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O szaleństwo w metodzie

G runt już jest rozpulchniony. 
Przeorany wszerz i wzdłuż pługam i precyzyjnych lo
gik, wym ierzony do najdrobniejszych ułam ków prze
widywalnych odchyleń przez statystykę, rozum  
kom puterów. Szaleństwa uładzone metodami. Czas 
odwrócić lub odrzucić nawyk, k tóry  się sta ł normą. 
H um anistyka prawdopodobnie nie jes t po to, aby 
być siecią system atyczną dróg ludzkiego m yślenia. 
Je j praw a nie są kodeksem drogowym ani myśl 
hum anistyczna strum ieniem  pojazdów pokonujących 
uregulowane przepisam i autostrady.
Sąd Poloniusza o działaniu Ham leta „Jest m etoda 
w tym  szaleństw ie” zawiera ocenę pozytywną. Nie 
jest neutralny. Zabawne, że skutki tej nie zw eryfi
kowanej jako norma oceny działają do dziś. Choć 
w ydaje ją  negatyw na postać Szekspirowska, wcie
lam y tę ocenę jako wartość norm atyw ną do naszej 
ludzkiej świadomości i tylko staranie, aby nadać 
szaleństw u tw arz metody, uznajem y za prawomocne. 
Nie szukam y uzasadnienia tej postawy, choć h isto
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ria  nauki dostarcza dostateczną ilość przykładów 
zarówno przeczących sensowności działania uchodzą
cego za logiczne i metodyczne, jak  i praw  i wnio
sków potwierdzających m etody i logikę. Do listy 
przykładów  należy m. in. postulat Einsteina o „in
tu ic ji opartej na wczucie się w doświadczenie”. Do 
listy  wejdzie też zapewne książka Stefana Toulmina 
z 1958 r.: The Use of A rgum ent, ostatnio podbijają
ca Europę Zachodnią (przełożona na niemiecki 
w  1975 r.), k tó ra  trak tu je  o logice jako o psycho
patologii poznania. Na tejże liście umieszczam pracę 
trzech psychologów am erykańskich: Paula W atzla- 
wicka, Johna H. W eaklanda i Richarda Fischa 
Zm iana  (Change. Principles of Problem  Formation  
and Problem  Resolution. New York 1974). Zaadreso
w ana do psychologów, socjologów, przedstawicieli 
nauk społecznych w ogóle, do badaczy kom unikacji, 
do psychiatrów , psychoterapeutów  i „podobnych” , 
dotyczy właściwie każdego, kto się zajm uje proble
m atyką stosunków międzyludzkich.
Założeniem pracy jest p rastara  praw da o koniecz
nej sprzeczności m iędzy trw aniem  a zmianą w ży
ciu człowieka. Sprzeczność ta jest w arunkiem  jego 
równowagi. Istnieje m nóstwo prac o spowodowaniu, 
sprowokowaniu zm iany człowieka. Ta, o której mo
wa, jest pierwszą wśród tych, k tó re  się powinny 
zająć istotą samej zm iany — zarówno spontanicznej, 
jak  i wyprowokowanej, zarów no dokonanej, jak  
i możliwej, potencjalnej, w ym agającej in terw encji 
czynnika nie oczekiwanego, nielogicznego, gwałtow
nego, jeżeli ma  doprowadzić do rozwiązań. Tezą p ra 
cy jest próba w eryfikacji, nowa, bo praktyczna pró
ba zagadkowego, nie zbadanego archetypu  rozwiąza
nia zaskakującego, które znam y tak  dobrze z „prak
tyk i” mitów, bajek  i snów. Koncepcja Zm iany  opie-
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prawda i 
konieczna 
sprzeczność
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ra  się na badaniach em pirycznych i na teorii grup 1 
oraz teorii zbiorów 2.
Podstawowe założenia teorii grup  dotyczą relacji 
między całością a jej częściami i między inw ariancją 
a zmianą. Podstawowe narzędzia pojęciowe to zbiór, 
nazywany też system em , i elem enty, z których się 
zbiór składa. Zbiór tw orzy grupę sensu m atem a- 

Cztery warunki tycznego, jeżeli spełnia cztery w arunki: 1) każdy 
elem ent grupy skom binow any  z innym  lub z samym 
sobą tworzy kolejny elem ent grupy. Praw o to um o
żliwia zm iany w ew nątrz grupy, uniemożliwia zaś 
elem entom  grupy lub ich kom binacjom  „w ypadnię
cie” poza grupę; 2) obowiązuje zasada asocjatyw- 
ności: rezu lta t kom binacji jest niezależny od szyku 
elementów. Praw o to zapewnia zmienność procesów 
w ew nątrz grupy przy  inw ariancji wyników kombi
nacji; 3) każda grupa zawiera elem ent neutralny, 
k tó ry  może być aktyw ny, lecz nie m usi powodować 
zmiany. W dodawaniu odpowiada m u zero, w m no
żeniu jedność, w komplecie dźwięków cisza; 4) każdy 
elem ent grupy ma swoją inwersją, np. -j-5 m a swo
je - 5 .
Teoria grup  obejm uje tylko model zmian w ew nątrz 
system u. Zm iany poza system em  in te rp re tu je  model 
logicznej teorii zbiorów. Elem enty pozostają w tym  
m odelu „elem entam i”, natom iast zam iast grup  funk
cjonują klasy lub zbiory. Nadrzędną relacją porząd
kującą relacje między elem entam i a klasą jest zasa
da, że to, co dotyczy całej klasy, nie może samo być 
jej częścią. K lasa nie może zawierać samej siebie 
jako swojego elem entu. Jest to wyższy stopień ab-

