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Miłość i wola  współczesna  

analiza egzystencjalna 

 

Tekst wystąpienia na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Młodzież między Eros a Thanatos" zorga-
nizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecz-

nej, w dniach 16-17 listopada 2006 roku we Wrocławiu.1 

 

 

Tytuł konferencji – „Młodzież między Eros, a Thanatos”  ‐ sugeruje,  że młodzież współ‐

czesna jest zawieszona między miłością, a śmiercią. Jest to diagnoza spójna z obserwacją 

naszego wielkiego Rodaka  Jana Pawła  II, który widział,  że  żyjemy pomiędzy cywilizacją 

miłości, a cywilizacją śmierci. Problemem jest rozpoznanie przyczyn tej trudnej do zaak‐

ceptowania sytuacji, aby jej przeciwdziałać.  

Od razu trzeba zauważyć, że postawiony przed nami temat jest odwołaniem się do myśli 

klasycznej;  co  już wskazuje  jakiś  kierunek  poszukiwania  rozwiązań.  Jest  to  słuszne. W 

sytuacjach kryzysu zawsze bowiem stają przed nami dwa rodzaje trudności: pojawia się 

zjawisko nowe i szkodliwe, którego nie znamy i nie wiemy, jak mu przeciwdziałać. Z dru‐

giej strony okazuje się,  że  już nie rozumiemy depozytu przeszłości. Trzeba więc wracać 

do spraw i myśli starych, które już zdążyliśmy zapomnieć, albo które zostały nam wręcz – 

przez działanie np.  ideologii – zabrane, po to, aby radzić sobie z wyzwaniami teraźniej‐

szości.  

Teza niniejszego  artykułu  jest następująca: młodzież  „wypadła” poza obręb więzi ero‐

tycznych,  zagubiła  Erosa  i wpadła w  szpony  namiętności,  która  prowadzi  ją  na  skraj 

śmierci, w obręb Thanatosa. To sugeruje, iż miłość „nie jedno ma imię”, z czego doskona‐

le zdawali sobie sprawę myśliciele klasyczni. 

   

                                                       
1 Druk: „Miłość i wola – współczesna analiza egzystencjalna”, w: Współczesna młodzież między Eros a Tha‐
natos, red. Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, Wrocław 2008, Agencja wyd. „ARGI”, s. 
19‐32, str. w j. ang. 
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Oblicza miłości 

Tradycyjne rozumienie miłości 

R. May, autor znanej pracy pt. „Miłość i wola”, do której mam zamiar nawiązać w swoim 

wystąpieniu,  stwierdza,  że w  „tradycji  europejskiej  odnajdujemy  cztery  sposoby  rozu‐

mienia miłości. Pierwszym jest seks , zmysłowość, libido. Drugim jest eros  – miłość dą‐

żąca do prokreacji lub kreacji, czyli, jak podkreślali to grecy, tęsknota do wyższych form 

istnienia i więzi miedzy ludźmi. Trzecim jest phi l i a  – przyjaźń, miłość braterska. Czwarta 

– to agape  – jak ją nazywali Rzymianie, Car i tas  – miłość będąca poświęceniem się dla 

dobra innych, której prawzorem jest miłość Boga do człowieka. W każdym autentycznym 

przeżyciu miłości występują – w różnym stopniu – te cztery jej rodzaje”2 

Miłość dojrzewa, a wraz z miłością dojrzewa człowiek, przechodząc od seksu do agape. 

Nikt nie żąda od dziecka, aby kochało miłością agape; ta zdolność to dzieło wychowania. 

Nie jest też tajemnicą, jak to ukazał choćby K. Dąbrowski w swej koncepcji „dezintegracji 

pozytywnej”  (Dąbrowski 1985),  że droga do wyższych postaci miłości wiąże  się  z pew‐

nym wysiłkiem, a nawet cierpieniem. Rozwój polega bowiem na „dezintegracji” struktur 

niższych, aby budować struktury wyższe. Patrząc więc na cierpienie rozwojowe od strony 

„pozytywnej” widzimy  konieczność  procesu  integracji,  a więc  scalenia  ludzkich  dążeń 

tak, aby to, co „wyższe” mieściło w sobie to, co „niższe”. Stąd też  inny znany autor, C. 

Lewis, w swej słynnej pracy pt. „Cztery miłości”, stwierdza, że „najwyższe na najniższym 

wznosi  się  i opiera”3. Lewis wyróżnia przywiązan ie   (grecki  termin  to  storge), przy ‐

j aźń , eros  i car i tas . Wyróżnia również upodobanie i zamiłowanie do świata material‐

nego; lubimy np. kawę, mamy do niej upodobanie, a nawet jej pożądamy! Nie wyróżnia 

jednak seksu,  lecz daje mu miejsce w obrębie Erosa. Jak pisze: „Sprawy płci wchodzą w 

zakres naszego tematu na tyle, na  ile są składnikami skomplikowanego stanu zwanego 

„zakochaniem”. Uważam za rzecz nie podlegającą dyskusji, że doznania seksualne mogą 

mieć miejsce bez Erosa, bez  „zakochania”  i  że w pojęciu Erosa mieści  się wiele  innych 

rzeczy prócz działania zmysłów. (…) Pierwiastki cielesne czy zwierzęco‐seksualne tkwiące 

w Erosie mam zamiar nazywać  (według dawnego zwyczaju): Wenus. (…) Dla ewolucjoni‐

sty Eros (jego ludzka odmiana) będzie czymś wyrastającym z łona Wenus, późniejszym w 

czasie zróżnicowaniem i rozwojem prawiecznego biologicznego popędu.”4 

Interesujące jest również to, że Lewis uznaje za zgodną z doświadczeniem uwagę Lukre‐

cjusza,  iż „miłość osłabia rozkosz zmysłową. Emocjonalność  jest tu przeszkodą. (…) Eros 

                                                       
2 (May, 1993), str. 33. 
3 (Lewis, 1983), str. 10. 
4 (Lewis, 1983), str. 117‐119. 
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przemienia w ten sposób to, co było par excellence przyjemnością‐potrzebą, w przyjem‐

ność, w której upodobanie odgrywa dominującą rolę. (..) pod wpływem Erosa potrzeba 

nawet najbardziej intensywna odnosi się do swego obiektu jako do zjawiska w swej isto‐

cie  godnego  podziwu  i ważnego,  zupełnie  niezależnie  od  potrzeb  kochanka.”5 Dlatego 

też Eros „nie wzmaga,  lecz  łagodzi dokuczliwy nałogowy charakter samego głodu zmy‐

słów. I nie dlatego, że go po prostu zaspokaja: Eros nie umniejsza pożądania, ale ułatwia 

wstrzemięźliwość.”6 

Trzeba zauważyć też, że myśl  ludzka przebyła długą drogę refleksji, aby nazwać różnice 

między miłością cielesną, związaną z popędowością, a miłością Eros powodowaną przez 

wartość osoby. 

Od Marsa i Wenus do Erosa i Psyche 

W ludzkiej refleksji Eros pojawia się obok Wenus: „gdy Afrodyta wynurzyła się z morza i 

stanęła na Cyprze, już wtedy „towarzyszył jej Eros  i piękne Pragnienie (Himeros)” (…) w 

innych  tekstach  będziemy widzieli  obok  bogini miłości  jeszcze  jedną  personifikację,  o 

imieniu Pathos, co oznacza żarliwe pragnienie, tęsknotę; jak Eros – dążenie do osiągnię‐

cia tego, czego się nie ma i czego brak dotkliwie się odczuwa”7.  

 

Rysunek  1:  Narodziny We‐

nus w  ujęciu  Sandro  Botti‐

cellego. (źródło: Wikipedia) 

U Hezjoda Eros: „jest 

pierwotną  siłą  ko‐

smiczną  (…)  istnieją‐

cą  od  początku.  Ra‐

zem  z  uosobionym 

Chaosem, Gają  i Tar‐

tarem należy do gro‐

na  bogów  najstar‐

szych  (Teogonia, 

116‐122)”8 Zaś „u Homera jego  imię jest rzeczownikiem pospolitym, oznacza nie osobę, 

ale tylko obezwładniające pragnienie, by posiąść coś, czego nie ma”9.  

