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PERSONALITY CHANGES - ASSUMPTlONS AND THESIS

Summary: This manuscript is an attemt to summarize and interpret the results oftheoretical studies

concemed with the mechanisms of personality change. It uses chaos theory as a framework for

understanding ofthe mechanisms of change, describing four types of personality adaprion: creative

adaptation, mechanical. neurotic and passive. Personality developrnent is understood as a type of

personality change that is based on the creative adaptation mechanism, adapting the personality

structure to an individuals; lon g rang e go ais. rather than chan ges forced by the environment

(rnechanical or passive adaptation). or changes caused by an attempt to preserve previously

developed personality structures (neurotic adaptation). The difficult task of adapting to the demands

of today; world might cause development of two gualitatively different types of individuals, some

being able to adapt. others being adapted the changing environment. The results of su ch segregation

might become one of the most important problems facing us in the near future.

Wprowadzenie

Tekst stanowi fragment wiekszej calosci i zawiera próbe uogólnienia wyników

studiów teoretycznych dotyczacych mechanizmów zmian osobowosci. Rozrózniono

w nim cztery kategorie tych zmian: adaptacje twórcza, mechaniczna, neurotyczna

i bierna. Rozwój osobowosci traktowany jest jako jeden z rodzajów zmian, a jego

podstawa jest adaptacja twórcza.

Postawione zostaje pytanie dotyczace najbardziej ogólnego mechanizmu zmian

zlozonego systemu, jakim jest osobowosc czlowieka, a podstawa do odpowiedzi

jest teoria chaosu. Przedstawiona analize róznych rodzajów zmian konczy refleksja

nad narastajaca rozbieznoscia wymagan cywilizacyjnych i szansa ludzi sprostania
Im.

1. Zmiana jako modyfikacja procesu entropii

Osobowosc mozna definiowac jako organizacje tych wlasciwosci psychicznych

jednostki ludzkiej, które wyznaczaja postepowanie czlowieka lub maja na nie spe-
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cyficzny wplyw. Nalezy przyjac, ze jest to organizacja spelniajaca róznorodne fun-

kcje - od relatywnie prostych, jak podjecie decyzji wyboru potraw w restauracji,

do tak zlozonych, jak okreslenie sensu swojego zycia. W obydwu tych przypadkach

spelnianie danej funkcji wymaga innej organizacji psychicznej. Nalezy tez wziac

pod uwage, ze czlowiek znajduje sie pod przymusem nabywania wciaz nowych i

nie zawsze koherentnych doswiadczen. Moze tez adaptowac sie do wciaz nowych

osobistych zadan o róznym poziomie ogólnosci. Oznacza to, ze osobowosc powinna

byc systemem zdolnym do przestrajania sie i równoczesnie zachowywania okre-

slonego standardu tozsamosci. Musi wiec, w szerokim znaczeniu tego slowa, "ro-

zumiec" nadrzedny sens tego co dzieje sie w swiecie i w niej samej. Takie ujecie

stawia teorii zmian osobowosci skomplikowane wymagania. Wydaje sie, ze spelnia

je w sposób najbardziej dogodny teoria chaosu I1ji Prigogina, gdyz sluzy ona do

ujmowania swiata jako bytu stajacego sie. Sadze, ze jest to obecnie jedyny instrument

interpretacji zmian róznorodnych zlozonych systemów, takich jak: osobowosc, or-

ganizm zywy, ekonomika czy cywilizacja.

Punktem wyjscia teorii Prigogina jest przeciwstawienie stawania sie istnieniu.

Sformulowal on poglad. ze obok swiata ukladów równowagowych, istniejacych w

stanie ladu, niezaleznych od czasu, odwracalnych, a wiec statycznych - istnieje

przeciwstawny im swiat stajacy sie. Swiat ten konstytuuja organizacje dysypatywne,

to znaczy rozpraszajace sie. nierównowagowe. Charakteryzuje je to, ze dokonujace

sie w nich przemiany sa nieodwracalne, a wiec sa zalezne od kierunku w jakim

biegnie czas. Zmiany te charakteryzuje nieliniowosc, niestabilnosc i fluktuacje.