1 Teoria grupy wywodzi się z pierwszej połowy XIX  w. 
Jej podstawy wyłożył Ewaryst Galois (1811—1832) w 1832 r., 
matematyk zabity w  pojedynku rankiem po nocy, w  której 
swoje prawa grupy sformułował w 60-stronicowym maszy
nopisie. Później je rozwijano.
2 Według Whiteheada i Russella.
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strakcji. Jej nieuznawanie prowadzi do znanych w y
kolejeń  w  teoriach, w k tórych się plącze język 
z m etajęzykiem ; w życiu, gdy schizofrenik, konsu- 
m ujący  spis potraw  zam iast potraw y, uskarża się 
na sm ak 3.
Inny  przykład: konstrukcja silnika samochodowego. 
D ziałają w nim  dwie siły napędowe: dopływ gazu 
do cylindrów  (pedał) i zmiana biegów. W ew nątrz 
„klasy” zachowań silnika dodanie gazu zmienia za
chowanie pojazdu, pożądana zmiana zaś poza możli
wościami „dodania gazu” (ponad nimi) w ym aga zmia
ny  biegu. Podobnie wszelkie trw anie w ym aga sta
łych zmian, aby pozostało trw aniem . Zm iany te 
jednak  mogą się dokonywać na podporządkowanym  
stopniu funkcji: row erzysta i linoskoczek w ykonują 
nieustanne ruchy  oscylujące dla utrzym ania rów no
wagi. Istn ieją  dwa  typy zmian służących u trzym a
niu trw ania i równowagi: w ew nątrz i zewnątrz sy
stem u. Zm iany spoza system u zm ieniają także sam 
system .
Różnicę między obydwoma typam i zmian dobrze 
ukazuje św iat m ajaków  sennych. K toś przeżywa sen, 
w  k tórym  dokonuje rzeczy niemożliwych: w yskakuje 
oknem, lata ponad wieżami gotyckich katedr, broni 
się skutecznie przed przew ażającym  przeciw ni
kiem  — ale żaden z tych snów nie wprowadza ro
związania snu. Rozwiązanie: zmiana w jawę, prze
budzenie, leży już poza system em . Jaw a nie jest 
elem entem  snu, lecz skutkiem  zm iany w zupełnie 
inny stan. Zm iany w ew nątrz system u nazyw ają 
autorzy zmianam i porządku pierwszego stopnia (do
słownie zmiany pierwszego porządku, rzędu, trybu); 
zmiany zew nątrz system u — zmianam i drugiego 
stopnia (dosłownie: drugiego porządku).

Dwa typy 
zmian

* Przykład G. Batesona.
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Metazmiany Zmiana drugiego stopnia jest m etazm ianą 4. Także 
cztery praw a grupy same oczywiście nie są częścią 
grupy i pozostają do niej w stosunku „m eta”. Inw a- 
riancja grupy rozpościera się tylko na zm iany pierw 
szego stopnia, a le  cała grupa jest podporządkowana 
prawom  (zjawiskom) zmian drugiego stopnia, jest 
otw arta na nie. Teoria grupy i teoria zbioru pozo
stają  do siebie nawzajem  w stosunku kom plemen
tarnym . Obie dostarczają rozwiązań dla analizy 
zmian w konkretnych  sytuacjach życiowych. Ale 
właściwie rozw iązywanie problem ów najtrudn ie j
szych i istotnych um ożliw iają nam  tylko zmiany 
drugiego stopnia. Dlatego trzeba sobie uświadomić, 
że każda z nich jest discontinuum  lub skokiem lo
gicznym, aby zaakceptować bez zdziwienia nielo
giczny i paradoksalny wygląd każdego z jej p rak 
tycznych przejaw ów. Zanim poznamy przykłady, 
rozważm y bezskuteczne próby rozw iązań w ram ach 
porządku pierwszego stopnia. W eźmy w arian ty  1 i 4, 
Rozwiązanie zgodne z pierwszą zasadą teorii grupy: 
film  K olekcjoner, film  Nóż w  wodzie. Męża z Noża 
dręczą w yrzu ty  sumienia, bo sądzi, że zabił autosto
powicza. W rzeczywistości chłopiec nie tylko się 
uratow ał, ale i uwiódł mu żonę. Jedynie w yznanie 
tej w iny przez żonę przekonałoby męża, że nie jest 
zabójcą. Ale w tedy popadłby w nową udrękę: z po
wodu (świadomości) zdrady żony. W ram ach rozw ią
zań pierwszego stopnia ma do w yboru tylko dwie 
kom binacje elem entów grupy: świadomość bycia 
m ordercą lub świadomość bycia rogaczem. Rozwią
zania zgodne z czw artą zasadą teorii grupy, że każ
dy elem ent grupy  tw orzy jedność (jednostkę) w kom 

4 Istnieniu takiej formy zmiany kategorycznie zaprzeczał 
Arystoteles i inni starożytni Grecy, którzy wydają się uzna
wać tylko zmiany pierwszego stopnia. Dopiero Heraklit za
skakuje inną perspektywą widzenia, co już dawno oceniła 
materialistyczna dialektyka.
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binacji ze swoją antynom ią, są wynikiem  naszego 
porządkow ania św iata na tezy i antytezy. Światło 
i ciemność, kształt i tło, dobro i zło, przeszłość 
i przyszłość. Takie pozornie nie dające się pogodzić 
antynom ie są kom plem entarnym i aspektam i jednego 
system u odniesień. Już według Lao-cy 5 oczywistość 
uznania piękna i dobra przez wszystkich (lub w ięk
szość) ludzi jest zarazem  oczywistością „fundacji” 
zła i brzydoty. W filozofii hinduskiej pary  antyno- 
miczne byw ają połączeniami, np. bogini Kali, k tóra 
płodzi i niszczy. W filozofii europejskiej jest to w ar
tość rozszczepiona na dwa przeciw staw ne bieguny 
(aspekty kobiecości): M aria i opętana (czarownica). 
B ieguny antynom ii tw orzą błędne koło („koło dia
belskie”), k tóre wyklucza wszelkie rozwiązania w  g ra
nicach system u. P róby rozwiązań problemów istot
nych tą drogą prowadzą do pułapki „gry bez końca” . 
Zm iany porządku drugiego stopnia zdarzają się nie 
tylko na „wyższych płaszczyznach” naszego istnie
nia, np. w  sztuce, ale i w  życiu codziennym. P rzy j
m uje się je zrazu jako coś niepojętego, jako skok 
jakościowy, jako ilum inację, jako „akt łaski” w sen
sie teologicznym, jako oświecenie we śn ie 6, jako 
przypadek cudowny:

„Nie wiemy, jak do niego dochodzi i nie mamy możli
wości, aby się dowiedzieć. Jest to swobodna gra ducha, 
wynalazek spoza obszaru logiki. Centralny akt wyobraźni 
naukowej, odpowiadający pod każdym względem podobnym 
aktom w twórczości literackiej. W tym punkcie nauka

5 W zachodnioeuropejskiej tradycji ortograficznej Lao-tse 
lub Lao-tzu. Filozof chiński z VI w. p.n.e., twórca taoizmu 
(ch. „tao”-„droga”).
6 „Iskra bogów” wg A. Koestlera, który poświęca temu 
zagadnieniu książkę będącą encyklopedycznym zbiorem  
przykładów nagłych olśnień, „przebłysków poznania”, nazy
wanych przez niego bisocjacją.

Nasze
porządkowanie
świata

Łaska, czyli 
skok
jakościowy
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równa się literaturze. W obydwóch wzbogaca się system  
istniejący przez niemechaniczny akt rozstrzygnięcia wolą” 7.

Nielogiczność takich rozw iązań jest nielogiczna z per
spektyw y porządku stopnia pierwszego. Skoro zm ia
na wprowadzona do system u stopnia I spoza tego 
system u nie pozwala się ująć w jego kategoriach 
w ew nętrznych, m usi się wydaw ać nielogiczna, za
gadkowa. Z perspektyw y ponadsystemowej (z per
spektyw y m eta) jest ona po prostu  zm ianą lub w y
m ianą przesłanek i reguł kom binacji w sensie teorii 
grupy. Znana łamigłówka: przeprowadź cztery p ro 
ste, nie odrywając ołówka od papieru, między 
dziewięcioma punktam i tak, aby się połączyły:

iest przykładem  takiego właśnie rozwiązania. Aby 
je uzyskać, trzeba opuścić granice kw adratu  w y
znaczonego punktam i.
Mówiąc językiem  dzieła Principia M athem atica: 
rozwiązanie nie może być zaw arte w sobie samym, 
ponieważ dotyczy całości. Ciało nie może widzieć 
siebie samego, ponieważ oko (organy postrzegania) 
jest jego częścią, jest częścią obiektu postrzeganego. 
Jeden z m istrzów zen mówi:

Życie nie „Życie jest mieczem, który rani, ale nie może zranić siebie
może zranić samego, jak oko, które widzi, ale nie może się samo zo-
siebie baczyć”.

Rozwiązanie problem u punktów  w kw adracie wynika 
ze spraw dzenia w łasnych hipotez o punktach, ale 
nie ze spraw dzenia sam ych punktów. „Zrozum ienie” 
tych punktów  odpowiada w psychoterapii zrozum ie-

7 J. Bronowski: The Logic of the Mind. „American Scien
tist” Vol. LIV 1966 nr 1, s. 6.
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niu sym ptom ów, ale to jeszcze nie jest rozwiąza
niem .
Większość poważnych problem ów powstaje dopiero 
w  trakcie prób nieodpowiedniego, za wąskiego roz
w iązania, np. alkoholizm — prohibicja potęguje pro
blem ; pornografia — przykład duński dowiódł, że 
rozluźnienie cugli tem u złu społecznemu nie zwię
kszyło liczby przestępstw  seksualnych, a cały pro
blem  znalazł ujście w znudzeniu; m odny pseudopro- 
blem : młodzież — jest s ta ry  jak  świat. Na tablicy 
babilońskiej z około 3000 la t p.n.e. znaleziono napis 
tej treści:
„Dzisiejsza młodzież jest zepsuta, zła, bezbożna, leniwa. 
Nigdy nie będzie taka, jak młodzież dawniejsza i nigdy jej 
się nie uda ocalić naszej kultury”.

Nie roku ją  nadziei rozwiązania tego problem u pole
gające na polaryzacji rozziewu m iędzy pokoleniami. 
Podobnie bezsensowna jest „rozw eselająca” terapia 
rodziny, przyjaciół, lekarzy stosowana wobec m e- 
lancholika, podobnym nonsensem błędne argum en
ty  typu: „Po tym  wszystkim, co dla ciebie zrobi- 
łem(am), nie powinieneś (-aś) mieć problemów, ... 
być niewdzięczny (-a)!” lub „Idź do swego pokoju 
i nie pokazuj się, aż ci się hum or poprawi!” 
Najprawdopodobniej problem  właściwy, pogłębiony, 
często beznadziejny jest skutkiem  prób błędnych 
rozwiązań. Istn ieją  trzy  typy takich właśnie brze- 

.m iennych w negatyw ne skutki rozwiązań: 1) nega
cja, 2) utopia i 3) paradoks.
1. Negacja to niedostrzeganie problem u, uproszcze
nie, płaskość m yślenia o nim, zaprzeczanie wagi lub 
istotności problem u, k tó ry  istnieje, którego rozwią
zanie jest konieczne. Mimo to nie podejm uje się 
naw et próby rozwiązania albo próbuje się usunąć 
problem  przemocą, np. próby reform y szkolnictwa 
wyższego na Zachodzie wyw ołane rozrucham i mło
dzieżowymi .