                                                       
5 Jw. str. 121. 
6 Jw., str. 124. 
7 (Kubiak, 2008?), str. 327. 
8 Kubiak, jw., str. 327. 
9 jw. str. 327. 
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Według Platona Eros jest synem Biedy i 

Dostatku,  poczętym  „podczas  święta 

narodzin  Afrodyty,  towarzyszem  jej  i 

sługą, a z natury jest miłośnikiem tego, 

co piękne. Bo i Afrodyta piękna jest.”10 

 

Rysunek  2:  Eros  pojawia  się  obok  Wenus:  gdy 

Afrodyta wynurzyła się z morza i stanęła na Cyprze, 

już wtedy „towarzyszył jej Eros i piękne Pragnienie 

(Himeros)” (Z. Kubiak) (obraz: Wikipedia) 

Obok  Erosa  pojawia  się w  ludzkiej  re‐

fleksji  (koło  II w.p.Ch.)  postać  Psyche. 

Kim  jest? „Piękna królewna Psyche, co 

po  grecku  znaczy:  Dusza,  bez własnej 

winy roznieca zazdrość w samej Wenus 

(Afrodycie). Ta każe Amorowi wydać ją 

w  ręce  potwora.  [lecz  Amor]  chce  ją, 

wbrew Wenus, mieć dla siebie, bo się w niej rozmiłował.”11  

Ta pora, Eros i Psyche, inspiruje myśli‐

cieli;  Lewis  poświęcił  im  jedną  ze 

swych  najpiękniejszych  prac  pt.  „Póki 

mamy  twarze. Mit wypowiedziany na 

nowo” (1992). 

 

Rysunek  3: Następnie  obok  Erosa  pojawia  się w 

ludzkiej  refleksji  (koło  II w.p.Ch.)  postać  Psyche. 

Kim jest? (obraz: Wikipedia) 

Jeśli Wenus jawi się zwykle jako naga: 

czy to wynurzająca się z morza, czy to 

sposobiąca  się  do  kąpieli,  to  Psyche 

jest piękna  (ładna?). Nie  tyle podniecająca, co… wzruszająca, pobudzająca do  refleksji. 

Zresztą – nie pojawia się nagle;  już co do Afrodyty były wątpliwości: czy  jest  jedna, czy 

też dwie? Bardzo wcześnie rozróżniono: „Aphrodite Pandemos, „Afrodyta‐Całej‐Rzeszy”, 

czy raczej „Gminna”, i Aphrodite Urania, „Niebiańska”.12 Stąd Platon, w Uczcie, przyjmu‐

                                                       
10 jw., str. 332. 
11 Z. Kubiak, str. 334. 
12 (Kubiak, 2008?), str. 324. 
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je iż są dwie: „Może więc jest tak, że Gminna zsyła umiłowanie ciała, a Niebiańska duszy, 

przyjaźni i pięknych czynów”13. 

Eros wyrasta z  łona Wenus. Towarzyszy mu piękna Psyche. W niej pojawia się pierwia‐

stek przeżycia wartości męskości, a w nim rodzi się rozumność i poszukiwanie tajemnicy 

kobiecości. Mars  i Wenus stają się etapami na drodze do miłości czystej, duchowej, do 

miłości agape (Caritas). Eros już u Platona „jest tłumaczem między bogami a ludźmi (...) a 

będąc  pośrodku  pomiędzy  jednym  i  drugim  światem wypełnia  przepaść między  nimi  i 

sprawia, że się to wszystko razem jakoś trzyma"14. 

Psychologia miłości 

Przełóżmy te obrazy na treści psychologiczne. Psychologicznie rzecz biorąc, miłość moż‐

na  pojmować  jako  pewną  sytuac ję .  Jest  to  z  jednej  strony  sytuacja wewnę t r zna , 

istniejąca w konkretnym podmiocie, w jakiejś osobie, a równocześnie sytuacja pomię‐

dzy  dwiema osobami, pomiędzy kobietą a mężczyzną. To, co „wewnątrz” rozwija się w 

kierunku tego, co „pomiędzy”.  

Co jest „w” człowieku? W Fajdrosie, dialogu Platona, który uważany jest za pierwszy wy‐

kład psychologii, Sokrates tak objaśnia: 

„Zważyć potrzeba,  że w  każdym  z nas dwie  jakieś mieszkają  istoty, władczynie  i prze‐

wodniczki, za którymi idziemy w tę lub inną stronę. Jedna z nich, wrodzona, to pragnienie 

rozkoszy; druga to nabyty rozsądek, który się do tego zwraca, co najlepsze. I czasem się 

te potęgi w nas zgadzają, a bywa, że się różnią. I raz jedna z nich, a innym razem druga 

panuje. Władza rozsądku, który argumentami prowadzi do tego, co najlepsze,  i panuje, 

to „władza nad sobą”, a pierwiastek pragnienia, który bezmyślnie ciągnie nas do rozko‐

szy  i opanowuje,  to  „buta”.  (...) Ta  żądza, która bezmyślnie  rozsądek nasz opanowuje, 

rozsądek, mający na celu to, co słuszne, a sama nas wiedzie do rozkoszy,  jaką piękność 

daje,  żądza, którą pokrewne  jej pragnienia do piękna ciał popędzają, ta  żądza, ten pęd 

zwycięski od swej potęgi popędem miłosnym się zwie.”15 

Tak więc człowiek jest wewnętrznie rozdarty. Jeśli zwycięży wrodzone pragnienie rozko‐

szy, popęd seksualny, to zniszczone będzie to, co może powstać „pomiędzy”. Więź  jest 

niszczona  przez  jednostronną  emocjonalność  Marsa  i  Wenus.  Są  to  emocjonalności 

(wrażliwości) odmienne: Sam Mars  to podn iecen ie , które szuka sobie podniety, aby 

działać. Podnietą stają się „wartości sexus”, które „składają się” na kobietę. Kobieta jest 

atrakcyjna, bo „ma” te wartości. Jest to miłość zmys łowa. Miłość typu Mars to podbój i 

                                                       
13 (Platon, 1993), Uczta 8, 9‐10. 
14 (Platon, 1993), Uczta, str. 203. 
15 (Platon, 1993), Fajdros 237 E, podkr. moje. 
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„branie”, aż do skrajności: sadyzmu. W końcu – wszystko  jedno kto pada ofiarą niepo‐

hamowanego  działania.  Sama  zaś Wenus  to  przeżycie  „wartością męskości”  na  bazie 

wzruszen ia . Wenus symbolizuje to, co bodajże w miłości jest najistotniejsze: otwarcie 

na kogoś. Pragniemy bowiem doznawać  mi łośc i . Stąd też „Narodziny Wenus” w uję‐

ciu Sandro Botticellego są w istocie narodz inami  przeżyc ia . Człowiek rodzi się, kie‐

dy  jest kochany, kiedy doznaje miłości. Jest to  jednak egocentryczna miłość pożądania. 

Wenus to oddanie się, aż do skrajnego hermafrodytyzmu, czyli nastawienia biseksualne‐

go: wszystko jedno „kto” dostarcza owych pożądanych doznań. 

