biologicznej, opóźnia bowiem czas 
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reakcji.”Człowiek który się zastanawia jest stworzeniem wynaturzonym„
860

stwierdza Cassirer cytując 

J.J. Rousseau. Atutem jest powstanie dzięki temu sfery ludzkiej wolności i kreatywności, przestrzeni 

fundującej specyficznie ludzkie zachowania.  

                                     A teraz  powracamy  do sedna nurtującego nas problemu. Jeżeli symbole 

tworzą swego rodzaju uniwersum kulturowe,  pytaniem kluczowym dla naszego artykułu jest kwestia 

korelatu po stronie podmiotowej, jeśli operowanie symbolami oznaczanie tworzenie i przekształcanie 

znaczeń, co przyjmujemy za kluczową funkcje umysłu, powstaje automatycznie pytanie o samo-

oznaczanie umysłu, jak „ja” i szerzej ujmując podmiotowość wyłania się z procesów symbolicznych. 

Konstytucja wewnętrzna człowieka jako podmiotu za pomocą symboliki, czyni z niego poniekąd 

„organizm symboliczny”, a przez symbole następuje emergentystyczne formowanie się „ja” za 

pomocą form symbolicznych, kolejnym stadiom, z których pierwszy jest mit, odpowiadają kolejne 

warstwy podmiotowości .„Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fizycznym, żyje także w świecie 

symbolicznym. Częściami składowymi tego świata są: język , mit sztuka i religia. Są to różnorakie nici, 

z których utkana jest owa symboliczna sieć, splątaną sieć ludzkiego doświadczenia. Wszelki postęp 

ludzkości w dziedzinie myśleć i doświadczenia sprawia, że sieć ta staje się coraz subtelniejsza i 

mocniejsza. Człowiek nie potrafi się już bezpośrednio ustosunkować do rzeczywistości. Nie może jak 

gdyby stanąć z nią twarz w twarz. W miarę jak symboliczna działalność człowieka robi postępy , 

rzeczywistość fizyczna zdaje się cofać. Zamiast zajmować się rzeczami samymi w sobie, człowiek w 

pewnym sensie ustawicznie sam ze sobą rozmawia” partycypuje otoczenie poprzez otoczkę 

symboliczna ponieważ :“tak bardzo owinął się w formy językowe, w obrazy artystyczne , w mityczne 

symbole lub religijne obrządki, że nie potrafi już niczego zobaczyć ani poznać inaczej, jak za 

pośrednictwem tego sztucznego środka”
861

 

Zgodnie ze słowami samego E.Cassirera: „myślenie racjonalne nie jest  w ogóle możliwe (..) bez 

złożonego systemu symboli”.
862

 Wedle koncepcji poziomów form symbolicznych E.Cassirera; 

człowiek dzieli zjawiska na grupy i klasy, instynkt zastąpiony zostaje świadomym myśleniem, reakcje 

nabierają charakteru  symbolicznego, symbolizm przezwycięża subiektywizm odczuć i zmierza do 

obiektywizacji działania (przywoływany wcześniej przykład zaciśniętej pięści zamiast ciosu) odrywa 

człowieka od bezpośredniej rzeczywistości empirycznej. W tym kontekście rytuał działa na przedpolu 

„suwerennego symbolizmu”.   

 
IV.9. Rytuał jako praforma narracji. 

                                      Przestrzenią w której rytuał się rozwija jest wszelkiego rodzaju chaos i 

nieład. Dzięki swej powtarzalności rytuał może dostarczać przekazu o tym że rzeczywistość ma 

określoną strukturę i przewidywalny charakter  ponieważ ma charakter zachowań symbolicznych, 

nakłania  do uczestnictwa w swym przekazie, nawet jeśli go nie rozumiemy.  W rytuale działać 

znaczy wierzyć. Rytuał oznajmia o istnieniu trwałych wzorców łącząc w ten sposób przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość oraz dystansując czas i historie.
863

 Rytuały prowadzą do refleksywności na 

dwa powiązane sposoby. Po pierwsze, kontekst obrzędu umożliwia jednostkom obiektywizacje ich 

działań i doświadczeń, to prowadzi jednostkę ku refleksji na temat ich własnych oraz cudzych działań 

i sposobów rozumienia rzeczywistości. 
864

  Ażeby dana relacja zyskała swój walor symboliczny, 

potrzebna jest mediacja jakiejś trzeciej postaci, która by zrealizowała w odniesieniu do podmiotu 

element transcendentny, dzięki czemu jego stosunek do przedmiotu może być utrzymywany na pewien 

dystans, a takie wnioski wysnuwamy z lektury J. Lacana.
865

 Czyli chodzi tutaj tłumacząc stanowisko J. 

Lacana na przyjęty przez nas paradygmat interakcjonistyczny o pośrednictwo czynnika altero-

podmiotu w transformacji ikon i wskaźników w symbole który zostaje uogólniony i stranscendowany 
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do figury innego. Występuje w tej relacji konieczność podmiotowego pośrednika. „Podobieństwo 

rytuałów i narracji literackiej wynika z faktu że oba zjawiska są działaniami symbolicznymi. W obu 

chodzi o opowiedzenie historii albo o przedstawienie jej w formie  akcji dramatycznej””
866

 Jak pisze 

N. Frye rytuał stoi u początku każdej narracji, R Barthes nazywa literaturę językiem rytualnym.
867

. 

Graniczną narracją łączącą rytuał z  epiką jest „Odyseja” w której dzieje Odyseusz i Telemach 

wcielają wzorce rytualno-inicjacyjne w formie opowieści nie odgrywanej ale wygłaszanej i słuchanej. 

Podobnie w Indiach gdzie „Ramajana„ stoi na granicy wcielenia rytualno-dramatycznego i opowieści 

epickiej. Podczas wielogodzinnych tradycyjnych recytacji dochodzi do spontanicznych inscenizacji 

dramatycznych wśród słuchaczy, którzy odruchowo zaczynają wcielać się w postaci eposu i 

przeżywać ich perypetie. Rytuał tym różni się od narracji że nie może spełnić funkcji meta-tekstualnej 

na poziomie tekstu. Zarówno rytuał jak i narracje literackie są refleksywne: za ich pośrednictwem 

człowiek przygląda sie samemu sobie.. 

                                       Mamy zatem trzy etapy narracji; jej praformę w postaci rytuału gdzie prawa 

dramatyzacji ceremonii nie są logiczne, ani wyrażone explicite, zostają opowiedziane przez mit, 

następnie opowieść epicką która korzeniami wywodzi się z rytuału jednak nie wymaga uczestnictwa w 

przedstawianych wydarzeniach i w końcu formę tekstualna która umożliwia jak pisze K. Armstrong 

swego rodzaju indywidualne i prywatne przejście inicjacji rytualnej w postaci obcowania z wielkimi 

narracjami. Dopiero na poziomie tekstualnym narracja może uzyskać stopień samo-zwrotności  

poprzez inter-tekstualność.
868

 W narracji może się stać ona sama  przedmiotem swego namysłu, już w 

„Odyseji” są tego pierwociny, zjawisko narracji w narracji etc. Rytuał  mówiąc metaforycznie to akt 

komunikacji pozbawiony źródła, genezy czy autora, jego początki sięgają czasów mitycznych, 

ustanowiony jest przez „przodków” czy też bogów. W narracji źródło jest obecne, widoczne nawet 

jeśli jest w sensie dosłownym nieobecne tekst stara się ugruntować autorytet który go wypowiada -

głos narratora. Rytuał stwarza i utwierdza model rzeczywistości, narracja w swych najwyższych 

wytworach stawia pod znakiem zapytania swój status, niemal stara się go przekroczyć.
869

 

Dlatego pismo któremu staramy się w tej pracy nadać postać formy symbolicznej dopełnia 

zjawisko autorefleksyjności na  najwyższym poziomie. 

IV. 10. Konkluzja 

                                       Tytułem podsumowania należy odróżnić proto-rytuały zwierzęce od rytuałów 

ludzkich z uwagi na imperatywny charakter pierwszych i deklaratywny drugich. To co jest ich 

wspólnym mianownikiem to swoisty conatus do współuczestnictwa, który oparty jest 

najprawdopodobniej, wedle koncepcji en aktywistów, na działaniu neuronów lustrzanych. Innymi 

słowy mówiąc nie można być biernym uczestnikiem rytuału. Rytuał wedle bazowej definicji jest 

sekwensem działań, łańcuchem czynności nie wynikającym z  instynktu ani algorytmu działań 

instynktownych. W koncepcji K. Lorentza geneza rytuału jest odchylenie w programie etologii 

instynktowej, która jest następnie przekazywana na drodze wdrażania innych osobników nie-

dziedzicznie i dalej rozwijana. Takie odchylenie które ma charakter komunikatywno-deklaratywny na 

wyższym poziomie w trakcie rytuału zdaniem F. Staalsa jest symbologenne. A wedle naszej koncepcji 

wywiedzionej z prac J. Duvignauda również subiektogenne. Kiedy łańcuchy sekwencji czysto 

informacyjnych, komunikatywnych zaczynają współgrać powstaje w pełni wykształcony rytuał. 

Zjawiskami pokrewnym są zabawa i gra która występuje u wyższych gatunków zwierząt prymatów, 

delfinów i ludzi. Wynikają ona z nadmiaru wolnej energii uwolnionej od presji instynktu i wysokiej 

inteligencji. Rytuał pozwala zagospodarować tę energie która staje się surowym materiałem. Zdolność 

do mimikry i mimetyzm jest kluczem do rytuału jako że rytuał wedle podstawowej definicji jest 

naśladowaniem wzorca nie-instynktowego. Co może być źródłem owego wzorca? Jedyną nasuwająca 

się odpowiedzią jest zjawiska zewnętrzne, które istota mimująca naśladuje. W ten sposób powstaje 
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szeroko przez nas omawiane zjawisko metamorfozy która przeniesiona z poziomu działania cielesno-

behawioralnego na poziom mowy i myślenia przeistacza się w metaforę. Tak powstaje rytuał 

mimetyczny który wedle W. Benjamina jest zrębem całej kultury ludzkiej. Wedle R. Collinsa 

materiałem rytuałów ludzkich nie jest działaniem czysto fizycznym, ale operowaniem na emocjach, 

uwspólnianiem emocji, wykształcaniem stanu wspólnej uwagi, oraz wspólnego obiektu 

intencjonalnego. To wyższy poziom rytuału który następnie poprzez fragmentaryzacje  przekształca 

się w wewnętrzny dialog,  indywidualny quasi-rytuał, co jest zaczynem samodzielnego myślenia 

jednostki. Rytuał leży również u podstawy emendacyjnego formowania się składni i języka, czyli 

stopniowego poszerzania kręgu odniesienia aż do całkowitego wyzwolenia z kontekstu. W tym sensie 

jest wstępem do narracji, jako ze porządkuje zjawiska i działania w łańcuchowe sekwencje, w których 

wyróżniony jest aktant, działanie i obiekt działania. 
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V.MIMESIS. 

 

 V.1Mimesis jako fenomen kulturowy 

 

                                      Kategoria mimesis -  pojęcie którego obecność zainicjował na gruncie 

filozoficznym Platon, zaadaptowane i rozwinięte następnie przez Arystotelesa, na trwale zagościło w 

estetyce, jednak wkrótce z biegiem czasu zostało ograniczone do tej domeny. Za sprawą  Waltera 

Benjamina, Paula Ricoeura i przedstawicieli nowożytnej antropologii niemieckiej Hemutha Plessnera i 

Arnolda Gehlena, pierwotne pojęcie przynależące do obszaru badań poetyki uzyskało nowy sens 

filozoficzny. 

Mimesis od Arystotelesa zajmuje  miejsce czołowe  w estetyce i wiedzy o kulturze. Arystoteles 

wprowadził  je w rozważaniach o charakterze meta-estetycznym na temat stosunku między dziełem 

sztuki a rzeczywistością w nim przedstawioną. Ten prąd myślenia  kontynuowana był w nowożytności  

i doczekał się swoistego uwieńczenia w potężnym dziele Ericha Auerbacha,  monografii poświęconej 

problematyce mimesis „Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze zachodu”.  To jedno z 

kluczowych pojęć estetyki w świetle badań W. Benjamina, A. Gehlena i H. Plessnera nabiera nowej 

treści o wadze antropogenetycznej. Od W. Benjamina bowiem wychodzi   propozycja rozszerzenia 

kategorii pojęciowej mimesis i odniesienia jej  do  antropologii i antropogenezy. 

                                      Naszym kluczowym  momentem namysłu rozważań jest rozpatrzenie 

problematu mimesis jako istotowego i trwałego składnika  jaźni względnie podmiotowości człowieka i 

kultury. Mimesis stanowiącej  o wyjątkowości człowieka, jego zdolność do mimikry na różnych 

płaszczyznach. Ta wręcz  kameleoniczna zdolność natury ludzkiej która , jest wynikiem nie-

przystosowania i wyobcowania ze środowiska naturalnego stoi u podstaw inteligencji, formowania się 

i wykształcenia jaźni, pierwocin kultury i w ogóle wszystkiego co możemy określić mianem 

specyficznie ludzkiego. Kumulatywna koncepcja „ja” zaproponowana przez nas w niniejszej pracy 

stoi na stanowisku ze  różne rodzaje „ja”; epizodyczne, mimetyczne, mityczne, teoretyczne  są 

komplementarne do faz rozwoju języka.  W całej hierarchii „ja”, mimesis to swoiste  iunctim  między 

kolejnymi etapami, warstwami   podmiotu. Począwszy od proto-ja które przez naśladowcze  

upodobnienie do innego „ja” wypracowuje stan zbiorowej uwagi i wspólnego stanu wewnętrznego, 

dzielonego przez różne osobniki.  Z tego stadium dzielenia stanu wewnętrznego przez istoty 

gregoriańskie (P.Gradenfors)  indywiduum separuje się rytualnie również naśladując pewien wzorzec 

abstrakcyjny (J.Duvignaud).”Ja” obecne w języku przez naśladowanie fraz  narracji czyli 

zrelacjonowanych zachowań i czynów prowadzi do wyłonienia się „ja” tworzącego własny mit czyli 

autobiografię- „ja” autobiograficzno-historycznego. Autostymulacja przez naśladowanie wzorców jest 

kluczowym problem dla formułowania tożsamości: pojęcie naśladowania samego siebie automimesis i 

ipse-identyczność  będzie terminus ad quem  (terminalnym pojęciem granicznym) zarówno dla P. 

Ricoeura jak i W. Benjamina. 

                                        Przewodnią myślą niniejszego rozdziału jest kwestia, czy  zdolność 

mimetyczna jest dla człowieka rdzenną właściwością. Człowiek byłby zgodnie z tą hipotetyczna 

koncepcją jest  istotą imitująca ex definitione  i na tym  opierałoby  się jego myślenie, działanie i 

funkcjonowanie w świecie. Ta koncepcja zyskuje  najwyższy wymiar  w pracach wybitnego 

francuskiego  filozofa Paula Ricoeura który, przypisał tej zdolności  moc strukturowania i niejako 

uczłowieczania świata. Na tym polega egzystencjalny paradoks jednostki ludzkiej: człowiek z 

konieczności jako pozbawiony przyrodzonej natury w sensie esencjalnym jest skazany na 

naśladowanie. Apogeum waloryzacji mimesis jako zdolności naśladowczej zyskało u Gabriela 

Tardego
870

 , francuski socjolog uważał naśladowanie za decydujący czynnik w procesie kształtowania 

się zachowań ludzkich i  zwierzęcych. Helmuth Plessner wielokrotnie podkreśla w swych pracach o 

charakterze inter-kulturowym że spekulacje mających na celu pytanie o conditio humana w sensie 

historycznym i ontogenetycznym, nie mogą pominąć jednej z najważniejszych  kwestii  kulturowego 

wymiaru człowieczeństwa - problematu mimesis.
871

 Jako pojęcie poza estetyczne par excellence 

filozoficzne zostało powtórnie przywrócone dzięki wysiłkowi spekulatywnemu W. Benjamina i 
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przedstawicielom nowożytnej szkoły antropologii niemieckiej. Walter Benjamin zaadoptował pojęcie 

mimesis  na płaszczyźnie  refleksji filozoficznej w perspektywie antropologicznej i nadał  mu 

kluczową role w swych rozważaniach na temat specyfiki człowieka. Już inicjalnie nasuwa się pytanie 

inspirowane intuicjami W. Benjamina, czy owa zdolność  nie jest wyrazem głębszego aspektu natury 

ludzkiej. Wzbogaceni o ustalenia  przedstawicieli  współczesnej nauki (M.Tomasello, G. Edelman, P. 

Gardenfors, T. Metzinger)  postaramy się rzucić światło na problem, czy natura człowieka  może być 

trafnie zdefiniowana jako naśladowcza, a sam człowiek uznany za  „animal mimeticum” per 

analogiam do terminu ukutego przez E.Cassirera. „Animal mimeticum”  czyli istota naśladująca naturę, 

inne jednostki a w ostateczności samego siebie. Pytanie kryjące się za „testem Turinga” i cały 

problemat z nim związany można przedstawić w formie kwestii-  czy można sprowadzić inteligencję 

do sztuki naśladowniczej. Myśl ta wydaje się kontrowersyjna, ale czy dostatecznie dobre 

naśladowanie inteligencji nie będzie już inteligencją samą i czy rdzeniem inteligencji nie jest sztuka 

naśladowcza? Motyw mimesis w aspekcie przejmowania ról i identyfikacji  zyskuje szczególny wyraz 

u współczesnego antropologa i filozofa niemieckiego H. Plessnera. W ogóle stałym toposem  było 

łączenie w antropologii niemieckiej sztuki naśladowniczej z formowaniem się tożsamości,  

szczególnie daje się to zauważyć w pracach wspomnianych A. Gehlena i W. Benjamina. Ich często 

enigmatyczne tezy doczekały się współcześnie istotnej eksplikacji. Problem mimesis dla 

antropogenezy w Polsce przekonywująco rozpracował  Rafał Michalski. 

                                    Tezą postawioną w niniejszym rozdziale będzie  twierdzenie że mimesis jako 

władza poznawcza ( i przystosowawcza zarazem), nie tylko leży u podstaw myślenia ( koncepcja 

metamorfotyczno-magicznego źródła metaforyzacji A. Kowalskiego) ale również kształtowania się 

osobowej tożsamości ( koncepcja trzech stadiów mimesis P. Ricoeura), działania i generalnie pojętego 

funkcjonowania człowieka w świecie. 

V.2.Mimesis jako meta-kategoria. 

 

                                      Mimesis, jak powiedzieliśmy jest podstawowym toposem kultury  pojawia się 

jednak pytanie jak jest jego znaczenie dla istoty i pozycji człowieka,  a zarazem jak człowiek wyraża 

się poprzez nią. Wprowadzone po raz pierwszy przez Platona w “Ionie”. Platon definiuje “każda 

mowa wyrażona gestem, dźwiękiem lub zapisem jest odwzorowaniem (mimesis) rzeczy.”
872

  

Precyzyjnej i pełnej definicji doczekało się dzięki Arystotelesowi; jednakże zostało zawężone do 

stosunku w dziedzinie związku  między treścią przedstawioną a przypisaną. 

Arystoteles w “Sztuce  poetyckiej”
873

  przypisuje wykształcenie się paradygmatu mimesis  dwóm 

skłonnościom  tkwiącym głęboko w naturze ludzkiej, mimesis: “instynkt naśladowczy jest bowiem 

przyrodzony ludziom od dzieciństwa i w tym właśnie człowiek różni się od innych zwierząt ze jest 

istotą najbardziej zdolną do naśladowania. Przez naśladowanie zdobywa podstawy wiedzy, a dzieła 

sztuk naśladowczych sprawiają mu prawdziwa przyjemność (... ) wrodzony jest nam instynkt 

naśladowczy oraz poczucie melodii i rytmu(..)zarówno tragedia jak i komedia narodziły się z 

improwizacji(...) skoro wiec tragedia jest naśladowniczym przedstawieniem akcji prowadzonej przez 

postacie działające postacie te muszą odznaczać się jakimiś właściwościami myślenia (dianoia) i 

charakteru (ethos)
874

 i drugiej diegesis naśladowczym przedstawieniem akcji (praksis)jest fabuła 

(mythos) uporządkowany układ zdarzeń jest wiec tragedia naśladowczym  przedstawieniem akcji i ze 

względu na nią właśnie przedstawieniem postaci działających
875

. 

                                     Naśladowanie analitycznie rzecz ujmując, ma dwa aspekty; aspekt metektyczny 

który polega na uczestniczeniu i aspekt stricte mimetyczny który polega na upodobnieniu. Te dwa 

aspekty są nierozdzielne. Mimesis to zarazem uczestniczenie, wzięcie udziału, upodobnienie się przez 

stanie się częścią czegoś lub też a contrario, gdy coś staje się częścią nas samych. Mimesis to 

paradygmatyczna zasada  naśladowania sensu largo, imitacja czegoś, upodobnienie się do czegoś 

przez przyjęcie w pewien sposób formy tego czegoś.  Na płaszczyźnie metafizyki Arystotelesa miało 
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to dosyć jasny i przekonujący wyraz. Ta  kluczowa kategoria w sztukach pięknych  jest  głębszym 

wyrazem, jak przypuszczamy paradygmatycznej właściwości natury ludzkiej. H. Plessner przypisuje 

akt imitowania wyłącznie człowiekowi  “człowiek ma monopol na naśladownictwo”
876

. 

                                      Tego właśnie dotyczy pytanie, czy owa inklinacja do naśladowania która 

wyraża się w sposób najlepiej zauważalny w estetyce i twórczości  ma swoje głębsze źródło? I jakie 

jest jej znaczenie dla istoty i pozycji człowieka. Idąc za H. Plessnerem, przyjmując że mimesis jest 

jednym z podstawowych toposów  kultury również w odniesieniu do  sytuacji człowieka “człowieka 

można definiować właśnie jako istotę, która sama postanawia o swojej zgodności z własną ideą”
877

 

stąd pytanie o głębszy rodzaj mimesis – automimesis, niejako naśladowania samego siebie. Wyzuty 

bowiem ze swych instynktów  „człowiek  staje się   inwalidą swoich wyższych sił  wyższe siły stają się 

wówczas protezami, człowiek zmienia się w protetycznego Proteusza”
878

, zakłada maski. Zdaniem H. 

Plessnera  naśladowczo-proteiczna natura stanowi o jego zdolności przystosowawczej i wobec braku 

istoty amorficzna, proteuszowa  natura ludzka, owo swoiste bezistocie  z konieczności skazuje 

człowieka na naśladowanie. Już J.G. Herder określa człowieka jako istotę naznaczoną brakiem
879

, 

także  E. Gehlen przypisuje sytuacje człowieka obecności rezerwy aktywności popędowej, 
880

 z czego 

wynika swoisty amorfizm życia popędowego a czego konsekwencją z kolej jest że człowiek jawi się 

jako  istota amorficzna proteuszowa.
.881

 Protezami zastępującymi instynkty są jak pisze H. Plessner 

„siły wyższe” czyli kreowane przez wyobraźnie nieumocowane instynktownie ryty, a dominującym 

pośród nich jest popęd naśladowczy czyli jedna z form przejawiania się mimesis. Poza tradycyjną 

estetyką i współczesną antropologią, aby uzyskać pełniejszy obraz problematu należy odnieść się do  

kwestii  mimesis również z punktu widzenia nauki. 

                                        Reinterpretację badań A. Turinga i refleksji na temat mimikry u  M. 

Tomasello,  a także współczesne badania kognitywistyczne T. Metzingera i neurologiczne V.Gallese i 

M.Rizzalottiego  na temat neuronów zwierciadlanych, trzeba  włączyć w sferę rozważań, spróbować 

znaleźć iunctim łączące ujęcie humanistyczne  ze scjentystycznym i podjąć próbę dania  całościowej 

wykładni mimesis jako istotnej władzy kształtującej pozycje człowieka. Jaki jest w istocie wniosek z  

udanego testu Turinga? Wyobraźmy sobie maszynę doskonale spełniającą tenże test, czy nie można jej 

nazwać myślącą dlatego że imituje imitacje jaką jest w istocie jak sądzimy myślenie? Jak słusznie 

zauważył P. Gardenfors komentując  ustalenia psychologa Michaela Tomasella do natury prawdziwego 

naśladownictwa muszą należeć dwa czynniki: rozumienie intencji czyli partycypacja w 

zinternalizowanym wewnętrznym świecie innego osobnika,  a także umiejętność łączenia pojęciowego 

zachowań sekwencyjnych. Co dowodzi  niezwykle głębokich intuicji Arystotelesa który wyróżnił i 

przeciwstawił sobie  jako komplementarne  mimesis i diegesis zdolność  do przedstawiania i do 

narracyjnego ujmowania a w szczególności opowiadania. 

Czy jednak ta zdolność nie jest wynikiem jakiegoś głębszego instynktu, głębszej mocy? 

Jak pisze Hans Blumenberg wybitny współczesny mitoznawca: “Topos naśladowania przyrody skrywa 

to, co nie daje się zrozumieć w ludzkiej naturze, o czym sądzi się, że jest przymusem 

metafizycznym”
882

,czy chodzi tylko o sztukę imitacji  zjawisk natury przez umysł? Walter Benjamin 

explicite wyraził sedno swego poglądu następująco: „najpotężniejszą  zdolność wytwarzana 

podobieństw ma jednak człowiek, być może wśród  jego najwyższych funkcji nie istniej żadna której w 

sposób decydujący nie współkształtowałaby zdolność mimetyczna (..)ta zdolność ma swoją historie w 

sensie filogenetycznym i ontogenetycznym”.
883

Innymi słowo mówiąc według W. Benjamina władza 

mimetyczna stanowi wypartą w procesie filogenetycznym instancja na bazie której rozwinęło się 

ratio.
884

 Mimesis po Arystotelesie na trwale zagościła w estetyce, czego ukoronowaniem jest 
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fundamentalna  praca  Ericha Auerbacha  gdzie znajduje swoje spełnienie refleksja nad mimesis jako 

spekulacji meta-estetycznej. „Próby” Michela Montaigne'a są zdaniem E.Auerbacha początkiem 

nowożytnej koncepcji mimesis. W  tym przełomowym pod kątem formy prezentacji,  a  drugim po 

“Wyznaniach” Augustyna  tak istotowym wglądzie w naturę człowieka, dziele  M. Montaigne,  E. 

Auerbach poświęcił pierwszą część drugiego tomu swego monografii  “ Mimesis. Rzeczywistość 

przedstawiona w literaturze zachodu”. Ten wkład w samorozumienie natury ludzkiej ma w swej 

formie aspekt mimetyczny, a przy tym jest niejako mimetyczny w dwojakim sensie. Zbiegają się tu 

dwa prądy koncepcji sztuki a w szczególności literatury, jako naśladowania natury otaczającego świata  

i natury ludzkiej jako naśladowczej ze swej istoty lub też  z braku istoty. Pisarstwo stara się tu nadążyć 

za zmiennymi przejawami myśli ludzkiej i próbami samookreślenia przybierając formę swego rodzaju 

“speculum contra speculum”. E. Auerbach omawiając „Próby” M. Montaigne'a, stwierdza że próby 

opisania swej własnej zmiennej natury przez elastyczne dostosowanie się do przemian  osobowości, 

jest w istocie.
885

 rygorystyczna metodą eksperymentalną – jedyną jaka odpowiada tego rodzaju 

przedmiotowi „Ktoś , kto pragnie rzeczowo i dokładnie opisać pewien stale przemieniający się 

przedmiot – musi też dokładnie i rzeczowo śledzić jego przemiany; musi również opisywać ten 

przedmiot za pośrednictwem możliwie wielkiej ilości eksperymentów, tak, jak się z nim za każdym 

razem spotyka i właśnie dzięki temu może żywić nadzieję, że wyznaczy zakres jego możliwych 

przekształceń, a tym samym uzyska w końcu obraz całościowy.”
886

 Przywołując sposób w jaki 

Montaigne usiłuje ująć swój przedmiot to jest siebie samego: „jest to nieustanne przysłuchiwanie się 

zmieniającym się głosom które rozbrzmiewa w nim samym (..) na pozór kapryśne nie kierujące się 

żadnym planem postępowanie Montaigne które elastycznie dostosowuje się do przemian jego 

osobowości jest w istocie rygorystyczną metoda eksperymentalna jedyna jak odpowiada tego rodzaju 

przedmiotowi -mimesis .
887

 

E.Auerbach uznaje dzieło M.Montaigne czyli „próby na sobie samym”, wypróbowanie samego siebie,  

za początek  nowożytnej  koncepcji mimesis. M. Montaigne pisząc o przedmiocie swych prób, 

przedstawia swój zamysł zaprezentowania samego siebie oparty  na sylogizmie -  prezentuję samego 

siebie, jestem istotą która podlega nieustannej przemianie, a zatem i opis musi się dostosować do 

przedmiotu i również stale się zmieniać. Na zasadzie: jestem istotą która podlega nieustannej zmianie, 

a zatem muszę do tego stanu rzeczy dostosować sposób jej przedstawienia.
888

 W ten sposób autor 

znajduje się w centrum swego najbardziej osobistego tematu. W  centrum gry pomiędzy ja i ja, 

pomiędzy Montaignem -pisarzem i Montaignem-przedmiotem jego opisu  tkwi lustro mimesis w 

najwyższej formie- automimesis. 

Po raz pierwszy w literaturze następuje próba- na co wskazuje sama nazwa oryginalna - opisania 

ludzkiej amorficznej natury przez auto-określenie. Pierwsza próba opisania natury ludzkiej w jej 

zmienności, płynności i amorficzności staje swego rodzaju automimesis a w każdym razie proces 

twórczy jako eksperymentowanie na sobie samym byłby czymś  na kształt automimesis - mimesis 

dotyczącej samej mimesis, wprowadza nas to w problematykę mimesis w sensie antropogenetycznym. 

                                       W antropologii w klasycznych już pracach G.H. Meada dla powstania jaźni 

jednostkowej kluczowe  znaczenie ma mechanizmu przejmowania roli innego podstawą jaźni i 

myślenia jest zdolność komunikowania się. Komunikacja we właściwym tego słowa  znaczeniu 

pojawia się dopiero wtedy gdy jednostka wywołuje u siebie takie same reakcje jakie stara się wywołać 

u innych, czyli swego rodzaju mimesis polegająca na przejmowaniu roli i odwracani pozycji 

dialogowej.
889

 W obrębie każdego działania społecznego dokonuje się – za pomocą gestów – 

dostosowanie czynności jednego organizmu do drugiego. Gesty są ruchami pierwszego organizmu 

działającymi jako specyficzny bodziec wywołujący (społecznie) właściwe reakcje drugiego 

organizmu. Zakres działania gestów jest zakresem, w obrębie którego powstała i rozwija się 

inteligencja człowieka przez proces symbolizacji doświadczenia, które umożliwiły gest, przede 

wszystkim gesty wokalne. Wzajemna wymiana symboli zakotwiczała się w dialogu, znaczenia 
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ugruntowały się dialogicznie w wymianie syntaktyczno-emocjonalnej. 

 

V.3. Mimesis jako generator tożsamości. 

                                       Również traktując rzecz bardziej rudymentarnie kształtowanie cielesności 

następuje w aktach mimetycznej identyfikacji z innymi, w przejmowaniu ról społecznych a do 

pewnego stopnia także w kształtowaniu tożsamości płciowej  i osobowej . 

W pracach o orientacji psychoanalitycznej również w pewnym sensie występuje w sposób 

zawoalowany zjawisko mimesis. Jacques Lacan w tzw. stadium lustra wywodzi zaczątki ludzkiej 

samoświadomości w procesie rozpoznania i utożsamienia się ze swym lustrzanym obrazem. Faza 

zwierciadła w której kształtuje się „ja” imaginatywne, które łączy ciało jako całość, jest swego rodzaju  

auto-projekcją i jako taka rodzajem cielesno-obrazowej mimesis. 
890

 

Wedle przywołanego już J.G. Herdera percepcja ma początkowo charakter synestetyczny,  dopiero w 

późniejszej fazie wyodrębniają się modalności zmysłowe. 
891

Również uczucie dziedziczy niejako ten 

charakter. Uczucie w ujęciu J.G. Herdera 
892

 jest rodzajem „synestetycznej syntezy”  która łączy 

pobudzenie sensualne i emotywne w niepodzielną całość. Jak twierdzi współczesny polski badacz 

problematyki mimesis Rafał Michalski pierwotny mimetyzm stanowi podłoże wszelkich aktów, 

postaw mających na celu zbudowanie więzi między ludzkich oraz wytworzenia naturalnej łączności 

człowiek z otoczeniem.“Cielesna  mimesis stopniowo integruje się z percepcją i zostaje zachowana w 

rudymentarnej bądź zgoła wirtualnej postaci.”
893

 Wedle A. Gehlena i H. Plessnera
894

  w procesie 

konstytuowanie się sfery cielesnej istotną role odgrywają właśnie zachowania mimetyczne, 

dominujące we wczesnej fazie rozwoju. Już nowo narodzone dzieci imitują mimikę matki, postrzegają 

stany emocjonalne najbliższych  i komunikują się za pomocą cielesnej mimesis. Nauczenie się 

posługiwania symbolami komunikacyjnymi wymaga by dziecko angażowało się w naśladowanie ze 

zmianą ról, to znaczy musi nauczyć się posługiwania symbolami w taki sam sposób, w jaki inni  

posługuje się symbolami w stosunku do niego.
895

 Jak powiedzieliśmy wcześniej cytując H. Plessnera 

człowiek jest monopolistą w naśladowaniu. Imitacja to jego zdaniem „ zbyt ogólne  pojecie które 

oznacza zarówno naśladowanie jaki i postępowanie według jakiegoś wzoru”.
896

Imitacja, akt 

naśladowania pierwowzoru opiera się na akcie identyfikacyjnym, nie  jest jednak identycznością, 

podobieństwo jest pewnego rodzaju odkształceniem pierwowzoru “zdolność do  pozaracjonalnego 

sposobu zachowania się jakim jest imitowanie osadzona jest głęboko w strukturze bycia człowiekiem, 

strukturze wyciskającej swoje piętno  na całym kształcie ludzkiego życia”.
897

 Imitacja jest zarazem  

pewnego rodzaju procesem przeobrażenia się, dodaje H.Plessner i kluczowym dla  wizji człowieka  w 

jego koncepcji antropologii zjawiskiem przyjmowaniem roli. Procedura nadawania imion heroicznych 

lub też teoforycznych stanowi w pewnym sensie wyznaczanie wzorca naśladowczego ,”Wraz z 

nadaniem imienia każdej jednostce zostaje powierzona pewna rola. Jest ona kimś ponieważ tak a tak 

się nazywa. Dzięki imieniu społeczność bierze ją w posiadania, a ten kto je otrzymał , zostaje włączony 

do rodu,(..)“Człowiekowi jako posiadającemu ciało zostaje nadane imię, w ten sposób staje się 

podmiotem określonej roli społecznej”
898

 . 

Mimesis  jest również formą współprzeżywania rzeczywistości, ten aspekt jest równie istotny dla 

zrozumienia złożoności pojęcia mimesis, jak i  kluczowy dla zrozumienia proteuszowej natury 

ludzkiej z której wynika  także  jej nieuprzedmiatawialność. Dla H. Plessnera  natura człowieka  

widziana przez  pryzmat mimesis jest niedokończona a  zarazem otwarta, mimesis odzwierciedla 

element nieredukowalny. Mimesis czyli odzwierciedlanie rzeczywistości, to swoiste „speculum” 

stanowi o  niedefiniowalności człowieka. Naśladowanie- w przeciwieństwie do współ-dokonywania- 

możliwe jest tylko we wzajemnym stosunku między oryginałem a kopią. „Wzajemność zachodzi 

                                                      
890

 Ibidem, 204 
891

 Ibidem ,208 
892

 Ibidem, 174 
893

 Ibidem 209,210 
894

 Ibidem,201 
895

 Ibidem, 202 
896

 H.Plessner 1988,. 224 
897

 Ibidem,1988, 227 
898

 Ibidem,1988, 228,229 



203 

 

między ludźmi, nie zachodzi zaś między zwierzęciem a człowiekiem ani miedzy zwierzętami..(...) 

Naśladowanie i uprzedmiotowienie, warunkujące przyswajanie i używanie języka, mają wspólne 

źródło, mianowicie przysługująca człowiekowi zdolność abstrahowania od siebie i stawiania się na 

miejscu kogoś innego.”
899

 

To kolejny derywatyw mimesis - substytucja która, umożliwia recyprokalną wymianę emotywno-

semiotyczną. W zgodzie z tym sposobem myślenia człowiek jest egzystencjalnie  skazany  na imitację 

z powodu braku swej istoty i konieczności przybierania form zewnętrznych czyli swoja amorficzność 

ale zarazem wiążącą się z nią  niedefiniowalność zawdzięcza mimesis i sedno  tejże mocy polega na 

zdolności do imitacji. Jest to w tej samej mierze  zdolność co również konieczność. „Mimetyczna 

partycypacja w otoczeniu oraz oparte na identyfikacji przejmowanie roli drugiej osoby stanowią 

podstawę i warunek konieczny dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w kulturze”
900

 pisze 

polski  znawca tematu mimesis R. Michalski. 

                                      Moc mimesis przechodzi na formy kulturowe które są „eksterioryzacją” 

ludzkiej struktury pojęciowej , sklasyfikowane są jako na trzecim stopniu  w ewolucji form myślenia 

przez Merlina Donalda. Gry które dają wyraz amorficznej zdolności do przybierania form i 

upodobniania się imitacji człowieka, jego proteuszowej istocie jakby to powiedział H. Plessner z 

jednej strony wzmacniają „ja” z drugiej wprowadzają element stasis, stabilizacji za pomocą ról 

społecznych i masek. Łączenie mimesis z procesem konstytucji tożsamości jest stałym wątkiem wielu 

koncepcji, ale swój  najpełniejszy wyraz zyskuje jednak w dziele wybitnego francuskiego filozofa 

Paula Ricoeura, który rozróżnia jej trzy poziomy. Nieustannie - jak twierdzi- dokonuje się w nas 

proces kształtowania i interpretacji którego przedmiotem jesteśmy my sami, nasze życie z jego 

przeszłością teraźniejszością i przyszłością,  nasze otoczenie, świat w którym żyjemy wszystko bez 

przerwy usiłujemy porządkować za pośrednictwem pewnej interpretacji tak żeby wszystko to 

przybierało dla nas pewien kształt całościowy
901

.“Naśladowanie ugruntowane jest w podstawowej 

konstytucji człowieka ucieleśnienie, identyfikacja, personifikacja opisują elementarna strukturę roli, 

wyznaczającej z góry – niezależnie od typu społeczności – stosunek jednostki do grupy, której 

jednostka jest członkiem.” 
902

Rola, która według koncepcji  H. Plessnera  gwarantuje człowiekowi 

posiadanie prywatnej egzystencji, sfery intymności, nie tylko nie znosi w ten sposób jego jaźni, lecz 

własnej ja tworzy. „Tylko w innej postaci własnej jaźni człowiek panuje nad sobą” podsumowuje H. 

Plessner. 

                                       Uzewnętrznienie, eksterioryzacja to nie autoalienacja o jakiej pisze w 

analogicznej sytuacji R.Caillois w przypadku eksterioryzacyjnej aberracji, ale  szanse bycia samym 

sobą. Personifikacja równoznaczna jest z identyfikacją daną jednostce przez imię „Jedynie struktura 

,dzięki której każdy staje się swym własnym sobowtórem, występuje powszechnie Świadczy o tym 

nadawanie imion.(...)„ Numina są tworem człowieka formułę tę można po odpowiednim powiększeniu 

skali zastosować i tutaj: człowiek odniesiony jest do jakiegoś vis-a-vis, z którym – nawet jeśli nie ma 

ono cech osobowych – może się porównywać jako z siłą , dzięki której żyje, przy czym porównanie 

możliwe jest tu wyłącznie w paradoksalnej perspektywie dystansu, jednoczącego skrajne oddalenie i 

bezpośrednią bliskość”.  
903

 

                                        W reinterpretacji Paula Ricoeura  mimesis zyskuje najbardziej istotny dla 

budowy ludzkiej podmiotowości wkład. Jak słusznie zauważa w kontekście myśli P. Ricoeura M. 

Drwięga stawanie sie podmiotem ma dwa oblicza: stawanie się świadomym, oraz stawianie się ja.
904

 

W swym  dorobku myślowym P. Ricoeur przypisuje  jej budowę ludzkiego życia w sensie opowieści, 

a możliwość zyskania struktury  w sensie narracyjno-osobowym łączy również z szeroko pojętą 

zdolnością mimetyczną. Krzyżują się tu trzy poziomy mimesis jako figuracji (przedstawienia) i 

operatora diegesis (mythos) który  tworzy narracyjną strukturę intrygi. 

Mimesis1- pierwszy poziom mimesis tzw. prefiguracja to zdolność dostrzegania następstwa zdarzeń w 
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procesie naszego życia. Mimesis 1 odnosi się do prenarratywnej struktury (strukturalnie, 

symbolicznie, czasowo zwykłego) świata działania. Mimesis 1 to właściwy świat akcji imitacji 

wydarzeń o których jest historia. Świat wydarzeń jest strukturalnie prenarratywny. Jest prenarrartywne 

ustrukturowany   symbolicznie i czasowo zorganizowany. Nie zawiera początku ani końca.  

Mimesis 2 – ta faza  eksplikuje konfiguracje różnych elementów w historiach zarazem przez 

narracyjne splatanie (emplotement), transformuje wydarzenia w historie. Mimesis 2 czyli tzw. 

konfiguracja  wyraża  transformacje wydarzeń  w narracje, poprzez proces mimetycznych 

zapośredniczeń. Drugi poziom mimesis  to konfiguracja „literacka” która transformuje wydarzenia w  

narracje, przekształcając następstwo wydarzeń w całość znaczącą. Strukturalnie określa kto, co  i 

dlaczego.  Symbolicznie zawiera świat akcji, znaki, zasady, normy. Akcja na tym poziomie to rodzaj  

quasi-tekstu gdzie symbole kierują interpretacyjnym zachowaniem czasowym. Jako projekt 

zorientowanym na przyszłość, oraz  motywacyjnie, motywacja bowiem zasadza się na przeszłości.  

Mimesis 3, na poziomie trzecim - refiguracja czyli przecięcie świata tekstu ze światem odbiorcy, to 

produkt interpretacji w odbiorze, gdzie dokonuje się fuzja horyzontu dzieła i horyzontu czytelnika. 

Wejście w pole komunikacji to wyposażenie konfiguracji narracyjnej w referencyjne odniesieniu do 

świata odbiorcy,  mimesis  świata tekstu ze światem odbiorcy (fuzja horyzontów) innymi słowy 

refiguracja konfiguracji w odbiorze czytelnika. Mimesis 3 oznacza przecięcie się świata tekstu i świata 

czytelnika, słuchacza, podmiotu świata eksternalno-symbolicznego przecięcie świata 

skonfigurowanego przez tekstualność -poezje i prozę  i świata w którym rzeczywiste działanie rozwija 

się rozwijając swoją szczególną czasowość. Człowiek przez refiguracje w micie i historii 

odzwierciedla własne życie które, następnie rzutuje wtórnie na rzeczywistość. Podsumowując 

referencja to mimesis I, mimesis II to mimesis twórczości. Swój ostateczny cel mimesis znajduje w 

odbiorcy to  właśnie mimesis III. W ten sposób dzieło językowe rzutuje poza siebie. Gdy świat 

przedstawiony w tekście zostaje przyswojony przez odbiorcę dopełnia się mimesis III. Jest to proces w 

którym tekstowa konfiguracja pośredniczy pomiędzy prefiguracją praktycznego obszaru i refiguracją 

za sprawą recepcji dzieła.
905

 

                                       Sposobem w jaki człowiek usiłuje zrozumieć i opanować różne sfery 

praktycznego życia, jest nadanie życiu narracyjnego przedstawienia. Zdaniem P. Ricoeura Arystoteles 

w tym celu w „Poetyce” połączył funkcję mimetyczną tragedii ze strukturą mitycznej fabuły. 

Arystoteles definiuje mythos jako fabułę, ułożenie faktów w system. Poetyka to sztuka tworzenia 

intrygi. Mimesis to aktywny, dynamiczny proces imitowania, dotyczy on akcji działania. 

Naśladowanie jest czynnością mimetyczną, bowiem sprawia że fakty układają się w intrygę, jest to 

tzw. naśladownictwo strukturalne.
906

  Formy imitacji jakimi są trzy poziomy mimesis  stanowią 

system. Mythos (emplotment)  czyli narracyjne splątanie wątków zawiera w sobie mimetyczną 

aktywność, imitacja akcji to  narracyjny splot (emplotment - zebranie zdarzeń w narrację z motywem 

przewodnim) w której wydarzenia są ustrukturowane w całość. Motyw (mythos) zestawia różne 

heterogeniczne jak i odległe czasowo elementy, unifikujący temat dodając wymiar finału do historii. 

Zorganizowane elementy maja miejsce w świecie działania ale organizacja ich  w  mythos czyli 

emplotment jest dziełem autora. Mimesis 3 oznacza intersekcje(przecięcie) świata tekstu i świat 

czytelnika respective słuchacza . Opowieść (narracja) jest organizacją wydarzeń w historie z 

akcją(mythos) i imitacją akcji(mimesis). Mimesis zawiera więcej niż emplotment/mythos , wyrasta 

poza poziom drugi mimesis. Dokonuje niejako samo-przekroczenia. Mimesis zawiera odniesienie do 

świata działania mimesis 1 i do zdarzenia czytania mimesis 3. Struktura jest kompletna jedynie jeśli 

czytelnik  czyta tekst względnie ekstrapolując tą formułę eksplanacyjną, jeśli śledzi narrację. 

Czytanie(podążanie za narracją) zawsze ma miejsce w kontekście pre-rozumienia czytelnika, dlatego 

mimesis 3 zawiera także odniesienie do świata czytelnika. Mimesis wprowadza konkordancje do 

czasowej dyskonkordancji i organizuje odrębne wydarzenia w koherentna i spójna całość. Jako istoty 

kulturowe mamy druga naturę która składa się z dyspozycji do identyfikacji. Narracja jest dla 

P.Ricoeura   formą samointerpetacji jak słusznie zauważa fiński badacz. A. Laitinen która pośredniczy 

między dwoma biegunami woluntarnym wysiłkiem dotrzymaniem słowa  i charakterem, ipse-
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identycznością  i idem-identycznością. Narracja jako samointerpretacja  zawiera dialektykę innowacji 

i sedymentacji, jest przeżywana i powiadana.W zbiegu dwóch zjawisk finalnych granicznie 

pojęciowalnych w systemie P. Ricoeura  jakimi są automimesis i autonarracja, creator i ens creatum 

zostają utożsamione. Człowiek jest zarazem narratorem i protagonista narracji co jest kolejnym 

wcieleniem paradoksu samo odniesienia. 
907

 

                                       Arne Melmberg podobnie jak P. Ricoeur rozważa koncepcję mimesis u 

starożytnych i dzieli  ją na dwa rodzaje. Platońskie mimesis przedstawia  jako pasywne 

odzwierciedlenie mythos-praxis to płodne pojęcia nadające mimesis charakter dynamiczny przez 

wbudowanie w nią elementu temporalnego” mowa niezależna” we wczesnej twórczości epickiej kiedy 

oddaje sie głos bohaterom to jakby analogon do posiadania teorii umysłu modelu umysłu posiadania w 

wyobraźni żywego modelu innego, niejako emulacja jego osoby. Zarazem jednak jest to punkt 

graniczny odtwarzając czyjeś zachowanie  stoimy po tej stronie granicy jaką wyznaczyła O. 

Freudenberg  między mową zależną i niezależną. Dopiero dystans związany z mową zależna pozwala 

nam na transwersowanie sytuacji przez przyjecie postawy narratora w szczególnym przypadku 

narratora własnej historii (tym samym uzyskania statusu „ja” językowego które dzięki symbolicznemu 

zapośredniczeniu mowy wykracza poza mityczną sytuacje sceny dramatu. 
908

We wszystkich tych 

strukturach pojawia się wymiar katoptryczny związany z interakcją zwierciadlaną, pojętą jako 

metafora ale nie tylko (J. Lacan, U. Eco) Chodzi o przywoływany przez W. Benajmina topos 

zwierciadeł odzwierciedlających się wzajemnie i zamykające tym samym wzrok w niekończącym sie 

„tam i z powrotem”. Walter Benjamin pisze :"kiedy dwa lustra na siebie spoglądają (podobnie jak 

czyni to jego partner w spojrzeniach kochanków ) otwiera perspektywę w stronę 

nieskończoności.”
909

W autobiografii (na poziomie ja autobiograficznego czyli zewnętrzno 

symbolicznego) jako odtwarzaniu pojawia sie "element lustrzanego odbicia"(specular moment) nie 

będący jednak sytuacją czy zdarzeniem" ale raczej momentem w procesie rozumienia" element ów, 

występujący we wszelkim rozumieniu, ujawnia strukturę  tropologiczną leżącą u podstaw wszelkiego 

poznania łącznie  z poznaniem samego siebie" czyli element mimesis .Katoptryczny żywioł mimesis 

który racjonalnemu umysłowi nie dał się opanować pojawia się na wszystkich poziomach jaźni w ja 

mimetycznym, narracyjnym i w autobiograficznym.  Element lustrzanego odbicia w tekście (na 

poziomie tekstualnym czyli ja zewnętrzno-symbolicznego)  to uwikłanie dwóch podmiotów pisarza i 

czytelnika  w proces lektury, w którym uczestniczą zastępując sie wzajemnie i odbijając sie w sobie, 

wzajemność ta zakłada dyferencjacje, jak i podobieństwo.
910

Pisarz i czytelnik w tym ujęciu to dwa 

nieoddzielne wymiary podmiotu, autorefleksyjnie zdualizowanego poprzez medium kultury (w tym 

szczególnym przypadku tekst). 

                                       Arystoteles ustalając formalne cechy intrygii (mythos) definiując gatunek 

tragedii etc. wytyczył paradygmaty pracy na różnych poziomach wytwórczej wyobraźni którym 

odpowiada porządek czasowy i porządek przyczynowo skutkowy. Wyróżnił dwa tryby  organizacji 

materiału przedstawionego i operowania w dziele sztuki,  głębiej interpretując to również dwa sposoby  

działania ludzkiego umysłu-  mimesis i mythos. 

Współdziałanie  tych dwóch wektorów myślenia i organizacji życia kreuje  miedzy innymi tożsamość 

narracyjną, która jest o tyleż samo historią co i mimetycznym zabiegiem. Jest ona wynikiem 

mimetycznego wysiłku rzutowania na rzeczywistość i odzwierciedlana rzeczywistości historycznej we 

własnym życiu jak również  rzutowania własnego życia na historie. Kondominium historii i opowieści  

tworzy  ludzki świat opowiedziany, tworzy z niego sensowną całość. W ten sposób następuje scalanie 

ludzkiego świata, nasza historia aby być sensowna potrzebuje zdolności mimetycznych, swego 

rodzaju  odzwierciedlania - które rzutuje świat jako sensowną całość na nasze życie. P. Ricoeur za 

Arystotelesem przypisuje 
911

budowanie intryg  operacyjnemu  charakterowi  pojęć poetyki- mythosowi  
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i mimesis. To  dwie operacje a nie struktury jak podkreśla
912

,mythos jako  uporządkowany układ 

zdarzeń i mimesis jako odgrywanie zderzeń,  kontrapunktują się, w ten sposób  naśladownictwo 

nabiera dynamicznym-procesualnego charakteru gdzie wytwórcza wyobraźnia jako generująca  reguły 

matryca  spełnia syntetyzująca funkcję. Lektura w sensie benjaminowskiego „lesen” - czytania ale i 

zbierania
913

, szeroko pojętych tekstów kultury pozwala  znaleźć w nich własne życie, ponieważ 

oferuje struktury znaczące nadające sens i cel-zadanie własnemu życiu. Istotny w tym względzie jest 

wkład indywiduum w proces odbioru tekstu narracyjnego. Działanie  mimesis odbywa się na 

płaszczyźnie 2  i 3, konfiguracji tekstu narracyjnego i jego referencji w odbiorze czytelniczym. 

Czytelnik jest sprawca który ze względu na swój czyn-lekturę odpowiada za jedność drogi od mimesis 

1 prefiguracji do mimesis 3 refiguracji przez mimesis 2 konfiguracje. W  zastosowaniu trzeciego 

stadium  w słuchaczu-czytelniku kończy się droga mimesis. Ta jednak wpływ narracji i świata fikcji na 

tożsamość ma jednak odwrotną stronę. W modelu inseminacyjnym dzieło jako  rozsadnik wartości 

dzieło przenosi wartości wzorce w psychikę odbiorcy .Mechanizm naśladowania jest powtarzany 

przez dzieło sztuki przekształca odbiorcę w naśladowcę, wytwarza efekt naśladowczy przeciwny 

efektowi katarktycznemu wyzwalającemu. Poprzez przyswojenie naśladowcze  w reakcji na sztukę 

naśladowanie mediatyzuje postawę wobec rzeczywistości pozwala się wobec niej zdystansować. 

Forma symboliczna jaką jest sztuka również wynika w jakimś stopniu z mimesis i jest jej 

charakterystyczną anamorfotyczną projekcją (w sensie projekcją formy poza nią samą). 

Kolejnym istotnym problemem jest kwestia transformacji mimetycznych. Transformacje tego typu 

przekształcają przedmiot naturalny w przedmiot semiotyczny, dokonuje się w ten sposób 

zwielokrotnienie owego przedmiotu naturalnego .
914

Po drugie naturalizuje przedmioty kulturowe i 

semiotyczne. Następuje  zatarcie różnicy ontologicznej dzieła i jego przedmiotu. Mimetyzm 

egzystencjalny to doświadczenie podmiotowe w sferze ludzkiej subiektywności. Każda z czynności 

mimetycznych odwodząc naśladowczo od własnego subiektywnego „ja” pogrąża go w dystrakcji 

.Samo uczestnictwo w strukturze naśladowania bycie naśladowcą  powoduje kryzys osobowej 

tożsamości jednostki i wystawia na próbę jej odrębną podmiotowość, o czym pisał R. Girard . 

Zderzenie dwóch warstw podmiotu narracyjnej i mimetycznej jest często konfliktogenne. Na glebie 

kryzysu rodzi się doświadczenie naśladowania jako szczególnego doświadczenia egzystencjalnego. 

Rozwija się dialektycznie udział w działalności naśladowczej i uwikłanie w struktury naśladowcze 

oraz narzucane przez nie „bycie na zewnątrz siebie ku” które wywołują kryzys podmiotowości który, 

rodzi negacje naśladowania oraz doznawanej w nim i za jego pośrednictwem alienacji. Która 

paradoksalnie jest, jak wielokrotnie to podkreślaliśmy subiektogenna  i stanowi podstawę uzyskania 

pozycji ekscentrycznej która, staje się w toku rozwoju przywilejem człowieka jako homo sapiens. 

Negacja naśladowania, jak też opór stawiany przez zobiektywizowane struktury naśladowcze kierują z 

kolei jednostkę ku własnej subiektywności, ku własnemu odrębnemu” ja’, obudzonemu przez 

zagrożenia, jakie stwarza naśladowcze upodabnianie się do innych ja. To” ja” jest zarazem nowym ja 

jako efekt przyswojenia i jednocześnie  przekroczenia imitacji .Nowe” ja” które przez rozwijanie się 

symboliczne tak jak mit jest symbolem rozwiniętym w narracje pragnie rozwinąć się i 

odróżnić.
915

Aspekt negatywności zarazem wzmaga subiektywizację podmiotowości która eliminuje 

(neantyzuje) otoczenie uprzedmiatawiając je i bez której nie mogłaby istnieć działalność asymilacyjna 

wobec rzeczywistości.” Podsumujmy, moc respective władza mimetyczna w reinterpretacji pojęciowej  

P. Ricoeura  jest to  zdolność budowanie tożsamości w oparciu o mechanizm trzech poziomów:  

mimesis prefiguracji, konfiguracji i refiguracji, czasu historycznego i czasu fikcyjnego. Mimesis 

historyczna, fikcyjna i trzecia bazująca na przecięciu dwóch pierwszych jest historyczną autonarracją 

człowieka, który buduje swoją tożsamość w oparciu o historię swego życia. Swą opowieść  buduje na 

bazie historii inkorporowanych z kultury. To „ja” nie ma oparcia w przedmiotowości ale formalnie w 

ramach konstruowanej w oparciu o mity i rytuały narracji  i to ona jest jego strukturą. 

                                       O antropogenetycznej konieczności drugiego filaru obok mimesis jakim jest 

mythos (diegesis), świadczy przypadek opisany przez Oliviera Sacksa w jego słynnej książce 
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”Mężczyzna który pomylił swoją żonę z kapeluszem”. O. Sacks omawia  w niej  historię  “pana 

Thompsona” cierpiącego na przypadłość nazywaną “psychozą Korsakowa”. Zespól Korsakowa polega 

na braku  wyznaczników nadających spójność własnej historii orazutratę pamięci i tożsamości 

podmiotowej. Jedyna możliwość dla chorego by  trwać jako podmiot to  nieustanna kreacja 

niekończących  się konfabulacji i zgodna z zasadą czytelności narracyjnej ciągła konieczność 

dokonywania wyboru miedzy wersjami. Zespół Korsakowa wyróżnia się zanikiem mechanizmu 

selekcji materiału przed świadomym opracowywaniem, zanika również przejrzystość referencyjna i 

brak ram oddzielających  opowieści fikcyjne od fragmentów autobiografii. Osoba taka traci zdolność 

zachowania śladów bezpośredniej przeszłości, następuje rozpad systemu współrzędnych 

czasoprzestrzennych warunkujących jedność pracy umysłu i  zdolność do symbolicznej  organizacji 

wrażeń podmiotu. Jak głęboko jest w nas ,w naszej naturze w języku  narracja jako uporządkowanie 

zdarzeń, nawet  sfera  emocji przeniknięta jest mitem w sensie diegesis, nasze „instynkty” również mu  

podlegają, świadczy przypadek pana Thompsona.  Pan Thompson dotknięty tą dziwną chorobą  

“Ciągle stwarzał świat i siebie by zastępować to co bez ustanku zapominał i tracił. Taki szał może 

budzić niezwykłe siły inwencji wyobraźni, istnego geniusz konfabulacji, ponieważ pacjent musi 

dosłownie w każdym momencie wymyślać siebie (i swój świat)”. Co O. Sacks komentuje: „Każdy z nas 

ma swoja historie życia, wewnętrzne opowiadanie – którego ciągłość, sens, jest naszym życiem. Można 

powiedzieć, że każdy z nas konstruuje i żyje swoje „opowiadanie”, a to opowiadanie jest naszą 

tożsamością.(...) aby być sobą, musimy mieć siebie – posiadać historie swojego życia, a jeśli trzeba, 

posiąść ją od nowa. Musimy “pamiętać” siebie, pamiętać swoje wewnętrzne przedstawienia 

opowiadanie. Człowiek musi mieć takie opowiadanie, bezustannie opowiadaną samemu sobie historię, 

by być sobą, by posiadać tożsamość”
916

Pozbawiony pamięci Pan Thompson skazany był na ciągłą 

kreacje swoich chwilowych inkarnacji narracyjnych aby niejako utrzymać się na powierzchni 

świadomości “Świat wciąż mu znika , traci znaczenie, ginie. Pan Thompson musi szukać znaczenia , 

tworzyć to znaczenie w rozpaczliwy sposób, wciąż coś wymyślając, przerzucając mosty znaczenia nad 

otchłanią bezsensu, chaosem, który się pod nim bezustannie otwiera „
917

Jako konkluzję refleksji O. 

Sacksa można powołać się na P. Ricoeura, który  podsumowuje  w 3 tomie swego dzieła “Czas i 

opowieść” podmiot rozpoznaje sam siebie w historii którą sam sobie opowiada o sobie”.
918

 

V.4. Mimesis jako strategia adaptacyjna. 

                                       Trzy  stadia w ewolucji myślenia wychodzące od imitacji przedstawił w 

“Origins of the Modern Mind “
919

 Merlin Donald. Według  M. Donalda te  trzy poziomy kognicyjne 

łączą się z różnymi poziomami komunikacji. Stadium mimetyczne polega na zdolności  do cielesnego 

odgrywania - mimowania zdarzeń, przy czym  nie samych przedmiotów ale całych zjawisk np. 

atmosferycznych, etc.  Ilustrując to słowami  S.Langer ”człowiek prymitywny tańczy wraz z deszczem, 

zaprasza żywioły do udziału w rytuale”
920

, jednocześnie mimowanie jest formą intencjonalnej 

komunikacji odwołującej się do znaków ikonicznych. Drugie stadium zwane leksykalno - mitycznym, 

wchodzimy tu na obszar drugiej wyróżnionej przez Arystotelesa zdolności mythos. Ten etap zakłada 

wymyślanie słów, ekspresję symboliczną par excellence, a to coś więcej niż percepcja i transformacja 

na obrazy  sygnałów z otoczenia.  Konsekwencją tego stadium rozwoju jest umiejętność łączenia słów 

w opowiadania i mity. Mimesis i mythos współgrają w ludzkiej zdolności do myślenia, mythos 

odpowiada za tworzenie ciągów myślowych i narracji, natomiast mimesis leży u podstaw 

metaforyzacji i łączenia aspektów rzeczywistości, analogizacji i postrzegania podobieństw, 

porównywania. Trzeci  etap tzw. eksternalizacja pamięci łączy się  z pojawieniem się  obrazów i pisma 

czyli projekcją świata wewnętrznego na przedmiotowe korelaty w świecie zewnętrznym, które 

następnie w ten sposób stają się dostępne  innym uczestnikom i kształtująco na nich wpływają. Odnosi 

się to także do spajania zewnętrznego podmiotu w symbolach zewnętrznych, w których rozpoznaje się 

jako podmiot. Stanowi swego rodzaju antymimesis, jest niejako upodabnianiem świata zewnętrznego 
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do świata wewnętrznego przez ekspandowanie treści przestrzeni wewnętrznej . 

Eksternalizacja uzewnętrznienie, eksterioryzacja nie oznacza  autoalienacji, ale szanse bycia samym 

sobą 
921

jak stwierdza H. Plessner, jest niejako zewnętrzną formą samorealizacji. 

Gesty mimiczne pierwotne przypominają w pewnym stopniu to do czego się odnoszą i w pewnym 

sensie są „żywymi” ikonami wywodzącymi się z onomatopej. Za łączenie w dłuższe ciągi odpowiada 

system sensoryczno-motoryczny odpowiadający również za sekwencje ruchowe złożone  rozciągnięte 

w czasie, również u dzieci zaobserwować można wzmocnienie  gestykulacyjne zbitki słów. 

                                       M. Donald i za nim P. Gardenfors twierdzą że faza mimetyczna jest 

koniecznym poprzednikiem języka mówionego, ”Mimowanie polega na celowym używaniu całego 

ciała do komunikowania naszych intencji obejmuje także spojrzenie i jego kierunek. zdolność do 

takiego zachowania zakłada że osoba posługująca się mimowaniem potrafi wyobrazić sobie gest, 

zanim go wykona”
922

. Aby komunikacja była skuteczna, musi też wyobrazić sobie jak ten gest 

wygląda w oczach innych. Mimowanie jest intencjonalną komunikacja. Ćwiczenie mimowania 

schematów ruchów prowadzi do powstania nowego rodzaju pamięci – ruchowej, sekwencyjnej. 

Tworzą się nowe reprezentacje oderwane sekwensów mimowania, przyswajając je  mózg przysposabia 

się do sterowania kombinacjami ruchów. Przygotowuje się też do używania mowy. Wracając do W. 

Benjamina który jest naszym przewodnikiem w naszych poszukiwaniach pisze: ”Owo mimetyczne 

uzdolnienie, które wcześniej stanowiło fundament jasnowidztwa , w toku rozwoju trwającego całe 

tysiąclecia przeniosło się stopniowo w sferę mowy i pisma, czyniąc z nich najdoskonalsze archiwum 

niezmysłowego podobieństwa.(...)Tym samym język byłby najwyższą formą zastosowania zdolności 

mimetycznej: stanowiłby medium, w które bez reszty wstąpiły dawniejsze zdolności postrzegania 

podobieństwa(..)pismo i mowa są tymi dziedzinami , którym z biegiem dziejów jasnowidztwo 

przekazało dawne moce”.
923

Język jest jego zdaniem – podkreślmy - najwyższą forma zastosowania 

zdolności mimetycznej. Znak, słowo ma również potencjał ekspresji mimetycznej, momentem 

mimetycznym jest swego rodzaju  konotacyjna aura, otaczającej semantyczny rdzeń słowa. Język 

organizuje prace zmysłów i kształtującej się wyobraźni, jednak  socjalizacja czyli w tym przypadku 

zespołowa standartyzacja znaczeń  powoduje że mimetyzm przechodzi ze sfery zachowań do sfery 

wyobraźni. 
924

Mythos na płaszczyźnie somatycznej jest sekwencyjno-motorycznym ciągiem zachowań 

który wzmocniony przez rytualizacje czyli grupowe zbiorowe utrwalanie znaczeń i przeniesiony na 

płaszczyznę języka staje się  opowieścią.“Zdolność do tworzenia nowych kombinacji motorycznych 

jest zlokalizowana bardzo blisko miejsca, gdzie gnieździ się zdolność do budowania sekwencji 

słownych”.
925

Mythos- fabuła jest duszą (zasadą organizującą)  naturę dramatu.
926

 

Idąc za P. Gardenforsem istotnym elementem składowym dla aktu mimetycznego par excellence, jego 

nierozerwalną komponentą jest rozumienie intencji, dostrzeżenie w jaki sposób działanie prowadzi do 

celu czyli potrzeba  zdolności wyobrażenia sobie intencji drugiej istoty, a tym samym dostęp do części 

jego świata wewnętrznego, a z drugiej strony umiejętności postrzegania złożonego ciągu działań jako 

całości czyli arystotelesowski mythos. 
927

Widzimy zatem jak głębokie były intuicje Arystotelesa  który 

łączył dwie władze mimesis i mythos (diegesis).“Małpy i inne zwierzęta nie posiadają  zdolności 

mimicznej(...) która była pierwszym wielkim krokiem w kierunku współczesnego człowieka“ twierdzi 

M. Donald, “Mimowanie jest zdolnością bardziej fundamentalna niż na ogół zdajemy sobie sprawę”
928

 

P. Gardenfors zwraca również uwagę na oczywisty, a często pomijany fakt że kiedy nie możemy 

komunikować słownie naturalnie odwołujemy się do gestykulacji. 

Od opisowych gestów następnym krokiem jest taniec i w ślad za nim  rytuał angażujący ruchy całego 

ciała. Obrządki używanie były w funkcji komunikacyjnej  na meta-płaszczyźnie do zaznaczania 

początku lub końca różnego rodzaju działań wewnątrz plemienia odgrywanie na migi planowanego 

polowania lub ataku na inną grupę, w grę wchodziło tu już myślenie planowe. A planowaniu 
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antycypacyjne  wymaga umiejętności posługiwania  się symbolami i znakami ikonicznym odnośnie 

zjawisk które nie są współobecne z opowiadaniem. Reprezentacja ale również identyfikacja powtarza 

to co się stało, rytuał wprowadza skutek który w działaniu ukazany został obrazowo. Funkcja jego nie 

polega na naśladowaniu, lecz na umożliwieniu udziału lub uczestnictwie Arystoteles jak o tym 

wspominaliśmy dokonał dyferencjacji w obrębie pojęcia na sens metektyczny (uczestniczący) i 

mimetyczny ( naśladowczy).
929

 Według S. Langer sens dramatycznego spektaklu odzwierciedlanego w 

rytuale mimetycznym polega  na utrwalaniu wspomnienia o ważnych wydarzeniach zarazem 

odgrywania ich przez partycypacje ponownego utrwalania i symbolizacji: jak pisze autorka.“Tu leży 

źródło rytuału mimetycznego. Wspomnienie czczonych wydarzeń jest szczególnie silne w celebracji , 

która oddaje  dziękczynienie zbawczej mocy(..)przenika , być może najpierw zupełnie nieświadomie do 

gestów I krzyków tradycyjnie przekazujących także dziękczynienie..Historie opowiada się powtórnie, 

ponieważ odsłania ona charakter boga, i podczas gdy opowieść staje się formuła, gestykulacja ,która 

jej towarzysz, przeradza się w gesty tradycyjne, nową cielesną ekspresję, którą można wpleść we 

wzorzec rytualny.(...)nabierają właściwego im ruchu i rytmu osiągając prawdziwą harmonię”
930

 

Za pomocą obrządku składającego się z elementów ikonicznych lub symbolicznych można wobec 

całego plemienia grupy zaznaczyć np. zawarcie związku małżeńskiego, co jest doskonałym również 

przykładem planowania antycypacyjnego, taki układ zawiera w sobie projektowanie na przyszłe 

wydarzenia, które wymaga kooperacji zapośredniczonej symbolicznie. Przywodzi to na myśl to nieco 

jeden z aspektów tożsamości narracyjnej wyróżniony  P. Ricoeura o  charakterze nie wyłącznie 

etycznym: wierność danemu słowu. Wierność sobie jako rzutowanie samego siebie w czas 

„upodobnianie czasu do samego siebie” naszej przyszłości nadajemy mimetyczny, oczekiwany przez 

nasz pożądany kształt który jest odzwierciedlaniem naszego ja. Ten podział można uzupełnić o 

stadium wcześniejsze posiłkując się pracami A. Kowalskiego stadium metamorficzne. Zatem 

metamorfotyczne, mimiczne, mityczne i ostatnie które można ochrzcić na potrzeby naszego wywodu 

eksternalizacyjnym. Jest ono w istocie projekcją świata wewnętrznego  na rzeczywistość zewnętrzną, 

czyli sui generis odwrotną mimesis - upodabniania  świata zewnętrznego  do naszego wnętrza. 

U podstaw mowy leży zdolność do posługiwanie się metaforami, zaś jej podstawą są polimodalne 

przedstawienia generowane dzięki synestezji jak przypuszczał J.G. Herder. Mimowanie utorowało 

drogę mowie. Mowa nie zastąpiła mimowania, ale rozszerzyła jego możliwości, mogła być 

interpretowana jako gesty dźwiękowe “zdolność do intermodalności jest koniecznym warunkiem 

posługiwania się w mowie metaforami.”
931

 Żeby powiedzieć ze jakiś kolor jest krzykliwy,  musimy 

dostrzegać podobieństwo wrażeń, jakie wywołuje w nas ten kolor i głośny dźwięk, właśnie owa 

zdolność synestezji jest jednym z aspektów “mocy mimetycznej”. Gerald  Edelman  rozpatrując 

wyróżnione przez siebie “segmenty” kognitywne w aparacie  poznawczym człowieka stwierdza 

“ważności podstawowej triady; percepcji uczenia się na  pomięć nawet ich łączne funkcjonowanie nie 

może wyjaśnić wyższych zdolności, takich jak łączenie kategorii percepcyjnych w sposób 

umożliwiający powstanie ogólnych własności relacyjnych.”
932

Własności te wymagają tworzenia pojęć 

- czyli możliwości kategoryzacji pod względem relacji ogólnych czy abstrakcyjnych. Tą możliwością 

daje  moc tworzenie metafor, polegająca na łączeniu wielopłaszczyznowym zjawisk. U jej podstaw  z 

kolej  leży pojęcie mimesis, która umożliwia odnajdywanie niezmysłowych czy raczej 

ponadzmysłowych  podobieństw. Kategoryzacja pojęciowa przez izolację  i abstrahowanie  pewnych  

elementów  i łączenie ich w klasy czy zbiory jest również wywodliwa z tej zdolności. W tym 

kontekście mimesis jawi się zatem jako uniwersalne spoiwo,  iunctim dzięki któremu człowiek 

orientuje się w świecie i ma możliwość tworzenia sensownych całości. Można zatem wnioskować że 

fundamentalna triada wyższych funkcji nerwowych- kategoryzacja percepcyjna, pamięć i uczenie się, 

stanowiących  nierozerwalny aspekt działania umysłu
933

 ma swoje głębsze zakorzenienie we władzy 

mimetycznej. Psycholog  Michael Tomasello z kolei,  rozpatrując pod kątem etologicznym zjawisko  

naśladowania  wśród zwierząt i ludzi rozróżnia trzy  poziomy imitacji
934

 .  
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Pierwszy to tak zwane wzmocnienie bodźca (stimulus enhancement) zwierze dostrzega  innego  

osobnika z  grupy manipulującego jakimś przedmiotem lub zachowującego się w określony sposób, 

uczy się postępować w podobny sposób i czeka na rezultat. Jedyna rzecz której się liczy to osiągnięcie 

tego samego rezultatu, nie oznacza to powtarzania ruchów innego zwierzęcia i nie zakłada 

zrozumienia że jego zachowanie jest intencjonalne. 

Na drugim poziomie nazwanym  podrabianiem (mimicking) zwierze  imituje ruchy, powtarza 

zachowania innego zwierzęcia. Podrabianie nie zakłada zrozumienia intencji stojących za 

zachowaniem jedynie kopiuje zachowanie danego zwierzęcia naśladując ruchy jego ciała. 

O  naśladowaniu jako zachowaniu mimetycznym w sensie właściwym możemy mówić dopiero na 

poziomie trzecim -  naśladowanie (imitation)w tym sensie  dostępne jest o jedynie człowiekowi i być 

może  delfinom
935

. Zwierze które naśladuje, rozumie intencje kryjącą się za danym zachowaniem a nie 

tylko ruchy i rezultat, widzi w jaki sposób zachowanie prowadzi do celu. Potrzeba do tego zdolność do 

wyobrażania sobie intencji drugiego zwierzęcia (używając terminologii P. Gardenforsa inkorporacji 

jego świata wewnętrznego) ,z drugiej strony umiejętność postrzegania złożonego ciągu działań jako 

sensownej całości. I tu  wracamy do P. Ricoeura który zdolności rozumienia i łączenia zjawisk w ciągi 

czasowo-narracyjne  przypisuje procesowi rozgrywającemu  się między mythosem a mimesis. 

Analogicznie M. Donald wyodrębnia trzy rodzaje kopiowania wzorców : mimikrę (replikowanie 

pewnego zachowania bez znajomości celu), imitację (uwzględniającą cel), mimezę ( polegającą na 

powtórzeniu zdarzenia dla celów komunikacyjnych, wymaga uwzględnienia audytorium oraz zakłada 

konieczność przyjęcia perspektywy trzeci osobowej po stronie „aktora” w odniesieniu do własnego 

zachowania”). Daje się tu sformułować hierarchia; podstawą dla mimezy jest imitacja, dla imitacji 

mimikra. M Donald postuluje że mimesis jest fundamentem dla powstania kultury oraz wykształcenia 

się języka.  
936

 Jak twierdzi M. Hohol koncepcje M. Tomasello i M. Donalda  w których podkreślana 

jest rola imitacji w poznaniu społecznym i ewolucji kulturowej są  spójne z hipotezami dotyczącymi 

działania systemu neuronów lustrzanych.
937

 

Inteligencja makiaweliczna, modny obecnie termin również opiera się na imitacji ściślej rzecz biorąc 

na emulacji. Polega ona na stworzeniu w obrębie psychiki modelu obcego umysłu który zawiera nasz 

model etc. Emulacja taka żeby być pełna musi zawierać automodel . Jednocześnie opiera się na 

instynkcie naśladowczym wywiedzionym z rzeczywistości interpodmiotowej i odniesionym do 

rzeczywistości przedmiotowej tworzy stałe znaczenia którymi można operować. Mimesis, 

naśladowanie jest naturalnym samoczynnym procesem, można powiedzieć naturalną symboliką, za 

pomocą którego przedstawiamy w sensie ikonicznej prezentacji(obok innych odniesień znakowych- 

indeksalnego wskazywania i symbolicznego reprezentowania) czynności naszemu umysłowi. 

Naśladować  przedmiot, zjawiska, zwierzę to symulacja, naśladowanie innych ludzi to emulacja i 

powiązana z nią  inteligencja makiaweliczna, co gdy mamy naśladować samych siebie czyli po 

ricoeurowsku być sobą? Naśladować samego siebie to utrwalać siebie patrząc w przeszłość  i 

dotrzymywać  wierność danemu słowu stąd charakter dialektyki idem i  ipse. Aby być sobą musimy, 

mówiąc paradoksalnie naśladować samych siebie. (automimesis) 

                                        Nawet  matematyka jest możliwa dzięki akwizycji symbolicznej. 

Najważniejszą kwestią jest w tym wypadku przyswojenie przez zwierze zapisu symbolicznego  

otwierającego na zupełnie nowy wymiar, który przekracza świat „konkretów” w jakim do tej pory 

zwierze się poruszało. Bez aparatu symbolicznego, za pomocą którego komunikuje się swoje idee 

innym i przekazuje swoje wyniki następnym pokoleniom, nie byłoby takiej rzeczy jak matematyka- w 

istocie nie byłoby właściwie kultury, gdyż z wyjątkiem może kilku prostych narządzi, kultura oparta 

jest na używaniu symboli.
938

Aby nauczyć się zarówno matematyki jak i języka potrzebna jest jeszcze 

inna  unikalna dla homo sapiens  zdolność poznawcza, która jeszcze silniej osadza umysł w kulturze i 

interakcjach społecznych. Zdolnością tą jest imitacja. Mimesis jako taka jest wielowymiarowym 
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iunctim. Jest przede wszystkim spoiwem  społecznym. Mimesis funkcjonuje jednak również jako 

uniwersalne spoiwo między formami symbolicznymi i w ramach form symbolicznych. Jest w sensie 

kolektywno-historycznym, również łącznikiem międzypokoleniowym. Imitacja odgrywa zasadnicza 

rolę w powstaniu i ewolucji kultury.
939

 Dla M. Tomasello kultura i uczenie się kulturowe są 

szczególnymi przypadkami strategii ewolucyjnej polegającej na rozbudowanej ontogenezie.  Idea 

kumulatywnej ewolucji kulturowej jest niesprzeczna z darwinizmem umożliwia ją konkretna  

zdolność poznawcza  która powstałą przez  dobór naturalny -  imitacja wydaje się szczególnie 

rozwinięta u ludzi i decyduje o unikalności homo sapiens.
940

Homo sapiens jest w niespotykany sposób 

przystosowany do myślenia i działania kooperatywnego w grupach kulturowych, wszystkie 

osiągnięcia kognitywne:  technologie symbole językowe i matematyczne, instytucje społeczne nie są 

rezultatem samotnego wysiłku ale interakcji jednostek. Przystosowanie to jest wynikiem rozwoju 

różnorodnych form i poziomów imitacji. Wymagane są trzy konieczne warunki dla kumulatywnej 

ewolucji kulturowej i synergii kognitywno-operacyjnej”. Altruizm w odniesieniu do dzielenia się 

informacji. Rozwinięta z mutualizmu współpraca oparta na pokrewieństwie lub wzajemności.  Trzeci 

element to  rozwój zdolności poznania społecznego i mechanizmów motywacyjnych pozwalających na 

koordynacje działań i złożoną komunikację z innymi oraz rozwinięcie grupowych instytucjonalnych 

praktyk bazujących na normach społecznych, czego podstawą jest rytuał .
941

 

Wspólny cel działania jest według M. Tomassello  pierwszym etapem wykształcenia wspólnej uwagi i 

wspólnej wiedzy, intersubiektywność warunkuje  zdolność do złożonej komunikacji. Wykształcają się 

złożone umiejętności kolektywne , takie jak; wzorce motywacyjne, wspólne działania i dzielona 

intencjonalność. Ludzka zdolność do kooperatywnej komunikacji pojawiła się najpierw w ramach 

działań wspólnych. W ramach których możliwe było  ustalenie wspólnych tematów i które generowały 

kooperacyjne motywy. Sama wzajemna korzyść nie wystarczy, tworzy ona jedynie kontekst do 

powstania ogólnych norm kooperacji potrzeba rozumienie ról które się odgrywa we wspólnych 

działaniach a to z kolei uwarunkowane jest zdolnością do spojrzenia na sytuacje ze wspólnej 

perspektywy i sformułowania wspólnego celu. 

Normy powstały pod wpływem presji upodobnienia się do grupy szczególnie w drodze imitowania 

innych, takie normy budują spójność grupy i wprowadzają ją na ścieżkę szybkiej ewolucji kulturowej. 