Za wąskie 
rozwiązania

Negatywne
skutki
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Problem
wewnątrz
człowieka

2. Utopia. P róbuje  się rozwiązać problem  nieroz
w iązywalny lub nieistniejący (np. opozycja pokoleń, 
procent nieuleczalnych alkoholików w społeczeń
stwie) — tym  samym  próba rozwiązania staje się 
utopijna.
3. Paradoks. Podejm uje się b łędne rozwiązania np. 
na za niskim  stopniu abstrakcji (kiedy się próbuje 
łączyć 9 punktów  czterem a prostym i, nie odryw a
jąc ołówka od papieru w  granicach kw adratu  w y
znaczonego przez owe punkty) lub na za wysokim 
stopniu abstrakcji (kiedy się rozkazuje melancholi- 
kowi: „Uśmiechnij się!” , „Miej dobry hum or!”,
„Zmień postawę wobec życia zam iast zachowania!”), 
co prowadzi do paradoksów.
Przeciw ieństwem  negacji jest utopia (2). Wspólna 
dla obu dróg do błędnych rozw iązań jest postawa 
upraszczająca. Istnieją trzy  w arian ty  syndrom u uto
pii: a) in trojektyw ny, b) założenie niespełnienia,
c) projektyw ny.
W ariant in tro jek tyw ny (a) dotyczy na ogół raczej 
działań psychiatrycznych niż społecznych, problem, 
jego ognisko znajduje się w ew nątrz człowieka. W y
nika z przyjęcia postawy pozytywnej: „Moje życie 
miało być dojrzałe, głębokie, a przebyw am  je w  ba
nale i nudzie. Powinienem  mieć uczucia, a  nie 
um iem  ich w sobie rozbudzić”, z akceptacji haseł, 
np. hasło kursu  dla m ałżeństw  na jakim ś uniw ersy
tecie am erykańskim : „Małżeństwo, w  k tórym  m i
łość polega na kompromisach, nie jest w arte g ry!”, 
hasło dla przyrodników  na innym  uniw ersytecie 
oferuje słuchaczom „myślenie kosmiczne jako drogę 
do rozwinięcia harm onii” . Wobec nieosiągnięcia tak  
zakreślonego z góry (utopijnego) celu jednostka sta 
je przed w łasną depresją, wyobcowaniem, ew en
tualnie samobójstwem , rozwodem, nihilizmem, n a r
kom anią i wreszcie w błędnym  kole zmęczonej rezy
gnacji, połączonego z uzależnieniem od k u ra te li ro 
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dziców (rodziny) lub państw a. To z kolei prowadzi 
do błędnego koła, w ynikającej z własnej bezradnoś
ci, nienaw iści do „opiekunów” i kuratorów .
W arian t nazyw any syndrom em  założonego niespeł
nienia (b) zawiera się w recepcie aforystycznej R. L. 
Stevensona, zapożyczonej z przysłowia japońskiego: 
„ It is be tter to travel hopefully than  to a rriv e”. 
„M yśl stale o Itace, bo twoim przeznaczeniem  jest 
dopłynąć do niej! Ale  się nie spiesz, zestarzej się, 
zanim  zarzucisz kotwice przed wyspą, gdyż rzeczy
wistość unicestw ia sny. Nie oczekuj bogactw na Ita 
ce. Itaka obdarzyła cię cudowną podróżą” . 
Zw yrodnienie życia psychicznego według tej recep
ty  prowadzi do problem ów w życiu codziennym, 
kiedy zaczynamy na serio wierzyć, że wszelkie 
spełnienie, osiągnięcie celu jest równoznaczne z roz
wiązaniem  problem u (np. m ałżeństwo, noc poślub
na, m acierzyństwo, oczekiwana z utęsknieniem  eme
ry tu ra , przyjazd do odległego celu wym arzonej po
dróży życia itd.).
Trzeci w arian t syndrom u utopijnego, projektyw ny 
(c), uosabiają jednostki opętane przekonaniem , że do 
nich należy ulepszenie świata, ponieważ posiadły 
praw dę o nim  lub są na drodze do jej posiąścia. 
Przyczyny niepowodzenia (nieuniknionego) doszu
ku ją  się nie w  sobie samych, nie w swoich koncep
cjach, lecz w  niedoskonałości tych, których chcą 
zbawić. Podstaw ia się tu  jako w innych zarówno 
jednostki, jak  i grupy społeczne oraz całe społeczeń
stw a łącznie z system em , w  k tórym  żyją. Tak rozu
m uje Rousseau, tak  rozum uje paranoik, tak  rozu
m uje in te rp re ta to r (i reżyser?) film u Form ana Je
den przeleciał nad gniazdem  kuku łk i, k tóry  odczy
tu je  tragiczną historię pozytywnego bohatera, schi- 
zofrenika, k tó ry  się nie mieści ani w „system ie” 
więzienia, ani w  „system ie” szpitala, ani w „syste

