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Wyobraźnia a sztuka kamuflażu

W
yobraźnia jest narzędziem duszy. Duchowym sposobem po
strzegania. Jest wewnętrznym oglądem świata materialne
go, ponadzmyslowym obrazem zmysłowej rzeczywistości.

Czym jest wyobraźnia? Wyobraźnia to nasze życie, energia, twórcza 
przyczyna. Ale też schronienie, jedyne miejsce prawdziwej wolno
ści. W życiu codziennym - ograniczani, w marzeniach - wolni, nieza- 
grożeni.

O wyobraźni potrafimy mówić wyłącznie w perspektywie efek
tów jej działania. W jaki sposób przebiega sam proces - nie wiemy. 
Potrafimy stwierdzić, iż obrazy pojawiające się w umyśle stanowią 
efekt fizycznych procesów płynu mózgowego. Dotyczy to jednak wy
łącznie obrazów powstałych na skutek bodźców zewnętrznych. Tym
czasem obrazy te nie podlegają temu samemu procesowi, co obrazy 
wzbudzane wskutek aktów woli. Dowodzi tego choćby ich pobieżna 
analiza względem następujących pojęć:

• czas: rzeczywistość świata materialnego wydaje się być osadzo
na w czasie, mamy poczucie zmiany (a więc i czasu). Tymcza
sem marzenia pozbawione są poczucia czasu. Nie osadzamy wy
darzeń, stanowiących przedmiot marzeń w żadnym momencie 
czasu. Ich treść stanowi nierozerwalną całość, jednostkę. Ba, 
nawet gdy treść marzeń porusza wydarzenia, które w świecie 
materialnym dzielą ogromne odległości czasowe, nawet gdy 
owymi wydarzeniami dowolnie manipulujemy przeplatając wy
darzenia przeszłe i przyszłe, nie odczuwamy perturbacji czaso
wych. Marzeń bowiem nie porządkujemy żadną kategorią rze
czywistą;

• przestrzeń: podobnie jak w przypadku czasu, marzenia pozba
wione są poczucia przestrzenności. Także i tu nie obowiązują 
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zasady materialne i panuje całkowita dowolność ruchu obiek
tów w przestrzeni;

• rzeczywistość: chociaż marzenia, podobnie jak wspomnienia są 
jedynie obrazami, nie towarzyszy im poczucie rzeczywistości. 
Co prawda potrafimy zakiamywać rzeczywiste wspomnienia, 
jest to jednak wyłącznie proces nakładania obrazów pochodzą
cych z wyobraźni na obrazy przechowywane w pamięci;

• ruch: świata psychicznego nie dotyczą deterministyczne zasady 
materialne, dlatego nie obowiązuje tu m.in. zasada jednokierun
kowości czasu (możliwe są więc powroty do wydarzeń, które już 
miały miejsce).

Nie jest jednak tak, że świata fizycznego i świata psychicznego nic 
ze sobą nie łączy. Świat psychiczny nie jest światem całkowicie in
nym, opartym na odrębnych zasadach, ale raczej zaprzeczeniem 
sfery materialnej. Spójrzmy na właściwości obiektów tworzących 
oba światy. Ich własności są krańcowo odmienne.

Obiekty materialne 
niemyślenie, 
nieprzenikliwość, 
rozciągłość, 
zniszczalność.

Obiekty psychiczne 
myślenie, 
przenikliwość, 
nierozciągłość, 
niezniszczalność.

