
Henryk Posłuszny

Rola czynności
uczuciowo-dążeniowych w
formowaniu dojrzałej osobowości
według Hugona Kołłątaja
Studia Włocławskie 2, 201-212

1999



KS. HENRYK POSŁUSZNY

ROLA CZYNNOŚCI UCZUCIOW O-DĄŻENIOW YCH  
W FORMOWANIU DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI 

W EDŁUG HUGONA KOŁŁĄTAJA

Człowiek chce wiedzieć, co determinuje formowanie dojrzałej osobowości.1 
Wiąże się to głównie z dwoma pytaniami: 1) jakie procesy składają się na roz
wój osobowości, 2) jakie czynniki warunkują, determinują rozwój osobowości.2 
Odpowiedź na te pytania nie jest bynajmniej prosta, bowiem zależne to jest od 
przyjmowanej struktury osobowości.3 Jednak w wielu odpowiedziach dawanych 
na ten temat przez psychologów przewija się myśl, że w organizmie działają 
pewne swoiste siły, moce wewnętrzne, popychające go do działania. We współ
czesnej psychologii określa się je zwykle ogólnym terminem „potrzeba”.4

Współcześnie istnieje wiele różnych koncepcji potrzeb psychosomatycznych. 
Ich autorzy wskazują na potrzeby jako główne źródła mocy, napędu do działania 
jednostki, wyznaczające kierunku jej rozwoju, aktualizowania jej potencjałów 
i urzeczywistniania ich w wymiarach dojrzałej osobowości. W Polsce znana są 
prace na ten temat Natalii Han-Ilgiewicz5 oraz Kazimierza Obuchowskiego.6 Mało 
znana jest natomiast koncepcja potrzeb psychosomatycznych Hugona Kołłątaja 
(1750-1812), jednego z pierwszych uczonych w Polsce poruszających praktycz
nie zagadnienia psychologiczne.7 Dlatego koncepcja ta zostanie tutaj, dla celów 
porównawczych, szerzej omówiona.8

Dążenia ludzkie, które określają zachowanie człowieka i wyznaczają jego dzia
łania, Kołłątaj nazywa „powodem” lub „pobudką”.9 Wśród tych dążeń Kołłątaj 
wyróżnia: 1) czucia -  uczucia, 2) potrzeby, 3) siły czyli namiętności i 4) wolę.10 Te 
cztery mechanizmy uczuciowo-dążeniowe decydują o dynamicznej stronie życia 
ludzkiego, odgrywając nieodzowną rolę w dojrzewaniu osobowości. W tej też ko
lejności zostaną omówione. Dla porównania będę odwoływał się do tego, co na ten 
temat piszą współcześni psycholodzy, szczególnie ci, którzy potrzeby psychiczne 
uważają za najważniejsze elementy struktury osobowości.

1. Czucia -  uczucia
Elementarnym przejawem życia psychicznego są według Kołłątaja „czucia”,

pobudzające umysł do działania nie tylko w kierunku poznawczym, ale i dążenio-
wym." Nie tylko powiadamiają nas one o naszej świadomości, ale jednocześnie

201



przez nie następuje „doznawanie wielorakich przeżyć w sposób przyjemny lub nie
przyjemny”.12 „Czucia, wzbudzają nasze pragnienia, nasycają je, albo zawodzą, 
pochlebiają naszym namiętnościom, albo je drażnią”.13 Stąd wynika, że czucia stają 
się powodem poruszeń naszych „sił fizycznych”, czyli naszych dążeń. Nie ma czło
wieka, powiada Kołłątaj, który by „nie doświadczał na sobie takich odmian”.14

Czucie jako zjawisko pierwotne, po dojściu do świadomości, której wyra
zem są dwa wyróżnione od siebie stany: przyjemność i przykrość, wywołują 
bardziej skomplikowane zjawisko psychiczne, przeobrażające się w uczucia.15 
Człowiek nie może czegoś chcieć lub chronić się przed czymś, jeśli nie będzie 
sobie tego uświadamiał, przynajmniej w sposób podstawowy: „Czucie przyjem
ne jest początkiem naszego chcenia, czucie przykre początkiem chronienia”.16