Podobnie 
w wierszu 
(o Itace) 
Kawafisa
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Oczekiwanie
nieszczęścia

m ie” wolnego obywatela — jako oskarżenie wszel
kiego (zachodnioeuropejskiego?) system u społecznego. 
Rozwiązania utopijne byw ają kliszami zadziwiająco 
tryw ialnym i, powielanym i przez całe stulecia. Ich 
cechą jes t ahistoryzm , nieum iejętność wyciągania 
ogólnych wniosków z doświadczeń starych  i zna
nych. Kto ignoruje h istorię (G. Santayana), jest ska
zany na nią, obłożony klątw ą powtórek.
Utopia może się pojawić także tam, gdzie w ogóle 
nie było problem u. Takim  przykładem  utopii nega
tyw nej jest postawa purytańska: „wolno ci robić 
to tylko dotąd, dopokąd nie masz w tym  przyjem 
ności”. Takim  przykładem  jest postawa w yczekują
ca na nieszczęście (Barbara Niechcicowa w Nocach 
i dniach), gromadzenie zapasów na w ypadek możli
wego braku, zabezpieczanie przed katastrofą  w myśl 
zasady „im lepsze życie, tym  więcej podstaw  do 
troski, że będzie je trudno znieść, kiedy się zmieni 
na gorsze”.
W spólnym mianownikiem  trzech w ariantów  syndro
m u utopijnego jest to, że przesłanki syndrom u zo
sta ły  uznane za rzeczywistość. Kto próbuje własne 
życie lub św iat' uzdrowić według utopii, uznaje w 
w ypadku klęski za w inny świat, ew entualnie na
w et siebie, nigdy absurdalność przesłanek. Sku t
kiem  jest rozpacz egzystencjalna, cierpienie utopisty 
w ynikłe z przepaści, k tóra leży między obrazem  
świata, jaki jest, a wyobrażeniem, jak i powinien  
być (na podstawie utopijnych przesłanek i w yobra
żeń).
Terapia takich przypadków  staje  się w łasną patolo
gią, jeżeli ma am bicje znalezienia szczęścia i całko
witego wyleczenia. Terapia może tylko złagodzić 
cierpienie, może zmniejszyć ból. Nie może go usunąć. 
A spiryna lub proszek na ból głowy usuwa tylko 
ból głowy, ale nie problem, k tó ry  go wywołał. P ań 
stwo jest zobowiązane zlikwidować nędzę swych
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obywateli, ale osiągnięcie szczęścia należy w brew  
stanow isku utopisty do pryw atnych zadań jed 
nostki.
Paradoksy (3). Istotne problem y pow stają również 
przez paradoksalne próby rozwiązania problem ów 
m niej istotnych, np. przez stosowanie rozkazu: „Bądź 
spontaniczny!”, „Masz być posłuszny nie dlatego, 
że ci rozkazuję, lecz dlatego, że chcesz m nie słu
chać!” , „Odrób zadanie domowe, dlatego że chcesz, 
a nie dlatego, że musisz!” . Logik uważa sytuację 
wytw orzoną przez paradoks za pseudoproblem, po
nieważ jest „logicznie” niemożliwa: jak  dochodzi 
do swojej korespondencji listonosz, k tóry  roznosi 
listy tylko tym , którzy ich sami nie odbierają na 
poczcie? K to goli fryzjera, k tó ry  goli tylko tych 
mężczyzn, k tórzy się nie golą sami? Czy K reteńczyk 
mówiący, że wszyscy Kreteńczycy kłam ią, kłamie? 
itd.
W brew logice jednak życie codzienne obfituje w  pa
radoksy. Uszkodzenie aksjom atu teorii zbiorów, 
według którego to, co dotyczy klasy (zbioru), nie 
może być jego częścią, zdarza się na każdym  kroku. 
Na p rzykład  w  konflikcie małżeńskim, gdy jeden 
z partnerów  żąda od drugiego określonego zachowa
nia, ale tylko pod warunkiem , że tam ten będzie 
napraw dę sam  tego chciał. Jeżeli trzeba nalegać 
i „domagać się” , partner rezygnuje ze swoich żą
dań. Hasło „Bądź spontaniczny!” rów na się żąda
niu „staraj się, wytęż wolę, aby być jakim ś”, co już 
samo w sobie wyklucza spontaniczność. Praczowi 
mózgu pozostaje w trakcie takich zabiegów w rę 
kach zaledwie strzęp pacjenta, jego zwłoki psychicz
ne. S tąd  społeczność pacjentów  ukuła dowcipny 
przepis na rychłe zwolnienie z zakładu psychiatrycz
nego:
a) rozwiń kw itnący symptom, k tóry  będzie działał 
na nerw y lekarzom  i współpacjentom;

Paradoksy
życia
codziennego

3
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Rozwiązania
drugiego
stopnia

