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Abstrakt
Punktem wyjścia dla rozważań podjętych w artykule stał się we-

wnętrzny stan, który sygnalizowali duchowi nomadzi, przejawiający się w braku sensu, dole-
gliwościach psychofizycznych oraz poczuciu bezsilności, apatii. Przyjmował on postać kryzysu 
duchowego, trwającego zazwyczaj od dłuższego czasu i przejawiającego się z różną intensyw-
nością. Założyłem, że ten stan – nazwany przeze mnie syndromem „człowieka zbędnego” – jest 
zjawiskiem powszechniejszym i bardziej złożonym zarazem, a zasadniczą rolę w jego powsta-
waniu odgrywają procesy zachodzące w społeczeństwie. Próbując przybliżyć swoje stanowisko, 
odwołałem się do przypadku 42-letniej Klaudii. Jej historia pokazuje, że możliwą przyczyną 
syndromu jest niemożność ustosunkowania się do „świata”, w którym nacisk kładzie się na posia-
danie. Osoby pragnące głębszego życia, chcące bardziej być niż mieć, czują się w nim zbędne.

Słowa kluczowe: 
duchowość, kryzys egzystencjalny, poczucie sensu, późna nowoczesność.
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Doszedłem więc do wniosku, że równie intere-
sujące, co objawy towarzyszące kryzysowi, są 
sposoby reagowania na niego. Biorąc to pod 
uwagę uznałem, że mam do czynienia ze zło-
żonym stanem, na który składają się określone:
1. dolegliwości: tj. rozterki egzystencjal-

ne wraz z towarzyszącymi im objawami 
psychofizycznymi, układające się w pew-
ną, spójną całość, składającą się z trzech 
„objawów osiowych”: braku sensu (wyraża-
nego zwykle wprost, ale kryjącego się też 
pod pojęciami pustki oraz nudy, łączo-
nego z brakiem celu w życiu), bezsilności 
(definiowanej często jako „ugrzęźnięcie” 
i „utkwienie w pułapce”, utożsamianej ze 
stagnacją życiową, apatią), wyczerpania 
emocjonalnego (manifestującego się np. 
zmęczeniem, bezsennością, napięciem 
mięśni itd.);

2. mechanizmy obronne: tj. sposoby reago-
wania wypracowywane w celu zmniejsze-
nia cierpienia, uśmierzenia bólu i pozbycia 
się rozterek egzystencjalnych, przyjmu-
jące postać powtarzających się wzorów 
zachowania2.

Inspirując się literaturą rosyjską, stan ten 
nazwałem syndromem „człowieka zbędnego”. 
Po raz pierwszy terminu „człowiek zbędny” 

2 Być może nadmiernie upraszczając, sprowadziłem te 
mechanizmy do dwóch odmiennych sposobów rea-
gowania na „dolegliwości”, tj. mechanizmów destruk-
tywnych i konstruktywnych. Kryterium rozróżnienia 
było to, jakie konsekwencje wiązały się z ich użyciem: 
czy sprzyjały one wycofywaniu się ze świata i relacji 
społecznych, czy też odwrotnie, skłaniały do tego, 
aby eksplorować świat, budować więzi z innymi. Za 
przykład mechanizmu destruktywnego może posłu-
żyć nadużywanie substancji psychoaktywnych, przy-
noszące co najwyżej chwilową ulgę, a w dłuższym 
okresie przyczyniające się do pojawienia się bądź 
pogłębienia problemów w życiu osobistym i zawodo-
wym. Za to przykładem mechanizmu konstruktywne-
go jest „kontakt z Naturą”, pozwalający odetchnąć od 
rozterek, kojący i uwrażliwiający człowieka na świat 
dookoła.

użył Iwan Turgieniew w 1849 roku3. Z początku 
stosowano go w odniesieniu do tych przed-
stawicieli inteligencji szlacheckiej, którzy, nie 
mogąc odnaleźć swego powołania ani miejsca 
dla siebie w świecie, czuli się zagubieni. Jak 
zauważyła Lidia Macheta, „zbędność” rozdarte-
go inteligenta rosyjskiego wyrażała się w: (…) 
poczuciu bezcelowości i daremności własnego 
życia, w częstych zmianach środowiska, porzuca-
niu rozpoczętych dzieł i przedsięwzięć (Macheta, 
2003, s.12). Z kolei Albert Nowacki stwierdził, 
że w rosyjskim literaturoznawstwie pojawiły się 
nawet głosy, zgodnie z którymi zjawiska „ludzi 
zbędnych” nie można w żadnym razie ograni-
czyć jedynie do pierwszej połowy XIX wieku. 
Jest ono charakterystyczne dla Rosji w ogóle 
i wyraża istniejące w niej napięcia społeczne. 
Sam Nowacki wskazał, że pojawiający się na 
kartach tamtejszej literatury „ludzie zbędni”: 
(…) wyróżniają się nieprzeciętnym intelektem, 
kierują się zasadami moralnymi, lecz jedno-
cześnie są niezdolni do podejmowania działań 
o charakterze indywidualnym bądź społecznym 
z powodu braku możliwości ich realizowania 
(Nowacki, 2014, s.158). Pejoratywny wydźwięk 
temu pojęciu nadał Mikołaj Dobrolubow, który 
poddał krytyce szereg cech właściwych „lu-
dziom zbędnym”: od bierności i niemożności 
podjęcia jakiegokolwiek zajęcia, poprzez pato-
logiczne lenistwo, na pasożytnictwie kończąc 
(za Nowacki, 2004, s.159).