Pozostawiając na boku rozważania teoretyczne nad realizacją 
związku duszy i ciała, spróbujmy przeanalizować konsekwencje wła
sności obiektów psychicznych wobec aktów wyobraźni. Zatem:

• myślenie: to jedyny aspekt brany pod uwagę przez obrońców 
idei rozwoju wyobraźni. Ich rozumowanie sprowadza się do slo
ganu: „ćwicząc wyobraźnię - ćwiczysz umysł”, a zatem „rozwi
jasz swoją inteligencję i uczysz się kontrolować emocje”. Tym
czasem, po pierwsze - dla prawidłowej oceny funkcjonowania 
wyobraźni należy również wziąć pod uwagę pozostałe właści
wości obiektów psychicznych, po drugie ֊ istotna jest nie tylko 
psychiczna, ale i fizyczna kondycja organu odpowiedzialnego 
za akty mentalne. Ponieważ płaszczyzną aktów mentalnych jest 
niewątpliwie umysł, jego kondycja fizyczna ma znaczenie dla 
jakości naszej wyobraźni. Gimnastyka umysłowa ma więc nie 
tylko charakter mentalny;
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• przenikliwość: cecha ta jest odpowiedzialna za nieograniczo- 
ność marzeń. Obiekty psychiczne nie wchodząc ze sobą we wza
jemne interakcje, umożliwiają budowę dowolnych konfiguracji, 
również niemożliwych w świecie materialnym. Należy jednak 
pamiętać, iż rzeczywistość świata fizycznego ma przeogromny 
wpływ na charakter naszych marzeń, wprowadzając często 
swoje zasady w rzeczywistość mentalną (np. spotykany w fil
mach motyw duchów przenikających ściany, a jednocześnie 
chodzących po podłodze, gdy tymczasem logika nakazywałaby 
uznać, iż możliwość przenikania nie może dotyczyć jedynie 
ścian, ale również podłóg, sufitów itd);

• nierozciągłość: cecha ta jest odpowiedzialna za brak interakcji 
pomiędzy obiektami mentalnymi;

• niezniszczalność: prawdopodobnie najistotniejsza cecha obiek
tów mentalnych. Jeden ze znanych przywódców rewolucyjnych 
powiedział kiedyś: „Wolę mieć jedną ideę, niż tysiące karabi
nów!” (choć w odniesieniu do niezniszczalności idei należałoby 
się zastanowić, czy istnieją one również wtedy, gdy nikt o nich 
nie myśli, bądź czy istniałyby wtedy, gdyby nie było żadnego 
podmiotu, który mógłby o nich myśleć).

Miejscem, które winno kształtować wyobraźnię jest szkoła, 
zwłaszcza szkoła podstawowa. Rola nauczania początkowego jest 
tym większa, iż szkoła winna kształtować młode pokolenie w poczu
ciu wartości wyobraźni. Szkoła winna uczynić z wyobraźni podstawę 
rozumienia przez człowieka swego miejsca na ziemi, swojej wolno
ści. Człowiek z wyobraźnią to bowiem człowiek żyjący w poczuciu 
realnej wolności, człowiek świadomy losu. Być wolnym, to zaś reali
zować siebie, mieć twórcze podejście do siebie samego, mieć pomysł 
na życie, rozumieć swoją rolę. Dlaczego jestem takim? Wiem! 
Do czego mnie świat powołał? Wiem!՛ Jak wypełnić swoje przezna
czenie? Wiem! Wiem czego chcę!

Jak uczyć wyobraźni? Wiele szkół narzeka, że nie ma na to odpo
wiedniego wyposażenia. Tymczasem człowiek ćwiczący się w sztuce 
wyobraźni potrzebuje ograniczeń, by poprzez chęć zastąpienia, obej
ścia, zmusić się do prawdziwie twórczego wysiłku. Dopiero ten, kto 
stanie się świadomym siebie, może odpowiedzialnie korzystać z wol
ności. Należy więc pozostawiać niedosyt, niedomówienie. Rzeczywi
stość duchowa potrzebuje czasu, my zaś jesteśmy zbyt niecierpliwi. 
Brak wyposażenia nie jest więc żadnym usprawiedliwieniem. To ra- 
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czej temat zastępczy, poruszany głównie przez tych, którym brak 
własnej kreatywności.