O pytaniach

b) uzależnij się od młodego psychiatry, k tóry  bar
dzo potrzebuje swojego pierwszego sukcesu zawo
dowego;
c) pozwól m u się szybko uleczyć z tw ojego sympto
mu;
d) uczyń go tym  samym  zagorzałym  obrońcą twojej 
odzyskanej normalności.
Rozwiązania porządku drugiego stopnia wym agają 
talen tu  i wyobraźni. Te cechy idą zawyczaj w pa
rze z nieum iejętnością zrekonstruow ania drogi m y
ślowej, k tó ra  doprowadziła do rozwiązania. Jest to 
naukowo w ytłum aczalne niemożliwością w ytłum a
czenia bez pomocy m etajęzyka, skoro chodzi o dwa 
różne poziomy abstrakcji. Może się więc zdarzyć, 
że naw et fachowiec, i to szczególnie uzdolniony 
terapeuta, nie będzie wiedział, czym wytłum aczyć 
swój sukces, że będzie go in terpretow ał błędnie. 
Rozwiązania drugiego stopnia należy stosować tam, 
gdzie rozwiązanie pierwszego stopnia nie tylko nie 
wprowadzi rzeczywistego rozwiązania, lecz stworzy 
nowy, w łaściwy problem. Rozwiązania pierwszego 
stopnia zazwyczaj opierają się na zdrow ym  rozu
mie, na logicznych przesłankach. Rozwiązania wyż
szego stopnia robią wrażenie absurdów , sprzecznych 
z zasadami logiki, są zaskakujące i paradoksalne. 
Z faktu, że rozwiązania drugiego stopnia mogą się 
odnosić do rozw iązań pierwszego stopnia powodu
jących problem y, wynika, że należy podchodzić do 
rozwiązywanego problem u z punktu  teraz i tutaj. 
To znaczy, że zmienia się działanie, a nie przyczyny 
odpowiedniej sytuacji. Odrzuca się relację przyczy
nową.
Pytaniem  rozstrzygającym  jest w tym  procederze 
„co?” lub „jak?”, a nie staw iane w takich sy tua
cjach pytanie „dlaczego?” Rozwiązania drugiego 
stopnia m ają wyprowadzić z błędnego koła, do k tó 
rego dotąd zacieśniały rozwiązania dotychczasowe
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(pierwszego stopnia), m ają ustaw ić sytuację tak, aby 
się znalazła w szerszych ram ach. W tych ram ach 
odrzucam y pytanie „dlaczego?” . W historii nauki 
pełni ono w prawdzie rolę centralną, ale w  obcowa
niu m iędzyludzkim  wynikałoby z postaw y fałszy
w ej. Zadziwiające jest, jak  rzadko staw iam y pytanie 
„co?” , a jak  często „dlaczego?” . Istotne fak ty  do
strzegam y bowiem dopiero w  momencie, kiedy za
pom inam y o pytaniu  „dlaczego?” . W ittgenstein mó
w i o tym : „Czujemy, że naw et gdybyśm y odpowie
dzieli na wszystkie możliwe pytania naukowe, nie 
dotknęlibyśm y jeszcze naszych problem ów życio
wych. Nie pozostałoby nam  w tedy żadne pytanie, 
i w łaśnie to byłoby odpowiedzią”.
M atem atyka także nie pyta „dlaczego?” , a przecież 
jes t królew skim  gościńcem do rozwiązań. Zdania 
m atem atyki są zrozum iałe jako związane z sobą ele
m enty  system u. Rozumienie ich przyczyn i pocho
dzenia jest dla ich zrozumienia (dla zrozumienia 
ich znaczenia) niepotrzebne, naw et mylące. Podob
nie bez znaczenia jest pytanie „dlaczego?” w cyber
netyce, w elektronice. Transform acja nie ma związ
ku z tym  pytaniem , wiąże się natom iast z py ta
niem  „co?”.
Jeszcze bardziej niż w nauce przyw ykliśm y do za
dawania pytań o przyczynę w spraw ach jednostki.
Jeżeli szukam y rozw iązań jej problemów, jest to 
py tan ie błędne. W yjaśnienie przyczyn nie przybli- Czy na pewno? 
ża rozwiązania. K auzalne znaczenie przeszłości jest 
fascynującym , a le  błędnym  mitem. W prawdzie prze
szłość oddziaływa przyczynowo na teraźniejszość, 
ale przecież jest nieodwracalna, jest przyczyną nie
zmienną, a m y szukam y zm iany. Znajomość przy
czyny (przeszłości) może się nam  wydawać drogą 
do rozwiązania, kiedy sobie wyobrażam y, że wska
że nam  to, czego powinniśm y unikać. Jest to błąd.
Nakaz unikania problem u nie jest jego rozwiąza
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Wybierając,
akceptujemy