Jednak pomiędzy Marsem a Wenus nie ma nic, co by ich łączyło. Potrzebny jest rozsą‐

dek . Wnosi go Eros, który łączy to, co materialne i to, co duchowe: „A że to syn Dostat‐

ku  i biedy, przeto mu  taki  los wypadł: przede wszystkim  jest  to wieczny biedak; daleko 

mu do delikatnych rysów i do piękności, jak się niejednemu wydaje; niezgrabny jest i jak 

potyrcze wygląda, i boso chodzi (...) ale po ojcu goni za tym, co piękne i dobre, odważny, 

zuch, tęgi myśliwy, zawsze jakieś wymyśla sposoby, do rozumu dąży, dać sobie radę po‐

trafi, a filozofuje całe życie. (…) ani to bóg, ani człowiek.”16 

„Władza rozsądku, który argumentami prowadzi do tego, co najlepsze, i panuje” pozwala 

Erosowi sprawować „władzę nad sobą” i działać nie dla siebie, ale dla Psyche. Mężczyzna 

może  tak  działać,  by  kobieta  doznawała  jego  zachowań  jako wartościowych.  Jego  za‐

chowanie  staje  się  środkiem  dla wzbudzenia  pozytywnego  przeżycia.  Jest  to  początek 

pojawiania się swoistej „kultury” wzajemnych odniesień. Również  i kobieta otwiera się 

na to, co „pomiędzy”; nie tylko „wsobnie” przeżywa, ale zwraca się ku mężczyźnie i daje 

mu poznać wartości, które odczuwa. Wydaje się,  że nie  jest  to przypadek,  że Sokrates 

zostaje pouczony przez kobietę, Diotymę: „‐A niektórzy mówią ‐ powiada [Diotyma] ‐ że 

kto kocha, ten szuka swojej drugiej połowy. A ja ci mówię, że miłość ani połowy nie szu‐

ka, ani całości, jeśli to nie będzie właśnie jakieś dobro. Tak mój przyjacielu. Przecież czło‐

wiek  rad by  sobie  i  ręce,  i nogi poobcinał, gdyby mu  się  zepsute wydawały  i  złe. Więc 

uważam, że człowiek niekoniecznie to kocha, co „jego własne”, chyba, że to „jego”  jest 

właśnie dobre, a inne złe. Zatem nie co innego ludzie kochają, jak tylko dobro.”17 

Kobieta ta wyjaśnia również zastanawiający wygląd Erosa. Na obrazach i rzeźbach jest to 

mały chłopczyk, a nawet jakiś aniołek z łukiem. Stwierdza ona: „Z tego, co mówisz, uwa‐

żam, żeś brał Erosa za przedmiot miłości, a nie miłość samą. (…) Tak, przedmiot miłości 

jest naprawdę piękny,  subtelny,  skończony  i doskonały. Ale  to,  co kocha, wygląda  ina‐

czej.” A zatem Mars Wenus, Eros i Psyche są upostac iowionymi   rodza jami  mi ło ‐

śc i , a nie kochankami. Nie przeszkadza zatem pokraczność Erosa. Ważne, że trafia swą 
                                                       
16 (Platon, 1993), Fajdros 203C. 
17 (Platon, 1993), Fajdros 205E, podkr. moje. 
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strzałą w serce. Czym trafia? Tym,  że nie troszczy się o „swoje”, ale o to, co dobre, co 

wspólne.  

„Przeżycie wartości” powoduje, że podmiot zwraca się do tego, co poza nim, co pomię‐

dzy „nimi”.  Jest  to  jakiś początek drogi do „my”. W gruncie  rzeczy miłość  jako uczucie 

jest wzajemnym ustosunkowaniem się osób. W ustosunkowaniu tym zawiera się osobo‐

we odniesienie do dobra. Tak powstają  tzw. pragn ien ia   erotyczne ,  związane bar‐

dziej z konkretną  relacją kobiety  i mężczyzny, niż z potrzebą  rodzicielską. Zakochani są 

skłonni w ogóle zrezygnować z rodzicielstwa, jeśli nie mogą poślubić „tego” czy „tej”. Ba 

– rezygnują z życia na rzecz wartości relacji erotycznej (Romeo  i Julia)! Tu widać, że mi‐

łość nie boi się śmierci. Jest przekonaniem, że przetrwa samą śmierć! 

Ale można  również  samą miłość  skierować  ku  samozniszczeniu,  ku  śmierci. Czym  jest 

Thanatos? Władcą umarłych. W psychoanalizie pojęcie  to nie ma  istotnej  treści; Freud 

uważał, że życie (Eros) zmierza do zaniku zgodnie z zasadami fizyki. Natomiast drogą do 

krainy śmierci  jest popęd do niszczenia  i samozniszczenia: sadyzm. Na czym polega ten 

popęd? Jest to niejako druga strona doznawania, mianowicie działanie. Działanie powo‐

duje zmianę, czasem zmianę skrajną, aż do zniszczenia tego, co było. Freud określa sa‐

dyzm jako „popęd do owładnięcia”18. 

Eros tworzy więź, bo łączy się z przeżyciem zmysłowej 

wartości  „drugiego”.  Jest  to  przeżycie  osobiste,  ale 

związane  z  uczestnictwem we wspólnocie  ludzkiej.  Z 

drugiej strony zaznacza się tendencja do „wyzwolenia” 

z panowania Superego w zaspokajania swoich potrzeb. 

Pojawia się wówczas pasywna (choć zaborcza) Wenus, 

oraz aktywny Mars.  

Działanie Marsa, nie ograniczane przez kulturę (Supe‐

rego), a więc przez więź erotyczną, staje się działaniem 

destrukcyjnym.  Nie  przypadkowo  Ares  (Mars)  tak  u 

Greków  jak  i Rzymian był bogiem wojny,  synem Dze‐

usa  i  Hery19.  U  Rzymian  jest  kochankiem  Afrodyty 

(Wenus). 

 

Rysunek 4: Ares (Mars) tak u Greków jak i Rzymian był bogiem wojny, 

synem Dzeusa i Hery. U Rzymian jest kochankiem Afrodyty (Wenus) 

                                                       
18 (Freud, 1982), str. 327. 
19 (Parandowski, 1972). 
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Wychowanie miłości 

Złożoność ludzkiej natury 

Podstawowe zjawisko psychiczne można ująć  jak następuje:  ludzie „doznają wrażeń”20. 

W tej „całości” wyodrębniają się dwa światy zjawisk: doznawanie wartości i poznawanie 

obiektów, które tą wartość posiadają, i które – dlatego – „robią wrażenie”. Oba aspekty 

naszego życia psychicznego dojrzewają. Na dojrzewanie to składa się nabywanie wraż ‐

l iwośc i   (kultura  sumienia) ,  polegająca  na  tym,  że  poprzez  uczestnictwo w  kulturze 

przeżywamy tzw. wartości wyższe, m.in. kobiecość i męskość. Obok tego jest nabywanie 

wiedzy  i samowiedzy (kultura wolności). Nie zawsze te dwa światy: świat pragnień oraz 

świat samowiedzy są spójne. A więc nie zawsze nasza samowiedza ogarnia pragnienia. 

Dlatego mogą pojawić się przeżycia i pragnienia, które nie będą świadome, tzw. motywy 

nieświadome. W procesie dojrzewania przeżywane wartości musza być obiektywizowa‐

ne. Nie zawsze  też  to, co „robi wrażenie” ma wartość. Wzdrygamy się przed  reagowa‐

niem na wszystko, co działa na zmysły. 

Głębokie napięcie między przeżywanymi wartościami, a podnietami zmysłowymi, to zja‐

wisko ponadczasowe, właściwe  ludzkiej naturze. Nie  jest  zatem  symptomem  choroby. 

Zdawali sobie z tego sprawę myśliciele starożytni. Platon w obrazie zaprzęgu ciągniętego 

przez dwa  rumaki znakomicie zilustrował dwoistość naszego  życia uczuciowego: „Jake‐

śmy  (...)  na  trzy  części  każdą  duszę  podzielili:  dwie  niby  na  kształt  koni,  a  trzecia  na 

kształt woźnicy (...) Z koni zaś  jeden dobry  jest, a drugi nie. (...) Ten z nich, który  lepsze 

ma stanowisko, kształty ma proste a proporcjonalne i zgrabne; wysoko nosi kark, nos ma 

łagodnie  zgarbiony, białą maść,  czarne oczy; ma ambicję, ale  i ma władzę nad  sobą,  i 

wstyd w oczach. Lubi zasłużoną chwałę; batoga nie potrzebuje, dobre słowo mu wystar‐

cza. A drugi krzywy, gruby  i  lada  jako  związany;  twardy ma kark, krótką  szyję, nos do 

góry zadarty, czarną sierść, ogień w krwią nabiegłych oczach; buta i bezczelność to jego 

żywioł. Nie słyszy całkiem, bo ma kudły w uszach; ledwo że bicza i ościenia posłucha”21. 