Dlatego też, gdy Kołłątaj będzie mówił o pozbywaniu się zła, a osiąganiu 
dobra, nie użyje już słowa „czucie”, ale „uczucie”. Oddzielanie zła od dobra 
dokonuje się w wyniku uświadomienia i refleksji. Uczucie więc określa Kołłątaj 
jako „czucie przyjemne lub przykre, powstałe w wyniku uświadomienia i reflek
sji”.17 Uświadomienie zaś i refleksja to zdolność myślenia, w którą, zgodnie 
z potrzebami, natura została wyposażona i dzięki której człowiek może wcho
dzić w kontakt z rzeczywistością, która go otacza; może „poznawać ją, a poznaw
szy rzeczy nabywać, zgromadzać i zażywać”.18

Zatem, w dziedzinie czynności dążeniowych, uczucie jest raczej początkiem 
i bezpośrednią pobudką działania. Uczucia zawiadamiają o potrzebach koniecz
nych do utrzymania życia i jego wzrostu, którą to myśl Kołłątaj wyraża w na
stępujących słowach: „Z porządku uczuć następuje porządek potrzeb, a z tego 
porządku ich zaspokojenie i wzrost”.19

2. Potrzeby
Czucie pierwotne posiada zabarwienie uczuciowe, które uprzedzając wszel

ką świadomość zawiadamia o koniecznych potrzebach, dla utrzymania życia czy 
dojrzewania osobowości.20 Potrzeba jest pewnym poczuciem braku, np. fizjolo
gicznego, który domaga się zaspokojenia, budząc nieuświadomione jeszcze pra
gnienie. Z chwilą zaspokojenia pragnienia powstaje czucie przyjemne, zaś 
niezaspokojenie go wywołuje czucie przykre: „Przyrodzenie obdarzyło nas 
w czucie przyjemne, gdy tej potrzebie zadość czynimy, w nieprzyjemne i dotkli
we, ilekroć jej zadość uczynić nie możemy, lub nie chcemy”.21

Kołłątaj, podobnie jak niektórzy współcześni psychologowie,22 określa po
trzeby jako dyspozycje zakorzenione w naturze osoby; tendencje skłaniające czło
wieka do działania w wyniku powstałego braku, jako „stan niedoboru” 
w organizmie człowieka, który osobnik stara się uzupełnić,23 albo w wyniku na
turalnych wrodzonych potencjałów szukających samoaktualizacji w dążeniu do 
rozwoju, doskonaleniu obrazu własnej osobowości.24

Zaspokojenie potrzeb jest nieodzownym warunkiem rozwoju osobowości. Dla
tego, zgodnie z potrzebami, człowiek został wyposażony w mechanizmy, dzięki
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którym może wchodzić w kontakt z otaczającą go rzeczywistością. Odczucie potrze
by powstaje bez żadnego udziału myśli, po prostu uprzedza myśl. Uświadomienie 
jest nieodzownym warunkiem do podjęcia działania zaspokajania potrzeb. Podob
nie jak czucie budzi w nas potrzeby, tak z uświadomieniem potrzeb następuje chęć 
poznania przedmiotu, selekcjonowania przedmiotów odpowiednich jakościowo 
i ilościowo do odzywających się potrzeb. Niejasne początkowo pragnienie rzeczy 
dla zaspokojenia potrzeb zamienia się stopniowo w ściśle określone pożądanie. Po
żądanie połączone z poprzedzającym je pragnieniem jest dążeniem zmierzającym 
już świadomie do wyobrażonego przedmiotu mającego zadośćuczynić powstałej po
trzebie, celem przywrócenia zachwianej równowagi fizycznej i psychicznej orga
nizmu oraz aktualizowania i realizowania potencjałów jeszcze nie wprowadzonych 
w proces pełnego rozwoju i dojrzewania osobowości.25

Wydaje się, że myśli Kołłątaja w tym względzie są podobne do wypowiedzi 
Allporta,26 który wskazuje, że centralną siłą w rozwoju dojrzałej osobowości jest 
dobrowolna i świadoma intencja ludzkiej natury -  jej nadzieje, aspiracje i plany.27

a) Podział potrzeb
Z punktu widzenia biopsychicznego, Kołłątaj podzielił potrzeby, podobnie 

jak się to czyni obecnie, na: pierwotne (wrodzone) i pochodne (nabyte).
Potrzeby pierwotne Kołłątaj dzieli na:

1) Potrzeby g w a ł t o w n e ,  które decydują o życiu każdej istoty organicznej, 
także człowieka. Do nich należą potrzeby odżywiania, snu i oddychania. Niezaspo- 
kojenie tych potrzeb prowadzi do doznawania silnych cierpień, a w konsekwencji 
do utraty życia. To dowodzi, że „potrzeba pokarmu jest potrzebą pierwszą i najgwał
towniej naglącą człowieka”. Ze względu na to, że potrzeby gwałtowne decydują 
o utrzymaniu życia ludzkiego i jego wzrostu, natura wyposażyła człowieka w róż
norodne czucia, które przynaglają go do zadość uczynienia im.