niem, lecz nowym problemem. Zostalibyśm y więc 
ponownie usidlani w paradoks.
W szystkie przykłady problemów w ym agających roz
wiązań drugiego stopnia m ają podobną struk turę . 
S tan  s istnieje albo jest spodziewany, lecz niepożą
dany. W zgodzie z czw artą zasadą teorii grupy zdro
wy rozum  ludzki i nakazy logiki doradzają zniesie
nie lub uniknięcie stanu  s przez wprowadzenie jego 
przeciw ieństwa (inwersja): nie-s. Je st to pseudoroz- 
wiązanie, bowiem dopóki się rozwiązanie obraca 
w ew nątrz dychotomii s — nie-s, rozw iązujący tkw i 
w pułapce iluzji a lternatyw y, i pozostanie w  niej 
bez względu na decyzję! W ybierając, zaakceptował 
alternatyw ę; zaakceptowawszy alternatyw ę, potw ier
dził brak innych możliwości spoza niej. Form ułą 
podstawową rozwiązań drugiego stopnia jest: nie s, 
ale też  nie nie-s. M otyw jest p rastary , znany w  tao- 
izmie jako „w u-w ei”, czyli „zamierzone niezam ie- 
rzenie” , „chciane niechcenie” . Usunąć alternatyw ę, 
po prostu nie wybierać! Odrzucić wybór!
W yrwać myśl ludzką z k latk i m yślenia param i 
antynom icznym i było już dawno ideą typowego koa- 
nu zen. Najdziwniejsze, że rozwiązania drugiego 
stopnia są skuteczne właśnie naw et tam , gdzie kon
k retne  dane sytuacji są niezmienne. Aby to zro
zumieć, trzeba sobie przyswoić sztukę łagodnej pers
wazji, nazywanej w Zm ianie  przein terpretow yw a- 
niem  lub „przetłum aczaniem ” . Refleksje nad tą sztu
ką zajm ują centralny  punkt w realizacji teorii 
Zm iany, ale autorzy nie zdają sobie z tego spraw y, 
że jest to problem  językowy! M amy przyjąć sąd, że 
nie rzeczy nas niepokoją, lecz nasze m niem ania 
o rzeczach. O stanach rzeczy decyduje nasza św ia
domość. S tany rzeczy rozkładają się na płaszczyź
nie m eta, czyli na płaszczyźnie naszej świadom oś
ci. Mówiąc o naszej świadomości, nie w ykluczam y 
z góry niedostatecznie zbadanego świata św iado
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mości zwierzęcej, skoro wiemy, że np. tery to rium  
nie istnieje dla zwierzęcia w naturze, lecz  ̂w jego 
świadomości. Jest konwencją wbudowaną w  św ia
domość, podobnie jak wartość bilonu i banknotów  
w  świadomości społeczeństw ludzkich.
Już za K antem  przejęliśm y przekonanie, że rzeczy
wistość jest naszym wynalazkiem, że tworzym y ją, 
aby zapomnieć, że została przez nas stworzona, 
i przeżywać ją  jako świat pozornie niezależny od 
nas. W ymyśliliśmy system  dziesiętny, a podziwia
m y jako cud na tu ry  konsekwencje tego wynalazku, 
np. fakt, że wszystkie sum y cyfr w iloczynach dzie
w iątki wynoszą 9.
Przetłum aczeń dokonuje się na płaszczyźnie m eta- 
rzeczywistości, tam  zaś wszelkie zmiany są możli
we, bez względu na konkretne dane pozornie nie
zmiennej sytuacji (stanu rzeczy). Zbiory są klasam i 
elem entów  o wspólnej cesze, ale przynależność do 
zbioru rzadko bywa ekskluzywna. K lasy są kon
strukcjam i naszej myśli, są pojęciami. A zatem  
i przydział elem entu do klasy nie jest decyzją osta
teczną i nieprzesuw alną. Nie jest praw dą bezwzględ
ną. Czerwona drew niana kostka należy do klasy 
zabawek, do klasy przedmiotów czerwonych, do k la
sy przedm iotów drew nianych, do klasy kostek, a po
nadto do klasy lub klas wyznaczonych przez naszą 
indyw idualną świadomość. Przetłum aczanie, czyli 
technika zmian drugiego stopnia, jest po prostu 
wydobyciem nowej przynależności klasowej obiek
tu, o którym  przyw ykliśm y myśleć kategoriam i k la
sy starej.
U stalanie klas nie polega tylko na odczytaniu rze
czywistych cech przydzielanych klasom  przedm io
tów, lecz także na sensach i wartościach, które my 
przypisujem y przedmiotom. N iestety jednostka, k tó
ra widzi jednocześnie wielowymiarowość elem entów 
m ających jednoczesne „obyw atelstw o” wielu klas,

Tłumaczenia
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Kpię i pytam 
o godzinę

bywa uznaw ana za człowieka złej woli lub  za w aria
ta. To przerażające uproszczenie pociąga za sobą 
następne. Normalność, szczerość, uczciwość, au ten
tyczność przypisuje się tylko tem u, k to  się nie bawi 
w grę, że „gra” , a przecież właśnie ten, k tó ry  wie, 
że gra, ma tę wyższość nad innym , że ogląda grę 
z podwójnej perspektyw y umożliwiającej więcej niż 
jedną in terpretację, czyli przetłum aczanie.
Przy trudnościach w przetłum aczaniu pomocna mo
że się okazać technika konfuzji. Rozważmy taki 
przykład praktyczny (Ericksona): W burzliwy,
w ietrzny dzień wpadam  na rogu ulicy na człowieka 
spieszącego z przeciwnej strony. Zanim m u po tym  
zderzeniu pozwolę przyjść do siebie, spoglądam  na 
zegarek i mówię: „Jest dokładnie 14.10” , choć prze
chodzień nie py tał o godzinę i choć jest 16.00. Idę 
dalej. K iedy się po chwili odwracam, widzę, że stoi 
i patrzy za m ną.
Zderzenie przechodniów stworzyło sytuację, w  k tó
rej jako oczywistości oczekiwalibyśmy uspraw iedli
wień. Uwaga precyzująca czas zderzenia defin iuje  
nagle i zupełnie nieoczekiwanie tę niby sam ą sy tua 
cję jako całkiem  inną, a mianowicie taką, k tó ra  by 
była „na m iejscu” , gdyby milczący przechodzień był 
zapytał o godzinę. Ale i w tedy sytuacja pozostałaby 
zagm atw ana z powodu fałszywości inform acji. Re
zultatem  jest paraliżująca konfuzja partnera , k tó ry  
nie otrzym uje pomocy w żadnej dodatkowej in fo r
macji umożliwiającej sklejenie fragm entów  sensu 
i bezsensu w sensowną całość. Potrzeba w yjścia 
z konfuzji, odkrycia związków znaczeniowych m ię
dzy elem entam i sytuacji w ytw arza m aksym alną go
towość do przyjęcia inform acji i do in terp re tow a
nia (przetłumaczania), które m usi sprowadzić roz
wiązanie drugiego stopnia.
Inne drogi do rozw iązań wyższego typu to np. p rze 
wyższyć pesym istę w pesymizmie, zamiast się s ta -
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rać  zarazić go (spontanicznie?) własnym  (sponta
nicznym?) optymizmem; zneutralizow ać problem  
według wzoru króla duńskiego, Christiana X, k tó ry  
na pytanie okupanta, jak  zam ierza rozwiązać prob
lem  żydowski, odpowiedział: „U nas nie ma tego 
problem u, m y (Duńczycy) nie uważam y się za upo
śledzonych” . Przepisową w czasie okupacji opaskę 
z gwiazdą Dawida postanowił nosić sam, skoro 
stw ierdził, że w  Danii nie ma różnic między Żydami 
a Duńczykami. Za królem  poszła większość Duńczy
ków, skutkiem  czego nakaz musiano odwołać, bo 
się okazało, że dotyczył on każdego Duńczyka.
P rak tyka  zm iany powinna się urzeczywistniać w e
dług czterech 8 wskazówek: Jak zmieniać?