Powyższy obraz symbolizuje zmaganie się tego, co „wyższe” z tym, co „niższe”, napięcie, 

które przebiega w  świadomości osoby. Woźnica musi  kierować  zarówno  związanymi  z 

wartościami wyższymi uczuciami jak i wzbudzanymi przez zmysłowe podniety namiętno‐

ściami.  

   

                                                       
20 (Twardowski, 1965), str. 243. 
21 (Platon, 1993), Fajdros, 253D. 
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Nurt sokratejski 

Sokrates  szczegółowo  opisuje wewnętrzne  zmagania we wzajemnych  relacjach,  kiedy 

działa w człowieku Eros. Sprzyja on takim czynnościom duszy, jak „wstyd i rozum. Jeśli w 

nich tedy zwyciężą lepsze strony duszy, wiodące do porządnego życia i do filozofii, pędzą 

wtedy obaj żywot w szczęściu i w jedności, panują nad sobą – przyzwoici. Umieli w swej 

duszy ujarzmić to, w czym się jej zło kryło, a wyzwolili to, w czym dzielność.”22 

Tam gdzie dobro, tam rodzi się wola, jako zdolność dążenia do dobra. Ale to nie wszyst‐

ko. Widzimy  tu  istotne  rysy  tego,  co  należy  określić mianem  persona l i zmu.  Per  se 

oznacza: „dla siebie”. Człowiek dąży do tego, co jest j ego  dobrem. Przeżywa też powin‐

ność takiego dążenia. Platon określa to jako swoisty głos, zwany daimonionem: „Kiedym 

chciał, mój dobrodzieju, przejść rzeczkę na druga stronę, boski głos poczułem – zwyczajny 

to u mnie znak, zawsze mnie powstrzymuje, kiedy coś mam zrobić”23.  

Są  to  z pewnością osobowe  ź ród ła   ku l tury ;  chodzi o  to, by nie kochać na >sposób 

natury<,  ale  na  >sposób  ducha<,  czyli  z  udziałem myśli  i woli.  Jest  to  istota wszelkiej 

ludzkiej twórczości, której eros jest przejawem i siłą. 

Freud: skrócone widzenie miłości 

Wbrew tej długiej drodze ludzkiej myśli w kierunku uchwycenia sensu erosa wiek XX ko‐

jarzy się nam wyłącznie z seksem. Stało się tak za sprawą Freuda. Freud wybitnie zubożył 

depozyt myśli na temat miłości. W swoich poszukiwaniach nie dążył, jak Eros, w górę, do 

tego, co wskazuje wola (dobro), ale w dół, do tego, co jest samą energią. „Libido, zupeł‐

nie analogicznie do głodu, ma być mianem siły, za pomocą której ujawnia się popęd”.24 

Energia  ta ma  rozwijać  się w kierunku…  rozmnażania. Zaś  zrodzone w kulturze wyższe 

pragnienia zmysłowe (uczucia), które pojmowane były jako naturalne dopełnienie  i roz‐

wój pragnień biologicznych, Freud zinterpretował jako zagrożenie dla seksualności: „Są‐

dzimy, ‐ pisał ‐ że kultura stworzona została pod wpływem konieczności życiowej kosztem 

zaspokojenia popędów.”25 Interesujące jest, jak do tego doszło? 

Freud przyjął  istnienie jednej energii psychicznej  i utożsamił ją z energią seksualną. Jest 

to założenie błędne. Inny jest sens popędu do zachowania życia i popędu do zachowania 

gatunku,  inaczej też kultura wpływa na pragnienia pokarmowe, a  inaczej na pragnienia 

seksualne. Cele związane z  rozrodczością mają swoją specyfikę. Skierowują się one nie 

                                                       
22 (Platon, 1993), Fajdros, 256B. 
23 (Platon, 1993), Fajdros 242C. 
24 (Freud, 1982), str. 312. 
25 (Freud, 1982), str. 58. 
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na  jednostkę (na „ja”), ale na gatunek. Egzystencjalne skierowanie się człowieka na ga‐

tunek przejawia się w fakcie płciowości, a więc zarówno w odmiennej budowie organi‐

zmu i dopełnianiu się funkcji, jak i w przeżyciu, w emocjonalnym ustosunkowaniu się do 

człowieka „drugiej płci”. Przeżycie to można określić mianem „popędu” o ile odzwiercie‐

dla się ono w świadomości jako pragnienie. Powoduje to też, że obok faktu egzystencjal‐

nego, a więc dążenia do  istnienia,  które  jest głębsze niż dążenie do przeżycia dane w 

popędzie samozachowawczym26, pojawia się fakt miłości. Miłość  jest bowiem w  istocie 

wzajemnym odniesieniem się dwóch bytów, w głębi którego odkrywamy zawsze stosu‐

nek do dobra. Jeśli jest to stosunek do tego dobra, jakim jest egzystencja gatunku ludz‐

kiego, to  jest to miłość seksualna, zawiązującą się w relacji do człowieka „drugiej płci”. 

Człowiek drugiej płci nabiera wartości z uwagi na stosunek do dobra, jakim jest gatunek. 

Nie zawsze jednak ten stosunek musi być uświadomiony; często mocniej przeżywane są 

emocje. 

Ale  jest  też wymiar kulturowy  tego spełnienia. Zanim dobro,  jakim  jest zdrowie  i  życie 

pojawi  się  jako  regulator  aktywności,  jest  ona  ukierunkowana  przez  zmysły.  Zmysły 

wskazują na to, co jest wartością w sytuacji. Wtedy, kiedy sytuacja ta jest kształtowana 

tak, aby odpowiadała nie tylko naturze, ale i osobie, pojawia się wpływ kultury. Kultura 

jest to zbiór sposobów działania, które odpowiadają osobie, a zarazem nie są sprzeczne z 

interesem natury (przykładem może być stół). Istotne jest to, że ze sposobami tymi spo‐

tykamy się zan im  jeszcze pojmujemy swoje dobro  i zanim jesteśmy zdolni sprawczo je 

realizować.  Będąc  >zanurzeni< w  kulturze  uczymy  się  zmysłowo  tego,  co  odpowiada 

osobie (wartości osobowe). Wejście w obręb kultury jest dlatego zwykle trudne, bo jest 

przejściem z poziomu natury na poziom osoby. 

Zarazem przejście  takie zbliża człowieka do  tego, kim  faktycznie  jest. Człowiek  jest nie 

tylko podmiotem, ale  i  sprawcą  świadomego działania  (czynu). Działanie  takie  jest po‐

wodowane przez cel. Jest to  fakt bardzo znamienny,  że w sytuacji doznaje się zarazem 

wartości,  które  sprzyjają  naturze  i wartości,  które  sprzyjają  osobie.  Stół  jest  sytuacją 

sprzyjającą osobie, bo pozwala na kontakt i komunikację oraz sytuacją sprzyjającą natu‐

rze, bo pozwala na zaspokojenie głodu. 

Kultura nie określa tego „co”, ale „jak”. Jest to jednak sposób „dla” celu, czyli „jak” słu‐

żebne wobec  „co”. W  przypadku  popędu  samozachowawczego  kultura  jest w  sposób 

oczywisty służebna wobec celu natury. Nie obserwuje się ludzi, którzy spotykają się przy 

dobrej pieczeni  i… poprzestają na  jej oglądaniu. Doznania smakowe skierowują ku wła‐

ściwemu celowi, jakim jest subiektywne zadowolenie i obiektywnie pojmowane zdrowie. 