2) Potrzeby n i e u c h r o n n e ,  które zapewniają bezpieczeństwo i wygo
dę życia. Należy do nich potrzeba odzieży, mieszkania, sprzętów i narzędzi. Brak 
zaspokojenia tych potrzeb wywołuje cierpienia, pośrednio może wpływać na utratę 
zdrowia, a w konsekwencji i życia.28

Niektórzy psychologowie współcześni oprócz potrzeby bezpieczeństwa wpro
wadzają potrzebę wolności od lęku, niepokoju, chaosu oraz potrzebę ładu, 
porządku, przestrzegania określonych praw.29 Mówią również o potrzebie zabez
pieczenia własnego kraju przed terrorem, gwałtem, atomową bombą, potrzebie 
zmniejszania ryzyka własnej śmierci lub wypadku, potrzebie dążenia do biegło
ści w swoim powołaniu czy zawodzie.30

3) Potrzeby i s t o t n e ,  które decydują o zachowaniu rodu ludzkiego i wza
jemnej pomocy między ludźmi w społeczeństwie. Należy tu zaliczyć przede 
wszystkim dwie zasadnicze potrzeby: potrzebę społeczności małżeńskiej i potrzebę 
życia społecznego opartego na wzajemnej pomocy między ludźmi. Potrzeba spo
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łeczności małżeńskiej ze względu na skuteczne wypełnienie trudnych obowiąz
ków jakie się z nią wiążą, została zaopatrzona w „przyjemne czucia”. Jest to 
miłość, która zarządza tą wielką „natury tajemnicą”.31

Potrzeby gwałtowne, istotne i nieuchronne nazywa Kołłątaj potrzebami pier
wotnymi, ze względu na ich wrodzony charakter. „Wszystkie te potrzeby należą 
do pierwotnych, bo sama natura nas nimi obarcza i od których byt człowieka 
całego rodu ludzkiego istotnie zależy i na nich się całkowicie zasadza”. Potrze
by pierwotne istnieją w naturze każdego człowieka niezależnie od jego woli 
i spełniają sobie właściwe cele -  jak powie Kołłątaj -  „według praw przyrodze
nia wiecznych, nieodzownych i koniecznych przywiązane do naszego systemu 
psychofizycznego”. Człowiek nie jest w stanie się tych potrzeb pozbyć: „wszystkie 
rodzą się z nami, odczuwamy je w ciągu całego życia i kończą się dopiero 
z naszą śmiercią”. Siła potrzeb pierwotnych jest tak gwałtowna, że w ciągu ca
łego życia daje o sobie znać i to w sposób widoczny, nieomal dotykalny, zna je 
każdy człowiek, choćby nigdy nic o nich nie słyszał. Nie może więc nikt czło
wieka zastąpić w ich zaspokajaniu dlatego, że Jest to brzemię przywiązane do 
naszej istności póki żyjemy”.32

Obok potrzeb pierwotnych, według Kołłątaja, każdy człowiek ma jeszcze wiele 
innych potrzeb, które nabywa wraz z wzrostem swojej osobowości i rozwojem re
lacji międzyludzkich. Potrzeby nabyte w ciągu życia, w przeciwieństwie do potrzeb 
pierwotnych, nazywa Kołłątaj „pochodnymi”.33 Ich zaspokojenie nie jest w tym 
stopniu konieczne do życia, co zaspokojenie potrzeb pierwotnych.