Podkreslam, ze istnienie organizacji równowagowych jest w pewnym sensie

niezalezne od warunków w których one istnieja. W pewnym sensie, gdyz sam fakt

ich istnienia swiadczy o tym, ze warunki te sa wlasciwe, natomiast specyfika tych

warunków jest dla struktury nieistotna. Organizacje równowagowe sa wobec nich

slepe. Natomiast organizacje dysypatywne zaleza w decydujacy sposób od warun-

ków, w których dana organizacja staje sie. Organizacja materii ujeta w struktury

dysypatywne, w pewnym sensie" widzi" to w czym ona staje sie. Ona "rozumie",

to znaczy trafnie uwzglednia to w czym przebiega jej stawanie sie i z tego

punktu widzenia jest struktura inteligentna. Stosujac te same kryteria mozemy

okreslic organizacje równowagowe jako pozbawione inteligencji.

Szczególnie istotne w procesie stawania sie organizacji dysypatywnych jest

to, ze ulegaja one nieustannej entropii, staja sie chaotyczne. Chaos nie jest stanem
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jednolitym i przypomina raczej kosmos. W obrebie kazdego chaosu znajduja sie

obszary o mniejszym przyroscie entropii, a stan ten wyraza zasada nazwana "zasada

minimum zródla". Zgodnie z nia, w obszarach mniejszej entropii istnieje tendencja

do pojawiania sie zorganizowanych calosci. Tak jakby natura bronila sie przed

entropia przynajmniej w ten sposób, ze rozpraszanie energii dokonuje sie oszczednie.

Przekladajac to na jezyk nauk spolecznych mozna chyba powiedziec, ze nowe,

naturalne, zdolne do zycia i rozwoju ,,inteligentne" struktury funkcjonalne

(organizacje) powstaja spontanicznie tam, gdzie w obszarze entropii znaczen

znalazly sie "zarodniki" sensu. Te naturalne struktury mozna przeciwsta\\ic

strukturom sztucznym, które sa tworzone doraznie, a ich sens o ile jest, moze

znajdowac sie poza nimi, w umysle twórcy, lub zostal dawno zapomniany, lub

nigdy go nie bylo poniewaz sa dzielem przypadku. Mozna by powiedziec, ze

sa to twory typu instytucji biurokratycznych. Nie maja one wlasnego sensu i

zanikaja z powodu braku inteligencji, w tych samych warunkach, które pod-

trzymuja istnienie struktur dysypatywnych. Struktury równowagowe (biurokra-

tyczne, formalne) istnieja poza czasem, tylko dla siebie, a do ich utrzymania wy-

magany jest ogromny naklad energii. Natomiast struktury "naturalne" zywi nawet

chaos panujacy na ich obrzezach.

Byc moze wychodzac z takiego punktu widzenia, nalezy przemyslec od nowa

kategone organizacji, porzadku, stawania sie, trwalosci, pewnosci. Moze nalezy

przemyslec konsekwencje, jakie wynikaja z ostrego rozróznienia ukladów nieinte-

ligentnych od ukladów inteligentnych, o calkiem odrebnym modusie istnienia i

dynamiki.

Powstaje wiec pytanie o to, które "osobowosci" sa inteligentne, a które nie,

gdyz sa na przyklad tylko przedmiotowe, to znaczy nie sa podmiotowe? Od czego

zalezy to, ze dane "osobowosci" potrafia "widziec" to w czym istnieja i rozumiec

to od czego zalezy ich istnienie, a wiec stawanie sie? Co to znaczy dokladnie, ze

organizuje je ich wlasny sens, a zywi chaos panujacy na ich obrzezach? Gdybysmy

znalezli szczególowe odpowiedzi na te pytania, wiedzielibysmy czym konkretnie

sa nieinteligentne struktury osobowosci czlowieka. Na razie tylko wiemy, ze sa

kosztowne, istnieja poza czasem, do ich utrzymania potrzebny jest ogromny naklad

energii, nieraz wiekszy niz potencjaly przez nie wytwarzane. Mozna sadzic, ze

zywia sie one nie swoim sensem, gdyz go nie maja, ale pasozytuja w swiecie

formowanym przez uklady sensowne. Tego rodzaju wiedza jest istotna, gdyz kieruje
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nasze zainteresowania na nowe i obiecujace poznawczo obszary. Poslugujac sie

teoria chaosu mozna wiec wzbogacic dotychczasowe analizy zmian cywilizacji o

wymiar ich rozwojowosci i sensownosci.