1) ustalić jasną i konkretną definicję problem u,
2) zanalizować dotychczasowe próby rozwiązania 
problem u,
3) jasno zdefiniować cel rozw iązania (kuracji),
4) ustalić i przeprowadzić p lan  wprowadzający roz
wiązanie; wym aga on:
a) przetłum aczenia problem u i rozwiązania na kod 
pacjenta, b) nieunikania paradoksów, k tóre są „naj
elegantszą, najskuteczniejszą” form ą rozwiązań.
Książka zawiera poza streszczonymi tu  koncepcjam i 
kilkadziesiąt stron  usystem atyzowanej kazuistyki 
i obszerną bibliografię. Że b rak  w  tej bibliografii 
(117 pozycji) nazwisk, k tó re  przeciętny Polak od 
dzieciństwa, bo z ław y szkolnej kojarzy z zagad-

8 Mają one przypominać cztery święte prawdy Buddy, choć 
zostały uzyskane niezależnie od nich. Paralele wydają się 
jednak wynikać z ogólności zagadnienia albo sprawiają 
wrażenie „naciągniętych” (nieco): wskazówce pierwszej od
powiadać ma buddyjskie o cierpieniu, wskazówce dru
giej — buddyjskie o powstaniu cierpienia, wskazówce trze
ciej — o zniesieniu cierpień, wskazówce czwartej — o dro
dze do zniesienia cierpienia.
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nieniem zmiany — twórców filozofii m arksistow 
skiej — ani nie szkodzi (nam), ani nie dziwi. Nie 
szkodzi, bo m y tę bibliografię i tak  znamy. Nie 
dziwi, bo wiemy z doświadczeń naszych różnych 
wąskich specjalności choćby, że am erykańskie koty 
dochodzą do odkryć uniw ersalnie obowiązujących 
własnym i drogami, aby się wreszcie zbliżyć do Eu
ropy na odległość bez znaczenia. M yślę np. o odkry
ciu z kilkudziesięcioletnim  opóźnieniem językoznaw 
cy de Saussurre’a lub odkrytego wczoraj i dziś psy
chologa K arla Biihlera (Sprachtheorie  1934). Od 
W atzlawicka, W eaklanda i Fischa do dialektyki już 
niedaleczko.
Równie blisko od nich do nowej ery  przydatności 
językoznawstwa, a zwłaszcza do tej jego części, k tó
ra  upraw ia sem antykę i pragm atykę. Jakże się bez 
tych narzędzi obejdzie terapeuta  operujący „prze- 
tłum aczaniem ”? Teoretyk i praktyk, k tó ry  musi opa
nować kod pacjenta, aby dojść z nim  do porozumie
nia i umożliwić „przetłum aczenie”, czyli przekodo
wanie problemu. Skuteczne przetłum aczenie musi 
zgodnie z ideą Zm iany  uwzględnić poglądy, oczeki
wania, m otywy, założenia — czyli system  pojęcio- 
wo-semantyczny strony przeciwnej. Ekonomiczniej 
i realniej jest zam iast zaczynać terapię od naucze
nia „języka obcego” , przyswoić sobie język pacjen
ta według zasady Salomona: „Odpowiadaj błaznowi 
według jego błazeństw a”. W ynalazłszy m etarozwią- 
zanie, trzeba i je przełożyć na kod pacjenta, i w jego 
kodzie m u je przedstawić.
Panie i Panowie, Dziewczęta i Chłopcy, szansa 
i m etaszansa, k tórą otwiera Zmiana, książka m ądra, 
choć fascynująca, głęboka, choć popularna, nauko
wa, choć nie zawsze słuszna, ale zawsze pobudzają
ca krążenie myśli, szansa ta nie ogranicza się do 
psychologów, językoznawców i innych specjalistów 
hum anistów . W innej pracy zbiorowej, której współ
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autorem  jest także W atzlawick 9, a trak tu jącej o za
kłóceniach w kom unikacji m iędzy ludźmi, mowa 
m. in. o symptom ach jako sposobach świadomego 
zakłócenia. Kiedy się nie chcemy porozumiewać, 
możemy udawać śpiącego, głuchego, pijanego, nie 
znającego języka i wreszcie kogoś, kogo boli głowa. 
Posługujem y się w tedy symptom am i. Nie wszyscy 
posługujem y się nimi jednakowo. Zdaniem  W atzla- 
wicka A m erykanin będzie udawał, że cierpi na ból 
głowy (moim zdaniem nie zada sobie w tedy naw et 
zbyt wiele trudu , w brew  pozorom ludzie Zachodu 
w kładają m niej s ta rań  w  zachowanie pozorów niż 
my), Rosjanin zaś będzie z tego początkowego uda
wania rzeczywiście miał ból głowy. Aby się uchylić 
od niepożądanego kontaktu, w ykorzysta do m aksi
m um  możliwość w płynięcia na siebie samego. Myślę, 
że gdyby W atzlawick znał Polaka, a zwłaszcza Gałę 
czyńskiego lub choćby jego słowa „ja jestem  Polak, 
Polak to w ariat, a w ariat to lepszy gość” , zrozum iał
by, że nigdzie ty le by nie znalazł przykładów  cu
downych rozwiązań w edług porządku drugiego 
stopnia, co tu ta j.

5 P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson: Menschliche 
Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern — 
Stuttgart — Wien 1969 Hans Huber.

Ból głowy 
a charakter 
narodowy