Współczesny psycholog, Allport, nazywa to „poszerzeniem poczucia własne
go ja”, które nie tylko współdziała z innymi, ale staje się pełnym, „autentycznym” 
uczestnikiem współdziałania.34 Łańcuch potrzeb wtórnych może się jeszcze powięk
szać wraz „z pomnożeniem wygód i zbytków życia społecznego”, a wreszcie mogą 
się potrzeby powiększać „przez przykłady i przez nałogi”,35 czyli pod wpływem 
czynników zewnętrznych -  środowiskowych i wewnętrznych -  psychologicznych.

b) Hierarchia potrzeb
Kołłątaj usiłuje znaleźć różnicę między poszczególnymi potrzebami, dając 

w ten sposób wyżej omówionemu podziałowi uzasadnienie psychiczne.
Za najważniejsze uważa Kołłątaj potrzeby gwałtowne dlatego, że musimy je 

koniecznie zaspokoić, gdyż niezaspokojenie ich grozi utratą życia. Dlatego po
trzeby te przez niektórych współczesnych psychologów są umieszczane w gru
pie potrzeb „samozachowania”36 lub potrzeb fizjologiczno-biologicznych.37

Drugie miejsce zajmują potrzeby istotne. Są one wywoływane poczuciem 
braku aktywności związków międzyosobowych i odzywają się poprzez namięt
ności, a zaspokojenie ich następuje w miarę żądania i pragnienia. Niezaspoko
jenie potrzeb istotnych powoduje utratę przyjemnego czucia. Natomiast 
zaspokojenie potrzeb gwałtownych i istotnych wywołuje uczucia przyjemne, 
względnie stan zadowolenia.38
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Potrzeby nieuchronne stawia Kołłątaj na trzecim miejscu. Powstają one też 
w wyniku braków, ale nie są one tak gwałtowne jak pierwsze, ani tak istotne jak 
drugie, są wszelako konieczne i człowiek odkrywa je za pomocą rozwagi, a mogą 
stać się bardzo uciążliwe, gdy -  jak twierdzą współcześni psycholodzy -  czło
wiek nie zachowa w nich porządku i miary.39

Należy zauważyć, że hierarchia czy klasyfikacja potrzeb wypracowana przez 
Kołłątaja zbliża się więcej niż tylko w swojej istocie do klasyfikacji potrzeb wielu 
psychologów współczesnych.40

c) Potrzeba życia społecznego
Potrzeba życia społecznego jest podstawą wielorakich relacji międzyludzkich, 

które wspierają utrzymanie i wzrost osobowości dojrzałej. Od społeczności jest 
zależne przyjście na świat człowieka, rozwój jego sił fizycznych i psychicznych, 
dojrzewanie jego władz umysłowych i emocjonalnych, uformowanie jego posta
wy społecznej, moralnej, duchowej i politycznej.

Człowiek dzięki tej wewnętrznej potrzebie i zmysłom zewnętrznym wycho
dzi ze swego własnego świata i wchodzi w stosunki z bytami otaczającym go, 
a w szczególny sposób widzi potrzebę łączności z innymi ludźmi i wchodzi 
w relacje międzyosobowe. Opierają się one na naturze, która jest wspólna wszyst
kim jednostkom. Jest ona racją uzasadniającą jednolitość czucia, potrzeb i sił, 
a stąd równe prawo do rzeczy, do ich nabywania, gromadzenia i ich używania,41 
jak i udzielania sobie wzajemnej pomocy. Kołłątaj stwierdza, że nie można 
w żaden sposób oddzielić potrzeby życia społecznego od grup potrzeb pierwot
nych: „Jest to potrzeba, bez której ludzie żadnym sposobem obejść się nie 
mogą”.42 Potrzeba życia społecznego jest tak zrośnięta z naturą człowieka, że „on 
od momentu swego urodzenia, aż do śmierci nie może się obejść bez pomocy 
drugich”. Wszystkie zatem związki społeczne zasadzają się na nieuchronnej po
trzebie pomocy, którą jeden człowiek winien drugiemu i to do tego stopnia, że 
nie jest od niej wolny w żadnym okresie życia.

Żeby człowiek mógł przekazywać drugiemu odkryte przez czynności poznaw
cze równe prawa do utrzymania, rozwoju i dojrzewania osobowości, natura obda
rzyła go zdolnością i potrzebą jemu tylko właściwą, mianowicie mową.

Dzięki mowie i potrzebie komunikowania się człowiek jest zdolny do prze
kazywania swoich przeżyć i stanów psychicznych drugiemu człowiekowi, wie
dzy o swoich czuciach i potrzebach.43 Mowę, konieczną w tworzeniu związków 
międzyosobowych, Kołłątaj określa jako „wzajemne udzielanie sobie wszelkich 
poruszeń wewnętrznych”.44 Gdyby ludzie nie mieli zdolności mowy i potrzeby 
mówienia, nie mogliby zrozumieć nawzajem swego „czucia”.