Ewolucja zdolności do komunikacji symbolicznej jest zależna od przyjęcia wspólnej perspektywy, 

umiejętności oglądu wykraczającego poza czysto egoistyczne pobudki. Mutualizm homo sapiens jest 

jego cecha wyróżniającą, ludzie utożsamiają się bardziej  z członkami swojego gatunku niż inne 

naczelne. Dzięki temu  rozumieją innych jako istoty intencjonalne i obdarzone umysłem. Pozwala to 

na przyjmowanie perspektyw innej niż własna (ja) perspektywy innego (ty) czy perspektywy grupy 

(my), oraz odgadywanie celów przyświecających innym jednostkom. 

Imitacja umożliwia pojawienie się efektu zapadki kulturowej która prowadzi do kumulatywnej 

ewolucji kulturowej. Działanie zapadki polega na tym że nie pozwala ona cofnąć się do poprzednich 

stadiów ewolucji – gdy jakiś nowy wytwór pojawia się w kulturze, jest następnie przekazywany z 

pokolenia na pokolenie, dzięki temu nie musimy wymyślać koła na nowo. Wzorce zachowań, sposoby 

ujmowania problemów, perspektywy poznawcze są czymś czego uczymy się od innych. 

Modyfikujemy odziedziczone osiągnięcia kulturowe które z kolei uczą się od nas kolejne pokolenia. 

Imitacja par excellence to kopiowanie sposobu wykonania czynności działania jak i celu tego 

działania.
942

Pełni role w początkowej fazie rozwoju osobniczego dzieci to maszyny naśladujące” ich 

naturalna reakcja na wiele sytuacji jest powtarzaniem tego co robią inni wokół nich. M. Tomasello 

podobnie jak L. Wygotski zauważa interakcje miedzy indywidualną a kulturową ścieką rozwoju, 

dziecko przejmuje konwencje kulturowe  przyswajając je sobie w drodze  naśladowania lub innej 

formy uczenia się kulturowego, a następnie dokonuje twórczego przeskoku wykraczając  poza nie i 

samodzielnie odkrywając relacje kategorialne lub analogie. U małp występuje emulacja tzn. nie ważny 

sposób, ale zmiana do jakiej czynność prowadzi. Dochodzenie do tego samego celu, ale w dowolny 
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sposób. Poznanie społeczne to druga forma rytualizacji ontogenetycznej polegającą na 

wytworzeniu sygnału (rytuału) zrozumiałego jedynie dla dwóch osobników,  na przykład matki i 

dziecka. Sygnał taki nie ma natury imitacyjnej i nie jest rozpowszechniony w grupie. Imitacja 

jest najbardziej wyrafinowaną formą przekazywania wzorców kultury.
943

 Podobnie M. Donald  

podkreśla że w perspektywie filogenetycznej powstanie kultury opartej na zdolnościach 

imitacyjnych (mimetycznych) poprzedziło powstanie języka. Najbardziej efektywną formę 

transmisji kulturowej  stanowi precyzyjne kopiowanie zarówno celów jak i sposobów realizacji.  

Efektem  jest powstanie kumulatywnej ewolucji kulturowej, która to z kolei prowadzi do 

koncepcji kumulatywnej formacji podmiotu i idei podmiotu hybrydycznego, biologiczno-

kulturowego. Symbol za pomocą mechanizmu zapadkowego pozwala na intergeneracyjne 

przekazywanie innowacji, te z kolei inkorporowane we wczesnej fazie rozwoju formułują 

podmiot . 

                                       Jak zaznaczyliśmy na wstępie pracy naszą hipotezą wychodzącą od założeń 

metodologicznych E.Cassirera, ale zarazem zmieniających ich kierunek, jest że formowanie „ja” 

następuje  w fazach odpowiadających formom symbolicznym. Ja historyczne będące zwieńczeniem 

systemu poszukuje sie spójności i sensu historii to odpowiednik, aspekt” ja” autobiograficznego, 

pamiętajmy jednak że życie duchowe ludzi nie posiada realności fizycznej. Należy podejmować  

nieustanne wysiłki by podtrzymywać jego realność , skostniałe symbole historii muszą ukazywać 

swoje dynamiczne wewnętrzne  siły. Człowiek nie jest przedmiotem, potrzebuje nieustannej siły 

podtrzymywania,  bijące źródło ja fizycznego dostarcza  wzorca w które wpisuje się non 

stop/nieustannie  jego historia życia jako narracja jest nieustannie  rekonstruowana.   Człowiek jak 

„Pan Thompson” z książki O. Sacksa musi podtrzymywać się w istnieniu opowiadając sobie swoją 
historie. Raz osiągnięty poziom narracyjny nie może być anulowany.   

                                       Omawiając formy imitacji wśród zwierząt i ludzi T.Witkowski pisze:
944

 

Badacze kładą nacisk na dwa główne procesy, które maja znaczenie w społecznym uczeniu się 

zwierząt. Jednym z tych mechanizmów jest instruowanie. Pomaga ona przede wszystkim zwiększyć 

skuteczność odzyskiwania zasobów pamięciowych, które uczący się wcześniej zgromadził. 

Obserwując swoich współtowarzyszy wykorzystujących w określony sposób przedmioty lub 

wykonujących  konkretne czynności, uczący się otrzymuje instrukcje jak działać, jak wykorzystywać 

daną czynność czy rzecz. Zarówno czynności jak i rzeczy zostały już wcześniej zapamiętana, a teraz 

staja się podstawowymi czynnikami w uczeniu się w konkretnej sytuacji. Istnieje kilka różnych 
mechanizmów instruowania: 

-uwydatnienie bodźca(partnerzy kierują uwagę uczącego się na określone bodźce) 

-zakażanie (niewyuczone reakcje, szczególnie emocjonalne wyzwalające podobne reakcje u 

obserwatorów 

-emulacja (partnerzy kierują uwagę obserwatorów na cele i wyniki) 

-facylitacja reakcji(wyuczone zachowanie partnerów wywołuje podobne zachowanie u obserwatorów)  

Drugi sposób społecznego uczenie się to imitacja. Badacze określają ten sposób mianem elitarnego. 

Jest to nabywanie umiejętności działania jedynie poprzez obserwacje, jak  robią to  inni. Co niezwykle 

istotne umiejętność ta nabywana jest bez praktyki, bez wzmocnienia, a ponadto wyuczane  takie formy 

zachowania , które nie są instynktowne. Imitacja jest postrzegana jako ogromne osiągnięcie w uczeniu 

się, gwarantujące szybki postęp. Obywa się bez błędów (w porównaniu z uczeniem się niespołecznym, 

w którym to głownie błędy dostarczają informacji). Często uważa się imitacje za odpowiednik 

myślenia symbolicznego ponieważ generuje zachowanie na podstawie umysłowych wyobrażeń 

stworzonych przez obserwacje, bez doświadczenia. Takie umysłowe wyobrażenia są traktowane jako 
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pierwotne symbole. Imitacja jest uważana za kamień węgielny kultury.  Społeczne uczenie się może 

pełnić zasadniczą funkcję w tworzeniu repertuaru komunikacyjnego w którym standaryzowane 

sygnały są fundamentalne dla efektywnego porozumiewanie się. Wiele sygnałów naczelnych okazuje 

się pochodzie funkcjonalnego, wrodzonego, specyficznego dla gatunku. Ale mogą być tworzone lub 

redefiniowane, społeczne nowatorskie rozwiązania obserwuje się często wśród szympansów.  

Interesujące również wynalazki zwierząt wyizolowanych od naturalnych warunków środowiska .Taka 

możliwość stwarzają warunki panujące w ogrodach zoologicznych. Szympansy bonobo (pan 

paniscus) żyjące w zoo w San Diego. „wynalazły” gest klaskania w dłonie dla przekazania innym 

informacji o działaniu przynoszącym przyjemność. M.Tomasello nazywa to konwencjonalizacją. 

Zachowanie proteańskie, nieprzewidywalne wydaje się mieć  spory sens w sytuacjach 

konfrontacyjnych. (np. rozszerza repertuar reakcji) 
945

 

                                       Podobnie ale  ujmując  rzecz z perspektywy wewnętrznej niemiecki filozof  

Thomas Metzinger w swoich pracach z dziedziny kognitywistyki  kluczową role przypisuje  zdolności 

umysłu ludzkiego do imitacji. Dzieli ją na trzy stadia
946

, z których pierwsze to symulacja. Symulacja 

jest upodobnieniem, odzwierciedleniem pewnych aspektów zjawiska odgrywanego, kolejnym 

emulacja, emulacja następuje gdy część pewnego systemu  przyjmuje postać systemu emulowanego i 

wreszcie samo-modelowanie. To trzecie  stadium w koncepcji T. Metzingera polegające w istocie na 

modelowaniu samego siebie, to stwarzaniem wewnętrznego modelu siebie można nazwać swego 

rodzaju automimesis. Samo-modelowanie  trzecie stadium imitacji pojętej jako proces inherentny 

można interpretować jako "naśladowanie samego siebie", tworzenie w sobie całościowego obrazu-

modelu samego siebie (T. Metzinger powołuje się przy tym na twierdzenie Conanta i Ashbyego  z 

dziedziny teorii systemów o istnieniu regulatora-modelu koordynującego, zgodnie z którym każdy 

regulator wystarczająco złożonego systemu automatycznie staje się modelem tego systemu. )  

Zachodzi tu widoczna analogia miedzy samo-modelowaniem a automimesis na płaszczyźnie 

sensoryczno-motorycznej które wyróżnia i o którym wspomina A.Gehlen w kiedy omawia rozwój 

dziecięcy
947

. Automimesis związana jest ze zjawiskiem wypowiadania słowa i odbierania własnych 

wypowiedzianych przez siebie słów  jako czegoś zewnętrznego. Samomodelowanie - proces 

wytwarzania wewnętrznego samopodobieństwa, wewnętrzne zdwojenie jest źródłem zdolności do 

kierowania własnym zachowaniem i przełamania instynktów przez  zapętlenie anty-instynktowe . To 

jest owo wyobcowanie odczucie siebie które steruje dalszym rozwojem. Zachowania naśladowcze w 

sferze artykulacyjnej przez powtarzane dźwięki, będące spontaniczna aktywność aparatu mowy 

prowadzą do mimetycznej samozwrotności - według koncepcji A.Gehlena- dzięki faktowi ze dźwięk 

jest jednocześnie wytworem organów mowy, a zarazem zewnętrznym obiektem dla organów słuchu
948

 

Ten trzeci etap - poziom samomodelowania lub tez automimesis jest ukoronowaniem procesu 

rozwojowego polegającego na modelowaniu samego siebie respective stwarzaniu wewnętrznego 

modelu siebie. Sięgając po  slogan aksjologiczny to również tworzenie ideału  samego siebie, w 

przypadku człowieka  to nie tylko model samego siebie jako autoprezentacji ale również ideał ja w 

sensie etycznym, tutaj również można zaimplementować kategorie mimesis. Wracamy tu do 

Montaigne który zmagał się w procesie samoopisu  poszukując metody odzwierciedlania samego 

siebie, pełnego wyrażenia siebie czego formę wyraził w tytule „Próby” czyli swego rodzaju 

eksperyment jakim poddajemy samego siebie. 

 

Jak pisze J.Kordys, wykazując konwergencje w wywodzie z M. Donaldem, mimesis to  struktura 

wielopiętrowa, wytwarzanie narzędzi wytwarzających narzędzia jest możliwa dzięki wyróżnionemu 

przez M.Tomasello mechanizmowi zapadkowemu który sprowadza się do kumulacji zabiegów 

mimetycznych permutowanych intergeneracyjnie. 
949
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Pochodna funkcjonalnej specjalizacji w rytuałach  to hipotetyczny ciąg transformacji tej opozycji 

związany z przechodzeniem od niższego do wyższego poziomu , od przestrzeni indywidualnej można 

przejść do przestrzeni symbolicznej  odpowiadającej strukturom psychospołecznym. Imitacja to 

niejako realizacja wrodzonego wzorca zachowania w reakcji na innego osobnika, regulowana przez 

najbardziej archaiczne obszary mózgu (te część którą Paul MacLean nazywa metaforycznie „mózgiem 

gadzim”). Specyficznie ludzka zdolność symulacji – umiejętność wyobrażeniowego tworzenia modeli 

sytuacji kształtuje się w długotrwałym procesie ewolucji i umożliwia dynamiczną antycypacje 

przyszłości oraz przygotowanie działania. Dla człowieka historycznego podstawowym narzędziem 

symulacji jest język, innymi słowy jak lapidarnie ujmuje to W. Benjamin mimesis przechodzi w mowe 

mówiona a potem pisaną. 
950

 

                                      Pierwotnie naśladowanie, onomatatopeizacja i komunikacja mimetyczna staje 

się zaczynem dla myślenia. Operacja na znakach ikonicznych doprowadza w konsekwencji do operacji 

na czystych znakach oderwanych czyli symbolach. Zaczyna się to w ontogenetycznym  rozwoju 

osobniczym w ten sposób ze, coś co nadchodzi z zewnątrz, dźwięk wywołuje moment naturalnej 

samozwrotności. Dziecko powtarza dźwięki oczekuje odpowiedzi, niejako antycypuje kolejne 

powtórzenia równocześnie jest mówcą i słuchaczem, co jest zalążkiem przyszłych procesów 

myślowych. Dzięki powtarzaniu i naśladowaniu własnych ekspresji, dziecko neutralizuje 

nieprzyjemne doznania a zarazem wytwarza stany samozadowolenia. Już tutaj możemy mówić o 

swoistym automimesis.  Automimesis ujawnia się w zdolności do świadomego kierowania własnym 

działaniem, to jest owo wyalienowane auto-odczucie , które akceleruje dalszy rozwój. Słowa zastępują 

inne reakcje  mobilizowane do wyrażenia odpowiedzi na dany bodziec a transformacja popędów w 

sprecyzowane pragnienie 
951

 

Walter Benjamin zauważa że proces socjalizacji wymaga od dziecka stopniowego przyjęcia stabilnej 

pozycji wewnątrz symbolicznego porządku, "i dlatego stawałem się tak bezradny gdy żądano ode 

mnie podobieństwa do mnie samego"
952

jest to kolejny przykład automimesis. W podobnym kierunku 

zmierzają rozważania H. Plessnera na temat autoidentyfikacji, która jest formą partycypacji, a ta z 

kolei jest jednym z wymiarów mimesis. Wspomniany już wcześniej „rytuał nazywania” stanowi 

wyznaczanie wzorca naśladowczego w  podmiotowej  orientacji. H. Plessner  ujmuje to w ten sposób: 

“Jedynie struktura ,dzięki której każdy staje się swym własnym sobowtórem, występuje powszechnie. 

Świadczy o tym nadawanie imion.”
953

 (...)Wraz z nadaniem imienia każdej jednostce zostaje 

powierzona pewna rola. Jest ona kimś ponieważ tak a tak się nazywa. Dzięki imieniu społeczność 

bierze ją w posiadania , a t en kto je otrzymał , zostaje włączony do rodu(..)“Człowiekowi jako 

posiadającemu ciało zostaje nadane imię, w ten sposób staje się podmiotem określonej roli społecznej  

i dalej „Dziecko , które polecona opiece bogów lub świętych, któremu wskazano patrona z ufnością w 

zaklinająca i wiążącą moc imienia, odkrywa przez to imię świat , do którego należy. Przypadła mu w 

udziale rola, która polega tylko na naśladowaniu dawnego, niedostępnego bohatera i półboga albo na 

ponownym ucieleśnieniu człowieka odradzającego się w kolejnych pokoleniach.”
954

(vide mistyka 

imion P. Florenskiego)
955

Walter Benjamin  w  swojej “nauce o podobieństwie” wyraża te intuicję 

wprost ale zarazem nieco  enigmatycznie „ najpotężniejszą  zdolność wytwarzana podobieństw ma 

jednak człowiek być może wśród jego wyższych funkcji nie istnieje żadna której w sposób decydujący 

nie współkształtowałaby zdolność mimetyczna ta zdolność ma swoją historię w sensie filogenetycznym 

i ontogenetycznym” 
956

Szkołą  tej zdolności jest według niego zabawa. A.Gehlen wywodzi ją ze 

swoistej „nadwyżka popędu” która zostaje przeznaczona do zabaw które są treningiem 

autoteliczności
957

. 
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V.5. Reinterpretacja przypadku Hellen Keller. 

                                      Przypadek Hellen Keller dowodzi według M. Donalda że  niewerbalne 

umiejętności komunikacyjne są przekazywane  do 18 miesiąca przez ekspresje ciała, swego rodzaju 

pantomimę. Manifestuje się to  w imitacji, gestach, stanie współdzielnej uwagi z innymi oraz przez  

rytualne zachowania w  formie np. gier. Mimesis zatem w takim ujęciu dla kultury presymbolicznej 

miałaby wagę bliską  tej, jaka przypada w obecnej dobie fenomenowi kultury. Hellen Keller nie 

wytworzyła mowy wewnętrznej,  refleksyjnej inteligencji ale dzięki zewnętrznej  pamięci (centrum 

zewnętrzne) dokonała przełomu. Sukces przyszedł poprzez partycypację, przyswojenie 

(meancypating) efektów zewnętrznych symbolicznej kultury. Dowodzi to zdaniem M. Donalda że 

centra kontroli działań  i trybów przyswojenia są do pewnego stopnia zastępowalne, mogą się 

zmieniać. W tym przypadku Hellen Keller zrekonstruowała poziom symboliczny dzięki kooperacji 

poziomów  mimetycznego i eksternalnego. Stąd dylemat: kultura symboliczna nie może się obyć bez 

języka, mózg nie może wygenerować języka bez preegzystencji kultury jak z niego wyjść, jak taka 

symbioza mogła się zacząć? Odpowiedzi udziela zdaniem M. Donalda L. Wygotski. Dzieci  kopiują 

język eksternalnie i interpersonalnie, potem intrapersonalnie,  nie mają  mowy wewnętrznej ani 

cichych milczących form symbolicznych. Dzieci zawsze kopiują eksternalny język, również  

pierwotna jest interpersonalność. Pierwsze algorytmy symboliczne muszą być impresją z zewnątrz,  

spoza systemu nerwowego, wzorce komunikacyjne rozwijają się za  pośrednictwem  grupy, następnie 
są zinternalizowane. 

                                     Dla znawcy dorobku E. Cassirera B.Andrzejewskiego kluczowe jest tutaj 

oddzielenie jednostki od innych poprzez rytuał, w łonie totemizmu wyznacznikiem  specyfikacji jest 

maska.
958

Mimesis jest rezultatem lepszej kontroli nad akcją/działaniem i jest epitomizowana przez 

unikalne zdolność imitacji i gestykulacji. To wspomniana wyżej imaginatywna reakcja na wydarzenia, 

egzemplifikowana przez zabawę dzieci  zostaje rozciągniętą z czasem na życie dorosłych. Następuje 

systematyczny rozwój wiązania łańcuchów mimetycznych aktów w hierarchie; uczymy się 

podstawowych sekwencji, generalizujemy, poprawiamy aż staną się drugą naturą. Gestykulacja to 

naturalny derywatyw czynności exdefiniowana (definiowania ex post) jako intencjonalny 

komunikacyjny akt. Gest jest wykonywaniem czegoś bez przedmiotu, wywodzi sie od czynności 

wykonawczej niepełnej. Na przykład gest wyobrażający: rzucanie, cięcie, uderzanie bez działania to 

niejako część działania bez wykończenia. Rozumienie działania następuje poprzez podział na sub-

działania jak pisze H. Usener,
959

 w ten sposób podformy działania zyskują zarazem symboliczny 

wymiar. Ekspresja twarzy, kontakt oczu, mowa ciała, dekoracja siebie, mimetyczna kultura to 

pierwszy świat w który wkracza dziecko jako członek społeczności. Przejście od gestów do symboli, 

od mimesis do logos, oznacza uzyskanie świadomości, ale nie zupełnie wolnej. Uzyskujemy 

świadomość plemienną, zyskujemy świadomość siebie, ale w odniesieniu do kolektywu, w kontekście 

grupowym. Emergencja mimesis to  pierwszy krok do wytworzenia efektywnej dystrybucji wiedzy w 

grupie, przez mimesis możliwa jest koordynacja działań  ludzi jako zespołu. Jest wcześniejszy i 

pierwotniejszy niż język, jej trening to gry mimetyczne, stanowi bezpośredni poprzednik gramatyki, 

syntaksa powstaje   przez  rytualnie wzmocniony, ceremonialny  sposób ułożenia porządku słów. On z 

kolei  wywodzi się z układu sekwencji gestów i działań organizowanych przez porządek mimetyczny. 

                                    Warto pamiętać że słowo  mem robiące w obecnej dobie zawrotną karierę 

pochodzi etymologicznie i logicznie od słowa mimesis. Jest ono jednostką informacji przenoszoną 

kulturowo, zapisanej w mózgu lub innym nośniku, analogicznie do genu powiela się poprzez 

naśladownictwo podlega doborowi kulturowemu a  nie naturalnemu i podlega mutacjom. Jego 

oddziaływanie jest widoczne dzięki obserwacji efektów socjotypowych (termin analogiczny do 

fenotypu) będących ekspresją memu. Kluczowy w kontekście naszych rozważań jest mechanizm 

przenoszenia memu oparty jest na wzorcu naśladownictwa, który  u źródła jest niepojęciowalny (w 
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sensie nieprzedstawialny „jasno i wyraźnie” w przestrzeni logosu- stąd tak niejednorodna jest 

koncepcja „powinowactw rodzinnych” L.Wittgensteina)
960

. 

                                       Mimesis jest samowystarczalnym systemem adaptacyjnym, jest 

nieusuwalnym fundamentem dla wszystkich poziomów kultury. Kognitywną bazą dla mimesis jest 

zintegrowana zdolność oparta na zunifikowanej, centralnej mapie mózgowej, gdzie działający aktor 

sceny może przejrzeć i zmodyfikować każdą akcję w wyobraźni. Ta zintegrowana mapa mózgowa to 

według A. Damasio wspólna mapa ciała i otoczenia, podstawa dla rdzennego „ja” i „ja” 

mimetycznego. Nie jest do końca jasne jak ta mapa ma się do innego modułu poznawczego 

kluczowego dla mimesis- neuronów lustrzanych. Język jest kolektywnym produktem, musi 

ewoluować jako grupowa adaptacja w kontekście mimetycznej ekspresji kultury. Następuje tu 

wyraźna analogia; podobnie  jak mimesis język przychodzi z zewnątrz do wewnątrz, twierdzi 

M.Donald powołując się na L. Wygotskiego. Układanie wydarzeń w słowa wydaje się wyostrzać 

świadomość momentu, istotnym składnikiem jest strukturalne uporządkowanie słów. Ten proces 

generacji formy języka według operatora składni wywodzi się z sekwencji i porządku  

syntagmatycznego gestów. Zależność  poznania  od języka odzwierciedla się w relacji między 

językiem a metaforą. Tutaj M. Donald idzie za konstatacjami kognitywistów z G.Lakoffem i 

L.Johnsonem na czele. Łatwo zauważalnym efektem mimesis jest kompetencja do  kierunkowania 

uwagi na pewne punkty w sekwencji, rozszerzona i złożona pamięć robocza oraz zdolność do uwagi 

wieloogniskowej (multifocusing attention). Przez wzrost przestrzeni oddanej semantycznym 

reprezentacjom zachodzi rafinacja zdolności językowych i wykształca się pamięć semantyczna. H. 

Keller nie wytworzyła mowy wewnętrznej,  refleksyjnej inteligencji, dokonała przełomu dzięki 

interakcji z  zewnętrznym  centrum,  źródłem  pamięci symbolicznej.  Zdaniem L.Wygotskiego 
961

dzieci  kopiują eksternalnie potem intrapersonalnie język zewnętrzny,  nie mają pierwotnie 

mowy wewnętrznej ani cichych form myśli symbolicznych. Zachowania kwalifikowane jako 

symboliczne są pierwotnie interpersonalnie. M. Donald, jak powiedzieliśmy, w nieco inny sposób 

niż E. Cassirer interpretuje  słynny   przypadek  niewidomej i głuchoniemej  Hellen Keller. Twierdzi 

on że, przełom w jej myśleniu nastąpił,  gdy dokonała ona odkrycia myślenia symbolicznego. Stało się 

to  w momencie gdy odkryła pismo, symboliczną mowę pisaną ze wszystkimi jej konsekwencjami – 

fenomenem że wszystko coś znaczy, wszystko   ma znaczenie  -tu zgadza się z E. Cassirerem, ale 

możliwe to było- tu odbiega od myśli E. Cassirera ponieważ dziecko to w początkowej fazie rozwoju 

przyswoiło sobie poziom mimetyczny, nabyło zdolność do naśladowania zachowań ruchów, to była 

podstawa uzyskania przez nie dostępu do wyższego mityczno-narracyjnego poziomu symboliki. Dla 

pełnej rozwiniętej  podmiotowej jaźni  konieczne jest współistnienie wszystkich czterech poziomów 

generatywności. „Ja” epizodyczne, odpowiada za generowanie obrazów i łączenie ich w całościową 

czasoprzestrzenną „scenę”, by użyć sformułowania  G. Edelmana.  „Ja” mimetyczne umożliwia 

naśladowcze odniesienie do rzeczywistości i kopiowanie przebiegów przyczynowo skutkowych, 

naśladowania innych osobników i posiadania teorii umysłu opartej na obserwacji i kopiowaniu. 

Poziom mityczno-narracyjny umożliwia tworzenie ciągów narracyjnych porządkowanie na poziomie 

historyczno –autobiograficznym, dotyczy nie tylko wydarzeń które zaangażowany jest osobnik ale 

całego życia,  tworzenie historii która pomaga zapanować nad własnym życiem. Narracja na poziomie 

mitycznym,  jednak nie jest zindywidualizowana,  pozostaje w  totemicznym paradygmacie, którego 

jedynym rzeczywistym dysponentem jest grupa, plemię którego integralną część stanowi jednostka 

(E.Durkheim). Paradoksalnie indywiduum osiąga  poziom mityczny wyłącznie grupowo, nie ma 

indywidualnych mitów, zindywidualizowany mit to autobiografia której żywiołem  jest historia. 

Poziom eksternalny kultury związany z pismem, jest podstawą dla „ja” autobiograficznego, które  

samo-utrwala się za pomocą zewnętrznej symboliki. Te zewnętrzne symbole są punktami zawęźleń 

podmiotowych w postaci artefaktów pojętych jako ślady działań świadomego podmiotu. W oparciu   

o które następuje proces powtórnej generatywności ,tym razem na poziomie kultury. Ja 

autobiograficzne (ujęcie wewnętrzne) lub historyczne (ujęcie zewnętrzne) wymaga  mitu z jednej 

strony, z drugiej zewnętrznej  symboliki, są one filarami tego poziomu „ja” . Rdzenne „ja” 
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mimetyczne polega na niewerbalnej narracji.  „Ja” mityczne to narracja werbalna, językowa 

oparta o schematy wytworzone grupowo. Następnie zindywidualizowana poprzez internalizację 
mowy grupowej, co staje się rdzeniem „ja” symboliczno-językowego. 

 

V.6. Mimesis jako źródło fenomenu gry. 

 

                                       Zabawy dziecięce są ex definitione przeniknięte są mimetyzmem, dzieci nie 

tylko naśladują innych ludzi, ale również przedmioty i zjawiska.  Za sprawa silnego popędu gry i 

zabawy (jego powstanie jest pochodną wydłużonego okresu dzieciństwa) homo sapiens rozwinął 

zdolność utrzymywania bezinteresownej uwagi, jedynej w swoim rodzaju ciekawości, która pozwala 

mu reagować na wszelkie dostępne zmysłom stany i  jakości otoczenia niezależnie od ich praktycznej 

wartości.  Mimetyczny sposób reagowania na świat najsilniej dochodzi do głosu w sferze uczuć, które 

są nośnikami miedzy ludzkich powiązań, a zarazem formą międzyludzkiej partycypacji, podobnie jak 

język uczucia nie dają się pomyśleć monologicznie wstyd, gniew, duma nie istnieją same w sobie, lecz 

zawsze odsyłają do wyobrażonego „Innego”:
962

 Jak pisze S. Langer: ”fakt  że większa część 

prymitywnego rytuału jest mimetyczna i ze naśladowanie jest typową  formą  zabawy dziecięcej“
963

P. 

Gardenfors przywołując badania R. Dunbara  pisze  że teoria umysłu pozwoliła nam wyjść z samych 

siebie i spojrzeć z boku na resztę świata.
964

 Prawdziwy przełom następuje wtedy  kiedy w pełni 

rozwinięta teoria umysłu, intencjonalności trzeciego stopnia pozwala nam wyobrazić sobie  jak ktoś 

kto nie istnieje zareagowałby w jakiejś sytuacji. Innymi słowy, możemy wtedy zacząć tworzyć 

literaturę, pisać historie wychodzące poza proste opisy wydarzeń, zagłębiać się coraz dalej w powody, 

dla których postacie zachowują się w dany sposób, w uczucia pchające je do określonych czynów. 

Przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych  eksperymenty z deprywacją sensoryczna dowodzą 

niezbicie że  nawet krótki okres zamknięcia w ciemności i głuszy, niewysyłanie i  nieodbierania 

komunikatów i sygnałów zmysłowych może doprowadzić do stopniowego rozpadu osobowości. Czy 

podobnie ma się rzecz z transformacją symboli? Czy człowiek pozbawiony możliwości semiozy jest w 

stanie zachować podmiotowość o statusie symbolicznym istotę gregoriańską zdolna do operowaniu 

reprezentacjami oderwanymi? Dysponujemy jedynie jednym potwierdzonym i wiarygodnym 

przykładem, wielokrotnie wspomnianej już -Hellen Keller. Przełom nastąpił gdy skojarzyła doznanie 

wody z symbolicznym poklepywaniem w dłoń. 
965

 Z chwila gdy sygnały czysto zwierzęce można było 

tłumaczyć  na złożone ludzkie komunikaty, poszerzył się horyzont istnienia. Etapem koniecznym i 

pośrednim była jak dowodzi M. Donald - mimesis -ustanowienie powinowactw mimicznych wzorców 

okazywania i odbierania emocji ustanawiania wzorców naśladowania i współ-odzwierciedlania 

„patternu cielsnego” na zasadzie podobieństw rodzinnych. Ono tworzy pierwociny znaczenia, 

rozpowszechniania odczuć bez paradygmatu, wiedzy bez centralnego wzorca pojęciowego czy też 

jakiejś formy universalium. Gdy tracimy mowę (na przykład w omawianym już wypadku afazji) 

wracamy do mimesis -  wiedzy pojętej jako całość cielesnego odczucia z której wywodzą się  

pierwociny gestów. Mowa  rozszerza  zakres oddziaływania, jest symultaniczna, możemy mówić gdy 

mamy zajęte ręce i również  daje wyraz uczuciom. Gest  pochodzi z zatrzymanego ruchu.  Ostatnie 

przejście ma charakter internalny, następuje od symbolicznego przekładu rzeczy i bezpośrednich 

zdarzeń do tworzenia w umyśle nowych bytów i sytuacji przez samo operowanie symbolami wskutek 

tej zmiany nośnikiem znaczeni nie były już poszczególne słowa lecz zmieniające się w zależności od 

mówiącego, sytuacji i zawartość – struktury powstające za sprawą połączenia słów. Pojęcia -czyste 

symbole naukowe E.Cassirera  mają charakter czysto funkcjonalny i jako takie mogą funkcjonować 

jako reprezentacje w przestrzeni wirtualnej.
966

 

                                        Eksternalizacja która jest właściwością trzeciego poziomu myślenia odnosi 

się również do mimesis. Moc mimesis przechodzi na formy kulturowe i gry które dają wyraz 

amorficznej zdolności człowieka, jego jakby to powiedział H. Plessner  „proteuszowej” istocie. Platon 

podzielił gry na dwie kategorie paidia i agon, czyli stosownie swobodna rozrywka i poddane regułom 
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współzawodnictwo. Wedle Platona paidia i agon - formy zabawowe  są działaniami naśladowczymi i 

jako takie należą do rzeczywistości sztucznej jako mimemata - czyli do sfery kultury
967

 . Podobnie jak 

Platon antropolog francuski R. Caillois pośród gier i  zabaw  wyróżnił cztery  rodzaje: illinktyczne, 

agoniczne, aleatoryczne i mimikryczne. Wśród  nich  wywodzące się z  „popędu” mimetycznego gry 

w mimikrę.: 

„Mimicry- gra bądź udawanie kogoś (naśladowanie), do kategorii tej zaliczyć możemy wszelkie 

dziecięce zabawy w których udajemy kogoś innego jak i przedstawienia teatralne. Mimicry prezentuje 

wszystkie znamienne cechy gry i zabawy, brak tu tylko kategorycznych reguł, jedyną regułą gry dla 

aktora jest to aby urzekł widza wprowadzając go w iluzoryczny świat.”
968

 Wszystkie cztery kategorie 

gier, według R. Caillois można uporządkować je wszystkie między dwoma przeciwstawnymi 

biegunami: improwizacji i strukturyzacji (paidia, ludus). Oba te bieguny z jednej strony są 

analogicznym odzwierciedleniem rozbicia pojęcia mimesis na mimesis właściwą i meteksis, jednak 

rozciągnięte są na innym wektorze działania. Gry rozpięte między tymi czterema czynnikami 

odzwierciedlają plastyczność natury ludzkiej i tworzą przestrzeń dla  wyobraźni i „poligon” w 

tworzeniu nowych rozwiązań pozainstynktowych. Przestrzeń gry stanowi  swego rodzaju sferę poza 

naturą. To co można powiedzieć o grze można powiedzieć tez generalnie  o kulturze, ich  zasady  

działania są zbieżne
969

, najważniejszą ich funkcja (obok innych pobocznych) byłoby nadawanie życiu 

sensu  przez podjęcie roli - zadania. 

                                      W pracy „Homo ludens” J.Huizinga stara się pokazać antropologiczny sens 

gier i zabaw. Ludyczna magiczna funkcja naśladowania  granice nie zawsze wyraźne. Pojawiają się w 

momencie kiedy uczestnikiem zabawy  zaczyna sobie zdawać sprawę z tego że postać czy sytuacja 

którą naśladuje, nie wykracza poza granice gry, że istnieje egzystencjalny dystans miedzy 

naśladującym i naśladowanym tak, iż  sam efekt naśladowania zależy od świadomości tego 

dystansu.
970

Dystans rożni ludyczne funkcje odmiany mimesis od funkcji magicznych, ekspresyjnych 

czy adaptacyjnych. Przedmioty zjawiska, zachowania które w momencie swoich narodzin miały 

nastawienie praktyczne, magiczne czy ludyczne z czasem zyskiwały walory czysto estetyczne czy 

ludycza. Zachodzi tu zjawisko w świecie ludzkim analogiczne do zauważonego przez K. Lorentza w 

świecie zwierzęcym - ewolucja i zmiana funkcji
971

. Metafunkcja krytyczna która umożliwia zdać 

sobie sprawę ze struktury świata naśladowanego, gdy widzimy jego braki jest przypisana w takim 

ujęciu odrębnej formie symbolicznej –sztuce.
972

 

                                        Sam dystans zawiera komponenty funkcji poznawczej. Relacja semantyczna 

istotna dla mimesis naśladujące- naśladowane odpowiada relacji znaczące-znaczone. Relacja 

syntaktyczna łącząca dany znak ikoniczny z kodem i innymi znakami zamiast podobieństwa do 

przedmiotu wchodzi w grę podobieństwo do innych jednostek tego samego systemu 

semiotycznego decydującego o regułach gry mimetycznej. Zofia Mitosek proponuje  traktować 

mimesis  jako odmianę funkcji symbolicznej, podczas gdy jest w świetle naszych badań rdzeniem i 

podstawą funkcji symbolicznej.
973

Zdaniem A. Lipszyca prace W. Benjamina jednoznacznie i 

niezwykle sugestywnie identyfikują warstwę semiotyczną jako nieodzowny nośnik aspektu 

magiczno-mimetycznego.
974

 Naśladownictwo czynne, to behawioralny program reakcji naśladującej 

świat otaczający- wedle wzoru: dyspozycja psychiczna + bodźce zewnętrzne = reakcja behawioralna. 

Czynne naśladowanie behawioralne obiektów świata otaczającego a w szczególności istoty żywych  

przede wszystkim z własnego gatunku jest to  mimesis par excellence. Ich póz, mimiki i wokalizacji 

emocyjnej, działań ruchowych lub wytworów będących efektami ich działań. Powtarzanie czynność- 

echopraksja, mimiki- echomimia melodii czy słów- echolalia. Jedną z najprymitywniejszych odmian 
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naśladowania jest  „zarażanie” jednych osobników działaniem wykonywanym przez inne co wygląda 

jakby je naśladowały. Jest to zjawisko indukcji allomimetycznej, polega na przeniesieniu popędu; 

zwierzę zachowuje się tak jakby wzrósł poziom jego motywacji biologicznej. Niektóre rodzaje 

zachowań allomimetycznych są wyzwalane przez sygnały społeczne. Paniczna ucieczka stad ptaków 

czy kopytnych  osobniki wykonują zakodowane dziedziczne czynności popędowe tyle że nie 

wyzwolone przez normalne bodźce kluczowe lecz w drodze torowania społecznego. Na widok 

ucieczki innych osobników lub pod wpływem apeli głosowych. Przyciąganie społeczne, gromadzenie 

się pod wpływem obserwacji innych osobników  to również mutacje mimesis. Naśladowanie sensu 

stricte, to uczenie się przez zwierzęta biologicznego znaczenia bodźców w kontekście działań 

popędowych np. przekazywanie młodym osobnikom przez starsze informacji o niejadalności 

pożywienia. Wpajanie motoryczne poprzez uczenie biorącego udział w nabywaniu śpiewu z czego 

wywodzi się mimikra głosowa i przedrzeźnianie. Wraz z procesem uczenia się przez naśladownictwo 

dochodzi do tworzenia się tradycji (obecnej nawet wśród zwierząt, być może jest ona nawet 

przekazywana międzypokoleniowo (delfiny)). Stopniowo hominidy jak dowodzi M. Donald 

przechodziły od naśladownictwa działań  do naśladownictwa efektów działań które legło u podstaw 

formowania się kultury materialnej. Małpy np. szympansy naśladują zachowanie ludzi, tzw.” taniec 

deszczowy” rozpoczynany przez jednego i naśladowany przez innych osobników daje upust emocjom 

zbiorowym i  jest demonstracja siły, powstał wskutek przyczyn zewnętrznych, a ściślej wskutek 

indukcji nastroju. Ewolucyjny wzrost zdolności i tendencji do naśladowanie prowadzący już u małp 

do imitacji zewnętrznego wyrazu emocji: mimiki – doprowadził do nadmiarowości tych zdolności i 

tendencji tak jak uwolniony „nadmiar” zdolności poznawczych pozwolił człowiekowi na rozwinięcie 

nauki i legł u podstaw sztuki.
975

J. Huizinga w „Homo Ludens” stwierdza że, kategorie gry i zabawy 

zawierają w sobie szczególnie elementy kategorii mimetycznych - odtwarzanie i upodobnianie „istota 

żywajest podczas zabawy posłuszna wrodzonemu popędowi naśladowczemu .”
976

 „Dziecko 

przekształca się w księcia albo ojca, albo wiedźmę , albo tygrysa. i tak dalece wychodzi przy tym z 

siebie, iż wierzy już niemal, że naprawdę tym “jest”, nie zatracając jednak w pełni świadomości 

“zwykłej rzeczywistości”
977

. Gra jest jego urzeczywistnieniem pozornym, obrazowaniem, czyli 

przedstawieniem lub wyrażeniem za pomocą obrazu. Pokrewieństwo zabawy i rytuału zwraca uwagę 

Giorgio Agamben powołując się na  E. Benveniste “wiadomo ze dziedziny sacrum i zabawy są ściśle 

powiązane. Większość znanych nam gier i zabaw wywodzi się z pradawnych obrzędów sakralnych”.
978

 

Emile Benveniste badając relację między zabawą a rytuałem, wykazał, że zabawa  nie tylko pochodzi 

ze sfery sacrum, ale też wywraca te sferę na opak przywodzi to na myśl podział u  A. Kowalskiego na 

sacrum i profanum oraz  mana i tabu w ich ambiwalencji.“Potęga gestu sakralnego, wiąże mit 

opowiadający pewna historie z rytuałem, który ja odtwarza i inscenizuje. Zabawa rozdziera te 

jedność: jako ludus, czyli gra akcji, rozstaje się z mitem, aby zachować jedynie rytuał; jako iocus , 

czyli gra słowo, usuwa rytuał i pozwala przetrwać mitowi'(..)zakładając , ze sacrum to 

konsubstancjalna jedność mitu i rytuału, można powiedzieć , ze zabawa jest połowicznym wykonaniem 

operacji sakralnej, kiedy mit I tylko mit otrzymuje wyraz słowny, a jedynie rytuał przybiera postać 

działania (...)zabawa odrywa ludzi od sfery sacrum nie obalając tej sfery”
979

. 

Reprezentacja ale również identyfikacja powtarza to co się stało, rytuał wprowadza skutek który w 

działaniu ukazany został obrazowo. Funkcja jego nie polega na naśladowaniu, lecz na umożliwieniu 

udziału lub uczestnictwie. “Mimetyczna partycypacja jest tu zakładana jako warunek konieczny 

stosownego odbioru”. 
980

Dlatego Arystoteles o czym wspominaliśmy  w obrębie pojęcia dokonali 

dyferencjacji i wyróżnił tu sens metektyczny (uczestniczący) od stricte mimetycznego 

(naśladowczego). Leo Frobenius konstatuje, że ludzkość odgrywa ład przyrody w taki sposób jak go 

sobie uświadomiła ”odgrywa w sakralnej zabawie cały (..) porządek  istnienia. W grze tej i poprzez 
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nią realizuje na nowo przedstawiane wydarzenia i dopomaga w utrzymaniu porządku świata”
981

 za 

pomocą rytuałów odgrywa ład przyrody i  poniekąd przedstawia i go ustrukturowuje ponownie. 

Świato-obraz tutaj to zrytualizowany system przekonań i sposobów artykulacji tych przekonań. 

 Według Rogera Caillois wypaczenie “instynktu” mimikry skutkuje nabyciem osobowości jako i tak 

oto  aberracja gry staje się podstawą konstytucji ja i tożsamości  wypaczenie mimikry. następuje ono 

gdy naśladowania nie uważa się tylko i wyłącznie za zabawę, ale gdy przebrany zaczyna wierzyć w 

realność roli kostiumu i maski. Przestaje grać osobę, którą przedstawia. Zachowuje się tak jak gdyby 

był przekonany ze jest ta osobą i zapomina o własnej osobowości (utrata własnej najgłębszej 

tożsamości to kara spadająca na człowieka, który nie umie w porę powściągnąć predylekcji do 

zapożyczania innej osobowości). Na tym właśnie polega zdaniem R.Caillois fundująca osobę 

autoalienacja .
982

 W barwny i aforystyczny sposób opisuje ten proces w wymiarze ontogenetycznym 

A. Lipszyc znawca twórczości W. Benjamina : Dziecięcy podmiot opanowuje świat a zarazem się w 

nim zatapia(…) tak funkcjonował mimiczny demon (…)tak też w ogóle funkcjonuje podmiot w 

demonicznej przestrzeni mitu, Dziecko opanowuje świat paktując z demonem, raz po raz zatracając się 

w magiczno-demonicznej plątaninie podobieństw: ruch zniekształcenia pozwala wejść w świat 

demona.”
983

 

 
                                     Mimikra, mimetyzm, podobieństwo kształtu barw, homeomorfia  ubarwienie 

mimikryczne są  zwierzęcymi formami mimesis która  nie jest deformulacją ich natury, ale jest niejako 

wpisana w ich naturę jako forma adaptacji i  strategia przetrwania. Mimikra  i upodobnienie do innych 

zwierząt wypadku człowieka przechodzi na wyższy poziom –behawioralny a również zachowania 

wewnętrznego (ustosunkowania się). Funkcja magiczna często łączy naśladownictwo z kultem S. 

Freud, Atkinson i za nimi R. Girard w koncepcji „mordu założycielskiego” postulują że kult uwalnia 

od władzy przodka. Wykształca się zakaz kazirodztwa i reguły totemizmu, zwierze będące 

substytutem ojca jest czczone i chronione przez plemię. Rytualnie naśladowanie zbrodni jest oddaniem 

czci nieżyjącemu przodkowi. Uczta ofiarna prowadzi do napełnienia współplemieńców siłami ojca 

wcielonymi w totemiczne zwierzę. W momencie kiedy naśladownictwo staje się reprezentacją, zatem 

przedstawia coś nieobecnego jesteśmy w porządku znaku-symbolu a nie w porządku ciała”. Kapłani 

Dionizosa imitujący pierwotny mord  naśladują i przedstawiają a nie wyrażają. Koncepcja ta rzutuje 

na inny opis funkcji którą można nazwać ekspresyjną.
984

 Zachowanie mimetyczne stanowi ekspresje 

pragnienia. Wyrażamy nim nie tyle potrzeby ciała, co fakt że żyjemy ze względu na innych ludzi. 

Pragnienie mimetyczne jest przeciwieństwem freudowskiego libido: o ile tamto wypływa z natury i 

dopiero w procesie artykulacji przedziera się przez symboliczny świat kultury, o tyle pożądanie 

naśladowcze ma charakter czysto społeczny: powstaje pod wpływem „Innego”. Indywidualna 

ekspresja uwikłana jest w świat znaków, a zarazem w świat więzi między ludzkich, takich jak 

wspólnota , wrogość, rywalizacja. Absolutna ekspresja kończy się absolutna imitacja naśladujemy 

sąsiadów, wrogów, bohaterów. Ogólnie rzecz biorąc inicjacja i akulturacja opierają się na 

procesie powtarzania.
985

W interpretacji E.Goffmana życie społeczne jest rdzennie nieautentyczne. 

Gdy występuje niemożliwość mimesis dramatycznej wzór nieosiągalny  mechanizm wykonania 

zmienia się, zamiast mimesis dramatycznej mamy do czynienia z przedstawieniem epickim, 

wykonawca nie gra, tylko opowiada o sobie w sposób  bezpośredni – epicki, przedstawia role.
986

 

Jest to jeden ze sposobów przekroczenia mowy rytualno-niezależnej i przybrania formy mowy 

sprawozdawczo-zależnej o postaci epickiej w której podmiot przyjmuje funkcje narratora, który 

zarazem staje się paradygmatem tożsamości narracyjnej i kompetencji autonarracyjnej. W 

„Kulturze jako źródle cierpień” adaptacja mimetyczna, uznanie powszechnych norm współżycia 

stanowi według S.Freuda warunek przetrwania jednostki w grupie. Społeczeństwo rządzi się regułami 
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interakcji. W świetle socjologii interakcyjnej mimesis jest koniecznością. W koncepcji R. Girarda 

który zaczyna swe rozważania tam gdzie S. Freud je skończył; mimesis przystosowania przeciwstawia 

się mimesis pożądania obydwie jednak zakładają rdzenna nieautentyczność zachowań ludzkich, 

świadomie lub nieświadomie powielania wzorców, imaginacyjna kreację idoli. W rezultacie ekspresja 

nie zawsze odróżnia się od adaptacji. Ścisły i esencjonalny związek łączy naśladowanie z zabawą i grą 

co bardzo podkreślał W. Benjamin. W ujęciu Z. Mitosek, M. Bachtina i R. Caillois zachowania 

karnawałowe polegające na naśladowaniu i odgrywaniu ról oparte na fikcji, pełne są symbolicznych 

znaczeń. Człowiek bawiąc się, staje się naprawdę sobą. Zdaniem R. Caillois mimikra to zachowanie 

powszechne które przetrwało nie tylko w residualnej, szczątkowej formie nie tylko w postaci teatru 

czy karnawału. Zabawy mimetyczne stanowią relikt zachowań praktycznych związanych z magią. 

Między zachowaniem szamana który udaje wilka a zachowanie chłopca który się w wilka bawi nie ma  

wielkiej różnicy  tu również ujawnia się  kolejny raz zjawisko powtórzenia filogenezy przez 

ontogenezę w wymiarze etologicznym.
987

Funkcja ludyczna- mimesis wywodzi się z funkcji 

magicznej, ujecie zachowań naśladowczych jako samo-celowych dowodzi przemian w mentalnej 

strukturze ludzkości, która jednolite pierwotne nastawienie magiczne zastąpiła przez prawa nauki i 

reguły zabawy. Transy mimetyczne jak wskazuje A.Kowalski miały pierwotnie cel osmotycznego 

nadania społecznej jaźni (indywiduum), ich residuum to instytucje ściśle ludyczne: teatr, karnawał 

(M.Bachtin). Karnawał z tego punktu widzenia to zbiorowy powrót do świata prenarracyjnego, 

przedsymbolicznego - mityczno-mimetycznego.
988

 

                                      Zdolność mimetyczna przechodzi na wyższe poziomy; począwszy od  

cielesnego upodobnienia ruchowo-motorycznego, poprzez odgrywanie roli najpierw w rytuale, potem 

w codziennym życiu społeczności aż do zdolności samomodelowania- autoimitacji która jest istotą 

samoświadomości. W spiralnym rozwoju zdolności mimetycznych kluczowy wpływ na budowanie 

„ja” poprzez samomodelowanie ma również  tworzenie narracji czyli diegesis.  Mimesis i diegesis 

stanowią dwa bieguny  z których ta druga dostarcza narracyjnej struktury dla wyłaniającego się 

poprzez mimetyczne zapośredniczenia ”ja.” Zabawa  w odgrywanie ról przez dzieci jest to skrótowa 

uschematyzowana forma czynności. Jak pisze S. Langer “Im lepiej rozumie się jakiś akt i im częściej 

wiąże się on z gestem symbolicznym, tym bardziej formalny i pobieżny może być ruch, który go 

przedstawia poczynania najpierw są rzeczywistym naśladowaniem a potem zaczynają tracić na 

znaczeniu, jeśli zabawa często się powtarza (..)Staja się one raczej odniesieniem niż 

przedstawieniem”
989

 

Zatem zabawa jest  w równej mierze formą mimetycznej partycypacji co zaczątkiem symbolicznego 

odnoszenia się, sposobem przedstawiania,  przekładania na symbole. Przy czym, zdaniem S. Langer 

sensem zabawy nie jest uczenie się przez naśladowanie. “Naśladowanie jest aktem najmniej 

realistycznym”
990

 pisze S. Langer, nie zbliżają się one w ten sposób do czynności rzeczywistych. Jest 

to skrótowa, epitomiczna forma jakiejś czynności dziecko uczy się tworząc narracje staje się aktem 

odniesienia a nie przedstawienia. W ten sposób mamy do czynienia z genezą symboliki wyrosłą z 

procesów naśladowczych. 

“ Tu leży źródło rytuału mimetycznego. wspomnienie czczonych wydarzeń jest szczególnie silne w 

celebracji, która oddaje dziękczynienie zbawczej mocy przenika być może najpierw zupełnie 

nieświadomie, do gestów i krzyków tradycyjnie przekazujących także dziękczynienie.”Historie 

opowiada się powtórnie , ponieważ odsłania ona charakter boga, i podczas gdy opowieść staje się 

formuła, gestykulacją, która jej towarzyszy, przeradza się w gesty tradycyjne, nową cielesną ekspresję 

, która  można wpleść we wzorzec rytualny”
991

 

Inne źródło rytuałów mimetycznych jest w suplikacji, prośbie do sił wyższych. Suplikanci, chcąc  

wyrazić swoje  pragnienia, przechodzą w sposób naturalny do pantomimy. Przedstawienie tego aktu 

przeplata się z gestami i błaganiem i tak jak ekspresywne zalety przedmiotów sakralnych ujmuje się w 

ich aspekcie fizycznym, symboliczne moc obrzędów mimetycznych rozumie się od razu jako 
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skuteczność przyczynowa stąd wywodzi się magia sympatyczna. Jeśli chodzi o gesty mimetyczne, to 

towarzyszą one powszechnie i często nieświadomie wszelkiemu dramatycznemu wyobrażaniu. Nie 

tylko aktom poważnym czy doniosłym. Naśladowanie jest naturalna symboliką za pomocą której 

przedstawiamy czynności naszemu umysłowi, przykładem są „dzikie dzieci” które od razu rozumieją 

ekspresje mimiczną choć nie potrafią opanować języka . 

Myślimy w ogóle za pomocą podobieństw i analogii. Podstawowe tryby myślenia jak i działania 

językowego- jak pisze noblista Gerald Edelman- nieusuwalnie zawierają w sobie komponent metafory 

i metonimii
992

. Myślenie nawet sformalizowane również jest na oparte  zdolności mimetycznej i jest  

sztuką łączenia podobieństw. J. Huizinga w „Homo Ludens” stwierdza: za każdym wyrażeniem 

oznaczającym coś abstrakcyjnego kryje się jakaś metafora, w każdej metaforze tkwi gra słów”
993

 

Zdaniem A.Gehlena wobec rozmiarów niedostosowania jakie są dziedzictwem istoty ludzkiej  

wskutek rozbudowanego aparatu poznawczego i braku systemu instynktów, cały ciężar walki o 

przetrwanie spada na dynamiczną, kreatywną zdolność operowania wspomnieniami, przybierająca u 

człowieka  postać wyobraźni. Ona z kolej jest wytworem nawarstwień metaforyczno-metonimicznych. 
994

Człowiek mówiąc i działając zmienia świat na swoje podobieństwo, a jednocześnie sam zmienia się 

w tym procesie. Percepcja zewnętrznego świata  i postrzeganie siebie samego warunkują się 

wzajemnie na skutek czego powstaje swoista dla homo sapiens spirala mimetycznych zależności. 

Naśladowanie jest również na głębszym poziomie  naturalną symboliką- jak postulowała to S. Langer- 

za pomocą której przedstawiamy czynności naszemu umysłowi. 

V.7.Mimesis i metamorfoza. 

                                   Stadium przed metaforyczne – metamorficzne,  w którym człowiek  starał się 

upodobnić do rzeczy przedstawianej stało się podstawą dla wykształcenia metafory która jest 

głównym operatorem myślenia. Jak słusznie zauważył w swoim wnikliwym studium na temat 

symbolu w kulturze archaicznej Andrzej Kowalski
995

, postrzeżenie podobieństwa jest wtórne wobec 

pierwotniejszego  zjawiska bycia ogarnianym przez podobieństwa, które ma miejsce w akcie stawania 

się podobnym- metamorfozy niejako w podobieństwie między dwoma obiektami pośredniczy 

człowiek iunctim które człowiek odnajduje w sobie. Podobieństwo nie jest zatem obiektem 

bezpośredniej percepcji ale efektem quasi kognitywnego aktu. Metamorfoza  jest  przejawem 

najstarszej w dziejach kultury praktykowanej formy myślenia, chodzi o myślenie stanowiące zarazem 

specyficzną postać działania, jest to więc myślenie nie będące wyłącznie aktem psychicznym 

dokonującym się w ukrytej głębi podmiotowych władz człowieka archaicznego. W magii 

metamorficznej działanie nie jest oznaką myśli ale jej formą.  Metaforyzacji wywodzi się z 

metamorfozy, a  pierwotne metamorficzne stadium przechodzi ze sfery zachowań  do sfery wyobraźni: 

“Odbiciem pierwotnych metamorfoz, widocznym na płaszczyźnie konstytucji językowo-tekstowej, są 

adwerbializowane (..) metafory z predykatem nadrzędnikowym typu “płynąć  żabką” leżeć kamieniem 

“lecieć orłem”(...) człowiek znajdujący się w wodzie nie tylko poruszała się “jak “ żaba ale w 

horyzoncie magicznej naoczności” stawał się właśnie żabą – na przeciąg czynności pływania.” Wraz z 

konsumpcją metamorficznego “stadium” , natychmiast uchylone zostawały przewidziane dla tego 

stadium, sposoby podmiotowego zachowanie się odczuwania i myślenia.”
996

 

Podmiot kultury magicznej włączony jest w obieg metamorficznego bytowania, każdorazowo stawał 

się tym z kim lub z czym utożsamiała go dana transformacja, taki stan rzeczy zdaje się tłumaczyć 

dlaczego przedstawiciele kultury magicznej czuli się, a w pewnym magicznym sensie byli raz 

przodkiem klanu, kiedy indziej zwierzęciem, rośliną, kamieniem, etc. 

„Ja” człowieka archaicznego było potencjalnie wielopostaciowe interakcyjnie zharmonizowane z 

grupą i otoczeniem, metamorfozy władały niegdyś zapewne cała gama dostępnych manipulacji 

magicznych, wszelako jak twierdzi autor ich pierwotny sens najlepiej uprzystępniają przekształcenia 

dokonujące się na obszarze tego co obecnie nazywamy biografią, bowiem podmiot działań pierwotnie 
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magicznych był zapewne pozbawiony cech indywidualności. 

W podobnym kierunku idą zmierzają rozważania współczesnego niemieckiego filozofa Thomasa 

Fuchsa. “W mimetycznym doświadczeniu różnorodne zjawiska zewnętrzne łączą się z wewnętrznym 

stanem odbiorcy na zasadzie fizjonomicznego  podobieństwa”.
997

 Język rejestruje tego rodzaju 

powiązania za pomocą wyrażeń metaforycznych, które wskazują na wspólną cielesną bazę różnych 

doznań. Podobieństwa okazują się swoistym a priori ciała, które funduje analogie miedzy rozmaitymi 

obszarami cielesności i psychiki nadając doświadczaniu świata jednolity charakter. 

Złożone działania pozainstynktowe o dłuższym przebiegu przestrzenno-czasowym wymagają 

rytualnego opracowania. Sfera rytuałów stanowi rodzaj meta-komunikacji w świecie zwierząt. Rola 

imitacji w modelu zachowań polega na tym, że imitacja jest wrodzonym mechanizmem pozwalającym 

na interakcji z innymi, a nie wytworem procesów uczenia się, pozwala na tworzenie teorii umysłu 

opartej na symetrii miedzy ja i innymi. 

Obecność zjawiska mimesis  można dociekać od najgłębszego poziomu, neuronów lustrzanych w 

pracach neurofizjologów V.Gallesego i G.Rizzolatttiego.
998

 Skrótowo rzecz ujmując: wyobrażając 

sobie lub postrzegając działania do pewnego stopnia nasz  umysł odbiera to tak jak by był sprawcą 

,względnie uczestnikiem działania poprzez swego rodzaju ”mimetyczną partycypację”. Ta umiejętność 

rzutuje na relacje interpersonalne , włącznie z wynikającą z niej tzw. „inteligencję makiaweliczną”, aż 

po swój najwyższy przejaw którym jest zwiększanie własnej wiarygodności przez samooszukiwanie. 

Inteligencja makiaweliczna poprzez instynkt naśladowczy odniesiony do rzeczywistości 

przedmiotowej tworzy stałe znaczenia którymi można operować. 

Konkludując mimesis wydaje się być czynnikiem nieredukowalnym w ludzkiej naturze który, nie 

tylko stanowi fundament dla inteligencji, ale  równie dobrze można by pokusić się o zamienne 

używanie tych terminów. Imitacja i zmiana jest szerszym pojęciem niż imitacja w sensie esencjalnym 

jest to pojęcie niedefiniowalne można potraktować podobnie jak grę  w koncepcji H.G. Gadamera 

określać ją na wiele sposobów  wydaje mi się że jest to jeden z podstawowych i nieredukowalnych 

wymiarów ludzkiej egzystencji naśladowanie jako zdolność mimetyczna i jako pewnego rodzaju 

„quasi-instynkt” który pozwala przekroczyć okoliczności sytuacyjne, zarazem powoduje ze ludzka 

istota pozostaje we wszystkich swoich mimetycznych inkarnacjach izomorficzna. Podobnie jak 

speculum i pochodny termin speculatio z którego wywodzi się spekulacja czyli  zwierciadlane 

przeformułowanie a więc specyficzna gra - gra pojęciami zawiera w sobie niezbywalny aspekt 

odzwierciedlania i jako takie lokalizuje się ponad poza dysjunkcją podobne – niepodobne. 

Mimesis stanowi, jako że człowiek imituje w najdoskonalszy sposób, o naturze ludzkiej a także  z 

egzystencjalnej konieczności wobec  braku istoty stanowi amorficzny odpowiednik „natura humana” 

co daje chyba prawo nazwania człowieka „animal mimeticum”. 

Przedstawione wszystkie powyższe przykłady z etologii, kognitywistyki, antropologii i estetyki mają 

poprzeć moją tezę wyjściową że mimesis sensu largo rozumiana  jako zdolność do naśladowania i 

imitacji leży nie tylko u podstaw inteligencji ale również mowy i wyobraźni. Sądzę że gdybyśmy 

potrafili przeprowadzić odpowiednio przygotowany eksperyment myślowy oparty na ideach  A. 

Turinga, okazałoby się  myślenie w sensie esencjonalnym od dostatecznie dobrego naśladownictwa, 

które zawiera w sobie umiejętność orientacji intencjonalnej, zapośredniczonej symbolicznie 

partycypacji  w świecie wewnętrznym innych  i rozumieniu działania sekwencyjnego, jest 

nieodróżnialne nie tylko w sensie formalnym ale w istocie w sposób  niezauważalny staje się 

myśleniem. Czym bowiem  różniłaby się prawdziwe twórcza wyobraźnia i inteligencja która wszakże 

sama w sobie zawiera  nieusuwalny komponent imitacji i łączenia elementów konieczny dla metafory, 

która jest podstawowym trybem myślenia  jest możliwość łączenia i “zlepiania “ elementów (łączymy 

je  za pomocą - używając terminu W.Benjamina - władzy mimetycznej), od wyobrażonej na poczet 

eksperymentu myślowego imitacji która zawierałaby w sobie intencjonalność i zorientowanie na cel. 

Mimesis  stanowi  zatem pewnego rodzaju kategorię transcendentalną 
999

na temat warunków i reguł 

ludzkiego poznania i funkcjonowanie w świecie w perspektywie niezmysłowego podobieństwa. Samo 

myślenie w swej istocie jest albo postępowaniem zgodnie z pewnym kanonem rekursywnym, czy też  

formułą sylogistyczną bądź tez  wyobrażaniem, łączeniem elementów za pomocą metafory i 
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metonimii, chodzi również o odtwarzanie w pamięci pewnych w procesów zachodzących w naturze, 

epiotomiczne streszczenie ich. Pojęciowanie samo w sobie polega na  generalizacji zjawisk i 

ujmowaniu ich w schematy izomorficzne i poprzez to  tworzenie struktur samopodobnych. 

Samomodelowanie jako najwyższy stopień imitacji byłby swego rodzaju  metonimiczną autokreacją, 

wytworzeniem  swego wewnętrznego modelu niejako sobowtóra o jakim wspominał w kontekście 

ekscentrycznego upodmiotowienia H. Plessner.
1000

 

Trzy  etapy podmiotu związane ze zjawiskami mającymi swój terminologiczny wyraz w dramacie 

starogreckim: epizod, mimesis, mythos. Poszczególne epizody zostają zespolone przez mythos czyli 

prefiguracyjna narrację, prenarrację a spoiwem jest mimesis która działa pomiędzy epizodami , 

podmiotami wzajemnie naśladowczymi i  świtem fikcji i faktu, życiem przeżywanym i opowiadanym 

które nawzajem się przenikają. Poziom epizodyczny , funkcja mimesis i mythos tworzą strukturę która 

stanowi o specyfice sytuacji człowieka który żyje w trzech wymiarach narracyjno-egzystencjalnych: 

solipsystycznym świecie prenarracyjno-animalnym epizodów, stadnym świecie asymilacyjnych 

upodobnień oraz w transwersującym sytuację i porządkującym czas świecie mitycznej a potem 

symbolicznej narracji. Wszystkie one współistnieją, jedynie jak pisze M. Donald, co jakiś czas jedna 

zaczyna dominować. W zwykłym funkcjonowaniu przoduje „ja” teoretyczno-funkcjonalne wraz z 

występującym w planie narracyjnym który stanowi o poczuciu tożsamości osobowej, w szczególnych 

sytuacjach dochodzi do głosu ja mimetyczne (rytuały, zabawy, stan upojenia, użycie środków 

halucynogennych) a nawet epizodyczne (sytuacje patologiczne, nagłe wyrwanie ze snu). Właściwy akt 

imitowania zawiera w sobie uprzedmiotowienie doznawanych wrażeń jest wstępem do właściwej czyli 

językowo-symbolicznej obiektywizacji.
1001

 H. Plessner i H. Blumenberg pokazują w swych pracach  

transformację imitacji w identyfikacje. Imitacja to ogólne, może nawet zbyt ogólne pojęcie, które 

oznacza zarówno naśladowanie, jaki i postępowanie według jakiegoś wzoru. Naśladowanie 

pierwowzoru opiera się na akcie identyfikacji, w przeciwieństwie do tych zachowań imitujących, które 

są zawsze przypadkowe i nie wymagają aktu zdobywania się na dystans. Postępujący w sensie onto i 

filogenetycznym proces personifikacji czyni jednostkę samą dla siebie i dla innych osobników 

indywidualnością, gdyż dopiero jednostka mająca imię może być wezwana. Nadanie imienia 

przypieczętowuje niepodzielną jedność. Nasza jaźń zaczyna stopniowo opierać się tylko na imieniu, 

zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.”Dziecko , które polecono opiece bogów lub świętych, któremu 

wskazano patrona z ufnością w zaklinającą i wiążącą moc imienia, odkrywa poprzez to imię świat, do 

którego należy, Przypadła mu w udziale rola , która polega tylko na naśladowaniu dawnego, 

niedostępnego bohatera i półboga albo na ponownym ucieleśnieniu człowieka odradzającego się w 

kolejnych pokoleniach”.
1002

‘ Rola , która według naszej koncepcji społeczeństwa zasadniczo i bez 

względu na epokę gwarantuje człowiekowi posiadanie prywatnej egzystencji, sfery intymności, nie 

tylko nie znosi w ten sposób jaźni, lecz właśnie ją tworzy. Tylko w innej postaci własnej jaźni 

człowiek panuje nad sobą ,uzewnętrznienie, eksterioryzacja nie oznacza autoalienacji, ale szanse 

bycia samym sobą w sposób właściwy. Istota otwarta na świat  to  „istota ułomna” i przez 

nadmiar popędu istota nieustalona. H. Plessner powołując się na F.Nietzschego zauważa
1003

 że 

szympans nie naśladuje innej istoty, ale wykonuje daną czynność wespół z nią, robi to samo co 

tamta. Reakcje te korespondują z naszymi ruchami, ale ich nie odtwarzają. Naśladowanie – w 

przeciwieństwie do współ-dokonywania- możliwe jest tylko we wzajemnym stosunku między 

oryginałem a kopią. Wzajemność zachodzi między ludźmi, nie zachodzi zaś między zwierzęciem 

a człowiekiem ani miedzy zwierzętami. Naśladowanie i uprzedmiotowienie, warunkujące 

przyswajanie i używanie języka, mają wspólne źródło, mianowicie przysługująca człowiekowi 

zdolność abstrahowania od siebie i stawiania się na miejscu kogoś innego.
1004

Gdybyśmy mówili 

rękoma, nie moglibyśmy poza tym już nic robić, głos odciąża ręce, ale ponadto włącza artykulację 

językową w procesie o charakterze zwrotnym: wytworzony dźwięk wraca do uszu. Dzieło naszych rak 

zastyga w obcy wytwór, gest pośredniczy wprawdzie w kontakcie , ale sam ginie- tutaj natomiast 

produkt stwarza medium. Jako milieu externe język pełni funkcje stabilizująca i socjalizującą . W 
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języku jak pisze H. Plessner -nikt nie jest solus ipse,
1005

 dystans jest warunkiem samoistności. Dziecko 

oswaja się z ciałem zewnętrznie i wewnętrznie, przyzwyczaja się traktować siebie wraz z innymi 

rzeczami jako rzecz i doświadczać swej własnej pozycji jako pozycji wymiennej na inną. 

Autointerpretacja i doświadczenie samego siebie dokonują się za pośrednictwem innych ludzi i rzeczy 

droga do wewnątrz wymaga punktu oparcia  na zewnątrz. „Czy droga ta wiedzie przez świata 

zmarłych, marzenia senne, odbicie w lustrze, praktyki magiczne czy refleksyjna kontemplacja –to 

zależy od koncepcji świata zewnętrznego i konstytucji społecznej. Ale trzeba tę drogę przebyć, a ta 

konieczność i zarazem szansa ugruntowana jest w ludzkiej osobowości, która otwiera się i staje się 

dostępna tylko w procesie realizacji..”
1006

Osobowość realizuje się wyłącznie jako ucieleśnienie, w 

sensie przenośnym i dosłownym. W sensie dosłownym: moja egzystencja jako ciała materialnego w 

ciele materialnym urzeczywistnia się jako wciąż ponawiany akt inkorporacji. Aktem tym, stwarzam 

podstawę, dzięki której wznoszę się do tego, co jest dal mnie miarą: do struktury społecznej, która – w 

sensie przenośnym – inkorporuje mnie jako kogoś mającego imię i status. Ucieleśnienie, identyfikacja, 

personifikacja opisują zatem elementarną strukturę roli, wyznaczającej z góry – niezależnie od typu 

społeczności- stosunek jednostki do grupy, której jednostka jest członkiem. Człowiek odniesiony do 

jakiegoś vis-a-vis, z którym – nawet jeśli nie ma ono cech osobowych – może się porównywać jako z 

siłą, dzięki której żyje, przy czym porównywanie możliwe jest wyłącznie w paradoksalnej perspektywie 

dystans, jednoczącego skrajne oddalenie i bezpośrednia bliskość.
1007

 Bez owego vis-avis ludzkie 

zachowanie nie daje sobie rady ze swoim ambiwalentnym stosunkiem do swego fragmentarycznego 

świat. Jak się kształtuje to vis-a-vis, jak jest rozumiane, czy jako anonimowa siła, czy jako osoba, to 

zależy od sposobu w jaki człowiek panuje and swoja egzystencja. Wyróżnioną pozycję Ja w hierarchii 

osobowych form należy rozumieć w dwojakim sensie – jako miejsce, jakie Ja aktualnie zajmuje(a wiec 

,(…) jako lukę , którą może też zapełnić ktoś inny, oraz jako wewnętrzną sferę, którą po prostu jestem i 

która stwarza mi możliwość wycofania się w siebie samego. Indywidualna i ogólna subiektywność, to 

znaczy intersubiektywność, implikują się wzajemnie. W owej ułomności człowiek zaświadcza przed 

samym sobą, że jest samoświadomą indywidualnością.”
1008

 W ten sposób indywidualność zyskuje 

swoje centrum. Każdy człowiek, jeśli chce rozumieć siebie jako ja, musi doświadczać się jako 

centrum, jako punkt stanowiący centrum decyzyjne, w którym rodzi się jego inicjatywa,  i w którym 

zbiegają się oddziaływania jego otoczenia. 

Mimesis jak słusznie zauważa R. Michalski stawałaby się w ten sposób kategorią metafilozoficzną, 

osnową  filozoficznej meta-narracji która rzuca pewne światło ale sama nie jest w sensie ścisłym 

pojęciowalną
1009 .

Obejmuje ona w siatce „spowinowaconych rodzinnie” pojęć partycypacje, 

identyfikacje, personifikacje ale zarazem staje się łącznikiem  w procesie antropogenezy pomiędzy 

poszczególnymi poziomami. Partycypacja, identyfikacja, personifikacja to ciąg wynikających ze 

siebie mimetycznych przekształceń które generują „konstelacyjną  indywidualność” człowieka. 

Występuje ona, jak staraliśmy się udowodnić na wszystkich poziomach funkcjonowania człowieka 

jako czaso-przestrzennie uwikłanej istoty żywej począwszy od  organizacji aparatu poznawczego, 

poprzez strategie ewolucyjnych gier grupowych, zaczątki symbolizacji i rytuału, zabawę, genezę 

mowy. Wszędzie znajdujemy tropy  mimesis która odciska się na wszelkich ludzkich działaniach 

konsolidując indywidualne i zbiorowe  procesy antropogenezy. Mimesis stanowi swoiste spoiwo 

między kolejnymi ogniwami procesu transcendencji człowieka z otoczenia sensualno-cielesnego, 

odgrywanie roli, upodobnianie się i uczestnictwo, identyfikacja i personifikacja to jak powiedzieliśmy 

rodzina pojęć pokrewnych. Co więcej mamy tu wyraźną ewolucję, proces występujący który prowadzi 

od uczestnictwa i odgrywania roli przez identyfikację aż do personifikacji. Kolejne stopnie 

eksternalizacji poprzez rytuał, symbolikę, język przedmiotowo-obiektywizujący, myślenie pojęciowe 

zawierają moment mimetyczny jako uniwersalny mianownik. Na przykładach prześledziliśmy że 

eksterioryzacje czyli zjawiska zwrotnie  uczłowieczające zawierają istotny i nieredukowalny 

komponent mimesis redefiniujący  homo sapiens w  kierunku homo mimeticus. 
1010
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Na koniec tego rozdziału oddajmy głos samemu W.Benjaminowi: „Posiadany przez nas dar 

postrzegania podobieństw nie jest niczym innym jak tylko słabą pozostałością potężnego niegdyś 

przymusu upodobniania się i zachowywania podobnie. A zaginiona zdolność upodobniania się 

wykraczała daleko poza wąską sferę percepcji, tę, w której dziś jeszcze potrafimy dostrzegać 

podobieństwa. Wpływ, jaki przed tysiącami lat wywierał na ludzką egzystencję układ gwiazd w 

momencie narodzin, wplatał się w nią mocą podobieństwa.”
1011

 

Wziąwszy na poważnie ten pogląd, można pokusić się nawet o stwierdzenie że w ten sposób W. 

Benjamin stara się poprzez ekspozycje mimesis przywrócić kulturze i filozofii stary zapomniany 

paradygmat  człowieka jako mikrokosmosu. Mikrokosmosu którego wykładnią byłaby jego pierwotna 

moc mimesis. Jednostka ludzka właśnie dzięki owej paradygmatycznej mocy stanowiącej jego 

„amorficzną istotę „ i jego drugą naturę,  zyskiwać by miała wgląd w naturę rzeczywistości i  status 

niemalże „piątego żywiołu”. 
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VI. MIT- NARRACJA – PISMO. 

 

                                    W tym rozdziale zajmiemy się mitem, językiem i nauką w ich aspektach 

porządkowania rzeczywistości czyli mityzacji, narratywizacji i  lingwocentrycznej (tekstualnej) 

organizacji świata. Mythos, logos i textum w tym rozdziale interesują nas jako sposoby organizacji 

rzeczywistości, a nie stadia rozwoju podmiotu, nie przedmiotowe wytwory, ale relacje jakie następują 

miedzy podmiotem w tych stadiach form symbolicznych, a jego symbolicznymi wytworami. Filozofia 

form symbolicznych to w pewnym sensie introdukcja, wprowadzenie do filozofii ludzkiej kultury. Jak 

pięknie określił wagę kultury i symbolu dla kształtowania się ludzkiego świata Bruno Szulc :”Istotą 

rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości 

żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym. Stare kosmogonie wyrażały to sentencją, 

że na początku było słowo. Nienazwane nie istnieje dla nas. Nazwać coś – znaczy włączyć to w jakiś 

sens uniwersalny. Izolowane, mozaikowe słowo jest wytworem późnym, jest już rezultatem 

techniki..
1012

W »Świadomość mitycznej« w sposób bardzo wyrazisty wyraża on wzajemne związki 

między mitem, jezykiem i sztuką. Dla wszytkich tych trzech form symbolicznych osiowym 

czynnikiem jest symbol. Symbol jest narzędziem myślenia, który pozwala nie separować podmiotu i 

jego przedmiotu. Symbole są rozpatrywane nie tyle jako konstrukty, ale bardziej jako „funkcje lub 

energie dla formowania się rzeczywistości i syntezy ego i jego świata”
1013

. Symbol ukazuje jedność 

pomiędzy różnorodnością ekspresji, sygnały to operatory, symbole - desygnatory, symbole mają 

znaczenie funkcjonalne. Zwierzęta posiadają wyobraźnię i inteligencje praktyczną podczas gdy 

człowiek rozwija nową formę symboliczną przez sprzężenie zwrotne z wyobraźnią i inteligencją. 

Sygnały są częścią świata fizykalnego, maja zatem wartość ontologiczną. Są „operatorami”, należą do 

„języka zwierząt”, w którym komunikacja przebiega na płaszczyźnie instynktownie 

zdeterminowanych relacji „bodziec –reakcja odruchowa”. Z kolei symbole są fundamentem 

kulturowego świata ludzi, są ogniwem pośrednim pomiędzy „systemami receptorów i efektorów”. 

Symbole są jak zaznaczyliśmy „desygnatorami”, ich wartość jest logiczna i funkcjonalna. Zachowania 

zwierząt oparte są na „inteligencji i wyobraźni praktycznej”, aktywność człowieka ufundowana jest z 

kolei na „wyobraźni i inteligencji symbolicznej”. Człowiek to animal symbolicum, istota, która 

przekroczyła granice świata realnego – natury, i która żyje częściowo w sztucznym świecie kultury, 

będącym w całości jej wytworem. Człowiek nie żyje już w świecie fizycznym, żyje także w świecie 

symbolicznym(…)Człowiek nie potrafi już bezpośrednio ustosunkować się do rzeczywistości
1014

 

Symbole kulturowe są zobiektywizowanymi manifestacjami  myśli konstytuującymi „symboliczne 

uniwersum”, a człowiek jest opisany jako ciągle konwersujący ze sobą, animal symbolicum, który nie 

zna siebie, gdyż nie zna siebie bezpośrednio ale poznaje siebie poprzez symbole kulturowe, które 

ludzkość wykreowała historycznie. Mit, język i sztuka stanowiły jedność która stopniowo rozwinęła 

się w triadę „duchowej kreatywności”. Ta sama mityczna animacja i hipostatyzacja, która leży u 

podstaw słowa jest związana z obrazami i każda może mieć formę artystycznej reprezentacji. Mit 

wyrósł oryginalnie jako magiczna interpretacja mocy słów.  Wbrew teorii Maxa Mullera że mit 

powstaje jako choroba języka wskutek metaforycznego użycia słów, E. Cassirer stwierdza że mit 

wyrasta jako rezultat normalnego funkcjonowania języka zarówno we wczesnym dzieciństwie 

(wymiar ontogenezy) jak i we wczesnym doświadczeniu rodzaju ludzkiego (wymiar filogenezy). 
1015

 

Cała ludzka kultura jest przez E.Cassirera rozumiana i interpretowana  jako zawierająca różnorodne 

sposoby symbolizacji, rodzaje symbolizmu wytworzone historycznie i wyewoluowane  przez rodzaj 

ludzki w wysiłku samo ekspresji i narastającego progresywnego samowyzwolenia. Ewolucja myśli 

kulturowej zależy od ewolucji form języka,  kultura jest interpretowana jako język ducha ludzkiego. 