                                                       
26 Czasem pozbywamy  się  życia, kiedy nie ma ono  sensu;  zaistnienie  istnienie  jest wcześniejsze niż  jego 
przedłużanie. 
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Z popędem gatunkowym jest odrobinę inaczej. Doznania zmysłowe związane z odniesie‐

niem osób są daleko bardziej spełniające. W przeciwieństwie do potrzeb pokarmowych 

obserwujemy  pary,  które  spotykają  się  ze  sobą  i…czują  się  ze  sobą  szczęśliwe.  Popęd 

samozachowawczy jest skierowany na pokarm, zaś popęd seksualny na osobę. Zakochani 

wręcz >karmią się< swoją obecnością, przezywają >głód obecności<. W erotyce pojawia 

się ów paradoks, że samo bycie ze sobą staje się celem! Popęd seksualny staje się zatem 

tworzywem, z którego buduje się miłość pomiędzy osobami. Oczywiście, że za popędem 

seksualnym jest popęd egzystencjalny, dążenie gatunkowe. Dwie osoby mogą to dążenie 

odczytać jako „wezwanie” do posiadania potomstwa. 

Jeśli widzielibyśmy  kilka osób,  które  kontemplują pokarm,  a  go nie  konsumują,  to nie 

popełnimy błędu odczytując,  że  to  jakaś anomalia. Doznanie zmysłowe  jest  tylko  środ‐

kiem, a tu staje się celem. Jeśli jednak widzimy mężczyzn, którzy oglądają rozebraną ak‐

torkę, to ich płciowość nie jest wypaczona, ale… niedojrzała. Zachowują się jak nastoletni 

chłopcy, którzy zakochują się w  jednej dziewczynie, czasem w nauczycielce, ale  jeszcze 

nie realizują obiektywnego celu gatunkowego. Miłość najpierw zwraca ku osobie, a na‐

stępnie  ku  dobru,  któremu ma  służyć.  Popęd  seksualny  w  postaci  relacji  erotycznej 

otwiera na dalszą wspólną drogę. Doznanie wartości kulturowych pozwala na nabranie 

pewnego dystansu wobec natury. Pozwala  to  świadomie odczytać „co”, aby następnie 

uczynić zrozumiane dobro swoim celem. Może to być dobro własne (zdrowie) lub dobro 

gatunkowe (potomstwo).  

Błąd Freuda polegał na tym, że „odczytał” dobro, które zawiera się w relacji erotycznej 

analogicznie do dobra związanego z popędem samozachowawczym. Głosi  iż celem  jest 

rozrodczość, a więc ciąg zdarzeń zapoczątkowanych przez akt seksualny, który koi „głód” 

seksualny, libido. Jest to jednak diagnoza podwójnie błędna.  

Po pierwsze – nawet w popędzie samozachowawczym osoba dąży do tego, aby uczynić 

swym celem obiektywne dobro.  Żarłok, który  je, bo mu smakuje, choć  jest niezdrowe, 

nie jest człowiekiem stanowiącym o sobie. Po drugie – w popędzie seksualnym pojawia 

się wspólny cel mężczyzny i kobiety, jakim jest rodzicielstwo, wyrażające się w posiada‐

niu  potomstwa.  Rodzicielstwo  , w  przeciwieństwie  do  rozrodczości,  jaką  spotykamy  u 

zwierząt, nie jest pożądane zmysłowo! Jak wspomnieliśmy ‐ uczucia zmysłowe związane 

z osobą „drugiej płci” nie służą ciału! Służą one osobom w nawiązaniu relacji erotycznej. 

A zatem relację erotyczną można dopełnić miłością osobową, zmierzająca intencjonalnie 

do dobra jakim jest potomstwo lub też skierować ją na rozładowanie energii libido.  

I tutaj znowu pojawia się wpływ kultury. Lecz w tym wypadku kultura nie uczy „jak”, ale 

„co”. Sam popęd określa „jak”: wspólnie, tylko ze sobą. Ale popęd nie określa „co”, czyli: 
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w  jakim celu „wspólnie”? Kultura może wskazać na dobro osobowe,  jakim  jest potom‐

stwo lub na dobro przyjemne jakim są doznania zmysłowe.  

Freud  kierował  się w  swej analizie  tylko danymi  związanymi  ze  zjawiskami  fizycznymi. 

Takie  zjawiska występują w kontakcie miedzy osobami;  są nimi doznania materialnych 

bodźców zmysłowych. Pewne sfery ciała są szczególnie uwrażliwione na te energie. Jed‐

nak w  ludzkiej psychice odkrywamy również zjawiska psychiczne. Stwierdzamy  je drogą 

introspekcji. Polega ona na tym, że osoba przedstawia sobie jakoś świat, a w nim i osobę 

„drugiej płci”, a  to przedstawienie  jest przeżywane. Mówimy wtedy o wzruszeniach. A 

więc mężczyzna przedstawia sobie kobietę jako „kogoś”, jako osobę, która jest „piękna”. 

Widzi w niej partnerkę, widzi psyche, a nie tylko przeżywa ją uczuciowo. Również kobie‐

ta >przedstawia< sobie mężczyznę jako kogoś, jako osobę, która jest dla nią zaintereso‐

wana, jej dobrem (stąd ważne cechy mężczyzny to „opiekuńczy”, silny).  

Freud dokonuje  redukcji w  kierunku  zjawisk  fizycznych. W  kierunku podniecenia  i na‐

miętności, nie dostrzegając wzruszenia  i osoby, na  jaką wzruszenie wskazuje. W konse‐

kwencji  człowiek,  jakiego  Freud  rekonstruuje  tylko  doznaje  przyjemności. Nie  doznaje 

wartości i jej nie przeżywa. 

Natomiast w miejsce przeżycia wartości pojawia się wartość przeżycia. Ale chodzi  jedy‐

nie o przeżycie przyjemności i podniecenia. Dokładniej – o redukcje podniecenia. Jest to 

oczywiste  spłycenie.  Jeśli  bowiem  nawet  zgodzimy  się  z  tym,  że  istotnie  podniecenie 

ulega  redukcji,  to  ze wzruszeniami  sprawa wygląda  zupełnie  inaczej. Wzruszenie  nie 

zmierza w kierunku rozładowania, lecz buduje przeżycie więzi. Więź rozwija się i dosko‐

nali, nie ulega „skonsumowaniu”.  

Freud nie objaśnia przeżycia wartości przez… wartość, ale „ekonomicznie”, czyli energe‐

tycznie. Wartość  przeżycia  sprowadza  do  zdobycia  zadowolenia:  „Wydaje  się  że  cała 

działalność duchowa nastawiona  jest na zdobywanie zadowolenia  i unikanie przykrości, 

że jest ona automatycznie regulowania przez zasadę rozkoszy”27. Jest to deklaracja he ‐

don izmu.  

Wskutek  tego  te dynamizmy  (siły) stały się poza‐osobowe. Druga osoba nie mogła być 

dla niego wartością,  którą  się przeżywa  (i powstaje więź erotyczna), ale obiektem, na 

który  skierowane  jest  libido.  „Libido,  zupełnie analogicznie do głodu, ma być mianem 

siły, za pomocą której ujawnia się popęd, tutaj popęd płciowy, jak przy głodzie popęd do 

jedzenia. Inne pojęcia, jak podniecenie i zaspokojenie seksualne, nie wymagają żadnego 

wyjaśnienia”28 

                                                       
27 Freud, jw., str. 351. 
28 Freud, jw., str. 312. 
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Widzenie „drugiego” przez pryzmat własnego podniecenia  i zaspokojenia  jest wyrazem 

„naukowego  subiektywizmu”. Freud nie ukrywa,  że dlatego przyjmuje dziecięcy  seksu‐

alizm, bo  to wyjaśnia objawy nerwicowe, które pojawiają  się w późniejszych okresach 

rozwojowych. Jest to jednak wyjaśnienie błędne, wyjaśnienie faktów ludzkich (przeżycia 

wartości) przez zjawiska biologiczne (libido).  