Kołłątaj widzi ścisłą współzależność między potrzebą i funkcją poznawania 
a potrzebą i funkcją mowy, i to nie tylko w zakresie powiązań międzyludzkich 
oraz nabywania rzeczy koniecznych do zaspokojenia potrzeb, ale w zakresie 
wzrostu i dojrzewania osobowości.
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Jednak nie wszyscy ludzie są uzdolnieni w równym stopniu, zarówno w zakre
sie sił ciała jak i zdolności umysłowych, aby zaspokoić najbardziej podstawowe 
potrzeby, dlatego niektórym konieczną jest pomoc drugich, „inaczej nie mogliby 
uchronić się cierpienia lub utraty życia, gdyby im drudzy odmówili pomocy”.45 Do 
tej kategorii ludzi należą szczególnie dzieci, chorzy, niepełnosprawni, starcy.46 Stąd 
każdy człowiek z tytułu swych doskonalszych umiejętności i sprawności zobowią
zany jest nie tylko zaspokoić swoje potrzeby, ale i „zadość uczynić” słabszym od 
siebie.47 Z faktu niewystarczalności człowieka w zakresie zaspokojenia swoich 
potrzeb wynika konieczność korzystania z pomocy innych.

Obowiązek pomagania drugim wynika z wzajemnych między ludźmi praw 
i obowiązków. Wskazują na to czucia, potrzeby i codzienne doświadczenia nie
sienia pomocy drugim. Dlatego też obowiązek pomagania drugim jest prawem, 
czyli ustawą ludzkiej natury. A zatem, zarówno prawo oparte na sprawiedliwo
ści, jak i prawo oparte na dobroczynności, czyli wzajemnej pomocy ma swoje 
źródło w naturze ludzkiej, a więc w strukturze psychofizycznej człowieka, z tą 
jednak różnicą, że prawo oparte na sprawiedliwości „każdy zawsze dopełnić może, 
podług potrzeb i sił przyrodzonych”, natomiast „prawo zasadzone na dobroczyn
ności nie każdy, nie zawsze i nierówno dopełnić może, bo ma nierówne zdolno
ści i nierówną własność nabytą”.48

Pomoc wzajemna odgrywa istotną rolę w rozwoju dojrzałej osobowości, za 
jej pośrednictwem wykształciły się i wydoskonalają się władze poznawcze i siły 
do nabywania, zgromadzania i zażywania rzeczy. Dzięki pomocy wzajemnej czło
wiek opanował i opanowuje ziemię i wszelkie rzeczy sobie potrzebne, przez nią 
staje się jego osobowość silniejsza i dojrzalsza zarówno w „siłach” ciała i „umie
jętnościach” duszy, a przez to sprawniejsza w odpieraniu i przezwyciężaniu wszel
kich szkodliwych mu napaści.

Podsumowując powyższe wywody, należy stwierdzić, że społeczności przy
pisuje Kołłątaj istotną rolę w rozwoju dojrzałej osobowości. Poza społecznością 
nie mógłby człowiek osiągnąć swego przeznaczenia. Przez przeznaczenie zaś 
rozumie on zasadę celowości, która, jest skutkiem koniecznego następstwa zja
wisk we wszechświecie w „myśl wiecznych i nieodmiennych praw fizycznych”.49

3. Namiętności
Pierwotne siły, zwane przez Kołłątaja potrzebami, domagają się zaspokoje

nia, dając o tym sygnały w postaci pragnienia, żądzy, namiętności.50 Te trzy 
rozróżnione terminologicznie pożądania sprowadza Kołłątaj pod jedną nazwę 
namiętności.51 Kołłątaj widzi w nich tylko różnice stopnia siły, natężenia i uświa
domienia: „Namiętności uważam jako stopnie wielorakiego w nas czucia, jako 
twór obudzonego w nas uczucia”.52 A zatem, pragnienia i żądze są pierwotny
mi, nieuświadomionymi jeszcze przeżyciami psychicznymi na poziomie czucia. 
„Namiętności zaś w myśli naszej zastępują wyobrażenia w naszych pragnieniach 
i żądzach”.53 Użyte tu słowo „wyobrażenia”, pozwala przypuszczać, że przez
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namiętności należy rozumieć już uświadomione pragnienia i żądze o ogromnej 
intensywności dążeniowej, która zmusza organizm do działania. Można więc 
powiedzieć, że pragnienia i żądze, jako pierwotne przeżycia psychiczne, z chwi
lą gdy zostaną uświadomione pod wpływem ich intensywności, przekształcają się 
w namiętności.