E.Cassirer koreluje subiektywne funkcje ego z historycznie wyewoluowanymi  kulturowymi 

kategoriami  formy obiektywizacji ducha ludzkiego. Formy symboliczne to formy kulturowe i 

zarazem stopnie samowyzwolenia, emancypacji ducha ludzkiego.
1016

Dwa źródła jedności funkcji w 

ludzkiej kulturze to psychologiczna lub genetyczna jedność motywów i teleologiczna jedność funkcji 
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w osiąganiu harmonii  poszczególnych kultur i kultury ludzkiej w ogóle. Ogólnie (Ausdruck, 

Darstellung, Bedeutung - ekspresja, prezentacja, znaczenie) odpowiadają relacji mimiczności, 

analogiczności i symboliczności. Tak samo rozwój języka przebiega w trzech fazach: mimicznej, 

analogicznej, symbolicznej. W fazie mimicznej między słowem (werbalnym znakiem) a rzeczą do 

której się odnosi nie ma różnicy.
1017

 Mimiczne podobieństwo zachodzi gdy znaki i przedmioty  są 

zmysłowo podobne, analogiczne gdy relacje miedzy obiektami i między znakami są podobne, relacja 

głosów (dźwięków) i relacja przedmiotów w relacji dźwięków relacja przedmiotów jest wyrażona 

analogiczne (podobieństwo strukturalne). Symboliczna relacja jest czysto arbitralna, przedmiotowe i 

strukturalne   podobieństwo zanika. Mimiczny stosunek zdaniem E.Cassirera występuje w koncepcji 

Platona między  ideą a przedmiotem w relacji meteksis. W nowożytnych koncepcjach Keplera, 

Newtona, Galileusza E. Cassirer zauważył że korespondencja między światem przedmiotów i 

koncepcji zanika w szczegółach, ale przetrwała w korespondencji- odpowiedniości struktury. We 

współczesnej nauce - matematyce  np. przestrzeń symboliczna nie ma żadnego odniesienia do 

percypowanego świata;  symbol uzyskuje autonomie, wolny i w pełni samo-uzgodnionego znaczenia 

ponad surowym materiałem zmysłów. System symboliczny staje się czystą strukturą świata i myśli 

która organizuje świat. 
1018

Dyskurs to wyraz  konkretnego  splotu wertykalnych i horyzontalnych 

wymiarów epistemologicznych w świadomości. Wertykalne schemata struktury to czas, przestrzeń, 

liczba. Horyzontalne wymiary  to formy ekspresji, prezentacji (reprezentacji) i znaczenia. Kombinacja 

horyzontalnych i wertykalnych pryncypiów formacji to formy symboliczne. Mit, język, sztuka, religia, 

poznanie teoretyczne- nauka,  to szczególne energie ducha, ze swoimi modalnościami i swoimi 

planami rzeczywistości. Substancja i funkcja jest pomieszana w prymitywnych proto-symbolach i 

stopniowo się separuje. W  pomieszaniu duszy i ciała w samo-odbiorze wśród dzikich znajdujemy  

paradygmatyczny prototyp tej relacji. Moc symbolizacji jest w pierwszym rzędzie(na poziomie mitu) 

mocą kondensacji, koncentracji. 
1019

 W końcu (na poziomie czystej nauki) symbol nie zawiera nic 

oprócz reguły - pryncypium formy  reprezentującej konstytutywne prawo struktury, genetycznej istoty 

formowania, zasady kształtowania, reguły według której powstaje. Symboliczne formy są  zarazem 

stanami świadomości człowieka i poziomami jego jaźni, a  kultura to proces wrastającego 

samowyzwolenia człowieka; język, sztuka, religia, nauka to różne fazy w tym procesie. W religijnym 

ujęciu mit zyskuje funkcję symboliczną. Na poziomie nauki  symbol nie symbolizuje rzeczy 

(substancji) ale relacje (funkcje). Ta koncepcja przekracza idealizm i realizm, transcendując je.
1020

 

Matematyka która dla E.Cassirera jest ideałem i paradygmatem nauki w ogóle, kiedy pisze on o nauce 

ma na myśli przede wszystkim matematykę,  ma obiektywne znaczenie,  ale znaczenie to nie leży w 

żadnej zapośredniczonej korelacji z  intuicyjnie odbieranym światem natury,  ale w fakcie że przez 

konstruowanie tego świata zgodnie z formalnymi zasadami  umożliwia zrozumienie jego praw. W 

gramatyce form symbolicznych E. Cassirera rozwijanej w polemice z Maxem Mullerem, mit, język i 

sztuka zaczynają się jako konkretna niepodzielna całość która stopniowo rozwija się w triadę  

niezależnych sposobów duchowej kreatywności. Mit powstaje z emocjonalnego napięcia między 

człowiekiem a jego środowiskiem. ”następnie iskra przeskakuje, napięcie znajduje ujście, a 

subiektywne podniecenie, ekscytacja zostaje zobiektywizowana i skonfrontowana z umysłem jako 

bogiem lub demonem. Jak tylko iskra przeskoczy, jak tylko napięcie i emocja chwili znajdzie swoje 

rozładowanie w słowie jako mitycznym obrazie, rodzaj zwrotnego punktu zachodzi w ludzkiej 

mentalności (człowieka): wewnętrzne podniecenie która w znacznej mierze była stanem subiektywnym 

znika i zostaje rozwiązana w obiektywnej formie mitu lub języka.”
1021

To prawie dosłowny cytat z 

działa H.Usenera „Gottesnamen”.
1022

 Podczas gdy myślenie dyskursywne dąży do ekspansji, 

implikacji i systematycznych powiązania, mowa i mityczna konceptualizacja dąży do koncentracji, 

intensyfikacji widzenia „teleskopowego” i odseparowanych charakteryzacji. Nie pojawia się w 

nastawieniu swobodnej kontemplacji,  poszukującej zrozumienia ich struktury i systematycznych 

koneksji (powiązań), analizy mereologicznej i funkcjonalnej ale po prostu jest porwane totalnością 
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impresji. Z mitu stopniowo przez emendacyjne wypełnienie kontekstu (na poziomie mitycznym mowa 

ma mocno kontekstowy charakter i emocjonalne nastrojenie, stabilizuje się w ceremonialnych 

formułach) wyłania się niezależny sytuacyjnie i kontekstowo język. Mowa jest preliminarium 

logosu ”dziecko mówi do rzeczy nie dlatego że uważa je jako żywe, ale uważa je jako żywe bo mówi do 

nich”.
1023

 Opozycyjnie do  Schellingowskiego tautegorycznego (ekspresyjnego czyli wyrażającego te 

same rzeczy w innych słowach opozycyjnie do alegorycznego) rozumienia mitu, siła impresji 

stopniowo staje się bardziej dystynktywna i świadoma aniżeli aktywna  moc ekspresji. Przed 

osiągnięciem tego poziomu nie istnieje niezależne, samoświadome „ja”, na progu „duchowego „ 

procesu związanego ze wzajemną reakcją na siebie „ja” i „świata”, nowy świat znaku musi pojawić się 

w świadomości jako obiektywna rzeczywistość. Nić mitu jest pierwotnym i podstawowym wyrazem 

tej funkcji, język, sztuka i nauka u swych początków „owinięte” były w obrazową i zmysłową formę 

mityczną. Postęp polega na zasadzie rozróżnienia i przezwyciężenia, na wyodrębnieniu kolejnych 

form jako autonomicznych i oryginalnych władz symbolicznego porządkowania bytu. Postęp jest więc 

procesem kształtowania heterogenicznych form myślenia na bazie homogenicznie pojętego 

fundamentum divisionis tj. funkcji symbolicznej.
1024

 Fundamentem homogenii wszystkich form 

symbolicznych jest energia duchowa człowieka, obiektywizująca się w aktywności poznawczej o 

szerokim spektrum formowania syntez zachowujących specyfikę różnorodnych zjawisk. Każda z tych 

syntez stanowi aprioryczny warunek doświadczenia, jest zatem twórczym motywem poznania o 

swoistych regułach logicznych, strukturze myślenia. E Cassirer poszerzył znaczenie pojęć myślenia i 

logiki, objął nimi różnorodne formy ludzkiej świadomości od mitu przez język do czystego poznania 

teoretycznego nauki. Uznanie specyficzności, swoistości, oryginalności logiki form symbolicznych 

(mitu, języka, nauki – są one głównymi tematami jego trzytomowego opus magnum „:Philosophie der 

symbolische Formen”) jako rozgałęzienie jednego, wspólnego pnia ducha ludzkiego i tworzonego 

przezeń świata kultury tj. pnia kultury.
1025

 

VI.1. Mit. 

                                       Mit jest  pierwszą formą symboliczną par excellence w systemie „gramatyki 

form symbolicznych”, na tym poziomie po raz pierwszy możemy mówić o czymś takim jak 

semantyka i symbolizacja choć nie w pełni autonomiczna.  Jednak symbolizm mitu w płaszczyźnie 

podmiotowej ujawnia się jako medium poznania nieświadome swego pośredniczącego charakteru, to 

forma świadomości pozbawiona samoświadomości. Mit jest pierwotny, zmysłowy, afektywny. Mit 

podobnie jak religia, język, sztuka, nauka jest formą symboliczną, podmiotowym warunkiem 

doświadczania rzeczywistości, aktywną i swoistą instancją poznawczą ducha. Organizującą i 

syntetyzującą płynny materiał doświadczenia zmysłowego, nadając mu idealne znaczenie. Mit jest 

formą myślenia, jest wyrazem wspólnej wszystkim formom myśli funkcji symbolicznej, organizuje 

doświadczenie w sposób logiczny, posiłkując się uniwersalnymi kategoriami, nadając im jednak 

swoisty dla siebie modus zmysłowej, „fizjonomicznej” i emocjonalnej obrazowości, pełni ważne 

funkcje społeczne i egzystencjalne, będąc epickim elementem rytuałów religijnych. Mit ma zatem 

pozytywne wartości zarówno jako forma myśli, jak i forma życia. Przełomowe rozumienie mitu jakie 

zaproponował E. Cassirer polegało na tym przesunięciu akcentów w interpretowaniu mitu z dziedziny 

przedmiotowej na dziedzinę podmiotową.
1026

 Warto kolejny raz zaznaczyć że Cassirerowska idea 

podmiotowego kształtowania symboli, co za tym idzie całej sfery kultury stała się także myślą 

przewodnią rozważań S. Langer, która jednak pojmowała ją w duchu filozofii naturalistycznej. 

S.Langer dokonała „psychologizacji” procesu symbolizowania, uznając, ze jest on konstruktem 

mentalnym związanym z biologiczną strukturą ludzkiego organizmu. Tym tropem właśnie 

zamierzamy podążać. Różnica pomiędzy ludźmi a zwierzętami polega wedle tego stanowiska na tym,  

że organizacja biologiczna człowieka generuje potrzebę ciągłego symbolizowania, które zamienia 

dane zmysłowe w elementarne idee. Ich ekspresja tworzy formy wszelkiej kultury, w tym również mit. 

Dla S.Langer podobnie jak dla E. Cassirera, jest to wynik wczesnej fazy myślenia i przykład 

symboliki niedyskursywnej, w której nie ma analizy i abstrakcji. S. Langer w rozważaniach nad 
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genezą mitu sięga nawet do psychoanalizy i za jej początek uznaje obiektywizację marzeń 

sennych.
1027

Mit to ekspresja pewnego sposobu myślenia, element związany z całokształtem życia 

społecznego, konstrukcja symboliczna w podejściu synkretycznym, które uznaje mit za ekspresje 

sposobu myślenia -element związany z życiem we wspólnocie  w duchu E.Durkheima. Swego rodzaju 

konstrukt symboliczny  nadbudowany, czy raczej wynikający ze współżycia społecznego, ale w sensie 

wspólnego ustalania znaczeń. W tym duchu pozostaje definicja P. Ricoeura która mówi że mit to 

symbol rozwinięty
1028

. Jak pisze S. Langer przejście od  substancjalnego do funkcjonalnego sposobu 

myślenia nasunęło E. Cassirerowi radykalne rozwiązanie: dwa różne typy symbolizmu odkrywają dwa 

radykalne formy myślenia. Powstaje pytanie czy każdy Ansachauung ma  swój własny symboliczny 

modus, bowiem na różnych etapach ludzki umysł konstruuje różne rzeczywistości wobec których się 

ustosunkowuje .
1029

 A zarazem jak staramy się udowodnić te światowe korelaty symboliczne w 

interakcji z podmiotem powodują jego promocję na wyższy poziom symboliczny i egzystencjalny. 

Ustalić obiekt jako permanentny punkt ogniskowy (zjawisko fokalizacji) w doświadczeniu - do tego 

służy funkcja nazywania. Wszystko co ewokuje emocje może dlatego otrzymać imię-nazwę, i jeżeli 

obiekt nie jest po prostu przedmiotem, zyskuje dzięki nazwie jedność i permanencje.  Ta funkcja 

hipostatyczna (hipostaza) jest cechą osiową procesu imaginacji czyli tworzenia obrazów.  Istotne jest  

że imaginacja reprezentuje całość osoby, rzeczy, sytuacji dzięki czemu jest abstraktem,  nie istotne jest 

czy jest on adekwatny. Wyobraźnia to pierwsza zdolność ludzkiego umysłu w którego aktywnej 

służbie  zaangażowany jest język i co za tym idzie symbol. Obrazowanie ma logikę niedyskursywną, 

logikę identyfikacji i koncentracji.  Symbole są niezbędnymi instrumentami  koncepcji.
1030

 Dla 

ludzkiego umysłu każde doświadczenie odsłania  w introspekcji jedność i samo-identyczności,  która 

czyni je statycznym i dotykalnym jak stały solidny obiekt. Dzięki hipostatyzacji  możemy odnosić się 

do obiektu, obiekt może być wskazany i umysł może myśleć o nim bez jego właściwego faktycznego 

pojawienia się. Symboliczny obraz w  doświadczeniu dzięki hipostatyzacji może być pojęty, zamiast 

być po prostu psychologicznie zapamiętany. E.Cassirer według S.Langer stoi na stanowisku że 

wszystkie koncepcje są  ostatecznie związane z doświadczeniem, formy ekspresji które determinują te 

koncepcje są formami symbolicznym. To prowadzi do centralnego problemu filozofii Cassirera –

dywersyfikacji  form symbolicznych i ich interrelacji w „gmachu ludzkiej kultury”. Rozróżnił 

autonomiczne formy języka, mitu, sztuki i nauki. Mit i język okazują się oryginalnie bliźniaczymi 

tworami, narodzonymi w tej samej fazie ludzkiej mentalności. Zdaniem S.Langer największy wkład 

E.Cassirera w epistemologie to badanie prymitywnych form konceptualizacji i myślenia któremu 

poświęcił II tom swojego opus magnum – „Filozofii form symbolicznych”. 
1031

 Formy symboliczne - 

język i mit  wykazują analogiczne cechy, mimo oczywistych różnic treści. Język z jednej strony  

artykułuje mityczna narrację i ustanawia mitologiczne koncepcje, podczas gdy  z drugiej z strony, jego 

własne znaczenie w istocie  są esencjalnie rdzenne obrazami funkcjonującymi mitycznie. Te dwie 

formy myślenia  „dorastały” razem, jako koncepcje i ekspresje ludzkiego świata - konceptualizacja i 

ekspresja -  mit i język. Najwcześniejszym produktem mitycznego myślenia są permanentni trwali, 

samo-identyczni, jasno oddzieleni „bogowie” którzy są personifikacją energii numinosum  początkowo 

przytłaczającej człowieka. (Ten proces autonomizacji przez teonomizację opisał szczegółowo H. 

Blumenberg, R. Zawisza i A. Kowalski) „Są podobni do żywiołu snu”
1032

 jak pisze S. Langer, cechuje 

ich świętość. S. Langer odwołuje się do R. Otto; pierwsza dychotomia w emotywnej czy mitycznej 

fazie mentalności, to nie opozycja prawda- fałsz ale sacrum i profanum. Ludzkie istoty zrozumiały 

wartość i ekspresje wartości zanim sformułowały fakty. Wszystkie mityczne konstrukcje to symbole 

wartości życia, mocy, przemocy, żalu, śmierci. Na poziomie mitu symbole absorbują, kumulują często 

nielogicznie, znaczenia; mityczne myślenie nie podlega dyskursywnemu rozumieniu, prowadzi do 

zrozumienia  nie przez wydzielanie i odnoszenie do siebie idei w dystynktywnym wzorcu, ale polega 

na mereologicznym zbieraniu wielkich kompleksów idei, w których dystynktywne cechy i idee są 

pochłonięte prawem niwelacji i ekstynkcji różnic specyficznych. Każda część całości jest całą 
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całością, każdy przedstawiciel gatunku jest całym gatunkiem. Znacznie nie jest formalnie i arbitralnie 

atrybuowane im jako konwencja, raczej jak pisze S. Langer  „znaczenie zamieszkuje w nich jak życie w 

ciele,”
1033

 animując je.  Mityczne symbole nie wydaje się być symbolami są całymi obiektami, 

przedmiotami, miejscami, istotami posiadającymi inherentną moc symbolizacji, moc mana jest tutaj w 

istocie mocą znaczenia. Mumford Lewis zauważa
1034

 że symbole używamy aby nie musieć operować 

całymi rzeczami (np. wymieniać się kamykami i innymi przedmiotami którym przypisane jest 

znaczenie), myślenie mityczne jest poniekąd taką wymianą całych rzeczy, formą nie tyle komunikacji, 

która występuje epifenomenalnie,  ale utrwaleniem sensu, strukturyzacją świata. Mityczna 

interpretacja rzeczywistości opiera się na zasadzie, że część właściwa symbolowi jest zogniskowana, 

skoncentrowana  na samym symbolu, który jest identyfikowany ze swoim znaczeniem.
1035

 To kreuje 

świat „punktowany”  przez dominujące, nieporównywalne obiekty, mistyczne centra mocy i świętości,  

do których coraz więcej emotywnych znaczeń przyrasta jako właściwości. Pierwsze rozumienie 

prymitywne przybiera formę  irracjonalnej wiary w fizyczną  realność i moc znaczących form. 

Hipostatyczny mechanizm umysłu wyraża się poprzez - fetysze, talizmany, totemy, aż po mniej lub 

bardziej antropomorficznych bogów. W ich obecności rzeczywistość jest skoncentrowana dla 

mitycznej imaginacji, wyobraźni, to jest sposób w jaki fenomeny są dane naiwnemu rozumieniu. To 

jest zarazem istota statusu fetyszu i idoli (eidolon) w myśleniu mitycznym. W ten sposób myślenie 

mityczne pojmuje zjawiska jako werbalno-mityczne centra mocy. Pierwsze święte obiekty rodzą się w 

momentalnej, emocjonalnej iluminacji-przerażeniu (rodzaju misterium tremendum) scentrowanym na 

miejscu lub rzeczy,  skoncentrowanym pragnieniu  które manifestuje się w podobnym do snu obrazie 

lub powtarzalnym geście , np. tryumfu  który z kolei  staje się elementem świątecznego tańca lub 

pieśni  zwróconym  w kierunku symbolu mocy. Gdy prymitywny człowiek aby nadać doniosłość 

chwili  używał wokalnego talentu -głosu  w ten sposób  narodziło się słowo- nazwa. W prymitywnych 

społeczeństwach nazwy, imiona nie są konwencjonalnymi odwołaniami, ale jako niejako fizycznymi 

zastępnikami ich nosicieli. W intensywnie emocjonalnym symbolizmie mitycznym nie wolno zmienić 

nazwy. Nazwy są esencjami mitycznych symboli, często jest tak  jak twierdzą zgodnie E. Cassirer i S. 

Langer nazwa, imię boga jest bardziej chroniona niż jego wizerunek.  Funkcja denotacyjna  to druga 

istotna cecha związana z językiem; to że jest on zaangażowany w dyskursywne myślenie. Wynika ona 

z syntaktyczności  języka, mityczne  obrazowanie (envisagement) i językowa ekspresja to jej 

zwiastuny, wywodzące się z wczesnego myślenia mitycznego, które jest predyskursywne i 

preracjonalne. 
1036

 Jako instrument język ma podwójną naturę  w syntaktycznych tendencjach obdarza 

nas prawami logiki. Prymat  nazw  prowadzi do hipostatycznej drogi myślenia,  należącego do 

bliźniaczego fenomenu mitu (metafora) w efekcie wyprowadza nas ponad sferę mitycznego i 

emotywnego myślenia. I.Kant uważał kategorie czystego rozumienia (czystego intelektu) jako 

uniwersalne transcendentalne formy nałożone na nawet najbardziej prymitywny, nie wykształcony 

umysł w jego wszelkich percepcjach; samoidentyczności, dychotomia „ja” i nie-ja, relacja części i 

całości etc. E.Cassirer postępując za Kantowskim, „kopernikańskim” zwrotem w transcendentalnej 

analizie fenomenów, ich form i niefenomenalnych subiektywnych elementów,  rozszerzył Kantowską 

koncepcję form i uczynił z niej zmienne i antropologicznie istotne elementy. Pryncypium jego 

koncepcji było nie naruszać kantowskiego pojęcia krytyczności.
1037

 E. Cassirer postępując za 

I.Kantem, zamiast zaakceptować jeden schemat kategorialny o dyskursywności myślenia – jako 

jedynej drodze doświadczania rzeczywistości, uznał ją za relatywną do form symbolicznej prezentacji, 

tak jak są alternatywne symboliczne formy, są alternatywne fenomenalne światy. Mityczna  

konceptualizacja jest kategorialnie różna od naukowej koncepcji konceptualizacji, dlatego spotyka 

inny świat percepcji. Jej obiekty nie są samo-identyczne, samo-tożsame ze sobą, kondensują wiele 

charakterów w jednym, mają sprzeczne atrybuty, całość zawiera się w części, części w innych 

częściach i same w sobie nawzajem.
1038

 E.Cassirer złamał izolację spekulatywnej myśli I.Kanta, ale 

wykorzystał jego doktrynę: polegającą na tym że umysł konstytuuje świat zewnętrzny aby wyjaśniać 

                                                      
1033

 A. P. Schilpp The Philosophy of Ernst Cassirer op.cit. S. Langer 389 
1034

 M. Lewis op.cit. 117 
1035

 Ibidem 389 
1036

 Ibidem 391 
1037

 Ibidem 392 
1038

 Ibidem 393 



232 

 

jak ten świat jest doświadczany, przy czym znacząco tę doktrynę  rozszerzył.  Jest to symptomatyczne 

dla jego sposobu myślenia, który był zarówno nieco dogmatyczny, ale z drugiej strony inspirował się 

najnowszymi odkryciami naukowymi. Do najciekawszych i najcenniejszych wniosków doszedł 

analizując  odkrycia psychologiczne, fenomeny odkryte zarówno w psychiatrycznych klinikach  jak i 

raportach etnologów a również analizując badania nad dziećmi ( i ich językiem-do czego odnosił się 

krytycznie w swych badaniach L. Wygotski) i zwyczajami dzikich.
1039

 Badania w których wykazane 

zostało że w patologicznych warunkach zdolność mózgu do abstrakcji ulega zanikowi (co szczegółów 

omawiamy w dodatku B.), pacjent wraca do barwnego metaforycznego języka. W większości 

przypadków upośledzona jest także wyobraźnia. Pacjent jest niezdolny do mówienia kłamstw, 

udawania jakiegoś działania, lub zrobienia czegokolwiek czego nie dyktuje mu bieżąca sytuacja. Jeśli 

jest spragniony rozpoznaje i pije wody, nie umie udawać picia, wyrażać symbolicznie ani 

przedsymbolicznie, mimicznie tego działania. W takich przypadkach apraksji, następuje niemalże 

regresja do zwierzęcej mentalności -jak pisze S. Langer.
1040

  W zespole apraksji następuje zanik 

podstawowej funkcji symbolicznej – „obrazowania zjawisk nie danych wprost (percepcyjnie)„
1041

- 

wyobrażenia tego co nie jest dane. Nazwy tracą swoje hipostatyczne funkcje, ustaje kreacja 

permanentna, creatio continua  obiektów z przepływu impresji, dla osoby dotkniętej ta przypadłością, 

słowa mają konotacje, ale doświadczenia nie są czytelne, nie korespondują z konceptualnym 

schematem języka, która czyni nazwy nieodzownym (eminentnym) punktem oparcia. E.Cassirer 

sugerował się tutaj badaniami wspominanego już Kurta Goldsteina
1042

. Mityczny umysł nigdy nie 

kontempluje zjawisk (istotowa różnica poziomów form symbolicznych teoria-mit), partycypuje w 

nich, jest mentalnością ekscytacji, nie-zdefiniowanego świata prezentacji. Zamiast ekstensywnej 

dystrybucji rządzi nim intensywna kompresja.
1043

 Bezpośrednia zawartość treść mitycznego obrazu 

całkowicie „kolonizuje” świadomość , nic w jego świadomości nie może istnieć obok lub osobno. 

„Ego wydaje całą energię  na ten jeden obiekt, żyje w nim, zatraca się w nim”
1044

. Zamiast ekspansji 

znaczenia w sieć symboliczną, następuje impuls poprzez koncentracje, zamiast ekstensywnej 

dystrybucji, intensywna kompresja. Zogniskowanie wszystkich sił na jednym punkcie jest 

prerekwizytem dla mitycznego myślenia i mitycznej formulacji.  Kiedy z jednej strony cała jaźń  jest 

poddana pojedynczej impresji, jest posiadana przez nią, z drugiej strony powstaje napięcie między  

podmiotem i przedmiotem, zewnętrznym światem, kiedy zewnętrzna rzeczywistość nie jest tylko 

widziana i kontemplowana, ale „pokonuje człowieka w czystej (wzniosłej) bezpośredniości”. Gdy 

emocja strachu, nadziei przerażenia domaga się wypełnienia, „iskra przeskakuje, napięcie znajduje 

ujście, subiektywna ekscytacja zostaje zobiektywizowana i skonfrontowana z umysłem jako bóg lub 

demon.”
1045

W tym samym momencie zgodnie z naszą hipoteza rodzi się zarazem samoświadomość 

będąca dialogiczną, symbolicznie zapośredniczoną relacją protopodmiotu z owym „demonem-bogiem 

chwili”. Między symbolem, a znaczeniem następuje relacja identyczności, stosunek kompletnej 

kongruencji miedzy obrazem i przedmiotem, nazwą i rzeczą. Ten sam rodzaj hipostatyzacji lub 

transsubstancjacji pojawia się w innych  królestwach umysłowej kreatywności i w istocie wydaje się 

być typowym procesem we wszystkich nieświadomych ideacjach.
1046

Jest on fundamentem dla 

wszelkiej późniejszej, wyższej symbolizacji. Realny substrat mitu nie jest substratem myśli ale 

uczucia. Jego ogląd życia jest syntetyczny, a nie analityczny. 
1047

 E. Cassirer odnalazł w strukturze 

języka oś intuicyjnego conatusu do produkcji  snu, mitu i rytuału, i w tym tylko sensie zgadza się z M. 

Mullerem. W tych formach zyskuje kształt nie tylko samo-wytwarzalny kompleks znaczenia, ale 

pryncypium konkatenacji, zasada powiązania będąca osnową  dyskursywnego charakteru języka, 
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wewnętrzna tendencja do gramatycznego rozwoju, która prowadzi do narodzin logiki w sensie ścisłym 

i do procedury która nazywamy potocznie „rozumowaniem”. Język jest imaginarium i „kołyską”  

abstrakcyjnego myślenia, świat ludzkiej mentalności wynika z ewolucji form mówienia i 

skomplikowanych wzorców instynktownych zachowań i emocjonalnego odreagowania 
1048

. 

 

                                       Podstawowe kategorie mityczne oparte na dychotomii sacrum-profanum, 

człowiek-wspólnota  mają charakter klasyfikacyjny. 
1049

Klasyfikacja to główna funkcja mitu wyrażona 

przez rytuał według E.Durkheima, a  ustanawiająca mechanizmy myślenia według Levy-Bruhla.  

Połączenie tych dwóch nurtów myślenia dokonuje się właśnie w stanowisku E.Cassirera.  Zarówno E. 

Durkheim jak i Levy-Bruhl w kwestii myślenia mitycznego mieli na E. Cassirera rozstrzygający 

wpływ. Między poszczególnymi szczeblami form symbolicznych występuje różnica umysłowych 

reprezentacji rzeczywistości. Idea przedmiotu w społeczeństwach pierwotnych jest konglomeratem 

elementów intelektualnych, emocjonalnych i motorycznych percepcji, towarzyszy jej dodatek w 

postaci wyobrażeń zbiorowych, ów dodatek dołącza „obudowę” emocjonalno-motoryczną do 

elementu intelektualnego. 
1050

 Konstruowanie relacji pomiędzy obiektami odbywa się według innych 

reguł; zasada mistycznej partycypacji a nie prawa przyczyny i skutku rządzi relacjami w myśleniu 

mitycznym. 

                                       Ewolucjonizm, funkcjonalizm, socjologizm ( mit rozumiany jako 

wyobrażenia zbiorowe) zostają w pewnym sensie pojednane w stanowisku E. Cassirera. Od G.Vico E. 

Cassirer przejmuje przekonanie że mit jest świadectwem i wyrazem pierwotnego synkretyzmu 

pojęciowego, swego rodzaju fantastycznego uogólnienia, pierwotnym universalium.
1051

Specyfika  

myślenia mitycznego polega na tym, że nie potrafi abstrahować od form przejawiania się i od 

przedmiotu. Teoretyczne zaplecze dla Cassirera stanowiła marburska szkoła neokantyzmu. E. Cassirer 

zastosował metodę transcendentalną w nowych obszarach. Zainspirowany myślą G.Vica zastosował ją 

nie tylko do logicznej funkcji sądzenia w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych, ale również i 

przede wszystkim do analizy wszelkich aspektów kultury.  Według E. Cassirera, cały świat otaczający 

człowieka jest zobiektywizowanym wytworem ludzkiej świadomości, co należy rozumieć w ten 

sposób, że podmiot nie ma kontaktu z obiektami, lecz z ich symbolami, które powstają w wyniku 

syntezy danych zmysłowych i apriorycznych form naoczności. W istocie człowiek ma dostęp 

wyłącznie do różnych form kultury. Najważniejszymi wśród nich są język, nauka i mit będące 

produktem różnych form  sposobów organizowania symboli. Zadaniem filozofii kultury jest analiza 

poszczególnych form w celu odtworzenia struktur i zasad kryjącego się za nim myślenia. Koncepcja 

mitu jako produktu podmiotu jest bliska interpretacji Schellinga.  W naszej interpretacji następuje 

również relacja odwrotna mit kreuje podmiot na odpowiadającym mu poziomie. My w naszych 

badaniach idziemy dalej; odrzucamy mit jako produkt podmiotu w ogóle, ale naszym celem jest 

zaprezentować  mit i w ogóle kategorie form symbolicznych jako system współzależnego 

powstawania, korelat obiektywny podmiotu który powstaje wespół z nim w ramach sprzężenia 

zwrotnego. 

                                        E. Cassirer poświecił mitowi drugi tom swojego głównego dzieła „Filozofia 

form symbolicznych” i nadał mu podtytuł „Myślenie mityczne.” E.Cassirer zakładał zasadniczą 

tożsamość form naoczności i kategorii umysłu, oraz uważał że mit odróżnia od nauki jedynie ich 

modalność, która decyduje o sposobie, w jaki myśl łączy dane zmysłowe. Interesował go nie mit jako 

taki w sensie opowieści , ale specyfika leżącego u jego podstaw sposobu myślenia.
1052

 Poglądy 

E.Cassirer są pokrewne poglądom Levy-Bruhla, jednak nie uważał on że myślenie naukowe i 

mityczne radykalnie się różnią, poszczególne formy myślenia są jedynie fazami ewolucji funkcji 

symbolu, które przechodzą od funkcji wyrazowej do funkcji znaczeniowej. Proces ten związany jest ze 

stopniowym wyodrębnianiem się dwóch biegunów symbolu –elementu zmysłowego i znaczenia. E. 

Cassirer rozwijał swoją koncepcje mitu w polemice z Maxem Mullerem, który uważał język za 
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wyblakłą mitologię.
1053

Mit dla M. Mullera jest ubocznym produktem języka, wynikłym z 

metaforyczności jego charakteru, swoistą „chorobą” myślenia. Natomiast mit dla E.Cassirera jest  

koniecznym etapem który leży u podstaw języka, jest  pierwotniejszy,  a nie jest jego produktem. U 

podstaw systematyki form symbolicznych leży właśnie mit określany jako podglebie wszelkiej 

symbolizacji. Mit jak powiedzieliśmy to rodzaj symbolu rozwiniętego w formie opowieści, 

artykułującej się w czasie i przestrzeni, mit zatem to symbol rozwinięty .
1054

  Mit jako opowieść i 

związany z nią obrzęd staje się jednym z przejawów myślenia mitycznego. Traktowanie mitu jako 

mitycznego myślenia podkreśla że chodzi tutaj o badanie pewnego poziomu świadomości, 

świadomości na etapie mitu. E. Cassirer w swych badaniach nad mitem powołuje się na F.W.J. 

Schellinga. Schelling zuniwersalizował wyobraźnie mityczną, uczynił ją jakością świadomości w 

ogóle. Mit jest autonomicznym wytworem ducha, dlatego należy go badać wyłącznie w jego obrębie , 

na sposób tzw. tautegoryczny. Niski status logiki mitu wynika z największego spośród form 

symbolicznych stopnia zniewolenia jej przez zmysłowość, afektywność i pasywność. Mit jest bowiem 

wyrazem emocji, wiary magicznej i „fizjonomicznego” doświadczenia świata. Świat mitu w 

porównaniu do stabilnego świata substancji, przypadłości i relacji w nauce jest „płynny i oscylujący”, 

żywy i dramatyczny. „Świat mitów ma charakter dramatyczny – jest światem działań, sił i 

ścierających się potęg. Postrzeganie mityczne jest zawsze przesycone tymi wartościami. Wszystko co 

się widzi lub odczuwa, otoczone jest szczególną atmosferą- atmosferą radości lub smutku, udręki, 

podniecenia, radosnego uniesienia lub przygnębienia.”
1055

Mit nie opisuje świata, nie pełni funkcji 

eksplanacyjnej, lecz wyraża złożone emocje człowieka wobec niego. Ekspresje takie spełniają funkcję 

katarktyczną łącząc człowieka w doświadczeniu zbiorowym z całością natury więzią sympatii. Mit jest 

domeną świadomości zbiorowej, społecznej, nie indywidualnej. Fundamentem doświadczenia 

mitycznego jest uczucie solidarności życia, którego społecznym aspektem jest bezrefleksyjna 

tożsamość zbiorowa. Mit jest bezpośrednio związany z rytuałem będąc jego słowną, epicką 

interpretacją. E.Cassirer jednak koniec końców polemizuje również z  teorią F.W.J. Schellinga który 

uważa świat mitologii za absolutnie autoteliczny. F.W.J.Schelling w swej koncepcji  tautegoryczności 

mitu, ujmuje mityczne kształtowania jako autonomiczne wytwory ducha, które muszą zostać pojęte 

same z siebie ze specyficznej zasady nadawania sensu i formy.
1056

 Dla E.Cassirera jak powiedzieliśmy 

mit jest formą obiektywizacji rzeczy. Zasady mitycznego procesu obiektywizacji wyglądają 

następująco: mit jest formą myślenia, przedstawia własną specyficzną formę tworzenia pojęć, 

tworzenie to dokonuje się według właściwych mu kategorii, filozofia mitu jest niejako 

transcendentalną logiką mitu. Mit i język rozwijają się paralelnie źródło swe mając w kreatywnej 

świadomości podmiotu, same jednak w pewien sposób ów podmiot projektują i rozwijają, współgrają 

rozwojowo z nim na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Mit hipostazuje słowa tak jak zhipostazował „ja”, 

forma wypowiedzi językowych ma wpływ na stopień określoności mitycznych postaci, te dwie formy 

symboliczne  komplementarnie koegzystują w świadomości człowieka. Jak trafnie zauważa M. Bal-

Nowak, wraz ze stopniem pojęciowego zawężania z jednej strony, a z uogólnianiem zakresu 

językowego z drugiej – powiększa się poczucie pewności „ja”. „Ja” wie o sobie więcej i przez 

eksterioryzację pojmuje siebie nie jako coś nieosobowo-ogólnego, co stałoby ponad i poza wszelkimi 

czynnościami, lecz jako konkretną, tożsamą z sobą jedność. W przeciwieństwie do dziedziny logiki, 

gdzie rozszerzanie  zakresu pojęcia prowadzi do zubożenia treści, w dziedzinie ludzkiej działalności 

wzrastająca ekstensywność oznacza zarazem zwiększanie intensywności i świadomości samego 

działania. Mamy tu do czynienia z odwrotną  paralelnością  kiedy w języku w drodze od tego co 

szczególne ku temu co ogólne coraz bardziej ulega redukcji element tego co jednostkowe i osobowe, 

to w świecie zewnętrznym, w świecie czynu i działania element jednostkowo-personalny sam wysuwa 

się na pierwszy plan
1057

.  „Język , mit sztuka okazują się własnym światem wytworów, które nie mogą 

być rozumiane inaczej niż jako wyrazy samoczynności i spontaniczności ducha. Ale ta samoczynność 

nie dokonuje się w formie swobodnej refleksji, a więc pozostaje dla samej siebie zakryta. Duch 

wytwarza szeregi językowych, mitycznych , artystycznych wytworów nie rozpoznając siebie w nich na 
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nowo jako twórczej zasady. Każdy z tych szeregów staje się więc dla niego samodzielnym, 

zewnętrznym światem. Istotne jest tutaj nie tyle to, że ja odbija się w rzeczach a mikrokosmos w 

makrokosmosie, lecz że” ja”  tworzy sobie tutaj w swoich własnych wytworach rodzaj „gegenuber” 

jawiącego mu się koniecznie jako coś obiektywnego, czysto przedmiotowego. Tylko w takim sposobie 

projekcji może mieć ono ogląd samego siebie”
.1058

 

                                      Mitem rządzi metazasada kognicyjno-behawioralna nazwana „mitycznym 

poczuciem wspólnoty”. Mit jest również wyrazem aktywnego stosunku do świata, co ujawnia się na 

przykład w zjawisku totemizmu, gdzie  tabu, ofiary, mana, modlitwa, kult obrazują proces 

przechodzenia od nieokreślonego poczucia wspólności życia, solidarności z całym żyjącym światem 

ku stopniowemu poznawaniu i formowaniu tego świata; od nieosobowego stopienia z cała przyrodą ku 

samoświadomości. Transformacja uczuciowego stosunku do świata jest jedyną drogą jego 

opanowania. Rytuał będący wehikułem dla mitu, tworzony przez wspólnotę wyraża  motoryczną 

manifestacje jakiejś postawy. Jest aktywnym sposobem uzewnętrzniania przeżyć psychicznych. Rytuał 

jest jednym  ze sposobów ekspresji magii, a magia jest obrazem praktycznego myślenia i działania 

człowieka pierwotnego stanowiących jedność, nie jest to bezosobowa mana. Naśladowanie jest to 

zrytualizowany system przekonań i sposobów artykulacji tych przekonań. 

                                        E. Cassirer broni swoistości mitu, ale nie idzie tak daleko jak F.W.J.Schelling 

który stwierdza że mit tworzy niejako autonomiczny świat. W jego tzw. tautegorycznej koncepcji mitu  

jest on sam dla siebie niejako autarkiczny i nie służy zewnętrznym celom. Mit dla E. Cassirera jest 

swoisty, ale stanowi etap budowy międzyświata symbolicznego. Mit wywodzi sie z przypowieści  

narracyjnej zarazem narracja jest wyabstrahowanym mitem. Na tym polega  paradoks wzajemnego 

uwikłania mitu i narracji. Funkcje mitu stanowią o jego istocie, dziedziczy je on poniekąd z  

przypowieści - ma charakter uniwersalny a zarazem jest odbierany bardzo osobiście, wzywa  do 

działania. Podaje wzorzec postępowania ale nie in abstracto, wymaga podjęcia decyzji i 

zaangażowania. Mit który  ma zwykle formę opowieści w której wyraża sie jakiś istotny aspekt 

struktury rzeczywistości wymaga  osobistego zaangażowania. Mity są uniwersalne ale zarazem 

oddziaływują poprzez subiektywne odczuwanie. Mają charakter otwarty na podobieństwo 

Jaspersowskich „szyfrów transcendencji”, ożywają poprzez wpisanie w nie swojej własną egzystencje. 

I co najważniejsze dają człowiekowi wiedzę o nim samym o jego miejscu w świecie i ostatecznym 

przeznaczeniu. Jednocześnie w wymiarze poznawczym strukturują rzeczywistość, stanowią  sposób 

organizacji doświadczenia i tworzą pierwszy świato-obraz  ( jak pisze H. Blumenberg Weltbild) który 

jednak nie ma charakteru meta-poziomu, transcendentnego względem sytuacji. Mit wydobywa pewien 

aspekt uniwersalny, ale zawsze tylko jako aspekt, pewną formę doświadczenia,  w ten sposób 

przedstawia człowieka i świat we wzajemnym uwikłaniu. Przemiana mitu w formę symboliczną 

polega na internalizacji mitu i uczynienie go symbolem wnętrza człowieka, mit jest utrwalany w 

zbiorowych rytuałach w ten sposób tworzy zręby struktury rzeczywistości socjalnej jak i kognitywnej, 

uwewnętrzniony tworzy model świata i człowieka w tym świecie. Z wolna model człowieka 

emancypuje się spośród modelu świata, staje się automodelem „ja” i zaczyna grać wiodącą rolę. Mity 

dostarczają wzorców postępowania  odtwarzanych   w formie ceremonii. Mit jak pisze P. Ricoeur jest 

rozwiniętym symbolem, składa sie z symboli i metafor,  są to żywe figury które w  micie odgrywają 

wiodąca  role. Powodują one że mit ma „otwartą formę”, co upodabnia go do „szyfrów 

transcendencji” a swój żywy i obrazowy charakter zawdzięczają metaforom. Metafora rozumiana jako 

aktywne jądro symbolu i sam symbol jak słusznie zauważa P. Ricoeur ma charakter projektująco-

poznawczy. Jeden typ doświadczenia zostaje wyrażony za pomocą innego (n.p. prąd elektryczny 

odwołuje sie do prądu rzeki). Metafora umożliwia przeorganizowanie doświadczenia poprzez 

uwypuklenie aspektu którego nie dostrzegaliśmy, metafora kształtuje się poprzez wymianę między-

kontekstową,  stanowi nową jakość wymykającą się dotychczasowo znanym  regułom. Powstaje na 

przecięciu dwóch aspektów które ją wytworzyły.  Metafora zwykle działa tak że projektujemy coś 

znanego, znany aspekt rzeczywistość na nie znany i w ten sposób przyswajamy wiedzę. Metafora 

kreuje nowy układ powiązań przez zestawienie ze sobą dwóch układów odniesienia. Metaforyzacja 

jako proces  ma charakter dynamiczny i występuje jako drugi obok emendacji czynnik sprawiający że 
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język się rozwija. Mit jako czynny agregat symboli zawiera  elementy wartościujące, służące 

wywołaniu postaw. Internalizując mit osiągamy zrozumienie świata wewnętrznego poprzez 

symbolizację, oraz dobranie odpowiednich symboli wyrażających adekwatnie stany wewnętrzne 

jednostki, i znalezienie korelatu obiektywnego. Następuje niejako rewersalizacja początkowego 

procesu polegającego na  eksplikacji porządku świata zewnętrznego poprzez autonomiczny konstrukt 

symboliczny. Metafora polega na interpretowaniu jednej sytuacji w kategorii drugiej, to co łączy 

model i metaforę to to że stanowią plany badania nowych sytuacji. H. Blumenberg
1059

 rozróżnia 

miedzy modelem rzeczywistości (Weltmodell) a obrazem rzeczywistości (Weltbildung). To co wspólne 

między teorią modeli i metaforologią to to, że modele jako takie podobnie jak metafory którymi 

operuje obraz świata jest przybliżeniem nieznanego aspektu rzeczywistości, zubożeniem jej, ale 

przyswojeniem dla dotychczasowego aparatu poznawczego. W ten sposób nie tylko rozszerza się 

znaczeni podstawowe ale wyłania się również zupełnie nowy nieprzewidywalny poziom sensu który 

poszerza obszar semantyczny języka. 

 

                                      Tworzenie symboli jest wyrazem aktywnej działalności podmiotu, podmiot nie 

tylko tworzy i nie tylko rozpoznaje się poprzez symbole jak widzi to Paul Ricoeur, ale jak postulujemy 

poprzez kreacje symboli  wyłania się z niezróżnicowanej sensualnej jedni przeżyciowo-jakościowej. 

Kluczowym momentem  w problemacie mityzacji jest omawiane już nazwane przez nas tzw. 

teonomiczne upodmiotowienie. Jak ujmuje to zgrabnie A.Touraine: hipostaza podmiotowości  to 

ruch odnoszenia się do samego siebie w wyniku którego konstytuuje się tożsamość ja, tożsamość 

zawiera w sobie wydarzenie identyfikowania podmiotu
1060

. H. Usener stwierdza że „bogowie 

chwili” to sui generis proto-osobowe „symboliczne zagęszczenia” objawiają sie jako odpowiedź na 

pobudzającą ambiwalencje silnych doświadczeń numinosum.
1061

 To sytuacje i przedmioty które 

zarazem odpychają i przyciągają, lokalizują się miedzy terrorem i atrakcyjnością, to mocne doznania o 

wysokiej doniosłości które ściągają na siebie wyodrębniającą je uwagę, mogą zagęścić się w mityczny 

obraz, być semantyzowane i utrwalane w boskich imionach (vide „Mistyka imion” P. Florenskiego
1062

) 

przywoływane ponownie i opanowane. Wskutek symbolicznej transformacji zmysłowego 

doświadczenia w sens, emocjonalne napięcie jest zarazem odprowadzane i stabilizowane. E. Cassirer 

mówi o gwałtownym i hipostazującym oddzieleniu i izolowaniu silnego doznania ( hipostaza i 

autoaliencja równolegle i symultanicznie  działają przez rytuał w wyniku którego wyłania się „ja” jako 

personalny substrat postrytualny)
1063

. Dopiero gdy powiedzie się to oddzielenie, kiedy ogląd skupia się 

wyłącznie na jednym punkcie i zostaje jakby do niego zredukowany, powstaje w efekcie twór 

mityczny lub językowy, pojawia się słowo albo mityczny „bóg chwili”. Jak się ma to wyłonienie się 

numiosum, tworu numinotycznego do genezy świadomości; podmiot zwrotnie wprojektowujemy w 

siebie ten twór. „Daimon-Podmiot rozmawia ze sobą, tak jak z innym.” Indywiduum korzeniami sięga  

do rytuału, w którym pozycjonalnie określamy się, odróżniamy wtórnie systemowo od innych, wobec 

pierwotnej dywersyfikacji opartej o cielesność. Jesteśmy kimś przez różne rytuały np. nadania imienia, 

różnorakie formy i odmiany rites de passage. Podobnie C.G. Jung opisując wizje mandali uważa 

że, człowiek nie byłby w stanie wytrzymać straszliwego doświadczenia boskości inaczej niż 

przekształcając ją w symbol.
1064

 Wyłonienie się symbolu i separacja jaźni od otoczenia, a zarazem 
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numinotyczna waloryzacja symbolu, są tym samym procesem ujmowanym od strony różnych 

aspektów. Z jednej strony symbol zamyka doświadczenie w pewnym punkcie (referencyjnym),  dzięki 

czemu świadomość zostaje uwolniona od jego wypełniającej mocy, która związana jest z presją 

afektywno-popędową, z drugiej strony może się odnieść dzięki rozstępowi (hiatusowi powstałemu 

między motoryką a afektyką) do tego symbolu i poprzez ten symbol do samej siebie. Zarazem jednak 

proces ten jest procesem uprzedmiotowienia i obiektywizacji numinosum przybierającego formę 

„bogów chwili”, którzy jak zauważa R. Zawisza i S. Klemczak umożliwiają wyłonienie się 

podmiotowości odciążonej od mocy numinosum.( autonomia była pierwotnie teonomią – zauważa R. 

Zawisza.
1065

)”Bogowie chwili” to w pewnym sensie odpowiednik emanacyjnych przejawów siły 

magicznej. Na drodze dociekań etymologiczno-porównawczych H. Usener usiłował zdefiniować 

charakter „bogów chwili„. Niektóre bóstwa rozwiniętych panteonów politeistycznych były 

początkowo jak argumentuje H. Usener istotami o bliżej niesprecyzowanej naturze. Ich modus 

działania to nagłe i przemijające ukazywanie się, tymczasowe objawienie swej mocy. Pewne 

spostrzeżenia archeologiczne zdają się potwierdzać taki sposób uznawania i doświadczani mocy 

magicznych. 
1066

 Odnosi się to do greckiego pojęcia dimon. W „Iliadzie” i „Odyseji” poświadczone są 

przykłady użycia słowa dimon interpretowanego  przez H. Usenera jako rodzaj wyższej mocy 

wywołującej określonej stany emocjonalne: radości, przygnębienia i mającej wpływ na ludzkie 

przeznaczenia. U Homera moce boskie przejawiają się już w dość ciasno zakreślonych domenach 

swego uobecniania się. Nie ma natomiast bliższych danych co  ich podporządkowania bardziej 

ogólnemu prawu. Pierwotna regionalizacja mocy, wąsko zakrojone funkcje wspomnianych bóstw, 

posiadały swoją superstrukture. (Temu zjawisku jako „rozmagnesowywaniu” przemożnej mocy 

numinosum poświęca szczególna uwagę w swoich badaniach mitograficznych H. Blumenberg). 

Wytaczały ją opisane już zasady dotyczące funkcjonowania afirmatywnego pierwiastka magicznego. 

Generalizująca waloryzacja metamorfoz czyni z nich przedmiot sakralnego misterium, wykorzystuje 

do mitycznego opracowania tajemnic przemiany.
1067

Pierwotny stan synkretycznej magii nie był już dla 

E.Cassirera jako przedstawiciela neokantyzmu sumą impresji i wielokierunkowych doznań 

emocjonalnych. E. Cassirer rozumiał ów stan i analizował go jako szczególną formę 

świadomościowego zapośredniczenia świata. Nie do przyjęcia było dla niego istnienie 

przedsymbolicznej fazy, która nie operowała stałymi symbolami choćby nawet wewnętrznie 

sprzecznymi, jak to ma miejsce na poziomie mitu ale amorficznymi i płynnymi metamorfozami. E. 

Durkheim usiłował zdefiniować mana jako wynik powolnej emancypacji i uogólnienie pierwotnego 

pierwiastka totemicznego. Proces ten stymulowany był według  E.Durkheima niezależnymi 

podmiotowo czynnikami logicznymi rządzącymi organizacją społeczną.
1068

Historie zmian istoty 

pierwiastka magicznego można wyrazić następująco; bogowie proteimorficzni wg T. Preusa 

odpowiadający pierwotnie magicznej metamorficzności poprzedzali kategorie „bogów chwili” (wg. 

Usenera), (przy czym trudno tu mówić o jakiejś interakcji z ludzką jaźnią bowiem nie stanowiła ona 

wobec swojej początkowej symboliczności trwałego punktu odniesienia), by w rezultacie ustąpić 

miejsca zhierarchizowanym i personifikowanym bóstwom materialnie upostaciowanym i 

zakotwiczonym w świątyni.
1069

 Według P. Tillicha symbole religijne, pojawiające  się po epoce : ”mitu 

przełamanego w swojej bezpośredniości„ były symbolami „wskazującymi” (wskaźnikami) , imionami 

bogów i miały za zadanie przywołać i uobecniać moce( tak jak pierwotnie przedstawiał to H.Usener w 

„Gotternamen”).
1070

 Dopiero później  stały się zwykłymi znakami. O kulturze jako takiej, sensu stricte 

możemy zatem mówić począwszy od poziomu mitu. Wydaje się iż właśnie w symbolu lub poprzez 

symbol kultura może znaleźć swój najpełniejszy wyraz. W symbolu ogniskuje się całe bogactwo 

rozmaitych przejawów i funkcji społeczno-kulturowych. Symbol stał się w tej sytuacji 

najstosowniejszym nośnikiem tożsamości kulturowej.
1071

Świat zinterpretowany symbolicznie przestaje 

być przedmiotem bezpośredniego przeżycia..
1072

Przeżycie dane w doświadczeniu symbolicznym 
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ulega utrwaleniu, reprezentacja przejmuje sens pierwotnej partycypacji, musimy posłużyć się 

narzędziem myślenia aby to osiągnąć.
1073

 P. Ricoeur w  „Symbolice zła”
1074

 dostrzega symptomy 

rozdarcia rzeczywistości mitycznej, są to w istocie przejawy działania symboli drugiego stopnia, jak je 

nazywa. Chodzi tu o pomagiczne struktury wyznaczające nową kondycję ludzką. Po wyjściu z 

magicznego kręgu metamorfoz albo symboli pierwotnych w terminologii P. Ricoeura, człowiek mitu 

wkroczył w sytuację dramatyczną. Poprzez  gesty, rytuały i słowa człowiek stara się na powrót 

odzyskać równowagę. Dąży do harmonii ze światem i z samym sobą. To co odróżnia  kulturę 

pierwotną, mimetyczną od  współczesnej, to  brak stabilnych struktur symbolicznych. Przeżycie 

rzeczywistości odbywa się na sposób magiczny.
1075

Aktywność podmiotu magicznego vel 

mimetycznego nie sprowadza się do odpowiedniego sposobu myślenia ale aktualizuje się w fakcie 

uczestnictwa w zdarzeniu. Czynność magiczna jest nie tylko sposobem myślenia ale sposobem 

działania, wydarzeniem, formą uczestniczącego kreowania wartości kulturowych. Ma tu miejsce 

stosowanie znaczeń emotywnych, oraz wypowiedzi wartościujących w ich funkcjach ekspresywnych. 

Instrumentalny charakter znaczenia takich wypowiedzi polega na tym że wywierają one odpowiednio 

zamierzony wpływ oraz niekiedy presję na rozmówce. Umożliwiają ponadto wzbudzanie określonych 

uczuć i budowanie nastrojów, dominantą jest funkcja fatyczna w postaci zarażania emocjonalnego. W 

ten sposób wypowiedzi nabierają sensu tylko w kontekście zaistniałej sytuacji, zachodzi tu duże 

podobieństwo do stosowania wyrażeń performatywnych i zwrotów  magicznych.
1076

 

W kulturze archaicznej symbolizowanie aksjologicznie przeważa. Symbolizowanie semantyczne ściśle 

związane z używaniem języka w charakterze środka opisu, nie znajduje tutaj suwerennego, 

autonomicznego zastosowania. Występuje tu pierwotność kreowania znaczeń instrumentalnych wobec 

dyskursywnych. Ten rodzaj znaczeń można uważać za logicznie i typologicznie najstarszy; 

przyswajanie wartości kulturowych i ich sens zawierał się w działaniu na poziomie heurystycznym 

objaśnia to pragmatyzm  i interakcjonizm (G.H. Mead, Sh. Gallagher, A. Kapusta).
1077

 Mowa jako   

logos  w funkcji - porządku interakcyjno-semantycznym i wynikający z niego lingwocentryzm to inny 

stopień integracji systemowej i odmienności pełnionych społecznie funkcji niż mowa magiczna.  Na 

drugim etapie występuje mit jako ośrodek, światopoglądowo-aksjologiczne centrum, jednak bez 

wyróżnionego poziomu meta. Logos lingwocentryzmu oznacza wyróżnienie narratora, który może 

ująć opowiadaną historię niejako w nawias. Na etapie mitu jak, dowodzi O. Freudenberg 

sprawozdawcza narracja sprowadzała się do odgrywania ról w dramacie
1078

. Narrator charakteryzuje 

się tym że ma zdolność meta opisu i transcendowania historii. Czwartej fazie przysługuje nowa 

własność - tekstualność. Tekstualność w ujęciu W. Onga
1079

 , którą omówimy szczegółowo, prowadzi 

do równie fundamentalnych zmian w jaźni człowieka. Wprowadza dierezę, mowa przestaje być 

łącznikiem (funkcja fatyczna ), pośrednikiem łączącym partnerów dialogu, staje się czynnikiem 

intrernalizującym psychikę i poszerza przestrzeń symboliczną, która pierwotnie była sferą między 

„afektyką” a motoryką. Wynika z tego inny stopień integracji systemowej i odmienności pełnionych 

społecznie funkcji niż mowa magiczna. Mowa magiczna którą należy uważać za wyłączny sposób 

realizowania archaicznych czynności werbalnych, różni się zasadniczo od języka. Mamy tu do 

czynienia z przepaścią strukturalną między wypowiedzią magiczną, zawierającą znaczenie 

interpretowalne instrumentalnie a tekstem, będącym wytworem konwencjonalnie działających zasad 

języka. W Mowie magicznej  interpretant wypowiedzi to odpowiednia reakcja (podobnie jak w 

koncepcji Ch. S.Peirce’a wskaźnik wywołuje conatus do działania natomiast ikona do imitacji). W 

ujęciu B. Malinowskiego mowa jest tu odpowiednikiem gestu i ruchu, nie funkcjonuje jako środek 
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wyrażania myśli czy komunikowania idei ale jako część zbiorowo podejmowanej działalności.
1080

 

Tożsamość do której zmierza myślenie   nie jest tożsamością substancjalnej rzeczy, lecz tożsamością 

funkcjonalnego  uporządkowania, tak jak widział to E. Cassirer dla którego czysta funkcjonalność jest 

zwieńczeniem drogi myślowej. A. Kowalski stwierdza: wszystko w tej kulturze jest obrzędem, 

występuje tu swoisty panrytualizm. Ma miejsce obrzędowy typ kultury i  synkretyczne 

współwystępowanie metafory i metonimii. Prowadzi do wniosku że  całe życie ówczesnych plemion 

przybierało postać obrzędu a konkretnie magicznie metamorficznego przeistaczania. To co jest 

metaforą dzisiaj było rzeczywistością literalną wczoraj .
1081

Praktyki mortuaryjne  homo sapiens 

naeanderthalensis , obrzędy związane ze śmiercią wydają się na to wskazywać. A. M. Kot 

domniemuje  nawet istnienia znaków nie-ikonicznych o charakterze tanatologicznych wśród  

społeczności neandertalskiej, czemu odpowiadać miało formowanie się złożonego uniwersum 

symbolicznego. Wyrazem tego miałoby być: składanie utensyliów funeralnych, posypywanie ochrą, 

trwałe zabezpieczanie szczątków ludzkich i zwierzęcych.(vide omówiona praca A. M. Kot w rozdziale 

III) W ciekawy sposób spekuluje na temat możliwości operowania symbolami przedmiotowymi przez 

neandertalczyków, dowodem przejścia przez nich Symboliconu miało by być odkrycie dokonane w 

Shanidar. Czy neandertalczyk przekroczył próg kultury mitycznej, to  pytanie pozostaje otwarte.
1082

 

                                        Kiedy mowa się usamodzielnia od czynnościowego-ceremonialnego 

kontekstu, język staje się logocentrycznym mechanizmem kulturowym 
1083

Pierwotne  użycie języka w 

trybie magicznym sprowadza się do funkcji mowy magicznej. Magia jest w naszym ujęciu innym 

określeniem piętra rozwoju ludzkiej jaźni który ochrzścilismy mianem mimesis. Magia jestdziałaniow 

–praktycznym aspektem mimesis. Mowa magiczna jest strukturą ukazującą pierwotnie synkretyczny 

sposób odbioru i modelowania  społecznej rzeczywistości. Wyrażenia mają sens katarktyczny, 

prowadzą do rozładowania emocji i silnych wrażeń (Usenerowskie „imię boga”)  mogą to być 

czynniki ułatwiające odczucie metamorfozy. Język pozbawiony jest wartości opisowych, wiedza jest 

przedmiotem przeżycia.   Fraza zdaniowa powstaje przez inkorporację,  bez uniwersalnej dyscypliny 

morfologicznej.  Zdania powstają drogą „nanizania” składników  frazy zdaniowej, odzwierciedlonej w 

orzeczeniu będącym kompleksem predykatywnym - reprodukującym strukturę zdania. Struktura 

zdania w językach inkorporacyjnych to specyficzna postać tzw. wyrazu-zdania któremu towarzyszą 

gesty wskazywania zjawiska o którym akurat się mówi. Słowo-zdanie nabiera sensu tylko wówczas 

(przez określenie deiktyczne) gdy obiekty składające się na treść tego słowa-zdania znajdują się w 

zasięgu bezpośredniej percepcji rozmówców. Z którego jak dowodzi S.Langer emendacyjnie 

wychodzi się syntaksa za pomocą dekontekstualizacji.
1084

 Nie występuje tu w takim razie funkcja 

która S. Langer uznała za kluczową dla w pełni rozwiniętego języka który stanowi odrębną formę 

symboliczną – funkcja tenencyjna (służąca przytrzymywaniu przedmiotu znajdującego się poza polem 

percepcji w pamięci – istnienie takiego zjawiska wykazał w trakcie badań nad ontogenezą znaku już 

L. Wygotski).W słowie -zdaniu wyraża się całość a-czasowo percypowanego stanu rzeczy, mających 

formę konkretno-działaniowych wytworów ekspresji języka. Kombinatoryka oparta na metonimiach 

to dynamiczny dobór elementów wypowiedzi bez rozróżnienia na aspekt aktywny i pasywny w 

działaniu (residuum tej fazy to zaawansowany stopień ergatywności spotykany w archaicznych 

językach takich jak czukocki czy baskijski). Struktura wyrazu-zdania  nie oddziela  przeżyć  

emocjonalnych interlokutorów, (niejako zlewa je) a te  z kolei od kontekstowych okoliczności. Język 

inkorporacyjny cechuje   labilność semantyki, wypowiedź ma funkcje pragmatyczne mowy 

magicznej.
1085

 Mowę magiczną charakteryzuje figuratywność inkorporacyjna. W Momentalno-

metamorficzny układzie mowa  jest magiczną formą działania. Sens katarktyczny sprowadza  się do 

rozładowania emocji i silnych wrażeń. Jak dowodzi to w swojej pracy M. Czeremski mogło tak się 

stać na drodze ewolucji; dzięki rytuałowi poprzez metonimię i metaforę aż do pełnej symboliki. 
1086

 W 
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społeczeństwie kultur pierwotnych całokształt doświadczenia życia i śmierci podporządkowany był 

wszechogarniającej regulacji metamorfoz lub prerytuałów. Wykonywanie i używanie przedmiotów, 

narzędzi łowieckich było podporządkowane magicznej regulacji metamorficznej. Nacięcia i  ryty 

zgodnie z klasyfikacją Ch.S.Peirce’a to  wskaźniki.  Aktualne w określonym kontekście powiązania 

typu magicznego. Czynności przygotowywania i użycia narzędzi mieszczą się w przestrzeni 

magicznego świato-odczuwania wypełnionego metamorfozami.  Według E. Durkheima mana  to 

wynik powolnej emancypacji i uogólnienia pierwotnego pierwiastka totemicznego .
1087

Symbole z 

kolei według P. Tillicha miały pierwotnie przywoływać i uobecniać moce. Symbol  to po pierwsze 

imię symboliczne 
1088

(vide koncepcja P. Florenskiego)
1089

 Imię nazywające i wyodrębniające 

numinosum.  Historia plemienia nie jest opowieścią. Jest ona ucieleśniona w gestach, ruchach. Plemię 

to metamorficznie identyfikowana grupa zwierząt klanowo-totemicznych. 
1090

Wspólnota „my” 

ogarniająca całokształt społecznego otoczenia była właściwym horyzontem doraźnego 

metamorficznego ujawnia się odpowiednich ról. Inicjacja prowadzi do osmotycznego nadania 

indywidualności. Powtarzanie to  repetycja, czynności mimetyczne mają inny charakter. Człowiek 

magiczny jak pisze A. Kowalski
1091

 zawsze działa na serio, oddaje sie tworzeniu, a nie odtwarzaniu 

rzeczywistości, jego działanie to metamorfosis a nie mimesis. Inicjacja sięga przedrytualnych modi 

zachowania, kiedy całość łowieckiego życia stanowiły inicjacje. Polowania i taniec funkcjonują jako 

samoinicjowane nabywanie poszczególnych umiejętności, nie są to instrukcje  werbalne. Wagę  

poszczególnych  czynności pieczętował proces samopotwierdzenia i autoidentyfikacji z   istotą 

totemiczną grupy. Działanie i myślenie stanowiły wówczas nierozdzielną całość.
1092

 Instruowanie jak 

wykazuje M. Donald
1093

 na poziomie mimetyczno-metamorfotycznym dokonywało się przez praktykę 

jak np. nauka pływania nie przez przekaz  oderwanej  wiedzy o świecie ale przez rodzaj działaniowej 

partycypacji zapewniającej możliwość magicznych manipulacji. W toku całego splotu 

metamorficznych identyfikacji łowca stawał się magicznie dysponentem życia  przez upodobnienie do 

istot totemicznych. Sam stawał się taką istotą. E Durkheim twierdzi wprost że persona dzikiego to 

zindywidualizowany totem
1094

. Działał w obiegu metamorfoz, funkcjonował  na poziomie 

metamorficzno-mimetycznym. Mimesis jest sublimacją metamorfozy, w ten sposób że metamorfoza 

przybierając formę mimesis zostaje niejako zawarta w zamkniętym obiegu relacji o charakterze 

wzajemnie naśladowczym między podmiotami.  I w ten sposób to ograniczenie ciągu metamorfoz 

prowadzi do późniejszego sekwencjonowania w postaci rytuałów i poddania go kontroli kolektywnej. 

Istnieje ścisła paralela między animizmem dziecięcym w wymiarze ontogenezy a na płaszczyźnie 

filogenetyczniej -numinotyczną nominalizacją właściwą dla fazy mitycznej. W przepływie 

bezimiennych post-instynktownych  sił i popędów (będących residuum wolnej energii po rozpadzie 

ogniwa łączących afektykę i motorykę którego zastępnikiem staje się symbol), teonomizacja 

powoduje konsolidację amorficznych przepływów  początkowo w mityczno-magiczne procesy. Nie 

istnieją jeszcze na tym poziomie pojęcia ani spojęciowane przedmioty. Osnową myślenia 

przedmitycznego były quasi-pojęcia - metamorfozy. Dlatego bogowie najstarszych panteonów są 

wielopostaciowi, amorficzni i mają często sprzeczne atrybuty. Metamorfozy są przed-pojęciowymi 

zasadami przemian zjawisk które, zostają w ten sposób poddane strukturyzacji  poprzez  porządek 

przeistoczeń umożliwiający przewidywanie zdarzeń. 

                                     Tutaj kolejny raz odwołujemy się do interakcyjnej  teorii intersubiektywności, 

tym razem na najpierwotniejszym poziomie. Magiczne poczucie siebie to jaźń, nie jest jeszcze 
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autonomiczną świadomością, nie wiąże się  z bytem osobowym, podmiotowym. Osoba to podmiot 

zindywidualizowany.  Magiczna jaźń jako proto-podmiot tworzy sie permanentnie (A.Damasio). Na 

drodze upodmiotowienia pierwszym krokiem jest stabilizacja emotywnego odbioru otoczenia. Emocje 

w świetle prac S. Langer i nowszymi badaniami A. Damasio oraz D.Wienera to całościowe bloki 

reaktywne które tworzą  model cielesny, będący prototypem jaźni. Istotne jest to że kluczową rolę 

pełnią tu właśnie emocje, które są emotywnym pośrednikiem miedzy otoczeniem a modelem ciała 

jako odrębnego bytu.   One też waloryzują pierwotnie zjawiska na pozytywne i negatywne z punktu 

widzenia przetrwania jednostki/organizmu. Następnie poprzez metamorficzne upodobnienia ustala się 

habitus zachowań mimetycznych. Z emocjami wiąże się ogromne napięcie i tensja między zjawiskiem 

a proto-podmiotem. Zostaje ono opanowane poprzez konsolidacją skoncentrowaną wokół 

przedmiotów i zjawisk odczuwanych jako numinotyczne. Wskutek symbolicznej transformacji 

zmysłowego doświadczenia, przekształcenie znaków w symbole, emocjonalne napięcie jest 

odprowadzane i stabilizowane. Hipostaza stwarza „ja” i  zarazem  symbol przez stosunek 

wewnętrznego zdwojenia,  w gwałtownym i hipostazującym oddzieleniu i izolowaniu silnego 

doznania. W micie występuje poczucie wspólnoty ze wszystkim co żyje, wyrazem tego poczucia a 

zarazem dowodem aktywności mitycznej wyobraźni jest totemizm. Wyobraźnia wedle intuicyjnej 

definicji to zdolność wykraczania poza fakty, akomodacja tego wykraczania jest istotną determinantą 

tej formy świadomości, magiczne prawo sympatii jest tym co decyduje o przynależności do danej 

klasy, a nie jest zasadą przyczyny i skutku. Genezą mitycznego poczucie wspólnoty jest koncentracja 

uwagi na tabu, myśl archaiczna wyraża się w mitycznej pra-predykatywności, która lokalizuje się 

pomiędzy wiedzą „że” a wiedzą „jak”.
1095

. Jednocześnie w swym wydaniu nawet homeryckim mythos 

jest czym innym niż historia, a nawet logos. Te dwa ostatnie pojęcia zakładały bowiem ocenę 

prawdziwości wyrażonych w nich treści, tej kategorii mit jest pozbawiony.
1096

 Magia jest obrazem 

myślenia człowieka pierwotnego, jego sposobem porządkowania i opanowywania świata. Świat 

w jakim żyje homo magus
1097

, jest światem dalej niezróżnicowanym w tym sensie że istnieje tu 

tylko podział na to co przyjazne i to co wrogie. Jest to świat pojęć mana -tabu, tyle że 

wzbogacony o sposoby i środki pokonujące lęk przed nieznanym. Świadomość „ja” w dalszym 

ciągu nie jest wykształcona. Zmiana następuje dopiero wówczas, gdy człowiek zaczyna aktywnie 

oddziaływać na przyrodę. Wraz ze wzrastającym użyciem narzędzi zaczynają być także 

uświadamiane granice między „ja” a światem zewnętrznym. Ale nawet na etapie 

przedsymbolicznym, w świecie homo magusa obowiązuje meta-zasada E.Cassirera: „Tylko poprzez 

działania człowiek dociera do samoświadomości i na odwrót każdy postęp w samopoznaniu ducha 

prowadzi do nowej formy bytu w świecie  zewnętrznym. Jest to sprzężenie zwrotne o ustalonym 

mechanizmie przemian.”
1098

E.Cassirer kładzie  zdecydowany nacisk na rozróżnienia miedzy tym co 

religijne i tym co mityczne, opisuje decydujący moment, w którym mit „pęka” i wyłania się postawą 

religijna. „Gdy tancerz uświadamia sobie że nie jest bogiem, którego naturę przyjął, lecz jedynie go 

przedstawia , wyraża, porzucamy czysto mityczna mentalność, pojawia sie dystans dla 

refleksji.”
1099

Właśnie to oddzielnie tworzy rzeczywisty początek specyficznie religijnej świadomości. 

Religia czyni decydujący krok, który jest zasadniczo niezgodny z mitem – w swym posługiwaniu się  

zmysłowymi obrazami i znakami religia uznaje je za takie- za środki ekspresji, które chociaż 

odsłaniają określone znaczenie, muszą z konieczności pozostawać nieadekwatnymi; wskazują na to 

znaczenie, lecz nigdy w całości go nie wyczerpują. 
1100

 

                                       W koncepcji E. Cassirera pojętej ortodoksyjnie, powtórzmy - symbol jest 

wyrazem aktywnej postawy podmiotu wobec rzeczywistości. Powróćmy do pytania inicjalnego - skąd 

podmiot? Unde subiectum?  Według E. Cassirera podmiot jest biegunem relacji poznawczej której 

kontrbiegunem jest przedmiot, natomiast dla H. Usenera  podmiot oddziela się od ogółu 

przedmiotowości za pośrednictwem tzw. „bogów chwili” złożonych symbolicznych organizmów 

numinotycznych. Tworząc symbole zespala jakość zmysłową w  trwały sens,  wobec którego sam 
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może się dialektycznie określić jako coś trwałego, tym samym symbole pozwalają wyłonić się 

podmiotowi. Kreacja  symboli, ludzka aktywność symbolotwórcza jest pracą świadomości implikującą 

jej twórczy „działaniowy” charakter. Świadomość istnieje dla podmiotu przez specyficzne działanie, 

akt symbolizowania będący wyrazem nadawania materialnemu nośnikowi „duchowego” znaczenia,  

jest zarazem wskazaniem na całość świadomości umożliwiającej ze względu na swój charakter i 

pełnioną funkcję tę właśnie konstytucje znaczenia. Tworzenie symbolu jest  reprezentacją tego co 

zmysłowe przez to co ogólne i zarazem tworzeniem sensu tego co zmysłowe. Poczucie inności relacji 

z sacrum jest wyrazem inności swej jaźni, pisze D.Czaja 
1101

,tak w znakomity sposób połączył dwie 

figury refleksji - numinosum i duszę. Dimon - odczucie mocy pierwotnej  jest podstawa teoretycznych 

spekulacji stwarzających coraz bardziej skomplikowana strukturę sacrum ewoluującego w stronę 

złożonej abstrakcji. Z kolei A. Greimas  stwierdza że mityczny sposób myślenia nie jest przypadkowy, 

lecz organizuje go system boskich aktywności i funkcji - rezultat powstanie zintegrowanego obrazu 

świata niezbędnego do funkcjonowania człowieka. C. Geertz odwołuje się wprost do S. Langer i E. 

Cassirera; natura człowieka jest symboliczna, a symbolika  to system kulturowej komunikacji. C. 

Geertz stwierdza że rytuały podejmowane w trakcie ich działania dzięki symbolom dokonują 

zjednoczenia tego co transcendentne z tym co doświadczane. Rytuał jest momentem podczas którego 

znika podział na odwzorowujący i kształtujący charakter religii, rzeczywiste wydarzenia są bowiem 

jednocześnie wzorcem dla systemu symbolicznego i jego doskonałą realizacja.
1102

W paradygmacie 

symbolizmu  interakcyjno–transformacyjnego, mit to werbalna kopia rytuału. Mit stanowi 

potencjalny obrzęd, rodzaj pasywnego zapisu symboli, które uaktualniają się podczas recytacji 

będącej prostym rytem. 
1103

. Symboliści na plan pierwszy wysuwają moment działania mitu, klucz 

do zrozumienia symbolu leczy w jego funkcji rytualnej. Definiowanie symbolu w kontekście rytuału 

tak wygląda w ujęciu Victora Turnera „Najmniejszy jego element (rytuału) który wciąż zachowuje 

specyficzne własności zachowania rytualnego, jest symbol; jest on ostateczna jednostka o strukturze 

specyficznej dla kontekstu rytuału.
1104

 W analizach dotyczących morfologii bajki Proppa W. Burkert 

tłumaczy stałości i uniwersalność schematu V. Proppa tym że, jest on w istocie opisem sekwencji 

zachowań stanowiących biologiczny program każdego wyższego  żywego organizmu.  Ten bazowy 

instynktowny schemat ma być wzorcem nie tylko dla bajki ale także dla symbolicznych wytworów 

kultury takich jak transowe podróże szamańskie czy rytuały inicjacyjne. Liczne łańcuchy semantyczne 

byłyby w takim ujęciu silnie ustrukturyzowane przez zasadnicze „oprogramowanie” biologiczne 

człowieka,  w kontekście strukturalizmu  epigenetycznego.
1105

 

                                       Prawa myślenia mitycznego wypunktowane przez M. Bal-Nowak 
1106

  w 

postaci wyróżnionych sześciu reguł rządzących myśleniem na poziomie mitu: 

1) Jeden plan myślenia na którym myśl i byt są nierozdzielne a  myślenie stanowi część 

funkcjonowania. 

2 )Zasada mitycznej pra-predykatywności,  wiedza ma charakter wiedzy „jak” a nie „że” i operuje 

głównie zakorzenionymi i nieusuwalnymi metaforami. 

3)Prawo konsekracji i koincydencji czyli zrastanie przestrzenna i zbieżność czasowa , łączenie zjawisk 

przez kontakt  przestrzenny i czasowy. 

4)Zasada pars pro toto część za całość czyli swego rodzaju  pra-metonimia. 

5)Zasada post hoc ergo Procter hoc i juxta hoc ergo propter hoc czyli przypadkowa zbieżność 

przestrzenna i czasowa jest traktowana jako istotowa więź. 

6)Koncentracja, właściwością myślenia magicznego nie jest ekstensywność treści ale intensywność, 

ważne jest tu i teraz, czego uosobieniem w dosłownym sensie jest tzw. „bóg chwili”, mityczne 

myślenie dąży do zagęszczenia koncentracji i izolującego wyodrębnienia. 

 "Mit konkretyzuje się w formie obrazu, układa się zawsze w sceny. Prawda mitu to prawda 

wymagająca inscenizacji, przemawiająca przez obraz. Słowo mitu stanowi zatem osnowę akcji 
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dramatycznej”
1107

 Mit opiera się na dramatyzacji, czyli używając słów Jeana Duvignauda
1108

 polega na 

aktywnym konstruowaniu czasu przez grupę,  to opowieść, która ma  wiele niejednorodnych warstw- 

mit tworzą nie tylko słowa ale także gesty, taneczne figury elementy stroju, maski. Nie tylko proste 

informacje, ale także wieloznaczne, pełne ukrytej treści symbole. Mit identyfikuje sacrum, dlatego 

stwarza wzory i reguły działania, które nie dopuszczają żadnych alternatywnych rozwiązań, jego 

obecność manifestuje się poprzez rytuał. W ten sposób  mit z natury rzeczy odwołuje się do symbolu, 

który za pośrednictwem form związanych z naturalnym doświadczeniem przedstawia rzeczywistość 

głębszą, esencjalną. Na płaszczyźnie symbolu dokonuje się dowartościowanie porządku empirycznego 

- okazuje się że każda zwykła rzecz może wyrażać więcej. Paul Ricoeur określa mit jako symbol 

rozwinięty w postaci opowieści
1109

. Podkreśla ze jest to symbol wyższego rzędu , konstytuujący się 

poprzez nawarstwianie sensu elementów (symboli), ma wszakże tą sama charakterystyczna strukturę; 

znaczenia dosłowne przenoszą w sferę znaczeń ukrytych, głębokich, ujawniających prawdy 

ostateczne. Mit umożliwia przenikanie poza granice zdarzeń empirycznych, umożliwia drążenie ich 

sensu. We współczesnym ujęciu H. Blumenberga odwołującym się do koncepcji E. Cassirera, mit jest 

jednym z najważniejszych spoiw „obrazu świata”. „Obrazem świata” Hans Blumenberg nazwał 

konstrukcję, za pomocą której człowiek rozumie siebie samego w świecie znaczeń. Dzięki niemu 

kieruje się ocenami moralnymi,  wyznacza sens życia, projektuje się w swoich istotnych potrzebach. 

„Obraz świata” (Weltbild) kontrastuje z pojawiającymi się w nowożytności, „modelami świata” 

(Weltmodelle) pojętymi jako całościowe przedstawienie rzeczywistości empirycznej pozyskiwane 

stopniowo w ramach nauk przyrodniczych. Stopniowa destrukcja jednego dominującego „obrazu” i 

konkurujące próby jego restytucji oraz interakcja nowych „obrazów” z dynamicznymi, ewoluującymi 

„modelami” naukowymi – wszystko to wyznacza horyzont nowożytności.
1110

J. Habermas odnosząc 

się do poglądów E. Cassirera stwierdza; u progu antropogenezy,  język i mit różne fenomeny 

źródłowo wynikają z tego samego podstawowego aktu duchowego opracowania koncentracji i 

spotęgowania prostego oglądu zmysłowego.
1111

Język i mit są określeniami tego samego pędu 

symbolicznego formowania. 

                                      Mit  ustala tożsamość boga, rytuał np. taniec mimetyczny wyraża naturę 

działania, styl osobowości boga. Wyobraźnia motoryczna wykształcona na poziomie meta-

morfotycznym umożliwia wystąpienie na scenie wewnętrznej „ja” jako samodzielnie działający 

aktant. Dzięki opowieści źródło „ja” nabiera zewnętrznego, obiektywizującego poprzez narracje i 

intersubiektywne relacje charakteru. Ten proces personalizacji ma miejsce w odniesieniu do bóstwa 

jak i człowieka. Proces ten ma charakter obrastania w symbole oraz generacji nowego poziomu 

tożsamości opartej o symbolizację językową i uwewnętrznienie dyskursu. Generacja tego poziomu 

jaźni również opiera się na analogicznej do poziomów pre- mitycznych: epizodycznego i 

mimetycznego, rozwijającej relacji ja- obiekt, którym w tym wypadku jest mityczna opowieść 

wyrażona częściowo w języku, częściowo w obrzędzie, wobec której „ja” musi się ustosunkować 

zarazem, co istotne, będąc jej częścią. To powoduje taką zasadniczą przemianę i konieczność 

dialektycznej konfrontacji dwóch typów tożsamości ipse i idem. Auto-mimesis jest niejako 

naśladowaniem samego siebie, utrwalaniem siebie patrząc w przeszłość. Z kolei wierność danemu 

słowu jest projekcją samego siebie w przyszłość. Mit nadaje pierwotną tożsamość o charakterze 

symbolicznym czyli opartym na znakowej interakcji. Przyjmując tezę E.Cassirera o systemie 

kulturowym zadajemy w niniejszej pracy pytanie o proces samo-budowania sie podmiotu 

współtworzenie i wyłanianie sie jednostkowości podmiotu w procesie budowania świata kultury. 