Jest  to uderzające,  ale  cały materiał  „dowodowy”  Freuda dotyczy  tego,  czego dziecko 

samo się nauczyło, a nie tego, czego wymagała od niego kultura! Dziecko może nauczyć 

się przyjemności zmysłowej związanej z narządami rozrodczymi, ale nie  jest to zjawisko 

seksualne. Uczy się z uwagi na doznawaną przyjemność. Podobnie w okresie dojrzewania 

seksualnego,  kiedy  doznania  zmysłowe  szczególnie  się  nasilają,  można  pewne  treści 

„wydobyć” spoza  ich naturalnego kontekstu przeżycia  i pokazać wartość   j ako  wra ‐

żen ie ,  jako  „coś”  do  zdobycia.  Całą  uwagę  przesłaniają wtedy  „wartości  seksualne”, 

które wyzwalają  trudne do opanowania namiętności. Miejsce „przeżycia wartości”  zaj‐

muje „wartość przeżycia”. Podmiot oderwany od wartości musi skierować swe pragnie‐

nia ku czemuś innemu. Jeśli jest to głód, to jest to głód zmysłowy, a nie seksualny. Poja‐

wia się właśnie… popędowość. Zwracanie uwagi na przyjemne wrażenia poza ich warto‐

ścią (czy to pokarmową, czy to seksualną) powoduje, że materialna podnieta staje się… 

wartością  dla  zmysłu.  Jest  to  jakieś  naruszenie  równowagi  psychicznej.  Podniecenie 

utrudnia przeżycie wartości.  

Jest zasługa Freuda, że zwrócił uwagę na zapomnianą prawdę o nieświadomej motywacji 

człowieka oraz wskazał na wielorakie  konflikty,  jakie  to niesie. Ale  jest  też  faktem,  że 

odwróc i ł  on uwagę od zmagania się o to, co „wyższe”, ku dowartościowaniu namięt‐

ności. W miejsce dualizmu (dwa konie: uczucie i namiętność) Freud proponuje nam mo‐

nizm: tylko wrażenia i namiętności. Miłość staje się faktem tylko biologicznym.  

W psychoanalizie nastąpiło  rozszczepienie na  lekarski obiektywizm w ujęciu psychiki  i 

skrajny sub iektywizm  przeżyc ia . Seks stał się nieokiełznaną siłą, która – w najlep‐

szym wypadku ‐ wpędza człowieka w fantazje seksualne o obiekcie, ale odrywa od samej 

osoby. Autentyczne i świadczące o zdrowiu stało się uleganie tej sile, a nieautentyczne i 

świadczące o chorobliwym wstydzie i zahamowaniu stało się odraczanie z uwagi na kul‐

turę, czyli rodzinę i dzieci.  

To tak, jakby prawdziwy skądinąd fakt o tym, że mamy rozmaite gusta smakowe odsunął 

w ogóle na bok możliwość wychowania i dobrego zachowania się przy stole. Tymczasem 

jedno drugiemu nie przeczy. Podobnie prawdziwy fakt, że bardzo rozmaicie doznajemy 

kontaktu zmysłowego z płcią przecina nie odsuwa na bok możliwości kulturowego ukie‐

runkowania naszego postępowania. W jednym i drugim wypadku, pomimo doznań zmy‐
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słowych możemy postępować w sposób wolny, tj. w świetle obiektywnych racji kierować 

swoim postępowaniem.  

Błąd Freuda, polegający na „wypreparowaniu” przyjemności seksualnej z kontekstu war‐

tości (błąd „pars pro toto”), doprowadził do tego, że rugując kulturę (wolę) spowodował 

nadmierną koncentrację uwagi na technikach pożycia, a więc… zaangażował wolę!  

Skutki anty‐sokratejskiej postawy Freuda 

R. May w swojej pracy zwraca uwagę na to,  iż wiek XX to czas załamania się koncepcji 

człowieka jako „sprawcy”, jako „działacza”. Zwątpił on w swoją silną wolę. Prace Freuda 

oraz  całej  szkoły  psychoanalitycznej  ukazały,  że metoda  „opanowania”  siebie  poprzez 

wolę  jest nie  tylko bezskuteczna,  ale wręcz  szkodliwa:  „Analiza  Freuda – pisze May  – 

zepchnęła wiktoriańską  „wolę”  do  rzędu misternej  racjonalizacji  i  samooszustwa. Dia‐

gnoza chorobotwórczych aspektów „woli”, którą tak szczycili się Wiktorianie, była trafna 

i dokładna.”29 Podważono w ten sposób odpowiedzialność jednostki, gdyż w „rozumieniu 

natury zwyciężył determinizm, przegrała determinacja”30  

Analizując  rewolucję po‐freudowską R. May  zauważył,  że  ‐ wraz  ze  skoncentrowaniem 

się na samym seksie poza Erosem ‐ nastąpiło zbanalizowanie miłości i rozpad więzi. Sam 

tylko seks atomizuje  ludzi, bo dopiero „Eros  jest siłą, która nas przyciąga.  Istotą erosa 

jest  to,  że nas  ciągnie  ku  czemuś,  co  jest przed nami,  seks natomiast  tylko nas popy‐

cha”31. 

Sam R. May nie neguje woli,  lecz pewną  jej postać: „Wiktoriańskiej sile woli brakowało 

wrażliwości i giętkości, którą niesie miłość, w ruchu hippisów przeciwnie, istnieje miłość 

bez tej niesłabnącej siły, którą daje wola”32. Jako psychoanalityk May docenia rolę pra‐

gnienia i próbuje na nowo ułożyć relację między wolą, a pragnieniami. Jak podaje: „„Wo‐

lę” i „pragnienie” można uważać za przeciwieństwa. „Wola” zakłada samoświadomość, a 

„pragnienie” – nie; „wola” wymaga wyboru „albo‐albo”, pragnienie – wyboru takiego nie 

wymaga. „Pragnienie” nadaje woli ciepło, treść, wyobraźnię, świeżość i bogactwo. „Wo‐

la” nadaje pragnieniu kierunek i dojrzałość. Wola chroni pragnienie pozwalając mu trwać 

bez narażania się na zbyt wielkie ryzyko. Ale bez „pragnienia” wola traci swą żywotność, 

jałowieje, ginie przytłoczona ciężarem sprzeczności.”33 

                                                       
29 (May, 1993), str. 188. 
30 May, jw.. 
31 May, str. 74. 
32 May, str. 297. 
33 May, jw., str. 228. 
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Istotnym  rysem  zdrowej woli  jest dla Maya  t roska : „Wspólny pierwotny  sens „inten‐

cjonalności” i „troski” mieści się w pojęciu „skłaniać się do czegoś” (to tend). Skłaniać się, 

zmierzać ku czemuś oznacza  tu dążność,  ruch,  inklinację, a  również zwracać uwagę na 

coś, zajmować się, troszczyć się. W tym sensie troska jest źródłem miłości i woli.”34 We‐

dług Maya droga dojrzewania miłości wiedzie od popędu, przez potrzebę, do pragnienia, 

które utożsamia z wolą.  

Wydaje się, iż dzisiaj widzimy wyraźnie kolejne skutki pozytywistycznego myślenia Freu‐

da. Dopatrywanie  się w woli  siły  destrukcyjnej  spowodowało,  że  niemożliwe  stało  się 

odwołanie się do sumien ia , którego głos – jako daimoniona – pojawia się już u Plato‐

na. Sumienie ma bowiem być tworem Super‐ego i wraz z superego powinno ustąpić. Jest 

bowiem narzucone przez kulturę i ‐ jako z gruntu nieautentyczne ‐ krępuje rozwój.  