Uznałem, że użycie terminu wywodzącego 
się z literatury rosyjskiej do nazwania zaob-
serwowanego przeze mnie syndromu jest 
uzasadnione z dwóch powodów. Pierwszy 
z nich był prozaiczny. Przeżycia „ludzi zbęd-
nych” przypominały dolegliwości, z jakimi 
musieli zmierzyć się duchowi nomadzi. 
Tych podobieństw było zresztą więcej. Dla 
przykładu, wspomniani rosyjscy inteligenci 
przejawiali zachowania, w których bez trudu 

3 W swojej noweli pt. Dziennik zbędnego człowieka 
(1849).

Wprowadzenie

W świecie pozbawionym punktów oparcia nie-
którzy tracą wewnętrzną równowagę. Dzieje 
się to zwykle niepostrzeżenie. Z początku 
opanowują ich wahania i wątpliwości. Z cza-
sem rozterki przybierają na sile, a głód sensu 
mocniej domaga się zaspokojenia. Dopadają 
ich przykre odczucia, daje o sobie znać ciało. 
Stawiając temu czoła, szukają ulgi, chwili 
wytchnienia. Wielu z nich zamiast zawalczyć 
o siebie i spróbować wyzwolić się z cierpienia, 
brnie dalej w pułapkę. Wycofują się z życia 
(choć ludziom dookoła niejednokrotnie wy-
daje się, że czerpią z niego całymi garściami). 
I krok po kroku zmieniają się w „upiora”, który 
„na świecie jeszcze, ale nie dla świata!”.

Pisząc ten artykuł, pragnąłem ubrać ten stan 
w słowa. Starałem się wyznaczyć jego granice, 
zdefiniować ramy, które pozwoliłyby mi go 
lepiej zrozumieć. Składały się na niego przeży-
cia, ale też i okoliczności, które go wywoływały 
bądź w których silniej on wybrzmiewał. Poza 
tym towarzyszyły mu działania mające zara-
dzić rozterkom, złagodzić bolączki bądź tylko 
na krótko pomóc o nich zapomnieć. Opisy 
tego stanu powtarzały się w kolejnych, wysłu-
chanych przeze mnie historiach, coraz bardziej 
przekonując mnie, że prawdopodobnie mam 
do czynienia ze zjawiskiem powszechniejszym 
niż początkowo sądziłem. Stan ten nazwałem 
syndromem „człowieka zbędnego”.

W artykule chciałbym przybliżyć, czym jest 
ten syndrom, posiłkując się przy tym opowieś-
cią 42-letniej kobiety, z którą przeprowadziłem 
wywiad w maju 2022 roku. Borykała się ona 
z dolegliwościami składającymi się na syndrom 
i choć jej przeżycia można byłoby rozpatry-
wać w kategoriach jednostkowych, to wiele 
przemawia za tym, że nie da się ich całkowicie 
pojąć bez uwzględnienia kontekstu, w jakim 
się pojawiają. Syndrom wydaje się być zjawi-
skiem społecznym i w taki sposób będę go 
tutaj rozważać.

Syndrom „człowieka zbędnego”

Z istnienia syndromu zdałem sobie sprawę 
podczas badania, które przeprowadziłem 
w latach 2020–2022 wśród „duchowych 
nomadów”1. Ważnym etapem w życiu moich 
ówczesnych rozmówców okazał się stan, który 
pojawiał się na wiele miesięcy lub nawet lat 
zanim podjęli decyzję o wyjeździe za grani-
cę. Z początku nazwałem ten stan kryzysem 
duchowym, ponieważ w dokonywanych przez 
nich opisach cierpienia na pierwszy plan 
wysuwały się: rozterki związane z (bez)sen-
sem życia i bezsilnością w odkrywaniu jego 
znaczenia, oraz towarzyszące tym rozterkom 
wyczerpanie. Sami nomadzi definiowali go 
w różny sposób. Także używali pojęcia kryzysu, 
ale równie często sięgali po terminy medycz-
ne. Niektórzy z nich twierdzili, że w owym 
czasie zmagali się z nerwicą lub depresją. 
Byli wśród nich tacy, którzy konsultowali się 
z psychiatrami, psychologami czy psychotera-
peutami. Chcieli potwierdzić przypuszczenia, 
poradzić sobie z kryzysem lub uzyskać profe-
sjonalną diagnozę po to tylko, aby wyjaśnić 
innym – najczęściej rodzinie – co się z nimi 
dzieje. Zazwyczaj ich intuicje były właściwe, bo 
specjaliści, do których się zwracali, dostrzegali 
u nich symptomy tych zaburzeń. Oni sami 
rzadko jednak byli zadowoleni czy to z diagno-
zy, czy z podjętego leczenia.