2. Zmiany osobowosci i rodzaje zmian

2.1. Cztery rodzaje adaptacji

Powstaja dalsze pytania? Jak tego typu analizy mozna wykorzystac do prze-

myslenia problemu zmian osobowosci? Zwlaszcza tych zmian, które powoduja, ze

czlowiek staje sie lepszy i w sensie funkcjonalnym, i moralnym. Juz analiza kon-

cepcji chaosu wskazuje na role sensu w postepowaniu czlowieka, a zwlaszcza na

jego wplyw na transsytuacyjna stabilnosc. Istnieja podstawy do tego aby sadzic,

ze stabilnosc sensu, który ukierunkowuje i sankcjonuje postepowanie, umozliwia

uporzadkowanie zmian, jakie zachodza w calym ukladzie osobowosci bez usz-

czerbku, a nawet z korzyscia dla tozsamosci jednostki.

Wyróznie tu cztery rodzaje zmian zachodzacych w osobowosci:

A. Pierwszy rodzaj, to zmiany wynikajace z adaptowania sie organizacji oso-

bowosci do wlasnych programów zyciowych jednostki, rozpisanych na jej zadania

tworzace hierarchie zadan - od konkretnych (co czynic), przez nadrzedne wobec

nich (jak czynic) do najbardziej ogólnych (po co czynic). Warunkiem tych zmian

sa akty twórcze, których wynikiem jest wizja przyszlosci osoby ludzkiej, jej uza-

sadnienie i operacjonalizacja". Nadaja one zmianom osobowosci cechy zmian roz-

wojowych. Sa one podstawa tego rodzaju specyficznej adaptacji do przyszlosci,

transgresji, który nazywam "adaptacja twórcza".

B. Drugi rodzaj to zmiany wymuszone przez zmiany swiata zewnetrznego, w

tym organiczne samej jednostki ludzkiej, jak choroba lub starzenie sie. Sa one

powodem "adaptacji mechanicznej", która polega na dostrajaniu sie organizacji

osobowosci do utrwalonych juz zmian przystosowawczych. Stanowia one w istocie

rodzaj udanej lub nieudanej kompensacji trudnosci. W pozytywnej wersji uspraw-

niaja one funkcjonalne wlasciwosci osobowosci. W wersji negatywnej wzmagaja

one patologie, a nawet rozszerzaja jej zakres, zaklócajac funkcjonowanie organizacji
osobowosci lub uszkadzajac ja.
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C. Trzecia wersja zmian osobowosci jest "adaptacja neurotyczna". Polega ona

na zmianach majacych na celu zachowanie siebie takiego jakim uksztaltowalo do-

swiadczenie, a to wymuszenie jest wynikiem zalegajacych urazów psychicznych

lub leków przed przyszloscia. Adaptacja neurotyczna polega na tym, ze dazenia

czlowieka zostaja "uwiezione" w jego przeszlosci. Poniewaz zawsze do czegos

trzeba sie adaptowac, gdyz przestrajanie osobowosci dokonuje sie spontanicznie i

nieustannie, jednostka zwrócona do tylu, do swiata, który juz sie stal, musi tworzyc

swiat fikcji, aby w ogóle w czyms byc, aby te przemiany mialy swoje odniesienie.

D. Przyjmuje, ze swiat przyszly jest jedynym realnym rodzajem swiata na

jaki jednostka moze orientowac siebie, gdyz to w czym jest "tu i teraz", jest juz

za nia. Dlatego czwarty rodzaj zmian "adaptacja bierna", jest wynikiem swego

rodzaju "malego realizmu". Polega on na przystosowywaniu sie do tego co jest,

do biezacych wymagan. w istocie jednak, prowadzi do degresji I, a wiec ubozenia
osobowosci lub jest faza przejsciowa do adaptacji neurotycznej,

2.2. Asynchronia zmian osobowosci i zmian zewnetrznego swiata

Ten az poczwórny standard zmian, nieraz równoczesnych, powoduje, ze to

czym osobowosc staje sie, nie moze byc synchroniczne ze zmianami swiata, w

którym jednostka zyje. Adaptacja twórcza jest nieraz tak odlegla od biezacych

zmian swiata zewnetrznego, ze moze byc powodem latwej utraty jakiegokolwiek

sensownego zwiazku z nimi. Stawia to problem potencjalu zmiennosci koncepcji

siebie rzutowanej w przyszlosc. Dlatego adaptacja ta musi przebiegac w oparciu

o standard koncepcji abstrakcyjnej, zhierarchizowanej, której przeksztalcanie mo-

globy byc dokonywane bez utraty jego sensu lub tez której sens móglby byc mody-

fikowany bez utraty jego roli w zyciu jednostki ludzkiej, bez utraty statusu jednostki

jako osoby2.
W przypadku. gdy stan "siebie" jest tylko replika stanu poprzedniego, asyn-

chronia jest wynikiem adaptacji neurotycznej, to znaczy powstaniem dodatkowych,

zaklócajacych zmian stanowiacych uboczny skutek uwiezniecia w czasie przeszlym.