Nastąpiło  przewartościowanie  zjawiska  władzy  rodzicielskiej.  Rodzice,  jako  obdarzeni 

dojrzałą wolą, co u Maya sprowadza się do troski o rozwój dzieci, posiadali wpływ kie‐

rowniczy na zachowanie się dzieci. Przysługiwał  im autorytet w znaczeniu „powagi mo‐

ralnej”. Po Freudzie władza rodzicielska kojarzy się z czymś, co wyłącznie tłumi rozwój, a 

sama  rodzina  staje  się  „toksyczna”. W  konsekwencji  zanikło  zjawisko wychowania,  za‐

stąpione  terapią uświadamiającą. U Platona pedagog był akuszerem dobrego  życia. Po 

Freudzie podstawowe zadanie kultury, realizowane w postaci wychowania, a polegające 

na budzeniu sumienia i prowadzeniu do dobra, zostało postawione pod znakiem zapyta‐

nia.  

Skutki podej rzen ia ,  jakie rzucił Freud pod adresem rodziny  i kultury są destrukcyjne. 

Według Maya doszło przede wszystkim do znudzenia i banalizacji seksu. Otwarła się dro‐

ga do rozmaitych „poszukiwań” mocnych doznań, często  łączonych z narkotykami. Lecz 

„dzieci kwiaty” to nie koniec upadku. Wydaje się, że począwszy od lat 60‐tych, zjawiska 

te pogłębiły się. Zwróćmy uwagę na dwa: Po pierwsze pozbawiony Erosa człowiek  jest 

niezdolny do przeżycia wartości drugiego. W to miejsce natomiast pojawiło się przeko‐

nanie o „wartości przeżyć”. Chodzi o wartość przeżycia oderwaną – paradoksalnie  ‐ od 

samej wartości! Dążenie to koncentruje jednostkę na niej samej  i zamyka na miłość. Po 

drugie obserwujemy, że ze znudzonych dzieci wyrośli przestraszeni rodzice. Nie poszuku‐

ją oni prawdy  i dobra, wierzą w bożka hedonizmu  i kłaniają się każdej  ideologii, nawet 

takiej, która – jak freudyzm – zakazuje im realizacji misji rodzicielskiej. 

   

                                                       
34 (May, 1993), str. 310. 
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Od przeżycia wartości do miłości agape 

Refleksja na temat miłości nie byłaby pełna, gdybyśmy nie zarysowali drogi, którą –  jak 

sądzimy – zagubił Freud. Jest to droga rozwojowa od miłości typu eros do miłości agape.  

Od przeżycia wartości do zreflektowania dobra 

Reasumując widzimy, że Freud pomylił „jak” (tj. zmysłowo) z „co”, widząc w samym uko‐

jeniu zmysłowego podniecenia sens relacji seksualnej. Jest to głód „czegoś” (Mars i We‐

nus), nie „kogoś” (Eros  i Psyche). Modna stała się zatem „konsumpcja” zmysłowej przy‐

jemności seksualnej. Paradoksalnie – doprowadziło to do zaniku pożądania seksualnego, 

na  co wskazał w  swoich  analizach May.  Jest  to  znowu  zgodne  z obserwacją. Przykład 

dzieci „niejadków” wskazuje na fakt, iż można tak wychować dziecko, że zatraci ono łak‐

nienie. Stanie się obojętne na „co”, a zacznie przeceniać „jak”. Najważniejszy stanie się 

taki sposób, który dostarczy przyjemnych doznań zmysłowych. Dziecko takie „karmi się” 

przyjemnymi doznaniami.  

Platon wskazuje na głębszy sens relacji erotycznej, którego Freud nie dostrzegał: „‐A nie‐

którzy mówią ‐ powiada [Diotyma] ‐ że kto kocha, ten szuka swojej drugiej połowy. A ja ci 

mówię, że miłość ani połowy nie szuka, ani całości,  jeśli to nie będzie właśnie  jakieś do‐

bro. Tak mój przyjacielu. Przecież człowiek rad by sobie i ręce, i nogi poobcinał, gdyby mu 

się zepsute wydawały  i złe. Więc uważam, że człowiek niekoniecznie to kocha, co „jego 

własne”, chyba, że to „jego”  jest właśnie dobre, a  inne złe. Zatem nie co  innego  ludzie 

kochają, jak tylko dobro.” (Uczta, 205E) 

Sens uczuć miłości  tkwi w dobru. Miłość  jest wzajemnym odniesieniem osób, w  głębi 

którego kiełkuje stosunek do dobra. Wyjściem z pozytywistycznej pułapki freudowskiego 

myślenia jest przyjęcie, że istnieje osoba jako podmiot przeżyć i pragnień. Osoba poznaje 

przeżywane wartości i dąży do tego, co sobie stopniowo uświadamia. Początkowo dąże‐

nia  te  są bardzo wąsk ie ,  związane  z  tym, co człowiek czu je , czyli poznaje w  samym 

sobie. Potem  jednak  zakres dążeń poszerza  się, pragnienia ogarniają nie  tylko  sam cel 

biologiczny i związane z nim zadowolenie, ale i środki do celu: wartości kulturowe. Sym‐

bolizuje  to biały  koń,  który ma  zdolność  „panowania nad  sobą”. W  końcu pojawia  się 

świadomość  refleksyjna. Dążenie,  czyli  ludzkie  „działanie  świadome”,  dojrzewa w  kie‐

runku „świadomości działania”. Jest to myślenie refleksyjne; człowiek może zmienić cel 

działania i wybrać sposób jego realizacji. Na tym polega doj rza łość . Wydaje się, jakby 

Freud zupełnie pominął rolę „woźnicy”, czyli ludzkiego umysłu.  

Jest to ważny problem kultury. Kultura to pewien sposób dążenia do zadowolenia. Wy‐

maga on uczestnictwa w działaniu innych, zwykle rodziców. Działanie to staje się warto‐

ściowe, a rodzice są przeżywani jako wartość, ponieważ odpowiada potrzebom dziecka. 



Miłość i wola. 
 

St
ro
na
17
 

A wszystko, co ‐ z jakiegoś powodu – jest w re lac j i  odpowiadania , zaczynamy prze‐

żywać  jako wartość . Wartości kulturowych trzeba się uczyć, podczas gdy to, co odpo‐

wiada organizmowi jest takim „z natury”, czyli od urodzenia. Kultura oczywiście poszerza 

świat wartości; nie tylko pokarm jest wartością, ale pewne działania i pewne osoby. Nie 

zawsze to poszerzenie jest łatwe i harmonijne. 

W kulturze doznajemy działania, które nas uwraż l iw ia  i jest – jak to niezwykle trafnie 

zauważył Saint‐Exupery w „Małym Księciu”! ‐ źródłem cierpienia. Ale powstaje pytanie o 

sens  tego cierpienia. V. Frankl  (a  także cytowany wyżej Dąbrowski) widzą w  tym  jakąś 

fazę  rozwojową  człowieka,  na  drodze  do  dojrzałego  funkcjonowania  (Frankl,  1984). 

Freud dostrzega w kulturze przede wszystkim zagrożenie. Konieczne  jest  tu wnikliwsza 

analiza przeżyć niż ta, jaką pozostawił nam Freud i psychoanaliza. 

Freud „oczarował” świat koncepcją nieświadomości. Tymczasem ludzkie dążenia są zaw‐

sze  świadome, chociaż  ich motywy nie muszą być –  i z  reguły nie są!  ‐ uświadomione. 

Wiemy zatem „co” robimy, ale nie zawsze „dlaczego”.  Jeśli zatem czytamy,  że wg psy‐

choanalizy  „Ludzkie działanie  jest ukierunkowane przez wewnętrzne  siły motywacyjne, 

między  którymi  często  zachodzi  konflikt  i  które  są  z  zasady nieświadome”35,  to  trzeba 

zgodzić się z tym, że nieświadome są pobudki, lecz nie samo działanie. Człowiek nie tylko 

przeżywa wartości, ale  je poznaje. Poznaje  też  i  to, na  ile dana wartość  jest dla niego 

obiektywnym dobrem. Dla Freuda ego  jest  jedynie mediatorem między siłami, których 

nie do końca jest świadom (popularnie sprowadza się je do Id i Super‐ego). Trzeba jasno 

to nazwać, że ludzkie działanie jest kierowane przez osobę, przez władzę, którą nazywa‐

my wolą . Władza ta wyraża się w czynnościach świadomego działania, działania, które 

ma widoczną przyczynę. 