A zatem namiętności jako stopnie powstającego w organizmie czucia, jako 
„twór obudzonego w nim uczucia są pobudzającą przyczyną do działań” ludz
kiego rozumu, przez które to działania organizm dąży nie tylko do zredukowa
nia niedoboru w granicach danej potrzeby oczekującej treści sobie właściwych, 
ale do uaktywnienia mechanizmów odpowiedzialnych za wzrost i dojrzewanie 
rozwijającej się osobowości. Stąd wynika, że namiętności będące „stopniami 
czucia”, czyli stanem o silnym zabarwieniu emocjonalno-motywacyjnym, są 
wytworem nie czucia, ale uczucia, czyli potrzeby już uświadomionej. Są to bez 
wątpienia reprezentacje rozumowe powstające w umyśle dzięki częstemu doświad
czeniu określonego rodzaju czucia. Z czego wynika większa wrażliwość na pod
niety. Tak więc, dane czucie zmysłowe, uświadomione drogą refleksji, wywołuje 
gwałtowną pożądliwość, silniejszą chęć zaspokojenia odczutej potrzeby, „bo na
miętności idąc od czucia, idą od tego początku, który sprawia, że poznajemy 
przedmioty, że poznanych chcemy, że wybieramy te spośród poznanych, które 
najlepiej, ilościowo i jakościowo, odpowiadają danej potrzebie”.54

Niedoskonała i doskonała znajomość czucia odpowiada podziałowi namięt
ności na pierwotne i pochodne. Namiętności pierwotne wywodzą się z dwoja
kiego źródła: jedne idą od pożądliwości przyjemnej i obejmują: miłość, żądzę, 
rozkosz, śmiałość, nadzieję, a drugie idą od pożądliwości przykrej i obejmują: 
gniew, wstręt, boleść, bojaźń i rozpacz.55

Stwierdzamy za Kołłątajem, że „wszystkie wyżej wymienione namiętności, 
zarówno wywodzące się z pożądliwości przyjemnej, jak i przykrej, zostały zaliczone 
do namiętności pierwotnych, czyli wrodzonych, których chęcią jest zaspokojenie 
potrzeb wszelkiego rodzaju, a przez to samo dynamizowanie mechanizmów wpły
wających na rozwój i dojrzewanie osobowości ludzkiej”.56

Obok namiętności pierwotnych Kołłątaj przyjmuje jeszcze namiętności po
chodne. Źródłem namiętności pochodnych są już nie czucia, ale uczucia: 
„Namiętności pochodne zasadzają się na uczuciach, odradzają się niejako 
i rozkrzewiają się w nas”.57 Siła zawarta w namiętnościach pierwotnych jest zdol
na do przekształcania się w energię wyższego rzędu. Miłość własna, czyli dąż
ność samozachowawcza, zdolna jest do przekształcania się w uczucia społeczne, 
jako życzliwość czy dobroczynność. „Powstawanie namiętności pochodnych od
bywa się dzięki władzy poznawczej i wolitywnej, a więc przy udziale świado
mości”.58 Namiętności pochodne rozwijają się dzięki nieustannej pracy opartej 
na refleksji. Ilość i jakość namiętności pochodnych nie przedstawia się jednako
wo u wszystkich ludzi, ale zależy od intensywności pracy, warunków, a przede 
wszystkim od wartości, którymi zaspokajamy nasze potrzeby.
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4. W ola

Nad różnorodnością potrzeb, uczuć, pożądań i namiętności panują dwie siły: 
rozum i wola. Siła rozumu i woli dana jest człowiekowi w celu zdobywania 
odpowiednich środków koniecznych do zaspokajania ludzkich potrzeb i motywo
wania procesów wzrastania i dojrzewania osobowości. Wola podobnie jak rozum 
została włączona przez Kołłątaja do zmysłów wewnętrznych. Wola jest ściśle 
związana z umysłem. Związek ten jest tak istotny, że człowiek nie jest zdolny 
czegokolwiek chcieć nie myśląc. Wola więc jest zdolnością psychiczną umysłu, 
względnie władzą umysłu.59