t Deresjajest przeciwienstwem transgresji zdefiniowanej przez Józefa Kozieleckiego. ..Polega ona na tym, ze osoba.
przeksztalca sie z powrotem w czlowieka-przedmiot, tracac zdolnosc do dzialan intencjonalnych, gdyz brak jej
dystansu wobec siebie samej" (Przez galaktyke..., s. 12).

2 Przyjmuje nastepujaca definicje osoby: ..Osoba nazywam jednostke ludzka, która utrzymujac dystans psychiczny
wobec potrzeb i pragnien. rozwija sie, kierujac sie sensem swojego istnienia" (Przez galakt)'k( ..., s. 12).
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Powstaja wówczas kompulsje, konflikty, irracjonalne leki, niezdolnosc do realisty-

cznej oceny sytuacji. Powstaja nowe jakosciowo systemy regulacyjne pograzajace

osobe w swiecie fikcji, falszywych oczekiwan i leków. Jednym z nich jest obrona

symptomu 3 , jako obrona przed wypadnieciem poza czas.
W przypadku zmian biernych asynchronia ta jest wynikiem tylko inercji do-

swiadczenia i powolnosci tempa zmian osobowosci. Jej dalekodystansowym skut-

kiem jest zubozenie osobowosci, gdyz wymagania na "tu i teraz" dotycza tylko

czesci potencjalu zdolnosci osoby. Reszta, jako "organ nieuzywany" zanika. Byc

moze z tego powodu niektórzy nasi absolwenci uniwersytetów zbyt czesto skarza

sie, ze po studiach, mimo zdobytej wiedzy, sa bardziej prymitywni i mniej zdolni

do osiagniec niz przed studiami.

Zmiany przystosowawcze oraz adaptacje, dokonuja sie w obrebie tych wla-

sciwosci jednostki, które okreslilem nazwa osobowosc. Traktuje ja jako czesciowo

skoordynowany uklad programujacych wlasciwosci psychicznych. Zakladam,

ze ich podstawa sa poduklady, z których kazdy, bedac autonomiczna jednostka

funkcjonalna, moze w okreslonych warunkach przejac role wiodaca. Na przy-

klad, gdy zmiany wymuszone dotycza wyboru kierunku dzialania, ukladem wio-

dacym postepowania moze stac sie Organizacja Zadan. 4 Natomiast w warunkach
naglego zagrozenia moga decydowac o postepowaniu warunkowe odruchy emo-

cjonalne. Nie ma zawsze decydujacego standardu postepowania.

Te wciaz na nowo ksztaltujace sie, sytuacyjne, czy zadaniowe hierarchie re-

gulatorów sa przykladem zmiany wymuszonej, sa postacia przystosowania.

Mozna przyjac, ze kazdy nacisk sytuacji rozpoznany jako nowy, spowoduje

nowy rodzaj przystosowania, inne poduklady osobowosci wychodza na plan pier-

wszy i przejmuja kierownictwo postepowaniem. Rózne oczekiwania i zalozenia

staja sie najwazniejsze, zaleznie od sytuacji i postawionych zadan. �10zna by za-

stanowic sie nad znaczeniem zakresu zmian na jakie stac osobowosc. Niewatpliwie,

zbytnia jednolitosc naraza ja na latwa dezintegracje, a zbytnia zmiennosc na utrate

tozsamosci. Zakladam dalej, ze zakres zmian przystosowawczych jest funkcja

zlozonosci organizacji osobowosci i jej integracji wewnetrznej. Im wyzsza in-

tegracja tym mniejsze modyfikacje przystosowania.

3 Por. K. Obuchowski (1988): Psychologia jako historia duszy. W: Miedzy historia a teoria. red. M. Drozdowski,
Warszawa: PWN, a takze: K. Obuchowski (1995). Prz�z galak1yk( potrz�b. Poznan: Zysk i S-ka.