Jednostka symultanicznie uczestniczy w procesie autokreacji i samo-budowania podmiotu 

kulturowego, poznanie samego siebie to nie tylko proces, to akt budowania podmiotu 

umieszczonego w czasowości, konfiguracji historii i projektowania przyszłości. Mit uosabia stan 

świadomości w którym człowiek nie odróżnia swego wnętrza od zewnętrza. Moce zewnętrzne są 

przesycone przez emocje wewnętrzne na zasadzie podobieństwa i analogicznej korelacji. 
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Postacie mityczne nabierają cech indywidualnych, są obdarzane imionami, jest to zarazem 

wyraz zyskania osobowości przez człowieka. Bóg staje się osobą. Wyobrażenie „ja” zaczyna 

funkcjonować jako duchowa forma wyrazu mitu, przy czym mit nie jest uczuciem lecz wyrazem 

uczucia. Jest wynikiem aktywnego procesu przeobrażania uczuć w obraz mityczny. Symbolika  

przezwycięża subiektywności odczuć i zmierza do obiektywizmu, jaźń to człowiek któremu nie 

przypisuje sie już magicznej mocy zastępowania, jaźń powstaje przez mit, pełne „ja” 

symboliczne przez symbole. W ten sposób formowanie się, emergencja ”ja” dokonuje sie za 

pomocą form symbolicznych.
1112

 

Jak pisze L. Dupre mit jest jedyną w swoim rodzaju formą refleksji. Jest on wyjątkowy nie tylko 

odsłaniając niedające się zredukować struktury myśli, lecz przede wszystkim artykułując swoisty typ 

refleksji. Jest on odmiennym sposobem myślenia, ponieważ stanowi odmienne stadium świadomości 

refleksyjnej. Jest, jak pisze L. Dupre powołując się na studium komparatystyczne G.Gusdorfa „Mythe 

et philosophie” „myślą przed refleksją, przed mediacją, jeszcze nieodłączną od działania 

instynktownego”.
1113

Mentalność mityczna nie rozróżnia jaźni od świata w opozycji podmiot-

przedmiot, jednoczy je w wysoce spersonalizowanej wizji. Mit tworzy model dla egzystencji w jej 

całości, przede wszystkim ma on na celu przywrócenie pierwotnej integralności, która człowiek utracił 

przez refleksję. Mit to symboliczna dramatyzacja egzystencji, podobnie jak rytuał to praktyczna droga 

świadomości w świecie. Mit jest pierwszym i najpotężniejszym narzędziem umysłu służącym 

egzystencjalnej integracji.
1114

A zarazem nie ma możliwości zapamiętywania go bez uporządkowana w 

narracje. Nie ma  nagiego samo-odniesienia zawsze jest ono zapośredniczone przez abstrakcje jak 

twierdzi P. Ricoeur
1115

, tymi pośrednikami są na poziomie przedsymbolicznym „bogowie chwili”. 

Teza  T. Metzingera głosi że aby być samo świadomym trzeba posiadać model „ja”, model „ja” jest 

wyobrażeniem siebie, trzeba je mieć aby mieć samo-odniesienie. Takim modelem  u progu 

antropogenezy jest numinosum które przybiera formę i kształt „bogów chwili”. Mit „jest tworem 

słownym i w nim symbol przybiera kształt opowiadania.” 
1116

 Schodząc jeszcze głębiej czynność 

rytualne i słowa mityczne brane łącznie wskazywałyby poza sobą jakiś wzorzec, archetyp, który by 

naśladowały albo powtarzały. Naśladownictwo  gestualne, powtórzenie słowne byłyby jedynie 

szczątkowym wyrazem żywego uczestnictwa w akcie pierwotnym, który byłby wspólnym wzorem dla 

rytuału i mitu. Fabularyzacja jest czymś pierwotnym, współczesnym strukturze mitycznej w tej 

mierze, w jakiej uczestnictwo staje się przedmiotem znaczenia raczej niż przeżycia. Według P. 

Ricoeura
1117

 mity są antycypacją spekulacji dlatego że same są już interpretacja, są hermeneutyką 

symboli pierwotnych. Mit daje do myślenie dzięki interpretacji innych symboli.
1118

Ja epizodyczne, ja 

magiczno-metamorfotyczne (ja mimetyczne), ja mityczno-narratywne i ja autobiograficzne w którym 

indywidualny mit historia jest uwiarygodniony przez historie społeczności, wszystkie one domagają 

się symbolicznego dopełnienia które je wspólokreśla. Prace O. Freudenberg uczennicy H. Usenera 

pokazują przejście między mitem a narracją. Dla O. Freudenberg  narracja jest upojęciowanym mitem, 

narracja to nie tylko opowiadanie. Opowiadanie to nie zaś sam mit z właściwym mu przedmiotem i 

podmiotem(…) narracja zachowała wprawdzie cały dawny inwentarz mityczny: przedmioty żywe 

stworzenia, związki, motywy. W niej samej jednak jest on tylko zespołem postaci, scenariuszem, fabułą, 

nie zaś samą substancjalną (rozciągłą) i „widzialną” przyrodą, nieoddzielną od człowieka. Mit utracił 

samoistność i wiarygodność, stając się przedmiotem przedstawienia, repliką wtórnej stworzonej przez 

podmiot iluzji. Zmienił się w „obraz”, w fikcję, zaledwie naśladując rzeczywistość. Upojęciowane 

opowiadanie (..) utraciło właściwą mitowi władzę i wszechobecności. W interesującym nas 

kontekście rozwoju i generacji podmiotowości narracja odgrywała kluczowa rolę w momencie 

przejścia, stała się niejako dźwignią dla „wyższego, bardziej symbolicznego ja”. Myślenie 

mitologiczne jest z zasady metaforyczne i odkrycie jego sensu ma charakter niekończących się 

transformacji, co jednak nie utrudnia zrozumienia
1119

.Mit dla „ja” jest konieczny w celu zbudowania 
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nadstruktury teleologicznej, potem następuje wyjście w historie, gdzie poziom mitu traci walor 

powtarzalności, poziom „ja” mitycznego zostaje dopełniony przez  „ja” narratywne, które 

obiektywizuje się w „ja” językowym i przez zewnętrzno-symboliczne zwierciadło osiąga poziom 

autobiograficznego, w którym auto-mit staje się autobiografią. Według E. Mieletynskiego E. Cassirer 

wskazuje, że dla mitu charakterystyczne są nie zmiany zakładające obecność prawa powszechnego, 

lecz metamorfozy typu owidiuszowego przedstawiające relację o przypadkowym, jednostkowym 

zdarzeniu. 
1120

Metafora jak podkreśla E. Cassirer jest łącznikiem między mitem a językiem, jest 

residuum mitycznym w języku. Mit to forma-stadium świadomości niewyodrębnionej, niesuwerennej, 

narracji ale również świadomość sił przenikających otoczenie której dajemy wyraz bądź to językowy 

bądź rytualny. E.Cassirer widzi w mitologii, mityzacji - pierwotną formę symboliczną świadomości, 

jeszcze nie wyzwolonej spod wpływów percepcji zmysłowej, prasymbole nazywa eidolonami 

zanurzonymi w zmysłowość, nie do końca „wyklutymi” ze zmysłowości ale będącymi już 

koncentratem znaczenia. Eidola stanowią “przeżytkowy” element na drodze do ukonstytuowania się 

czystej formy myślowej – eidosu (obrazu ideatywnego). Eidolony są już jednak nośnikami znaczenia 

jednak nie w pełni wyzwolonego z sensualnego entorauge'u.
1121

 

Fazę przedsymboliczną (a ściślej przedsemantyczną) należy podzielić na kilka/dwa stadiów: magiczną 

(meta-morfotyczna), czy też w innym aspekcie mimetyczną (podkreślenie związku z rytuałem) i 

mityczno-narracyjną (prowadzącą do  narracji czyli upostaciowanego mitu w ujęciu O. Freudenberg). 

Filozofia mitu czyli meta-mitografia jest dla E. Cassirera analizą logiki myślenia mitycznego, analizą 

syntezy apriorycznej reprezentowanej przez mit, mit jest jedną z form świadomości której odpowiada 

szczególny świato-obraz. Mit oznacza pewien typ myślenia, myślenia mitycznego którego opowieść 

popularnie określana jako mit, jest  on jednak jej wytworem. Filozofia mitu określa struktury i cechy 

tej formy myślenia według których brak podziału na to co rzeczywiste i  czysto myślowe, na 

przedmiot i myśl. Świat wyobrażony uchodzi za świat realny. Świadomość mityczna jest 

niezróżnicowana, łączy przedmiot i wyobrażenia, nazwa w micie jest równoważna z istotą rzeczą, ma 

tą samą rangę. Słowo funkcjonuje nie jako nazwa rzeczy, ale jako wyraz jej natury, ranga słowa i 

rzeczy jest identyczna. Wypowiadanie słowa równoznaczne jest z czynem, podobnie jak ma to miejsce 

w koncepcji magicznego stadium jaźni A. Kowalskiego. Utożsamienie słowa i rzeczy staje się 

podstawą dla  znaczenia   magicznego i funkcjonowania słowa. Słowo jest niejako formą a zarazem 

treścią rzeczy, wyraża niejako jego istotę. Brak na tym poziomie dyferencjacji bytu i świadomości, snu 

i jawy. Co najistotniejsze dla nas, w kontekście naszych rozważań brak również pełnego rozdziału 

między działającym podmiotem a otoczeniowością. Magiczny proto-podmiot na poziomie mitycznym 

zatraca się w działaniu i jest powodowany przez zewnętrzne czynniki które numinotycznie oznacza 

jako demony i inne moce które go nawiedzają. Nawiedzając zarazem dają momentalne odczucie 

podmiotowości w sensie  źródła sprawczości i  poczucia mocy twórczej jak to ma  miejsce poprzez 

fenomen „bogów chwili” (Augenblickgotter). Człowiek na tym etapie nie rozróżnia między 

cielesnością i psychiką. W jednym  procesie istnienie-życie i śmierć to jednorodne nieprzeciwstawione 

części tej samej rzeczywistości. Obrzędy, rytuały nie funkcjonują jako coś alegorycznego, jako symbol 

z których się składają, lecz jako coś realnego, jako realnie dana rzeczywistość. Podstawowa relacja to 

relacja tożsamości, tożsamość nazwy i rzeczy, imienia boga i boga  w wymiarze sakralnym, tak jak w 

myśleniu zdroworozsądkowym relacją definiującą jest odniesienie. Tutaj myślenie ma charakter 

jednoplanowy,  nie ma różnych poziomów epistemicznych, ani spekulacji o charakterze meta-

mitycznym. Wyznaczniki mitu to podział na sacrum i profanum, respective tabu i mana, 

ujakościowienie czasu, przestrzeni i liczby przez powiązanie ich z indywidualną zmysłowością. Tak 

jak w czysto naukowym oglądzie czas, przestrzeń, liczba są pojęciami funkcjonalnymi 

porządkującymi rzeczywistość, podobną rolę w myśleniu mitycznym odgrywa podział na sacrum i 

profanum. W myśleniu konkretnym właściwym dla mitu wszystkie pojęcia są uwikłane w 

indywidualne sytuacje, w szczegółowe konteksty, "mityczne myślenie zna i zawiera tylko są 

bezpośrednią zmysłowo daną teraźniejszość"
1122

. Dominującym czynnikiem jest emotywność, emocje 

grają ogromną role, ale sam mit jest przetworzeniem, wyrażeniem emocji a nie samą emocją. Mit jako 
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jedna z form świadomości polega na metamorfozie uczuć. 

 

                                       Mit jest najstarszą formą symboliczną w sensie narracyjnym: rozbudowanego 

systemu, organizmu przed-pojęciowego. Przez pryzmat mitu człowiek pierwotny zapośrednicza świat 

i czyni ten świat obiektem  uporządkowanego doświadczenia. W podobnym sposób jak E. Cassirer, M. 

Eliade rozumie obrzędowy czynnościowo-aktualizowany sens pierwotnego symbolu. Mit nie jest 

formą opowiadania, przynajmniej nie tylko, ale sposobem organizowania rzeczywistości i  paralelnie 

wyłanianiem się pierwszej kompatybilnej formy podmiotowości. Wejście w porządek symboliczny 

(którego pierwszą rozwiniętą formą jest mit) następuje poprzez narracyjną partycypację. Sam mit jest 

według P. Ricoeura, jak powiedzieliśmy rozwiniętym symbolem, praktyczne pierwsze zastosowanie 

symbolu to działanie symboliczne, czyli rytuał. Z równą trafnością można zatem powiedzieć że rytuał 

to symbol mobilny i działający. Wejście w porządek symboliczny to narodziny człowieka jako 

podmiotu jak aforystycznie określił to J. Lacan.
1123

 Podmiotu czyli wolnego  agensa, który może 

dzięki wyobraźni, czyli mówiąc ściślej operatorom metafory i metonimii tworzyć nowe coexy 

znaczeniowe, analogony  mogące być rozwiązaniem problemu zadanego przez sytuację,  

przekraczające otoczeniową sensualność. Pierwociny podmiotu są zdaniem wybitnego naukowca  

noblisty związane z presymboliczną kategoryzacją zgrupowaną w scenę. Według G.Edelmana 

czasowo- przestrzennie zgrupowany uporządkowany zbiór kategoryzacji wydarzeń to tzw. scena. Jest 

ona podstawą wyłaniania się „ja” jako agensa, wedle wzoru implicite zawartego w pracach G. 

Edelmana: percepcja + kategoryzacja + (pamięć+kategoryzacja=>rekategoryzacja)= ego 
1124

. Podmiot 

„narodzony” z działania symbolicznego staje się dystrybutorem znaczących i przez akt 

transcendowania jako podmiot jest pośrednikiem między znakami - korelatami przedmiotowymi a 

znaczeniami które są elementami przestrzeni wewnętrznej. Jednak  nie istnieje nagie samo-

odniesienie, bez pośrednictwa symbolu, samo-odniesienie jest możliwe tylko w medium symbolu. 
W. Burszta i A. Kowalski oraz  J. Kmita w społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury postulują 

istnienie fazy magicznej, przed-fazy symbolicznej. Hipotetyczna faza rozwoju tak zwanej magii 

implicytnej, pierwotny etap kulturowy w którym waloryzacja światopoglądowa, a tworzące kulturę 

przekonania mają charakter  wyłącznie syntetyczny  nie  funkcjonuje odrębny system przekonań,  

wszystkie przekonania odnoszące się do efektów uchwytnych praktycznie są jednocześnie 

wartościami światopoglądowymi (magicznymi).
1125

 Wkroczenie mitu i języka na etapie kultury 

mitycznej, w myśl tej interpretacji: „to swoiste osiągniecie człowieka, które oddaliło go nawet od 

najbliższych człekokształtnych pobratymców, polegało na ukształtowaniu nowej jaźni, uderzająco 

odmiennej pod względem przejawów zachowania i planu życia w porównaniu z pierwotnymi 

przodkami zwierzęcymi. W miarę poszerzania się tego rozziewu i zwiększania się liczby definitywnie 

ludzkich „znaków szczególnych” człowiek przyśpieszał tempo własnej ewolucji, urzeczywistniając za 

pośrednictwem kultury w ciągu stosunkowo niewielu lat zmiany których w przypadku innych gatunków 

dokonywały mozolne procesy ewolucyjne”. Tak wyrażał swój pogląd na temat ko-ewolucji symbol-

jaźń filozof symbolu Mumford Lewis
1126

. Teoria magicznej metamorfozy jednoznacznie odrzuca 

założenie, że człowiek od zarania swoich dziejów to animal symbolicum, homo magus musiał 

poprzedzać homo symbolicus.
1127

 Programowo zakłada ona że symbol jest jednym z wielu 

wynalazków kulturowych osiąganych stopniowo na drodze rozwoju, a jego poprzednimi stadiami było 

opanowanie umiejętności operowania wskaźnikami na poziomie epizodycznym (australopitek ) i 

ikonami (homo erectus). 
1128

 Związek genetyczny następstwa i przynajmniej częściowej funkcjonalnej 

zgodności łączy metamorfozę i symbol. Relacja między metamorfozą i symbolem nie  ma charakteru 

czysto fundującego, warunkiem zaistnienia tego ostatniego nie jest udoskonalenie myślenia 

magicznego, lecz wytworzenie nowych obszarów wiedzy które w interakcji z przestrzenią 

(metamorfozy niejako „zaludniają” przestrzeń postinstynktową wynikającą z rozdzielenia afektyki i 

motoryki) odpowiedzialną za generowanie metamorfoz wytworzą nową jakość- symbol. Jego 
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narodziny związane są z ukonstytuowaniem się dziedziny wartości, stanowiącej rodzaj prerekwizytu, 

przed którym nie mogło wystąpić myślenie oparte na metaforze. W ujęciu A. Kowalskiego symbol, 

zakłada wyjście poza społeczne doświadczenie życia codziennego, jego część symbolizująca może 

przynależeć do sfery faktów, jednak część symbolizowana musi je transcendować staną się elementem 

odsyłającym do abstrakcyjnych wartości pozostających poza przestrzenią codziennie doświadczanych 

obiektów  to razem ze swoim odniesieniem tworzą symbol (przywoływana już uprzednio praca Anny 

Kot). Homo magus występował przed homo symbolicus i był jego w sensie poziomu i modusu 

myślenia wcześniejszą wersją – jak pisze M. Czeremski.
1129

 Mowa ma na poziomie magiczno-

mimetycznym postać  działanio-myślenia magicznego. Język nie ma wyodrębnionej autonomicznej 

funkcji symbolicznej. Autonomiczna czysto symboliczna relacja słowa i pojęcia określana przez 

B.Malinowskiego jako narracyjna współegzystuje z narracją w postaci mowy czynnej i rytualnej  o 

formie performatywu, illatywu etc. Narracyjne użycie języka na pewnym etapie mowy przynosi 

odniesienie przedmiotowe (mowa rytualna) i nie jest jedyny sposób w jaki organizują się elementy 

oznaczania.  Magiczne odmiany mowy reprezentują pierwotne stadium rozwoju języka, współistnieje 

z nimi mit. Występuje genetyczna zależność mitu od mowy magicznej, mit jest ekspresją 

autonomicznego systemu symbolicznego – światopoglądu, różni się od magii implicytnej, 

systemowym charakterem i obecnością semantyki. Jak słusznie wypunktowuje M.Czeremski; 
1130

natura mitu polega na płynnym przechodzeniu do perspektywy przedmiotowej do podmiotowej, od 

przedmiotu do atrybutu, od natury do kultury, od człowiek do świata. Metamorfoza symboliczna jest 

właściwa dla mitu  jest odpowiednikiem  magicznej, mimetycznej metamorfozy-działania.
1131

Treść 

mitu zorganizowana przez schemat przejść jest opowieścią o metamorfozie. Transformacja symboli to 

odpowiednik metamorfozy zjawisk na poziomie magiczno-mimetycznym. Generalizując: myślenie 

symboliczne dziedziczy po swoim poprzedniku magii (mimesis) strukturę opartą na procesach 

metamorficznych.
1132

 Procesy te są przeniesione z płaszczyzny odniesień przedmiotowych na plan 

treści i na plan wyrażenia. Na poziomie magii ontologią działania rządzi metamorfoza. Mit stanowi 

strukturę metaforyczną. Mit według J.Łotmana i B.Uspienskiego to opis monolingwistyczny, 

nieprzekładalny, generująca go świadomość nie dysponuje poziomem meta-opisu, występujące w 

mitach symbole podobne są do nazw własnych, 
1133

myślenie które nie dysponuje poziomem 

metajęzykowym nie ma innego sposobu powiązania nazw i sensów niż nominacja; nazwy są 

imionami. Tezy te są zbieżne z poglądami E. Cassirera, na gruncie rosyjskim ich antycypacje odnaleźć 

można w opiniach  O. Freudenberg odnośnie koncepcji głoszącej że atrybuty greckich bogów  nie są 

ich wyabstrahowanymi cechami lecz elementami składowymi, okresowymi fazami, reprezentującymi 

kompleksowa całość. Pierwotna myśl mitologiczna nie zna bowiem metafory która dopiero stopniowo 

się z niej wykształca. 
1134

 Myślenie magiczne, nie-symboliczne przechodzi w myślenie mityczne -

symboliczne. Proces przechodzenia od metamorfozy do metafory następuje poprzez metonimię.
1135

 

Światopogląd mitologiczny, magiczny w czystej postaci organizuje metonimia. Mityczna narracja ma 

strukturę metonimiczną.
1136

 

                                     Odnosząc specyfikę mitu do wyższych form symbolicznych takich jak język i 

myślenie oparte na językowej kategoryzacji rzeczywistości oraz nauki i spekulacji filozoficznej należy 

stwierdzić że, wedle myślenia o micie zapoczątkowanego przez L. Levy-Bruhla i kontynuowanego 

przez E. Cassirera mit wyraża prawdę w kwestiach wobec których dyskurs dialektyczny okazuje się 

bezsilny. Mit przeciwstawia się logosowi, tak jak obraz pojęciu- jest wypowiedzią ciągłą, a nie 

dialogiem, wykłada poglądy za pośrednictwem postaci i zdarzeń, zamiast formułować argumenty. 

„Owa teatralizacja myślenia pojawia się w obrębie konkretnych sytuacji spekulatywnych”.
1137

 Mit  

rozwija się według schematu narracyjnego opartego na genealogii. Przejście od mitu do logosu można 
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zaobserwować wraz z porzuceniem genealogii na rzecz dociekania genezy. Mit przekłada abstrakcyjne 

idee na postacie za pomocą personifikacji. Polega to na zastąpieniu pytania o istotę czy substancję 

pokazaniem osoby, która konkretnie upostaciowuje abstrakcyjny sens; odpowiada więc na pytanie 

kto? Sercem opowieści mitycznej są „aktanty „ ( termin A.J. Greimasa), do których odnoszą się 

działania, fakty i gesty; dlatego też –jak pisze J.J. Wunenburger „mit opiera się w większym stopniu na 

językowych formach czasownikowych niż formach rzeczownikowych”.
1138

 Mit podporządkowuje się 

zasadzie mimesis, wedle ustaleń kontynuatora tego sposobu myślenia o micie P. Ricoeura rozumianej 

jako inscenizacja, przetworzenie w intrygę. Odmienność mitu od logosu przejawia się również w tym 

że jawi się ona jako opowieść meta-personalna, która odsyła do jakiegoś myślenia bezpodmiotowego 

(nadawca pozostaje nieokreślony), że kwestionuje on narratora (”ja” narracyjne”) i że jest skierowany 

do jakiegoś adresata („ty” w wymiarze pragmatycznym). 

                                     Podsumowując ten etap rozważań należy stwierdzić że, mit jest to w istocie 

myślenie integracyjne, przedjęzykowe w swej strukturze wewnętrznej metonimiczne, ale posiadające 

centrum, tyle że pojęte przedmiotowo, łączy przedmioty i jeszcze nie uogólnia, nie ma poziomu meta -

narracji ani uogólnienia, posługuje się mimetyką, ale przez rytuał uwalnia się od sytuacyjności tworzy 

całościowy świato-obraz. Jest  w pewnym sensie obrazem świata i człowieka wyrażonym w działaniu 

przez powtarzanie działań i w początkach mowy opartej przede wszystkim na metonimii. Mit to 

specyficzna metoda budowania znaczeń. Mit jest zarówno formą świadomości jak i skorelowanym z 

nią formą świato-obrazu. E Cassirer  uznaje język i mit za systemy symboliczne, biorące swój 

początek z tego samego impulsu symbolicznego,  zestawia je z myśleniem teoretycznym. Każdy 

system symboliczny język, mit, sztuka czy nauka – jest „specyficznym sposobem widzenia który niesie 

w sobie własne wyjątkowe i właściwe źródło światła” .
1139

 Ze względu na wewnętrzne ograniczenia” 

nie jest istotne, co widzimy z pewnej perspektywy, ale jaka to jest perspektywa” to co odróżnia mit od 

innych sposobów patrzenia  jest jego skupienie na „bezpośrednim doświadczeniu”, koncentracja i 

kompresja.” Ja(ego) przeznacza całą swoją energię na koncentrację na tym jednym przedmiocie, żyje 

w nim, zatraca się w nim”
1140

 Metafora, jak zaznaczaliśmy, jest dla E. Cassirera rodzajem mostu 

między mitem a językiem. Mit to myślowy komponent działalności mitotwórczej per analogiam do 

języka. 

                                       Mit w podejściu kognitywnym nie tylko obrazuje i jest prymitywną wizją 

świata ale  stanowi przykład podstawowej pierwotnej formy myślenia, metody która ostatecznie ulega 

stłumieniu przez myślenie werbalne ale powraca gdy myślenie werbalne z jakich powodów (np. 

defektów neuronalnych) jest wyeliminowane. Mit to nie tyle opowieść ale forma myślenia, to 

pierwszy i najbardziej narzucający się wniosek z rozważań nad pracami E. Cassirera. Również dla S. 

Langer mit jest metodą myślenia.
1141

 Jest to  metoda przedstawiania rzeczywistości bez 

manipulowania ową rzeczywistością.
1142

 Mit to również fikcyjny świat charakterystyczny dla sztuki 

rozumianej jako forma myślenia niedyskursywnego,  która odwzorowuje zasady o bardziej złożonej 

strukturze niezależnie od języka ani żadnego innego medium. Kognitywna natura myślenia 

mitycznego  i jego upodrzędnienie wobec myślenia dyskursywnego stanowi część naszego 

biologicznego dziedzictwa. Ta koncepcja mitu E. Cassirera w jakiś sposób zbliża go do poglądów 

C.G. Junga , przy czym u C. G. Junga archetyp który leży u podstaw mitu to zbiorowe przedstawienia 

rodzące się z pierwotnych snów i twórczych fantazji. Skłonność do formowania przedstawień 

ruchomych sił (popędów)  C.G. Jung nazwał archetypami. Archetyp to pierwotny obraz który 

pochodzi z okresu dzieciństwa ludzkości, biologiczny, prehistoryczny i nieświadomy rozwój myśli u 

pierwotnego człowieka którego psyche znajdowała się wciąż jeszcze bliżej jej zwierzęcego 

odpowiednika. Według C.G.Junga mit to zestaw symboliczno-obrazowych znaków uporządkowanych 

za pośrednictwem archetypu .
1143

 Podobnie W. Burkert omawiając narracyjny aspekt mitu, stwierdza 

że struktury opowieści osadzone są na najbardziej podstawowych biologicznych i kulturowych 

schematach zachowań dzięki czemu otwierają drogę w przeciwnym kierunku, to znaczy od 
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nieświadomości do werbalizacji innymi słowy w kierunku artykulacji za pośrednictwem medium 

przekazu.  Mito-logika to swego rodzaju zadaniowa praxis, idąc za wnioskami wypływającymi z prac  

V.Proppa i W.Burkerta struktura mitu to po prostu program czynności których źródłem jest samo 

życie czy też biologia .
1144

 Przejście od formy symbolicznej mitu do formy symbolicznej języka jest 

zarazem generalną zmianą paradygmatu myślenia i postrzegania świata, to przejście od mythosu do 

logosu. Mythos, logos to dwie odmienne zasady;  mythos wynika z i jest poniekąd mapą 

podświadomości, logos to struktura nadrzędnej narracji. Logos nadchodzi wraz z narracją, jej strukturą 

i zasadami. Logos w pełni wyrażony w języku zostaje nałożony na pierwotną prenarrację mityczną, 

staje się niejako jej logiczną strukturą, sposobem porządkowania zdarzeń. Ze względu na relację 

przyczyna-skutek, perspektywę wartości, selekcję materiału z punktu widzenia wartości.
1145

 Mit jest 

najbardziej oczywistym dowodem na istnienie kognitywnych funkcji obrazowego myślenia. Działa on 

na zasadzie wytwarzania fikcyjnych światów, które tworzą metaforyczna topografię – wcale nie 

fałszywą ze swej natury- wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości. Stąd mit można postrzegać jako 

przejaw szczególnego sposobu przedstawiania świata, ujętego w obrazy funkcjonujące na poziomie 

dosłownym, symbolicznym i metaforycznym. W micie forma przedstawienia świata i człowieka jest 

nieoddzielna, mit stanowi swego rodzaju całość której nie da się stranscendować. Ta możliwość 

transcendencji poza strukturę mityczną i pełne oddzielenie „ja” nadchodzi dopiero wraz z logosem. 

Mit funkcjonuje podobnie do fikcyjnych światów w marzeniu sennym i teatrze. Mit składa się z 

dwóch komplementarnych elementów mythosu (modelowy element w praktyce żaden mit nie jest 

czystym mythosem (fikcyjny zarys świata) i z logosu (dyskursywnego obrazu wartości kolektywnych) 

który następnie emancypuje się od mythosu i zyskuje autonomię stanowiąc w postaci języka 

autonomiczną formę symboliczną. Mit jednak nie występuje w żadnej innej formie oprócz formy 

opowiadania historii i dramatu. Religia par excellence zalicza się do specyficznego rodzaju logosu. 

Ludzka psychika spontanicznie formułuje myśli w formie światów przedstawionych ( to znaczy 

światów zapełnionych postaciami i ich działaniami). Związek mythosu i  logosu   w medium psychiki 

człowieka historycznego jest nierozerwalny. J.Piaget dostarcza empirycznych dowodów na 

wykorzystanie odwzorowanych obrazów w okresie wczesnego dzieciństwa jako elementów 

przedstawiania w ramach procesów myślowych. Odnajduje je w grze wyobrażeniowej która uznaje się 

za odbicie ontogenetycznego stadium filogenetycznej historii ludzkości. Filogenetyczna teza 

F.Nietzschego zakłada że marzenie senne pozostaje pierwotnym sposobem myślenia na jawie, 

charakteryzującym ludzkość na etapie przedjęzykowym. Jeśli faktycznie obrazowe myślenie zostało 

stłumione po tym jak zastąpiło je myślenie dyskursywne oparte na naturalnym języku pojawia się ono 

na nowo w rozmaitych formach kulturowych a zwłaszcza sztukach ikonicznych. Jeśli ontogeneza 

obrazuje poligenezę, ustalenia J.Piageta są istotne dla refleksji nad wczesnymi stadiami rozwoju 

ludzkości. Dokonuje się wykorzystanie obrazowego myślenia do konkretnych celów na jawie, gdy 

przedostaje się ono do myślenia dyskursywnego. H Silberer pokazuje  niezależnie że umysł powraca 

ku tej metodzie myślenia za każdym razem kiedy słabnie kontrola świadomości.
1146

  Z kolei G. 

Labouvie-Vief francuska badaczka  problematyki „styku” mythos –logos proponuje potraktować je 

jako konstrukty będące dwoma konkurencyjnymi i komplementarnymi, oddzielnymi i powiązanymi  

zarazem  sposobami doświadczania rzeczywistości. Logos jest w tej koncepcji myśleniem opartym na 

wspólnej, obiektywnie dostępnej rzeczywistości. Poznanie za jego pomocą zakłada oddzielenie 

poznającego podmiotu od poznawanego obiektu, który z konieczności staje się wtedy przedmiotem 

(nawet, jeśli to osoba - logos wymaga uprzedmiotowienia obiektu poznania). Jest to, zdaniem 

G.Labouvie-Vief, cena którą płaci się za stworzenie systemu wiedzy uniwersalnej, wspólnej i 

możliwej do przekazania za pomocą ściśle określonych systemów logicznych. Mythos jest pozornym 

przeciwieństwem logosu. Realizuje się przede wszystkim w jednostkowym doznaniu, doświadczeniu i 

intuicji. Poznanie poprzez mythos odbywa się dzięki indywidualnemu, niepowtarzalnemu i 

niemożliwemu do bezpośredniego przekazania doświadczeniu. Wiedza zdobywana z jego pomocą 

wzrasta dzięki praktykowaniu rytuałów związanych z daną kulturą (której mythos jest integralną 

częścią) oraz zgłębianiu symboliki związanej z obowiązującymi w niej narracjami.  Według niej 

sumaryczny paradygmat konfliktu mythos - logos   wyraża się w następujących opozycjach. Mythos 
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realizuje się w jednostkowym doświadczeniu, logos w wymianie bezpośrednio komunikowalnych, 

intersubiektywnych myśli. Mythos można wyrazić korzystając z metafor, logos korzystając z opisów 

formalnych istniejących w ramach systemu logicznego. Mythos wymaga kontaktu osobowego z 

poznawanym obiektem, logos natomiast wymusza jego uprzedmiotowienie. Mythos w uproszczeniu 

odpowiada myśleniu magicznemu, a logos myśleniu logicznemu. Mythos dostarcza przede wszystkim 

znaczenia, a logos formy.
1147

 

VI.2.Narracja. 

                                       Narracja to kolejna faza w którą wkracza podmiot ludzki po wyjściu z fazy 

czysto mitycznej, wiąże się ona  z nabyciem dwóch atrybutów- mowy wewnętrznej(L. Wygotski) 

która pozwala  zaistnieć autonomii wewnętrznej z jednej strony, a drugiej wskazanego przez O. 

Freudenberg procesu transformacji mowy niezależnej w zależną. Określenie narracja jest pewnym 

skrótem myślowym, który jednak ma zwracać uwagę na istotny czynnik, który zaczyna wkraczać w 

proces generacji jaźni i kształtowania się podmiotowej tożsamości, jakim jest nowy wewnętrzny 

wektor czasowości zorganizowanej nie chronologicznie, ale przez logikę działań. Innymi słowy w 

kontekście kumulatywnej teorii „ja” podmiot nabiera właściwości tożsamości narracyjnej i staje się 

podmiotem narracyjnym. Pojęcie narracji służy nie tylko jako określenie fabuły o wyraźnej 

linearnej strukturze, mającej początek, rozwinięcie i zakończenie w arystotelesowskim stylu, ale 

jako ogólny porządek myślenia, mówienia i działania zorganizowany czasowo.
1148

Najogólniej 

mówiąc za Ch. S.Peircem i E. Cassirerem można stwierdzić że myśl jest przekształceniem symboli. 

Także G. Edelman określa myślenie jako pracę tworzenia symboli.
1149

 Tworzenie symboli jest według 

niego  łączeniem wrażeń w kategorie, odnoszenie jednych do drugich za pomocą mechanizmu 

metonimii i metafory które są sposobami działania procesu językowego ale również umysłu, a 

myślenie za pomocą analogii czyli w istocie metafor według samego I.Kanta  jest jedynym sposobem 

w jaki może działać umysł spekulatywny. 
1150

 

                                       Metafora wyposaża myśl abstrakcyjną w instrumentarium pochodzące ze 

świata zjawisk. Następuje podwójna transformacja w której przedmiot myśli musi najpierw oderwać 

się od obrazów obiektu, z kolei następnie od przedmiotów zmysłowych absorbujących myśl, aby 

myślenie  abstrakcyjne  mogło dosięgnąć nieskończoności i formułować uniwersalne prawa, 

nieuchwytne w żadnym myślowym wyobrażeniu rzeczy cielesnych. Portretuje to trzy fazy 

przechodzenia od  mityczności, poprzez przedmiotowo-podmiotowe związanie aż do czystego 

funkcjonalizmu. Każdy akt umysłowy par excellence opiera się na zdolności do przedstawiania sobie 

tego co jest nieobecne w zmysłach, mówiąc za I.Kantem który jest filozoficznym patronem E. 

Cassirera -  wyobraźnia to zdolność oglądania nawet bez obecności przedmiotu.
1151

 Wyobraźnia dla 

ukonstytuowania wymaga jednak  przestrzeni wewnętrznej  którą  funduje symbol  powodujący że na 

nim myśl w potoku percepcyjnym i procesie kognitywnym się „zatrzymuje”. Ta przestrzeń 

wewnętrzna z kolei powoduje częściowe wyobcowanie człowieka z środowiska naturalnego, o którym 

wielokrotnie wspominaliśmy i które w niniejszej pracy uważamy za kluczowy czynnik 

antropogeniczny. Za pomocą tych czynności myślenie może ujmować się, nie tylko swą zewnętrzność, 

ale także same jako dokonujące tej czynności jak ujęła to aforystycznie Hannah Arendt w 

„Myśleniu”.
1152

 

 

                                      Poprzez słowa i instrumenty symbolicznie następuje zapośredniczenie 

stosunku do świata jak też niebezpośredniość stosunku człowieka do samego siebie. Żeby człowiek 

mógł ustosunkować się do samego siebie musi wystąpić w przestrzeni wewnętrznej( przestrzeni 

symbolicznej) nie tylko jako agens. Pytanie o podmiot w kwestii procesów symbolizacji jest w 
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gruncie rzeczy pytaniem o autosymbolizację czyli wewnętrzną samoobecność - przedstawienie siebie. 

Czy symbolika wyższych systemów symbolicznych pozwala rozwinąć „ja” długookresowe, 

autobiograficzne? Zyskanie imienia, różnego rodzaju rytuały przejścia zdają się tego dowodzić. 

Symbol zatem nie tylko pozwala okiełznać pre-ludzką sensualność, ale jest również  zewnętrznym 

nośnikiem  upodmiotowienia a zarazem symboliczną transformacja tego co subiektywne w 

zobiektywizowane formy. Człowiek może dotrzeć i rozumieć siebie jedynie przez medium symbolu, 

jest to  konieczny pośrednik na drodze autorefleksji i autoreferencji. W odbiorze wewnętrznym 

człowiek postrzega się sam jako symbol, staje się w procesie auto-symbolizacji elementem gry 

symbolicznej „Wyobrażenie własnego  „ja”, co na ogół uważane jest za początek właściwej pamięci 

być może w ogóle zależy od tego procesu wyrażania za pomocą symbolicznego skrótu naszych 

uczuć”
1153

jak twierdzi wiedziona głęboką intuicją uczennica E. Cassirera S. Langer. 

 

                                      Ja mityczne nie wyrosłe do końca ze zmysłowego entourage'u, który jest 

polem ścierających się sił odbieranych emotywnie przez protopodmiot, to działający agens 

pozbawiony komponentu „prioprietywności” (proprium – czyli niejako ekstensji siebie tego co należy 

do mnie, granic mego „ja”). Nie jest on do końca wyemancypowany z sensualności, natomiast  

posiada perspektywę. Język w sensie logosu odpowiada drugiej fazie przejawu symbolicznego 

kształtowania, logos uporządkowujący świat i umożliwiający wyrażenie siebie, którego korelatem 

podmiotowym jest  ja  osobowe ,przeciwstawione  przedmiotom. Ja narratywno-językowe jest w pełni 

wykształconym podmiotem wyposażonym dzięki językowi w aspekty osobowości o właściwościach 

prioprietywności i  perspektywy. Tę pełną obiektywizację  i biegunowy podział podmiot-przedmiot 

człowiek dopiero zawdzięcza udostępniającemu świat logosowi języka.
1154

 W jaki sposób homo 

symbolicus stał się homo loquens? Jak pisze E. Gilson obecnie człowiek jest homo sapiens wyłącznie 

jako homo loquens,
1155

 mowa i potem pismo wniknęło na stałe do jego rdzenia i współokreśla jego 

istotę na równi z mitem i rytuałem. Pierwociny mitu są tożsame z prymarnymi strukturami metafory. 

Na najbardziej elementarnym poziomie mit byłby rzeczywiście  tożsamy z metaforą, proces myślenia i 

wyobrażania byłyby morfologicznie tożsamy z działalnością mitotwórczą.
1156

 W normalnym stanie 

motoryczna manifestacja ekspresji kognitywno-językowej ulega hamowaniu. Jednakże nie znika 

całkowicie i u normalnych osobników przebija sie wtedy, gdy "mówią rękoma". Można przypuszczać 

istnienie  silnego  mechanizmu(mimetycznego), który skłania nas do odreagowywania myśli w 

działaniu. Tendencja ta nabiera szczególnej mocy, gdy nasze myśli i słowa tworzą wyuczony 

zamknięty system kognitywny, jak ma to miejsce w przypadku recytacji mitu. W wyniku wzajemnego 

reprezentacyjnego odwzorowywania stanów różnych układów systemu neuronalnego ludzie są 

naturalnie predysponowani do behawioralnej aktywacji mitów, czemu służy specjalny rodzaj 

zachowań motorycznych. Ta skłonność do aktywacji mitu w formie rytmiczno-motorycznej jest 

głównym czynnikiem odpowiedzialnym za istnienia kompleksu mityczno-rytualnego. Sięgając w 

odległą ewolucyjną przeszłość, ludzie próbują połączyć prastare dziedzictwo zachowań motorycznych 

z mitem, który zasadniczo jest produktem wyższej symbolizacji.
1157

 Symbol otwiera i odkrywa pewien 

wymiar doświadczenia, który bez niego zostałby zamknięty i przesłonięty. Otóż właśnie opowiadanie 

nadbudowuje nowe piętro znaczeniowe nad warstwą symboli pierwotnych. Mit jest tworem słownym, 

w nim symbol przybiera kształt opowiadania,  schodząc jeszcze głębiej czynności rytualne i słowa 

mityczne brane łącznie wskazywałyby poza sobą jakiś wzorzec, archetyp, który by naśladowały albo 

powtarzały. Naśladownictwo gestualne, powtórzenie słowne byłyby jedynie szczątkowym wyrazem 

żywego uczestnictwa w akcie pierwotnym, który byłby wspólnym wzorem dla rytuału i mitu. 

Fabularyzacja jest czymś pierwotnym, współczesnym strukturze mitycznej w tej mierze, w jakiej 

uczestnictwo staje się przedmiotem znaczenia raczej niż przeżycia. Oderwać przeżycia od symboli, to 

odebrać temu doświadczeniu coś, co dopełnia jego sens, a przecież to mit jako opowiadanie uwydatnia 

relacje między obecnym doświadczeniem a całością sensu.  Psychologiczną płynność postaci z 
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eposów Homera (vide analizy P. Ricoeur i I. Kon
1158

),  defekt psychologicznej syntezy działań 

(współcześnie J. Jaynes
1159

), sprawia, że u homeryckich bohaterów czyny są podobne do zdarzeń 

pozbawionych osobowego podmiotu, a przez to są oni wydani na pastwę wyższych mocy. 
1160

  

Impulsywna postać  psychologii jednostkowej, jaźni mitycznej która jest scentrowana, ale nie 

dywersyfikuje między światem zewnętrznych pobudzeń a wewnętrznych impulsów, sprzyja wierze w 

psychologiczną interwencję boskiego pierwiastka, ta figura kulturowa wyznaczona przez mit – jak 

pisze P. Ricoeur -rodzi także przedstawienie siebie i zgodność człowieka z własnym obrazem. Na 

kwestię postawioną przez P. Ricoeura można udzielić tylko niejednoznacznej odpowiedzi. Zgodność 

człowieka z samym sobą, jego samo identyczność w naszej koncepcji jest możliwa tylko za 

pośrednictwem boga-demona który przez teonomiczne upodmiotowienie nie tylko personalizuje się 

ale wkracza między człowieka a jego obraz samego siebie. Wyrażenie Dimon to właśnie znaczy, choć 

ewoluuje w przeciwnym kierunku niż mojra, ku personalizacji, a nie anonimowości przeznaczenia i 

abstrakcyjnego prawa(..) Może też oznaczać nagłe , irracjonalne, nieodparte pojawienie się 

pierwiastka boskiego w emocjonalnym i wolitywnym życiu człowieka. Postępująca personalizacja 

równoważona jest przez ponadosobową mojre, logos, boskie prawo.
1161

 Mity są antycypacją 

spekulacji dlatego że same są już interpretacją, są jakąś hermeneutyką symboli pierwotnych w których 

doszła do głosu poprzedzająca tę hermeneutykę świadomość sytuacji egzystencjalnej człowieka (ten 

temat współcześnie podjął H. Blumenberg tworząc nurt myślenia mitograficznego nazwany 

metaforologią.
1162

 )„Mit daje do myślenia dzięki interpretacji innych symboli” jak pisze P. 

Ricoeur.
1163

Mit poprzez język staje się narracją, oddziela się od wypowiadającego, przestaje być 

ekspresją staje się eksterioryzacją, niezależnym semantycznie autonomicznym bytem (O. 

Freudenberg). Jak słusznie zauważa E. Mieletyński koncepcja E. Cassirera  ignoruje fakt, że proces 

komunikowania się stanowi określoną działalność społeczną i że symbolizm myślenia ludzkiego nie 

tylko w języku, ale i w micie jest nieodłączny od społecznych form porozumiewania się i w pewnym 

sensie im zawdzięcza swoje powstanie, dlatego myślenie E. Cassirera należy uzupełnić o komponent 

kolektywny w postaci interakcji symbolicznej, wywodzący się od przywoływanych już wielokrotnie 

G.H.Meada i L. Wygotskiego, a obecnie badanej przez M.Tomasello, Sh. Gallaghera i A.Kapustę. U S. 

Langer nad transcendentalną koncepcją komunikacji góruje w znacznym stopniu koncepcja poniekąd 

„naturalistyczna”, empiryczna, wywodząc się z indywidualnego „ja” i przetworzenia przez nie 

własnych doznań.
1164

Mit-opowieść i obrzęd-rytuał to, według przywoływanego już E.W. Counta, dwa 

sposoby przedstawienie mitologii, z których pierwszy zawiera energię symboliczną jako potencjalną, a 

drugi – tę samą energię jako kinetyczną. W ten sposób omijamy problem pierwotności rytuału bądź 

mitu. To zarazem bardzo ciekawy głos na temat relacji między mitem który z natury swojej jest 

zespołem metafor, a rytuałem który można przedstawiać jako strukturę metonimiczna czy wręcz 

ustabilizowanym kolektywnie  zespołem metamorfoz. Jak twierdzi A. Kapusta- jaźń to ostatecznie na 

najwyższym poziomie skutek narracyjnej samo-interpretacji, jest czymś zadanym, tworzonym 

kulturowo (w znaczeniu symbolicznie i kolektywnie zgodnie z wzorcami) w ramach podejmowanych 

projektów, które pozwalają organizować doświadczenie według narracyjnych struktur. Teza ta ma 

charakter nie tylko teoriopoznawczy ale ontologiczny „nie da się bowiem oddzielić jaźni od 

interpretacji siebie, od tego jak rozumiemy siebie samych inaczej mówiąc nie da się oddzielić narracji 

od narratora. Narracje nie tylko odzwierciedlają jaźń one ja współkonstytuują”.
1165

 Podejście 
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narracyjne ma wymiar temporalny i kulturowo-interakcyjny, nie jesteśmy więc jedynym autorem 

własnej interpretacji, jako że korzystamy z już zastanych wzorców i reguł działania, a początek naszej 

historii został stworzony dla mnie przez innych. Sekwencja funkcji w przebiegu narracji według V. 

Proppa wskazuje na narracje jako struktura działaniową rozwijająca sie w czasie. Wewnętrzny 

dynamizm w samo-korygującym sie strumieniu przebiegu znaczenia koncentruje się wokół 

„centrum narracyjnego”, w narracji relacyjnej pojęcie całości „ja” nadaje proces rozumienia 

samego siebie.
1166

 Narracja nie jest wynalazkiem estetyki, ale prymarnym aktem umysłu 

przeniesionym z życia do sztuki. Struktura narracyjna mitu podobnie jak świadomość wyższego rzędu 

jest oparta na zdolności modelowania przyszłości i przeszłości, strumień kategoryzacji jest historią, 

dzięki słowom poczucie trwania staje sie jeszcze jedna forma kategoryzacji. Tożsamości jednostki 

jest wytworem procesu samo-rozumienia w który przeżywane przez nas wydarzenie ujmujemy 

w kategoriach narracji. Narracji rozumianej jako proces czasowej semiozy, która nadaje 

opowiadaniu kierunek i porządek (z którego wyłania się następnie „wydestylowany” porządek 

przyczynowo-skutkowy) nadawania znaczenia. Czas staje sie ludzki w tej mierze w jakiej jest 

zorganizowany w sposób narracyjny, co jest motywem przewodnim monumentalnej pracy P. Ricoeura 

„Czas i opowieść”
1167

. Forma narracji to porządek ukierunkowany, samo-rozumienie na tym poziomie 

czyli narracyjna konstytucja samo-zwrotności jest inherentnie uwikłana  w działanie i opowiadanie, 

opiera się na  pytaniu o aktanta. Narracja to struktura ludzkiego sposobu myślenia która poprzez 

interakcyjną mowę zewnętrzną zostaje wzmocniona. Opowiadanie, współudział w dyskursie który 

wzmacnia poczucie siebie, wykorzystuje, rozwija i sublimuje samo-pojęcie przez narracyjne 

konstrukcje, w ten sposób jaźń - pierwotne pozbawione kryteriów i pojęć poczucie siebie o 

proweniencji mitycznej ulega utrwaleniu.  Wyższe, symboliczne  raczej pojęcie, aniżeli poczucie  „ja” 

może zaniknąć na co wskazują różne formy zespołów afatycznych. 

                                       M. Drwięga  badacz myśli P. Ricoeura stwierdza że, u francuskiego 

myśliciela związek miedzy tożsamości bycia sobą a odmiennością jest dialektyczny, to znaczy że 

odmienność nie przyłącza się z zewnątrz do tożsamości, ale że przynależy z istoty do sensu i 

ontologizuje konstytucje tożsamość idem i  ipse - tożsamość dynamiczną uwzględniając kryterium 

czasowości.
1168

 Według  K. Rosner  podmiotowość na tym szczeblu nie posiada cechy klasycznego 

przedmiotu. Podmiotowość narracyjna jest konstytuowana częściowo przez autointerpretację.  
1169

Rozumienie siebie ma strukturę narracji. Narracja uwewnętrzniona w postaci mowy egocentrycznej 

staje się rdzeniem wyższego ja. Proces samo-rozumienia dokonuje się w języku. 

Współkonstytuowanie jednostki jako indywidualności  dokonuje się w i poprzez język, ściślej poprzez 

dyskurs. Dyskurs jest w tym wypadku rozumiany jako system językowych inter-podmiotowych 

odniesień o charakterze interakcyjno-symbolicznym. Język różnicuje między podmiotami. Tożsamość 

jaźni w opozycji do „ja” jako kategorii rodzajowej zakłada świadomość refleksyjną. Inaczej mówiąc, 

tożsamość jednostki nie jest po prostu czymś danym, rezultatem ciągłości jej systemu działania, lecz 

czymś, co musi być stale kreowane i podtrzymywane przez jej refleksyjną aktywność. Tożsamość jest 

jaźnią refleksyjnie rozumianą przez osobę w kategoriach  jego biografii .
1170

 Tożsamość własna 

jednostki to poczucie refleksyjnie rozumianej biograficznej autonarracyjnej ciągłości. Tożsamość jak i 

konstytuująca ją autonarracja nie jest w żadnym momencie życia jednostki ustalona, gotowa. 

Autonarracja musi stale integrować nowe wydarzenia pojawiające się w świecie i włączając te które są 

dla jednostki istotne. Brak czy zaburzenie procesu transformacji (symbolicznej creatio continua) 

wydarzeń prowadzi do chorobowej dezintegracji  autonarracji, omówionej szerzej w dodatku B na 

temat „desymbolizacji”. Autonarracja jest, podkreślmy to, możliwa dzięki internalizacji mowy i 

wykształceniu się mowy egocentrycznej w której niejako początkowo człowiek pierwotny (w planie 

filogenetycznym) i dziecko ( w planie ontogenetycznym) strukturyzuje za pomocą mowy proces 
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działania, nadając mu formę, w kolejnym kroku projektuje działanie by ostatecznie uniezależnić mowę 

od działania i sterować samym sobą, obejmując znakowym działaniem przeszłość i przyszłość, 

zamykać w dialektycznie zorganizowanej tożsamości narracyjnej. 

                                     Podmiotem można być tylko wśród innych podmiotów. Nie ma podmiotów 

solipsystycznych. Człowiek jest podmiotem jedynie w relacji do pewnych interlokutorów, do tych 

którzy odegrali kluczową rolę w procesie jego samookreślenia. Podmiotowość w ujęciu klasycznego 

interakcjonizmu (G.H.Mead) istnieje jedynie w obrębie czegoś co nazywamy sieciami interakcji . W 

przeformułowanym nowym wydaniu interakcjonizmu (M. Tomasello, P. Gardenfors) koniecznym jest 

pośrednik - symbol jako zewnętrzny wobec podmiotów czynnik stabilizujący sens i podnoszący 

ekspresję na poziom intersubiektywnego znaczenia. Indywidualność  czyli  podmiot wobec innych 

podmiotów i w aspekcie samo-zwrotność to struktura  dynamiczna odniesień do kolektywu 

(zinternalizowanej postaci wielkiego innego – H.G. Mead).  Zindywidualizowanie wykształca się 

poprzez kontakt z innymi podmiotami. 
1171

Tożsamość staje się przedsięwzięciem organizowanym 

przez refleksje.
1172

Mechanizmy formowania tożsamości „ja” na najwyższym poziomie ukształtowane 

są przez instytucje kultury. Tożsamość jaźni w opozycji do” ja” jako kategorii rodzajowej zakłada 

świadomość refleksyjną. Inaczej mówiąc, tożsamość jednostki nie jest po prostu czymś danym, 

rezultatem ciągłości jej systemu działania, lecz czymś, co musi być stale kreowane i podtrzymywane 

przez jej refleksyjną aktywność. „Ja” na najwyższym poziomie jest współzależne w równej mierze od 

biologicznego wzorca generującego poczucie przytomności w obrębie którego wprowadzone zostają 

dane autobiograficzne i dzięki temu system osiąga spójność, a człowiek dzięki temu nie ma wielu „ja” 

tylko jedno jak i od eksternalno-symbolicznych instytucji kultury. Tożsamość jest jaźnią refleksyjnie 

rozumianą przez osobę w kategoriach jej  biografii,  tożsamość własna jednostki to poczucie 

refleksyjnie rozumianej biograficznej autonarracyjnej ciągłości. Tożsamość jak i konstytuująca ją 

autonarracja nie jest w żadnym momencie życia jednostki ustalona, gotowa. Rozwój wewnętrznie 

odniesionych systemów społecznych leży u podstaw refleksyjnego projektowania tożsamości ja. 

Tożsamość  podmiotu samokreuje się w rozumieniu. Trawestując stwierdzenie Ch. Taylora w świetle 

naszej koncepcji indywiduum,  można być tylko pomiędzy innymi indywiduami, podmiotem zaś 

jedynie wobec kultury i poprzez symbol. Narracyjny  składnik jaźni który jest wynikiem uzyskania 

zdolności do hetero-identyfikacji i interakcyjnej kolektywnej indywiduacji prowadzi do wytworzenia 

ego. Jest ono rezultatem zdolności jednostki do przyjmowani postaw innych.  Tożsamość 

indywidualności jednostki nie jest dana, lecz konstruowana w rozwijającym się w ciągu całego życia 

procesie samo rozumienia, konstytuuje się ona w formie spójnej narracji o życiu jednostki. Mary 

Douglas  w  „Ukrytych znaczeniach” zauważa a propos relacji mit – narracja: ”Nie tylko bowiem 

rzeczywistość ma naturę dialektyczna podobnie jak sam mit, lecz stosunek tej pierwszej do tego 

drugiego jest także dialektyczny(…) istnieje sprzężenie zwrotne między światem dyskursu mitycznego a 

światem dyskursu społecznego: stwierdzenie padajże w micie uruchamia reakcje która modyfikuje 

świat społeczny, który z kolei wywołuje nowy respons w rzeczywistości mitycznej i tak 

dalej.”
1173

System zarówno w wymiarze indywidualnym jak i kolektywnym uzyskuje spójność i 

współzależność, mit staje się narracją, narracja przechodzi w mit, mit nie przestaje być 

współobecny, obie te formy symboliczne mogą również przechodzić w sztukę. Mit, język (w swej 

funkcji narracyjnej), sztuka, nauka(w sensie tekstualnej organizacji świata), są jakościowo 

różnymi relacjami podmiotu ze światem. Ale również są sposobami przejawiania się i 

konstytuowania kolejnych warstw podmiotu. 

                                        M.Kuckenburg w pracy „Pierwsze słowo” odnosząc się do tego problemu z 

punktu widzenia antropologii biologicznej pisze że przedłużenie ludzkiego ciała anatomicznego 

zawdzięcza „ciału społecznemu” wspólnot ludzkich,  i jego obecności w postaci czynnika w obrębie 

zindywidualizowanej psyche. Jak sformułował francuski prehistoryk A. Leroi-Gourhan, odpowiadało 
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„narastającemu zastępowaniu biologicznego wyposażenia instynktownego przez pamięć społeczna „ 
1174

D. Bickert zauważa  że około 100 tys. lat temu dokonała się gwałtowna zmiana – człowiek nagle 

zaczął wytwarzać wyrafinowane narzędzia, produkować ozdoby, uprawiać handel –robić to wszystko 

co nazywamy kulturą. Co mogło być wyzwalaczem? Według D.Bickerta i M.Kuckenburga – 

ustrukturowany syntaktycznie język i narracja. Gdy ludzie ci bowiem planowali nieco bardziej złożone 

zadania działania, musieli używać zwrotów, oznaczających tryb warunkowy  i ponieważ a to znaczy 

ze potrzebowali rozbudowanych zdań o bogatszej strukturze. Bez nich trwaliby w stagnacji. 
1175

 

Protojęzyk najstarszych hominidów zgodnie z jego hipoteza składał się z  pojedynczych wyrazów, co 

najwyżej zdań dwuwyrazowych (zwanych przez A.Kowalskiego holofrazami). Ten etap trwał na 

poziomie mimetycznym i metonimicznym. Przeistoczył się w mowę cechującą się składnią przez 

rytualne utrwalanie  sekwencji działań i co za tym idzie fraz- zwrotów językowych i poprzez opisany 

przez M.Czeremskiego wykształcenie się odrębnych dziedzin miedzy którymi mogła wytworzyć się 

relacje metaforyczne. Wtóruje temu E. Mcphail w „Ewolucji świadomości”
1176

 kluczowe dla 

wytwarzania   pełnej świadomości o szerszym zakresie czasowym i przestrzennym i zdolności samo 

zwrotności poznawczej jest prosta relacja którą nazywa” relacją „o””, czyli mówienie o czymś a nie 

mówienie czegoś. Ta intrygująca kontradykcja zawiera w sobie niejako  in ovo możliwość, mówiąc 

nieco górnolotnie, stranscedowania sytuacji. Olga Freudenberg idzie podobnym tropem w omawianej 

już przez nas pracy „Semantyka kultury”, porównuje ona dwa zjawiska- formułowania mowy zależnej 

i niezależnej w narracji. Według niej w mowie niezależnej oddajemy głos postaciom, ma to  miejsce w 

dramacie i inscenizacji które, jej   zdaniem, są pierwotniejszymi formami niż „sprawozdawcza” epika. 

Natomiast opowiadanie ” o” właściwe epice  tworzy postać narratora obiektywnego; kogoś „poza” 
kogoś kto zyskuje punkt widzenia transcendentny wobec sytuacji.

1177
 

                                        Jaka właściwość odpowiada tej zdolności do ekstatycznej czy ekscentrycznej 

pozycjonalności po stronie symbolizacji, co jest znakową dźwignią umożliwiającą przekroczenie 

wymogów sytuacyjnych? Według J. Habermasa to właśnie symbol rozumiany jako epitoma zamyka 

całą „Edelmanowską„ scenę i epitomizuje ją tym samym umożliwiając zdystansowanie się wobec niej. 

Zamykając w symbolu „scenę” jesteśmy w stanie  poprzez symbol oddzielić się od sytuacyjnego   

otoczenia i  sami stanąć niejako poza nim. Sama narracja ma podstawę w prefigurującej ją zdolności 

do sekwencjonowania aktów działań wykształconym na poziomie mimetycznym i poddanym 

„obróbce” rytualnej. Na poziomie epizodycznym nie możemy mówić o całkowicie wolnej od presji 

natury poprzez instynkty ścieżce działań prowadzonych do wyznaczonego celu. M. Kuckenburg  

zwraca uwagę na „prenarracyjny” porządek działań podczas produkcji narzędzi,  który wykazuje 

strukturalne podobieństwo do kolejności aktów przy konstruowaniu zdania. Używanie narzędzi i 

posługiwanie się mową mają tą samą bazę neurologiczną i dlatego mogły wykształcić się razem: 

sekwencja działań i linearność -składniowa organizacja mowy. Jak pisze Mumford  Lewis właściwa 

człowiekowi akumulująca zdolność do nadawania doświadczeniu formy symbolicznej owocuje w 

postaci aktywnego motywu narracji czyli mythosu(w znaczeniu wątku),  jest on swego rodzaju 

narracyjnym symbolicznym atraktorem działań w historii. W systemie V.Proppa odpowiadałby meta 

kategorii obejmującej zarówno aktantów, zjawiska, cele jak i przedmioty działań.
1178

Jak pisze W. 

Burkert w pracy „Stwarzanie świętości” „Mythos - fabuła jest duszą -zasadą organizująca  naturę 

tragedii” czyli narracji mowy niezależnej „rozpisanej na głosy i zostaje dziedziczona przez narrację 

zależną epicką z wyróżnionym ek-statycznym podmiotem”
1179

.Gdy rozumiemy opowieść (jej splot 

motywów i ich strukturę) łatwo możemy ją powtórzyć.  System składowania pod postacią sekwencji i 

funkcji  stanowi strukturę znaczenia narracyjnego opowieści. Według V.Proppa  wywodzi się ona z 

relacji życiowych na  najgłębszym poziomie. Struktura głęboka bajki składałaby się z szeregu poleceń 

typu: zdobądź to znaczy - wyjedź, zapytaj, znajdź, weź i uciekaj. 
1180

 Protojęzyk przechodzi już od 
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automatycznego programu działania do zwerbalizowania i wyposażenia w sens opowieści; program 

poszukiwania pożywienia może być wyobrażony mentalnie jako sekwencja działań i najłatwiej jest 

werbalizowany jako sekwencja rozkazów. Sekwencja wymaga przeanalizowania  ogólnej potrzeby i 

wyszczególnienia celów niezbędnych środków i ich pragmatycznej interakcji. Język proto-

indoeuropejski, na co wskazuje W. Burkert, miał specjalną kategorie koniugacyjną zwaną iniunctivus 

tryb nakazujący  typu -„pójdziesz” który był stosowany zarówno do wyrażenia rozkazów jaki i w 

narracji. Zachował się w pełni w języku wedyjskim. Kompleks numinotyczno - rytualny posiada jak 

widzimy zatem bardzo odlegle źródła. Opowieść przekształciła się w dramat  podążając za impulsem 

programu i odgrywania zdarzeń w określonej kolejności. 
1181

Autonarracja to zarazem sposób refleksji 

nad naszym działaniem, ale również w kontekście naszej pracy to wieńczący i najwyższy poziom 

autokreacji, samo- ufundowania podmiotu w którym podłożem jest czysty żywioł kultury.
1182

O. 

Freudenberg sporą część swoich prac poświęciła pra-mitycznej mimesis. Zgodnie z ustaleniami tej 

badaczki, archaiczna mimesis nie była zwykłym naśladownictwem, tworzeniem subiektywnego 

podobieństwa czegoś rzeczywistego w ramach kategorii mitycznych długo nie istniał podział na to, co 

rzeczywiste i nierzeczywiste, obiektywne i subiektywne .O. Freudenberg uważała ze czynności 

powtarzalne np. obrzędy odczuwano ongiś jako specyficznie kontinuum „rzeczywistości w 

rzeczywistości”-„Aby postawa takiego rozeznania pierwotności i wtórności rzeczy mogła się 

wykształcić, konieczne było dysponowanie myśleniem symbolicznym. Wtedy dopiero mogła zostać 

wprowadzona kategoria zmysłowego odzwierciedlania idealnego (poza-sytuacyjnego) wzorca tej 

rzeczy. Wtedy też akt odtwarzania wzorca zakłada obecność myślenia projektem, a nie samym 

działaniem.
1183

 

                                       „Ja” epizodyczne, „ja” magiczno-metamorfotyczo-mimetyczne (ja określane 

jako mimetyczne widziane od strony kultury jest ja meta-morfotycznym od strony doświadczenia 

wewnętrznego  w odbiorze wewnętrznymi „ja” magicznym jeśli chodzi o sposób myślenia), ja 

mityczno-narratywne znajdują ukoronowanie w  ja autobiograficznym w którym indywidualny mit- 

historia biograficzna jest uwiarygodniony przez historie społeczności. Jak głosi kluczowe stwierdzenie  

O. Freudenberg w kontekście naszych rozważań to: narracja jest upojęciowanym mitem
1184

. Język 

staje się płaszczyzną, na której możliwa jest historia. Obszar stawania się i rozwoju istoty ludzkiej 

wyznaczony jest granicami „porządku symbolicznego”, porządku ludzkiego świata, nie zachodzi w 

nim proces typu bodziec- reakcja, relacja która się tu tworzy ma strukturę: wezwanie- odpowiedź. 

Natomiast historia jest mitem zindywidualizowanym –dodajmy: „Narracja to nie tylko opowiadanie. 

Opowiadanie to nie zaś sam mit z właściwym mu przedmiotem i podmiotem (…) narracja zachowała 

wprawdzie cały dawny inwentarz mityczny: przedmioty, żywe stworzenia, związki, motywy. W niej 

samej jednak jest on tylko zespołem postaci, scenariuszem mi fabułą, nie zaś samą substancjalną 

(rozciągłą) i „widzialną” przyrodą, nieoddzielną od człowieka. Mit utracił samoistność i 

wiarygodność, stając się przedmiotem przedstawienia, repliką wtórnej stworzonej przez podmiot iluzji. 

Zmienił się w „obraz”, w fikcję, zaledwie naśladując rzeczywistość upojęciowane opowiadanie (..) 

utraciło właściwą mitowi władzę i wszechobecności. 
1185

Zdaniem E. Mieletynskiego 
1186

 określenie 

podmiotu-świadomości mitycznej ma u E. Cassirera charakter ewolucyjny. Kategoria osobowości, 

„ja”, duszy-zdaniem E.Cassirera wyodrębnia się stopniowo w wyniku współdziałania świata 

zewnętrznego i wewnętrznego oraz mediacji miedzy nimi, z chwilą gdy następuje uświadomienie 

sobie ogniw pośrednich między pragnieniem i celem. Dusza początkowo ma te same cechy co i ciało, 

ale stopniowo przekształca się w podmiot świadomości etycznej.  „Granice„ człowieka  w micie 

uważa E.Cassirer za bardzo płynne: człowiek stanowi jedność z tymi elementami rzeczywistości, na 

które w sposób magiczny skierowane są jego działania. Mgliste poczucie jedności z tym, co żywe, 

przekształca się, w myśl koncepcji E.Cassirera, w bardziej wyspecjalizowane poczucie pokrewieństwa 

z poszczególnymi gatunkami zwierząt i roślin, przy czym różnice o charakterze fizycznym stają się 

„maską”. Czysta ludzka świadomość wyrasta, jego zdaniem, powoli. Zewnętrznie znajduje to wyraz w 
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uczłowieczaniu bogów i deifikacji herosów. Pierwotnie kategorie życia ludzkiego postrzegano 

jednocześnie zarówno jako duchowe, jak i fizyczne, a mit wyrażał rzeczywistość przyrody przekazaną 

w ludzkim języku społecznym (P.Gardenfors). Złożoność i specyfika świadomości mitycznej, według 

opinii E.Cassirera, wyraża się właśnie w tej korelacji: sprowadzenie jednego do drugiego jest 

niemożliwe. Socjologiczna interpretacja E. Durkheima wydaje mu się niewystarczająca.
1187

Stąd 

wychodząc naprzeciw słusznym naszym zdaniom wnioskom E.Mieletyńskiego staramy się w naszej 

pracy uzupełnić statyczny model E. Cassirera o dynamiczny czynnik interaktywności symbolicznej 

kolektywu w unowocześnionym wydaniu (M.Tomasello,P. Gardenfors, Sh.Gallagher). 

                                        Z rytuału wywodzi się porządek dyskursywny języka i potem tekstu w 

schemacie epeisodos-mimesis-mythos-logos-textum. Ta formuła - termin „ja epizodyczne”    nie 

przypadkowo została wybrana przez M. Donalda, epizod według Arystotelesa: „przez epizodyczną 

rozumiem taką fabułę, w której epizody nie łączą się wzajemnie na zasadzie prawdopodobieństwa lub 

konieczności „
1188

 Czyli per analogiam „ja epizodyczne” to jest to takie „ja” które „wystaje” ponad 

poziom instynktów i prostych biologicznych algorytmów. 

                                        Jak pisze S. Langer: „cały język ma formę, która wymaga ,żebyśmy 

rozciągnęli długim sznurem nasze idee, choć ich przedmioty pozostają jedne w obrębie drugiego;(…) 

Tą właściwość symbolizmu werbalnego nazywamy dyskursywnością: dzięki niej tylko myśli , które 

dają się ułożyć w tym szczególnym porządku , w ogóle mogą być wypowiadane”
1189

. Jego ucieleśnienie 

prowadzi do personifikacji. Mitotwórcza umysłowość nie odróżnia symbolu od znaczenia, księżyc  nie 

tylko uosabia ale przedstawi cos innego np. kobietę to nie personifikacja księżyca ale „uksiężycowanie 

kobiety” pewne fakty nabierają znaczenia  dzięki analogii do stosunków i funkcji ludzkich jest to 

projekcja myślenia makjawielicznego na świat zewnętrzny świat. Pozwala go ustrukturyzować 

emotywnie czyli mitycznie. 

                                      Ja narracyjne w ujęciu P. Ricoeura ulega refiguracji przez zwrotnie 

zastosowanie konfiguracji narracyjnych,  w odróżnieniu od abstrakcyjnej tożsamości tego samego 

(idem) tożsamość narracyjna ipseitas może zawierać w sobie zmianę i zmienność, harmonizujące ze 

spójnością konkretnego życia. Podmiot istnieje jako odsłonięcie „ja” na działania historii i pamięci, z 

których  wykorzystując osmotyczność psychiki  literatura, materiał literacki może być  użyte w 

operacjach ustanowienia tożsamości. Literatura i historia dostarczają budulca, języka artykulacji i 

zapewnienia sobie tożsamości przez linearny porządek lektury, warunkuje zdobycie tożsamości 

podmiotowej a nadto stwarza szanse permanentnego rozbudowania tożsamości Jej tematem 

tożsamościowym jest styl kreacji syntezy doświadczenia wiedzy z tekstu i o tekście czytelniczej 

reakcji i całościowego doświadczenia czytelnika. Lektura  to laboratorium wytwarzania (vide Karen 

Armstrong „Krótka historia mitu”)
1190

 kodów i wzorców  tożsamościowych, stanowiących coś na 

kształt kodów memetycznych. Myślenie w trybie narracyjnym to inaczej ujmując narracja zawarta w 

sposobach myślenia i działania. Człowieka nie można rozpatrywać bez kontekstu narracyjnego. 

Narracja jest strukturą znaczącą, w taki sam sposób my sami w toku naszego życia ujmujemy i 

odnosimy do siebie zdarzenia i działania nadając im w ten sposób zrozumiałość. Prymarna ludzka 

struktura rozumienia to narracja. System rozumienia w którym ujmujemy zdarzenia naszego życia w 

strukturę rozwijająca sie w czasie dynamiczną i samo-korygującą się. Rozumienie sensu życia i 

odnajdywanie go przez artykulacje prowadzi do konstatacji że to czy nasze życie ma sens zależy w 

znacznym stopniu od naszych własnych środków ekspresji czyli od zdolności symbolicznego 

wyrażania i kształtowania. 

                                       Podmiotowość na poziomie narracyjnym  nie posiada cech przedmiotu, 

podmiotowość jest konstruowana częściowo przez autointerpretacje. Autointerpretacja to skłonność do 
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ujmowania siebie w kategoriach bytów które podmiot napotyka; rozumienie siebie ma strukturę 

narracji. Nasze  samo-rozumienie ma z konieczności wymiar czasowy i opiera się na narracji która 

nadaje ścisłość i jedność z perspektywy czasu zapewniając integralność naszej tożsamości. Narracyjna 

konstytucja tożsamości jest z definicji nastawiona anty-egzystencjalnie i anty-analitycznie( w sensie a-

egologicznego nastawienia np. D. Parfita)
1191

 Mechanizm formowania tożsamości ja jest współ-

ukształtowany przez instytucje kultury, instytucjonalna refleksyjna tożsamości jaźni zakłada 

świadomą refleksyjną tożsamość jednostki, nie jest czymś danym,  rezultatem ciągłości jej systemu 

działania, lecz czymś co musi być stale kreowane i podtrzymywane przez jej refleksyjną aktywność. 

Tożsamość nie jest własnością przysługującą jednostce, jest jaźnią refleksyjnie rozumianą przez osobę 

w kategoriach jej biografii. Tożsamość jednostki to poczucie refleksji, autonarracji i jej ciągłości, 

zdolność utrzymywania ciągłej autonarracji nie jest ustalona ciągle integruje sie poprzez wydarzenia. 

Za K. Rosner przyjmujemy ze tożsamości nie jest dana lecz konstruowana w rozwijającym sie w ciągu 

całego życia procesie samo-rozumienia, konstruuje sie ona w formie spójnej narracji o życiu jednostki.  

Nie jest wynalazkiem estetyzacji  lecz prymarnym aktem umysłu przeniesionym z życia do sztuki. 

Tożsamość jednostki jest wytworem procesu samo-rozumienia w którym przeżywane przez nas 

wydarzenia ujmujemy w kategoriach narracji samo-rozumienie narracji konstruuje tożsamość 

zapośredniczona przez kody kultury. Hybrydyczna koncepcja jednostkowości kulturowo-biologicznej 

(podobnie jak T. Deacon
1192

 u którego następuje ko-ewolucja symbolu  i ludzkiej jaźni pojętej 

biologicznie, tutaj podobnie  tożsamość jednostki jest wynikiem inkorporacji wzorców kulturowych).  

Jak pisze K.Rosner
1193

  podobnie stopniowy charakter ma proces osiągania samoświadomości , 

realizujący się w drodze interpretacji i rozumienia znaków stanowiących obiektywizację 

egzystującego „ja”. W tym miejscu trzeba podkreślić, że ta teoria interpretacji wraz z ideą samo-

konstytuowania się świadomości odrzuca także roszczenie świadomości do traktowania siebie jako 

standardu znaczenia. Rozumienie siebie w obliczu zespołu symboli (szerzej wytworu kultury 

obdarzonego znaczeniem) nie polega na narzucaniu materii symbolicznej kategorii naszej własnej 

ograniczonej zdolności rozumienia, lecz na wystawianiu się na jej działanie tak, by otrzymać od niej 

szersze „ja”, które stanowiłoby sposób egzystencji najlepiej odpowiadający światu prezentowanemu 

przez symbol. Rozumienie jest więc całkowitym przeciwieństwem  konstytucji , „do której klucz 

dzierży podmiot”. W procesie rozumienia „to raczej ja jest konstytuowane przez materiał symboliczny 

rozumiany sensu largo czyli jako semantycznie przetworzone otoczenie. „Poznanie samego siebie nie 

ma charakteru doświadczenia bezpośredniego, niezapośredniczonego, uprzywilejowanego w stosunku 

do przedmiotów zewnętrznych. Poznanie nie dokonuje się w procesie biernej kontemplacji
1194

 Jest 

interpretacją, wykładnią, które ma charakter otwarty, nieskończony, gdyż jest nieustannym krążeniem 

od siebie do innego. Poznanie to dokonuje się w procesie nieustannej autokreacji – konstruując swój 

świat, rzeczywistość, podmiot  konstruuje tym samym siebie.
1195

”Ja” traci swój charakter tego co dane 

bezpośrednio i w sposób niezapośredniczony traci także  status podstawy, subiectum na podstawie 

którego możliwa jest pewna wiedza o świecie.
1196

Podmiot uwikłany w szereg kulturowych mediacji 

rozumianych jako ekspresje ludzkiego ducha czy też życia, powraca ostatecznie do siebie, odzyskuje 

siebie i pogłębia swą samowiedzę poprzez swoje własne obiektywizacje. Ten styl myślenia o 

podmiocie reprezentuje właśnie wyżej wspomniany współczesny przedstawiciel myśli 

hermeneutycznej P. Ricoeur  oraz filozofujący socjolog J.C. Kaufmann.
1197

Fundamentalna dla ich 

myślenia jest rola opowieści w tworzeniu się podmiotu i doświadczeniu jego jedności. Narracyjna 

jedność życia to  niejako agregat żywego doświadczenia i symbolicznego opracowania. 

                                        Narracja jako relacja między podmiotem a formą symboliczną jaką jest język 

to relacja o wpływie obustronnym. Definicja języka według Ch.F.Hocketa brzmi:  język jest zbiorową 
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sztuką myślenia.
1198

  Według W.Burszty i Ch.F.Hocketta język  jest paradygmatem dla wzorcowego  

systemu formy symbolicznej. Najważniejsze prawa języka  mogą być wzorcem w pełni rozwiniętego 

systemu symbolicznego w ogólności spośród nich: referencyjność(dźwięki odnoszą się do obiektów w 

otoczeniu), syntaktyczny struktura gramatyczna), nieikoniczność (słowa nie przypominają obiektów 

do których się  odnoszą), transmisja kulturowa, całkowite sprzężenie zwrotne nadawca jest 

jednocześnie odbiorcą danego sygnału może go kontrolować i modyfikować, arbitralność - zdolność 

do wzajemnej wymiany   przemienność ról nadawcy i odbiorcy ta ostatnia cecha powoduje że może 

nastąpić kumulacja wpływu i wyłonienie się nowej jakości subiektywności językowej, bowiem 

umożliwia językowy ogląd z innej perspektywy hetero-identyfikacje  na płaszczyźnie językowej. 

Wyraża się to w szyfterach
1199

 Logos różni od mythosu  obecność w tym pierwszym poziomu meta-

opisu, prawa przyczyny i skutku, językowej organizacji świata , dyskursywności (czyli 

„łańcuchowego”, sekwencyjnego połączenia wszystkich zjawisk w całościową strukturę) i pełnego 

przeciwstawienia podmiot-przedmiot. Struktura języka wyznaczana jest przez tworzenie kategorii i 

klas przedmiotów (paradygmatyka) oraz odnoszenie ich do siebie jako elementów ciągu 

(syntagmatyka). Dzięki językowi – na co wskazuje M. Tomasello- następuje transmisja wiedzy przez 

symbole, strukturyzacja doświadczenia  (posługiwanie się konstrukcjami językowymi zawierającymi 

zarówno struktury przyczynowe, jak i struktury klasyfikacyjno-relacyjne), przyjmowanie perspektyw 

w dyskursie  które odgrywają rolę konstytutywną w rozwoju dialogowych i autorefleksyjnych 

reprezentacji poznawczych.
1200

 W wymiarze ontogenetycznym przyswajanie języka służy socjalizacji, 

czyli kulturowemu ukształtowaniu sposobów zwyczajowego kierowania uwagi i konceptualizacji 

różnych aspektów rzeczywistości. Internalizacja spojrzenia kogoś innego na nasze  własne myślenie, 

potęgowana przez język, prowadzi do stworzenia „dialogowych” reprezentacji poznawczych. Dziecko 

w podobny sposób konstruuje własną jaźń.  W tym aspekcie najistotniejszy jest dyskursywny wymiar 

języka bowiem jak dowodzi L. Wygotski przedmiotem internalizacji jest dialog, w którym następuje 

koordynacja obu perspektyw. Reprezentacja poznawcza która powstaje w wyniku jest reprezentacją 

intersubiektywnego dialogu.
1201

Uogólniając można traktować język z perspektywy ewolucyjnej jako 

formę egzaltacji czyli unikatowej dla gatunku homo sapiens zdolności do zmieniania warunków 

zewnętrznych przez dostosowania otoczenia do siebie. 

 

VI.3.Pismo. 

                                       Wreszcie pismo jako struktura formy symbolicznej jaką jest nauka,  nośnik, 

ale też taki który kształtuje formę i przedmiot przekazu. Wybieramy pismo a nie naukę jako kolejny 

szczebel gramatyki form symbolicznych, z uwagi na to że spełnia warunki postawione przez E. 

Cassirera temu poziomowi symbolizacji tzn. pozwala zaistnieć czystemu signifie, a zarazem ma 

charakter  warunku zaistnienia nauki, stanowi jej sine qua non. Nauka operuje czystym znaczeniem, 

ale wymaga nie tylko nośnika ale i organizatora kumulującego osiągnięcia i porządkującego je. Tą 

strukturą jest właśnie pismo. Problemat pisma (textum) w obecnej dobie zrobił dzięki pracom W. Onga 

i J.Derridy zawrotną karierę, a dla M. Donalda stanowi o najwyższym szczeblu rozwoju kultury 

zewnątrz-symbolicznej i współ-umożliwia najwyższą formę jaźni. Jak twierdzi M. Donald symbole 

zewnętrzne  umożliwiają naukę. Wraz z językiem (z logosem) i z pismem (tekstem) pojawiają się 

modele świata. Wbrew ideom E. Cassirera w świetle prac W. Onga i M. Donalda pismo nie jest tylko 

zewnętrzną technologią przenoszenia informacji, ale również i przede wszystkim czynnikiem 

przekształcającym świadomość i fundującym nowy rodzaj jaźni.  Pismo czyli textum (to łacińskie 

słowo w swoim etymologicznym źródle zwraca na bardzo ważny aspekt pisma – splot, wiązanie 

myśli) umożliwia i projektuje naukę. Forma symboliczna nauki nie byłaby możliwa bez korelatu 

przedmiotowego pisma, i nie chodzi wyłącznie o kumulację wiedzy i zewnętrzne środki pamięci, ale o 

sposób rozumowania łączący obrazowość z linearnością. Matematyka wyższa jest możliwa tylko 

dzięki pismu i notacji. Jak wykazał L. Wygotski w szeroko przytaczanej przez nas pracy 
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„Narzędzie i znak w rozwoju dziecka”
1202

 pismo jako drugi stopień symbolizacji po mowie 

wewnętrznej wkraczając w przestrzeń wewnętrzną przekształca ją i w tym sensie umożliwia 

naukę. Umożliwienie fenomenu jakim jest nauka przez pismo, nie ma tylko charakteru 

zewnętrznego, w sensie form zapisu i kumulacji informacji, ale przede wszystkim wewnętrzny. 