Współczesne szkolnictwo wydaje się jednak skłaniać raczej ku 
stwierdzeniu, iż szkoła winna uczyć wiedzy praktycznej, teorię zaś 
należy pozostawić uniwersytetom. Panuje kult wiedzy praktycznej. 
Ale pominięcie wiedzy teoretycznej to już nie uczenie żywych ludzi, 
ale „produkcja maszyn”. Nikt mi nie powie, iż z równą inteligencją 
postrzega rzeczywistość ten, kto jedynie wie, gdzie szukać definicji 
pojęć i ten, kto tymi pojęciami się posługuje.

Stąd ogólnie obserwowalny kryzys wyobraźni. Wyobraźnia nie jest 
w modzie. W modzie jest sfingowanie, pozorowanie, podszywanie się. 
Udawanie talentu, udawanie wyobraźni, bodaj najbardziej uczuć. 
Udajemy. Ćwiczymy się w sztuce kamuflażu. Chełpimy się, że umie
my udawać lepiej, niż inni. Tresujemy nasze emocje. Programujemy 
się. Stajemy się „maszynami”. Maszyny nie potrzebują wyobraźni. 
Oto przykład konsekwencji: w roku 2005 naukowcy z Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzili 
badania na losowo wybranej grupie dzieci. Badania dotyczyły sposo
bu postrzegania świata i wyrażania własnych spostrzeżeń, krótko: do
tyczyły wyobraźni twórczej. Publikowane wyniki są szokujące. Więk
szość malowała obrazki techniką impresjonistyczną, plamka obok 
plamki. Dzieci nie mogły znać tej techniki, gdyż do eksperymentu 
wybrano te w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-III. Zastoso
wana technika malarska do złudzenia przypomina wydruki kompute
rowe. Wydruki wszak opierają się na wprowadzaniu danych do pa
mięci drukarki. Dane dotyczą zdefiniowanych wcześniej punktów, 
na jakie podzielona jest strona. Maszyna „zapamiętuje” wydruk jako 
przyporządkowanie kolorów, każdemu z tych punktów. Ostatecznie, 
wydruk wszystkich punktów stanowi kompletny obraz.

Uczmy wyobraźni. Uczulmy na konieczność twórczego podejścia 
do siebie. Wyobraźnia pozwala angażować się w świat, w miłość 
do drugiego człowieka, w tworzenia piękna. Wyobraźnia ma również 
ogromne znaczenie dla teorii poznania, nawet gdyby przyjąć jedynie 
sensualistyczną1 wykładnię, iż prawdę poznajemy wyłącznie 
przy pomocy zmysłów. Wyobraźnia jest bowiem energią poruszającą 
naszą intuicję. Intuicja zaś stanowi dość skuteczną obronę przed za
kusami koncepcji relatywistycznej (dla której nie ma prawdy po

1 Sensualizm - doktryna filozoficzna, według której wszelka wiedza opiera się na 
doświadczeniu wewnętrznym, a treść świadomości stanowią wrażenia zmysłowe.
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wszechnej, bo ta dla każdego jest inna), praktycyzmu (ważniejsza 
jest prawda bardziej praktyczna), czy konwencjonalizmu (prawdy 
uchodzą za powszechne tylko na podstawie społecznej umowy). In
tuicja pozwala również wykryć pozory prawdy. Czyni to z niej potęż
ny oręż w walce ze współczesnymi, ideologicznymi patologiami do
magającymi się od rzeczywistości nie prawdy, ale skuteczności.
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Tak zwane efekty specjalne są najgorszym 
wrogiem wyobraźni, tej tajemniczej, enigma
tycznej i przebiegłej siły, która tyle się napraco
wała, pozwoliła ludziom tak wiele wymyślić. 
(...) Przyznaj, że aby stworzyć te efekty, które 
tak lekceważysz, także potrzeba wyobraźni. 
Owszem, ale ich, a nie mojej*.

* Za http://wikiquote.org/wiki/Wyobra%5%BAnia.

J. Saramago
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