Wolność woli określa Kołłątaj jako „ustawę naturalną, która wkłada na czło
wieka nieuchronną konieczność działania podług jego woli, obioru i zezwala
nia”.60 Wolne działanie, bo do działania moralnego „trzeba się zastanowić nad 
możnością i wypadkami, które za taką sprawą nastąpią, trzeba jeden przedmiot 
przenieść nad drugi, obrać między środkami, trzeba żeby na to obranie wola nasza 
przystała, a wtenczas dopiero będziemy mogli zrobić, co sobie zamierzamy”.61 
Stąd wynika, że wśród różnorodności powodów i pobudek, wybrać możemy, dając 
jednym z nich pierwszeństwo. „Jesteśmy zaopatrzeni zdolnością chcenia, zezwa
lania i podejmowania decyzji zgodnie z naturą naszych potrzeb”.62 Każdy czło
wiek posiada zdolność samodzielnego działania, albo do zaprzestania działania, 
albowiem zgodnie z prawem natury w mocy człowieka jest „działać”, lub nie 
działać, działać zgodnie z naszymi „należytościami” i „powinnościami” lub prze
ciwnie, a zatem dobrze lub źle.63 W tym znaczeniu wolność odnosi się do spo
sobu zaspokajania potrzeb znajdujących bodziec do działania w uczuciach 
przyjemności i przykrości. Wolność obioru zostaje nazwana „wolą”. „Wola za
tem jest to władza obierania między rzeczami”.

Tak jak wolność obioru nazwał Kołłątaj wolą, tak wolność działania wolno
ścią.64 Pojęcie wolności jako prawa natury, które powoduje nieuchronną koniecz
ność działania podług „woli obioru i zezwolenia” zostało niewątpliwie przyjęte 
w celu wyjaśnienia wolnego działania w procesach zaspokajania potrzeb jako istot
nego warunku utrzymania życia ludzkiego i rozwoju dojrzałej osobowości. Wolność 
jest ograniczona przez potrzeby w tym sensie, że choć wybieramy rzeczy dla zaspo
kojenia potrzeb w sposób wolny, to musimy je wybierać zgodnie z naturą tych po
trzeb.65 Każda rzecz zostaje i utrzymuje się podług praw natury sobie właściwych. 
Praw tych wola przestąpić nie może, gdyż w stosunku do wszystkich praw natury 
jest bierną.66 Czynną jest dopiero w stosunku do praw i obowiązków. Stąd wyni
ka, że człowiek podejmując jakiekolwiek działanie musi uwzględnić i stosować się 
nie tylko do tych praw, którym podlega i zgodnie z którymi jest zaopatrzony we 
władzę samowolnego działania, ale musi uwzględnić prawa, jakim podlega rzecz 
w stosunku do której podejmuje działanie.67

Przedmiotem woli jest dobro konkretne, konieczne do zaspokojenia potrzeb 
zarówno w wymiarze uzupełnienia niedoboru jak i w wymiarze realizowania 
rozwoju dojrzałej osobowości. Pomocy do osiągnięcia takiego dobra dostarcza
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natura przez potrzeby. One przynaglają wolą do obrania najskuteczniejszych spo
sobów prowadzących do ich zaspokojenia w procesie rozwoju dojrzałej osobo
wości. Obok potrzeb, natura przychodzi z pomocą woli w postaci rozumu. Rozum 
ma za zadanie poznawać przedmiot, a dobrze poznany przedstawić woli jako 
dobro, przez które ma osiągnąć wyznaczone cele.68

Kołłątaj wprowadza tu jeszcze sumienie jako dalszy czynnik ułatwiający woli 
szybsze osiągnięcie dobra konkretnego. Sumienie ani psychologicznie, ani logicz
nie nie stanowi w człowieku odrębnej władzy, ale jest działalnością rozumu 
wydającego sąd o zgodności czynu z prawem naturalnym. Określa je jako „sku
tek rozumu, który ostrzega jak czynić należy, poznaje jakeśmy uczynili, a po
dług tej znajomości między powinnością i sprawą sądzi o jej dobroci lub złości”.69 
Należy zauważyć, że sąd sumienia nie jest u Kołłątaja prostą formą logiczną, ale 
łączy się z nim wewnętrzna pochwała lub nagana, czyli pociecha, przyjemność, 
albo smutek, zgryzota i cierpienie i to tak silne, że wywołuje wstręt do złego, 
a skłonność do dobrego.70