Dzięki bowiem pismu, jego interioryzacji, wykształca się wyższy poziom jaźni, który operuje 

myśleniem linearnym wiążąc zjawiska i obiekty w struktury wielopoziomowe.   Pismo czyli 

według M. Donalda – system symboli zewnętrznych  umożliwia naukę. Język jest w ogólnym 

odczuciu doskonałym systemem symbolicznym, o idealnie jednorodnym materiale, jako narzędzie 

wszelkich odniesień i znaczeń dostępnych danej kulturze zarówno w formie zaktualizowanej 

komunikacji, jak i w formie takich idealnych substytutów komunikacji, jak myślenie. Tekstem od 

textum (tkanina po łacinie) w języku nazywamy linearny ciąg elementów i struktur językowych, 

pozostających między sobą w określonych relacjach pozycyjnych. Tekst - każdy wytwór kultury (tekst 

kultury) stanowiący całość uporządkowaną według określonych reguł, np. dzieło sztuki, ubiór, 

zachowanie realizujące jakiś utrwalony wzorzec kulturowy. Tekst zarazem jest wynikiem linearności i 

dyskursywności mowy, a zarazem czynnikiem oddzielającym i wzmagającym separację władającą nią 

jednostkę, czy też mówiąc mocniej jednostkę której piśmienność staje się wzorcem myślenia i 

działania. Tak jak na poprzednich stadiach była nią metamorfoza, rytuał czy mit. 

                                       Pismo traktujemy, jak zaznaczyliśmy na wstępie podrozdziału, jako eksponent 

formy symbolicznej jaką jest nauka. Relacja mitu i nauki w ujęciu E. Cassirera wyraża się w uznaniu 

ich homogenicznej funkcji symbolicznej przy zachowaniu odmiennych perspektyw i heterogenii 

między nimi na poziomie „modalności”, sposobów zastosowania tych samych kategorii myślenia 

(ilości, jakości, podobieństwa, przyczynowości) oraz „form” (kategorii) naoczności (przestrzeni, 

czasu, liczby) w procesie kształtowania rzeczywistości. „sposoby łączenia jakich używają, by 

zmysłowej różnorodności nadać formę jedności(…)Są to te same najbardziej uniwersalne „formy” 

naoczności i myślenia, które konstytuują jedność świadomości jako takiej, a więc jedność świadomości 

mitycznej jak i naukowej.” Zatem jak widzimy jedność świadomości wypływa z form symbolicznych 

będących formami kulturowymi , pośrednikami podmiotowo-przedmiotowymi. Jedność podmiotu 

wobec tego wyłania niejako się z zewnątrz.
1203

 

                                       Pismo to niejako połączenie myślenia werbalnego z ekspresja graficzną 

(A.Leroi-Gourhan). Logos to zasada myśli racjonalnej która poprzez dodatkowe utrwalenie  zyskuje 

nowy status tekstu, który ma tą przewagę nad logosem że umożliwia obcowanie intelektualne z 

nieobecnymi podmiotami.
1204

Rozważania w dobie dzisiejszej i spekulacje na temat fenomenu pisma 

dotyczą zagadnień  intertekstualnych. Wszystko to jednak dotyczy przemian i wzajemnych 

oddziaływań w obrębie mediów pisma, konkretnych upostaciowań idei pisma a nie pisma  

rozumianego jako forma symboliczna. Jak pisze G. Godlewski : „Twórca teorii kultury opartej na tym 

pojęciu, Ernst Cassirer, nie uwzględniał wprawdzie pisma w repertuarze podstawowych form 

symbolicznych.”
1205

Jednak to uzupełnienie wydaje się być logiczna kontynuacją jego systemu. Sam E. 

Cassirer uważał swój system za otwarty i zamierzał go uzupełniać o nowe formy symboliczne takie 

jak np. historia. Celem naszej pracy jest między innymi dowiedzenie tezy że istnieje hierarchia 

poziomów podmiotu i pismo podobnie jak mowa rodzi nowy poziom podmiotu. Symbol współtworzy 

podmiot. Symbol foniczny, ale również symbol graficzny. Dzięki symbolowi człowiek nie tyle jak 

widział to P. Ricoeur odkrywa siebie, swoją samowiedzę, ale ją tworzy, tworzy swoje wnętrze. Pismo 

jako fenomen ten proces wzmacnia i pogłębia. Podstawowym zadaniem mowy jest obdarzanie 

symbolu dźwiękiem. Język rozwinął się między innymi jako sposób wskazywania pospolitych zjawisk 
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w środowisku. Jak pisze D. Reanney autor monografii na temat przyszłości ludzkiego umysłu(…) W 

miarę jak system identyfikowania zjawisk rozwijał się i poszerzał, a człowiek uczył się znajdować 

symbole wszystkiego, z czym się stykał, nadszedł czas stworzenia symbolu samego siebie”.. 
1206

„Jaźń 

jest jednym z elementów złożonej konstrukcji, modelem powiązań jednostki z otoczeniem. Model ten 

skonstruowany jest głównie ze słów. Jest to wizerunek własny, wyobrażenie o nas samych, budowla 

wzniesiona przez człowieka.”
1207

 Ten wizerunek własny zdaniem D. Reanneya, nie jest jeszcze jednym 

elementem należącym do repertuaru symboli językowych. Jest to czynnik nadrzędny, modyfikujący 

pamięć, a przede wszystkim nadający wspomnieniom punkt odniesienia. W miarę jak mózg uczył się 

tworzyć symbole, w pewnym krytycznym momencie mógł przejść w nowy, trwały już stan, w którym 

zajął się raczej symboliką własnych doświadczeń wewnętrznych, a nie pochłanianiem szerokiego 

strumienia wrażeń napływających ze świata zewnętrznego. Mowa zdaniem D. Reanneya oraz inne 

sposoby kodowania zdecydowały o powstaniu poczucia tożsamości właściwego tylko człowiekowi. 

Świadomość powstaje przez nadanie bezpostaciowym procesom psychicznym konkretnej, 

symbolicznej struktury. Przekaz ustny jest sposobem porozumiewanie się miedzy jednostkami, 

natomiast czytanie jest do pewnego stopnia monologiem. Jedynym obserwatorem pisanych symboli 

jest umysł, który je bada. „Ujawnia swoje własne procesy i monologuje także umysł, który spisuje 

swoje myśli na glinianej tabliczce, papirusie lub na papierze.”
1208

Jestem przekonany – pisze D. 

Reanney, że skonstruowanie zewnętrznych symboli życia psychicznego odegrało istotną rolę w 

ewolucji poczucia tożsamości.
1209

 Inne znaczenia ma dla człowieka wewnętrzna świadomość, a inne – 

żyjące własnym życiem wyobrażenie o samym sobie.  Mowa jest to drugi w miarę trwały ewoluujący 

kod informacyjny obok DNA. Informacje przekazywane za pomocą mowy również przechodzą z 

pokolenia na pokolenie, od jednego mózgu do drugiego, podobnie jak geny przechodzą do następnego 

organizmu. W przeciwieństwie do przekazu ustnego cechą charakterystyczna słowa pisanego jest 

łatwość absorbowania nowych informacji w nie ograniczonej liczbie, oraz nie ograniczona zdolność 

przekształcania, sprawdzania i porównywania danych. 
1210

 Jak pisze D. Reanney „największym 

wydarzeniem w ewolucji człowieka był nie wynalazek mowy, lecz wynalazek pisma. Można z nim 

porównać tylko wynalezienie przez przyrodę genów. W chwili gdy powstało pismo, staliśmy się na 

nowo ludźmi”
1211

  I odnosząc się do słów historyka LL. Whyte’a pisze „Zachowanie człowieka nie 

polega już na instynktownych reakcjach na bodźce zewnętrzne ani na przystosowaniu się na zasadzie 

mimikry do sztywnej tradycji społecznej. Myślenie pozwala podejmować decyzje coraz bardziej 

samodzielne. Samodzielność oznacza tu, że jednostka zdaje sobie sprawę z przebiegu własnych 

procesów psychicznych, swojej tożsamości i swoich myśli.” 
1212

 

                                      Pismo w postaci zakodowanych znaków, ujmuje słowo w całości pozwalając 

na materialne utrwalanie  dźwięków. Nie jest to jedynie zwykły dodatek do mowy; przeniesienie 

mowy ze świata oralno-audialnego w nowe sensorium widzenia, przekształciło mowę jak i myślenie. 

Walter Ong i James Gleick zgodnie twierdzą że informacja jako technologia pisania  pojawiła się u 

samego zarania dziejów.
1213

 Słowo pisane organizuje nasze myśli. Możemy pojąć rozwój 

piśmiennictwa w ujęciu historycznym i logicznym, ale same  historia i logika są same w sobie 

produktami myśli zrodzonej pod wpływem umiejętności czytania i pisania. Pisanie tak jak 

technologia, wymaga zaplanowanego działania i konkretnych umiejętności. Język zaś, nawet 

rozwinięty i efektywny nie jest technologią. Nie należy traktować go jako czegoś odrębnego od 

umysłu; jest tym co umysł czyni i jak umysł działa.
1214

Prawie to samo można stwierdzić na temat 

pisania- które również jest konkretnym działaniem – ale gdy słowo zostaje uwiecznione, zaczyna 
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odrębny byt. Jest produktem narzędzi i narzędziem samo w sobie. Narzędziem drugiego stopnia, która 

to specyficzna dwukondygnacyjna struktura jest według R. Jakobsona wyróżnikiem człowieczeństwa. 

Według W. Onga  powstaje w ten sposób nowy świat pisma i wraz z nim kształtują się nowe, 

piśmienne istoty ludzkie, których procesy myślowe nie są prostym efektem sił naturalnych, choć z 

nich wynikają, lecz kształtuje je technologia pisma. Bardziej niż jakikolwiek inny pojedynczy 

wynalazek pismo przekształca świadomość. Pismo powołuje do życia to co nazywa się językiem 

bezkontekstowym lub dyskursem autonomicznym, który oderwany od swego autora  może być 

zanalizowany.  Kultury oralne znają pewien rodzaj dyskursu autonomicznego w postaci utrwalonych 

rytualnych formuł.
1215

Dziś pismo (textum) jest tak przez nas tak uwewnętrznione, że staje się 

częścią nas samych. Te technologie nie są tylko zewnętrznymi środkami lecz przekształcają 

świadomość zwłaszcza gdy oddziaływują na słowo.
1216

Takie transformacje są swoistą dźwignią 

podnosząc świadomość na wyższy poziom. Wyobcowanie z naturalnego otoczenia może się 

okazać dla nas pożyteczne jako źródło pełni ludzkiego życia. Aby żyć i rozumować potrzebujemy  

dystansu. Zdobywamy go dzięki pismu. Jako pismo można już klasyfikować jakiekolwiek 

semiotyczne otoczenie tj. jakikolwiek widzialny bądź odczuwalny znak, który jednostka może 

wytworzyć nadając mu określone znaczenie. Pismo nie jest zwyczajnym uzupełnieniem mowy, 

przenosząc  mowę do wnętrza tak że uzyskany stopień internalizacji pisma zadecydował o jego 

oddziaływaniu na procesy myślowe. I pośrednio zmieniając strukturę podmiotowości. Piśmienność 

uwewnętrzniona w pełni per analogiam jako mowa zinternalizowana (egocentryczna) zmieniła  

porządek świata obcy kulturze oralnej, która nie operowała "nagłówkami" czy słowną linearnością. 

Słowo w swoim naturalnym(oralnym) środowisku stanowi część rzeczywistej,  przeżywanej 

teraźniejszości, ma to miejsce na poziomie mowy magicznej, której odpowiada głośne myślenie u 

dzieci w ujęciu L.Wygotskiego które towarzyszy działaniu, jako jego forma by w końcu je inicjować. 

Wypowiedziane słowo kierowane jest przez żywą osobę do innych żywych osób w określonym czasie 

i realnym układzie zawierającym zawsze dużo więcej czynników niż tylko słowa. Słowa 

wypowiedziane są zawsze modyfikacjami całościowej sytuacji, która jest nie tylko werbalna 

(holofrazy). Pisanie to operacja solipsystyczna. 
1217

Dzięki oddzieleniu podmiotu od przedmiotu 

poznania pismo wydobywa na jaw introspektywność, otwierając psychikę nie tylko na obiektywny, 

zewnętrzny świat, lecz także na jej własne wnętrze, opozycyjne względem świata obiektywnego. 

Relacja pisma (tekstu wobec mowy (logosu))  i ogólnie stosunek kultury oralnej do pisanej oznacza 

interakcję zamiast eksterioryzacji. Pismo wzmacnia tendencje które uwidaczniają się po raz pierwszy 

w micie, a w pełni jest obecne w mowie mówionej, chodzi o przedmiotowo-podmiotowy dystans 

poznawczy i jego dalekosiężne konsekwencje. Na czwartym  etapie pisma język staje się 

logocentrycznym mechanizmem kulturowym. 
1218

Pismo ma również walor antropogeniczny. By 

zdobyć samodzielność w obliczu mitycznych mocy człowiek musiał przejść długą ewolucję do 

magicznej wiary i solidarności ze zbiorowością do wykształcenia indywidualnej jaźni. Dzięki 

nauce i pismu „mikrokosmos człowieka” znalazł nowe ufundowanie: indywidualną tożsamość, 

samowiedzę, świadomość etyczną. Samowiedza i racjonalna dialektyka stały się przeciwwagą dla 

autorytetu mitu. Niezależną i autonomiczna formą symboliczną która staje się czynnikiem 

kształtującym nowy rodzaj jaźni. Należy porównać ta funkcjonalność języka z jego rolą na 

niższych stadiach. W kulturze archaicznej symbolizowanie aksjologiczne przeważa. 

Symbolizowanie semantyczne jest ściśle związane z używaniem języka w charakterze środka 

opisu, toteż tutaj  nie znajduje  zastosowania. Występuje  pierwotność kreowania znaczeń 

instrumentalnych wobec dyskursywnych. Na drugim etapie występuje mit jako ośrodek 

światopoglądowo-aksjologiczne centrum jednak bez wyróżnionego poziomu meta. Logos 

lingwocentryzmu oznacza wyróżnienie narratora który może ująć opowiadane historie w 

nawias, na etapie mitu jak dowodzi O. Freudenberg mit sprowadzał się do odgrywania ról w 

dramacie. Narrator ma zdolność meta-opisu i transcendowania historii. Czwartej fazie 

odpowiada tekstualność. Tekstualność w ujęciu W. Onga które omawiamy szczegółowo 

prowadzi do równie fundamentalnych zmian w jaźni człowieka. Wprowadza dierezę, mowa 
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przestaje być łącznikiem (funkcja fatyczna ) łączącym partnerów dialogu, staje się czynnikiem 

internalizującym psychikę i poszerza przestrzeń symboliczną, która pierwotnie była sferą 

między afektyką a motoryką. Na najwyższym poziomie systemu form symbolicznych-  nauce i 

jej paradygmatycznym wzorcu - matematyce, a w szczególności jej odmianie logice możemy 

prześledzić prace czystego symbolu. Logika to symbolika rozumowania, symbolika myśli, 

symbolizowanie par excellence, jest w istocie spekulacją, myśleniem spekulatywnym jest proces 

myślenia czysto funkcjonalnego czyli operującego  czystymi  znaczeniami. Według J. Jaynesa ten 

proces podboju i rozszerzania wpływów okazał się możliwy za sprawą alfabetu. 
1219

Zarazem pismo 

zwiastuje proces odwrotny do opisanego przez O. Freudenberg , swego rodzaju zmierzch kultury 

narracyjnej w sensie linearno-interaktywnym które to zjawisko jako swego rodzaju zanikanie figury 

narratora opisywał W. Benjamin. Pisze on  że opowiadacz znika wraz z nastaniem powieści, której 

upowszechnienie łączy z narodzinami druku. Odtąd snucie opowieści nie jest już bezpośrednio 

związane z doświadczeniem interakcji z innym człowiekiem, jak to było wcześniej.
1220

 Z kolei jak 

podkreśla L. Blanford w nowożytności czytanie i szczególnie pisanie zmaksymalizowało proces 

indywidualizacji i „intymizację” intelektualną jednostki: „Dzięki stopniowemu procesowi 

(wprowadzania słowa pisanego) na pierwszy plan wysunął się człowiek jako jednostka – już nie tylko 

część zbiorowej tożsamości. Czytanie po cichu, dla samego siebie, które upowszechniło się dopiero po 

wynalezieniu druku w renesansowej Europie, popchnęło ludzi jeszcze głębiej w świat prywatności. 

Pisanie, nawet w jeszcze większym stopniu niż czytanie, kładzie nacisk na indywidualność, gdyż 
człowiek obserwuje wówczas jak słowa tworzą jego autoportret.„

1221
 

                                          Formy symboliczne są wyrazem pewnych ukierunkowań energii ducha jak 

by to określił E.Cassirer. Jednak aby ich fenomen badać bardziej wnikliwie  należy inaczej rozłożyć 

akcenty. Mimesis, mit, mowa, pismo oraz sztuka byłyby właściwymi korelatami dla przejawiania się 

na odpowiednich i komplementarnych im poziomach.  Nie nauka byłaby najwyższą formą 

symboliczną, ale pismo jako ogólniejszy fenomen związany bezpośrednio z symboliką. Fenomen 

mający realny substrat, który warunkuje jego istnienie zarazem ustala ogólne zasady jego rozwoju i 

wewnętrzną logikę opartą na zjawisku tekstualności. Zatem mimesis, mit, język, pismo wszystkie 

stanowią stadia sprzęgnięte. Pismo wymaga języka, język z kolei mitu, mit- mimesis. Residuum mitu 

w języku jest metafora, mimesis w micie metonimia, epizodu w mimesis relacja diadyczna. Pismo 

pozwala uzyskać punkt oparcia dla myśli i rozszerzyć pamięć. Eksternalna symbolika według 

E.Cassirera właściwa nauce jest  bliska w swej postaci modelowej   symbolowi w postaci czystej, 

sprowadzonemu do samej signifie w której komponent zmysłowy zredukowany jest niemal do zera; tu 

jednak pośrednik jakim jest pismo nie jest zupełnie przezroczysty i rządzi się jak wykazały badania 

R.Barthesa, J.Derridy i innych postmodernistów swoimi prawami(vide ”Głos i fenomen”)
1222

 których 

nie przewidział operujący z pozycji neokantowskich E. Cassirer. Nowa forma symboliczna uwalnia od 

ograniczeń pozostałych i dekontekstualizuje je, ale nie w sposób absolutny.  

VI.4.Mit, narracja i pismo jak system. 

                                       Uniwersalizm symboliczny stał się dla E. Cassirera sposobem pogodzenia 

odmiennych perspektyw badawczych na relację mythos i logos. Mimo tego iż stanowią stopnie tego 

samego systemu form symbolicznych należy pamiętać że opozycja mythos-logos jest sednem 

Cassirerowskiej filozofii mitu. W odniesieniu do relacji mitu i nauki wyraziło się to w uznaniu ich 

homogenicznej funkcji symbolicznej przy zachowaniu prawomocnych róznic (heterogenii) między 

nimi na poziomie „modalności”, tj. sposobów zastosowania tych samych kategorii myślenia (ilości, 

jakości, podobieństwa, przyczynowości) oraz „form” (kategorii naoczności (przestrzeni, czasu, liczby) 

w procesie kształtowania rzeczywistości. „Są to te same najbardziej uniwersalne „formy” naoczności 

i myślenia, które konstytuują jedność świadomości jako takiej, a więc zarówno jedność świadomości 

                                                      
1219

 J. Gleick „Informacja” przek. G. Siwek Znak Kraków 2012, 46 
1220

 J Goody op.cit.178 
1221

 Blandford L., Davidson P. „Kamienie milowe cywilizacji” przek . W. Gadowski BOSZ Olszanica 2010,100 

1222
 J. Derrida Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla przek B. 

Banasiak  KR  Warszawa 1997 



264 

 

mitycznej jak i naukowej”
1223

 Pierwszym stopniem autonomizacji jednostki jest mit . Mit w jego 

funkcji wyzwalającej  pozostaje narzędziem humanistycznego samopotwierdzenia człowieka. Warto w 

tym miejscu uzupełnić koncepcje E. Cassirera ideami H. Blumenberga. H. Blumenberg rozumie mit w 

ramach projektu samostanowienia człowieka. E. Cassirer w swej filozofii przedstawił mit, naukę, 

język, sztukę jako ”istotowe”, podmiotowe formy poznania symbolicznego. Nie powstało w nim 

pytanie o motyw wyłonienia się funkcji symbolicznej w strukturze umysłu człowieka. Jego 

perspektywa była epistemologiczna. Jak słusznie zauważa M. Zowisło
1224

 H. Blumenberg odwołuje się 

do Cassirerowskiego rozumienia mitu jako magicznego hipostazowania, oraz na dwóch splątanych 

procesach homogenizacji i heterogenizacji dwóch form symbolicznych mythosu i logosu. Punktem 

wyjścia filozofii form symbolicznych był dla Cassirera fakt istnienia kultury. Blumenbergowska 

perspektywa nie jest epistemologiczna, lecz antropologiczna  Eksponuje ona źródłowe, determinacje 

poznania, tj. działanie ukierunkowane na samo-zachowanie poprzez redukcję  uporczywego 

„absolutyzmu rzeczywistości”. Takie działanie jest najwyższym osiągnięciem pierwotnego hominida, 

umożliwiającym „przeskok” ze stanu naturalnego, w którym trwanie jest niemożliwe do stanu kultury, 

rozumianego również jako gwarant życia biologicznego.
1225

 Mit jest jedną z form ekspresji tego, że 

światu i władającym w nim mocom nie zezwala się na czystą „samowolę”. Mit  jest systemem 

hamowania samowoli. Boskość można rozumieć jako „sztukę trzymania Boga na dystans”
1226

 

Człowiek jako istota skończona, historyczna, przemijająca oraz „ułomna” biologicznie i instynktowo 

dyspozycyjna wobec natury, charakteryzuje się „niebezpośrednim, sformalizowanym, odwleczonym w 

czasie , selektywnym” stosunkiem do rzeczywistości. Metafora jest środkiem mediatyzacji tego 

stosunku, środkiem werbalnym;” zastępowanie dokonań fizycznych dokonaniami werbalnymi jest 

pierwiastkiem antropologicznym.
1227

 Kolejne formacje religijne jawią się jako uzasadnione próby 

odgrodzenia się od boskiego tremendum, „wytargowania” dzięki idei transcendencji zgody na osobne 

istnienie. Mit w ten sposób, w tym ujęciu jawi się  jako separacja od boga,  długotrwały proces 

mitopoietyczny jakiemu historycznie ulegamy  także w ramach procesu cywilizacyjnego jest 

nieodzowny, jeśli chodzi o nasze możliwości adaptacyjne. Paradygmatycznym przykładem i zarazem 

jeden z wyznaczników monoteizmu jest przejście od kultu do księgi. Można by się zastanowić czy 

religia w pełni monoteistyczna mogłaby się obyć bez formy symbolicznej jaką jest pismo. Pismo 

rozumianego jako  niezależna od recypenta i formy przekazu  znaczenia ale to byłby temat dla bardzo 

zaawansowanych badań religioznawczych. Jak pisze Rafał Zawisza autonomia była pierwotnie 

teonomią. 
1228

My dodajmy że pierwotna autogeneracja była jednocześnie teogonią. S. Klemczak 

dowodzi że  wobec kluczowej dla antropologii szkoły niemieckiej konstatacji  Herdera, który  

wskazywał na nieokreśloność człowieka jako na jego główną cechę, wyjściem z tego nieustannego 

poczucia zagrożenia, pokonaniem nieokreślonego niebezpieczeństwa  okazała się wypracowana 

stopniowo zdolność przewidywania, wybiegająca w przód kalkulacja zapewniała wzrost poczucia 

bezpieczeństwa między innymi przez główną cechę mitu : „znaczeniowość. Elementarne ludzkie 

potrzeby ludzkie” zadomowienia” i „znaczeniowości” pierwotnie były zaspokojone głownie dzięki 

mitom „Każde zaufanie światu zaczyna się od imion, w relacji do których możliwe jest opowiadanie 

historii ”
1229

 Wiedza mityczna jest formą kształtowania znaczeniowości, a tym samym sposobem 

uzyskiwania dystansu, w stosunku do nieznanego i groźnego świata który sprawdzony został w 

długiej, wymagającej wysiłku, praktyce. Nauka jako narzędzie adaptacji prowadzące do transformacji 

środowiska okazały się skuteczniejsze od mitu w funkcji adaptacyjnej ale nie doprowadziły do jej 

adaptacji a jedynie transformacji. Jednakże to właśnie długotrwały proces pracy mitu wyzwolił w 

umyśle człowieka jego teoretyczny potencjał, umożliwił swobodną „zdystansowaną” obserwację, 

wyłonienie się filozofii i nauk szczegółowych. 
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Funkcja mitu sprowadza się do dwóch czynników: dystansowania wobec „absolutnej rzeczywistości” 

oraz zasady - mit pozwala człowiekowi żyć o tyle, o ile osłabia siły wyższe. Dokonuje się poprzez mit 

„rozmagnesowywanie” siły wyższej, moc spolaryzowania wszelkich sił, a nie jej wzmacnianie , jest 

główną siłą „mitu”. Mitologia jest złożoną, racjonalną strategią działającą w rozbudowanym systemie 

społecznym  służąca do utrzymywania na dystans sił demoniczno-magicznych. Politeizm  poprzez 

możliwość ich zwielokrotniania, osłabianie i konfliktowanie pomiędzy sobą, służy dyferencjacji 

mocy, aż do ich wzajemnego zniesienia się.  W ten sposób sacrum zostaje oswojone i poskromione. 

Mit ujarzmia tremendum absolutne, pierwotne, nauka – tremenda epizodyczne i powtarzalne. 

Racjonalizacja trwogi w strach była początkiem kultury, tej „sztucznej natury” człowieka. Ta 

racjonalizacja jest dziełem języka, który nazywając, nadając imiona temu, co nieokreślone i obce, 

koncentruje to, co pierwotnie rozproszone i płynne wokół centrów znaczenia, skondensowanych 

obrazów, figur, by ostatecznie ująć całość rzeczywistości w opowieść. To, co nazywane i 

opowiedziane przez człowieka traci nie tylko cechę obcości, ale i przemocy. Mit był doskonałym 

wynalazkiem pierwotnego człowieka, dzięki któremu obronił on swe prawo do biologicznego trwania, 

unikając jednocześnie presji biologicznych mechanizmów ewolucji. Stał się on niejako „zastępczym 

ciałem człowieka” „Organicznym system , będący rezultatem mechanizmu ewolucji, stał się 

„człowiekiem” dzięki uniknięciu presji tego mechanizmu poprzez przeciwstawienie mu czegoś w 

rodzaju zjawiskowego ciała. To jest sfera jego kultury, jego instytucji – i także jego mitów”.
1230

 

Tylko w taki sposób, zdaniem H.Blumenberga  na którego powołuje się S.Klemczak, można było 

paktować z niewidzialnymi siłami i tym samym za sprawą „mitycznego” oswobodzenia człowiek 

zaczął „oddychać” w ich obecności” .
1231

Przez „model świata”(weltmodel) H. Blumenberg rozumie 

całościowe przedstawienie rzeczywistości empirycznej uzyskiwane stopniowo w ramach nauk 

przyrodniczych. Natomiast „obrazem świata”(weltbild) nazywa tę istotę rzeczywistości, w której i 

poprzez którą człowiek rozumie siebie samego. Obraz świata ma siłę praktyczną, zawiera atrybut 

sensu, jest nacechowany antropocentrycznie i dąży do jedyności, wyłączności pozwalającej na 

sytuowanie się człowieka w „znaczącym” świecie. Znaczeniowość gwarantuje mit, umożliwiający 

„orientacje” po przezwyciężeniu poczucia obcości w przeciwieństwie do modeli, które nie mając wiele 

wspólnego z ludzkimi potrzebami sensu istnienia. nie są w stanie zapewnić jego istnieniu sensu i 

celu.
1232

Mit jest jednym z najważniejszych spoiw wszelkich obrazów świata; od magicznego (w 

postaci mimesis) społeczeństw przedpiśmiennych, przez mityczny kultur przedhistorycznych aż po 

kultury historyczne oralne i piśmienne. Nowożytność jest jedną wielką próbą tworzenia obrazu świata 

z modeli świata, polegającym z grubsza na  antropologizowaniu powstających przyrodniczo-

matematycznych modeli. Obraz świata tym różni się od modelu, że w centrum ma człowieka, 

konkretną ludzka jednostkę, która zarazem jest człowiekiem w ogóle i przez to z jednej strony jest w 

oczywisty sposób nieobiektywny ,ale z drugiej strony ma egzystencjalna siłę oddziaływanie przez 

nadawanie ludzkiemu losowi celu i znaczenia. Mityczny obraz świata  z kolei nigdy nie będzie 

obiektywny i próby uczynienia z niego wykładni światopoglądowej państwa i społeczeństwa ( jak 

opisał to E. Cassirer na przykładzie III Rzeszy w „Micie państwa”
1233

) prowadzą do groteskowych 

potworności. Zatem nauka próbuje zastąpić mit w jego podstawowej funkcji i jak dowodzi tego K. 

Armstrong w „Krótkiej historii mitu”
1234

 te próby w postaci pozytywizmu, wszelkiego typu 

scjentyzmów, neopozytywizmu, marksizmu (kuszącego człowieka złudną obietnicą samowyzwolenia) 

czy współcześnie popularnej socjobiologii (w której gen ma charakter mityczny, przypisuje się mu 

cechy zwykle przypisywane istotom o podmiotowości mitycznej)zakończyły się fiaskiem. Projekt 

nowożytności polegający na zastąpienie mitu innym czynnikiem, inną forma symboliczna czy to 

będzie sztuka czy projektowana poza swą pierwotna funkcję i formę nauka, spalił na panewce. Co 

więcej współczesne Blumenbergowskie modele świata zyskują charakter quasi-mityczny (najlepszy 
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przykład tego zjawiska to charakterystyka  freudyzm w ujęciu M. Eliadego). Pełna integralność 

człowieka wymaga świadomego odniesienia się do jego wymiaru mitycznego, w tym aspekcie tak 

różni myśliciele jak C.G.Jung, E.Cassirer, H.Blumenberg, L.Kołakowski czy M.Eliade są ze sobą 

zaskakująco zgodni. Mity nie odpowiadają jak teorie filozoficzne na pytanie czynią je niestawialnymi.  

Teorie wydawałoby się są oswobodzone z mitów, są od nich zależne poprzez dystans jako pierwszą 

przyczynę teorii w najczystszej formie, bycie obserwatorem z dystansu jednak  po raz pierwszy 

spotykamy w pełnym wyrazie w tragedii greckiej. Schemat patrzenia na widowisko jest prototypem 

teorii. Według E. Pounda tragedia grecka jest probierzem i wyznacza  przełom w rozwoju ludzkiej 

podmiotowości i kamień milowy w rozwoju człowieczeństwa
1235

(czyli zgodnie z pracami O. 

Freudenberg wystąpienie autonomicznej jednostki wobec kolektywu – chóru i obrona jej racji 

działania i samostanowienia) zachowującej element kontemplatywny w dystansie który dzięki 

katharsis, poprzez lęk i litość, uwalniających widza, dziedziczy filozofia.  S. Klemczak twierdzi że  

poprzez zagęszczająca znaczeniowość mit jest niejako „instytucją”, która służy utrzymaniu w 

stabilności, na poziomie potrzebnym  do przeżycia struktur rzeczywistości, tak aby były one „znośne 

antropologicznie”. 
1236

 Podstawowym operatorem mitu jest metafora, tak jak metonimia jest wynikiem 

kultur magicznych, metafora jest atrybutem mitu i iunctim łączącym mit ze zobiektywizowanym 

intersubiektywnym językiem. Jednak metafora mimo procesu „wycierania”(o jakim pisze S. Langer) 

nie zanika, jest strukturalnym wspornikiem działania(jako metamorfoza) mówienia, myślenia i 

pisania. Metafora jako dziedzictwo mitu i myślenia mitycznego pozostaje nieusuwalnym zwornikiem 

nawet myślenia naukowego. Przywołajmy w tym miejscu T. Kuhna : „Metafora odgrywa zasadnicza 

rolę w ustanawianiu związków pomiędzy językiem nauki a światem Jednakże owe połączenia nie są 

dane raz na zawsze. Zwłaszcza zmianom teorii towarzyszą zmiany pewnych istotnych dla nich metafor 

i odpowiednich części sieci podobieństw, dzięki którym terminy języka łączą się z naturą.(…) 

(metafory) mają zatem wpływ na rzeczywistość i poznanie”
1237

. Mit zatem jest obecny jako zarówno 

egzystencjalny model świata (uniwersalny orientator w rzeczywistości jak wynika z koncepcji 

H.Blumenberga) jak i nieusuwalny element formy symbolicznej jaką jest nauka (T. Kuhn).  Mit jest 

stale obecnym czynnikiem w spajaniu obrazu świat nawet naukowej proweniencji funkcje mitu, 

sztuki, języka i nauki są komplementarne ale różne. Język umożliwia funkcjonowanie, sztuka 

przywraca sensualność ale na wyższym przetworzonym poziomie, mit zapewnia spoistość obrazu 

świat i miejsce w nim jednostki. Nauka wyrażona jest poprzez pismo. Językowość świadomości 

oznacza, że w wewnątrz-psychiczną rzeczywistość wnikają inni albo uogólniony inny, przez co 

możemy skonfrontować ze sobą  i ująć wewnątrz-psychiczne walki i napięcia w formę dialogową 
.
1238

Dla struktury „właściwego człowieka” jako osoby świadomej, mowa o tyle o ile zawiera formy 

negacyjne, stanowi element konstytutywny. Powstaje wraz z różnicą miedzy świadomym i 

nieświadomym przez którą człowiek dystansuje się wobec samego siebie. Dopełnieniem 

Cassirerowskiej filozofii mitu w wymiarze antropologiczno-egzystencjalnym jest koncepcja P. 

Ricoeura. Według P. Ricoeura dramatyzm sytuacji egzystencjalnej zostaje ujęty w dramatyzm 

narracji, opowieści mitycznej. Symbole wedle P.Ricoeura konstytuują w taki właśnie transcendentalny 

sposób dziedzinę ludzkiej rzeczywistości, mogą służyć jako „detektory” rozszyfrowujące  i 

porządkujące tę rzeczywistość Mity jako „symbole drugiego stopnia”, czyli symbole będące już 

narracyjnym opracowaniem symboli pierwotnych, umożliwiają ujęcie sytuacji egzystencjalnej 

człowieka w obliczu sacrum w formie odzwierciedlającej życie – jako historię rozpiętą między 

początkiem i końcem. Idąc w ślad za H. Blumenbergiem interpretujemy cztery przełomy 

wyróżnione przez R. Dunbara na drodze do pełnego uczłowieczenia i uzyskania całkowitej 

samodzielności egzystencjalnej i samoświadomości. Interpretuje on te przełomy w kategoriach 

genezy myślenia mitycznego co zbliża go do stanowiska Usenera.
1239

Pierwsza przemiana której 

owocem był australopitek była wynikiem przyjęcia postawy wyprostowanej. Zwierzęta są istotami 
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wysoko wyspecjalizowanymi, reagującymi spontanicznie i adekwatnie na bodźce środowiska dzięki 

swym instynktom. Ich istnienie w przyrodzie jest immanentne, wykazuje się pełną adaptacją. Z 

biotopu „domkniętej” niszy zwierzęcia wyłonił się człowiek, który przyjmując postawę pionową 

opuścił  schronienie lasu i wszedł w „otwartą przestrzeń sawanny” . Był to sytuacyjny skok, 

otwierający nowa przestrzeń życia, pełen nowych możliwości (uniknięcie presji selekcji, prowadzącej 

do nieuchronnej specjalizacji), ale i nowych fundamentalnych zagrożeń. Poszerzenie możliwości 

percepcji hominida szło w parze z bezbronnością wobec bycia w pełni widocznym. W zamkniętej 

niszy lasu zwierze ma możliwość odreagowania strachu przed sygnałem niebezpieczeństwa przez 

ruch, ucieczkę, skrycie. Otwarty horyzont, nowy świat w który człowiek wstąpił  nie dawał już takiej 

możliwości, z zagrożeniem trzeba było radzić sobie poprzez wytworzenie zdolności do antycypacji. 

Nieskończony horyzont , z którego w każdej chwili mogło wyłonić się niebezpieczeństwo, stanowił 

źródło stanu permanentnego zagrożenia. Ambiwalencja i nieprzewidywalność otwartej przestrzeni 

horyzontu wywoływały w pierwotnym człowieku egzystencjalna trwogę.
1240

 Druga przemiana która 

wiąże się z powstaniem homo habilis i homo erectus które umiały stwarzać narzędzia. Czynność taka 

wymaga działania sekwencyjnego , które jak dowodzą tego wnioski M.Kuckenburga
1241

 jest 

izomorficzne wobec sekwencyjności narracyjnej. Narracja i związane z nią mity stanowią konieczny 

warunek przetrwania. Funkcja fabulacyjna będąca substytutem instynktu tworząc obrazy mityczne, 

neutralizuje trwogę związaną z wyobrażeniami śmierci i nieprzewidywalnej przyszłości. Wraz z 

nadejściem homo sapiens i okiełznaniem ognia  powstaje trzecia przemiana , która symbolizuje 

właśnie „władza nad ogniem” czyli uogólniając umiejętność kreatywnego stosunku do rzeczywistości. 

Pierwotny akt założycielski świata ludzkiego, czyli kultury, to akt mitycznej schematyzacji świata 

natury, w którym przemoc bytu natury, bytu nierozpoznanego, chaotycznego i zagrażającego – zostaje 

zredukowany przez mowę, tj. nazywanie i snucie opowieści. Wówczas chaos staje się „kosmosem i 

księgą”. Schematyzacja  poprzez mowę, mythos, ma charakter racjonalizacji tego, co 

irracjonalne.
1242

Czwarta transformacja w wyniku której wyłonił się człowiek współczesny homo 

sapiens sapiens szła w parze z wykształceniem się języka co poskutkowało kolejną przemiana w łonie 

myślenia mitycznego –przemianą mitu w religie. Jak pisze E. Cassirer: ”Religia jest próbą wyzwolenia 

się z tyranii sił magicznych, „Tu bowiem . jedynie przez wolność , przez samodzielną decyzję człowiek 

może zetknąć się z bóstwem, Mocą takiej decyzji staje się sprzymierzeńcem bóstwa.”
1243

 H. 

Blumenberg określa to jako „sytuację graniczną”, podkreśla jej archaiczność, prekulturową 

inicjacyjność. Trwoga musi być ciągle na nowo racjonalizowana w strach, zarówno w dziejach 

ludzkości, jak i jednostki. Racjonalizacja trwogi w strach była początkiem kultury. Nieobliczalna 

rzeczywistość niosąca poczucie  bezwzględnego zagrożenia zostaje oswojona przez jej rozszczepienie 

na wielość obiektów i nadanie im nazw, imion. Wraz z „wtargnięciem imion w chaos nienazwanego” 

zostaje zredukowany absolutyzm rzeczywistości. Na tym polega sukces logosu mitu, języku u swej 

podstawy ma mityczny charakter, jego elementy, nazwy, imiona odnoszą się do mitologicznych 

kształtów, form zróżnicowanej rzeczywistości. Rozumność mitu tkwi w jego operacyjności, 

skuteczności, w tym że radzi on sobie ze światem w granicznej pra-sytuacji. Redukcja napięcia i 

zawieszenia w granicznej pra-sytuacji nastąpiła poprzez „substytucję obcego przez znane”, 

„nienazwanego przez imiona”. Przystęp do obcej nieprzejrzystej mocy jest możliwy dzięki 

„mitycznemu procesowi” wyróżniania w niezróżnicowanym obszarze kierunków, obiektów, jakości, 

funkcji, które nie tylko otrzymują swoje nazwy, ale także działają wzajem na siebie w sposób 
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nautralizujacy, ograniczający, osłabiający. Moc mająca przewagę nad człowiekiem zostaje okiełznana 

przez język, ale także przez podział, pluralizację. Nazywanie oraz podział mocy, to dwie podstawowe 

strategie „mitycznego procesu”.
1244

 

                                       Jeśli przyjąć że mit jest symbolem rozwiniętym w opowieść, narracja jest 

mitem potraktowanym „teoretycznie” czyli poprzez przedmiotowo-podmiotowy stosunek, 

oddzielenie od toku narracji, wydzielenie się podmiotu sprawozdawczego – narratora. 

Konstytuuje się on z drugiej strony przez uwewnętrznienie wspólnej interaktywnej mowy. Tym 

samym następuje wypracowanie zinternalizowanego języka który nie funkcjonuje jedynie jako 

interaktywny łącznik z innymi podmiotami. Człowiek zyskuje dystans wobec innych, a także do 

samego siebie, ma bowiem uwewnętrzniony zewnętrzny punkt odniesienia jakim jest mowa. Ten 

dystans jest bardzo  wzmocniony na skutek technologii pisma, która powoduje stabilizację 

zewnętrznego punktu oparcia jakim jest symbol. Symbol zyskuje postać zewnętrznego korelatu 

obiektywnego myśli. W żywiole narracyjnej ekspresji powstaje i kształtuje się „ja” narracyjne , 

które jest kolejnym ewolucyjnym stadium jaźni i polega na dialektycznej grze takożsamosći i 

tożsamości projektowanej, jak pokazuje to w swych pracach P.Ricoeur.  

                                        Pojednanie mitu i ratio na scenie antropologicznej następuje poprzez  

mimesis – naśladowcze  obcowanie człowieka z naturą wokół niego i w nim samym. Mimetyczny,   

naśladowczy charakter ma postulowane  otwarcie się ludzkiego doświadczenia na nastroje  

mitopodobne  i inne stany mistyczne. Według T. Adorno mimesis to podstawowa kategoria estetyczna, 

mimetyczne dzieło sztuki to  obszar w którym dana jest jednostce możliwość transcendowania własnej 

subiektywności, wykraczania poza solipsyzm ratio ku horyzontom suwerennej natury.
1245

T.Adorno 

odnosi się tu do wcielenia metamorfozy na wyższym poziomie, który pośredniczy między mythosem a 

logosem,  analizując mityczną opowieść o Odyseuszu i cyklopach. W tej historii przedstawił Homer w 

formie mitu różnice „właściwego” bytu ludzkiego wobec prymitywnej formy człowieczej egzystencji. 

Właściwy ludzki byt przysługuje Odyseuszowi jako możliwość użycia wyrażeń negatywnych , jako 

możliwość kłamstwa i oszustwa, inteligencja makiaweliczna, przybranie imienia „nikt” oznacza że 

nieokreśloność zreifikowana staje się imieniem, na zasadzie automimesis. To właśnie wykorzystanie 

proteiczności natury ludzkiej i przeniesienie jej na wyższy poziom powoduje możliwość wyjścia poza 

sytuacyjne, instynktowne okowy. Ta różnica miedzy dwiema „ludzkimi” formami bytu stanie się w 

naszej dobie wewnętrzną różnicą obecną w poszczególnych jednostkach. Rozważania T.Adorno i 

M.Horkheimera pokrywają się z refleksjami W. Onga na temat wkroczenia pisma do kultury 

starogreckiej. 
1246

Kultury oralne przyswajają wiedze ceremonialnie i formulicznie.  Havelock wykazał 

ze interioryzacja pisma, dokonana w czasach Platona jakieś 300 lat po zaistnieniu alfabetu greckiego 

przyniosła zmianę w procesach mentalnych Greków na skutek oddzielenia poznającego od 

poznawanego oraz uznania poznawanego za przedmiot, czego nie było w kulturach oralnych. 
1247

Wcześniej grecka paideia starała się zapewnić uczniom utożsamienie się z typami z greckiej 

kultury (jak Achilles, Odyseusz, Nestor) co jednoznacznie  świadczy o mitycznym charakterze 

wczesnej kultury greckiej. Wiążąc epikę z pamięcią, oswajała ich z kulturą, gwarantując że młody 

grecki chłopiec  będzie z nią silnie, wewnętrznie związany.  Jednym z uogólnianych skutków pisma 

jest rozdzielenie. Pismo jest dierezowe - dzieli i oddala, a czyni to na wiele  sposobów. Oddalanie czy 

dystansowanie to jeden ze skutków pisma. Pismo rozdziela poznanie od poznającego,  w komunikacji 

oralnej źródło i odbiorca są z konieczności obok siebie,  pismo rozdziela źródło komunikacji od 

odbiorcy w czasie i przestrzeni. Pismo rozdziela słowo od przestrzeni wypełnionej istnieniem, od 

holistycznego kontekstu utworzonego głownie z elementów niewerbalnych, pismo wymusza precyzję 

werbalną nieosiągalną w kulturze oralnej. W swej pierwotnej, mówionej kondycji słowa są zawsze 
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częścią kontekstu, który jest w dużej mierze niewerbalny, jest modyfikacją pola relacji osobowych i 

przedmiotowych.
1248

Archaiczne formy gramatycznej frazy (holofrazy) i przypadku iniuativus 

wskazują na pierwotną kontekstowość i sytuacyjność zdania która najlepiej uwidacznia się w językach 

polisyntetycznych. Pismo rozdziela przeszłość od teraźniejszości. To refleksje mają na celu 

zwrócenie uwagi że wydawałoby się niezwiązane fenomeny lokalizujące się wokół jądra ludzkiej 

egzystencji: rytuał, operacja znakowa, narracja, autobiografia łącza się i razem współ-stanowią 

o kumulatywnej jedności jaźni.  

VI.5. Ja w micie, mowie i piśmie. 

                                        Rozważając istnienie” ja” w piśmie i w języku mówionym W. Ong stwierdza 

że  imiona są zawsze nadawane czy stosowane do tego, do czego się odnoszą. Imię pochodzi z 

zewnątrz, jest albo nadawane osobie czy rzeczy, albo w przypadku osoby, może być przez nią 

„przybrane”. Ponieważ jest czyś nakładanym z zewnątrz , imię w potocznym języku, zwłaszcza imię 

osoby, jest chętnie zwane czy odczuwane jako „rączka  która umożliwia manipulowanie tym do czego 

jest przyczepione”.
1249

  „Ja” wypowiadane przez jakąś osobę nie jest dane tej osobie, tak jak imię. W 

przeciwieństwie do imienia „ja” , z wnętrza osoby je wypowiadającej i to wnętrze jest jego 

odniesieniem. „Ja „ wyraża siebie przez wypowiadanie czy „uzewnętrznianie” siebie z wnętrza 

świadomości. „ja „jest zbyt wewnętrzne by uchwycić je jakąś rączką”.
1250

 „Ja” jest zawsze czyjeś, jak 

nigdy nie jest imię, ponieważ „ja” wynurza się z wnętrza samej osoby, z wnętrza własnej wewnętrznej 

świadomości.” ja” i” ty” to substytuty imienia, zaimki. Dyskurs ufundowany na bezpośredniej relacji 

„ja” i „ty” stanowi inny poziom dyskursu niż ten, w którym sprawują kontrolę tylko rzeczowniki. 

„Skoro każde ja musi wyczuwać „ty” , do którego „ja” się zwraca, zanim zaczyna się mowa, dialog 

wymaga, dość paradoksalnie, by osoby zwracające się do siebie były jakoś świadome swego wnętrza, 

zanim będą mogły komunikować się werbalnie”
1251

 jak pisze W. Ong porównując oralność i 

piśmienność. Zatem „ja aby spełniać swoją właściwą funkcję, wymaga kolejnego etapu w ewolucji 

języka, porzucenia mitycznej nominalizacji, gdzie każda nazwa była imieniem, wymaga 

obiektywizacji ale zarazem neutralizacji przestrzeni wewnętrznej czyli wymienności pozycji w 

dyskursie. Innymi słowy jest to inkarnacja na wyższym poziomie hetero-identyfikacji która 

umożliwia ekscentryczną pozycjonalność. W. Ong wyraźnie nawiązuje tu implicite do koncepcji 

tzw. szyfterów. Szyfter to termin wprowadzony przez R.Jakobsona, utworzony dla kategorii znaku 

językowego, który jest „wypełniony znaczeniem” tylko dlatego, że jest „pusty”. Słowo „to” jest takim 

znakiem za każdym razem , kiedy jest przywoływane, czeka na zastąpienie referentem. Zaimki 

osobiste „ja” i „ty” też są szyfterami. Kiedy rozmawiamy ze sobą, używając zaimków „ja” i „ty”, ich 

referenty stale zmieniają miejsce w przestrzeni naszej konwersacji. Ja jestem referentem „ja” tylko 

wtedy , gdy to ja mówię. „Kiedy jest twoja kolej, należy ono do ciebie” pisze W. Ong „. Zaimki „ja „ i 

„ty” jest to jedna z ostatnich rzeczy, których poprawnie uczą się używać dzieci. Wynika to 

interakcyjnego i relacyjnego charakteru „ja” rytualnie wyłaniającego się i wzmacnianego językowo. 

R.Jakobson twierdzi, że zaimki osobowe znajdują się wśród pierwszych rzeczy, które przestają 

funkcjonować w wypadku afazji.
1252

 Trudność w nauczeniu używania się ich nie jest akcydentalna 

wynika z ustanowienia jaźni symbolicznej, która jest splotem odniesień ja-inni i nie może się wyłonić 

bez interakcji z matrycującym  kolektywem. Dowodem nie wprost są przypadki dzikich dzieci, które 

nigdy nie osiągnęły poziomu mowy i zadowalającego stadium inkulturacji pozwalającego na 

kooperację z innymi indywiduami. Załamanie w używaniu szyftera do umieszczania siebie w relacji 

do świata nie ogranicza się do przypadków afazji; charakteryzuje także mowę dzieci autystycznych. 

Opisując jeden z takich przypadków B. Bettelheim pisze: ” używał zaimków osobowych na odwrót, 

tak jak większość dzieci autystycznych . Mówił o sobie, używając formy „ty”, a do dorosłego, z którym 

rozmawiał, zwracał się per ”ja”.
1253

 Problem jaki ma osoba autystyczna, dotyczącym nazywania 

wyodrębnionej jaźni wynika albo wedle jednych koncepcji z braku zdolności do mindreadingu ( nie 
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posiadana i teorii umysłu) lub też, ku tej koncepcji skłaniamy się w tej pracy, wyobcowania z 

interaktywnej przestrzeni wspólnej myśli, horyzontu współrozumienia. Opozycja między porządkiem 

symbolicznym a wyobrażonym (porządkiem mimetycznym w innej nomenklaturze) prowadzi nas do 

dalszych rozważań na temat zjawiska szyftera.  Szyfter jest przykładem znaku językowego, który ma 

w sobie coś z symbolu, nawet gdy dzieli wspólne cechy z jakimś innym elementem. Zaimki są częścią 

symbolicznego kodu językowego, o ile są arbitralne. Jednakże o ile ich znaczenie zależy od obecności 

egzystencjalnej danego mówiącego, o tyle zaimki (podobnie jak szyftery) ogłaszają, że należą do 

innego typu znaku – znaku zwanego indeksem. Odmienne od symboli, indeksy ustanawiają znaczenie 

wzdłuż osi relacji fizycznej z referentami. Są znakami lub śladami konkretnej sprawy, która  jest 

czymś, do czego się odnoszą, obiektem który znaczą.
1254

Należy zwrócić uwagę na problemy z 

szyfterami jakie mają osoby dotknięte autyzmem, nie potrafią one wskutek braku synergicznego 

współrozumienia (Sh.Gallagher) czy tez absencji teorii umysłu we właściwy sposób operować 

sformułowaniami: ja, ty, my, oni etc. 

                                       Pismo stworzyło to, co nazwano językiem „uwolnionym-od-kontekstu” lub 

dyskursem autonomicznym, dyskursem który nie można kwestionować lub poddać bezpośredniemu 

sprawdzeniu, tak jak można sprawdzać mowę oralną, ponieważ dyskurs pisany został oderwany od 

autora. Kultury oralne znają swoisty dyskurs autonomiczny w postaci utrwalonych formuł rytualnych 

związanych z ceremoniałem .
1255

 Zarzuty wobec pisma przedstawione w „Fajdrosie” że pismo osłabia 

umysł pozostają w mocy wobec komputerów, internetu, ogólnie współczesnych środków 

elektronicznego przekazu. Zarazem jednak to jedna strona medalu. Druga o której pisze M. Donald to 

właśnie eksternalna symbolika, jak nazywa zjawisko pisma i tekstu w ogólności, umożliwia  

przekroczenie trzeciego stadium kultury w którym człowiek może bezpośrednio obcować  z innymi 

umysłami bez konieczności bezpośredniego kontaktu z innym człowiekiem, ale poprzez symbole, oraz 

uzyskuje możliwość gromadzenia i udostępniania wiedzy. I dzięki zewnętrznej symbolizacji, 

zewnętrznym środkom upodmiotowienia które jako eksterioryzacje (symboliczne ekspresje utrwalone 

przedmiotowo) mogą wywindować obcującą z nimi jednostkę na wyższy poziom, w ten sposób proces 

kulturowej ewolucji (inkulturacji) czy też jak nazywa to T. Deacon symbolicznej ko-ewolucji podlega 

stopniowej akceleracji . Pismo ma również charakter  dieretyczny w odniesieniu do kwestii podmiotu. 

Diegesis jest formą samo kształtowania się poprzez strukturę narracji, natomiast dieresis wzmacnia 

podział i separację od świat przedmiotowego i innych podmiotów poprzez budowanie i rozrost 

językowej otoczki symbolicznej którą spowija się każde „ja”. 

 

VI.6.Podsumowanie dotychczasowych ustaleń. 

                                       W świetle współczesnych badań  T. Deacona i M. Donalda stara teza 

koncepcja E. Casirrera wymaga przeformułowania w duchu interakcjonizmu symbolicznego . W myśl 

którego kluczowy dla konstytucji podmiotowości jednostki jest współrozwój z innymi osobnikami w 

ramach kolektywu, jednak ta relacja musi być zapośredniczona kulturowo, a ściślej ujmując 

symbolicznie i to właśnie symbole w swoich trzech odsłonach (indeks, ikona, symbol) odgrywają 

decydującą role w rozwoju podmiotu tak ze przybiera ona wręcz postać podmiotowo-symbolicznej ko 

ewolucji. Biorąc pod uwagę współczesne mu prace L. Wygotskiego dokonuje się to w procesie 

internalizacji eksternalnych symboli i w komplementarnym procesie eksternalizacji wewnętrznych 

reprezentacji za pomocą korelatu obiektywnego. Proces uwewnętrzniania zewnętrznych znaków - 

przedmiotów naznaczonych sensem czyli odniesieniem do siatki znaczeń jest zarazem kształtowaniem 

wnętrza i wytwarzanie pojęcia „ja”.” Ja” to uwewnętrznienie zewnętrznego oglądu to podwójna , 

niejako zdublowana ekscentryczna pozycjonalność, zyskujemy widzenie siebie zewnętrzne w 

pierwszym kroku, w drugim uwewnętrzniamy go. Hipersymbolizacja- proces stopniowej alienacji z 

fizycznej otoczeniowości może skutkować przypadkami patologicznej alienacji (schizofrenia). 

Kolejnym  poziomom form symbolicznych odpowiadają kolejne stadia rozwoju jaźni, podmiotowości  

co wyraża się poprzez rytuał, mit i język. Zbiorowa zespolona uwaga przez  interakcję prowadzi 
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do wykształcenia zjawiska  mimesis. Mimesis jest w pewnym sensie stanem zbiorowej interakcji i 

współmyślenia. Jako założenie przyjmujemy  „naturalizację podmiotu transcendentalnego”; w ujęciu 

E.Durkheima to stan swoistej zbiorowej kooperacji która wytwarza wspólny zbiorowy stan uwagi i 

intencjonalności introjektowany do wnętrza każdej jednostki. Dusza w myśl tej koncepcji to niejako 

uwewnętrzniony totem. Rola symbolu jest istotowa w powstaniu kultury. Stąd transformacjonizm 

symboliczny przekształcony zostaje w transformacjonizm symboliczno-interakcyjny. Kultura jest w 

transformacjonizmie symboliczno-interakcyjnym rozumiana jako sieć symboliczna. Wyższe” ja” 

powstaje w łonie kultury jako ”organizm symboliczny”. Kolejne esencjonalne momenty strukturalne 

podmiotu są nabywane stopniowo: samo-pojęcie  i samosterowanie, traktowanie siebie jako 

przedmiotu- przez symboliczne przedstawienie,  samo-uprzedmiotowienie  jako warunek 

wyobcowania i symultanicznie według J.Duvignauda rytualne ujednostkowienie to personalizacja 

przez przyjecie pozycji-roli w rytuale. Już u pierwocin pojawia się sacrum, nie pojęte religijnie ale 

jako nieokreślone, nie-sprofilowane aksjologiczne neutralne numinosum, jako naznaczenie wobec 

„boga-chwili”, upodmiotowienie - nabycie świadomości.( M. Bal-Nowak).
1256

 Język i świadomość- 

podmiotowość to niejako obiektywizacja i subiektywizacja, dwa przeciwstawne procesy  w których 

zewnętrze obiektywizuje się ”zastyga”, wnętrze staje się coraz bardziej subiektywne i „odcieleśnione” 

                                     „Ja” to element obcy,  jest pierwotnie odbierane jako coś zewnętrznego , 

nienaturalnego. Rytuał opiera się na sekwencjach, sekwensy łączą się w łańcuchy  zespolonych 

afektów, korygowanie emocji następuje wraz z  uwspólnianiem znaczeń, importowanie zewnętrznych 

znaków emocjonalnie zakotwiczonych wytwarza korelat obiektywny. Per analogiam do działań na 

symbolach i ich korelatach - zewnętrznych przedmiotach, człowiek wykształca  działanie na sobie. 

Pełna świadomość przeszłość i przyszłość konsoliduje się dzięki intersubiektywnemu odnośnikowi- 

językowi. Słowami zatrzymujemy przedmiot w myśli, przedmiot spoza otoczeniowego pola ręka –

wzrok. Iunctim kolejnych stopni jest mimesis. Ja mimetyczne, to podmiot zbiorowy sensu stricte. 

Krystalizacja tożsamości osobniczej następuje wraz z alteracją podmiot-przedmiot. Droga do wspólnej 

świadomości wiedzie przez dzielenie uwagi( T.Deacon) i wykształcenie stanu wspólnej uwagi. 

Wspólny przedmiot uwagi prowadzi do zbiorowej uwagi; zbiorowy obiekt uwagi prowadzi do  

myślenie zbiorowego o obiekcie. Kultura magii implicytnej opiera się na zjawisku metamorfozy, 

której nie można przypisać właściwości translacji kulturowej, również „ja” mimetyczne nie ma 

trwałego wyrazu w doświadczeniu wewnętrznym. Pierwszym  etapem autonomii człowieka jest mit. 

Jest to autonomia zapośredniczona przez mitologię, postacie i imiona bóstw „ rozmagnesowują” 

napierającą moc numinosum którą człowiek doświadcza bez dywersyfikacji na odbiór zewnętrzny i 

impuls wewnętrzny. Pierwotnie autonomia była teonomią. Jak twierdzi H. Usener a za nim H. 

Blumenberg i R. Zawisza mitologia umożliwiła ukonstytuowanie się autonomicznej ludzkiej jaźni i 

orientacji egzystencjalnej  oraz aksjologicznej prewaloryzacji świata (A. Kowalski). Jak słusznie 

zauważa w swoim znakomitym studium na temat koncepcji H. Blumenberga „Między reliktem a 

archetypem„ M. Zowisło „W rozważaniach Blumenberga nad funkcjonalną, apotropaiczną wartością 

języka mitu odnaleźć można echa słynnej koncepcji imion „bogów chwili” (Augenblickgotter) 

Hermanna Usenera z 1896 roku, dyskutowanej przez Cassirera w pismach dotyczących mitu i 

języka”
1257

 Mit przez rytualne opracowanie, udział czynnika mowy który dzięki rytualizacji zyskuje 

strukturę syntaktyczną przybiera formę językowej narracji. Ta z kolei wytwarza dla jaźni możliwość 

symbolicznego samo- odniesienia i narratywizacji czyli symbolicznego samo-budowania 

uzupełniającego syntaktyczną samosterowność za pośrednictwem słów-narzędzi (L.Wygotski). Język 

przyjmując zewnętrzną formę i przybierając postać pisma, nie tylko powoduje nową formę 

symbolicznej organizacji świata, generuje nową formę symboliczną (naukę) ale i przede wszystkim 

powoduje wykształcenie się wyższego poziomu jaźni. Ten poziom podmiotu oparty jest w swych 

definicyjnych odniesieniach na zewnętrznym czynniku kulturowym, nie tylko w postaci sztucznego 

magazynu pamięci, ale identyfikującego zwierciadła kultury. Pismo nie jest tylko zewnętrzna 

technologią, ale jak podkreśla W. Ong  czynnikiem wewnętrznie transformującym świadomość i 

powodującym kolejny etap w ewolucji jaźni. Jaźń odtąd podlega nowym  prawom; 

emergentystycznie wyłonionym prawom tekstualnej organizacji świata. 
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VII. PRZYSZŁOŚĆ PODMIOTU. PODMIOT PRZYSZŁOŚCI. EGO ABSTRAKCYJNE. 
 

                                       E.Cassirer poszukując istoty człowieczeństwa wymienia język, mit, religię, 

naukę, historię tym samym wyznacza kierunki poszukiwań antropologicznych które mają pomóc 

określić tę istotę. Pojęcie symbolu pełni tu funkcje nadrzędną. Dopiero wszystkie one pojęte razem 

sumarycznie i strukturalnie pomogą ujawnić się definicji człowieka która jest definicją w uwikłaniu. 

Istota tworząca symbole to określenie funkcjonalne i formalne. Pragniemy pokazać jak poprzez rytuał, 

mit, używanie narzędzi przez dzieci i w toku rozwoju ewolucyjnego człowiek stawał się istota 

kulturotwórczą a zarazem niejako rekursywnie stawał się dzieckiem kultury. Postanowiliśmy na 

gruncie tej pracy przyjąć strategię badawczą S. Langer, pokazać i odnieść ją do badań źródła 

podmiotowości. Ambitne założenie, żeby poprzez zastosowanie namysłu transcendentalnego 

zrekonstruować formy życia społecznego jako konstytutywne dla naszej podmiotowej aktywności, w 

naszym ujęciu przybiera formę kontynuacji badań E. Durkheima, „renaturalizacji” podmiotu 

transcendentalnego i sprowadzenie go do postaci zinternalizowanych kolektywnych form i modusów 

poznania, konsolidacji i organizacji doświadczenia. Model podmiotowości jako węzeł , splot 

jednostkowo-kolektywny najlepszy wyraz znalazł w słowach G. Simmla klasyka socjologii niezwykle 

cenionego przez samego E. Cassirera:” Wyobrażamy sobie życie jako trwały strumień płynący przez 

kolejne pokolenia. Ale nosiciele tego procesu(…) to jednostki, to znaczy zamknięte, egocentryczne, 

jednoznacznie różne istoty. Gdy strumień życia płynie przez te jednostki(…) spiętrza się w każdym z 

nich i zyskuje wyraźnie odróżnialną formę. Każda jednostka utwierdza się wówczas jako coś 

całkowitego wobec innych jednostek(…), a także przeciwko całościowemu otoczeniu i nie toleruje 

żadnego zacierania swych granic. Oto(…) metafizycznie problematyczny warunek życia: jest 

nieograniczoną ciągłością, a zarazem – ograniczonym czasowo osobnikiem”.
1258

 Konflikt między 

jednostką a kolektywem tkwi w samej jednostce jako walka części składowych jej istoty. Źródłem 

podstawowej rozbieżności między jednostką a kolektywem jest ogólna forma życia jednostki. W tym 

kontekście szczególne znaczenie mogłoby mieć przytoczenie  tego, co G. Simmel rozumie przez owe 

„składowe części istoty”, gdyż ich ewentualna konceptualizacja pozwoliłaby na zbliżenie się do 

odpowiedzi na pytanie, na ile Simmlowskie rozumienie człowieka może stanowić punkt wyjścia dla 

konstruowania modelu złożonej podmiotowości. Uwaga J.Wiśniewskiego in extenso odnosi się 

również do E.Cassirera. H. Buczyńska – Garewicz określiła że  dla Cassirera pojęcia podmiot i 

przedmiot nie mają znaczenia ontologicznego, a jedynie metodologiczne, nie są to dwa różne byty, a 

tylko dwa elementy poznania.
1259

 „Filozofia form symbolicznych wychodzi z założenia, że jeśli istnieje 

jakakolwiek definicja natury albo „istoty” człowieka, to definicje tę można jedynie rozumieć 

funkcjonalnie, nie zaś substancjalnie”.
1260

 Ta fundamentalna wypowiedź E.Cassirera sytuuje się blisko 

intuicji G. Simmla. Mimo że poszukiwanie wszelkiej „metafizycznej istoty” człowieczeństwa jest 

skazane na porażkę, istnieje możliwość ujęcia zagadnienia człowieka od strony charakterystycznej dla 

niego formy samo potwierdzenia się czyli działaniowej - pracy. A ściślej dodajmy od strony 

definiujących czynności na jakie zwrócił uwagę H. Usener w koncepcji bogów czynności 

(Sondergotter). G. Simmel w tym kontekście pisze: „nie ma różnicy bezwzględnej pomiędzy 

składnikami naszego poglądu na świat, które uważamy za przedmiotowe, a tymi które nazywamy 

podmiotowymi”.
1261

 Tak następuje skonstruowanie ram intelektualnych umożliwiających postawienie 

pytania o podmiot. Jednostka  w jego wizji człowieka uspołecznionego jest  wizją nie tyle człowieka 

zakorzenionego, co raczej zanurzonego  w żywiole interakcji, których reguł uporządkowania można 

dociekać jedynie dokonując szczegółowych badań na polu lingwistyki, logiki, ontogenezy. Podmiot 

ma pojęcie nie tylko metodologiczne ale również konstrukcyjne – jest postulatem filozofującego 

rozumu, który za swoje podstawowe zadanie uznaje odnalezienie uniwersalizującego różnorodność 

ludzkich form doświadczania świata czynnika porządkującego ich heteronomie oraz w miarę 

możliwości nadającego im wzajemnie ustanowioną intersubiektywną ważność. Nie znaczy to że 
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poszukiwanym rozwiązaniem jest właśnie podmiot- on raczej dopiero może się wyłonić w trakcie 

procesu nakładania na siebie poszczególnych filozoficznych prób przybliżenia się do problemu owego 

czynnika porządkującego. „Nauka jest ostatnim krokiem w umysłowym rozwoju człowieka i można ja 

uważać za najwyższe i najbardziej charakterystyczne osiągnięcie naszej kultury.”
1262

Nauka ta jest o 

tyle  podobna w kwestii  jedności  do sztuki i religii, o ile zewnętrzny pod względem formy sposób 

oglądania właściwy sztuce, jej podmiotowe wytwarzanie i rozszczepianie substancjalnej treści na 

wiele samoistnych postaci, nie tylko skupia się w pewną całość w totalności religii, ale również 

jednoczy się w prosty duchowy ogląd, a następnie wznosi się do poziomu „samowiednego 

myślenia.”Ta samorzutność i produktywność stanowi sam rdzeń wszelkiej ludzkiej działalności. Jest 

największą siłą człowieka, a jednocześnie wyznacza naturalną granice naszego ludzkiego 

świata”
1263

.Najwyższy wytwór „zwierzęcia symbolicznego” nie tylko pozwala zawrzeć w konkretnych 

formułach poszczególne wycinki ludzkiej empiryczności ale przede wszystkim „organizować, 

syntetyzować i uniwersalizować ludzkie doświadczenie”. W ten sposób E.Cassirer dochodzi do 

punktu, w którym poszukiwanym przez filozofię uniwersalnym czynnikiem umożliwiającym 

wzajemna translację różnych form ludzkiej działalności, czyli umożliwiającymi unifikację ludzkiej 

praktyki wytwórczej okazuje się nauka rozumiana jako ogół wszystkich sformalizowanych działań o 

charakterze poznawczym. „Jeśli tak to wyłaniającą się z tej konstatacji formułą ludzkiej 

podmiotowości może być samo pytanie o możliwość nauki jako takiej”.
1264

 D. Lipton pisze o E. 

Cassirerze, że ten „umieszczając wolną i racjonalną jednostkę w centrum swoich spekulacji połączył 

historię ludzkości z walką każdej jednostki o ustanowienie siebie samej jako duchowo autonomicznej 

całości.”
1265

 Formalizm antropologiczny E.Cassirera w naszym ujęciu powinien zostać zastąpiony 

bardziej elastycznym stanowiskiem reprezentowanym przez S. Langer i myślicieli amerykańskich 

pozostających pod jej wpływem. 

                                       Należy pamiętać o tym ze zarówno dla E.Cassirera i P. Ricoeura symbol nie 

ma jedynie charakteru eksplanacyjnego w sensie źródłowym, genetycznym, ale projektująco-

teleologiczny, jest narzędziem dla człowieka samo-kształtowania siebie i świata najpotężniejszym od 

którego należą wszelkie narzędzia. Aspekt symbolu wyrażający się w pojęciu terminus ad quo, czyli 

teleologiczne zadanie, nie tylko wyjaśniające eksplanacyjne ale projektujące, pokazujące w jaki 

sposób symbol „projektuje” człowieka, albo też inaczej ujmując jak człowiek za pomocą symbolu 

projektuje siebie. Sfera która człowiek uczynił z symboli spowodowała ekspansje przestrzeni 

wewnętrznej, międzyświata  i powstanie „ja” zakotwiczonego w „trzecim świecie” K. Poppera, gdzie  

schematy myślenia ulegają interioryzacji w refleksyjności indywidualnej. Dokonująca się 

eksterioryzacja indywidualistyczna wytwarza wokół  autora-podmiotu nową socjalizację. Filozofia 

kultury  G. Simmla dopełniając w tym aspekcie refleksję E. Cassirera wskazuje na dialektyczny proces 

interakcji podmiotu z jego kulturowymi wytworami i wskazuje na ten fenomen jako na jako motor 

rozwoju podmiotu i kultury. Ewolucja sprawiła ze obecnie eksterioryzacje są coraz bardziej 

zindywidualizowane. A zatem dzieła zmierzają do personalizacji i do tego aby stać się (podczas 

nieustannych relacji jednostki z jej eksterioryzacjami) podstawowym narzędziem budowy” ja”. 

Jednostka w ten sposób jest coraz bardziej określona przez swoje otoczenie które sama 

zobiektywizowała. Hipercykl biologiczny uzupełniony zostaje przez cykl kulturowy, kultura i natura 

współtworzą "pętle" uczłowieczenia. Nauka to nowa forma symboliczna otwierająca nowe możliwości 

myśli. Podmiotowość, atraktor emergencji, efekt zrastania, „ja” nie jest jedynie  produktem 

historycznego zrastania się przeżyć, którego wyrazem jest ”ja” autobiograficzne, ale zyskuje nowy 

walor strukturalny, który wyraża się w supremacji aspektu funkcjonalnego. Innymi słowy mówiąc „ja” 

staje się coraz bardziej odcieleśnione. G.Allport 
1266

w swojej koncepcji  proprium  i J.Piaget 
1267

podkreślają że” ja”, osobowość, to czym człowiek jest, naprawdę jest dynamiczną organizacją w 
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jednostce tych systemów psychofizycznych, które determinują jej specyficzne przystosowanie do  

środowiska. W naszej reinterpretacji tym środowiskiem sztucznie wytworzonym przez człowieka jest 

kultura, co dodatkowo komplikuje model eksplanacyjny. Jej najbardziej abstrakcyjnym przejawem jest 

dla E. Cassirera nauka. 

                                      Trzeci etap diachronicznego rozwoju gramatyki form symbolicznych zatem to 

nauka której  odpowiednikiem  po stronie podmiotowości byłoby  zapewne  abstrakcyjne „niecielesne 

ja”, tak jak w koncepcji współczesnego socjologa J.C. Kaufmanna
1268

, oddzielone od kulturowej 

tożsamości,  które jest wynikiem spekulatywnie zapośredniczonej refleksji nad światem 

wewnętrznym. Czy” ja”  jednak daje się pomyśleć jako czyste pojęcie niesubiektywne, jakiś 

abstrakcyjny ideał „ja” który jest  ośrodkiem decyzyjnym? To pytanie pozostaje otwarte, akcent pada 

jednak na proces odcieleśnienia  stosownie do form przejawiania się przedmiotowości (abstrakcyjne 

„ja” per analogiam do wszechmocnego Boga religii monoteistycznej, niezależnej od czasoprzestrzeni 

idea ja). Analogicznie do „ja” mitycznego który jest z odwrotnej perspektywy mitem ja, ja teoretyczne 

jest teorią ja czyli w pewnym sensie „ja” funkcjonalnym. Współczesna kultura multimedialna zdaje się 

realizować model tego czysto funkcjonalnego, relacyjnego „ja” ku takim konkluzjom wydaje się 

skłaniać W. Burszta. W fazach kształtowania się symbolu następuje stopniowe odchodzenie od 

zmysłowości. W pierwszej jego eksponentem jest  zmysłowy wyraz w którym brak podziału na rzecz i 

właściwość, sens ma tu znaczenie konkretne i wyraża się w jednostkowym postrzeżeniu a świat 

ujmowany jest emocjonalnie jako groźny bądź  przyjazny etc., obraz świata nie jest wyemancypowany 

z sensualności. Druga  faza przedstawieniowa w modusie  naoczności następuje przez rozdzielnie 

rzeczywistości na element prezentowany i prezentujący. Przejście od pierwszej do drugiej fazy 

symbolizacji  to proces stopniowego podziału i porządkowania strumienia danych zmysłowych, ich 

łączenia, kontrastowania, oznaczania, wyboru tego co konieczne i stałe, odrzucenia tego co zmienne i 

przypadkowe czyli zarodek obiektywizacji. Specyfika funkcji symbolicznej osiąga  pełnię wyrazu w 

czystej formie znaczenia gdzie nie tylko następuje polaryzacja członów relacji na element zmysłowy i 

znaczeniowy (oderwana abstrakcja).  Funkcja znaczeniowa charakteryzuje się kierowaniem uwagi nie 

na same przedmioty, lecz na ich pojęcia czyli jedność relacji między poszczególnymi treściami 

wrażenia ustaloną zgodnie z określonymi prawami. E.Cassirer twierdzi ze wszystkie pojęcia 

matematyczne i przyrodoznawcze muszą być rozumiane i definiowane jako relacje. 

 

                                      Formy symboliczne jako całości znaczeniowe organizują poznanie i formułują 

rzeczywistość na danym językowym, mitycznym czy naukowym etapie. Forma symboliczna ma 

aktywny dynamiczny charakter, w ten sposób  symbole jako formy kultury są aktywnymi formami 

ekspresji. „Przez formę symboliczną należy rozumieć każdą energię ducha, poprzez którą duchowa 

treść znaczeniowa zostaje powiązana z konkretnym zmysłowym znakiem i temu znakowi wewnętrznie 

przypisana.”
1269

 E.Cassirer kładzie nacisk  na przedstawienie aktywnej roli świadomości w procesie 

łączenia tego co zmysłowe i idealnego znaczenia. Symbol jest jednostką podstawową. Forma 

symboliczna operuje mnogością symboli podobnie uformowanych, i te  „bloki symboli” o takiej samej 

funkcji znaczeniowej stanowią jedyny możliwy sposób ujmowania rzeczywistości, są różnymi 

formami syntezy myślowej, każda z form symbolicznych jest odrębnym obrazem świata. Istotą formy 

jest jej właściwy sposób organizacji danych zmysłowych i wyrażania ich poprzez właściwe danej 

formie symbole, każda posiada własną formę symboliczną,  własny sposób nadawania znaczenia 

określający stosunek danych empirycznych i pojęcia. Aby zrozumieć formy musimy w każdej z nich 

rozpoznać spontaniczną regułę tworzenia, ”pierwotny sposób i kierunek formowania, który bardziej 

„jest” niż samo odbicie czegoś co jest nam dane w trwałym kształcie bytowym”.
1270

 

Z tego punktu widzenia rozpatrywane: mit, sztuka, język, nauka subsystują symbolicznie nie w tym 

sensie że oznaczają coś istniejącego rzeczywiście w formie obrazu, wskazującej i wyjaśniającej 

alegorii, lecz w takim, ze każdy z nich tworzy własny świat sensu i z niego daje się wywieść. Każdy 

stanowi odrębne organum. Przedstawiają one zarazem „samorozwój ducha”. Nie imitacje tej 

rzeczywistości- lecz same te organa są teraz poszczególnymi formami symbolicznymi, jeśli tylko to co 
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rzeczywiste staje się przez nie przedmiotem duchowego oglądu - używając Cassirerowskiego 

sformułowania i jako takie może być widziane, czyli są to również ujmując rzecz po Heglowsku 

formy samopoznania ducha. 

 

                                      U podstaw systematyki form symbolicznych leży mit określany jako 

„podglebie” wszelkiej symbolizacji, formy symboliczne są uporządkowane przez krzyżujący się 

podział na kategorie: jakość, czas, przestrzeń, przyczynowość, przedmiot i  kategoria (które wywodzą 

się z kantyzmu) oraz podział według modalności na  mit, język, sztukę i naukę. Trzy poziomy, trzy  

rodzaje relacji, trzy strategie ontologiczne wyznaczające własne dziedziny symbolizacji 

przedmiotowej. Jak pisze Maria Bal-Nowak
1271

 ujmowane synchronicznie lub diachroniczne formy 

symboliczne stanowią zespalająca jedność funkcji jaką pełnią w systemie ludzkiego poznania. Fazy te 

dążą do uchwycenia  relacji człowiek -świat w pełnym dynamizmie  i zmienności form 

podporządkowania jednej zasadzie  - prymatu ducha. Wyodrębnienie pełne i przeciwstawienie 

podmiotowo przedmiotowe  następuje dopiero w medium języka. Jak trafnie ujmuje problem 

podmiotu w kontekście języka S. Żiżek  sposobów  w jaki  słowo:” rozładowuje napięcie okrężnego 

ruchu, jak mediuje w antagonizmie między kontrakcją a rozszerzaniem się. Słowo jest kontrakcją pod 

przykrywką jej przeciwieństwa czyli rozszerzania się – oznacza to tyle, że wymawiając jakieś słowo, 

podmiot skupia swoje istnienie na zewnątrz, rdzeń jego istnienie „tężeje” w zewnętrznym znaku. W 

znaku (werbalnym) jestem jak gdyby sobą poza sobą. Ustanawiam swoją jedność poza sobą w 

znaczącym które mnie reprezentuje”
1272

 

Czyli zewnętrzna autosymbolizacja, znaczenia i symbole w przestrzeni wewnętrznej są 

odzwierciedlone  przez znaki w przestrzeni fizycznej, które im odpowiadają. Owa podstawa musi 

pozostać niejako na zewnątrz podmiotu, aby nadać mu spójne istnienie. Innymi słowy aby zaistnieć, 

podmiot musi ekspandować, „wypchnąć siebie na zewnątrz”, oznacza to że podmiot nie przeciwstawia 

się już przedmiotowi, ale raczej jedno i drugie się wzajemnie warunkuje – podmiot zachowuje 

względem siebie relację którą S. Żiżek (za J. Lacanem)
1273

 nazywa ekstymnością. „Ekstymność” to 

połączenie dwóch słów „zewnętrza” (external) oraz intymności. Ta zewnętrzna intymność opisuje 

sposób w jaki rdzeń podmiotu znajduje się poza nim. Odpowiada to mniej więcej pojęciu 

„ekscentrycznej pozycjonalnosci” w koncepcji H. Plessnera. Podmiot to „punkt widzenia” z jakiego 

spoglądamy na rzeczywistość, ale którego nie da się zobaczyć bezpośrednio, trzeba do tego użyć 

zwierciadła rzeczywistości, zyskujemy tym samym autoreferencjalne dopełnienie w symbolicznie 

zapośredniczonym zwierciadle kultury. Symbol jest tu koniecznym składnikiem pośredniczącym, jako 

że dopiero przez  stabilizujący wpływ  znaczeniowego odniesienia możemy uzyskać punkt oparcia dla 

podmiotowości. Innymi słowy podmiot rozpoznaje się nie w nagiej przedmiotowości, ale w sieci 

znaczeń. Na drodze uświadomienia, odczytywania i odnoszenia znaczeń zyskuje świadomość siebie 

jako sensotwórczej jednostki. Następuje  proces ponownego przyswajania wyekspandowanych 

symboli, inkorporacja ich i tworzenie z nich tożsamości i własnej historii. Problem polega na tym że 

kiedy „ja” jest  poza sobą nie jest już ze sobą tożsame, stąd podmiot w przestrzeni symbolicznej jest 

podmiotem wyalienowanym. Stajemy się  podmiotami włączając  wspomnienia do swojego własnego 

mitu, tworząc  opowieść, która pozwala nam  na zbudowanie sobie miejsca w uniwersum 

symbolicznym i to właśnie zdolność do tworzenia swoich historii na podstawie wspomnień czyni nas 

ludźmi. Potrafimy przyswajać sobie elementy symboliczne na nasz własny sposób, robimy to za 

pomocą czegoś co S.Żiżek
1274

 za D.Dennetem nazywa jaźnią – środkiem narracyjnej ciężkości. Jaźń 

jest otwarta na nieustanne redefinicje. Punkty upodmiotowień to symbole, które dla podmiotu są 

znakami rozpoznawczymi własnej aktywności i które  wskazują ze swojej istoty na swe źródło. Są 

nimi na przykład wspomniane rytuały, przysięgi, znaki rozpoznawcze (nawiązując do źródła słowa 

symbollon), ozdoby mnemoniczne etc. Obcując  z nimi człowiek przypomina sobie siebie jako 

podmiot w działaniu czyniący i poprzez swoje wytwory powtórnie z nimi obcując przypominający 

sobie siebie. W ten sposób logos symbolu pozwala opanować świat. Sfera symbolicznego 

oddziaływanie jest bardzo rozległa i rozgrywa na różnych poziomach: „symbole konsolidują 
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wyobraźnie, są płaszczyzną identyfikacji. Pochłaniają wiele partykularnych wyobrażeń, nadając im 

ogólny sens. Symbol służy jako narzędzie kondensacji i uproszczenia różnorodnych bodźców. 