4 Por. K. Obuchowski (1985). Adaptacja twórcza. Warszawa: KiW. Cz. III, rozdz. 2.
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Takie ujecie jest mozliwe tylko przy zalozeniu, ze osobowosc nie jest ani w

pelni skoordynowana, ani jednoznacznie zhierarchizowana caloscia. Tylko w wy-

niku posiadania tych dwóch wlasciwosci zmiana warunków wymagajaca innego

niz uprzednio funkcjonowania osobowosci nie dezintegruje jej lub wywoluje

tylko jej przeksztalcenie w inna postac osobowosci. Trzeciej mozliwosci nie ma.

Z natury swojej luznej konstrukcji, osobowosc moze przybierac rózna postac

w róznych warunkach i rózne bywaja jej hierarchie. Jak wydaje sie, podobnie

mozna rozpatrywac i instytucje, jak klasa szkolna lub fabryka, i partie, i rzad lub

parlament. Staja sie one innymi ukladami w wypadku zagrozenia, sa inne w wypadku

realizowania wspólnego zadania, inne przy braku wspólnego zadania itp. Dotyczy

to zarówno zmiany wewnetrznych powiazan, jak tez tego, ze inne kategorie osób

wysuwaja sie na plan pierwszy lub sa wybierane do realizacji trudnego zadania,

inne do zabawy. a inne w przypadku zagrozenia.

Powstaje naturalne i wazne pytanie. Czy w przypadku tak zlozonych i zróz-

nicowanych calosci, jak osobowosc, mozliwa jest transformacja zwrotna, to znaczy

powrót z jakiegos stanu w którys stan poprzedni? Odpowiedz pozytywna oznacza-

laby, ze aprobujemy koncepcje homeostatyczna zmian osobowosci, a jak wynika

z poprzednich rozwazan, taka osobowosc jest równowagowa, niezalezna od czasu

i pozbawiona inteligencji. Przypominam, ze kazdy homeostat lub zbiór homeosta-

tów, z jakich sie sklada na przyklad fizjologia ustroju, zaklada wlasnie istnienie

takiego wspomnianego wyzej zdeterminowania ukladu.

Nie musze chyba uzasadniac pogladu, ze w wypadku osobowosci, zalozenie

homeostatyczne jest nieuzasadnione, równiez gdybysmy pomineli wnioski wy-

nikajace z teorii chaosu. Po prostu jest to system funkcjonalny zbyt zlozony, aby

mozliwe byly jego modyfikacje zdeterminowane, to znaczy powtarzajace okreslony

algorytm. przy poziomie zlozonosci jaki charakteryzuje swiat, powtórzenie sie takiej

samej kombinacji jest praktycznie, za zycia danej jednostki, niemozliwe. Dlatego

nie mozemy tu miec do czynienia z ukladem powtarzajacym sie, ze zbiorem tak

ulozonym jakim byl uprzednio. Jednostka ludzka nie moze nigdy wrócic do tych

wlasciwosci osobowosci, które zanikly w toku jej osobistej historii. Gdyby postu-

lowac tego rodzaju wymóg mogloby sie okazac, ze wymuszanie standardu homeo-

statycznego na tak zlozonym systemie jak osobowosc, doprowadzic by moglo

tylko do jej dezintegracji lub w najlepszym wypadku do jalowego dzialania,

zachowania sie juz tylko, a nie postepowania. Stabilnym powinien pozostac tylko
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ich wlasny sens. Gdy sens nadrzedny istnieje, osobowosc przeksztalca sie latwiej

i szybciej, zachowujac stabilny kierunek dzialania. 5

3. Tezy o zmianach osobowosci

Pierwsza, jaka tu przedstawie, jest teza, ze istnienie tak zlozonego systemu

jak osobowosc, moze byc pomyslane tylko jako proces rozwojowy.

Zaden zlozony system funkcjonalny nie jest w stanie trwac na zasadzie ho-

meostatu. Kazda zmiana warunków w stosunku do której zachodzi zmiana ukladu

X powoduje, ze nie ma juz powrotu do stanu okreslonego jako uklad X. Jest to

w najlepszym wypadku X2, X3, a kazdy z tych kolejnych X n jest funkcja nie tylko

warunków wymuszajacych zmiany, ale i swojej poprzedniej postaci. Skoro tak, to

nalezy przyjac teze nastepna, ze: kazda kolejna zmiana ukladu X, zmienia tez

jego potencjal zmian. Mozliwosci zmian ukladu X nie sa wiec stale.