Droga rozwiązania konfliktów 

Faktycznie  istnieje konflikt motywów. Ludzka natura  jest złożona  i konflikty są nieunik‐

nione. Powstaje  jednak pytanie,  czy  ‐  i  jak?  ‐ mogą  zostać one  rozwiązane? Czy przez 

realne energie ducha ludzkiego (woźnica), czy przez siły psychiczne (konie)?  

Freud zawęził ten konflikt do naturalnego konfliktu między celem (z natury) a środkiem, 

danym nam przez kulturę. Z reguły sposób nie wyklucza celu: jeśli uczymy się jeść nożem 

i widelcem,  to nie oznacza  to  zagrożenia dla  jedzenia,  lecz pewną  szkołę  cierpliwości. 

Podobnie nie zagraża seksualności odroczenie związane z wartością małżeństwa i rodzi‐

ny. W obu wypadkach nie jest to jednak konflikt między wartościami kultury, które wy‐

                                                       
35 (Kozielecki, 1998), str. 94. 
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chowują, a wartościami „natury”. Lecz jest to konflikt między dobrem, które dana osoba 

widzi, i któremu powinna ulec, a przyjemnością, oraz wygodą i nawykiem.  

Dodajmy  jeszcze  jeden aspekt:  jest to również konflikt między powinnością a przesą‐

dami . Przeżycie powinności jest to funkcja, którą przypisujemy s um i e n i u . Już Platon 

wkłada w usta Sokratesa te słowa: Ten mój zwyczajny, wieszczy głos (głos ducha) zawsze 

przedtem,  i  to bardzo często, się u mnie odzywał, a sprzeciwiał mi się w drobnostkach 

nawet, ilekroć miałem coś zrobić nie jak należy36 

Sokrates zmaga się zarówno ze zmysłowością młodzieży zagubionej w świecie użycia, jak 

i z przesądami ich rodziców. O dziwo, wygrywa na pierwszym „froncie”, a przegrywa na 

drugim! Przegrywa  z przesądami! Dziś  tych przesądów mamy  również wiele. Młodzież 

musi się „wyszumieć”, bo inaczej doszło by do represji potrzeb natury. Doprowadziło to 

do represji wartości kultury! W ten sposób kultura rezygnuje z własnej misji. Wydaje się, 

że nie tylko młodzież jest dziś problemem. Większym problemem są przesądy rodziców i 

wychowawców. Często są przesądy antypedagogiczne, które wyrosły na glebie ideologii 

po‐freudowskich. 

Prawo do przeżycia czy przywilej dojrzewania? 

Przeżycie wartości kobiety zmierza do działania, do starania się o jej względy (Eros); cza‐

sem nawet do rycerskiej walki o nią. Zgoła czymś innym jest koncentracja na samej war‐

tość  przeżycia  podniecenia.  Szuka  się wówczas  podniecenia  dla  niego  samego;  drogą 

oglądania pornografii, filmów pornograficznych itd. Rozbudzana namiętność szuka coraz 

to nowych „obiektów”. 

Analogicznie  jest w wypadku naturalnego przeżycia wartości męskości w postaci wzru‐

szenia; przeżycie to powoduje, że kobieta, staje się piękna (Psyche). Ale i tutaj może po‐

jawić  się  koncentracja  na  samej wartości  przeżycia.  Jest  ono wartościowe  dla  samej 

uczuciowości sfery emotywnej. Wenus jest skoncentrowana tylko na sobie, na tym, cze‐

go  doznaje.  Nie ważne  kto, ważne,  że  zwraca  na  nią  uwagę. W  pogoni  za  tą  uwagą 

dziewczęta osadzają  swoje poczucie wartości prawie wyłącznie w wyglądzie  zewnętrz‐

nym! Aby szukać uwagi Marsa moda kobieta chętnie pozbywa się szat. 

Mało tego. Młody człowiek pojmuje swą wolność jako swoiste „prawo” do szukania każ‐

dego przeżycia. Szuka przeżyć ekstremalnych  i domaga się wolności do każdego przeży‐

wania, również tego, które uważa się za dewiacyjne. Z tej motywacji sięga po narkotyki, 

wyszukane  rozrywki,  sporty  ekstremalne  itd. W  tej  intencji  rzuca wyzwanie wszelkiej 

                                                       
36 (Platon, 1993), jw., XXXI B 
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władzy:  rodzicom, nauczycielom, policji. Tzw. zachowania opresyjne są „szukaniem ad‐

renaliny”. 

Po jakimś czasie znudzone niegdyś dzieci dorastają, ale nie dojrzewają! Pojawia się więc 

kolejne  już pokolenie bezwolnych  rodziców. Będąc pozbawieni  zdolności  sprawowania 

władzy rodzicielskiej uciekają się do metod „siłowych”, wybuchają gniewem. Są bezwol‐

ni, a nadto przestraszeni  tym,  co usłyszeli od  freudowskich  terapeutów na  temat  tzw. 

„zranień emocjonalnych”, swej toksyczności itd. Powszechnie abdykują ze swej misji wy‐

chowawczej. 

Zakończenie. 

Na zakończenie pojawia się pytanie retoryczne: dlaczego współczesna młodzież nie spo‐

tyka na swej drodze życia Sokratesa, a jedynie uczniów Freuda? Dlaczego nie zachęca się 

ich do szukania dobra, do budowania więzów przyjaźni i dążenia do miłości agape?  

Freud, obok Marksa i Nietzschego zaliczany jest do tzw. „proroków podejrzenia”. Analo‐

gicznie do Marksa, który postawił w stan oskarżenia własność prywatną, dopatrując się 

w niej źródła wszelkiego zła i walki klas, Freud postawił w stan oskarżenia kulturę i rodzi‐

nę. Obserwujemy skutki tego mentalnego urazu i przesądu. Na tym negatywnym tle wi‐

dzimy też coraz  jaśniej,  że więź między  ludźmi rodzi się przez uczestnictwo w kulturze. 

Właśnie uczestnictwo jest bowiem „metodą” na pojawianie się przeżyc ia  wartośc i .  

Krytyka Freuda i psychoanalizy nie jest rzeczą nową i May nie jest pierwszym – ani jedy‐

nym ‐ myślicielem, który postuluje wyrwanie się z zamkniętego świata energii, jaki zary‐

sowała psychoanaliza. V. Frankl w roku 1950 ogłosił dogłębną krytykę, w której wykazał 

redukcjonistyczny  charakter psychoanalizy.  Staje on w obronie wolności woli  i  robi  to 

jako  lekarz,  a więc w  jakimś  sensie  przyrodnik.  Jak  pisze:  „Człowiek wprawdzie  „jest” 

związany z koniecznością, ale  jest z nią związany w sposób wolny.”37 Swoje rozważania 

podsumował następująco: „Sądzimy, że duszę lub wręcz ducha przepaja bez reszty dąże‐

nie do sensu.”38  

Dziś potrzeba  logoterapii,  terapii sensu,  jest przeżywana być może bardziej, niż za cza‐

sów demokracji ateńskiej, czy też w okresie powojennym. Stajemy bowiem rzeczywiście 

w obliczu Thanatosa, i stajemy nie tylko my, pokolenie ludzi starszych, ale staje młodzież, 

która nie jest w stanie obronić się sama przed własnymi pożądaniami. 

 

                                                       
37 (Frankl, 1984), str. 267. 
38 (Frankl, 1984), str. 295. 
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