Określone znaki czy hasła wcielają partykularne rozproszone wyobrażenia w ramy symbolicznego 

uniwersum,”
1275

 

Integrująca rola symbolu dla ludzkiej tożsamości  występuje  nie tylko na płaszczyźnie identyfikacji. 

Pełni też pewne funkcje magiczne- stanowi źródło swoistej mocy, profanacja symbolu oznacza 

uszczuplenie bądź utratę mocy.  

                                      Jednak symbol, z jego kluczową funkcją w sensie antropogenicznym co 

podkreślał sam E.Cassirer i H.Plessner za nim, jest oddzieleniem człowieka od zmysłowości, 

wyobcowaniem, ale zarazem kreacją przestrzeni wewnętrznej, który to  aspekt uwypukla współczesny 

badacz, już wspominany P. Gardenfors. Uwikłany, w świat symboliczny, człowiek koegzystuje w 

przestrzeni którą o tyle powołał  do życia, o ile ona powołała go na człowieka. Stanowi ona zarazem 

przestrzeń dla wolności myślenia i projektującego działania. Symbole stanowiące osnowę owej 

przestrzeni, redukują psychiczną dysharmonie między zautomatyzowanym systemem instynktów, 

fundują potencjalną wolność jednostki, współtworząc sferą swobodnego wyrażania zapełniają w ten 

sposób Plessnerowski „hiathus”. 

                                     W tym miejscu warto jeszcze raz prześledzić myśl wybitnego francuskiego 

filozofa minionego wieku Paula Ricoeura, który zdaje się podejmować wątek tam gdzie E.Cassirer go 

kończy. P. Ricoeur  rozwijając myślenie symboliczne w odniesieniu do egzystencji ludzkiej, wyróżnia 

trzy  poziomy rozumienia symbolu. Wedle P. Ricoeura symbole są znakami, i jako takie są  formami 

wyrazu udostępniającymi sens. Każdy znak wskazuje na coś poza sobą i zastępuje to sobą;  nie każdy 

znak jest jednak symbolem. Znaki symboliczne  są nieprzejrzyste, ich sens pierwotny, dosłowny, 

jawny wskazuje sam w trybie analogicznym sens drugi, nieprzejrzystość ta stanowi o głębi symbolu, 

„głębi niewyczerpywalnej”. Czyli w sensie semantycznym nie są domknięte, a raczej  jak to 

zobaczymy dalej ich dopełnieniem jest z konieczności ex definitione interpretujący podmiot. W 

odróżnieniu od porównania dokonywanego od zewnątrz którego wyrazem jest „naga” metafora, swego 

rodzaju „kadłub symboliczny”, symbol stanowi sam ruch sensu pierwotnego pozwalający nam 

uczestniczyć w sensie ukrytym, a tym samym przyswoić sobie rzecz symbolizowaną tak że nie 

musimy ogarniać podobieństwa rozumem ”struktura znaczenia jest funkcją nieobecności skoro(..) 

odsyła do nieobecnych rzeczy oraz funkcja obecności skoro ma tę nieobecność uobecnić 

przedstawiając.” 
1276

 Zarazem refleksja P. Ricoeura dla którego egzystencja splata się z hermeneutyką 

i w której człowiek poszukując swego „ja”,  swego istotnego centrum,  napotyka symbole dzięki 

którym w hermeneutyce siebie (w dialektyce tożsamości i takożsamości)  może drogą okrężna poznać 

siebie, egzystencja w jego ujęciu jest możliwa jedynie uprawiana jako hermeneutyka” ja”. Symbol ma 

kluczową rolę, człowiek odnajduje się poprzez symbol i w symbolu. Istotnym novum w jego myśleniu 

jest właśnie odwrócenie kierunku działania hermeneutyki i skierowanie jej na podmiot, w podobny 

sposób należałby ale na szerszą skalę odnieść symbolizację jako działalność sensotwórczą do 

podmiotowości i w ten sposób wydobyć esencjalne umocowanie podmiotu w funkcji symbolizacyjnej. 

Wyjaśnić w ten sposób niejako okrężną drogą jego ontologiczną specyfikę poprzez funkcjonalną 

aktywność. Innymi słowy uchwycić strukturę podmiotu w działaniu. P. Ricoeur zaczyna od podziału 

na trzy etapy odniesienia  człowieka pojętego jako egzystencja  wobec symbolu i rozumienia go. 

Przyjmuje on trzy poziomy rozumienia symbolu, którym odpowiadają trzy  poziomy filozofowania w 

odniesieniu do symbolu. Są to zarazem z punktu widzenia naszych rozważań trzy etapy 

konstytuowania się podmiotu poprzez symbol. Myślenie w otoczeniu symboli przechodzi trzy fazy- 

poziomy rozumienia symbolu pod względem jego egzystencjalnej wagi, są to: 

1)fenomenologia, 

2)hermeneutyka, 

3)faza którą nazywa myśleniem wychodzącym od symboli. 

Pierwszy etap -  fenomenologiczny polega na rozumieniu symboli przez  ogół symboli, jest to pewien 

rodzaj pojmowania ponieważ ogarnia, scala i nadaje obszarom panowania symboli spoistość świata; “ 

tak oto fenomenologia symbolu ujawnia na różne sposoby swoistą spoistość, coś na kształt 
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symbolicznego systemu; interpretacja stanowi na tym szczeblu ukazanie spoistości systemu”
1277 (…)

 

Taka fenomenologiczna próba  rozumienia symbolu przez ogół symboli jest „objawem życia 

zamkniętego w symbolach”.
1278 

 Rozumienie symbolu przez inny symbol następuje  poprzez obrzędy i mity. W symbolu ulegają 

scalaniu liczne sfery doświadczeń, jest on pojęty jako całość obrazowa jednocząca sensy. Symbol  

staje się wyrazem scalającej  formy symbolicznej, a system symboli całościowym ruchem. Punktem 

wyjścia jest życie zamknięte w symbolach, punktem dojścia myśl wywiedziona z symboli. 

Pierwsze stadium - fenomenologiczne nie jest wystarczające, bowiem na etapie hermeneutycznym 

który wyłania się  gdy człowiek uświadamia sobie że „to nie wystarcza”, ”trzeba nawiązać  z 

symbolami stosunek żywy, a zarazem krytyczny; otóż jest to możliwe dopiero po odrzuceniu 

komparatystyczne go punktu widzenia , gdy wraz z egzegetą zatapiam się w życiu danego symbolu, 

danego mitu (...)by przyswoić sobie jakiś konkretny symbolizm trzeba za każdym razem porzucić 

pozycje dalekiego bezstronnego obserwatora należy rozumieć żeby uwierzyć , lecz trzeba wierzyć , 

żeby zrozumieć”. 
1279

 

 Drugi etap czyli hermeneutyczny polega na odszyfrowaniu, bowiem jedynie interpretując możemy 

ponownie rozumieć ”Należy rozumieć, żeby uwierzyć, lecz trzeba wierzyć, żeby rozumieć splot, jedynie 

interpretując możemy uwierzyć”
1280

czyli samo myślenie zostaje tu przedstawione jako proces 

interpretowania, w szczególności symboli i odnoszenie ich do siebie a następnie pytanie o swój status 

w obrębie przestrzeni symbolicznej, pozycję w grupie, otoczeniu, a na końcu swoją istotność w 

świecie kultury. W jakiej mierze myśląc o sobie jesteśmy częścią kultury? 

Trzecie  stadium to myślenie wychodzące od symboli, swego rodzaju  wejście do królestwa symboli, 

„królestwa szyfrów” być użyć sformułowania K. Jaspersa. Na tym etapie w  fenomenologii religii, 

mitów i poezji uwidacznia się rola myślenia symbolicznego jako myślenia par excellence twórczego, 

myślenie wychodzące od symboli to stadium czysto filozoficznego myślenia wydobywającego drogą 

interpretacji twórczej  z symbolu sens, który wzbudza myśl, ale nie jest to sens gotowy, dogmatyczny. 

To rodzaj myślenia związanego i wolnego zarazem, inspirowanego symbolem, ale twórczego. Tutaj 

symbol odgrywa najbardziej istotną rolę dla  samowiedzy, samowiedza możliwa jest tylko dzięki 

symbolom. Rola odgrywana przez poznanie symboliczne dla samowiedzy w antropologii filozoficznej 

jest wyrażona dobitnie przez P. Ricoeura: „System symboliczny (..) jest tu objawieniem : jest w istocie 

logosem uczucia, które pozbawione go pozostałoby nieokreślone , zatarte, 

nieprzekazywalne.(...)Symbol naprawdę otwiera i odsłania dziedziny doświadczeni(…)bez pokarmu, 

jakiego mit niepostrzeżenie dostarcza myśleniu, temat przepada refleksji, a jeśli wchodzi do filozofii to 

tylko jako idea”
1281

. Sam P. Ricoeur nazywa to swoistą dedukcja transcendentalną per analogiam do 

koncepcji Kanta: “dedukcja transcendentalna polega na uzasadnieniu pojęcia wykazaniem, iż 

umożliwia ono konstytucje jakiejś dziedziny przedmiotowej, to symbol służący do rozwiązywania 

zagadki bytu ludzkiego jest “dedukowany” w technicznym sensie tego słowa, o ile się sprawdza przez 

swoją moc wyłaniania , rozświetlania i porządkowaniu całego pola ludzkiego doświadczenia.
1282

 

                                      Wychodzące od sfery symboli rozumienie bytu ludzkiego zostaje otwarte. W 

rozumieniu symboli  idzie dalej niż neokantysta E.Cassirer - znaczenie symbolu leży w tym że tworzy 

ludzką przestrzeń myślenia i działania. Symbol jest  dla P. Ricoeura  koniecznym pośrednikiem na 

drodze do samego siebie,  jest czymś objawiającego samowiedzy nią samą. ”powtórny przewrót 

kopernikański (..) byt który ustanawia się w cogito, odkrywa, iż akt, dzięki któremu odrywa się od 

całości, nadal należy do bytu zwracającego się doń z wezwaniem w każdym symbolu”.
1283

 Czyli 

człowiek niejako auto-kreuje się w kontekście i opozycji do symbolu, tworząc symbole, „wykrawając” 

je ze zmysłowości, kształtuje samego siebie. Jest tak z uwagi na  labilność i nieokreśloność, które 
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skłaniają by do siebie jako podmiotu wracał tylko okrężną drogą poprzez symboliczne wytwarzane 

obiektywizacje. Transcendentalna dedukcja symbolu P. Ricoeura dopełnia projekt E. Cassirera 

przedstawienia symbolu i formy symbolicznej jako czegoś poza podziałem przedmiotowo –

podmiotowym. W tym sensie ukazuje symbol jako uniwersalny pośrednik przedmiotwo-podmiotowy, 

który nie tylko przywodzi przedmiot do podmiotu, przywodzi podmiot do samowiedzy, ale 

uświadamia podmiotowi jego samowiedzę oraz ją konstytuuje. P. Ricoeur podsumowuje plan 

E.Cassirera aby nadać symbolowi rangę podobną formom naoczności zmysłowej u Kanta. My 

postulujemy i staramy się udowodnić nawet śmielsze twierdzenie że symbol stwarza możliwość 

samowiedzy. 

                                     Symbol separując człowieka od otoczenia przyrodniczego umożliwia mu 

suwerenną refleksję i, co najważniejsze autorefleksję. Jednak jego rola na tym się nie kończy, za 

jego pomocą bowiem człowiek jest w stanie dokonać aktu auto-transcendencji, wykraczając 

poza więź przedmiotowo-podmiotową czego dowodem jest spekulacja filozoficzna odniesiona do 

własnej egzystencji.  Podsumowując ten etap rozważań należy stwierdzić że rola symbolu w historii i 

ewolucji podmiotowości człowieka jest kluczowa ale nie zakończona. Posiłkując się pomysłem G. 

Godlewskiego na temat pisma jako możliwej formy symbolicznej, oraz spekulacjami współczesnych 

antropologów (M. Donald, W. Burszta) można pokusić się o  rozważenie wpływu kultury 

multimedialnej na kształtowanie się tożsamości osobowej i szerzej podmiotowości człowieka 

współczesnego. 

                                     Ego abstrakcyjne -ten termin wprowadza J.C. Kaufman rozważajac przyszłość 

jaźni w kulturze intermedialnej. Stwierdza on podobnie jak W. Burszta że nigdy wcześniej przed 

nastaniem ery eksternalno-symbolicznej (M.Donald)
1284

w świecie nie było nigdy tak  wiele i tak 

zróżnicowanej oraz zdolnej do ekspresji podmiotowości jak dzisiaj z uwagi na "nieskończoną 

różnorodność postępowań indywidualizujących".
1285

Nasze interakcje ze światem są kształtowane przez 

techniki gromadzenia informacji i przez użycie technik narracyjnych, które integrują informacje w 

koherentne całości. Oba te zestawy umiejętności angażują innych którzy pomagają nam „wyrzeźbić” 

autobiografie na postawie tego, co się wydarzyło.  Podejmując temat jaźni autobiograficznej jako 

podmiotu na najwyższym poziomie poddanego procesowi czasowej konfiguracji w pryzmacie historii 

i zarazem odniesionego do zewnętrznych wzorców upodmiotowień sedymentowanych poprzez tekst w 

kulturze, wkraczamy zarazem w problem uniwersalizacji „ja” i formy jego przetrwania w kulturze.
1286

 

Tak powstaje  „trzeci świat Poppera”  
1287

Schematy myślenia ulegają interioryzacji w refleksyjności 

indywidualnej, dokonująca się w ten sposób eksterioryzacja indywidualistyczna wytwarza wokół 

podmiotu-autora dzieła nową socjalizację. Wytwarzają sferę która poprzez słowa i instrumenty 

symboliczne wpływa na zapośredniczony stosunek do świata, jak też na niebezpośredniość stosunku 

człowieka do siebie. Słowa i inne instrumenty symboliczne zapośredniczonego stosunku do świata jak 

też  niebezpośredniość stosunku człowieka do siebie skłania by do siebie jako podmiotu wracał tylko 

okrężną droga poprzez symbolicznie wytwarzane obiektywizacje. W ten sposób powoduje że do siebie 

jako podmiotu „wraca”  okrężna drogą poprzez symboliczne wytwarzane obiektywizacje. Jak pisze 

J.C. Kaufmann: eksterioryzacje są stopniowo w czasie historycznym coraz bardziej 

zindywidualizowane. Dzieła zmierzają do personalizacji aby stać się podczas ciągłych relacji 

jednostki z jej eksterioryzacjami,  podstawowym narzędziem budowy „ja” – jest korelat 

obiektywny zyskujący status zastępnika czyli symbolu.  Koncepcja zarówno  J.C. Kaufmanna jak i 

W. Onga głosi że jednostka jest coraz bardziej określona przez otoczenie które zobiektyzowała. 

Następuje indywidualizacja dzieł. Powołując się na te koncepcje chcemy przypomnieć że naszą 

kluczową tezą jest że formowanie „ja” jako reprezentacji podmiotu w odbiorze wewnętrznym i 

zewnętrznym oraz w ogóle podmiotu, następuje w fazach odpowiadających formom 

symbolicznym. 

                                      „Ja” historyczne poszukuje spójności i sensu historii, to odpowiednik „ja „ 

autobiograficznego na płaszczyżnie zbiorowej, stara się nadać sens swojej historii czyli 

zindywidualizowanemu mitowi . Na tym polu historia jest drugą naturą człowieka podobnie jak sądził 
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W. Dilthay
1288

, jednak nie jedynie; na naturę człowieka  w równej mierze  składają  się: symbol, mit i 

rytuał. Przy czym mit jest symbolem rozwiniętym w narrację, natomiast rytuał symbolem w ruchu. 

Współtworzą one w rożnym stopniu jednostkowość człowieka, każde odpowiada za coś innego. Mit to 

uniwersalny model radzenia sobie ze światem, mimesis zapewnia synergiczne zadomowienie w 

świecie, wśród ludzi,  język to mechanizm dla umysłu opanowania otoczenia i komunikacji, historia - 

porządkowanie świata w sensie czasowym zarówno autobiografii prywatnej jak i historii - 

zindywidualizowanego mitu. Wreszcie sztuka to próba symbolizacji ale zarazem eksterioryzacji 

samego siebie, przybliża oddalony symbolicznie świat, oswaja go i uwiecznia. Wszystkie te aspekty są 

niezbędne dla jednostki. Życie duchowe ludzi nie posiada realności fizycznej, nieustanne wysiłki by 

podtrzymywać jego realność muszą być ponawiane, skostniałe symbole historycznie uprawomocnione 

muszą ukazywać swoje dynamiczne oblicze poprzez  pracę  symbolicznego samokształtowania się 

jednostki. 

                                        Relacja ja-ja, pierwotne wewnętrzne zdwojenie umożliwia emergencję 

jednostki jako podmiotu. Następuje to symultanicznie poprzez proces autokreacji i 

samobudowania podmiotu kulturowego. Poznanie samego siebie to nie proces poznawczy to akt 

budowania podmiotu umieszczonego w czasowości, konfiguracji historii i projektowaniu 

przyszłości. Jaźń autobiograficzna jest autobiografią uświadomioną
1289

(A.Damasio). Podmiot 

rozwija się jednak na planie społecznym, który rozumiany jako wynik współgry jednostek dostarcza 

mu kolektywnych wzorców poznania, rozumienia i samorozumienia. Społeczeństwo daje jednostce 

klasyfikacje, operacje logiczne i powszednie metafory. Pojęcia po zinterioryzowaniu określają ramy 

postrzegania i dostarczają podstawowego materiału do myślenia, elementów z których każdy tworzy 

swoją szczególną budowlę pojęciową. Myślenie mityczne towarzyszy nam stale, nie umiemy żyć bez 

niego. Cel  życia w sensie  wertykalnym czyli osiąganych historycznie i biograficznie celów i 

wypełnianych zadań, musi dla uzyskania pełni i komplementarności poziomów egzystencji być 

uzupełniony przez sens horyzontalny czyli wpisanie się w drogę mityczną. Człowieczy los to właśnie 

dziedzictwo mitu. Jak pisze P. Valery
1290

 na tym polega najważniejsza rola poezji, aby w pełni być 

człowiekiem należy czerpać zarówno ze sztuki jak i mitu budulec do samoidentyfikacji. Wniosek jaki 

płynie z dzieła E. Cassirera, P. Ricoeura i klasyków nowożytnej niemieckiej i amerykańskiej 

antropologii wydaje się przejrzysty. Formy symboliczne w swych różnych przejawach stanowią 

podstawę do budowania przez mit, język czy sztukę spójnego świata według podmiotowych praw i 

tworzenia pomostu miedzy światem zewnętrznym a wewnętrznym. Znaczenie ich leży w 

specyficznym kierunku idealnego tworzenia, w sposobie obiektywizowania wrażeń. Świat form 

porządkowych współtworzą świat człowieka, specyficznie ludzką przestrzeń. Ta przestrzeń i czas to 

efekt formowania symbolicznego, sztuka pełni rolę zwornika w tym systemie. Ekspansja „ja” 

następuje poprzez komplementarną pracę symbolu jako scalenie różnych funkcji „ja” przez symbol, 

połączenie „ja” przez symbol rozumiany jako terminus ad quo czyli teleologiczne i terminus ad quem 

czyli w pryzmacie antropogenezy. Społeczeństwo tradycyjne nie jest w stanie wypracować myślenia 

typowo refleksyjnego 
1291

 , wobec braku pisma pozbawione jest skutecznego narzędzia dla rozwijania 

myślenia spekulatywno-abstrakcyjnego. Dekontekstualizacja mowy za pomocą pisma zmienia zatem 

nie tylko sam środek komunikacji (pismo zastępuje komunikowanie werbalne) powoduje zmianę 

samego komunikatu (tekst zyskuje status autonomiczny jako przedmiot refleksji), tym samym pismo 

depersonalizuje przekazywaną treść i może jej nadawać charakter ponadczasowy. Ale poza tym i 

przede wszystkim powoduje kluczową zmianę w podmiocie, trudno nawet określić go jako podmiot 

dysponujący nim, raczej jako podmiot współuczestniczący w nim i poprzez nie stający się sobą w 

najwyższym sensie. Dlatego też postulujemy za G. Godlewskim aby pismo uznać za kolejną z form 

symbolicznych. Niewykluczone jak pisze S. Langer że: „ewolucje język poprzedzał uroczysty i pełen 

znaczenia rytuał”
1292

. Natomiast rytuał poprzedzał zjawisko mimesis. Język wyekspandowany na 
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zewnątrz staje się tekstem, który w swych różnorakich przejawach wobec podmiotu, z którego 

pochodzi jawi się jako eksterioryzacja. Pary korelacyjne: metafora- metonimia, rytuał-mit, semiotyka-

składnia którymi poświęciliśmy tyle miejsca w naszej pracy nie mają charakteru akcydentalnego 

wobec problematu podmiotu ale istotowy. Wszystkie te symboliczne czy quasi-symboliczne formy 

pośredniczące miedzy światem a wyłaniającym się z niego dopełnieniem – podmiotem, mają istotny 

charakter, nie są jednak jedynie narzędziami podmiotywizacji, stają się rdzennym czynnikiem 

wewnętrznym w funkcjonowaniu podmiotu kumulatywnego, takimi jak działanie epizodyczne, 

mimesis, język i eksterioryzacje. Wszystkie one są wewnętrznymi wymiarami podmiotu, a nie jego 

zewnętrznymi wektorami. 

                                       Narracyjna jedność życia  nie polega tylko  na  syntezie zmyślenia i żywego 

doświadczenia, ale przede wszystkim uwidacznia się w fundamentalnej roli opowieści w tworzeniu się 

podmiotu i doświadczeniu jego jedności. Jak pisze A. Kowalski 
1293

 człowiek archaiczny, 

funkcjonujący na poziomie jaźni metamorficznej i potem mitycznej nie pretendował do osiągnięcia 

podmiotowości transcendentalnej. Podmiotowość odwołująca się do doświadczeń własnej duszy( jako 

czegoś autonomicznego i aktywnego) jest znana dopiero od czasów Heraklita i greckich liryków np. 

Pindara. Wtedy dopiero sformułowano pojecie „głębi duszy ludzkiej”. Ale jeszcze wtedy symbole 

należały do szerzej rozumianej dziedziny egzystencjalnej, emocjonalnej. Są one wyrażane 

ekspresyjnie.
1294

 Działanie rytualne właśnie, obok rytmicznych notacji, harmonijnych i powtarzalnych 

reprezentacji ikonicznych, traktuje się jako mnemotechniczny mechanizm modelujący system 

komunikacyjny w kierunku recepcji piśmienności. Ponadto rytuały uważa się za funkcjonalnie 

analogiczne do literackich systemów zapisu,  deponowania i odczytywania społecznie akceptowalnej 

wiedzy. W ten sposób działania rytualne mogą być przez badaczy postrzegane jako fundament 

tradycji. Zrytualizowany styl działania, jako rodzaj „oralnej piśmienności”, a charakteryzujący się 

stabilnością syntaktyczną oraz zawartością semantyczna bywa określany jako propedeutyka pisma 

.Według E. Gellnera
1295

 dopiero pismo wprowadziło do historii kultury zjawisko uzewnętrznienia 
myśli, uniezależnienia treści od wyrażającego „ja” podmiotu .  

                                      W ten właśnie sposób indywidualność i podmiot jest w stanie zaszczepić się w 

tzw. „Trzecim Świecie„ K.Poppera
1296

.Dokonuje tego za pomocą tzw. eksterioryzacji (J.C. 

Kaufmann). Umysł odkrył bowiem  jak pisze M. Lewis sposoby na to aby trwać dłużej niż mózg, 

który pierwotnie powołał go do istnienia.
1297

 Umysł jest kognitywnym aspektem podmiotu i bez 

systemu podmiotu kumulatywnego istnieć nie może. Wszelkie zdarzenie zachodzące w mózgu da się 

opisać jedynie za pomocą symboli, których szafarzem jest umysł, będący emergentnym wytworem 

kultury, nie zaś mózg będący czystym organem biologicznym. W jakim sensie jak chce M. Lewis  

umysł jest wytworem kultury ? Tu przywołajmy ponownie  koncepcję S. Żiżka który w ślad za 

J.Lacanem sformułował teorię podmiotu ekstymnego (poprzez kulturę odzwierciedla się  tam w 

zewnętrznych źródłach informacji wchodzi w interferencję z innymi ).
1298

 T. Deacon w swojej 

koncepcji ko-ewolucji  mózgu i symboli czy też w projekcji na szerszą płaszczyznę umysłu i 

kultury.
1299

 

                                       Człowieka można by nawet zdefiniować jak stworzenie, które nie 

występuje „w stanie natury”, ponieważ z chwilą gdy staje się rozpoznawalne jako człowiek, 

znajduje się już w stanie kultury. Czyli jako podmiot człowiek zaistniał od razu w kulturze, 
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podmiot w filozofii kultury i szerzej   podmiot w kulturze to podmiot w ogóle, bowiem bez 

kultury nie ma podmiotu i vice versa. Jak rozwiązać ten paradoks  o postaci „jajko czy kura” , 

należy chyba uznać że człowiek wkracza w kulturowy umwelt zarazem roztaczając go, „wykluwa 

się” jako podmiot w lotnie kultury. „Człowieka który jeszcze nie wyłonił się z nieświadomości- a 

wiec w czasach kiedy nie istniały symboliczne narzędzia świadomości, obrazy i słowa – musimy 

wyobrażać sobie jako istotę niemą i pozbawiona wyrazu w tym stopniu jaki współcześnie wykazuje 

tylko ludzie upośledzeni umysłowo”
1300

- pisze M. Lewis. Jako podmiot funkcjonować może tylko w 

kulturze  wobec i poprzez symbole bez kultury nie tylko jest zwierzęciem, ale nie ma możliwości stać 

się podmiotem czego dowodzą przykłady tzw. „dzikich dzieci” pozbawionych oddziaływania 

wspólnoty.
1301

 Dlatego pierwszym zadaniem człowieka nie było wytwarzanie narzędzi dających 

władze nad środowiskiem, lecz jeszcze bardziej instrumentów służących panowaniu nad sobą, a 

zwłaszcza nad nieświadomością. Wynajdywanie i doskonalenie tych instrumentów – rytuałów, 

symboli, słów, obrazów, obowiązujących sposobów zachowania (obyczajów) było  głównym zajęciem 

wczesnego człowieka bardziej niezbędnym od przetrwania niż wytwarzanie narzędzi i o wiele 

istotniejszym dla jego późniejszego rozwoju.
1302

Wizjonerskie  tezy Mumforda Lewisa wymagają 

doprecyzowania :” pierwotnym źródłem autotransformacji człowieka ze zwierzęcia w osobę była 

właśnie cała sfera ta sfera jego istnienia która nowoczesny umysł naukowy w poczuciu wyższości 

intelektualnej odrzuca. Rytuał, tanie,c totem, tabu, religia magia one położyły fundament pod 

późniejszy wyższy rozwój człowieka.”
1303

Pierwszym zadaniem człowieka pierwotnego było nadawanie 

formy ludzkiemu „ja”, które zdystansowało się  od pierwotnej cielesnej protojaźni zwierzęcej poprzez 

wytwarzani symboli - jedynych narzędzi które można było budować z materiałów dostarczanych przez 

ciało samego człowieka, czyli snów, wyobrażeń i głosu. Począwszy od etapu mimetycznego skłonność 

do rytmicznych i powtarzalnych ruchów ciała ustalał  się rytm który przez permutacyjne zmiany 

przeistaczał się w rytuał. „W ten sposób  (człowiek) stał się panem autostymulacji oraz 

samosterowności.”
1304

 Umysł zaczął działać jako ośrodek organizacyjny służący wprowadzeniu 

przystosowań zwrotnych i przekształceń zarówno w świadomości człowieka jak i jego środowisku. 

Aspekt podmiotowości o charakterze czysto poznawczym to właśnie umysł, pewien abstraktyw-

derywatyw  procesu emergencyjnej autokreacji  wynikającej ze stosunku wzajemnych ustosunkowań 

co najmniej czterech poziomów podmiotu.  Z chwila gdy umysł, czerpiąc z obfitego strumienia 

obrazów i dźwięków płynących z niego samego, zbudował system dających się oddzielić i 

przechowywać symboli, zdobył niezależność która jest nieosiągalna w naturalnych warunkach dla 

innych prymatów .
1305

 M. Lewis wyraża tymi słowami tezę M. Donalda o trzecim poziomie kultury 

dającym pełną autonomię.  Przestrzeń symboliczna jest rodzajem stempla jaki umysł odciska na 

zewnętrznej rzeczywistości, w ten sposób inkulturacja oddziaływuje zwrotnie. W ten sposób cała 

rzeczywistość jak pisze W. Ong  ma wymiar semiotyczny, mówiąc nieco kolokwialnie ; „wszystko coś 

znaczy”. Hybrydyczny umysł to produkt rozwoju mózgowia i niewidzialnej sieci kultury. Pełna 

symboliczna zdolność wymaga interakcji z eksternalnym, zewnętrznym systemem pamięci. Jakie jest 

znaczenie tego systemu dla formowania się” ja”- ego o to jest pytanie na które staraliśmy się w 

niniejszej pracy odpowiedzieć w sposób złożony.  W ten sposób poprzez sam akt wzbogacania 

znaczenia życia umysły uczą się przedłużać własne istnienie i wpływać na ludzi odległych w czasie i 

przestrzeni, ożywiając i pogłębiając coraz większe fragmenty doświadczenia . W ten  również sposób 

za pomocą eksterioryzacji czyli kulturowych pieczęci indywidualizacji, indywiduum przezwycięża 

biologiczna śmierć organizmu który jest jego nośnikiem. Owe eksterioryzacje nadając piętno 

minionych indywiduów aktualnie egzystującym „ja”, i z jednej strony przybierają charakter memów z 

drugiej stanowią współczesny odpowiednik rytualnej indywiduacji. O Inicjacji poprzez lekturę 

wielkich tekstów narracyjnych wspomina K. Armstrong w „Krótkiej historii mitu”
1306

.Uznaje wielką 

współczesną modernistyczną literaturę która jest opowieścią o indywiduum za zastępnik rytuału 
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inicjacyjnego dającego jednostce inkarnacyjne „ja”. Tak również generowany jest  jeden z 

komponentów „trzeciego świata Poppera.” 

                                        Kolejnym koniecznym założeniem jest przyjecie punktu widzenia 

interakcjonizm symboliczny pod patronatem pod Ch. Cooleya, G.H.Meada i W.Burszty. Jednak to 

rodzi również problemy dla podmiotu współczesnego. Narratywizacja która stanowi rdzeń podmiotu 

na szczeblu zewnętrzno-symbolicznym, powoduje rozspojenie wewnętrzne i brak skoncentrowanego, 

nie-relacyjnego punktu odniesienia. Człowiek ponowoczesny pozbawiony jest trwałych ram 

pojęciowych (w które mógłby się wpisać) które miał do dyspozycji respective były mu narzucone np. 

przez religie. Zanik trwałych i niepodważalnych kontekstów kształtowania się indywidualnych 

biografii zmusza jednostki do budowania własnej tożsamości z materiałów najróżniejszej 

proweniencji, które wszakże nie składają się na jakąś spójną i skończona całość narracyjną. To czy 

nasze życie ma sens zależy w znacznym stopniu od naszych własnych środków ekspresji, 

przybierających postać tzw. systemów abstrakcyjnych i doświadczeń zapośredniczonych. Według 

A.Giddensa zdolność autonomicznego myślenia i refleksyjność umożliwia swego rodzaju 

emocjonalne przeprofilowanie jaźni . Idą dalej, rozwijając jego koncepcję można spekulować na temat 

podmiot przyszłości w oparciu o nową form symboliczna jaka może się pojawić w kontekście kultury 

multiwizualnej  i interakcyjnej. W naszej wersji jaźń jest konstruowana w oparciu o wymianę 

symboliczną gdzie  w toku wspólnej kooperacji znakami powstaje generuje się nowy poziom znaków: 

indeks, ikona , symbol a zarazem samo zrozumienie wzrasta i powstaje nowa formuła jaźni. „Ja” jest 

współkształtowane przez innych i autointerpretacje za pomocą znaków które koncentrują się w nowe 

formy symboliczne. A. Giddens stwierdza że refleksyjność jest kluczowa dla generacji jaźni która w 

gruncie rzeczy jest procesem samo-definiowania opierając się na obserwowaniu, kontrolowaniu i 

poddawaniu refleksji psychologicznych i społecznych informacji dotyczących możliwych wyborów i 

dróg życiowych. W ten sposób powstaje wizja tożsamości jako samosterującego się i 

samokotrolującego się projektu,  refleksyjna tożsamość jest samosterowna, refleksyjnie i emocjonalnie 

zaangażowana w życie społeczne.
1307

 Zaciera się granica między otoczeniem społecznym a przekazem 

medialnym. Bardziej powszechny dostęp  do mediów pozwala się ludziom zdystansować od 

otaczającej rzeczywistości, co wzmaga kreatywność. Jednocześnie własne „ja” i życie w wyobraźni 

podlega uzależnieniu od materiału medialnego, nad którym ludzie nie mają kontroli. Mamy tu do 

czynienia z paradoksem refleksyjności (wynikającej z indywidualizacji życia) i zależności (wynikłej z 

instytucjonalizacji). Społeczne afiliacje; płeć, narodowość, status społeczny stają się mniej  istotne,  

istotnym źródłem poszukiwań są media i internet tworzące horyzonty wyobraźni dla świadomości 

neomitycznej
1308

, tworząc współczesną wersje „człowieka bez właściwości”. Koszty indywidualizacji 

to odejście od wzorców  rytualnego upodmiotowienia   na rzecz zewnętrznego standaryzowania i 

zewnętrznej sterowności.  Proces budowania własnego „ja” jest coraz intensywniej wzbogacany 

medialnym materiałem symbolicznym, co powoduje że żyjemy dzisiaj w świecie w którym zdolność 

doświadczania niekoniecznie musi mieć związek z tym co napotykamy na swojej drodze
1309

. Media i 

internet tworzą horyzonty wyobraźni dla świadomości która można nazwać neoomityczną. 
1310

 Ja 

autobiograficzne  z pewnego punktu widzenia to zakotwiczenie w trzecim świecie Popperowskim 

(R.Piłat)
1311

 towarzyszy temu jak pisze J.C.Kaufman gra z obiektywizacjami. Według G. Simmla 

interakcja człowiek -kultura jest motorem napędowym rozwoju obu członów - człowieka i jego 

wytworów. Podmiot ludzki obiektywizuje swą indywidualność w postaci wytworów.   

                                       Symbol stworzony przez artystę tworzy niejako  prywatny idiom, który  

wyrasta i  tworzy własną rzeczywistość. Prywatny mit jakim jest sztuka to właśnie auto-uniwersum, w 

którym nowy język  model świata i zależności panujące stanowią punkty odniesienia obiektywizującej 

się poprzez sztukę indywidualności. Sztuka  staje się w ten sposób kotwicą w trzecim świecie i 

czynnikiem antropomorfizujący kulturę. Przesłanie P. Valery’ego 
1312

sprowadza się do konstatacji że 
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to co poezja robiła u zarania czasów  twórca robi teraz na nowo, sztuka jako nauka forma symboliczna 

jest powrotem do źródeł ale zarazem uczłowieczeniem świata, w znaczeniu usensownieniem i 

odciśnięciem na nim jednostkowego  piętna . Poeta J.Czechowicz w swej pracy na temat związku mitu 

i sztuki a w szczególności poezji („Klucz symboliczny do poematu”) pisze:” matką bogów(…)jest 

wyobraźnia”
1313

- wyraz ja indywidualnego kształtowania nabiera formy obiektywnej wchodzi w 

relacje z innymi podmiotami.  Proces obiektywizacji postępuje gdy człowiek przekracza symbolicznie 

okowy przedmiotowego wyrazu i zamiera w kolejnych przejawach . Ten proces obiektywizacji-

subiektywizacji scharakteryzowany przez G. Simmla nie ma końca.  Jak pisze J. C. Kaufman 

eksterioryzacja znaku to odwrotny proces wobec   interioryzacji. Dwa procesy interioryzacji 

znaku i eksterioryzacji znaku współtworzą dialektyczny splot. Termin  eksterioryzacja ma 

podkreślać odwrotny i komplementarny proces względem wyróżnionej przez L. Wygotskiego 

interioryzacji.  I to właśnie zestawienie i kompleks interioryzacyjno-eksterioryzacyjny rodzi 

samoświadomość. Jak pisze P. Gardenfors 
1314

interioryzacja (w zasadzie integracja) 

zewnętrznego punktu widzenia na nas samych to pierwszy krok. W ten sposób powstaje 

ekscentryczna pozycjonalność, patrzymy na siebie z zewnątrz.  Kiedy ten zewnętrzny punkt 

widzenia zintegrowaliśmy z naszym bazowym” ja” proto-jaźnią i ja metamorficznym 

upodabniającym się do innych, osiągnęliśmy pierwszy szczebel. Drugi kluczowy krok  to druga 

interioryzacja polegająca na interioryzacji ekscentrycznego widzenia niejako patrzenia na 

przestrzeń wewnętrzną z wewnątrz
1315

.Wszystko to odbywa via symbolis. Mowa magiczna będąca 

presymboliczną ekspresją  „ja” mimetycznego, którą należy uważać za wyłączny sposób realizowania 

archaicznych czynności werbalnych, różni się zasadniczo od języka.
1316

 W kulturze magicznej gdzie 

słowo jest zawsze aktem działania, nie istnieją warunki do usytuowania się mówiącego poza 

wypowiedzią, poza działaniem. Nie jest możliwe w ogóle ekstra-pozycyjne usytuowanie się człowieka 

magii i mitu wobec rzeczywistości której on podlega i która go kształtuje. Lingwocentryzm to inny 

stopień integracji systemowej i odmienności pełnionych społecznie funkcji niż mowa magiczna. 

Kolejny przełom niesie pismo tworząc zewnętrzny nośnik upodmiotowienia i przez to semantyzując 

otoczenie (W. Ong) a zarazem poprzez dieresis oddalając rzeczywistość przedmiotową od podmiotu i 

nasilając jego alienację. Ten proces w wymiarze ontogenetycznym obserwujemy w życiu 

jednostkowym kiedy człowiek w miarę bycia starszym coraz bardziej oddala się od świata 

zmysłowego, nie utożsamia się ze swoimi emocjami i coraz bardziej zarazem pogrąża się w świat 

abstrakcyjnych rozważań, myśli i spekulacji. Intuicyjnie jest to łatwo uchwytne w introspekcji
1317

. 

Dopiero w tekstualistycznej optyce widzenia świata zarysowuje się horyzont przyszłego 

symbolizowania semantycznego, mowa bywa określana jako propedeutyka pisma . W 

przeformułowanej wersji interakcjonizmu na gruncie którego stoimy wychodzi się bowiem z założenia 

ze język służy przede wszystkim organizowaniu działania, nie jest narzędziem oznajmiania stanów 

rzeczy, jest on podporządkowany ich kreowaniu.  To co jest metaforą dzisiaj było rzeczywistością 

literalną wczoraj - jak pisze A. Kowalski 
1318

 i będzie jutro, dodajmy, dzięki eksterioryzacji historia 

zatacza koło- od metamorfozy poprzez metaforę i język aż po eksterioryzację. Jednak konfrontacja 

podmiotu narracyjnego z przetworzonym semantycznie umweltem nie powoduje samych korzyści 

wywołuje również poważne problemy. W. Burszta pisze nawet o  destrukcji tożsamości narracyjnych 

człowieka ufundowanych w kulturze druku  nawiązując  twórczo do idei W. Onga.
1319

 Powstaje nowy 

typ intermedialnej podmiotowości, podmiotowość typu insert, jak pisze W.Burszta. Współczesny 

człowiek w coraz większym stopniu pozbawiony jest trwałych ram pojęciowych o proweniencji 

religijnej które miał do dyspozycji w kulturach tradycyjnych. Zanik trwałych i niepodważalnych 

kontekstów kształtowani się indywidualnych biografii zmusza jednostki do budowania własnej 

tożsamości (jest to repetycja na wyższym szczeblu spirali podmiotowości procesu ze stadiów 

epizodycznego mimetycznego i symbolicznego) z materiałów nie składujących się na spójną i 
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skończoną całość narracyjną.
1320

Odnajdujemy sens życia poprzez jego artykulacje, to czy nasze życie 

ma sens, zależy w znacznym stopniu od naszych własnych środków ekspresji. Dla P.Ricoeura 

biegunowe idem  i  ipse to dialektyka charakteru i przysięgi. Biegunowość bierze się stąd że 

tożsamość narracyjna wpływa na ustanowienie pojęcia tożsamości osobowej, która jest swoistą 

średnią miarą między biegunem charakteru (zejściem się idem i ipse) a biegunem zachowania siebie, 

na którym bycie sobą uwalnia się od bycia tym samym. (Zjawisko czasu staje się wewnętrznym 

wymiarem podmiotu a nie jedynie zewnętrznym  kryterium orientacji wobec świata zewnętrznego). 

Jaźń autobiograficzna realizuje się poprzez czas podobnie jak realizuje się symbolicznie. Jak pisze M. 

Drwięga
1321

 związek miedzy tożsamości bycia sobą a odmiennością jest dialektyczny, to znaczy ze 

odmienność nie przyłącza się z zewnątrz do tożsamości, ale że przynależy z istoty do sensu i 

ontologicznej konstytucji tożsamości idem i  ipse , takożsamości i tożsamości dynamiczna 

uwzględniająca kryterium czasowości. Relacja wobec czasu podmiotu mówiącego i podmiotu 

działającego, relacji której czasowość zostaje stematyzowana przez opowiadanie. 
1322

 Rozróżnienie na 

tożsamość idem i ipse  dokonane przez P. Ricoeura w kontekście filozoficznym na poziomie analiz 

antropologicznych i socjologicznych okazuje się niezwykle ważne i empirycznie użyteczne. W 

Cassirerowskim podziale na formy symboliczne,
1323

 wzbogaconym o refleksje P. Ricoeura występuje 

paralelność hybrydyczności jaźni na poziomie narracyjnym w której memete/idemite odpowiada 

ciągłości, a ipseite koherentności a hybrydyczności całego systemu, w którym „ja” opiera się na 

dwóch filarach: cielesności i ewolucji mózgu oraz kulturze symbolicznej. Człowiek w swej 

najgłębszej warstwie jest rozpięty miedzy dwoma biegunami i do końca nie przynależy do żadnego z 

dwóch światów ; natury ani kultury. Cieleśnie pogrążony jest w świecie odruchów z którego jednak w 

świat kultury przenosi go symbol. Z tym drugim światem czy też „trzecim królestwem” jak pisze H. 

Lang, z uwagi na swą genezę i usytuowanie cielesne nie może się do końca utożsamić. Zarazem 

jednak to kultura zapewni mu jako indywiduum namiastkę nieśmiertelności. Rozpięty między tymi 

dwoma światami pozostaje w swym rdzeniu istotą nie tylko jak piszą klasycy antropologii niemieckiej 

J.G. Herder, F. Nietzsche, A. Gehlen, H. Plessner istotą proteiczną ale w swej istocie rozdartą i opartą 

na dwóch filarach.
1324

A. Giddens stwierdza nawet że potencjalnie niemal całe doświadczenie ludzkie 

jest zapośredniczone. Socjalizacja  nie jest czymś naturalnym, opiera się na przekazach 

symbolicznych. W kontekście niniejszych rozważań istotne jest że proces budowania własnego „ja” 

jest coraz  intensywniej wzbogacany medialnym materiałem symbolicznym co powoduje ze żyjemy 

dzisiaj w świec w którym zdolność doświadczenia niekoniecznie musi mieć związek, z tym co 

napotykamy na swojej drodze, z czym obcujemy na co dzień, systemy abstrakcyjne doświadczenie 

zapośredniczone. Stąd J.C. Kaufman
1325

 mówi o „ego abstrakcyjnym” czyli opartym w coraz 

mniejszym stopniu na zmysłowym sensorium, a w coraz większym  na symbolicznie przetworzonej 

sferze eksterioryzacji. Jaka przyszłość czeka podmiot czy będzie on coraz bardziej 

zindywidualizowany,  czy  pogrążony w swoich przejawach symbolicznych –eksterioryzacjach, w 

coraz mniejszym stopniu  wyizolowany wewnętrznie? To pytanie pozostaje otwarte, akcent pada 

jednak na coraz większy udział zewnętrzno-symbolicznego czynnika kulturowego w proces generacji 

jednostkowego podmiotu. 

                                       Biografie jak zaznaczyliśmy stają się „autorefleksyjne  -  „ja” w najwyższym 

sensie, „ja” autobiograficznie  jest „najszersze” w sensie czasowym ( zarazem kultura multimedialna 

rozszerza również jego oddziaływanie przestrzenne). Jednocześnie kultura intermedialno-

audiowizualna powoduje że  za pośrednictwem mediów jednostki prowadzą podwójną społeczno-

przestrzenna egzystencję, są tu i teraz i tam ale takie podwójne umiejscowienie wykazuje strukturę 

schizofreniczną.
1326

 W doświadczeniu bezpośrednim i w takim stopniu jest nasycona znaczeniami, iż 

pojawia się ryzyko że tożsamość i co za tym idzie podmiot zacznie się w niej 
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„rozpuszczać”(aphanisis). Oprócz budowania jaźni następuje też ogólny proces odwrotny-  rozpadu 

wskutek nadmiaru, natłoku bodźców sprzecznych z mimetyczną i mityczną części naszej natury która 

wyznacza sens codziennego życia. Kryzys conditio humana jest w  tym ujęciu to zepchniecie części 

„ja” mitycznej projektującej sens  w cień „ja” historycznego i ego abstrakcyjnego które odpowiadają 

za zadaniowo-funkcjonalną orientacje w świecie i czasie. Co wyklucza osiągnięcie, mówiąc 

górnolotnie „pełni człowieczeństwa”. H. Blumenberg
1327

  w „Pracy nad mitem” stwierdza że obraz 

świata  i miejsce człowieka zastąpione zostało modelem świata poprzez  zapomnienie warstwy 

mitycznej i mimetycznej. Mimesis łącząc nas za światem daje poczucie zadomowienia i wypełnienia 

oraz zajmowania wraz z innymi ludźmi wspólnej  przestrzeni interaktywnej. Separacja od tej sfery i 

życie w sferze wyobrażeń prowadzi do głębokiej alienacji, wyobcowania wtórnego – patologicznego 

wobec pierwotnego wyobcowania atrybuującego człowieka w  ekscentryczna pozycjonalność , która 

nadała człowiekowi autonomię , niejako wyprojektowała go. Wtórne wyobcowanie  doprowadza do 

jego kryzysu, gdy sfera symboliczna, jej  rozrost, hipertrofia przytłacza,  uniemożliwia 

funkcjonowanie w rzeczywistości, jednostka traci kontakt ze sferą fizyczną, która nie poddaje się 

prawom kultury działającym za pomocą symboli.  Następuje alienacja i separacja interaktywno-

fizycznego funkcjonowania od egzystowania w kulturze. Proces społecznego przesytu prowadzi do 

całkowitej zmiany w naszych sposobach rozumienia własnego „ja”. Przestajemy być spójnymi 

jednostkami, koherentnie myślącymi i głęboko odczuwającymi stajemy się zbiorem różnorodnych 

niezbornych i niepowiązanych języków próbujących oddać naszą sfragmentaryzowaną jaźń. Kryzys 

conditio humana jaki wieścił już E. Husserl a potem M. Heidegger i H.Plessner, teraz  zyskuje 

dodatkowe źródła. Jest nim ogólnie pojęta kultura intermedialna i zjawisko wszechobecności 

masmediów. Jak ludzie radzą sobie z natłokiem doświadczeń medialnych i jaki to ma wpływ na ich 

tożsamość narracyjna? Człowiek w kulturze współczesnej zarówno kształtuje swoje „ja” na podstawie 

doświadczeń bezpośrednich i bezpośredniej interakcji  jak i może korzystać z materiału 

zapośredniczonego.
1328

 „Ja” staje się projekcją zwrotna , w której osoba jest w stanie włączyć 

materiały medialne w spójna całość własne opowieści biograficznej, która wszelako ciągle jest 

aktualizowana. ( A.Giddens)
1329

 

                                     Jaźń która konstruuje siebie jedynie w oparciu o fragmentaryczne 

doświadczenia i epizody, nie jest w stanie utrzymać spójności na poziomie emocjonalnym, wraz z 

załamywaniem się spójnych narracji życiowych, osłabieniu ulega symboliczna osnowa jaźni. Mówi 

się o jaźni w kategoriach  fragmentów przepływów i niekończącej się autokreacji. Skutkuje to 

pokawałkowaniem, destabilizacją, rozpadem tożsamości. Technologie informacyjne mają zasadnicze 

konsekwencje dla samej tożsamości. Te nowe formy które być może zasługują by nazywać je formami 

symbolicznymi przyszłości, skutkują wyłonieniem się nowych form jaźni, tożsamości i 

podmiotowości.
1330

 Współczesna jaźń jest do tego stopnia pokawałkowana, zwielokrotniona i 

rozproszona że symboliczna spójność i narracyjna struktura doświadczenia ulega rozpadowi jaźń 

zatraca swą spoistość. Fragmentacja, destabilizacja i sprzeczność stanowią wyróżniki 

ponowoczesności które, znajdują swe wewnętrzne odbicie na poziomie jaźni.
1331

 Nowe strategie jaźni, 

tożsamość narracyjna w świetle naszej pracy uwieńczenie rozwoju jaźni jest dla nowoczesnej 

popularnej koncepcji tzw. „tożsamości narracyjnej” kluczowym terminem jest tu konstruowanie 

siebie, oznacza ono dziś łączenie i dopasowywanie do siebie owych zróżnicowanych form i strategii 

istnienia ,”swego rodzaju nieustanne przeplatanie i wzajemne przekształcanie nowoczesnych i 

ponowoczesnych stanów umysłu”. 
1332

 Następnym krokiem może być koncepcja „tożsamości 

wirtualnej”, ku temu zdaje się skłaniać w swoich pracach W. Burszta .Być może są to zwiastuny że  
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stoimy u progu narodzin nowych form symbolicznych w medium których działanie i myślenie w 

świecie zarówno realnym jak i wirtualnym zyskało by właściwą integracje.
1333

 O podobnym 

paradoksie pisze M. Donald (przeczuwanym już przez G. Simmla): im bardziej indywiduum 

obiektywizuje się poprzez kulturę, tym bardziej kultura indywidualizuje indywiduum, dostarcza mu 

nie tylko możliwości wyrażenia siebie, ale mechanizmów i budulca tworzenia własnego „ja”.
1334

  

Według E. Gellnera dopiero pismo wprowadziło do historii kultury zjawisko uzewnętrznienia myśli, 

uniezależnia treści od wyrażającego „ja”, podmiotu. Zarazem ta autonomia pisma wzmocniła 

autonomię „ja” które zyskało dodatkowe źródło samo zwrotnej identyfikacji. Semantyzacja otoczenia 

o jakiej pisze W. Ong powoduje wzmożenie pośredników samo-odniesienia i tym samym wzrost 

komponentu świadomego życia w życiu biologicznym. W kulturze magicznej gdzie słowo jest zawsze 

aktem działania, nie istnieją warunki do usytuowania się mówiącego poza wypowiedzią, poza 

działaniem. Nie jest możliwe w ogóle ekstra-pozycyjne usytuowanie się człowieka magii i mitu wobec 

rzeczywistości której on podlega i która go kształtuje,  dopiero w tekstualistycznej optyce widzenia 

świata zarysowuje się horyzont przyszłego symbolizowania semantycznego
1335

. Jak pisze W.J. Ong  : 

„Oralność wtórna generuje, tak jak oralność pierwotna,  silne poczucie wspólnoty, słuchania słowa 

mówionego czyni bowiem ze słuchaczy wspólnotę, prawdziwe audytorium, tak jak czytanie tekstów 

pisanych lub drukowanych kieruje uwagę jednostek na siebie.(...) Członkowie pierwotnej kultury 

oralnej, przeciwnie, są nastawieni na zewnątrz, ponieważ mają niewiele okazji kierować się ku 

wnętrzu; my kierujemy się na zewnątrz ponieważ jesteśmy nastawieni na to co wewnętrzne.” 
1336

 

                                      Z kolei K.Rosner 
1337

pisze że podobnie stopniowy charakter ma proces 

osiągania samoświadomości, realizujący się w drodze interpretacji i rozumienia znaków 

stanowiących obiektywizację egzystującego „ja”. Poznanie nie dokonuje się w procesie biernej 

kontemplacji. Jest interpretacją, wykładaniem, które ma charakter otwarty, nieskończony, gdyż 

jest nieustannym krążeniem od siebie do innego. Poznanie to dokonuje się w procesie 

nieustannej autokreacji – konstruując swój świat, rzeczywistość, podmiot  konstruuje tym 

samym siebie .
1338

 

                                      Na czwartym etapie język staje się logocentrycznym mechanizmem 

kulturowym .Wydaje się że w swej koncepcyjnej figurze eksterioryzacji J.C. Kaufmann wraca do G. 

Simmla "ale to wszytko dokonuje sie przez formę ,to znaczy , ze ludzie , łączą się między sobą, 

narzucają sobie nawzajem taki czy inny sposób bycia, mówienia, działania i każdy zniekształcając  

innych będąc są zarazem przez nich zniekształcony".
1339

 G. Simmel uważał kulturę za kontekst 

ludzkich zachowań za świat pełen skrystalizowanych doświadczeń przeżyć poprzedzających formy 

współdziałania i współ-zachowania. Siła  z jaką obiekty kultury oddziaływują na człowieka świadczy  

o potędze z jaką zachowania jednostkowe strukturalizowane są ze względu na uczestnictwo w grupach 

i przejmowane wartości oraz wzorców ich realizacji. Odbywa się nieustanna walka o przekroczenie 

ram. G. Simmel pisząc o „transcendentnym charakterze życia” w bardzo nośnym przykładzie 

umieszcza jednostkę i jej rolę w kontekście kultury.  
1340

" Indywidualność jako oddzielna forma zdaje 

sie wycofywać z ciągłości przepływu życiowego który nie toleruje struktur zamkniętych. Idea 

nieśmiertelności człowieka oznacza po prostu nagromadzenie poczucie tej samoprzekraczalności życia 

uwznioślone w potężnym symbolu. Człowiek to ktoś kto nieustannie przekracza granice i istotę swą 

odnajduje w tym przekraczaniu .”
1341

Skostniałe symbole historii aby „żyć” muszą ukazywać swoje 

dynamiczne oblicze w procesie generacyjnym jaźni autobiograficznej jednostki i w procesie jaki 
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pokazał R.Barthes
1342

 przechodzenia w mit,  kiedy zjawiska historyczne (np. klasyczny przykład bitwa 

na Kosowym Polu dla Serbów) zyskują wymiar mityczno-integrujący dla danej wspólnoty, 

przechodzą niejako na inny poziom hermeneutyki. 

                                     Mechanizmy formowanie tożsamości „ja” ukształtowanym przez 

instytucje kultury współczesnej prowadzą wręcz do “instytucjonalnej refleksyjności kultury” 

pojętej jako wcielenie formy symbolicznej w strukturę nowych mediów. Można spekulować czy 

taki proces prowadzi do wytworzenia się nowej formy symbolicznej. To pytanie pozostaje 

otwarte , podobnie jak kolejne - czy te procesy zaowocują  nowym poziomem podmiotu. 

Tożsamość jaźni (zakłada świadomość refleksyjną) jednostki nie jest czymś danym jako rezultat 

ciągłości jej systemu działania, lecz czymś co musi być stale kreowane i podtrzymywane przez 

jej refleksyjna aktywność. (A. Damasio z innych perspektyw metodologicznych pisze o ciągłym 

kreowaniu „ja” epizodycznego w ramach którego wpisywane są wyznaczniki ja wyższego rzędu 

językowego i autobiograficznego dzięki czemu podmiot stanowi całość a nie rozpada się na 

podsystemy). Tożsamość nie jest własnością przysługująca jednostce, jest jaźnią refleksyjnie 

rozumianą przez osobę w kategoriach jej biografii i tożsamość jednostki to poczucie 

refleksyjnej(refleksyjnie rozumianej) auto-narracyjnej ciągłości. Zdolność utrzymywanie ciągłej 

narracji tożsamość jednostki nie jest dana lecz konstruowane w rozwijającym sie w ciągu całego 

życia procesie samo-rozumienia, konstytuuje się ona w formie spójnej narracji o życiu jednostki. 

J.C. Kaufmann stwierdza
1343

 : eksterioryzacje są stopniowo w czasie historycznym coraz bardziej 

zindywidualizowane. Dzieła zmierzają do personalizacji aby stać się podczas ciągłych relacji jednostki 

z jej eksterioryzacjami podstawowym narzędziem budowy „ja” - korelat obiektywny koncepcja 

jednostka jest coraz bardziej określona przez otoczenie które zobiektyzowała. Indywidualizacja dzieł, 

eksterioryzacja która tworzy jednostkę, nieustannie pozostawia ślady siebie w przedmiotach i osobach 

na oswojonej przestrzeni  podczas cielesnego rozszerzenia związanego z aktywacją przyzwyczajenia, 

oswojony przedmiot zapewnia przetrwanie linii zachowania. Podczas dezaktywacji jest on nośnikiem 

symboliki dotyczącej tożsamości. Człowiek jak społeczna jednostka jest niejako wytworem swoich 

własnych eksterioryzacji.
1344

Wątek narracyjny, historia życia, jaką opowiada sobie jednostka, stanowi 

niewątpliwie narzędzie służące do kształtowania spójnej tożsamości. Ciągłość ja powstaje każdego 

dnia przejmując osady tożsamości zawarte w oswojonych nośnikach. Obiektywizuje się i utrwala nie 

jedna ludzka cecha, lecz cały człowiek który usiłuje zobiektywizować się i zarysować w swoich 

dziełach. Ewolucja sprawiła ze obecnie eksterioryzacje są coraz bardziej zindywidualizowane. A 

zatem dzieła zmierzają do personalizacji i do tego aby stać się (podczas nieustannych relacji 

jednostki z jej eksterioryzacjami) podstawowym narzędziem budowy ja jednostka jest coraz 

bardziej określona przez swoje otoczenie które sama zobiektywizowała. Tym samym niejako 

następuje proces który można by nazwać upodmiatawianiem całej kultury, kiedy to 

subiektywizacja narzędzi symbolicznego wyrazu zostaje wcielona w zasadniczy mechanizm 

kultury w sensie przekazu i dystrybucji form symbolicznych rozumianych jako formy 

świadomości. Ta narracyjna ontologia ludzkiego bytu krzyżuje się z jej interakcyjnością czyli 

zależnością od hetero-definicji w planie kolektywnym i razem współstanowią o specyfice conditio 

humana obecnie. 

                                       Nawet najbardziej pierwotne procesy poznawcze jednostki należą do 

instytucji kolektywnych. Pojęcia których coraz większa liczba jest przechowywana w 

zobiektywizowanej pamięci, mają swoje intensywne i dynamiczne życie, po zinterioryzowaniu 

określają one ramy postrzegania i dostarczają podstawowego materiału do myślenia elementów, z 

których każdy tworzy swoja szczególną budowle pojęciową. Schematy myślenia ulegają interioryzacji 

w refleksyjności indywidualnej.  Refleksyjność indywidualna jest szczególnym zestawieniem różnych 

interioryzacji. Podobnie jak obecnie opowiadanie o życiu, mit był historią opowiedzianą w celu 

przyznania znaczenia wydarzeniom, ostatecznym odniesieniem tworzącym kategorie postrzegania  w 
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związku z abstrakcyjnym „ja”, powstaje w ten sposób nowy wymiar „ja”. W porównaniu do 

indywidualizmu, opowiadanie o życiu odgrywa zupełnie taką samą rolę, jak dawne mity wobec 

„holizmu założycielskiego”, w strukturze mitu i opowiadania występuje wiele podobieństw .
1345

 

Modalność poznawania podczas ustanawiania więzi miedzy działaniem a opowiadaniem 

biograficznym „dokonuje hipostazy jednostki i jej subiektywnej niezależności”. 
1346

Dzielenie się 

światami wewnętrznymi to atrybut istot gregoriańskich jak stwierdza P. Gardenfors 
1347

. Nauka, 

język i mit koegzystują i tworzą sieć symboliczną, tekstualną.  Te rzeczywistości stanowią odrębne 

osnowy które splatają się tworząc symboliczną  sieć kultury która, jak stwierdza H. Blumenberg, 

odgrywa role ochronną taką jak niegdyś mit. Przede  wszystkim poznawczy aspekt zwielokrotnia się. 

Natomiast aspekt nazwany przez M. Heideggera „zadomowieniem” który przypisuje  mitycznej 

funkcji mowy, rozumianej sensu largo  określający ją jako  „domostwo bycia”, zostaje zepchnięty. 

Człowiek jest wyalienowany, traci mit (Rollo May „Błaganie o mit”)
1348

 pojęty jako jego uniwersalny 

model –obraz. Pojęcia po zinterioryzowaniu określają ramy postrzegania i dostarczają podstawowego 

materiału do myślenia, elementów z których każdy tworzy swoją szczególną budowlę pojęciową. 

Dokonując eksterioryzacji indywidualistycznej, wytwarza wokół dzieła-autora podmiotu twórczego, 

tworzącego przede wszystkim symbole i poprzez symbole nową socjalizację. Z punktu widzenia 

filozofii kultury, rola artysty była kluczowa z uwagi właśnie na wytwarzanie wczesnych  

eksterioryzacji obiektywizacji stanów wewnętrznych prowadzących   do tzw. ewaluatywnego 

rozdwojenia „ja” w przedhistorycznej fazie. Kontrowersyjny badacz G. Bateson w pracy „Umysł i 

przyroda”
1349

przypisuje w sensie ontogenetycznym rozdwojeniu „ja” w komunikacji zarówno efekt 

kumulacyjno-rozwojowy jak i (por . geneza schizofrenii według G. Batesona) wytworzenie 

wirtualnego oponenta ( czego modelową egzemplifikacją są gry n.p.szachy) i co za tym idzie 

rozwinięcie inteligencji makiawelicznej. Dwie przeciwstawne logiki systemu transformacyjno-

symbolicznej generacji podmiotowości to spójność i ewolucja. Wyobrażenie „ja” powinno znaleźć 

formę przystosowania do tego podwójnego ograniczenia jest jedna taka wyróżniona forma – 

narracja..Tworzenie tożsamości jest związane z linią narracyjną jednostka wpisuje się w przebieg 

faktów i wydarzeń tworzących historię. R. Dunbar
1350

 stwierdza że  rozwój samoregulacji tożsamości 

doprowadza do tego że formy narracyjne opanowały nasze życie codzienne i skupiły się na logikach 

biograficznych. J.C. Kaufmann natomiast dodaje że opowiadanie nie jest niczym nowym, sfera 

społeczna jako taka powstała w postaci narracji. Podobnie jak obecnie opowiadanie o życiu mit był 

historią opowiedzianą w celu przyznania znaczenia wydarzeniom ostatecznym odniesieniem 

tworzącym kategorie postrzegania. W związku z abstrakcyjnym „ja”, powstaje nowe „wierzenie” jak 

podkreśla J.C. Kaufmann
1351

 , podobny rozwój historyczny przeszły rytuały pozostają żywotne 

chociaż stają się bardziej spersonalizowane, występuje obecnie zjawisko tworzenia nowych, 

indywidualnych mikro-rytuałów. Każdy wcielony schemat może stanowić podstawę rytuału, 

wystarczy aby przestał być ukryty i został powiązany z opowiadaniem biograficznym, modalność 

poznawania następuje podczas ustanawiania więzi między działaniem a opowiadaniem biograficznym. 

Tworzenie zindywidualizowanych rytuałów, jak dowodzi S.Freud jest chorobliwym  wypaczeniem 

zjawiska które miało wpływ na antropogenezę symboli (D. Czaja
1352

) i wytworzenie się języka. 

Przybierający narracyjną postać wysiłek tworzenia jedności tożsamości stanowi historycznie nowy 

fakt,  dokonuje hipostazy jednostki. Jednostka nie znajduje się w roli która jest zewnętrzna, lecz 

interioryzuje schematy myślenia i działania  to  znajduje sie w centralnym punkcie najbardziej 

osobistego określenia jej właśnie . Jak pisze J.C. Kaufmann „wiara w abstrakcyjne ja jest punktem 
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wyjścia przy tworzeniu tożsamości” , tożsamość jego zdaniem  to fikcja która wytwarza rzeczywistość. 
1353

 

                                       Konkludując należy stwierdzić iż dopełnienie  myśli E.Cassirera odnajdujemy  

w sferze współczesnej filozofującej socjologii i kulturoznawstwie w osobach J.C. Kaufmanna i 

W.Burszty.  J.C. Kaufman stwierdza ; ślady siebie, eksterioryzacje siebie,  indywidualizacja nie jest 

jednorodnym procesem, ma wiele form, oddziaływują na nią różne niekiedy sprzeczne modele 

rozwoju który „tworzy jednostkę na drodze eksterioryzacji” 
1354

. Eksterioryzacja jest przeniesieniem 

wnętrzna na zewnątrz które ujawnia się na przykład w piśmie (co wykazał w swych analizach W. 

Ong).  Eksterioryzacja  nie jest jednak prostym przeniesieniem od wewnątrz na zewnątrz, od 

prawdziwego wewnętrznego ja do uzewnętrznionego wytworu.  Proces eksterioryzacji i 

obiektywizacja sięga powstania sfery społecznej, spowodował on powstanie drugiej natury, 

konkurenta sfery biologii w kierowaniu zachowaniem. Eksterioryzacja stanowi w istocie dążenie do 

tworzenia siebie, przyjęcie zewnętrznego ja. Symbole odnoszą się do myślenia, znaki do zachowania. 

Ikony mają status pośredni, skłaniają do zachowań naśladowczych, zarazem jednak przywodzą coś na 

uwagę i absorbują czymś myśl.  Z rytuału wywodzi się porządek dyskursywny języka i potem tekstu. 

Epeisodos-mimesis-mythos-logos-textum to kolejne stopnie na drodze upodmiotowienia czyli 

przechodzenia bytu nieświadomego i reaktywnego w byt świadomy i aktywny. Pośrednikami 

działającymi na zasadzie mechanizmu zapadkowego (wyjaśnionego przez M. Tomasello) są znaki i 

symbole które można również rozumieć jako zreifikowane przejawy myśli. Tworzą one łącznie z 

działającymi i myślącymi poprzez nie podmiotami skomplikowaną sieć ideatywną. Jak  pisze S. 

Langer;” Współczesny umysł jest nieprawdopodobnym kompleksem impresji i transformacji, jego 

produktem zaś jest materia znaczeń(…)Osnowa tej materii składa się z tego, co nazywamy „danymi”, 

znakami, na które doświadczenie nauczyło nas reagować i na które często reagujemy w sposób 

nieświadomy, Wątkiem jest symbolizm . Ze znaków i symboli tkamy naszą tkaninę rzeczywistości”. 
1355

Tkanina czyli po łacinie textum to popularne niezwykle obecny termin którym posługujemy się aby 

podkreślić że pismo stanowi system który ma status formy symbolicznej. Z kolei  kompleks umysłu o 

jakim pisze S. Langer to w naszym ujęciu nawarstwiający się ewolucyjnie hybrydyczny bio-kulturowy 

podmiot kumulatywny. Słowa takie jak: uważaj ,tutaj, tam, dzięki etc. są słowami z języka 

symbolicznego ale funkcjonują jako znaki .
1356

Podobnie jak znako-symbole, szyftery o których pisał 

R. Jakobson
1357

 odgrywają kluczową rolę w językowym zakotwiczeniu „jaźni”. Istota człowieka jak 

wskazuje M. Daraki ex definitione wynalazcza bawiąca sie własnymi zdolnościami i bezustannie 

tworzącą nowe kombinacje w ten sposób stwarzająca sobie możliwość autoreferencji której, wynikiem 

jest samobudowanie się. Samo-budowanie się podmiotu i pośrednio inteligencji jest rezultatem 

stosunku między wynalazcą a wynalazkiem. Ten proces ma miejsce w kontekście kolektywnym w 

którym autorefleksja jest niejako formą interakcji w odniesieniu do samego siebie czyli swego 

rodzaju auto-interakcji. Takie nastawienie metodologiczne daje możliwość  uwolnienia się z jednej 

strony od esencjalistycznych koncepcji, z drugiej  od nauk społeczno-przyrodniczych takich jak 

socjobiologia. Człowiek dysponuje możliwością samo-budowania się będącą wynikiem relacji między 

podmiotem a jego wytworami, inteligencja jest wynikiem procesu który dynamizują inicjatywy 

ludzkie. Jest to nie-zaprogramowany zalążek , wyposażony w zdolność do samo-budowanie się 

poprzez akt rozumienia włączający podmiot  i przedmiot w całościowy obieg. Więź z kontekstem 

oznacza więź z dynamiką stawania się kontekstu,  struktura to coś sztywnego, system ma aspekt 

historyczny, to zespół elementów połączony z myślą o funkcjonowaniu całości. Antropologia systemu 

to wiedza o człowieku, któremu do funkcjonowania  potrzebne są społeczeństwo i historia, można je 

definiować kontekstowo przez wzajemne relacje. Ludzie nie tylko usymbolizowują naturę, oni ją 

zmieniają. Historia techniki to historia stopniowego włączania w specyficzne środowisko człowieka, 

uczłowieczonej natury. Człowiek wchodzi w kontakt z naturą aby ją przekształcić za pomocą symbolu 

lub narzędzia, uczłowiecza środowisko zgodnie z własnymi projektami którym nadaje charakter 

symboli. Historia to także stosunki ze zmarłymi, w ostatecznej instancji w człowieczych dziejach 
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stosunki istotne to relacje międzypodmiotowe, uzgadniania ludzkich projektów których polem jest 

właśnie historia. Dlatego sam E. Cassirer nosił się z zamiarem sformułowania koncepcji 

przedstawiającej historie jako kolejną formę symboliczną. Jak powiedzieliśmy już cytując M. Daraki 

człowiek dysponuje możliwością samo-budowania się, będącą wynikiem relacji między podmiotem a 

jego wytworami. A.Leroi-Gourhan
1358

 i  J.Piaget niezależnie w antropologii w skali makro, 

makroperspektywicznie, historii gatunku oraz  mikroperspektywicznie pojedynczego życia ludzkiego 

pokazują ten mechanizm. Wolność dłoni i szczęki wyposażyła australopiteka w możliwość 

cyklicznego stosunku który oscyluje od gestu do mowy. W ten sposób  od zmysłu technicznego do 

myśli człowiek przędzie tkankę człowieczeństwa w stałym dialogu między podmiotem a jego 

wytworami
1359

. Warto w tym miejscu powołać się na drugiego obok szeroko w pracy omawianego L. 

Wygotskiego klasyka ontopsychologii J.Piageta.
1360

 J.Piaget  odkrywa siłę napędową w cyklicznej 

relacji miedzy działaniem a czynnością umysłową, relacja ta steruje procesem samo-budowania sie 

inteligencji. Zachodzi samo-budowanie sie inteligencji, gdyż człowiek jest zarazem przedmiotem i 

podmiotem konstruowania samego siebie.  Jest istotą której wzrost karmi się środowiskiem, jakie on 

sam uczłowiecza zanim je przyswoi; następuje cykliczny stosunek miedzy człowiekiem a kulturą i 

człowiekiem –środowiskiem. Nie ma nagiego samo-odniesienia jest ono zapośredniczone przez świat 

kultury, przez abstrakcje kulturowe, żyjemy w kulturowym otoczeniu. Koncepcja  transformacji 

symbolicznej S. Langer 
1361

 zatacza coraz szersze kręgi począwszy od reliktu noosfery, 

„uczłowieczenia wokół-sfery mitu” aż po zindywidualizowany mit czyli autobiografię i historię oraz   

„ja” funkcjonujące  w „trzecim świecie” K.Poppera. Warto pamiętać że ostatnia nienapisana praca E. 

Cassirer miała zostać poświęcona historii jako formie symbolicznej. Byłoby to swego rodzaju 

zwieńczenie dokonujące pojednania sfery natury i kultury w antroposferze. 

                                      Ego abstrakcyjne będące formą świadomości korelatywną wobec formy 

symbolicznej nauki, odpowiada koncepcyjnie Bogu „absolutnemu”, suwerennemu wobec czasu i 

przestrzeni i transcendentnemu wobec świata. Rodzi się indywidualne przeżycie emocji, oddzielenie 

od siebie, stając się swego rodzaju autotranscendencją. Wzmacniany zbiorowo powstaje wspólny 

obraz nacechowany silnie emotywnie -archetyp .Następnie dokonuje się wydzielenie z grupy – 

indywidualizacja, odpowiada temu indywidualizacja boga. Eksterioryzacja (J.C. Kaufman) czyli 

uzewnętrznienie symboli wewnętrznych jest najwyższą funkcją „ja” symbolicznego. Te 

uzewnętrznione symbole przekształcają otoczenie w semantyczny umwelt podmiotu, otoczenie w 

którym wszystko coś znaczy i do czegoś odsyła. Im dalej historycznie pojawia się człowiek tym 

bardziej rodzi się w symbolicznej matrycy kultury i tym głębiej proces inkulturacji go przenika. 

Zarazem jednak na co wskazuje W. Burszta
1362

 proces ten ma drugą stronę, kulturowe 

dopełnienie człowieka zyskując coraz bardziej wirtualną postać powoduje iż najwyższa forma 

podmiotowości ma coraz bardziej abstrakcyjny charakter. 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI: 

                                     Dzieło E. Cassirera obfituje w nierozwinięte pomysły które obecnie 

doczekały się kontynuacji . Zostały podjęte i rozwinięte   przez tej klasy myślicieli co S. Langer, 

H. Blumenberg, P. Ricoeur . Cały wysiłek myślowy E. Cassirera nie prowadzi do finalnych 

wniosków, ale raczej otwiera nowe przestrzenie dla spekulacji których wspólnym mianownikiem 

jest zjawisko symbolu. Ten fenomen jest kluczem do zrozumienia człowieka w jego wymiarze 

jednostkowym i kultury jako dzieła zbiorowości. Człowiek staje się podmiotem dzięki kulturze. 

Jest ona jedynym „gniazdem” dla człowieka jako podmiotu. Zarazem jednak  i także wskutek 

tego jesteśmy sobie obcy tak samo jak obcy jest nam świat zewnętrzny. Prymarna „nieswojość” 

świadomości jest nieoddzielna od tego zjawiska, poznanie samego siebie nie ma charakteru 

doświadczenia bezpośredniego, niezapośredniczonego, uprzywilejowanego w stosunku do 

przedmiotów zewnętrznych. 

Wniosek ostateczny dla antropologii humanistycznej jest taki że, człowiek jest wyobcowany nie 

tylko zewnętrznie ( wobec świata) ale przede wszystkim pierwotnie wewnętrznie i to zarazem 

paradoksalnie konstytuuje go i stanowi o jego wyjątkowym statusie. Nie jest całkiem w sobie, w 

swym ciele i w swym umwelcie, tworzy sztuczny umwelt który  współtworzy jego samego, wraz z 

jego innerweltem . Powoduje to mechanizm zapadkowy, jego ekspansja i  ewolucja sprawia że 

cały proces przekształca się w biosymboliczną koewolucję ( T.Deacon).
1363

 Sam umwelt ma 

charakter w coraz większym stopniu eksterioryzacyjny. Intuicja  o dwóch komplementarnych 

wzajemnie napędzających się procesach G. Simmla
1364

 indywidualizacji i obiektywizacji 

pozostaje w mocy; to co indywidualne po wyekspandowaniu na zewnątrz i symbolizacji tworzy 

obiektywny świat kultury, który wzmaga indywidualizację  innych podmiotów . Subiektywność i 

podmiot jako „efekt struktury” (E. Balibar) są w naszym ujęciu kontrapunktowane 

indywidualistyczną autokreatywnością podmiotu, która wyraża się między innymi w jego 

wymiarze narratywno-autobiograficznym. Ten pogląd bliski w tym sensie jest strukturalizmowi 

określanego słowami E. Balibara jako praktyka immanentnej eksternalności.
1365

 Nie jest to 

tożsame z de-konstytucją(destytucją) podmiotu jako arche i re-konstytucją jako efektu, nasze 

stanowisko jest pośrednie. Punktem wyjścia naszych rozważań jest przyjęcie pewnej 

nierefleksyjnej intencjonalności, która jest swoistym arche dla dalszych efektów podmiotu, które 

wynikają z interakcji z formami symbolicznymi. Jednak w stosunku do wyjściowej koncepcji 

E.Cassirera, oznacza to przejście od konstytutywnej do ukonstytuowanej subiektywności, z 

naciskiem jednak na aspekt autokonstytywności, który pojawia się w trakcie  rozwoju na drodze 

symbolicznej.  Efekt subiektywności jako samopoznania i dystansu w stosunku do obiektu 

poznania, pozwala poddać konstytutywną funkcję samo-odniesienia, rewersalizacji i przedstawić 

jako ukonstytuowaną poprzez zwierciadlany efekt symbolu. Jednak „mechanizm rewersu” 

konstytuującego podmiotu w ukonstytuowaną subiektywność w przypadku naszej koncepcji nie 

zachodzi. To nie struktura daje efekt podmiotu, ale protopodmiot za pomocą symbolicznego 

odniesienia ewoluuje w kierunku samoświadomości osiągając status pełnego podmiotu- 

mediatyzowanej symbolicznie autokreatywności. Teza E. Benveniste 
1366

w postaci sloganu: nie 

człowiek mówi językiem, ale język mówi człowiekiem, nie jest w ortodoksyjnej postaci do 
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przyjęcia, można przyjąć co najwyżej za L. Wittgensteinem
1367

 że nie istnieją języki prywatne. 

Dla ludzkiego indywiduum rzucenie w system lingwistyczny to jednocześnie nazwanie się 

podmiotem.  Dla E. Benveniste istotna jest krytyczne przeformułowanie zaimków osobowych . 