Wynika z tego tresc tezy drugiej, ze istnienie osobowosci jest procesem o

zmiennym potencjale zmian.

Teza trzecia glosi, ze zmiany potencjalu zmiennosci sa dwukierunkowe.

Mozna znalezc przyklady równoczesnych zmian, nasilajacych potencjal zmiennosci

i przyklady zmian zmniejszajacych potencjal zmiennosci.

Teza czwarta glosi, ze zmiennosc ukladu zalezy od stopnia hierarchizacji

jego skladowych.

Osobowosc moze rozwijac sie, a wiec i istniec, gdy zawiera w sobie hierarchie

sensów. Sensy te w postaci okreslonych znaczen nie musza ulegac wymianie nawet

w wypadku calkowitej wymiany skladowych otaczajacego swiata. Moga po prostu

zmieniac sie w obszarze spraw konkretnych, majacych bezposrednie powiazanie

ze zmianami swiata. zachowujac stabilne sensy nadrzedne i zachowujac zdolnosc

trwania w róznych formach i w róznych warunkach.

Stad wynika teza piata, ze osobowosc jest zdolna do rozwoju gdy dysponuje

nadrzednym zadaniem swojego istnienia, na tyle ogólnym, aby moglo ono ulegac
zmianom bez zmiany swojego sensu.

s Problemem tym zajmowalem sie szerzej w pracy Adaptacja lW(ircza (op.cit.) analizujac role Hierarchicznej
Organizacji Zadan. Zadania osobiste tworza hierarchie gdy odpowiadaja na pytania dotyczace tego CO, JAK i PO
CO. Stabilne PO CO stwarza szanse szybkich zmian tego CO i JAK. Brak kt6rej� z tych kategorii zadan powoduje
patologie zmian osobowosci.
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Narzedziem tworzenia takiej idei z której wynika sens, sa abstrakcyjne modele

rzeczywistosci. Sa to zmienne i wymienne hierarchiczne modele, koncepcje swiata

za pomoca których mozna aktywnie prognozowac stany pomyslane, spelniac te

prognozy i do nich dostosowywac zmiany rzeczywistosci realnej.

Zakonczenie

Jednym z braków przedstawionych wyzej zalozen teoretycznych jest to, ze

nie wiemy jeszcze jak powstaja "poduklady" calosci jaka jest osobowosc. W kazdej

niemal koncepcji osobowosci przyjmujemy na podstawie róznego rodzaju zalozen

ontologicznych, funkcjonalnych lub operacyjnych, ze w sklad osobowosci wchodza

te a nie inne "cechy", "systemy", "poduklady" lub "zmienne". Zajmowalem sie

tym szerzej w Adaptacji twórczej.

W moim wypadku. impulsem do takich poszukiwan bylo stwierdzenie, ze

ludzie nie tylko róznia sie forma i trescia poszczególnych skladników osobowosci.

ale i samym zbiorem tych skladników. Na przyklad - niektórzy ludzie wydaja sie

w ogóle nie posiadac "zadan osobistych" ani "wiedzy uniwersalnej". Posluguja sie

oni wylacznie wyuczonymi wymaganiami i stereotypami. U niektórych osób zadania

osobiste spelniajace funkcje sensu zycia, stanowia skladnik zbioru nabytych przez

nich stereotypów, a u innych sa rodzajem uogólnienia ich filozofii zycia. Konse-

kwencje tych róznic sa ogromne. Ryszard Kapuscinski w Lapidarium l (1990),

stosujac podobne kryteria róznicowe mówi wprost o dwóch gatunkach ludzi.

Moze nalezy zastanowic sie nad konsekwencjami, jakie wynikaja z tej obser-

wacji i zastosowac uzyskane wnioski do oceny sytuacji. cywilizacyjnej naszego

kraju? Na tym samym obszarze geograficznym, zyjemy w swiecie i ludzi przed-

miotów, i ludzi podmiotów, w swiecie barbarzynstwa i cywilizacji podmiotowej.

Jednostki ludzkie rózni to, czy wytwarzaja sie czy sa wytwarzane, czy rozwijaja

sie czy ulegaja degeneracji, gdyz ksztahowane sa na obraz i podobienstwo rzeczy.

Narastanie dywergencji obydwu tych swiatów, jest trescia szóstej tezy tego opra-

cowania. Biorac pod uwage jej konsekwencje, sadze, ze w hierarchii problemów

jakie staja przed nauka stanowi ona problem najwazniejszy.