*  *  *

Wszystkie wymienione właściwości zawierają się w osobie, która przynosi 
je z sobą na świat: a więc zarówno „siły” umysłu jak i „siły” ciała, które czło
wiek ma rozwijać i doskonalić, aby mu sprawniej służyły. Stąd pierwszym eta
pem w realizowaniu swego przeznaczenia jest samopoznanie, czyli odkrycie 
swych władz poznawczych, zarówno w zakresie zmysłów jak i umysłu, a następ
nie poznanie ich funkcji, dzięki którym spełni człowiek drugie wrodzone prze
znaczenie, którym jest „badać, poznawać rzeczy, a poznawszy je, nabywać, 
zgromadzać i zażywać”.71

Istotne przeznaczenie człowieka -  jak powie Kołłątaj -  „nie na tym polega, 
aby poznać istotą wszystkich rzeczy, lecz aby je poznać tak jak się wydaje jego 
pojęciu i jak się stosują do jego potrzeb”.72 One to, domagając się swego zaspo
kojenia, decydują o jego istnieniu, rozmnażaniu, rozwoju jego osobowości, 
a jednocześnie wyznaczają kierunek wszystkim innym czynnościom życia psy
chosomatycznego oraz determinują taką, a nie inną osobowość.

Analizując wypowiedzi Kołłątaja na temat czynności uczuciowo-dążeniowych, 
zauważamy, że Kołłątaj przypisuje im ważną rolę w rozwoju dojrzałej osobowości. 
Według niego dojrzała osobowość to stan zaistniałej spójności psychosomatycznej, 
to stan, kiedy różnicowanie i integrowanie czynników psychosomatycznych stało się 
kompletne, utrwalone i skonsolidowane. Jest to stan gotowości wypełniania zadań 
stojących przed osobą w każdym czasie i okolicznościach, jak również zdolność 
radzenia sobie z wymaganiami stawianymi przez codzienne życie.

SUMMARY
Human nature became for Kołłątaj the point of exodus for all his deliberations on the 

psychosomatic state of human nature and at the same time the unifying factor of all the 
contributory elements of the static and dynamic structure of human mature personality.
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Within the psycho-dynamic organism he distinguished: sensations, emotions, needs, 
passions, will and mind. By working together co-operatively they enable the individual 
to carry on efficient and satisfying transactions with his internal and external environ
ment. The purpose of these transactions is the fulfilment of person’s basic needs and 
desires. The dominant factors within the dynamic sphere of the organism are needs. They 
demand their fulfilment in order to restore physical and psychological equilibrium of the 
organism and its development. Hence, the individuals do more than only to reduce defi
cits and consequently tensions, but to realise their fullest potential. Growth-motivated 
people may welcome uncertainty, an increase in tension, and even pain, if they see it as 
a route toward greater fulfilment of their potential and as a way to achieve their goals of 
mature personalities that are consistent with personal needs and universal values.

Kołłątaj’s theory holds that human basic needs form needs hierarchy. Human in
born needs are arranged in a sequence of stages from primitive to advanced. At the bot
tom of this hierarchy are the basic biological needs, which he has called „vehement”. At 
the next level - safety or security needs, which he named „inevitable”. At the next level- 
attachment needs, which he named „essential”. These include the needs to love and to 
be loved, to affiliate and social belonging needs, self - esteem needs and respect for oth
ers, needs for charity and graciousness. Next in the hierarchy come cognitive needs. 
Humans are motivated by strong needs to know, to comprehend, to speak and to ex
press their knowledge in conversation with others and in creativity. On the top of Kołłątaj’s 
hierarchy are people who have moved beyond basic human needs in the quest for the 
fullest mature development of their personalities through self-actualisation. A self-actu- 
alising person is self-aware, self-accepting, socially responsive creative, spontaneous and 
open to the challenge for transcendence according to the demands of his needs that exist 
within his nature and may lead to higher states of consciousness and vision beyond the 
natural universe - spiritual needs for identification with the supernatural forces.

For Kołłątaj, the central dynamic forces for humans are the innate needs. They are 
not only for the purpose of tension - reduction in human organism, but for the purpose 
to grow and actualise one’s highest potentials. Mature personality is pulled forward by 
a vision of the future, and that vision unifies the personality and brings the person in 
contact with a widening range of people and objects, and it is not merely to interact with 
something or someone beyond the self, but to become a direct and full participant. The 
mature person must extend the self into an authentic participation in some significant 
spheres of human endeavour.
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