Zaimki osobowe w jego ujęciu (w językach indo-europejskich ) dzielą się na dwie klasy: pierwsza 

i druga osoba te właściwie pierwiastkowo osobowe, które są implikatywnie zawarte w wyrażeniu 

i  które zdolne są do zmiany miejsc w procesie interlokucji, podczas gdy trzecia osoba 

reprezentuje inwariant która wyklucza podmiot, przechodzi między formę pojedynczą i mnogą i 

działa w ten sam sposób co inne rzeczowniki. Subiektywność jest w ten sposób  określana przez 

dwie opozycje; internum w stosunku do osoby, które instytuuje zmianę indywidualnych miejsc, 

ale wyklucza zamienność świadomości(ja/ty). Druga opozycja instytuowana przez różne formy 

liczby mnogiej, które implikują w stosunku do indywidualnego podmiotu „ja” , to że czasem 

„My” znajduje się „wewnątrz świadomości” jako wirtualny reprezentację całości, której jest on 

„niepodzielną częścią”. Co daje możliwość i stwarza zagrożenie alienacji. Opozycja ja –my, jest 

równie istotna i konstytutywna dla podmiotu w koncepcji interaktywizmu transformacyjno-

symbolicznego jak opozycja ja-ty. Nie chodzi tu o nieco archaiczną koncepcję „my” jako nowej 

jakości nietożsamej z mereologicznym zbiorem różnych „ja”, ale o integrowany wewnętrznie 

system ekscentrycznej pozycjonalności, który umożliwia inherentną alterację podmiotu i w 

efekcie daje możliwość zaistnienia fenomenu samoświadomości. Owa swoista aporetyczna logika 

podmiotu nie może być wyrażona wprost, ale może być klarownie przedstawiona poprzez 

definicje w uwikłaniu w splocie ciało-emocje-rytuał-symbol-podmiot. Jak wskazuje E. Balibar , 

jeśli przyjmiemy koncepcję E. Cassirera i H. Usenera, którą znakomicie wyraziła M. Bal-Nowak 
1368

, podmiot osiąga stopień rozwoju współzależnie do boskiego podmiotu, który mu odpowiada, 

w tym sensie najbardziej kluczowym dla tak rozumianego podmiotu aspektem będzie pojęcie 

causa sui.
1369

Symbol w procesie indywidualizacji i obiektywizacji nie gra roli tylko pośrednika, 

ale wręcz rdzennej formy samo-przejawiania się i połączenie między innymi umysłami, oraz  

przede wszystkim formy samo-odbioru, jest budulcem podmiotu kulturowego i w ogóle 

podmiotu. Stanowi on atom świata kultury i tworzy też podmiot. Prawdziwą ojczyzną człowieka 

jest kultura. Zarazem geniusz człowieka polega na tym że kreuje swój habitat, który ma na 

niego wpływ, zatem w sposób pośredni kreuje samego siebie. Podmiot  staje się  samoświadomy 

za pośrednictwem symbolu przeciwnie niż głosi fenomenologia. Z tego punktu widzenia  

pośredniczy on miedzy podmiotami, buduje kulturę i wyróżnia człowieka spośród innych istot, i 

tu E. Cassirer miał racje tworząc w  projekcie metodologicznym  figurę  animal symbolicum. 

Mylił się jednak sądząc że człowiek jest ex definitione prymarnie homo symbolicus, nie pozwoliło 

mu na to  przywiązanie,  mimo inklinacji naukowych, do afiliacji neokantowskich i zaufanie do 

rozstrzygnięć metodologicznych zaproponowanych przez I.Kanta. Człowiek dopiero staje się 

homo symbolicus, bowiem wcześniej  istniał jako homo magus, antropogeneza idzie krok w krok 

z symbologenezą, te procesy są nierozdzielnie związane, wzajemnie się wspierają i uzupełniają. 

(por. prace M.Tomasello, T.Deacona, M. Donalda). Drugi z wymienionych - T. Deacon
1370

 mówi 

wprost o ko-ewolucji mózgowo-symbolicznej jako jednym procesualnym splocie. Od kiedy 

symbol przyjął zewnętrzną formę możemy datować prawdziwe początki kultury sensu stricte i 

poziom podmiotowości symbolicznej związanej z językiem i pismem.  Od kiedy człowiek wszedł 

w interakcje za swoimi wytworami zaczął się proces świadomej samo-budowy. Wcześniej proces 

ten był niejako poza wolą i świadomością jednostki, o której swoją drogą trudno na tym etapie 

jeszcze mówić, po tym epokowym wydarzeniu (które w szczegółach tłumaczy mechanizm 
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zapadkowy) mamy odtąd do czynienia  jak pisze M. Daraki z samo-budującym się 

podmiotem.
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A.ONTOGENEZA JAŹNI. 

                                  Tematem tego appendiksu  jest ontogeneza symbolu czyli geneza symbolu w 

toku rozwoju osobniczego człowieka, w szczególności w okresie wczesnodziecięcym. Również sferą 

zainteresowań  będzie tutaj problem dziecięcej inkulturacji i jej znaczenie dla rozwoju podmiotowości 

w naszych badaniach wpływu symbolu na ewolucje osobniczej jaźni i jego rola w okresie 

kształtowania się jaźni w dzieciństwie . Naszym celem w tym dodatku jest prześledzenie  drogi 

rozwoju funkcji symbolicznej i wkładu symbolu w rozwoju dziecięcym na podstawie badań 

L.Wygotskiego i przeanalizowanym przez E. Cassirera i M. Donald  przypadku Hellen Keller oraz 

refleksje historyka idei Mumforda Lewisa. Zgodnie z  przyjętą za Cassirerem tezą że w rozwoju form 

symbolicznych ontogeneza powtarza filogenezę także w tym zakresie chcielibyśmy pokazać wpływ 

znaków i symboli na kształtowanie się jaźni. Sam L. Wygotski  stwierdza że swoją  prace poświęcił 

badaniu nad funkcją znaków w rozwoju psychicznym dziecka.
1372

 

        Wyjdźmy od inicjalnej kwestii Mumforda Lewisa 
1373

: Zamiast uważać konwencjonalne 

wytwarzanie narzędzi za konieczny czynnik kształtujący mózg, czy nie mądrzej byłoby zapytać, jakiego 

rodzaju narzędzie mogło urzeczywistniać ten bliski związek z mózgiem? Odpowiedź jest właściwie 

zawarta w samym pytaniu, ponieważ mogły to robić narzędzia związane bezpośrednio z umysłem i 

wytwarzane z jego własnych „eterycznych” surowców , czyli znaki i symbole. Na to pytanie 

odpowiada L. Wygotski w swoim studium „Narzędzie i znak” , u człowieka działalność symboliczna 

zaczyna odgrywać rolę organizującą, przenika proces operowania  narzędziami i tworzy podstawę 

pojawienia się zasadniczo nowych form zachowania 
1374

. Poprzez inkorporację narzędzi i mowy 

aktywność człowieka przekształca się i w zupełnie nowy sposób przezwycięża poprzednie naturalne 

prawa i po raz pierwszy tworzy specyficznie ludzkie formy działania. W efekcie jego wnioski 

pokrywają się z intuicjami Mumforda Lewisa który wyraził je w sposób następujący:” W miarę 

wzrostu adekwatności narzędzi kulturowych umysł w coraz większym stopniu służy scalaniu 

poszerzających się obszarów przeszłości i przyszłości w spójne struktury niosące znaczenie, następuje 

uwolnienie  od automatyzmu instynktów, człowiek oceniając działanie zarówno przed jak i po fakcie 

stał się panem autostymulacji oraz samosterowności, ponieważ wyłonienie się ze stanu zwierzęcego 

oznaczało zdolność do formułowania zamiarów i planów wykraczających poza program zapisany w 

genach gatunku
1375

.” W momencie, kiedy dziecko za pomocą mowy opanowuje swoje własne 

zachowanie, zaczyna panować nad sytuacją i powstaje wówczas zarówno nowa organizacja 

zachowania, jak i nowe stosunki ze środowiskiem. Mowa staje się wewnętrzną częścią procesu, jest 

funkcją działania, jak u człowiek pierwotnego tym samym ontogeneza powtarza 

filogenezę.
1376

Potwierdzają to analizy A. Kowalskiego który w pracy „ Symbol w kulturze 

archaicznej”
1377

 przedstawił tezę że ludzie w epoce przedhistorycznej za pomocą tzw. mowy 

magicznej (jednej z faz rozwoju mowy) korygowali i kontrolowali swoje zachowanie nadając mu w 

ten sposób nowy status działania niezależnego od bezpośredniej presji natury, warunków 

środowiskowych, działania wolnego. Mowa w ten sposób stopniowo wyzwala się z okowów 

sytuacyjnych i tym samym wspomaga ludzki podmiot w analogicznym uniezależnieniu i osiągnięciu 

poziomu suwerenności wobec natury. Mowa początkowo funkcjonuje jako towarzysz działania, potem 

emendacja ( uzupełnienie) działania,  by na końcu przybrać formę inicjatora działania, (podobnie jak 

w opinii L. Wygotskiego ma to miejsce na płaszczyźnie ontogenetycznej). 

                                       Mowa egzocentryczna spełnia rolę prymitywnego myślenia werbalnego, 

myślenia na głos i stanowi formę przejściową między mową zewnętrzną i wewnętrzną. Mowa 

zewnętrzna jest pośrednikiem-koordynatorem działań grupy i jest czysto socjalnym fenomenem. 
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Dziecko stwarza za pomocą słów możliwość uwolnienia się od wektora ukierunkowującego uwagę 

bezpośrednio na cel, przez wprowadzenie w proces rozwiązywania zadania przedmiotów nie 

znajdujących się ani w bezpośrednim ani w peryferyjnym polu działania. W oparciu o wnioski S. 

Langer można nazywać to funkcją tenencyjną symbolu; za pomocą symbolu człowiek, w tym 

wypadku dziecko, zatrzymuje przedmiot przy uwadze, przedmiot który jest poza polem oko-ręka.
1378

A 

co więcej, za pomocą mowy do sfery obiektów dostępnych przekształceniu przez dziecko zostaje 

włączone także jego własne zachowanie. Jego zachowanie jest nie tylko czynnikiem sytuacji, ale 

czynnikiem zmiennym, który podlega kształtowaniu w wymiarze symboliczno-narzędziowym, stając 

się innymi słowy, autosterownym elementem przestrzeni działania. „Za pomocą mowy dziecko po raz 

pierwszy ma możność zwrócić się ku samemu sobie, rozpatrując siebie z boku, jak jakiś przedmiot. 

Mowa pomaga mu opanować ten przedmiot drogą uprzedniej organizacji i planowania swych 

własnych działań i swego zachowania.”
1379

 

                                      Odnosząc się do przełomowych badań W.Kohlera nad szympansami L. 

Wygotski stwierdza że, zachowanie małpy jest ograniczone manipulacją w bezpośrednio danym polu 

wzrokowym, natomiast ludzkie dziecko może „przytrzymać” przedmiot mową a następnie cichą 

mową, czyli myślą, co potwierdza tezę S.Langer, że funkcja tenencyjna symbolu jest pierwotna i 

kluczowa. Dzięki planującej funkcji mowy ukierunkowanej na własną aktywność, dziecko tworzy 

obok bodźców dochodzących do niego ze środowiska, nową serię bodźców pomocniczych 

działających między nim a środowiskiem i ukierunkowujących jego zachowanie. Tworzy bodźce 

pośrednie, za pomocą których steruje własnym zachowaniem. Dzięki utworzeniu za pomocą mowy 

(czyli symboli) tego drugiego szeregu bodźców zachowania, dziecko wznosi się na wyższy poziom 

zdobywając stosunkową niezależność od bezpośrednio oddziałującej sytuacji i przekształca 

impulsywne próby w planowe działanie. Dziecko w ten sposób wychodzi na poziom mityczny, 

stosując mowę zewnętrzną  i na poziom symboliczny uwewnętrzniając mowę). Widzimy tu in statu 

nascendi proces „obrastania” jaźni w warstwy symboliczne; ontogeneza powtarza filogenezę.„Te 

pomocnicze bodźce (w tym wypadku mowa) które pełnią specyficzną funkcje organizacji zachowania, 

są właśnie tymi znakami symbolicznymi.”
1380

Służą one dziecku przede wszystkim za środek kontaktu 

społecznego z otaczającymi ludźmi, ale także zaczynają być wykorzystywane jako środki 

oddziaływania  na samego siebie, jako środki autostymulacji, tworząc w ten sposób wyższą formę 

zachowania dziecka. Podsumowując: człowiek autostymuluje się na płaszczyźnie psychicznej za 

pomocą symboli i działania symbolicznego. 

                                       Działalność symboliczna jest  aktywnością ukierunkowaną na organizację 

operacji praktycznych poprzez wytworzenie bodźców drugiego rzędu i planowanie własnego 

zachowania podmiotu.
1381

 Działalność symboliczną szerzej opisujemy w rozdziale poświęconym 

symbolowi i symbolizacji natomiast tutaj scharakteryzujmy ją  w aspekcie ontogenetycznym. 

Rozpadowi mowy i działania mającemu miejsce w przypadku tzw. afazji  towarzyszy przejście  

człowieka do niższych form działania a wraz z nimi do niższych stadiów jaźni. Zjawisko afazji  

omawiamy szerzej w dodatku B dotyczącym problematu tzw. desymbolizacji. W zachowaniu 

dziecka  pojawiają się nowe etapy rozwoju jaźni, które powstały w kontakcie z dorosłymi (kolejny 

raz filogeneza niejako powtarza ontogeneza). Dziecko, świadomie włączając działania drugiej osoby 

we własne próby rozwiązania zadania, staje przed koniecznością nie tylko planowania swej 

działalności ale także organizowania zachowania innej osoby (co dowodzi nieredukowalnego aspektu 

interakcyjnego).
1382

 Na planie mitycznym w wymiarze gatunkowym zachodzi dzięki rytuałom 

możliwość organizowania działań grupy, występuje tu pełny izomorfizm między wymiarem 

jednostkowym a gatunkowym. Zbiorowość  zinternalizowana w postaci „ psychicznego komponentu - 

innego” uwidacznia się w tzw. abdukcji i rozumowaniu abdukcyjnym.
1383

Dziecko łączy dwa 
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podejścia w swej działalności mieszając je w synkretyczną całość wprowadza do własnego 

działania czynności innej osoby, przechodzi na wyższy poziom mityczno-kolektywny. 

Konieczność uwzględnienia nowej zmiennej, jaką jest zachowanie innego osobnika które jest 

esencjalne dla dokonywanej czynności powoduje, że przyjmuje ono odmienny od czysto 

wsobnego punkt widzenia, stara się ekstraspozycjonować, nabywa w ten sposób zdolność do 

„ekscentrycznej pozycjonalności”, która ma charakter transgresji bezpośredniej cielesności. 
Następuje zmiana kategorii: funkcja interpsychiczna  przekształca się w funkcję intrapsychiczną.

1384
 

Dziecko do samego siebie zaczyna stosować sposób zachowania który wcześniej stosowało do innych. 

Przez  interioryzacje mowy zewnętrznej wykształca się nowy poziom - ja narracyjno-językowe. Kiedy 

mowa wewnętrzna jest wypracowana, podmiot przekształca się z mitycznego w symboliczno-

językowy. Mowa prywatna wtedy wyodrębnia się ze zbiorowej interpersonalnej ko-narracji, która jest 

rodzajem oralnego współdziałania, powstaje w ten sposób mowa zależna. Natomiast mowa niezależna 

jest mową zbiorową w której każdy odgrywa pewną rolę.
1385

 Mowa zaczyna inicjować działanie na 

poziomie magicznym., Na poziomie mitu proto-mowa była formą działania, była jego częścią i 

uzupełnieniem działania, elementem działania. Teraz,  wraz z wykształceniem się jej formy 

endocentrycznej (wewnętrznej), pełni role inicjalną.
1386

 

Następuje stapianie się pola sensorycznego i motorycznego, oraz czynna uwaga przekształca pamięć z 

funkcji biernego rejestratora zdarzeń w funkcje aktywnego wyboru i przypominania. Powstaje nowy 

rodzaj pamięci - pamięć symboliczna -  przez włączenie narzędzi i symbolicznych form działania. 

Tym samym dzięki współdziałaniu z narzędziem w funkcji  znaku rozpoczyna się zjawisko 

kulturogenezy wyższej formy socjogenezy. Czyli możliwość ”Mowa po włączeniu się w działalność 

staje się systemem symboli o szczególnym znaczeniu funkcjonalnym powodującym pełną reorganizację 

działania. Dziecko zaczyna postrzegać nie tylko za pośrednictwem oczu ale także za pomocą mowy i w 

tym procesie zawiera się podstawowy moment rozwoju postrzegania dziecka .
1387

Interwencja symbolu 

ma charakter przekształcenia pola uwagi i tworzenia nowych punktów jej zaczepienia w formie 

zawęźleń znakowych, czyli pewnych elementów otoczenia przykuwających uwagę, które często - w 

planie ewolucyjnym mają charakter numinotyczny. 

                                    W.Kohler udowadnia eksperymentalnie jedność procesów sensorycznych i 

motorycznych dla młodych szympansów w odróżnieniu od ludzkich dzieci. 
1388

L. Wygotski w analizie 

sytuacji zadaniowej wskazuje, że przedmioty tworzą wektor i grupują się wewnątrz pola wzrokowego 

w kierunku do przedmiotu celu. Reakcja motoryczna jest zawsze związana z procesami 

afektywnymi(A. Gehlen) gdy słowa i znaki zaczynają się włączać między początkową a końcową fazę 

reakcji, całe działanie nabiera charakteru upośrednionego. W wyniku włączenia się do struktury 

działania-postrzegania bodźców -znaków następuje przezwyciężenie prymitywnej formy jedności, 

pojawiają się nowe możliwości zachowania, co wynosi człowieka na wyższy poziom egzystencji 

podmiotowej jako jednostki samosterownej (podmiot ekstymny) odniesionej do siebie za pomocą  

zewnętrznych symboli życia wewnętrznego (to one staje się niezbędnym pośrednikiem w procesie 

samo-odniesienia). System symboli przekształca cały proces psychiczny, a władające mową 

dziecko kieruje swoimi ruchami na zupełnie nowych podstawach. Włączenie bariery 

funkcjonalnej oddziela ruch od bezpośredniego postrzegania i podporządkowuje go funkcjom 

symbolicznym, przekształca motorykę podnosząc „ja” na nowy, wyższy poziom. W przypadku 

afazji  wraz z utratą mowy chory traci barierę funkcjonalną, ruchy są impulsywne związane w 

jedną całość ze spostrzeganiem. Dzięki nabyciu kompetencji symbolicznej ruch podlega 

planowaniu które dokonuje się za pomocą środków symbolicznych. Funkcja symboliczna 

zaczyna odgrywać główną role w rozwiązywaniu zadań.
1389

Afazja natomiast sprowadza podmiot 

ludzki do wcześniejszych faz rozwoju, niejako degradując go w kolejnych stopniach 

symbolizacji. Funkcje te L. Wygotski nazywa „zewnętrznymi”, (mając na myśli przede wszystkim ich 
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pozycję w strukturze rozwoju). Historię ich kształtowania  – dla odróżniania od biogenezy niższych 

funkcji – nazywa socjogenezą wyższych funkcji psychicznych,  ze względu na  kolektywny  charakter 

ich powstania.
1390

Socjogeneza wyższych funkcji psychicznych staje się dzięki udziałowi 

mediatyzującemu znaku – kulturo-genezą. To rozróżnienie jest kluczowe w kontekście rozważań M. 

Tomasello na temat rozwoju narzędzia i znaku oraz jego wpływu na ewolucję człowieka które 

omówimy w dalszej części tego dodatku. 

                                    Dziecko, w przeciwieństwie do zwierzęcia ( np. młodego szympansa) może w 

dowolny sposób przenosić uwagę przekształcając swoje postrzeganie i uwalniając się od struktury 

danego pola postrzegania. Proces ten kształtuje się wraz z użyciem narzędzi (np. w postaci zabawek) i 

mową, która początkowo synkretycznie(magicznie), potem syntetycznie (mitycznie), włącza się w 

działalność .W ten sposób dziecko przekształca działalność uwagi i wznosi ją na wyższy poziom. 

Dzięki nowej funkcji słowa uzyskuje ono kontrolę nad swoją uwagą, tworząc nowe centra strukturalne 

w postrzeganej sytuacji (zawęźlenia znakowe). Wyzwala to uwagę od wpływu bezpośrednio 

postrzeganej sytuacji.
1391

  Za pomocą mowy wraz z przestrzennym polem działania tworzy się pole 

czasowe i staje się ono tak realne, jak dana wzrokowo sytuacja. W ten sposób władające mową 

dziecko zdobywa możliwość dynamicznego regulowania swej uwagi, działania nie tylko w 

teraźniejszości, ale i w przyszłości, aktywnego zmieniania aktualnej sytuacji pod kątem dawnego 

doświadczenia.   
1392

 Rola pamięci w działaniu dziecka polega na nowym sposobie łączenia elementów 

dawnego doświadczenia z aktualnym.
1393

Czasowe pole działania rozprzestrzenia się nie tylko na 

przeszłość, ale i na przyszłość, antycypacja w formie symbolicznej następnych momentów działania 

pozwala na to aby w aktualne operacje włączać bodźce specyficzne, wyobrażające momenty 

przyszłego działania.
1394

 

Ten nowy poziom ludzkiego zachowania charakteryzują dwie podstawowe  właściwości; 

1)mechanizm realizacji zamierzeń w chwili swego powstania jest oddzielony od motoryki (podobnie 

jak to ma miejsce u A.Gehlena), 

2) impuls do działania, którego realizacja przesunięta jest w przyszłość (inhibicja czyli „wychylenie 

się” w przyszłość oparte na symbolu, o jakim pisze J.Habermas.)
1395

 

U prymatów motoryka sprzęgnięta jest z bezpośrednim postrzeganiem, wszystkie działania 

przebiegają w obrębie bezpośredniego pola.
1396

 Włączenie operacji symbolicznych stwarza możliwość 

ukształtowania pola psychicznego, zupełnie nowego pod względem swej struktury. Pole to nie jest 

ograniczone do faktów występujących w teraźniejszości; formuje ono szkic sytuacji przyszłego 

działania w ten sposób tworząc działanie swobodne, niezależne od danej bezpośrednio sytuacji. 

Działalność dowolna powstaje jedynie wraz z powstaniem kontroli nad własnym zachowaniem 

osobnika za pomocą bodźców-znaków.
1397

Pod względem genetycznym podstawowa cechą wyższych  

funkcji psychicznych w planie filogenezy nie jest to, że  ukształtowały się one jako produkt ewolucji 

biologicznej, lecz są wynikiem historycznego rozwoju zachowania; zachowują one swą specyficzna 

historię społeczną.
1398
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Zatem wniosek L. Wygotskiego jest jednoznaczny: wyższe funkcje psychiczne to produkt 

historycznego rozwoju zachowania. Uogólniając można powiedzieć, że podmiot również jako centrum 

wyższych funkcji psychicznych jest wynikiem procesu kulturo-genezy. Kulturogeneza byłaby zatem 

zarazem subiektogenezą. Ich rozwój L. Wygotski rozpatruje w ten sposób jako różne stadia jednego 

procesu kulturowego kształtowania jaźni. Logicznym następstwem uznania decydującej wagi 

posługiwania się znakami w historii rozwoju wyższych funkcji psychicznych jest zaliczenie do systemu 

kategorii psychologicznych także i zewnętrznych, symbolicznych form działania, takich jak: 

komunikacja języków, czytanie, pismo, liczenie i rysowanie.
1399

 W ten sposób dziecko wkracza  do 

„Trzeciego Królestwa”(H.Lang) symboli zewnętrznych. Dzięki ekspansji eksternalnej symboliki staje 

się „ego abstrakcyjnym”, pokonuje barierę trzeciego etapu inkulturacji, zyskując jaźń o 

podmiotowości abstrakcyjnej  współ-opartej o zewnętrzne znaki symboliczne.
1400

Wyższe funkcje 

spostrzegania, pamięci, uwagi, ruchu są wewnętrznie związane z działalnością znakową dziecka. Za 

pośrednictwem znaków zewnętrznych człowiek przechodzi  najwyższą fazę inkulturacji tj. inkulturacji 

zewnętrzno - symbolicznej zyskując najwyższy poziom jaźni - podmiot ekstymny, czyli taki który 

definiuje się przez relacje z zewnętrznymi czynnikami, które określają go umożliwiając mu 

zapośredniczony kontakt ze sobą na zasadzie zwierciadła. Odnajduje on siebie droga naokoło poprzez 

otoczenie semantyczne, innymi słowy w myśl tego stanowiska nie ma „nagiego” samo-odniesienia, 

niezapośredniczonego symbolicznie. Symbol jest koniecznym elementem konstytucji  podmiotu 

samoświadomego. Dzieje się to jednak stopniowo na drodze ko-ewolucji znakowo-mózgowej, która 

ma wyraz onto i filogenetyczny. Przebudowa procesu naturalnego powoduje że  zmieniają się same  

operacje znakowe, przestają być zewnętrzne, przekształcając się w bardziej złożone wewnętrzne 

systemy psychiczne. „Wrastanie”
1401

  jest procesem o wielkim znaczeniu podmiotowym. To co było 

zewnętrzną operacją znakową – określoną kulturową metodą zewnętrznej samokontroli – przekształca 

się w nowa warstwę intrapsychiczną i daje początek  nowemu systemowi psychicznemu, który jest – 

ogólnie biorąc- nieporównywalnie wyższy i ma charakter kulturowo-psychiczny ze względu na swoją 

genezę. Wrastanie form kulturowych w obręb psychiki prowadzi do wykształcenia nowej formy 

podmiotowości wyższej, bardziej złożonej, szerszej w sensie opanowanego, kontrolowanego  zakresu 

czasowego i rozleglejszego w sensie zasięgu przestrzennego czyli zakresu możliwości oddziaływania 

psychicznego. Naturalne procesy psychiczne, podobne do tych jakie obserwujemy u zwierząt, 

przestają w rzeczywistości istnieć w swej czystej formie i włączają się teraz do systemu 

zachowania przebudowanego na kulturowo-psychologicznych podstawach, tworzą nowy 

system.
1402

 Ten nowy system zdecydowaliśmy siuę, za L. Wygotskim się nazwać kulturą symboliczną, 

a jednostkę partycypującą w tym poziomie istotą o podmiotowości symbolicznej, będącej zarazem  

systemem zewnętrznej sterowności. 

                                     Mowie zewnętrznej odpowiada  poziom mitu, poprzez  introwersje mowy 

zewnętrznej  symbol staje się budulcem w przestrzeni której istnienie jest spowodowane symboliczna 

barierą funkcjonalną, jaka rozdziela sferę afektów i sferę motoryczną. Człowiek  może w ten sposób 

operować   na reprezentacjach oderwanych,( jak  P. Gardenfors) nazywa
1403

 symbole i dzięki czemu 

uzyskuje samoświadomość, czyli automodel symboliczny. Użycie pisma i innych form kształtowania 

symbolicznego rzeczywistość zewnętrznej powoduje zwrotnie wyodrębnienie się  „ja” eksternalno –

symbolicznego, czyli podmiotu ekstymnego. Dziecko działa próbując osiągnąć swój cel, ale 

jednocześnie z tym działaniem mówi (w ten sposób powtarza niejako fazę mityczną w rozwoju 

filogenetycznym człowieka). W fazie metamorficznej mówienie postępuje za działaniem, w mitycznej 

mu towarzyszy i uzupełnia je, w fazie symbolicznej inicjuje w sensie grupowym, a na poziomie mowy 

wewnętrznej następuje za pomocą mowy auto-inicjacja, autostymulacja. Na szczeblu eksternalno-

symbolicznym możliwa jest autostymulacja poprzez specyficzne symbole zewnętrzne wyróżnione 

poprzez swoją proweniencje internalną – pismo.
1404

 Znaki symboliczne w funkcji pomocniczych 

bodźców służą dziecku, przede wszystkim,  za środek kontaktu z otaczającymi ludźmi, ale także 
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zaczynają być wykorzystywane jako środki oddziaływania na samego siebie, jako środki 

autostymulacji, tworząc w ten sposób wyższą formę zachowania się. W przeciwieństwie do reszty 

prymatów, u człowieka powstaje złożony związek funkcjonalny między mową, posługiwaniem się 

narzędziami i bezpośrednim polem wzrokowym.
1405

 „Droga od przedmiotu do dziecka i od dziecka do 

przedmiotu prowadzi przez drugiego człowieka; wykształca się synkretyzm działania”.
1406

Dziecko 

świadomie włączając działanie drugiej  osoby we własne próby rozwiązania zadania, staje w ten 

sposób przed koniecznością nie tylko planowania swojej działalności, ale także organizowania 

zachowania innej osoby – zgodnie z wymaganiami zadania. 
1407

Następuje zjawisko tzw. 

interioryzacji mowy społecznej,  gdy nie ma możliwości zwrócenia się do dorosłego, dziecko zwraca 

się do absencyjnego innego, czyli do siebie, a społecznie zorganizowana funkcja przechodzi w mowę 

egocentryczną ( co odpowiada przejściu od poziomu mowy mitycznej  do mowy symbolicznej,  mowy 

par excellence, czyli mowy zindywidualizowanej).
1408

 Innymi słowy, mowa początkowo jest 

uzupełnieniem (emendacją, czyli  kontekstualizacją), korektą działania, potem jej forma nadaje mu 

(działaniu) strukturę,  a w końcu na najwyższym stopniu kieruje nim i inicjuje, planuje, włącza 

motorykę, wkracza stopniowo między sferę afektywna a motorykę .Następuje wkroczenie i 

zakorzenienie trzeciego czynnika między sferą afektywną a sferę motoryczną, to jest sfery symbolu 

która jest zarazem gehlenowskim hiathusem  w którym może się kształtować się niezależna jaźń, 

podmiotowość o charakterze symbolicznym.
 1409

 Podobnie jak to ma miejsce w koncepcji A. 

Gehlena
1410

, dotyczącej sformowania się jednolitej przestrzeni wewnętrznej. Tworzy się nowa 

przestrzeń wewnętrzna. Uwaga dziecka, pamięć i akwizycja percepcyjna przekształca sie z funkcji 

biernego rejestratora zdarzeń w funkcję aktywnego wyboru oraz czynnego i intelektualnego 

przypominania. W procesie  rozwoju następuje zmiana przez włączenie do niego narzędzi i 

symbolicznych form działania .
1411

   Związek motoryki z procesami afektywnymi, pierwotny związek 

postrzeganie-ruch stopione  w jeden psychofizyczny system, zostaje zastąpiony przez stosunki o  innej 

strukturze. Poczynając od chwili, gdy słowa lub inne znaki zaczynają się włączać między początkową 

a końcowa fazę reakcji, zanika pierwotna jedność postrzegania i ruchu w wyniku włączenia do ich 

struktury bodźców-znaków, tworu nowego ze względu na jego funkcje. Czyli mówiąc słowami E. 

Cassirera w ludzkim aparacie poznawczym pomiędzy bodźcem a reakcja pojawia się trzecie ogniwo -

symbol. Jest on wynikiem podkreślmy jeszcze raz powstania wewnętrznego rozziewu między 

motoryką  a afektyką. Człowiek nie tyle tworzy symbole, co symbole wrastają w jego aparat 

poznawczy zmieniając  jego wyjściowy poziom podmiotowości, tworzą podmiotowość nowego 

typu. Używanie znaków pomocniczych rozbija związek pola sensorycznego z systemem 

ruchowym i stawia miedzy początkowymi i końcowym momentem reakcji swoistą „barierę 

funkcjonalną”. W ten sposób „system symboli przekształca cały proces psychiczny”
1412

Funkcja 

symboliczna tworzy barierę  funkcjonalną między postrzeganiem a motoryką, jest to odpowiedź 

na analogiczny rozziew (hiathus) między motoryką a afektyką . Działalność dowolna powstaje 

jedynie wraz z powstaniem kontroli nad własnym zachowaniem osobnika za pomocą bodźców-

znaków. Podstawową cechą wyższych funkcji psychicznych w planie filogenezy jest to, że nie 

ukształtowały się one jako produkt ewolucji biologicznej, lecz  wynikają z historycznego rozwoju 

zachowania. Są efektem synergicznej koewolucji mózgowo-znakowej. Fazy rozwoju i wrastania 

symbolu w działanie magazynuje w sobie pamięć przeszłego rozwoju, ewolucji symbolu i jaźni, 

odsłania się w przypadku defektów neuronalnych i chorób psychicznych (vide szersze omówienie w 

dodatku B). W planie ontogenezy specyfika, w odróżnieniu od procesów psychicznych będących 
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bezpośrednimi reakcjami na bodźce, polega na tym,  że są one zbudowane na zasadzie wykorzystania 

sztucznych bodźców (znaków) i w związku z tym mają charakter upośredniony . Wyższe funkcje  

psychiczne są  produktem historycznego rozwoju zachowania - konkluduje  L. Wygotski.
1413

 Zalicza 

on do wyższych funkcji psychicznych i zewnętrznych symbolicznych form działania takie jak: 

komunikacja językowa, czytanie, pismo, liczenie i rysowanie. W naszym ujęciu odpowiadałoby to 

symbolizmowi trzeciego stopnia związanym z przejściem do poziomu kultury eksternalo-

symbolicznej i podmiotu ekstymnego. Są to procesy o równej wartości niejako uboczne w stosunku do 

wewnętrznych  procesów psychicznych. Formułują one zewnętrzną linię rozwoju działalności 

symbolicznej istniejącej obok wewnętrznej linii rozwoju. Jak pisze T. Deacon w koewolucyjnym 

procesie symbolu i mózgu zewnętrzne symbole wywołały istotne zmiany wewnętrzne w aparacie 

psychicznym (pamięć, percepcja, uwaga). Zmiany w mózgu uczyniły nas gatunkiem symbolicznym. 
1414

 Znaki w zachowaniu dziecka są zatem najpierw środkiem komunikacji i spełniają funkcja 

interpsychiczną. Tu następuje rozbieżność między stanowiskiem L. Wygotskiego i S. Langer która za 

prymarną funkcję symbolu uważa właściwość „tenencyjną”. „Dopiero później gdy przenosi społeczne 

nastawienie do podmiotu w głąb osobowości stają się środkiem kontroli nad własnym zachowaniem 

dziecka”.
1415

To kluczowe stwierdzenie. Gdy zewnętrzna forma symboliczna-  staje się mową 

wewnętrzną kształtującą działanie, człowiek wznosi się na wyższy poziom istnienia, zyskuje dzięki 

symbolom i sferze symbolicznej pewną suwerenność w sensie indywidualnym i gatunkowym. 

                                    Centralne ogniowo  tego procesu to akwizycja zdolności posługiwania się 

oderwanymi  reprezentacjami najpierw jako znakiem przedmiotowym, potem jako symbolem , 

zastępnikiem czegoś nieobecnego, zewnętrznym, następnie wewnętrznym. 
1416

 Zatem spoiwem 

tych funkcji jest tu czynnik społeczny, który wszelako jedynie inicjuje zespolenie i synkretyzm 

działania. Choć jest nieodzowny zwykle przybiera w teoretycznych opracowaniach zwłaszcza o 

orientacji psychoanalitycznej pojęcie figury „innego”- jest to upraszczając residuum, komponent 

społeczny, zinternalizowane iunctim pomiędzy różnorodnymi funkcjami psychicznymi który w  naszej 

ocenie, stanowi fundament kształtowania się indywidualnej psychiki podmiotu o charakterze  jaźni 

kulturowej nadającej charakter indywidualności jednostce poprzez formowanie kulturowe.
1417

. W 

naszej pracy chcemy iść dalej niż L. Wygotski w  swych tezach. Naszym zdaniem sama podstawa 

jednostkowego bytu jako indywiduum  i jako podmiot w swej rdzennej funkcji samozwrotności i 

samoodniesienia (określanej zbiorczo jako samoświadomość) musi być zapośredniczona 

kulturowo (a ściślej mówiąc przez znaki).  Samoświadomość nie jest możliwa bez kultury, kultury  

pojętej w najbardziej pierwotnej formie, jako elementu  zewnętrznego, który oddziaływując  na 

wyższe czynniki psychiczne , drogą  znaków zewnętrznych  wykształcają przestrzeń wewnętrzną(w 

sensie Gehlenowskim), to znaczy  pamięci i pola swobody działania obejmującego przeszłość i 

przyszłość. Następuje rozszerzenie pola uwagi dla autorefleksji i pojęcia siebie samo-uchwytywania w 

akcie poznawczym. Dochodzi do  „ekstrawersji”, wytworzenia samowiedzy i samobudowania swojej 

tożsamości  w oparciu o czynniki zewnętrzne, gdyż korzystanie z (,,,) najprostszych znaków 

pisemnych wskazuje, że już wówczas człowiek wyszedł poza granice naturalnych funkcji psychicznych 

i przeszedł do nowej kulturowej organizacji własnego zachowania .
1418

Przywołane i omawiane 

szeroko badania L.Wygotskiego mają wspierać naszą tezę o nieredukowalność i nieodzowności 

czynnika kulturowego w kształtowaniu się świadomej jaźni osobowej, nie  chodzi tu tylko – 

zauważmy - o zachowanie w sensie ogólnie pojętego „behawioru” ale organizacja i kształtowanie 

samego siebie. Fazy epizodyczna i mimetyczna, wzbogacone o obecność czynnika zewnętrznego 

którym, było zachowanie innych osobników prowadzą do wyodrębnienia całostek  symbolicznych: 

gestu, mimiki; powtarzanie wyistacza wzorzec i łączy różne działania o charakterze powinowactwa 

rodzinnego. Tego rodzaju aktywności nie ma u zwierząt, jest ona  tylko produktem warunków 

społecznych i wymiany mimetycznej. Operowanie znakami rozwija się w podobny sposób, jak 
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mowa w ontogenezie; na początku mowa jest środkiem  stymulacji innego człowieka i dopiero 

później staje się funkcją intrapsychiczną. W strukturze operacji znakowej między bodziec i 

reakcję wkracza ogniwo pośrednie, bodziec drugiego rzędu . Włączony do operacji jest on 

specjalnie skonstruowany przez podmiot i przejawia działanie zwrotne, wywołując specyficzną 

organizacje reakcji. Schemat reakcji  b– r (bodziec – reakcja) zostaje zastąpiony złożonym 

schematem upośrednionego (instrumentalnego ) działania b-s-r ( bodziec symbol reakcja) w 

którym  bezpośrednia reakcja zostaje zahamowana, a operacja przebiega okrężną drogą, 

ogniowo upośredniające jest w takich przypadkach nie tylko metodą polepszenia i doskonalenia 

operacji. Dzięki pełnieniu specjalnej funkcji działania zwrotnego, przekształca ono działalność 

psychiczną w wyższe i nowe jakościowo formacje, stwarzając człowiekowi możliwość kontroli 

swego zachowania z zewnątrz za pomocą bodźców z otoczenia. Samokontrola prowadzi do 

samoobserwacji, ta z kolei do samorefleksji. Wykorzystanie znaków będących jednocześnie 

środkiem autostymulacji,  powoduje w zachowaniu człowieka powstanie zupełnie nowej, 

specyficznej struktury, obcej rozwojowi naturalnemu. Po raz pierwszy pojawia się nowa forma, 

którą L. Wygotski nazywa  formą zachowania kulturowo-psychicznego, nową specyficzną i 

całościową formą zachowania, zdobytą w procesie rozwoju ewolucyjno-historycznego. W 

skrócie, podmiotowość o statusie kulturowo-symbolicznym 

                                   Kantowska facultas signatrix zostaje uzyskana odchodząc od aprioryzmu E. 

Cassirera na drodze tzw. naturalnej historii operacji znakowych ,
1419

 powstaje  po serii przeobrażeń 

jakościowych a nie w wyniku „odkrycia” jakiego zdaniem E. Cassirera dokonała Hellen Keller. Każde 

kolejne stadium warunkuje następne i samo jest warunkowane przez poprzednie wiążące je w proces 

całościowy i historyczny który jest zarazem procesem wyrastania i autonomizacji podmiotu z 

otoczeniowego umweltu (na planie ewolucyjnym proces ten w koncepcji M. Tomasella przybrał 

postać tzw. mechanizmu zapadkowego). W splocie dwóch linii, biologicznego kształtowania 

procesów psychicznych i społeczno-kulturowego wyższych funkcji psychicznych, tworzy się 

właściwa forma zachowania dziecka w konsekwencji człowieka (w domenie socjalnej i kulturowej 

przy czym ta druga wyróżnia się tym że interakcja osobników zawiera i jest zapośredniczona przez 

trzeci element – znak). L.Wygotski wskazuje krytykując interpretację przypadku Hellen Keller przez 

E.Cassirera, że dziecko  nie odkrywa faktu że każda rzecz ma swoje imię lecz opanowuje nowe 

sposoby działania na przedmiotach. Właśnie taka manipulacja rzeczą może dać jej nazwę.Właśnie ku 

takiej interpretacji skłaniają się współcześni badacze tego problemu  Amerykański antropolog 

ewolucyjny Merlin Donald reinterpretuje  przypadek głuchoniemej Hellen Keller. Wskazuje iż 

pomostem do uzyskania przez nią symbolicznego  wglądu  w otaczający świat, była opanowana we 

wczesnym dzieciństwie zdolność mimetyczna umożliwiająca czytanie mowy ciał, a która jest wstępem 

do tzw. czytania  umysłu (mindreading). Przejście operacji do wewnątrz, interioryzacja  zewnętrznych 

funkcji psychicznych
1420

, wiąże się z nowymi zmianami w ich strukturze.  

                                    Konkluzje L.Wygotskiego są następujące: symbol pozwala  przekroczyć ramy  

bieżącej sytuacji w sensie włączenia przyszłości i przeszłości w plan działania i uzyskać  swobodę 

działania poprzez wyjście  poza bezpośrednie pole wzrokowe, dzięki pośrednictwu symbolicznemu. 

Tym samym stanowi podłoże funkcjonowania podmiotu na poziomie językowo-narracyjnym i 

wyższym. Pod względem genetycznym podstawowa cechą wyższych  funkcji psychicznych w planie 

filogenezy jest to, że nie ukształtowały się one jako produkt ewolucji biologicznej, lecz są wynikiem 

historyczno-kulturowego rozwoju zachowania; zachowują one swą specyficzną historię kolektywu. W 

planie ontogenezy specyfika ich struktury polega na tym, że – w odróżnieniu od prostych 

elementarnych procesów psychicznych, będących bezpośrednimi reakcjami na bodźce- są one 

zbudowane na zasadzie wykorzystania upośrednionych bodźców( znaków) i w związku z tym mają 

charakter upośredniony. Tym samym współoparta o nie jaźń ma charakter ekstymny , jest wynikiem 

ko- ewolucji i synergi symbolu i bazy neurologicznego aparatu kognitywnego. Tzw. wyższe funkcje 

psychiczne są według L.Wygotskiego produktem historycznego rozwoju form zachowania 

kolektywnego. Logicznym następstwem uznania decydującej ważności posługiwania się znakami w 
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historii rozwoju wyższych funkcji psychicznych jest zaliczenie do systemu kategorii 

psychologicznych także i zewnętrznych, symbolizujących form działania, takich jak: komunikacja 

językowa, czytanie, pismo, liczenie i rysowanie – ogólnie rzecz biorąc to co przyjęliśmy nazwać 

pismem i za G. Godlewskim rozważyć możliwość nadania mu statusu kolejnej formy symbolicznej. 
1421

 Droga wiedzie od zewnątrz do wewnątrz, od mowy ekscentrycznej  do introwersji.  Zasada 

rozwojowa jest taka –jak dowodzi M. Donald odnosząc się do badań L. Wygotskiego, że symboliczna 

myśl reprezentuje zewnętrzną czynność, a dopiero potem rekonstruuje ją tak, że może zaistnieć 

wewnętrznie. Każda funkcja w rozwoju dziecka pojawia się dwukrotnie: najpierw interpersonalnie, 

następnie intrapersonalnie. M. Donald podsumowując badania L.Wygotskiego  stwierdza, że pierwsze 

symboliczne dokonania dzieci są całkowicie publiczne nawet dla nich samych, dopiero później 

działania te są zinternalizowane i uniezależniają się od określonej roli mimetyczno-społecznej.
1422

 

                                  W książce „The Cultural origins of human cognition„ Michael Tomasello 

nawiązując do prac L. Wygotskiego w istotny sposób porządkuje i uzupełnia jego dokonania. Punktem 

wyjścia jest dla niego namysł nad  zjawiskiem połączonej uwagi i tzw. uczenia kulturowego (joint 

attention and cultural learning).  
1423

 Porównując człowieka i inne prymaty zaczyna od konstatacji, że 

ostatecznie źródłową różnicą heurystyczną  między nimi jest unikalna dla człowieka zdolność do 

hetero-identyfikacji czyli swoistego przedrozumienia innych osobników własnego gatunku jako  

intencjonalnych aktantów. Ta zdolność ostatecznie prowadzi, jego zdaniem, do większości socjalno-

kulturowych innowacji z językiem włącznie. Zasadniczym założeniem M. Tomasello jest analogia 

między rozwojem człowieka w wymiarze filo i ontogenetycznym w aspekcie akwizycji symbolicznej i 

powiązanym z nią rozwoju konceptualizacji jaźni. 

Omawiając aspekt filogenetyczny zwraca uwagę na trzy powiązane i współzależne  procesy które 

około 200 tysięcy lat temu zbiegły się w czasie: 

1) Wytwarzanie narzędzi. 

2) Używanie symboli w celu komunikowania się i nadawania struktury życiu społecznemu 

językowych i artystycznych w formie rzeźb kamiennych i rysunków naskalnych. 

3) Zaangażowanie się w nowe rodzaje praktyk i organizacji społecznych, od ceremonialnych 

pogrzebów zmarłych do hodowli roślin i udomowienia zwierząt. 

Według badań M. Tomasello specyfika gatunku homo na poziomie: 

-filogenetycznym to zdolność substytucji, 

-historycznym - akumulacja modyfikacji efektów uczenia się kulturowego i socjogenezy w czasie 

historycznym, 

- ontogenetycznym to że dzieci wzrastają wśród wytworów tradycji pozwalających im na korzystanie 

z wiedzy zgromadzonej przez cały gatunek, używanie i rozwijanie reprezentacji poznawczych 

opartych na zmiennej perspektywie, majach formę symboli językowych, zinternalizowanie typów 

interakcji dyskursywnych i rozwijanie zdolności meta poznania, re deskrypcji reprezentacji i myślenia 

dialogowego. 

                                M. Tomasello inicjuje  swoje szczegółowe rozważania ontogenezy subiektywności 

i intersubiektywności od badania tzw. 
1424

 protokonwersacji,  socjalnych interakcji, w których rodzice i 

dzieci ogniskują uwagę jeden na drugim patrząc, dotykając się i wokalizując w sposób służący 

ekspresji i dzieleniu podstawowych emocji. Pierwsze interakcje mają charakter intersubiektywny, 

protokonwersacje  mają strukturę wymiennych ról.  Imitacja występuje już wśród nowonarodzonych, 

odzwierciedla tendencje nie tylko do znajomości ruchów mimicznych ale identyfikacje z 

przedstawicielem tego samego gatunku (tzw. współgatunkowcem, conspecifics)
1425

. Dzieci dzielą 

emocjonalne stany dorosłych via afektywne dostrojenie odzwierciedlane w bardzo głębokim procesie 
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identyfikacji. Rozumienie siebie (understanding self) 
1426

 dzieci osiągają stopniowo. Począwszy od 9 

miesiąca doświadczają konsekwencji swoich własnych czynów, jak i działań środowiska 

zewnętrznego  jako czegoś tożsamego, lokalizującego na tej samej płaszczyźnie, nazwanej  

ekologiczną jaźnią. Dzieci zyskują w drodze tych doświadczeń  znajomość własnych zdolności 

behawioralnych,  odkrywają własne ciało.  Między  9 -12 miesiącem życia dziecka  następuje  według  

M.Tomasello  rewolucja socjalna; dzieci ludzkie zaczynają angażować się w liczne tak zwane 

zachowania o uwspólnionej uwadze (joint attentional behavior), co jest wskazówką że wyłania się 

zrozumienie innych osób jako intencjonalnych aktantów per analogiam do samego siebie, których 

relacje do zewnętrza mogą być naśladowane, dzielone i łączone. Do 6 miesiąca dziecko bawi się 

przedmiotami ignorując innych w ramach diadycznej struktury. Ale około 9-12 miesiąca zaczyna 

wyłaniać się zachowanie triadycznie,  zawierające  koordynacje interakcji z przedmiotami i innymi 

osobami,  rezultatem jest referencjalna triangulacja (dziecko-dorosły-przedmiot/zdarzenie). W ramach 

której  dzielą oni uwagę, podążają za wzrokiem (gaze following), wspólnie angażują się (dzielenie 

wspólnego przedmiotu w aktywności), wykorzystują dorosłych jako socjalnych, referencyjnych 

punktów odniesienia (socjal referencing). Osiągają punkt  referencji socjalnej, czyli działania na 

obiekt w sposób w jaki dorośli na niego działają (imitative learning). Tym samym, podobnie jak ma to 

miejsce w koncepcji L. Wygotskiego dziecko w „równanie swego działania wprowadza niewiadomą 

innego pomiotu”. W tym też wieku dzieci aktywnie kierują uwagę i zachowanie dorosłych poza siebie, 

na zewnętrze, używając deiktycznych gestów, jak wskazywanie czy ciągniecie obiektu, oraz 

przenoszenie go by pokazać innym. Z diadycznej rytualizacji gestów; ręce podniesione ponad głowę - 

jako prośba do podniesienia,  wytwarza  się deiktyczna triadyczna rytualizacja, będąca trójelementowa 

strukturą behawioralną  służącą do wskazywania dorosłym na jakieś zewnętrzne zjawiska. 
1427

 Gesty 

wspólne dla ludzi i małp są dwustronne,w tym znaczeniu, że nie jest w nie zaangażowany żaden 

przedmiot zewnętrzny, nakazowe tzn. dotyczą tego czego dziecko chce, zrytualizowane, a nie 

naśladowane, a więc są sygnałami (procedurami służącymi do uzyskania jakiegoś efektu) , a nie 

symbolami (konwencjami służącymi dzieleniu się doświadczeniem). Natomiast reprezentacje 

symboliczne wyuczone podczas interakcji społecznych z innymi ludźmi są wyjątkowe bo: a) są 

intersubiektywne w tym sensie że symbol jest czymś, co jest społecznie „podzielane” z innymi ludźmi, 

oraz b)zawierają perspektywę, to znaczy że symbolizacja jest wyborem określonego sposobu 

spojrzenia na dane zjawisko (np. kategoryzacja); 

1) scena wspólnej uwagi, 

2)zdolność do postrzegania intencji komunikacyjnych, 

3) możliwość odwrócenia ról. 

Niewłaściwe jest podejście, zdaniem M. Tomasello, rozpatrywania sytuacji komunikacyjnej w dwóch 

aspektach symbolu i jego odniesienia w świecie zewnętrznym. Kluczowy jest akt społeczny w którym 

jedna osoba próbuje skłonić drugą osobę do skupienia uwagi na czymś w świecie zewnętrznym. 

Sytuacje wspólnej uwagi są interakcjami społecznymi. W których dorosły i dziecko razem zwracają 

uwagę na jakiś przedmiot oraz na to, że partner w interakcji zwraca uwagę na ten przedmiot.
1428

Scena 

według M. Tomassello wynika ze sceny połączonej uwagi w której dwa osobniki zwracają na jakieś 

przedmioty uwagę i zarazem są świadome uwagi innych. Scena wspólnej uwagi zapewnia tylko 

intersubiektywny kontekst, w którym zachodzi proces symbolizacji. Scena zawiera trzy zaangażowane 

elementy na tej samej płaszczyźnie pojęciowej (przedmiot wspólnej uwagi, dorosły i dziecko). Gdy 

dziecko zaczyna  obserwować  proces zwracania uwagi przez dorosłego ku rzeczom zewnętrznym, 

ową rzeczą zewnętrzną może czasem być także samo dziecko. Dziecko obserwuje więc zwracanie 

przez dorosłego na nie uwagi, a zatem w pewien sposób widzi samo siebie z zewnątrz. Widzi całą 

scenę z dystansu, z samym sobą jako jednym z uczestników. Scena wspólnej uwagi nie jest sceną 

odniesienia symbolizowania w języku. Scena wspólnej uwagi zapewnia tylko intersubiektywny 

kontekst, w którym zachodzi proces symbolizacji. 

Inne naczelne nie zyskują dystansu wobec interakcji społecznej, przyjmują perspektywę 

„wewnętrzną”, z której uczestnicy ujmowani są w jednym formacie („eksterocepcja: trzeciej 

osoby”) , natomiast „ja” ujmowane jest w innym formacie („propriocepcja” pierwszej osoby). 
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Zachodzi dyferencjacja wyobrażenie umysłowego z punktu widzenia „ja” od wyobrażenia z 

perspektywy zewnętrznego punktu widzenia. 

Dziecko może przyjąć rolę dorosłego i posłużyć się nowym słowem w celu zwrócenia uwagi 

dorosłego w tę samą stronę, w jaką przedtem dorosły zwrócił uwagę dziecka. Jest to naśladowanie z 

odwróceniem ról. Dziecko widzi siebie samo jako uczestnika sceny, na równi z dorosłym i 

przedmiotem podzielanej uwagi. 

Dziecko rozumie najpierw że dorosły chce by podzielało z nim uwagę. Podzielanie uwagi oznacza. Że 

obydwaj uczestnicy zwracają uwagę na ten sam przedmiot oraz na wzajemna uwagę w stosunku do 

tego przedmiotu. Własne „ja „ dziecka jest skonceptualizowane w taki sam sposób jak partner 

interakcji.
1429

 

                                       Triangulacją per analogiam do koncepcji M. Tomasello jest koncepcja trój-

relacji podmiot-dzieło-podmiot zaprojektowana przez E. Cassirera a inspirowana pracami G. Simmla. 

Pomiędzy podmiot i wytwór wkracza inny podmiot, tak jak między dwa podmioty wkracza 

pośredniczący w interakcji obiekt o charakterze znakowym.
1430

Powstaje struktura o charakterze 

triangulacyjnym. Filozofia kultury E. Cassirera wprowadza dodatkowy element społeczny - drugi 

podmiot. Ten drugi podmiot, „Ty” jest odniesiony zarówno do swego ludzkiego vis-a-vis, do „ja”, jak 

też do „dzieła”. Dzieło(symbol) zachowuje dystans i zarazem stwarza powiązania, jak mówi 

E.Cassirer punktem przejścia i mostem.
1431

 Według M. Tomasello rytualizacja ontogenetyczna to 

proces polegający na tworzeniu sygnału komunikacyjnego przez dwa osobniki, kształtujące wzajemnie 

swoje zachowanie podczas powtarzających się interakcji społecznych. Zaangażowanie w trójkąt 

odniesienia podmiot-przedmiot-podmiot. Krzyżując dwie triangulacje M. Tomasello i E. Cassirera 

otrzymujemy konkluzje że wszystkie trzy elementy podstawowego modelu : ja, ty i dzieło (względnie 

narzędzie , znak) w sensie wytworu, funkcjonującego odtąd niezależnie artefaktu o potencjale 

symbolicznym –są w równej mierze konstytutywne. Nie są one jak twierdzi E. Cassirer
1432

 – 

gotowymi faktami, które odnoszą się do siebie w celu utworzenia form kulturowych. Okazuje się 

raczej, „że w tych formach i dzięki nim konstytuują się dopiero obydwie sfery świata „Ja” i świata 

„Ty”. W ten sposób wszelkie kulturowe dokonania, w tym geneza znaczenia, są korelacyjne. 

Znaczenie jest zawsze potencją.   Definicyjna dla interakcji wzajemność odniesień partnerów sprawia, 

że to, co odbierają oni jako pojedynczy ruch sensu symbolu, w rzeczywistości pozostaje odniesieniem 

za pośrednictwem znaków do doświadczenia „Innego”.
1433

 

                                      To  dziedzictwo ewolucyjnej identyfikacji z innymi przedstawicielami gatunku 

jest kluczowe dla ustanowienia upodmiotowiających wzorców kulturowych, Z kolei ta zdolność 

umożliwia substytucję innego osobnika, a co za tym idzie uczenie się od niego, ale także poprzez 

niego. Dwa kontrprzykłady to fenomen dziecka autystycznego które wyrasta wśród osiągnięć kultury 

całego dorobku ale z powodów biologiczno-neurologicznych nie jest w stanie uzyskać stanu wspólnej 

uwagi. Dziecko dzikie które jest sprawne umysłowo i biologicznie ale pozbawione wzorców i 

artefaktów kulturowych  jest skazane na egzystencję zwierzęcą. W obu przypadkach osobniki takie  

nie należą do wspólnej przestrzeni intersubiektywnej. Kultura w ujęciu M. Tomasello jest 

przedstawiona jako swego rodzaju ontogenetyczna nisza. Jest rodzajem sztucznego zbudowanego ze 

znaków umweltu. Otoczenie, społeczne środowisko, nazywa kulturową ontogenetyczną niszą dla 

ludzkiego rozwoju. Ta nisza kulturowa  stanowi kontekst dla kognitywnego rozwoju dzieci jako 

podstawa  poznawczego habitusu i jako źródło aktywnych instrukcji od dorosłych. Następuje proces 

rytualizacji instruktażu, a raczej instruktaż przez rytualizacje. Ma on trzy stopnie: 

1) wzmocnienie bodźca(stimulus enhacement) - młody  osobnik bawi się przedmiotem; 

2) emulacja (emulation) młody osobnik widzi, jak stary manipuluje obiektem , dotyka i manipuluje 

nimi też; 

                                                      
1429

 Ibidem 135-140 
1430

 P Parszutowicz op.cit. 121 
1431

 Ibidem 121 
1432

 Ibidem 121 
1433

 Ibidem 74 



305 

 

3)uczenie przez imitację (imitative learning) młody osobnik  rozumie intencje,  a nie tylko naśladuje 

ruchy.
1434

 

Uczenie sie przez naśladowanie, uczenie się dzięki instrukcji i uczenie kolaboratywne, 

te trzy typy uczenia się kulturowego możliwe są dzięki jednej zdolności  jednostki ludzkiej do 

rozumienia innych członków własnego gatunku jako istot takich jak ona, mających takie samo życie 

wewnętrzne (intencjonalne i umysłowe). 

Dystynkcja miedzy naturalnymi i sztucznymi afordancjami polega na tym że ludzkie dziecko adoptuje 

intencje dorosłych do użycia obiektów i artefaktów, a następnie  intencjonalne ich używa. Na 

przykład, pióra w toku symbolicznej gry używa jako młotka. W ten sposób  następuje oddzielenie 

intencjonalnych afordancji z asocjowanymi z nimi obiektami i artefaktami i zastosowanie 

„niewłaściwe” w zabawie. Z zaczątkiem działania stricte symbolicznego mamy do czynienia gdy 

dziecko używa jakiś przedmiot jako co innego. Wczesna ludzka gestykulacja o postaci typowej 

diadycznej  rytualizacji istotowo nie różni się od szympansiej. W diadycznej rytualizacji nie ma  

zaangażowanego obiektu zewnętrznego, co powoduje, że ma ona charakter   imperatywny, a nie 

deklaratywny. Rytualizowanie opiera się na sygnałach inicjujących   procedury prowadzące do 

uzyskania celu, a  nie na symbolach konwencjonalnych służących  do dzielenia się doświadczeniem. 

Hipoteza, że praca  z tymi zewnętrznymi kulturowymi reprezentacjami w socjalnych interakcjach,  ich 

internalizacja ma ważne znacznie dla natury wewnętrznych, indywidualnych reprezentacji pochodzi 

od L.Wygotskiego.  Posiłkując się w  badaniami W. Onga w niniejszej pracy stawiamy tezę że ta 

internalizacja zewnętrznych znaków przekształca przestrzeń wewnętrzną człowieka (hiathus) powstałą 

z separacji motoryki od afektyki i powoduje jej rozwój w kierunku kognitywnym. Dzieci uczą się że 

aktualnie bieżąca sytuacja może być dzięki aktywnej  uwadze przestrukturyzowana  przez osobników 

używających symboli. Sposób w jaki ludzkie istoty używają symbolu językowego kreuje przełom w 

bezpośrednim odbiorze otoczenia, percepcyjnej lub senso-motorycznej reprezentacji i jest 

współzależny od natury symboli. Symbole językowe w szczególności uwalniają poznanie ludzkie od 

bezpośredniej sytuacji percepcyjnej nie przez proste umożliwienie odniesienia do obiektów 

zewnętrznych wobec bieżącej sytuacji ; ale raczej przez to że umożliwiają wiele równoległych 

reprezentacji wszystkich możliwych sytuacji percepcyjnych. Kluczowe jest by symbol miał językową 

czy materialną formę, aby mógł być współdzielony i publicznie dostępny. Dziecko używając symbolu  

internalizuje nie tylko komunikatywną intencje, ale także specyficzną perspektywę.  Kiedy używamy 

symbolu wraz z inną osobą,  monitorujemy jej  atencyjne wdrożenie, które jest jedną z funkcji 

symbolu. Mamy również do dyspozycji dwa realne ogniska uwagi: swoją  i komunikacyjnego 

partnera. Są to dwa inne ogniska  uwagi wyrażane  w innych symbolach językowych, które mogą 

potencjalnie być używane różnie w tej sytuacji.  Efektem operowania symbolami tego typu jest 

elastyczność i relatywna niezależność od percepcji. Istota symboli językowych streszcza się zdaniem 

M.Tomasello w dwóch właściwościach: są one intersubiektywne i zawierają perspektywę. To znaczy 

że podmiot wytwarza je i rozumie i zakłada że inni rozumieją, oraz posiadają one zdolność narzucania 

perspektywy. Proces przyswajania i posługiwania się nie tylko jak twierdzi M.Tomasello  w sposób 

fundamentalny zmienia naturę poznawczych reprezentacji człowieka, ale również kształtuje i wzmaga 

rozwój ludzkiej podmiotowości. Symbol wnosi do wyobrażenia percepcyjnego nowy czynnik  sposób 

w jaki dana sytuacja może być skonstruowana przez „nas”. Zewnętrzna natura symboli otwiera 

możliwości dodatkowym poziomom reprezentacji poznawczych, które tworzą się gdy porządkujemy 

symbole w abstrakcyjne kategorie i schematy konstrukcji językowych : rzeczowniki, przymiotniki etc. 

Ta zdolność umożliwia  takie procesy, jak metaforyczne konstruowanie przedmiotów jako działań i 

vice versa. Publiczna natura symboli, ich powszechna dostępność umożliwia dzieciom homo sapiens 

sapiens traktowanie konstrukcji poznawczych jako przedmiotów którymi można się interesować, o 

których można myśleć i które same w sobie mogą stanowić obiekty manipulacji poznawczej. Symbole 

(językowe w szczególności)  nie reprezentują rzeczywistości bezpośrednio, lecz są używane przez 
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ludzi w celu skłonienia innych  by konstruowali sytuacje percepcyjno-pojęciowe i rozpatrywali je w 

taki a nie inny sposób.
1435

 

                                           Kulturowe uczenie wymaga dwóch podstaw: socjogenezy i kumulatywnej 

ewolucji kulturowej.  Internalizacja dyskursywnych interakcji zawierających zwielokrotnione 
1436

skonfrontowane perspektywy może być identyfikowana z pewnym unikalnie ludzkim dialogicznym 

procesem myślenia. Filogenetycznie współczesny człowiek wykształcił ewolucyjnie zdolność do 

identyfikowania się ze współgatunkowym partnerem, co prowadzi w dialogicznym „spięciu” do 

rozumienia jego i siebie. Bazą neurologiczna tego procesu są neurony lustrzane. Historycznie  

umożliwia to nowe formy kulturowego uczenia i socjogenezy, co prowadzi do wytwarzania 

kulturowych artefaktów i  tradycji habitualnej (w sensie przekazywanych intergeneracyjnie wzorców 

zachowań pozainstynktowanych) które akumulują modyfikacje  w czasie  historycznym. 

Ontogenetycznie rzecz biorąc ludzkie dzieci wzrastają pośród  socjalnych i historycznych artefaktów i 

tradycji,  co umożliwia im wyciągać korzyść z akumulowanej wiedzy i zdolności socjalnej grupy. 

Warunkuje  to zdobycie i operowanie  kognitywnymi reprezentacjami bazującymi na perspektywie, 

przyjmujących formę symboli językowych, oraz  analogii i metafor konstruowanych z tych symboli. 

Kluczowe informacje biegły nie tylko ze środowiska naturalnego ale   również z otoczenia 

społecznego. Na podstawie tych ustaleń R.Boyd i P.Richerson sformułowali w pracy „Culture and the 

Evolutionary Process” tzw. teorię podwójnego dziedzictwa,
1437

 w myśl której ludzka ewolucja 

zależy kluczowo zarówno od biologicznego jak i kulturowego dziedzictwa  i to w równym stopniu.  

Teoria ta głosi że dojrzałe fenotypy wielu gatunków zależne są zarówno od tego, co dziedziczą od 

swych przodków w sensie biologicznym, jak i od tego , co dziedziczą kulturowo 

 

Tak odbywa się proces kulturowego uczenia i internalizacji w której rozwijające się indywidua  uczą 

się jak używać i uwewnętrzniać aspekty współpracy kreowane przez osobników tego samego gatunku. 
1438

 Naczelne dokonują wnioskowania według schematu:  poprzedzające  zdarzenie >mediująca siła>  

zdarzenie konsekwencyjne, które stanowią proces o nierozdzielnych składowych . Gatunek   homo 

uzyskał  kognitywną adaptację,  która  okazała się zwrotem (twist), potrafił wyizolować  mediująca 

siłę,  przyczynę, względnie intencje. Naczelne rozumieją relacje w domenie społecznej, ludzie 

również, ale rozumienie ich opiera się na pojęciu innych jako intencjonalnych aktantów. 

Transformacja statusu innych pozwala wyrwać się ze struktury socjalnej, czysto pozycjonalnej do 

sfery pośredniej, kulturowej, miedzy-świata symbolicznego. Socjogeneza to proces ontogenetycznej 

rytualizacji, w trakcie którego powstaje komunikacyjny sygnał wypracowany przez dwóch osobników, 

na przykład szympans jest w stanie go osiągnąć  naśladując zachowanie drugiego osobnika, w 

powtarzalnych przypadkach  socjalnej interakcji. Na tym polega kumulatywna kulturowa ewolucja, 

opiera się na imitatywnym uczeniu , emulacji, ontogenetycznej rytualizacji. Jest to tzw. efekt 

zapadkowy
1439

. Prowadzi on do stworzenia artefaktu, który poddany modyfikacji wpływa na 

funkcjonowanie nowego pokolenia, które z kolei wpływa na wyjściową sytuacje kolejnego  pokolenia 

i prowadzi do udoskonalenia artefaktu i dalszego rozwoju etc. 
1440

 Unikatowe zdolności gatunku homo 

sapiens sapiens jest to że ludzie głębiej utożsamiają się członkami swojego gatunku niż inne naczelne. 

Rozumienie innych jako intencjonalnych (umysłowych) istot , takich jak ja” co umożliwia zaistnienie 

dwóch procesów 

1)  Proces socjogenezy, dzięki któremu wiele jednostek wspólnie przyczynia się do powstania 

kulturowych wytworów i praktyk, których historia się akumuluje. 

2)Proces uczenia się kulturowego i internalizacji, za pomocą których rozwijające się jednostki 

zaczynają używać, a następnie internalizują aspekty produktów wytworzonych wspólnie przez 

członków ich gatunku. 
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Większość kompetencji poznawczych właściwych człowiekowi, nie jest bezpośrednio wynikiem 

dziedziczenia biologicznego, lecz raczej wypadkową wielu procesów historycznych i 

ontogenetycznych.Mechanizm przekazu kulturowego który jest wielokrotnie szybszy niż ewolucji 

biologiczna. Proces transmisji kulturowej jest w miarę powszechnym procesem ewolucyjnym, który 

pozwala indywidualnym organizmom zaoszczędzić czas i wysiłek dzięki osiągnięciom całego 

gatunku. Osiągnięcia człowieka akumulują modyfikacje kulturowe w czasie. Proces ten został 

nazwany przez M. Tomasello kumulatywną ewolucją kulturową . Wytwór kulturowy podlega 

modyfikacjom kolejnych generacji, proces nawarstwień modyfikacji, które jednak co istotne nie 

podlegają inwolucji do poprzednich stadiów M. Tomasello proponuje nazwać „efektem zapadki.”
1441

 

W schemacie podanym przez M. Tomassello mechanizm zapadkowy wygląda  tak: użycie narzędzi ( 

prowadzi do stworzenia) >>> artefakt + modyfikacja >>> nowy artefakt zmodyfikowany + 

modyfikacja>>>  nowe pokolenie >>> artefakt +modyfikacja >>> nowy zmodyfikowany artefakt 

+modyfikacja >>>nowa generacja etc.   

W taki sposób M. Tomasello rozbudowuje i uzupełnia wyjściową koncepcje L. Wygotskiego na temat 

internalizacji zewnętrznej mowy , która z kolei jest w pewnym sensie naukowym i eksperymentalnym 

opracowaniem  idei interakcji symbolicznej a również pozostaje pokrewna poglądom J. Habermasa na 

interakcyjną genezę indywiduum i kultury.
1442

 M. Tomasello uszczegóławia ten proces i dokonuje jego 

transpozycji na płaszczyznę filogenetyczną, podczas gdy L. Wygotski pozostawał w sferze 

ontogenezy, co było warunkowane eksperymentalno-empirycznym charakterem jego badań. Proces 

internalizacji zostaje u M. Tomasello rozbity na jakościowo różne etapy i funkcje. Pokazuje zatem,  że 

w wymiarze  ewolucyjno-filogenetycznym  akwizycja symboliczna powoduje w kolejnych stopniach 

zyskanie nowych władz kognitywnych i wzrost poziomu samopoznania. Rozszerzenie oddziaływania 

czasowego i zdolności dialogicznej interakcyjności (także uwewnętrznionej) oraz zdolność do meta- 

kognicji umożliwia dalszą ekspansję zdolności do ekscentrycznej pozycjonalności i utożsamienie się z 

abstraktami, co jest fundamentem „ego abstrakcyjnego” współ-opartego na wyższych formach 

symbolicznych, takich jak, mowa czy pismo. Ludzie posiadają w istocie unikalną kognitywną 

adaptację, zmienia ona w fundamentalny sposób proces ewolucji poznawczej. Jednak źródło owej 

hetero -identyfikacji pozostaje na gruncie pracy M. Tomasello niewyjaśnione. Wydaje się że wybiega 

ono poza plan kulturowy i wynika z neuroanatomicznych adaptacji eksponowanych w postaci 

neuronów lustrzanych. 
1443

 „Efekt zapadkowy” radykalnie zmienia naturę ontogenetycznej niszy w 

której dzieci się rozwijają. Dzieci internalizują  narzędzia i symbole oraz uczą się, jak używać ich w 

procesie kulturowej edukacji.  Uczą się w tym  procesie kreowania nowych form kognitywnych 

reprezentacji opartych na intencjonalnej i mentalnej perspektywie innych osób. Interioryzując je 

wypracowują nowy rodzaj jaźni. Ale właśnie sama zdolność do hetero-identyfikacji jak postulujemy  

w ramach niniejszej pracy jest zdolnością nabytą w toku ewolucji, czy też raczej pewną potencja która 

może się ujawnić, być aktywizowana w toku rozwoju ontogenetycznego ( o niekonieczności 

wystąpienia tej kompetencji świadczy np. zjawisko autyzmu, które zdaje się potwierdzać brak u 

niektórych osobników zdolności do hetero-identyfikacji). W paradygmacie ewolucjonizmu 

epigenetycznego byłaby to zatem nabyta potencja która może ujawniać się poprzez odpowiedni 

instruktaż interakcyjny na łonie kolektywu. W czasie filogenezy, jak już parokrotnie 

sygnalizowaliśmy, zdaniem M. Tomasello jedynie gatunek homo wykształciły ewolucyjnie unikalną  

zdolność do rozumienia „współgatunkowców”. W swych wymiarach domena socjalna (czyli po prostu 

zespolony przyczynowo kolektyw, jednak nie celowo, bez intencjonalnej orientacji na cel działań) 

różni się od kulturowej w poszczególnych wydaniach. W domenie socjalnej i kulturalnej odpowiednio  

odgrywają role komunikacji w pierwszej  sygnał, w drugiej symbol, intersubiektywny komunikat w 

pierwszej umożliwia spojrzenie podążające za wzrokiem innych, na planie kulturowym dominuje 

wspólna, połączona uwaga. W aspekcie uczenia- domenie socjalnej odpowiada emulacja i rytualizacja 

zaś domenie kulturowej uczenie kulturowe  czyli reprodukcja intencjonalnych aktów. W wymiarze 

                                                      
1441

 Tomasello M. “Kulturowe źródła ludzkiego poznania” przek. J. Rączaszek PIW  Warszawa   2002,11,12 

 
1442

 T. Maślanka op.cit.134-151 
1443

 Ibidem 201 



308 

 

kooperacji na planie socjalnym zachodzi koordynacja działań, na kulturowym współpraca opierająca 

się na przejmowaniu ról. W uczeniu się - facylitacja, ułatwienie, instruowane wprowadzenie w 

określony mentalny stan innych. Jeśli chodzi o użycie narzędzi w domenie socjalnej  występuje 

manipulacja obiektami, wobec  tworzenia artefaktów, jako intencjonalnych afordancji w domenie 

kulturowej
1444

. Zatem, plan socjalny ogranicza się do fazy mimicznej bez koniecznego trzeciego 

stałego elementu, znaku symbolicznego, który stabilizuje i konsoliduje interakcje międzyosobniczą. 

Domena kulturowa wynosi „ja” niejako na wyższy poziom dzięki obecności „trzeciego” 

obiektywizującego czynnika, jakim jest symbol w szczególności symbol językowy.
1445

 

                                 Podsumowując badania M. Tomasella uzupełniają w istotny sposób prace L. 

Wygotskiego, jednak na gruncie jego koncepcji nierozwiązalnym problemem pozostaje kulturowe 

źródło ludzkiego poznania. Pierwotne zjawisko hetero-identyfikacji która, naszym zdaniem jest 

zjawiskiem wtórnym wobec i wynika ze współdziałania zapośredniczonego znakowo (wskaźniki-

indeksy) a potem naśladowczo(ikony, mimikra) i wreszcie symbolicznie (istoty gregoriańskie w 

nomenklaturze P. Gardenforsa, które dzielą się zawartością umysłów.) Tomasello również 

dowartościowuje aspekt interakcyjny stwierdzając że internalizacja spojrzenia kogoś innego na nasze  

własne myślenie prowadzi do stworzenia „dialogowych” reprezentacji poznawczych. Dziecko w 

podobny sposób konstruuje własną jaźń.
1446
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B. DESYMBOLIZACJA. 

                                           Spróbujmy teraz  powołując się na prace  L.Wygotskiego, E.Cassirera, K. 

Jaspersa, K. Goldsteina, R. Piłata i A. Kapusty spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie czym byłaby 

jednostka ludzka bez symbolu. Odsymbolizowanie (desymbolizacja) jest pozbawieniem rdzenia 

podmiotowości jakim jest symbol. Albowiem jak napisał G.Durand „Nasze czasy uświadomiły sobie 

wagę obrazów symbolicznych w życiu umysłowym dzięki wkładowi patologii psychologicznej i 

etnologii”
1447

. W tym dodatku postaramy się przyjrzeć stanom dysfunkcji symbolicznej neurologicznej 

(afazja) jak i chorobom psychicznym (schizofrenia, zespól Korsakowa) pod kątem ich znaczenia dla 

zdolności symbolicznej człowieka. W ten sposób niejako okrężną droga a fortiori uda nam się w 

ukazać wagę symbolu dla normalnego funkcjonowania jednostki ludzkiej, pozwala to przebadać 

przekrojowo wpływ symbolu na aparat poznawczy człowieka i formowanie się jego jaźni. „Choroba 

umysłowa polega właśnie na zaćmieniu przedstawiania. Chora myśl to myśl , która utraciła „władze 

analogii” i w której symbole rozpadają się i wysycha w nich znaczenie.”
1448

 Tak G. Durand określa 

ogólnie to co my proponujemy nazwać desymbolizacją. 

                                    Począwszy od przełomowych prac R. Jakobsona na temat afazji, który powiązał 

zjawisko afazji z fazami inkorporacji języka, zajmował się nią L.Wygotski, E.Cassirer, K. Goldstein, 

M. Merleau-Ponty a ostatnimi czasy Sh.Gallagher,  a w Polsce R. Piłat i A. Kapusta. O sytuacji 

desymbolizacji, wyzucia z symboliczności możemy mówić zasadniczo w trzech przypadkach szeroko 

omawianej przez wielu klasyków filozofii i antropologii wyżej wspomnianej afazji a w szczególności 

tzn. afazji amnestycznej i podobnych dysfunkcjach charakterze neurologicznym, o hiperaktywacji 

(hipertrofii funkcji symbolicznej) tej sfery która prowadzi ostatecznie do jej dysfunkcjonalizacji (w 

rozlicznych przypadkach choroby psychicznej zbiorczo nazywanej schizofrenią (dementia praecox) i 

w przypadku degeneracji zupełnej zdolności symbolicznej i rozpadzie jaźni (choroba Alzheimera). 

L.Wygotski, E. Cassirer, R. Piłat, A. Kapusta i Sh.Gallagher są zgodni mimo różnic że afatyk jest 

człowiekiem którego nie tyle obniża się poziom szeroko pojmowanej inteligencji(sensu largo), ale 

spada na niższy poziom funkcjonowania symbolicznego. Wiąże się to z niemożnością stworzenia 

symbolicznego (wirtualnego) planu operacyjnego. Afazja jako syndrom  degeneracji na niższy poziom 

świadomości jest  pośrednim  szczeblem upadku  operowania znakami. Począwszy od najcięższych 

form  dysfunkcji symbolicznej zbiorczo nazwanej przez nas desymbolizacją, rozpadu 

osobowości(choroba Alzheimera), i zupełnej degradacji  wyższej funkcji symbolicznej związanej z 

językiem i cofnięcie się pacjenta do ja przedjęzykowego, afazji(w szczególności anomii), aż po 

najbardziej selektywny przejaw desymbolizacji przejawiający się  w dezintegracji chorobowej 

autonarracji w schizofrenii, względnie tworzenie konkurencyjnych alternarracji (konfabulacji) w 

przypadku zespołu Korsakowa . 

Zatem możemy wyróżnić  trzy stopnie rozpadu funkcji symbolicznej – de symbolizacji: 

1) uszkodzenie świadomości epizodycznej  i mimetycznej, dezintegracja ” ja”  (choroba Alzheimera); 

2)uszkodzenie poziomu językowo-symbolicznego przy zachowaniu poziomu epizodyczno-

mimetycznego (afazja); 

3) uszkodzenie poziomu symbolicznego poprzez jego hipertrofie w schizofrenicznej fazie wytwórczej,  

oraz w syndromie Korsakowa problem z autonarratywnym kreowaniu siebie na poziomie czysto 

symbolicznym. 

W naszych rozważaniach skoncentrujemy się na drugim i trzecim poziomie jako najbardziej 

akcentujących role i moc integrującą symbolu dla jaźni i z uwagi na możliwość dysponowania 

wiarygodnymi badaniami empirycznymi. 

Ad 2) Afazja. 
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                                    R. Jakobson w pracy „Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych” 

wykazał że dla sprawnej komunikacji niezbędne są umiejętności łącznie znaków zarówno w sposób 

syntagmatyczny, jaki i paradygmatyczny, czego kontrprzykład stanowią dwojakiego rodzaju 

zakłócenia mowy u osób cierpiących na afazję.
1449

 Pierwszy typ zakłócenia uszkadza zdolność do 

selekcji i substytucji znaków (afazja nominalna, amnestyczna lub nominatywna) pacjenci dotknięci ta 

odmiana afazji nie maja problemu z uzupełniałem luk w gotowych ciągach znaków.  Stosunkowo 

dobrze funkcjonują jako uczestnicy dialogu, gdy ich własne wypowiedzi są reakcją na słowa 

interlokutora. Problemy pojawiają się wtedy, gdy brakuje kontekstu, który sugerowałaby jaka forma 

językowa powinna zostać przez nich wykorzystana. Osoby z zaburzeniami zdolności selekcji i 

substytucji  nie potrafią samodzielnie rozpocząć zdania ani skonstruować  wypowiedzi w formie 

monologu  bez zewnętrznego impulsu. Ten typ pacjentów nie potrafi nazwać rzeczy, o których myśli 

lub które widzi.  Afatycy którzy utracili zdolność do selekcji i substytucji nie potrafią posługiwać się 

metajęzykiem dającym możliwość definiowania obiektów i alternacji. Odwołując się do podziału 

znaków Ch. S. Peirce’a, widzą świat jedynie w kategoriach indeksu lub ikony. Drugi typ afazji 

oszczędza słowa, powoduje zaburzenia w umiejętności ich łączenia. Uderza wiec w dziedzinę 

kombinacji (afazja syntaktyczna lub kategorialna). Zanikają elementy leksykalne które strukturyzują 

szyk zdania. Zniesieniu ulega fleksja. Czasownik jest używany w formie bezokolicznika, rzeczownik 

w mianowniku. Wypowiedzi mają styl telegraficzny, pacjent zna nazwę danego obiektu i dostrzega 

jego podobieństwo z nazwami synonimicznymi, ale nie istnieją przejścia miedzy znakami poza 

paradygmatem (asocjacją, podobieństwem). W pierwszej ginie stosunek, relacja podobieństwa, w 

drugiej przyległości, w obu przypadkach usunięciu ulega więc jeden ze sposobów, w jaki znaki mogą 

być ze sobą łączone
1450

. Test podanego słowa wywołuje reakcje polegającą na znalezieniu zamiennika 

bodźca (substytucja) bądź jego uzupełnieniu (predykcja) pierwsze wyraża tendencje metaforyczną,  

drugie metonimiczną. 

                                     Omawiając afazję odwołajmy się teraz do klasycznych prac L. Wygotskiego. 

Afazja wyraża się jego zdaniem przez rozpad mowy i działań aktywności zapośredniczonej 

symbolicznie iw efekcie prowadzi do przejścia  człowieka do niższych form działania. Tak opisuje L. 

Wygotski  rozpad funkcji symbolicznej w afazji:” zastaje zaburzona symbolika werbalna .zaburzeniu 

mowy towarzyszy tu osłabienie lub nawet rozpad operacji znakowych. Osłabienie to (…) wywołuje(…) 

daleko szersze ogólne zaburzenie funkcjonowania wszystkich wyższych funkcji systemów 

psychicznych”.
1451

Procesy umysłowe u człowieka z  zaburzonymi  funkcjami symbolicznymi w 

szczególności u afatyka nie prowadzą do obniżenia funkcji inteligencji po prostu, ale stanowią 

prymitywny poziom zachowania. 
1452

 Afatyk w prostej sytuacji zadaniowej wykazuje bezradność, nie 

ma planu działania, każdy bodziec wywołuje impulsywną  próbę niezbornej reakcji. Złożony łańcuch 

działań sekwencyjnych jest nieosiągalny (zatem w jakiejś mierze uszkodzona jest również „gramatyka 

działania” wykształcona rytualnie na poziomie mitycznym), dochodzi jedynie do izolowanych 

niekontrolowanych  prób. Niezorganizowana seria działań praksyjnych sprowadza się do kombinacji  

w obrębie pola wzrokowego. Mowa bowiem uwalnia od bezpośrednio spostrzeganej sytuacji. Chory 

staje sie „niewolnikiem sytuacji”.
1453

 Przy afazji wraz z utratą mowy (przekształcającą symbolicznie 

motorykę i podnoszącą” ja” na nowy wyższy poziom) ruchy staja się impulsywne, bariera 

funkcjonalna tworzona przez symbole  jest uszkodzona, ruchy stapiają się w jedność z postrzeganiem.  

Ruch zdrowego człowieka  podlega uprzedniemu planowaniu które dokonuje się za pomocą środków 

symbolicznych.
1454

 W przypadku rozpadu wyższych funkcji psychicznych, w następstwie działania 

czynników patologicznych najpierw ulega zaburzeniu związek między symbolicznymi a naturalnymi 

komponentami funkcji. W wyniku tego następuje odszczepienie szeregu naturalnych procesów, które 

zaczynają funkcjonować według swych prymitywnych zasad jako bardziej lub mniej niezależne 

struktury psychiczne. W tym aspekcie rozpad wyższych funkcji psychicznych stanowi proces 

odwrotny pod względem jakościowym  do procesu ich kształtowania zapośredniczonego symbolicznie 
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czyli następuje desymbolizacja. Jak twierdzi L. Wygotski na podstawie przebadanych przypadków 

afatyków z zaburzonymi wyższymi zdolnościami operacji znakowych  całkowicie podporządkowuje 

się w swej działalności praktycznej elementarnym prawom pola wzrokowego. Wobec rozpadu 

wyższych form struktury działania, które umożliwia symbol, w afazji następuje powrót do bardziej 

prymitywnych form realizacji działania. Badania and afazją –zdaniem L.Wygotskiego - wykazują w 

sposób przekonywujący, że wyższe funkcje psychiczne nie istnieją obok lub ponad funkcjami 

niższego rzędu. W rzeczywistości przenikają one te niższe funkcje, przekształcając każdą z nich czyli 

tworzą podmiotowość o charakterze kumulatywnym; nawet najgłębsze warstwy tych procesów w ich 

elementarnych formach radykalnie zmieniają cała strukturę pod wpływem operacji znakowych (o 

charakterze symbolicznym). 
1455

Widać zatem wyraźnie że nawet zwykłe ludzkie funkcjonowanie w 

świecie o charakterze zdawałoby się czysto fizycznym, działalność narzędziowa, która wychodzi nieco 

poza poziom wiedzy „jak” i jako taka opiera się w jakiejś mierze na wyobraźni, wymaga 

nieodzownego „przęsła” symbolu. Defekt funkcji symbolicznej sprowadza człowieka do stadium 

znacznie niższego w wymiarze funkcjonowania w świecie od wyższych zwierząt, wobec jego 

„uwikłania symbolicznego” tym samym objawiając dobitnie jego charakter „zwierzęcia 

wynaturzonego”. Symbol zatem tkwi w swych różnych postaciach (gest, język, mit , rytuał, pismo) w 

rdzeniu człowieka jako istoty inherentnie i ewolucyjnie naznaczonej kulturowo. 

                                    W ujęciu polskiego filozofa R. Piłata, powołującego się na badania 

K.Goldsteina z którego wyników korzystał również sam E. Cassirer, afazja ujawnia różnice w 

nastawieniu konkretnym i kategorialnym.(pozwala wyodrębnić dwa tryby poznawcze jeden związany 

ze stadium epizodyczno-mimetycznym, drugi z mityczno-symbolicznym).
1456

Afazja pozwala 

przeprowadzić dystynkcje między dwoma poziomami  form symbolicznych w swych konkretniejszych 

przejawach. W szczególności ma to miejsce w przypadkach tzw. afazji amnestycznej wyrażającej się 

głownie przez zaburzenie mowy, znamionuje się ona trudnością w nazywaniu pokazywanych 

przedmiotów. Chory zdaje sobie sprawę, z jakim przedmiotem ma do czynienia i do czego on służy, 

ale jakby "zapomina" jego nazwy. Chorzy unikają precyzyjnych nazw i często posługują się opisami. 

Dysfunkcja  ta  stała się  częścią  badań M. Merlau-Ponty’ego poświęconych kategorializacji 

doświadczenia. Zanik zdolności nazywania jest częścią szerszego zaburzenia  ujawniającego się 

szczególnie w  używaniu słów  jedynie w związku z zafiksowanymi kontekstami, w niewerbalnych 

operacjach poznawczych, porządkowaniu zbiorów, w sztywności zachowania, braku inicjatywy oraz 

trudności podjęcia działania po jego przerwaniu, co wiąże się z nieumiejętnością tworzenia planu 

czynności, co szczególnie podkreślał L. Wygotski. U pacjentów z afazją zanika nastawienie 

kategorialne(związane ściśle z funkcja symboliczną) a pozostaje nastawienie konkretne, tym samym 

następuje proces   który w kontekście naszych badań należy interpretować to jako) regres do 

mimetycznej fazy rozwoju jaźni. Nastawienie konkretne (odpowiadające świadomości na poziomie 

epizodycznym respective mimetycznym) wiąże każde doświadczenie bezpośrednimi roszczeniami 

jakie zgłasza przeżywana sytuacja. Charakteryzuje go : intensywność sensualna, koherencja zmysłowa 

i przynależność do sytuacji. Normalny człowiek jest  w stanie projektować swoje  działanie 

niezależnie od nich  od nich albo wbrew nim. Czynności jaki wykonujemy angażując nastawienie 

kategorialne respective pełny poziom symboliczny (zintegrowany z formą symboliczna jaką jest 

język)  które pozwalają na transgresję dzięki znakowi symbolicznemu wymagań sytuacyjnej 

konkretności. Ujawnia się to w szczególności poprzez skontrastowanie wektorów kategorializacji z 

sytuacjami ich dysfunkcji : 

1) dwubiegunowe oddzielenie własnego ja zarówno od zewnętrznego świata jak i wewnętrznych 

przeżyć  (chory  nie jest w stanie wypić płynu jeśli nie ma pragnienia); 

2) swobodne przyjęcie świadomego nastawienia  (chory nie może przerwać czynności ani nagle 

zmienić tematu rozmowy); 

3) wytłumaczenie sobie własnych aktów (chory nie jest w stanie rzucać piłką do położonych bliżej 

koszy, rzuca do różnie oddalonych, nie wie które są bliższe); 
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4) refleksyjne przenoszenie z jednego aspektu sytuacji na inny ( chory nie może przejść z recytacji dni 

tygodnia do  recytacji liter alfabetu); 

5) utrzymywanie w świadomości różnych aspektów sytuacji (chory widząc przecinające się figury 

może wydzielić jedną z nich ale nie potrafi  pokazać pola wspólnego); 

6) uchwycenie tego co istotne w danej całości (chory nie potrafi ułożyć prostej fabuły z ciągu 

obrazków, jest to efekt niezdolności do wyodrębnienia aspektu sytuacji w tym przypadku diegesis 

wynikającej z  defektu kompetencji narracyjnej); 

7) abstrahowanie i tworzenie hierarchii pojęć (chory nie jest zdolny do sformułowania prostego 

sylogizmu); 

8) tworzenie idealnego planu czynności (chory potrafi otworzyć drzwi kluczem, ale nie jest  zdolny 

pokazać tej czynności w powietrzu czyli dysfunkcja zdolności mimetycznej ).
1457

 

W doświadczeniu zdrowego człowieka stale przenikają się oba nastawienia oraz  trzy  plany 

epizodyczny(najstarszy), mimetyczno-sekwencyjny i  symboliczny.  Bezpośrednie roszczenia 

sytuacyjne są realną warstwą każdego doświadczenia, nadają mu pierwotną wieź z rzeczywistością. 

Nastawienie konkretne dominuje podczas niektórych czynności  zautomatyzowanych, które wskutek 

rutyny jak pisze M. Donald przesuwamy do podświadomości aby uwolnić  pole egzekutywne dla 

innych działań świadomych.
1458

 U zdrowej osoby konkretność taka występuje na tle nastawienia 

kategorialnego(czyli wyższego poziomu podmiotowości symboliczno-jezykowego) czyli poziom 

mimetyczny i epizodyczny ujawniają się na planie symboliczno-kategorialnym. Przez ciągłe 

odnoszenie do konkretnych aktualnych własności  sytuacji kategorie uzyskują realność. Dzięki 

kategorialności natomiast konkretne przeżycia wykazują większą potencjalność i plastyczność. Wraz z 

mową tracimy myślenie abstrakcyjne i umiejętność porządkowania w sekwens  czynności które 

mozolnie wypracowaliśmy na poziomie jaźni mimetycznej. Zaburzenia afatyczne są silnie 

skorelowane z niewerbalnymi zaburzeniami w operacjach poznawczych i behawioralnych. 

                                   Poziom syntagmatyczny wypracowujemy poprzez sekwencjonowanie 

czynności, co jest rdzeniem syntaksy-składni na poziomie mimetycznym. Poziom paradygmatu wiąże 

się z poziomem mityczno językowym,  który poprzez totemizm wypracowuje podobieństwo  rodzinne 

i hierarchię  pojęć . Według przywoływanego już R. Jakobsonona   stadia rozpadu mowy w afazji 

pokrywają się w przybliżeniu ze stadiami uczenia się, akwizycji  języka przez dziecko. Z kolei J 

Brunnera kategoryzowanie 
1459

  występuje już na poziomie wrodzonych, biologicznych mechanizmów, 

bodźce-informacje pojawiają się w świetle kategorii: groźne- niegroźne, swój-obcy. Kategoryzacja 

językowa musi mieć głębszy związek z kategorialna organizacją doświadczenia ujawnia się w 

szczególności w odmianie afazji zwanej anomią (afazji amnestycznej)  którą badał M. Merleau-Ponty. 

Nastawienie konkretne jest oparte na asocjacjach i postaciowej koherencji, nastawienie kategorialne 

na abstrakcyjnych kategoriach. Tematyzacja to zdolność  do wznoszenia się od postaciowo 

zorganizowanych danych świadomości do kategorialnie zorganizowanych danych, polega na 

wydobywaniu z pierwotnego pola przeżywania jakiegoś czynnika momentu czy jakości który tkwił w 

nim wcześniej implicite i uczynienia go właściwym tematem doświadczenia (spostrzeżenia, 

pomyślenia, przypomnienia). Operacja ta pozwala użyć tego mentalnie wydzielonego czynnika jako 

kryterium w budowie klasy zjawisk. Czynnik ten (tematyzacja) przeciwstawia się całości, i jako taki 

jest przeciwstawny wypracowanemu na poziomie epizodycznym (M. Donald) czynnikowi  

generatywności (scalanie i rekombinowanie segmentów w nową całość/postać) Są to procesy 

wzajemnie przeciwstawne; proces odwrotny  -generatywność (generativity) scala aspekty 

doświadczenia w  postacie a  tematyzacja rozbija te całości  na abstraktywy. Proces poznawczy  to 

praca w obrębie  dwóch  własności; generatywność działa w opozycji wobec tematyzacji. Zaczątki 
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tematyzacji i myślenia protoabstarkcyjnego na bazie kategorii pojawiają się na poziomie mitu. 

Tematyzacja stanowi podstawę wszelkiej abstrakcji. Tak jak generatywność stanowi podstawę 

kategoryzacji.  Zdolność do tematyzacji jest istotą nastawienia kategorialnego. 
1460

 J.Piaget odróżnia 

abstrakcje na bazie przedmiotu i abstrakcję na bazie działania. Generatywność to zdolność do 

generalizacji bodźca,  następnie do jego tematyzacji czyli chodzi  o abstrakcje generalizującą i 

formalizującą. Abstrakcja na bazie działania –formalizująca ma swe źródło w operacjach podmiotu. 

Podmiot( na poziomie językowo- symbolicznym) dokonuje świadomego wyboru kryterium 

klasyfikacji, czynnie włącza nowe doświadczenia  w posiadane schematy i modyfikuje te ostatnie. 

Kryterium to możliwość dokonania na danym materiale określonych operacji. Schemat danej operacji 

buduje klasę przedmiotów pod niego podpadających.  Generalizacja (abstrakcja na bazie przedmiotu) 

jest słabszym rodzajem abstrakcji, wychodzi od doświadczenia konkretnego przedmiotu, czyni użytek 

z podobnych doświadczeń i nie odrywa się całkowicie od aktualnych przeżyć nie przeciwstawia 

swemu doświadczeniu jakiejś zewnętrznej porządkującej zasady 
1461

 (jest wypracowana na poziomie  

mitu). Odpowiada w przybliżeniu powinowactwu rodzinnemu, była filogenetycznie pierwsza. 

Tematyzacja jest przestrukturowaniem tego pola.  Tematyzacja jest operacją która od pierwotnych 

typowości danych (pasywnych w przeżywaniu) pozwala przejść do aktywnego ujęcia abstrakcyjnego, 

do świadomej klasyfikacji.  Wyodrębnienie bodźca i operowanie nim to właściwość pierwszego  

stopnia poziomu symbolicznego, osiągalna dzięki znakom symbolicznym jak  wykazał L.Wygotski.  

Normalnie poziom konkretny jest podporządkowany kategorialnemu.  W  stanach dysfunkcji (afazja)  

emancypuje się od niego. Wprowadza różnice w sama strukturę przeżywania – staje się ono nie 

plastyczne i jednostronne. 
1462

Pomiędzy jednym a drugim poziomem następuje brak sprzężenia 

.Ważny moment w kształtowaniu się pierwotnej typowości doświadczenia jego kategorialnej struktury 

to wolność od  presji aktu wlanych przeżyć dzięki czemu zyskujemy dystans  torujący drogę do 

nastawienia kategorialnego. K. Goldstein postuluje że ludzkie ego jest w stanie dzięki  swojej 

symbolicznej, formalnej  strukturze oddzielić się od swych przeżyć  i zewnętrznej sytuacji. 
1463

Oddzielenie się od własnych przeżyć z jednej strony i od zewnętrznej sytuacji z drugiej dokonuje 

się w akcie dwubiegunowej alienacji (jest epifenomenem związanym ze zjawiskiem które nazwaliśmy 

teonomicznym upodmiotowieniem).
1464

Dokonywanie abstrakcji i konkretyzowanie jest nieodłączne od 

pewnych własności świadomych przeżyć. Według H. Eya 
1465

stawać się w pełni świadomym par 

excellence to używać werbalnego modelu świata (jest to tożsame z posiadaniem formy symbolicznej 

zintegrowanej z językiem). Język stanowi  strukturę bytu w pełni świadomego, jest uprzywilejowanym 

modelem, który wchodzi w samą konstytucje świadomości, włączając w siebie sfery: afektywną i 

pamięć. Jest strukturalna cechą świadomości osiągnięta dzięki poziomowi mitycznemu i 

narracyjnemu.  Ludzka świadomość na poziomie symbolicznym zostaje wypracowana  dzięki niemu, 

poprzez język odnosimy nasze doświadczenia do naszych dyspozycji jakom podmiotu.  Język jako 

pewna abstrakcyjna struktura nie wyłania się z życia świadomości ale jest nabywany. Jednak nie od 

początku pełni on role wewnętrznego modelu rzeczywistości. Przed językiem tym modelem  był mit, 

podobnie analogicznie pismo które, w świetle podzielanych przez nas koncepcji, jest jeszcze wyższym 

niż mowa faktorem symbolicznym organizującym rzeczywistość jak i podmiot (L.Wygotski, M. 

Donald, A. Kowalski). Jak dowodzi tego na przykład  postrzeganie świata, samego siebie i innych u 

ludzi z kultur piśmiennych i niepiśmiennych (pozbawionych tekstualnej organizacji świata) ‘ 

przyzwanie – kategorialny  model świata zanika zdolność  do ustawicznego formowania więzi 

pomiędzy tym przyzywaniem  a tym modelem. Język nawet w wyodrębnionej przez L. Wygotskiego 

fazie  egocentrycznej, niespójnej mowy spełnia modelującą funkcje i jest narzędziem radzenia sobie z 

sytuacją. Według J.Piageta u podstaw zdolności  abstrahowania są operacje które pozwalają dziecku 

rozumieć i wcielać we własne doświadczenia inne punkty widzenia niż własny (do podobnych 

wniosków dochodzi L. Wygotski). Jednak  wbrew temu co twierdzi K. Goldstein  że język jest od 

początku mową własną dziecka,  czymś co pozwala mu orientować się w otoczeniu, właściwość ta  
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nabywana jest jednak wraz z wyższym poziomem symbolicznym – językowym. Mowa pierwotnie na 

poziomie mitycznym funkcjonuje jako zewnętrzny organizator, strukturyzator (czynnik 

strukturyzujący) doświadczenie.  Jest formą dla działania początkowo zespołowego, dopiero potem 

jest zintegrowany wewnętrznie (interioryzowany) i poprzez fazę mowy głośnej, ekscentrycznej staje 

się mową egocentryczną -cichą (L.Wygotski) i w ten sposób właściwym osobistym modelem świata. 

Sam materiał językowy przychodzi z zewnątrz, jednak posługiwanie się nim zdaje się wchodzić w 

samo sedno kształtującej się świadomości, jak swego rodzaju wewnętrzna przestrzeń albo model 

komunikujący się  i wpływający na model sensomotoryczny(mimetyczny) a nie tylko rozwijający ten 

model.
1466

 Nie sposób jak dowodzi R. Piłat wyobrazić sobie zdolności  do tematyzacji świata bez 

wewnętrznego  funkcjonowania językowego modelu świata.  Nie byłaby możliwa swoboda 

wybierania  aspektów do tematyzacji ani wielości różnych uporządkowań i możliwych wyborów, 

świat wewnętrzny powstaje wraz ze zdolność do mowy egocentrycznej (jest jej epifenomenalnym 

wynikiem) czyli bez poziomu symbolicznego pośrednictwa symbolu nie jest możliwy  dystans 

poznawczy do świata i autotranscendencja w stosunku do własnych przeżyć czyli  owo 

Plessnerowskie samowyobcoanie. Dopiero kategorialny, językowy model dostarcza takiego pola 

manewru, przez co każde przeżycie  uzyskuje podwójne odniesienie do spostaciowanych związków w 

obrębie których się pojawia, oraz  do modelu świata w który jest włączona jako pewna treść. Ta 

podwójna przynależność jest efektem stałej komunikacji między językowym modelem świata a 

postaciowo zorganizowanym przeżywaniem. Na marginesie warto dodać że ma to swój wyraźny 

eksponent w postaci neuroanatomicznej budowy mózgu. Wskutek lateralizacji  mózgowa 

reprezentacja języka znajduje się w lewej półkuli  gdzie mają źródło abstrakcyjne zdolności człowieka 

w szczególności kategorialno-językowe, prawa natomiast zdominowana przez konkretna zmysłową 

aktualność przeżywania,   zajmuje się organizacją zmysłowego pola (kształtowanie się postaci).
1467

 

Odnosząc to wszystko do terminatywnej  funkcji symbolu, oddzielającego ludzi od zwierząt należy 

stwierdzić że u zwierząt, nawet wyższych małp (naczelnych) połączenia istnieją tylko pomiędzy 

nielimbicznymi i limbicznymi strukturami. U zwierząt informacje biegnące od poszczególnych 

zmysłów są integrowane dopiero na głębszym czynnościowo poziomie, przyczyniają się do 

powstawania spójnych reakcji uwzględniających wszystkie te informacje, ale nie budują jak u 

człowieka pola w którym przedmiot jest widzialny w dowolnie wybieranym aspekcie czy modi 

zmysłowym (P.Gardenfors). Dzięki temu mechanizmowi doświadczenie człowieka jest od razu 

podatne na różne uporządkowania płynące z pozazmysłowej (językowej) inspiracji. Język to 

dynamiczny dialog między organizacją konkretno-postaciowa a kategorialną. Elementy mowy mogą 

być poddane postaciowo-zmysłowej organizacji (prawa półkula) język konkretny( z etapu 

mitycznego) i vice versa, materiał zmysłowy nie zawsze jest nośnikiem postaciowo-zmysłowej 

organizacji, ale służy temu żeby w  najwyższy  skategoryzowany sposób prezentując swoje dane w 

świetle językowego modelu świata jakim dysponuje podmiot (czyli zawiera   komponent 

symboliczny). Istnieje możliwość przerzucania kategorialnej lub postaciowo-konkretnej organizacji na 

różny materiał: zmysłowy, językowy, myślowy, emocjonalny  symbol szczególnie w postaci 

językowej pełni podwójną rolę jest  instrumentem opisywania doświadczenia i narzędziem 

kształtowania  tego doświadczenia, język pełni rolę wewnętrznego modelu świat, a przez to 

kształtowania podmiotu i formowania podmiotowości wyższego stopnia. Funkcjonowanie tego 

modelu  przebiega w dwóch kierunkach: z jednej strony zachodzi ustawiczna transpozycja 

postaciowo-konkretnie zorganizowanego pola przeżywania na poziom kategorialny odpowiadający 

owemu modelowi, z drugiej strony występuje konfrontowanie owego modelu z przeżywaną 

rzeczywistością i stałe jego  modyfikowanie. 
1468

  Rozerwanie tej jedności przy pewnych 

uszkodzeniach mózgu powoduje że język zachowuje się jako statyczna struktura, przestaje pełnić 

swoją funkcję  strukturyzatora doświadczenia i wewnętrznego(osobistego) modelu świata, język 

przestaje być dynamiczny zaczyna funkcjonować na tym samym poziomie, co inne doświadczenia, 

staje się tylko doświadczeniem.
1469

 

                                                      
1466

 Ibidem 23 
1467

 Ibidem 25 
1468

 Ibidem 26 
1469

 Ibidem 27  



315 

 

                                               Wedle poglądu R. Jakobsona zawartego w pracy „Dwa aspekty języka i 

dwa typy zakłóceń afatycznych” (1956) o której już wspominaliśmy, uniwersalna cecha wyróżniająca 

gatunek homo sapiens jest zdolność posługiwania się „strukturami wielopiętrowymi” uwidaczniająca 

się w wytwarzaniu narządzi służących do produkcji innych narzędzi; komunikacja za pośrednictwem 

języka, którego jednostki fonologiczne pełnia funkcje dystynktywną i służą do budowy jednostek 

wyższych poziomów. Porządek neurofizjologiczny, społeczny i symboliczny ujawniają wspólna 

głęboką morfologiczną  strukturę pokrewną.
1470

 Dwa typy zaburzeń afatycznych ujawniają strukturę 

paradygmatyczną i syntagmatyczną języka. Jeden typ wywołuje  zakłócenia skojarzeń  w dziedzinie 

podobieństwa, a drugi w dziedzinie przyległości. U jednych chorych ulegają uszkodzeniu związki 

metaforyczne języka, a u innych powiązania metonimiczne. Zakłóceniu ulegają zaburzeniu dwie 

podstawowe  operacje językowe tzn. selekcja (oś paradygmatyczna) i kombinacja (oś 

syntagmatyczna). Pierwszy ujawnia się w procesie percepcji zdolności dekodowania przez odbiorcę, 

drugi w emisji w kodowaniu przekazu przez nadawcę. Regresja afatyczna jest lustrzanym odbiciem 

procesu nabywania systemu fonemicznego i gramatycznego.
1471

  J.Kordys powołując się na prace 

rosyjskich badaczy: Dieglina, Bałonowa i Dolinina pisze „świadomość mitotwórcza, myślenie 

archaiczne, analizy (..)pokazały cechy spokrewniające je z myśleniem dzieci i ludzi z wyłączoną 

półkulą: obrazowość, konkretność, dominację wrażeń zmysłowych, stopienie jednostki z otaczającym 

światem, brak logicznie zbudowanych pojęć i abstrakcji.”
1472

 

Przejście z porządku języka w przestrzeń tekstu umożliwiają przełączniki, które w przypadkach 

defektów neuronalnych takich jak afazja czy agrafia są  wyłączone powraca się wówczas do języka 

gestów, który w czasie porozumiewania się pomaga zrozumieć znaczenia słów deiktycznych i 

egocentrycznych.
1473

Rysunki osób z agrafią to mieszanina schematycznego rysunku, ideograficznego 

hieroglifu i literowego oznaczenia słowa. W rozwoju historycznym egipskie hieroglify i chińskie 

ideogramy nie powstały w rezultacie intelektualnej refleksji nad umownymi symbolami, lecz na 

poziomie o wiele bardziej prymitywnego myślenia synkretycznego. „W tych czasach przejawiało się 

ono normalnie w synkretycznych układach graficznych, a dziś czasami ukazuje się w przypadkach 

patologicznych, jak wiele innych form myślenia prymitywnego, a być może także motoryki”.
1474

Ta faza 

przypomina fazę synkretyczną u L. Wygotskiego posługiwania się językiem w sposób „magiczny” 

czyli jako dopełnienie działania, jako jego forma. Twórczość plastyczna schizofreników w niektórych 

przypadkach przypomina pismo piktograficzne: łączy w jednym przedstawieniu obraz i słowo. Zespól 

tych objawów pozwolił niektórym badaczom (wspomnianemu L. Wygotskiemu) na określenie afazji, 

schizofrenii jako powrotu do archaicznych form zachowań. Następuje wtargniecie pisma w signifie 

znaku ikonicznego, a więc w procesie odwrotnym do prostego regresu. W schizofrenii łączy się to z 

tendencja do symbolicznej interpretacji każdego obrazu. Filogenetyczna koncepcja rozwoju systemów 

znakowych może służyć jako metajęzyk, opisu przekształceń znaków-symboli, wewnątrz kultury 

opartej na języku. W tym sensie przedstawione transformacje byłyby typologicznie zbliżone do 

niektórych etapów ewolucji. Archaiczna metafora może służyć jako synchroniczny przekrój 

nawarstwień diachronicznych, może być miejscem spotkań praktyk symbolicznych, które zajmują 

odmienne pozycje w filogenezie działalności  znakowej. Przyjecie koncepcji filogenetycznej jako 

zasady porządkującej pozwala  wyraźne rozwarstwienie badanych zjawisk semiotycznych. Analiza ta 

ma charakter synchroniczny, modyfikacja polega na rzutowaniu niektórych elementów ( struktur) 

wchodzących w skład rozpatrywanej całości ( w tym przypadku metafory wraz z kontekstem 

rytualnym) w głęboką diachronię.
1475

 J. Kordys pokazuje proces semiotyczny polegający na zmianach 

w budowie i funkcji archaicznego obrazu, które prowadziły do powstania metafory. Pierwsza z tych 

zmian to przekształcenie pierwotnego znaku-symbolu. Precyzyjne wydzielenie przez myśl mityczną 

wspólnych cech i funkcji obydwu członów zestawienia oraz ich aktualizacja w rytuale umożliwiały 

bezpośrednie łączenie znaku-symbolu z pozajęzykowym denotatem i powstanie jedności 

znaczeniowej.  Innym przykładem tego procesu jest rozwój piktogramów i hieroglifów. Początkowo 

                                                      
1470

 J. Kordys op.cit.63 
1471

 J.Kordys op.cit.68 68 
1472

 Ibidem 83 
1473

 Ibidem 68 
1474

 Ibidem 117 
1475

 Ibidem 105 



316 

 

przypominały one formą oznaczone przedmioty, a następnie przekształciły się w znaki o czysto 

gramatycznym znaczeniu. Podstawa tych transformacji jest zmiana poziomu, na którym dokonują się 

operacje znakowe: ich przedmiotem nie są już obiekty i ich przedstawienia, lecz relacje. Można 

przypuszczać że człowiek rozpoczyna od kojarzenia przedstawień (tryb myślenia spotykany w snach). 

Stopniowo wydziela relacje i sposoby myślenia, znajdując dla nich wyraźną artykulacje. Aby je 

przetłumaczyć musi posługiwać się materiałem już istniejącym, zbudowanym z przedstawień. Zostały 

one pozbawione wszelkiej substancji, mogą wiec służyć wyłącznie do łączenia innych przedstawień w 

spójną całość. Ich znaczenie zaczęły określać relacje z innymi znakami. 
1476

 

Ad3) 

                                     Schizofrenia to psychopatologia jaźni stawiająca pod znakiem zapytania jej 

autentyczność. W schizofrenii jaźń zdaje się rozpadać na wiele niezwiązanych ze sobą cech 

(spostrzeganie, afekty) którym brak wzajemnego sprzężenia. W normalnych przypadkach afekt i 

nastrój są sobie bliski, w schizofrenii rozchodzą się. Termin schizofrenia został wprowadzony przez E. 

Bleulera  jako że w jego ujęciu „rozczłonkowanie” różnych psychicznych funkcji jest jedną z jej 

najważniejszych cech” .
1477

 Funkcje jaźni (pamięć, spostrzeganie, wrażenia, tożsamość) mogą być 

rozszczepione we wszelkich możliwych kombinacjach i permutacjach. Najbardziej 

charakterystycznym zaburzeniem jest rozszczepienie, dysocjacja osobowości. Fragmentaryzacja 

przeżycia „ja” jest przez niego uznawana za najcięższą formę dysocjacji. Ten stan pacjenci opisują 

jako brak poczucia siebie  i łączą z poczuciem bycia sterowanym z zewnątrz. Najbardziej intymne 

myśli, są przez chorego na schizofrenię odczuwane jako nasłane lub podzielane przez inne osoby.
1478

 

.”Nasyłanie myśli” pozwala rozróżnić mechanizm sprawstwa myśli i posiadania (subiektywności 

„myślę” poprzez przed-refleksyjne doświadczenie że jestem podmiotem myśli lub działania (ja 

myślę), od przed-refleksyjnego doświadczana że jestem przyczyną lub autorem działania lub 

myślenia). Można również powiązać te mechanizmy z poziomami generacji podmiotu, w tym 

schemacie poziomowi subiektywności „myślę” odpowiadałoby poziom symboliczno-językowy, 

poziomowi mitycznemu bycie podmiotem myśli i działania, pozimowi magiczno-rytualnemu poczucie 

sprawstwa myślo-działania. W świetle naszej hipotezy schizofrenia jest wskutek związanej z nią hiper-

symbolizacji rozpadem czynników które poprzez fazę mityczną nadają spójność i granice jaźni. 

Doświadczenie  samego siebie przez schizofrenika jest „pandemonicznym zjawiskiem”. Myśli, 

przeżycia, działania takiej osoby są dla niej niespójne, nie czuje się ich autorem. Brak jej 

autobiograficznych wspomnień , przeżywania siebie samej jako jej samej.
1479

 

                                     W schizofrenii jednostka jest pozbawiona Denettowskiego „centrum-ośrodka 

narracyjnej ciężkości”.
1480

W zjawisku „nasyłaniu myśli” połowa zdolności do samoidentyfikacji lub 

monitorowania siebie (samo-śledzenia) pozostaje zachowana. Osoby doznające nasłanych myśli 

rozpoznają, że nasłane myśli zachodzą w nich. Oceniając że to one są podmiotami w których myśli te 

zachodzą, są jednak przekonane że to jakaś inna osoba wywołuje owe myśli w ich strumieniu 

świadomości. Odbieranie przez schizofrenika nasłanych myśli daje mu połowę właściwej informacji o 

jego świadomej aktywności ( że zachodzi ona ” w nim”) nie dostarcza mu jednak drugiej części – że to 

on sam jest ich sprawcą. Osoba doznająca nasłanych myśli monitoruje sam siebie jako podmiot bez 

monitorowania samej siebie jako sprawcy myśli. Co nie neguje jaźni, jaźń jest zachowana, ale jaźń w 

sensie mitycznym, jaźń zbiorowa. Jaźń podstawowa jak pisze J.Bremer jest ciągle obecna, jednak jest 

to w świetle naszej hipotezy sprzęg jaźni mimetycznej (rozszerzonej) i mitycznej kolektywno-

symbolicznej (chory jest zdolny do używania ogólno zrozumiałego języka w sensie gramatycznym), 
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wyższe ujednostkowione „ja” symboliczne, ulega degradacji wskutek hipersymbolizacji, która 

prowadzi do „rozejścia się” wektorów jaźni: sprawczości, prioprietywności przy zachowaniu aspektu 

scentrowania.  Zachowane zostaje poczucie  „ja”, zaburzeniu ulega ja aktywne które działa w 

zewnętrznym świecie. Badania osób cierpiących na schizofrenię pomagają w poznaniu struktury oraz 

funkcjonowaniu  myślącego i działającego podmiotu. Nasyłanie myśli czy halucynacje pozwalają 

wnioskować o skomplikowanym procesie tworzenia tożsamości jaźni i jej świadomości. Okoliczności, 

w jakich się one pojawiają, pokazują, że potoczne odczuwane proste doświadczane kartezjańskie ego 

jest zjawiskiem złożonym, ściśle skorelowanym z uszkodzeniami i procesami zachodzącymi w 

mózgu. Dokonuje się podział i rozróżnienie refleksyjnej subiektywności („to u mnie pojawia się 

myślę”), odczucia posiadania ( to właśnie ja myślę) i sprawstwa działania ( „ja jestem sprawcą 

własnych myśli, ja jestem sprawcą, podmiotem działania”). Ta patologiczna partycja jaźni potwierdza  

in praxi komplementarny podział dokonany in abstracto przez Th. Metzingera na aspekt scentrowania 

(perspektywiczności), proprietywności, kauzalności (autokauzalności). Który to podział został przez 

nas uhistoryczniony i powiązany ze szczeblami rozwoju jaźni (mimetycznym, mitycznym i 

językowym).
1481

 

                                    Schizofrenia i inne  omówione poniżej zaburzenia różnią się generalnie tym od 

afazji że powodują naruszenie wyższych zdolności symbolicznych nie eliminując ich . Dezintegracja 

chorobowa auto-narracji wskazuje na symbol widziany nie wyłącznie w perspektywie funkcjonalnej 

czy genetycznej ale jak chciał tego P. Ricoeur teleologicznie. (szczególnie w tzw. syndromie 

Korsakowa) Znów odwołajmy się do G. Duranda który w swojej wizjonerskiej książce „Wyobraźnia 

symboliczna” pisze: „W schizofrenii natomiast chodzi o wybujałość symboliczną, hipertrofie funkcji 

symbolicznej, konstytutywna niemoc skazująca myśl na to że nigdy nie może ona naocznie uchwycić w 

obiektywny sposób jakiejś rzeczy lecz integruje ją natychmiast w pewne znaczenie. Ale ta niemoc jest 

tylko odwrotną stroną olbrzymiej władzy, władzy nieuchronnej obecności znaczenia, które sprawia, iż 

dla ludzkiej świadomości nic nie jest nigdy po prostu obecne, lecz wszytko jest przez nią 

przedstawione.” 
1482

 Pisze tak z perspektywy  radykalnego symbolizmu; o czym świadczy deklaracja: 

”Rzeczy istnieją  tylko poprzez postać jaką nadaje im myśl obiektywizująca, są one w najwyższym 

stopniu symbolami ponieważ utrzymują się w koherencji postrzegania, pojmowania sądzenia i 

rozumowania jedynie dzięki znaczeniu które je przepaja”.
1483

O znaczeniu choroby umysłowej dla 

odsłonięcia mocy integrującej symbolu dla ludzkiej jaźni G. Durand pisze tak: „U Junga jak i 

Cassirera choroba umysłowa , neuroza pochodzi z niedomogów funkcji symbolicznej. Albo przez 

dominację instynktownych popędów nie mogących już dojść do świadomego „symbolizowania” 

energii która je ożywia; daleko od tego , żeby stać się osobą, odcina się od realnego świata i przybiera 

postawę aspołeczną impulsywną i kompulsywną. Podwójny proces likwidacji  symbolu który 

przechodzi w znak i likwidacji osoby oraz jej konstytutywnej energii, osoba przekształca się  w 

automatycznego robota. 
1484

Symboliczny rozpad tworzy chorobę umysłową,  jak pisze dalej; ”Symbol 

jest więc zapośredniczeniem, ponieważ jest równowagą rozjaśniającą nieświadome libido, 

„znaczeniem” jakie mu nadaje , a zarazem wypełnia świadomość energia psychiczna , która przenosi 

obrazy.” 
1485

Jak komentuje to współczesny polihistor I.Wilson „Tak zwane rozszczepienie osobowości 

jest zaburzeniem dotykającym wyłącznie ludzi. Schizofrenia nie mogłaby istnieć bez naszej zdolności 

postrzegania samych siebie” 
1486

 W klasycznej pracy „Schizofrenia„ A. Kępińskiego autor podkreśla 

zjawisko szczególnego samo-wyobcowania między ja –cielesnym a ja interaktywnym które przybiera 

formę roli społecznej ale jest do niej niesprowadzalne, dystans między nimi się zwiększa, interakcja 

staje się słabsza, rozszczepienie między rolą a sobą się pogłębia, „jest się w środku innym niż na 

zewnątrz”. Jak pisze A. Kępiński:” Obca staje się też ta część własnej osoby, która bezpośrednio ze 

światem się styka, a więc ekspresja, stąd poczucie krępującej maski i sztuczności, rozszczepienie 

między tym, co wewnątrz się czuje, a tym, co się na zewnątrz manifestuje”
1487
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                                        Dezintegracja procesu formowania i przekształcania struktur narracyjnych 

prowadzi do zaniku  autonomii i aktywności umysłu.  Następuje zatarcie „miejsca podmiotu” który za 

pomocą opowiadania wyraża swoje niepowtarzalne doświadczenie. Każdy z nas ma swoja historia 

życie wewnętrzne opowiadanie którego ciągły sens jest naszym życiem. Można powiedzieć ze każdy z 

nas konstruuje i przeżywa swoje opowiadanie a to opowiadanie jest nasza tożsamością, na pewnym 

poziomie  każdy z nas jest historią. Wnioski z badań nad „syndromem Korsakowa” (O. Sacks, A. 

Kapusta) wskazują że jaźń na najwyższym poziomie  to ostatecznie skutek narracyjnej 

samointerpretacji, jest czymś zadanym, tworzonym w ramach podejmowanych projektów, które 

pozwalają organizować doświadczenie według narracyjnych struktur. Teza ta ma charakter nie tylko 

teoriopoznawczy ale ontologiczny „nie da się bowiem oddzielić jaźni od interpretacji siebie, od tego 

jak rozumiemy siebie samych inaczej mówiąc nie da się oddzielić narracji od narratora. Narracje nie 

tylko odzwierciedlają jaźń one ją współkonstytuują.” 
1488

Ten sam proces opisany przez O. Freudenberg 

przebiega w odwrotnym kierunku w  procesie transformacji narracyjnej w trakcie którego powstaje 

mowa zależna, a narrator wyłania się z narracji który dokonuje się przy tranzycji (M. Donald) z 

poziomu mitycznego do językowego(w pełni symbolicznego). Podejście narracyjne ma wymiar 

temporalny nie jesteśmy więc jedynym autorami własnej interpretacji, jako że korzystamy z już 

zastanych wzorców i reguł działania, a początek naszej historii został stworzony dla nas przez innych. 

Paul Llysaker wskazuje że załamanie  się narracji w schizofrenii ujawnia swoistość symbolicznego 

„ja” ekscentrycznie-pozycjonalnego 
1489

. Według tej koncepcji schizofreniczne narracje nie są w stanie 

umiejscowić narratora, w wyniku czego powstaje historia, której brak pierwotnego sprawcy. 

Schizofreniczne narracje chociaż wykazują pewną dozę spójności nie rozwijają się w historii odnosząc 

się do własnej jaźni. Jest to swego rodzaju  regres do wcześniejszej fazy magiczno-mitycznej (rozwoju 

jaźni) w której narrator nie jest wyodrębniony  z opowieści. Z punktu widzenia funkcji narracyjnej  w 

schizofrenii zachodzi zjawisko które objawia się tym że mózg nie dysponuje danymi o swoim stanie, 

intencje  i działanie są przypisane innemu źródłu, znajdują miejsce poza podmiotem w procesie 

tworzenia scenariusza. Każde wydarzenie kojarzone z reakcją emocjonalną, podporządkowuje sie 

symbolicznym łańcuchom przyczynowo-skutkowym. Wzbudzony stan umysłu to znacznik i znak 

pobudzający pamięć, która przetwarza wspomnienia w mityczne narracje, przy rozległej aktywności 

dwóch mechanizmów: jeden obrazuje świat zewnętrzny tak jak jest postrzegany zmysłowo, drugi 

konstruuje symboliczne reprezentacje samego urządzenia. W ten sposób umysł niejako materializuje 

się, rejestruje sam siebie i sam siebie ogląda. Na tym polega odtwarzanie tożsamości w uniwersum 
złożonym z łańcuchów narracji. 

Ja niecielesne, alienuje się wobec ja epizodycznego, aż do zaniku poczucia ja cielesnego ( „moje ciało 

nie jest moje”) następuje swego rodzaju super-alienacja przekraczająca rozmiary normalnego 

symbolicznego samo-wyobcowania dzięki któremu istota ludzka zyskuje suwerenny jednostkowy 

status. „To jakby patrzeć na siebie z drugiego końca pokoju”
1490

 jak wyraził to aforystycznie pisarz i 

badacz brytyjski I. Watson . Depresja i podobne stany mają swoje odpowiedniki w świeci zwierzęcym 

natomiast schizofrenia nie, musi zatem być związana z wyższymi czynnościami umysłowymi i jako 

taka być dysfunkcją wyższego symbolicznego „ja”. Jaźń nawet na najwyższym poziomie  nie tylko 

posiada wymiar narracyjny, ale jest narracją ucieleśnioną. Warunkiem pojawienia się narracyjnej 

praktyki jest prymitywne przedjęzykowe „ja” (ja epizodyczne i sprzęgnięte z nim ja mimetyczne 

dysponujące syntaksą wyrażaną jednak motorycznie). Choroba  Alzheimera prowadzi do destrukcji 

perspektywy pierwszoosobowej i naruszenia jaźni rdzennej (mimetycznej), w schizofrenii naruszony 

jest przede wszystkim aspekt  prioprietywności i spoistości (rozszczepienie jaźni),w syndromie 

Korsakowa  utrata prawidłowej narracyjnej kompetencji (destrukcja jaźni najwyższej- 

autobiograficznej(eksternalno-symbolicznej).
1491

 

Jak pisze A. Kapusta świadomość rdzenna (mimetyczna ) może być nietknięta w przypadku utraty 

świadomości rozszerzonej, podczas gdy utrata świadomości rdzennej powoduje destrukcje 

świadomości rozszerzonej. Dlatego termin „jaźń” należałoby odnosić do „ja” doświadczeniowego, do 
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rodzaju pierwotnej formy bycia sobie danym czy samoświadomym chodzi  zatem o ja  epizodyczne 

czyli poczucie bazowej cielesności i mityczne które stanowi, daje poczucie sprawczości i 

perspektywizm pierwszoosobowy natomiast jego narracyjność jest narracyjności uczuć. W 

generatorze jaźni na etapie jaźni mitycznej sekwensami poddanymi narracyjnej transformacji są 

uczucia (A.Damasio), natomiast terminu „osoba” należy używać do konstrukcji „ja” narracyjnego 

czyli symboliczno-językowego .
1492

 

Protoja (ja epizodyczne, protojaźń) to czysta obecność w świecie, przedrefleksyjna intencjonalność i 

perspektywiczność operacyjna gwarantująca nasze codzienne doświadczenie i współdziałanie ze 

światem jak twierdzą R.Piłat i K. Goldstein. W depersonalizacji która jest częstym objawem 

towarzyszącym lub terminalnym „rodziny chorób schizofrenicznych” (pierwszoosobowe życie jest 

utracone i zastąpione przez trzecio-osobową perspektywę 
1493

 szczególnie widoczne jest odcieleśnienie 

i zdystansowanie pacjenta do własnego ciała, jakby nie pasowało ono do podmiotu. Jak pisze Sh. 

Gallagher  zdolność  do minimalnego odniesienia jest jednym z warunków powstania narracyjnej jaźni 

(zaburzona  w niektórych zespołach o charakterze depresyjnym np. zespół Connarda)
1494

 Aby zacząć 

tworzyć samo-narracje, trzeba być w stanie odnosić się do samego siebie poprzez użycie zaimka 

pierwszoosobowego. To poczucie rozróżnienia miedzy „ja” i nie-ja  jest podstawą dla minimalnej 

jaźni, która jest dostępna bezpośredniej i aktualnej samoświadomości. To minimalne „ja” jest 

rozszerzone i wzmocnione w autonarracji.(ten proces przedstawiony szczegółów przez A. Damasio 

prześledzimy w rozdziale II) Bez tego podstawowego poczucia rozróżnienia pomiędzy „ja” i „nie-ja” 

nie byłbym w stanie odnieść się do siebie za pomocą jakichś dookreśleń, a autonararcja by się nie 

zaczęła (aspekt podmiotowej integralności w ujeciu T. Metzingera) Podobnie rzecz ma się w 

schizofrenii(dementia praecox) chorobie polegającej na  rozpadzie wyższego” ja”, zaburzeniu 

funkcjonowania wyższej podmiotowości. W tym zespole chorób  osiowym  objawami są  różnorakie 

formy rozpadu jaźni. Według  systemu klasyfikacyjnego chorób psychicznych Scharfetera-Jaspersa 

zaburzenie „ja” w schizofrenii ujawniają wektory podmiotu skorelowane z jego stadiami w ewolucji 

symbolicznej w pięciu wymiarach:  
1495

 

1)zaburzenie poczucia żywotności siebie(witalność ja) 

2)autorstwa własnych przekonań i zachowań (aktywność ja) 

3)integralności siebie (spójność ja) 

4)granicy miedzy sobą  a otoczeniem (odgraniczenie ja) 

5)stałości i trwałości siebie w zmieniających się warunkach i upływającym czasie (tożsamość ja). 

Te wyznaczniki obok najbardziej rudymentarnych (perspektywizm i niezapośredniczona 

intencjonalność) są podstawowymi wymiarami podmiotowości (witalność, aktywność, integralność, 

terminatywność, identyfikacja).  Ich rozpad wskazuje na pewną hierarchie wystąpień (kumulację) od 

najbardziej pierwotnych, rudymentarnych: intencjonalności i perspektywy(poziom 

epizodyczny)poprzez, aktywność ( ja jako centrum aktywności)(poziom mimetyczny), poczucie 

sprawstwa (autorstwo własnych aktów) podział  ja-świat, poczucie proprietywności (poziom mityczny 

aż po poczucie integralności i tożsamość narracyjną (poziom symboliczno-językowy) oraz 

identyfikację autobiograficzną(poziom eksternalno-symboliczny).Według klasycznego „Leksykonu 

Psychiatrii” Bilikiewicza różne objawy schizofreniczne  można uważać za wyraz zaburzenia w 

różnych wymiarach „ja” (ego) rozumianego strukturalnie (jako część aparatu psychicznego 

jednostki)
1496

. Następuje rozluźnienie skojarzeń, rzeczywistość ulega zniekształceniu, pojawia się 
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rozszczepienie osobowości. Spostrzeżenia rozpadają się na izolowane, oderwane obiekty.(degradacja 

mimetycznej sekwencyjności odczuć i obrazów, regres do fazy epizodycznej) Ta utrata spoistości 

spostrzeżeń zostaje kompensowana powstawaniem nowych całości, które zdają się tworzyć w innej 

płaszczyźnie ze związków obrazowych, dźwiękowych i doznań symbolicznych. Poziom symboliczny 

zostaje chorobliwe rozrośnięty i w  fazie wytwórczej zastępuje działanie poziomu mimetycznego  

tworząc pojawiające się ad hoc  teorie na temat rzeczywistości. Zaburza to również poczucie własnej 

osobowości, aż do całkowitej depersonalizacji. 
1497

 Tok myślenia  można sprowadzić do braku 

zdolności do utrzymania kierunku myśli, rozpadu zdolności kojarzeń, utraty całościowego ujmowania 

sytuacji oraz niemożności uchwycenia sensu rozmowy. Zaburzenia uczuciowe cechuje przede 

wszystkim chwiejność, pojawiają się skrajne wahania przeciwstawnych nastrojów dominuje lęk i 

euforia, bądź depresja, często przeplatające się ze sobą (jest to wynik  zaburzenia emocjonalnej 

preselekcji materiału wrażeniowego i emotywnego zakotwiczenia prasemantyki). Tyle tradycyjny 

leksykon psychiatrii, według współczesnej interpretacji (A. Kapusta)  jest to choroba znaczeń, rozpad 

sieci symbolicznej i tworzenie własnych, zastępczych teorii o profilu  symboliki  stopnia wyższego. 

Teorie te mają charakter nielokalny i cechuje je charakterystyczny „nadmiar znaczeń”. Jak postuluje 

mało znany psychiatra niemiecki K. Conrad schizofrenia jest niejako regresem do prapoczątków 

tworzenia struktury semantycznej jako sieci łączących przedmioty w świecie, według tej 

nieortodoksyjnej koncepcji (podobne wątki znajdujemy w pracy krakowskiego religioznawcy T. 

Sikory
1498

), to co dzieje się z schizofrenikiem jest niejako repetycją procesu który nastąpił u progu 

antropogenezy symbolicznej, kiedy to wskutek  permanentnego odprawiania rytuałów pierwiastki 

symboliczne zyskały suwerenność i zaczęły strukturować świat. Pojawił się dodatkowy wymiar 

rzeczywistości i ślad zanim zjawisko „afluencji semantycznej”,  każda rzecz i zjawisko zyskało 

niejako dodatkowy wymiar który był odniesiony do innych, tworząc sieć znaczeń. Bo w istocie 

symbol aby zaistnieć musi funkcjonować w konstelacji sygnitywnej. Podobnie schizofrenia w fazie 

wytwórczej objawia się nadmiarem znaczeń, swoistą wybujałością symboliczną która dodaje każdemu 

zjawisku dodatkowe znaczenie (charakterystyczne poczucie że „wszystko coś znaczy”). Schizofrenia 

jest w tym ujęciu prawdopodobnym  residuum zaczątku  wytwórczego aspektu funkcji symbolicznej. 

Z drugiej strony następuje poczucie depersonalizacji, obcości. W świetle naszej koncepcji to poczucie 

wynika z  partycji poziomu symbolicznego od poziomu epizodycznego i mimetycznego, które dają 

poczucie kontaktu z własną cielesnością i otoczeniem. Ciało i osoba zaczynają być sobie obce z uwagi 

na to iż wymiar symboliczny próbuje zastąpić funkcjonalnie poziomy niższe: epizodyczny - dający 

poczucie bazowej cielesności i mimetyczny tworzący łańcuch działań i podstawę rutynowego 

motorycznego funkcjonowania w rzeczywistości. Przeciwnie do innych dysfunkcji symbolicznych tu 

chory zmaga się z nadmiarem znaczeń które odsyłają do siebie, tworzy konkurencyjne teorie na temat 

rzeczywistości, dopatruje się intencji we wszystkim co jest. Następuje projekcja inteligencji 

machiawelicznej odnoszącej się do świata interspołecznego na rzeczywistość przedmiotową, tak jak 

ma to miejsce w koncepcji M. Mullera (również R. Dunbar i T. Witkowski) na temat myślenia 

mitologicznego. Dokonuje się projekcja świata intencji na świat zjawisk fizycznych; taki był zdaniem 

M. Mullera początek  mitografii, następnie w toku rozwoju nauki(jako wyższej formy symbolicznej) 

ten porządek odbóstwiano. Chory na schizofrenie niejako buduje własną mitologię, świat niezależny 

od rzeczywistego . Choroba ta związana jest najprawdopodobniej jak przypuszcza brytyjski badacz i 

pisarz I. Wilson  z wyższymi czynnościami umysłu („spojrzeć na siebie z przeciwnego rogu pokoju” ) 

innymi słowy jest to wyższe „ja” symboliczne które się oderwało od podstaw przeżywania i wykazuje 

rozbujałą działalność symboliczną o skrajnie zindywidualizowanym charakterze. Analogicznie jak 

poezja w ujęciu P.Ricoeura jest tworzeniem in statu nascendi znaczeń tak schizofrenia jest 

tworzeniem sieci znaczeń,  schizofrenik czyni indywidualnie to co człowiek czynił w rozwoju 

historycznym pokoleniowym i zbiorowym tworząc mitologie. (vide „Wspomnienia psychopaty” 
1499

Schrebera pacjenta Freuda) . Jak pisze G. Edelman choroby umysłowe to patrząc na to z innej 
perspektywy  adaptacje, reintegracje ja tyle że w nienormalnych warunkach. 
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                                   Hipertrofia funkcji symbolicznej powoduje nadmiar znaczenia. Jest ona 

patologicznym rozrostem zdolności do ujmowania symbolicznego rzeczywistości ale zarazem 

alienacji od niej którą sam E. Cassirer nazywa „wybujałościa symboliczną.”
1500

Nic dla człowieka nie 

jest już po prostu obecna ale jest zapośredniczone – przedstawione co stwarza możliwość 

chorobowego wypaczenia funkcji symbolicznej. „Choroba umysłowa polega właśnie na zamąceniu 

przed-stawiania”
1501

jak trafnie zauważa G. Durand komentując prace E. Cassirera. „Chora myśl to 

myśl, która utraciła „władze analogii” i w której symbole rozpadaja się i wysycha w nich znaczenie. 

Człowiek myślący i zdrowie umysłowe określają się więc w terminach kultury, a homo sapiens jest 

ostatecznie jedynie animal symbolicum.”
1502

 To co pierwotnie spowodowało oderwanie się znaczenia 

od przedmiotu i sytuacji, kiedy symbol powstał przez wyrwanie z entourage’u sytuacyjnego i stał się 

tzw. „oderwaną reprezentacją” (P.Gardenfors) tutaj przestaje mieć związek z rzeczywistością 

społeczną i fizykalną. Chory tworzy w sposób niezorganizowany, sprzeczny i skrajnie subiektywny 

hiperteorie  na temat świata, na podstawie nikłych przesłanek empirycznych. Dodatkowo w odmianie 

paranoidalnej, wytwórczość symboliczna połączona jest zazwyczaj z wrażeniem dojmującego leku, 

depresji, dysforii, przekonaniami prześladowczymi co wskazywałoby na hiperaktywację poziomu 

podmiotowości epizodycznej („paleoświadomości” w nomenklaturze  T.Sikory)
1503

. W tej 

perspektywie patologiczny  rozrost funkcji symbolicznej jest jednym z osiowych objawów tej 

choroby. W schizofrenii ulega zaburzeniu aktywność systemu stanowiącego podstawę świadomych 

działań i ich meta-reprezentacji intersubiektywnych prowadzące do dysfunkcji i  wtórnej alienacji 

„ja”. Objawia się to poprzez między innymi: zaburzeniami  świadomości ciała w   przestrzeni, 

zanikiem poczucia bycia podmiotem działający, zakłóceniami uwagi i mechanizmów wewnętrznej 

kontroli zachowań, zaburzenia reprezentacji ciała warunkują błędy atrybucji, planowane zachowania 

(myśli, emocje) nie są rozpoznawane jako twory podmiotu ale jako akty spowodowane przez 

zewnętrzne czynniki nim kierujące które, podlegają symbolicznej inkorporacji. Swego rodzaju  

działanie bez podmiotu powstałe w wyniku  zaburzenia zdolności atrybucji aktów werbalnych 

samemu sobie . W psychozie następuje odbudowa świata na nowych podstawach .
1504

 Podmiot w 

ciągłej konfrontacji z wirtualnym innym  interpretuje interakcje w sposób jaki cechowałby myśl 

mityczną (L.Levy-Bruhl). Każda rzecz, wydarzenie ma miejsce w porządku opowiadania-mitu, 

narracyjny scenariusz doświadczenia staje sie obiektem symbolizacji w zagadkowych kategoriach 

których sens należy dopiero rozszyfrować, coś staje sie znakiem zrozumiałym wyłącznie dla kogoś, 

jako że znak wymaga zewnętrznego użytkownika. Następuje niejako częściowa interwencja 

płaszczyzny myślenia mitycznego w myślenie jezykowo-symboliczne kiedy myśli przypisywane są 
innemu podmiotowi, czynnikowi zewnętrznemu. 

                                       Choroba odsłania inherentną właściwość podmiotowości -samo-

wyobcowanie. Obcość rytualnie nabytego  personoidu jakim jest nasza indywidualność. Wedle 

koncepcji niezwykle popularnego psychiatry i filozofa J. Lacana już odbicie w lustrze ustanawia „ja” 

jako postać ekskluzywną wobec siebie i utrwala je na zasadzie  symetrycznego odwrócenia :„tym 

samym – to moment kluczowy – pierwsza konsekwencją, jaka wynika dla człowieka z pojawienia się 

imago, jest wyobcowanie podmiotu, To właśnie w innym podmiot po raz pierwszy rozpoznaje się, a 

nawet doznaje.
1505

 Ja jako wyobrażeniowy derywat właściwej subiektywności, konstytuuje się jako 

pewne alter-ego. Subiektywność jest w istocie intersubiektywnością. Tym samym zaś to co rzekomo 

subiektywne , transcendowane jest na płaszczyznę wspólnego świata i wspólnego doświadczenia .
1506

 

Całą wiedza, do której prowadzić ma analiza, polega na uświadomieniu sobie, że „ja” pacjenta 

rozpoznaje się w reprezentowanym przez chorobę innym jako w wyobcowanym wobec niego sobie –

samymi się z nim identyfikuje 
1507

. Co wskazuje, powtórzmy jeszcze raz,  ze choroba psychiczna w 
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ogólności a schizofrenia w szczególności odsłania prymarne  samo wyobcowanie, chory przestaje być 

oswojony z obcym czynnikiem w sobie którym jest świadomość symboliczna i indywidualność. 
Mówiąc krótko: ex definitione jesteśmy sobie wewnętrznie obcy . 

                                 Epeisodos, mimesis, mythos, diegesis, logos, textum są ogniwami łańcucha 

symbolicznych przyporządkowań „ja” do odpowiedniej formy symbolicznej. Dowodzą tego 

apagogicznie zaburzenia chorobowe  wyjaskrawiające pewne sytuacje graniczne o charakterze 

probierczym dla kolejnych stopni inkluturacji symbolicznej. Dzięki nim uzyskujemy wgląd w 

wewnętrzna architekturę podmiotu, jego synchroniczną, kumulatywną złożoność,  która w sytuacjach 

patologicznych ujawnia swoją inter-organizacje i partycję modularną. Wnioski z wszelkich 

przytoczonych form desymbolizacji zdają się potwierdzać naszą tezę,  że język jako forma 

symboliczna należy do rdzenia człowieka jako istoty świadomej. Afazja i schizofrenia a pośrednio 

również choroba Alzheimera i zespół Korsakowa  odsłaniają destrukcję kolejnych poziomów jaźni: 

symboliczno-diegetycznego (schizofrenia, choroba Korsakowa), mimetycznego(niektóre odmiany 

afazji badana przez M. Merleau-Ponty’ego anozognozja) czy rdzenia „ja” odsłaniając samo ja 

epizodyczne (choroba Alzheimera). Afazja powoduje nie jedynie zanik mowy, ale również 

kategoryzacji (R.Piłat) degenerację całego poziomu świadomości,  który z symbolicznego przechodzi 

do mimetycznego,  skutkuje nie jedynie zanikiem zdolności mowy po prostu ale degeneracją myślenia 

abstrakcyjnego i symbolicznego a w przypadkach cięższych (choroba Alzheimera) również zanikiem 

poziomu mimetycznego. Schizofrenia oznacza uwiąd sieci symbolicznej, którą człowiek wytwarza w 

ciągu całego życia. Zamiast tego co inkorporuje przez tzw. głęboką inkulturację. (M.Donald) tworzy 

własne kreowane  ad hoc struktury narracyjno-diegetyczne, podobnie jak ma to miejsce  w zespole 

Korsakowa omówionym przez Oliviera Sacksa,  gdzie poziom narracyjny (diegetyczny) zostaje w 

chorobliwy sposób rozrośnięty aby zapełnić lukę pamięciową i nie dopuścić do degradacji  z poziomu 

samorozumienia symbolicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 

 

C.SZTUKA. 

 

                                   Na  koniec spróbujmy uzupełnić wątek główny naszych rozważań i zastanowić 

się w jaki sposób utrwalamy siebie poprzez symbol, najlepszą egzemplifikacja tego zjawiska jest 

fenomen sztuki przez którą  człowiek się uwiecznia. Jak pisze E. Cassirer „Sztuka i historia są 

najpotężniejszymi instrumentami, pozwalającymi nam wejrzeć w naturę ludzką”
1508

W koncepcji sztuki 

E. Cassirera, symbol staje się najpełniejszym wyrazem indywidualności człowieka jako jednostki 

ludzkiej, która poprzez symbol przemawia do innego człowieka. Świat kreacji nowego wymiaru- 

symbolu dzięki jednej z jego  form - sztuce  jest zarazem zapełnieniem hiathusu , który jest  efektem 

ubocznym przestrzeni myślowo-symbolicznej. Sztuka  jako wyraz właściwej  jednostce  

indywidualności staje się powrotem do pierwotnej niezapośredniczonej wizji świata. Artefakt 

symboliczny jest eksternalizowany i uznawany za wspólny za pośrednictwem językowego medium. 

Ta koncepcja oznacza powrót do pierwotnego technicznego znaczenia terminu symbol.„Co to jest 

symbol? Jest to przede wszystkim techniczny wyraz języka greckiego oznaczający skorupę pamięci. 

Podejmujący przyjaciela gospodarz domu wręcza mu tzw. tessera hospitalis, tzn. przełamuje skorupę, 

sam zatrzymuje połowę, a drugą daje gościowi, aby, jeśli po trzydziestu czy pięćdziesięciu latach jakiś 

jego potomek zawita znów do tego domu, można się było po złożeniu skorupek w całość wzajemnie 

rozpoznać. Starożytny paszport: oto pierwotny techniczny sens symbolu. Jest to coś, po czym 

rozpoznaje się kogoś – jako dawnego znajomego”
1509

 W starożytności był obyczaj dzielenia 

przedmiotu  przy pożegnaniu na części aby w przyszłości dane osoby mogły się za ich pomocą 

rozpoznać. Wywodzący się od czasownika symballein, termin symbol oznaczał początkowo część 

całości lub zbieżność poszczególnych części które to znaczenie rozpostarło się na zbieżność uczuć 

wszystkich ludzi. W koncepcji F. Sittricha zainspirowanego myślą Cassirera, gdy artysta wyraża w 

dziele sztuki siebie to jest to ja wszystkich ludzi, ja świata, ja obiektywne i wolne od indywidualnych i 

chwilowych ograniczeń, a zarazem maksymalnie ujednostkowione” ja” symboliczne. Symbol stanowi 

więc zbieżność przypadku szczególnego z ogólną ideą,  łączności stanów duchowych twórcy i 

odtwórcy. 
1510

Czyli cytując szwedzkiego badacza problematyki genezy podmiotowości sztuka to 

„szibbolet”  narzędzie zewnętrznej a również wewnętrznej identyfikacji, i w ogóle samoidentyfikacji. 

Dla P. Gardenforsa  „szibbolet” jest rozpoznaniem a zarazem dopełnieniem ,unieśmiertelnieniem przez 

symbol. Czy możliwe jest stworzenie własnego trwałego „szibboletu”, pytanie pozostaje otwarte, 

formuły może dostarczać sztuka która pośredniczy w koncepcji pokrewnej - połączenia sensu autora i 

odbiorcy powracając w ten sposób  do pierwocin znaczenia symbolu. Jak pisze Bachelard   w 

„Wyobraźni poetyckiej”: „Obraz poetycki przenosi nas do źródła mówiącego bytu(..)Staje się nowym 

bytem, który należy do naszej mowy; wyraża nas tworząc z nas to co wyraża, ten obraz -słowo 

nazywamy właśnie symbolem”. 
1511

Czyli to dzieło sztuki jako symboliczny szibbolet  daje wyraz 

indywidualizmowi jednostki. Te symbole które kreuje poezja, poezja pojęta jako moc tworzenia 

nowych symboli, wyzwalają w nas pierwotną moc nadawania światu znaczeń i w ten sposób wracamy 

do źródeł, zarazem nadajemy własnemu istnieniu indywidualny wyraz. Nasz indywidualizm zostaje 

utrwalony jako konglomerat, zespół symboli czyli mamy do czynienia  ze swego rodzaju 

unieśmiertelnieniem przez sztukę. Dokonujemy tego przez formę symboliczną jaką jest sztuka, której  

specyfika polega na tym ze przywraca materiał zmysłowy, rozbijając skostniałe formy zza których 

wyłania się rzeczywistość nieprzetworzona symbolicznie. Jak doskonale opisał ten fenomen A. 

Huxley dzięki formie symbolicznej sztuki znajdujemy się w sferze gdzie;” jesteśmy w mniejszym lub 

większym stopniu całkowicie wyzwoleni z języka, znajdujemy się poza systemem myślenia 

koncepcyjnego. Nasza percepcja przedmiotów (wizyjnych) w konsekwencji posiada całą świeżość, całą 

nagą intensywność doświadczeń, które nigdy nie zostały zwerbalizowane, nigdy nie zostały wchłonięte 

przez martwe abstrakcje.”
1512

 Sztuka zarazem tworzy nowe symbole, jest kreacją symboliczną, która 
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jest płynna, tworzy nowe wzory i sposoby nazwania i uchwycenia tej rzeczywistości, dlatego stanowi 

swego rodzaju  spektrum dla człowieka  w jego mocy uczłowieczania świata. Jak pisze współczesna 

badaczka mitów Karen Armstrong: „Logos nigdy nie był w stanie  dostarczyć istotom ludzkim 

poczucia sensu, który bodaj zawsze był im niezbędny, To mit nadawał strukturę i sens życiu” (...)może 

nawet cofnęliśmy się na skutek wyeliminowania mythos. Nadal tęsknimy do „wydostania się poza” 

naszą doraźną sytuację , do wejścia w pełnię czasu, w jakąś  intensywniejszą, bardziej 

satysfakcjonującą egzystencję. Próbujemy wniknąć w ten wymiar poprzez sztukę.”
1513

Tylko sztuka 

spełnia ideał harmonii i równowagi między wolnością i abstrakcją. Oddajmy głos samemu 

Cassirerowi: “Istnieje dziedzina ducha , w której słowo zachowuje nie tylko swą pierwotną moc 

obrazu, ale w jej obrębie(..) doświadcza zarazem zmysłowych i duchowych ponownych narodzin. Ta 

regeneracja dokonuje się , kiedy słowo formuje się w wyraz artystyczny. Tutaj jego udziałem znów 

staje się pełnia  życia: ale to życie nie jest już życiem skrępowanym mitycznie, lecz wyzwolonym 

estetycznie.”
1514

 Sztuka nie jest dodatkiem, ale nieusuwalnym składnikiem człowieczeństwa, aspektem 

który oznacza powtórny powrót do świata zmysłowego. Swego rodzaju iunctim między światem 

oderwanych symboli a zmysłowością i powrotem do „pratworzenia”, kiedy  człowiek tworzył symbole 

i „nadawał imiona wszystkim rzeczom”. Daje ona podobną illuminację której doznała Hellen Keller, 

kiedy odkryła język i czym jest symbol - największa z mocy jaką posiada człowiek: „Owa podwójna 

funkcja wszystkiego co symboliczne ,funkcja dzielenia i ponownego łączenia jeszcze wyraźniej i 

bardziej przekonująco występuje w sztuce.”(…)”Nic pewniej nie potrafi oddzielić od świata niż sztuka 

i nic tak pewnie nas ze światem związać jak ona.”
1515

Artysta zdaniem E.Cassirera wie ” ze tylko w 

twórczości może odnaleźć sam siebie i sam siebie posiadać. Posiada swój  świat i swe własne Ja tylko 

w tej postaci , którą im nada”
1516

 Sztuka jest   najbardziej zindywidualizowaną formą wyrazu 

symbolicznego. Apogeum indywidualizacji jest zatem sztuka, staje się ona swoistym „haecceitas” 

człowieka w rzeczywistości zobiektywizowanej. Sztuka jako czwarta dopełniająca forma symboliczna 

obok mitu, języka  i nauki nie tylko jednoczy je i stanowi wspólny mianownik, ale przez swą 

specyfikę jest substytutem  świata w bezpośrednim odbiorze i rodzajem wglądu w pozostałe funkcje 

symboliczne w sposób niezapośredniczony. Jak pisze P. Ricoeur: poetycki symbol ukazuje nam 

ekspresyjność w stanie poczęcia; symbol w poezji jest uchwycony  w momencie , w którym jest on 

zaczątkiem mowy „ w którym mowa znajduje się dzięki niemu w stanie wykluwania”.
1517

 Symbol taki 

jest  wyrazem mocy symbolicznej działającej in statu nascendi, (symbol hieratyczny strzeżony mitem 

i obrzędem jest korelatem działań zbiorowych , symbol oniryczny jest wyrazem podświadomości czyli 

generatywnym residuum łańcucha doświadczeń pokoleniowych) .Samorzutne stwarzanie znaków 

symbolicznych które są  elementem pierwiastkowym mitu i rytuału zostaje w sztuce 

zindywidualizowane, stąd takie wielkie subiektywne poczucie mocy artysty. Tworzący bowiem staje 

się on poniekąd pierwszym człowiekiem. Jak pisał E.Cassirer powołując się na Hamanna;” Poezja jest 

językiem ojczystym ludzkości”.
1518

 Zatem sztuka, w szczególności poezja ukazuje zdolność 

symboliczną w momencie poczęcia jak pisze P. Ricoeur. Tym samym sztuka zamyka i dopełnia cały 

system stworzony przez E.Cassirera. Sztuka przypomina nieskończoną prace nad mitem i zarazem 

prace mitu w koncepcji H. Blumenberga czyliu  nieskończony proces mythopoiesis, mitotwórczą 

aktywność umysłu człowieka.
1519

 Jest symboliczna, zarazem jest to symbolizm rodzący się in statu 

nascendi który zespala zmysłowość i myśl jeszcze raz, powtórnie, przywracając jej dawną siłę a 

zarazem pokazując jej  wymiar symboliczny. Sztuka jest nie luksusem, ale rodzajem konieczności 

antropogenicznej, to bowiem   dzięki niej człowiek zyskuje dodatkowy aspekt transcendowania  

sytuacji egzystencjalnej, a sama twórczość  artystyczna  nabywa wymiar niemalże transcendentalny. O 

jej wadze i antropogenicznej randze najlepiej zaświadcza niezwykle wnikliwy aforyzm Paula Valery: 
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”Poezja wiąże się bez wątpienia z pewnym okresem rozwoju człowieka wcześniejszym niż pismo i niż 

zdolność krytycznego myślenia. Toteż każdy prawdziwy poeta jest w moich oczach takim człowiekiem z 

dawnych epok. Tworzy wiersze podobnie jak najzdolniejsi ludzie pierwotni tworzyli zapewne słowa lub 

pierwowzory słów”
1520

.B.Schultz pisze podobnie: to co P.Valery traktuje genetycznie on odnosi do 

wymiaru teleologicznego: „Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas 

rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie 

uniwersalnym. Stare kosmogonie wyrażały to sentencją, że na początku było słowo. Nienazwane nie 

istnieje dla nas. Nazwać coś – znaczy włączyć to w jakiś sens uniwersalny. Izolowane, mozaikowe 

słowo jest wytworem późnym, jest już rezultatem techniki. Pierwotne słowo było majaczeniem, 

krążącym dookoła sensu światła, było wielką uniwersalną całością. Słowo w potocznym dzisiejszym 

znaczeniu jest już tylko fragmentem, rudymentem jakiejś dawnej wszechobejmującej, integralnej 

mitologii(…).. Poezja – to są krótkie spięcia sensu między słowami, raptowna regeneracja 

pierwotnych mitów.(..)Proces usensowiania świata jest ściśle związany ze słowem. Mowa jest 

metafizycznym organem człowieka. Jednakowoż słowo z biegiem czasu sztywnieje, ustala się, przestaje 

być przewodnikiem nowych sensów. Poeta przywraca słowom przewodnictwo przez nowe spięcia, 

które z kumulacji powstają. Symbole matematyki są rozszerzeniem słowa na nowe zakresy. Także 

obraz jest pochodną słowa pierwotnego, słowa, które jeszcze nie było znakiem, ale mitem, historią, 

sensem. Uważamy słowo potocznie za cień rzeczywistości, za jej odbicie. Słuszniejsze byłoby 

twierdzenie odwrotne: rzeczywistość jest cieniem słowa. Filozofia jest właściwie filologią, jest 

głębokim, twórczym badaniem słowa.
1521

D. Kuspit wracając do źródeł sztuki stwierdza że; pierwszy 

wyraz człowieka podobnie jak jego marzenie, był wyrazem estetycznym. Mowa była raczej poetyckim 

krzykiem niż wezwaniem do wymiany zdań, bardziej „totemicznym aktem zdumienia” dokonanym 

przez bezbronną jednostkę niż  aktem komunikacji
1522

. Sztuka łączy się z innymi antropologicznymi 

protezami które są narzędziami w samo-rozwoju. Rytuał, gra jest jednym z wymiarów sztuki. Jak 

stwierdza współczesna krytyk sztuki R.Krauss; gra w głuchy telefon jest przykładem na to, jak 

komunikat przekazywany od jednej osoby do drugiej bywa przekształcany w coś zupełnie nowego 

poprzez ryt przekazywanego przejścia. Ponadto świadomość, że źródło znaczenia rytuału lub innych 

powtarzalnych form tkwi w jakimś od dawna zapomnianym referencie, z którego one pochodzą, ale 

których w żaden sposób nie przypominają, potęguje sugestywny rezonans owych form. Uzyskują one 

władzę estetyczna jako zakodowane narzędzia powtórzenia. Z referentami łączy je związek czysto 

formalny, a nie mimetyczny. W tym sensie to, co symboliczne, stanowi funkcję świata kopii, a nie 

świata natury.
1523

 Zatem sztuka w swym najwyższym wymiarze nie jest mimetyczna choć  w mimesis 

jest jej geneza , ale tworzy własny, symboliczny i autonomiczny świat odniesienia. Wybitny polski 

poeta Józef Czechowicz w eseju symboliczny klucz do poematu o związku mitu, gry, sztuki i symbolu 

napisał: „gra jest wieczna, nie dąży ku rozwiązaniu. Dnia ostatecznego nie ma(…) Te postacie, te 

wypadki, te odczucia to punkty podstawowe subiektywizacji mitów obiektywnych, a właściwie 

ogólnych; nie należy przy tym zapominać, że subiektywizacja mitów stanowi zjawisko równorzędne 

hierarchicznie i adekwatne do obiektywnego odkrywania mitów ogólnych gatunku ludzkiego.(…) 

wyobraźnia jest to pomost między światami(…) Teogonia: Bogowie a istnienie to jedno i to sam. 

Forma ogólna czy osobowa tej samej sprawy.”
1524

  

Poezja jako najlepszy wykładnik „ kompetencji artystycznej” jest swego rodzaju powrotem do źródeł 

języka i mocy symbolotwórczej. Poeci stosują reguły językowe w bardziej idiosynkratyczny sposób, 

podobnie jak dzieci, gdy uczą się języka, mogą „bawić się” wzorcami. Poetyckie użycie języka jest 

„przesemantyzowaniem”, czyli użyciem do granic możliwości, a poetycka funkcja wspiera 

„namacalność znaków”. Funkcja poetycka jak pisze sam R. Jakobson nie redukuje się do samej poezji. 

„Funkcja poetycka występuje zawsze jednak w tekstach poetyckich jest dominantą, podczas gdy w 

pozostałych aktach językowych jest elementem akcesoryjnym.”
1525

  Percepcja ludzi o inklinacjach 

artystycznych być może jest, jak spekuluje przywoływana już O. Fischer związana z analogicznym 
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przeformułowaniem jej do ludzi chorych na autyzm lub zespól Aspergera (jego łagodniejsza formę) 

która powoduje że za każdym razem postrzegają niejako każdą rzecz jako nową. Innymi słowy 

konwencje komunikacyjne i symboliczne nie kształtują ich życia w taki sam sposób.Jak dowodzi 

przykład Temple Grandin kobiety, wysoce cenionego naukowca, chorej na autyzm jest w pewnym 

sensie tak że zwierzęta i ludzie chorzy na autyzm nie widza idei rzeczy, jedynie same rzeczywiste 

rzeczy. „My (ludzie chorzy na autyzm) widzimy szczegóły, które  tworzą nasz świat, podczas gdy 

normalni ludzie zacierają wszystkie te detale, tworząc swoją ogólna wizję świata ”
1526

Artyści  

podobnie jak osoby dotknięte autyzmem są, ale w mniejszym stopniu podatne na tworzenie analogii 

niekonwencjonalnych i w tym sensie częściowo wolne od „symbolicznego kokona” który z jednej 

strony daje nam wolność od  presji natury wyrażającej się przez algorytm instynktów z drugiej zaś 

przez swoja obecność oddala nas od „bezpośredniego przeżywania życia” . Zatem obecność daru 

poetyckiego niejako dopełnia i równoważy gramatykę form symbolicznych. 

Jak pisze z kolei A. Broyard w książce pisanej na łożu śmierci, a zatem mającej charakter dokumentu 

egzystencjalnego odpowiadając na dylematy jakie przypisuje współczesnemu człowiekowi Chantal del 

Sol
1527

 badając stan współczesnej conditio humana , oznajmia :„W jaki sposób możemy osiągnąć 

nieśmiertelność(…) przez niestrudzone budowanie siebie, stawanie się kimś wyjątkowym albo 

wytrwałość w tworzeniu czegoś własnego, jedynego w swoim rodzaju i niezniszczalnego, by można 

było o nas powiedzieć że(…) na zawsze wzbogaciliśmy rzeczywistość.”
1528

 W ten sposób właśnie 

sztuka staje się wyrazem indywidualności, a dla samego artysty środkiem realizacji siebie. Tak 

dokonuje się  transformacja w strukturze egzystowania jednostki ludzkiej, podobnie jak 

ontogeneza naśladuje filogenezę, indywiduum poprzez sztukę współdzieli dokonania człowieka 

historycznego gdy następuje przejście od nieświadomej jedności ze światem do świadomej 

indywidualizacji. Człowiek tworzący autobiografię podejmuje próbę uczynienia ze swojego życia 

spójnej narracji, po to by nadać temu życiu sens. 
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