Uznałem, że doświadczany przez nich 
stan nie musi być czymś wyjątkowym. Sami 
nomadzi albo odczuwali go mocniej, co osta-
tecznie skłaniało ich do podjęcia radykalnej 
decyzji i opuszczenia kraju, albo zmagali się 
z nim w niewiele większym stopniu niż inni – 
tyle, że pozostali radzili sobie z nim inaczej. 

1 Pod pojęciem tym rozumiałem osoby, które zdecydo-
wały się opuścić Polskę, kierując się zarazem nie tyle 
chęcią zarobku czy rozwoju zawodowego, co raczej 
potrzebą „odkrycia siebie”, pragnieniem, by prowa-
dzić bardziej „autentyczne” życie, bogate w doświad-
czenia duchowe (zob. Kutyło, 2022).
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szukać ich przyczyn. Frankl wysunął nawet 
przypuszczenie, że nerwice noogenne stanowią 
reakcję na społeczną dezintegrację wywołaną 
przeobrażeniami wykorzeniającymi człowieka 
i przez to przyczyniającymi się do kryzysu toż-
samości (Frankl, 2018). Chociaż podejmowane 
przez niego rozważania obejmowały – jak 
widać – kontekst społeczny, to zarazem wydaje 
się, że wraz z rozwojem postulowanej przez 
niego logoterapii, wątki socjologizujące zeszły 
na dalszy plan (Längle, 2003, Michalski, 2019). 
Nie ulega wątpliwości, że inspirowałem się 
stanowiskiem przyjętym przez Frankla i jego 
kontynuatorów. Ostatecznie uznałem jednak, 
że pojęcie nerwicy noogennej nie jest tym, 
które w pełni oddaje zaobserwowane przeze 
mnie zjawisko. Ani także tym, dzięki któremu 
znajdę odpowiedzi na dręczące mnie pytania.

Tych zaś jest sporo. W badaniu, jakie prze-
prowadziłem wśród duchowych nomadów, 
wątek przykrych przeżyć składających się na 
to, co nazwałem tutaj syndromem, był jednym 
z wielu. Czy istnieją więc inne, dotąd pominię-
te przeze mnie „objawy osiowe”? Jakie relacje 
zachodzą między tymi, które udało mi się 
zaobserwować? W jakim stopniu mechanizmy 
obronne łagodzą te objawy i czy są w stanie 
wydobyć człowieka z pułapki, w której się 
znalazł? I wreszcie, gdzie należy szukać źródeł 
syndromu? Czy moje przeświadczenie o jego 
społecznych korzeniach jest właściwe?

Badanie syndromu. Uwagi 
metodologiczne

Próbując na nie odpowiedzieć, rozpocząłem 
w 2022 roku badanie, w którym przedmio-
tem uwagi uczyniłem wspomniany syndrom. 
Wyodrębniłem w nim dwa etapy. Uznałem, że 
na wstępie przeprowadzę badanie eksplora-
cyjne, w którym zastosuję technikę wywiadu 
swobodnego, quasi-biograficznego. Przyjąłem 
zarazem, że rozmówców będę rekrutował 

spośród osób doświadczających obecnie bądź 
w przeszłości dolegliwości składających się na 
syndrom. Przyświecały mi tutaj określone cele. 
Chciałem uchwycić dynamikę zdarzeń prowa-
dzących do powstania interesującego mnie 
stanu oraz uzupełnić opis syndromu o dolegli-
wości i mechanizmy obronne, których wcześ-
niej nie udało mi się zaobserwować. Założyłem 
także, że wnioski wyłaniające się z badania 
pozwolą mi na zdefiniowanie przyczyn tego 
zjawiska.

Przystępując do badania, zdałem sobie 
sprawę, że muszę zmierzyć się z kilkoma 
problemami. Po pierwsze przeżycia składające 
się na syndrom są intymne, dotykają najbar-
dziej fundamentalnej dla nas kwestii – pytania 
o sens życia. Odnoszą się więc do duchowego 
wymiaru naszej egzystencji (Popielski, 2007). 
Z tym wiąże się pewien kłopot, bowiem 
werbalizacja tego rodzaju przeżyć jest trudna. 
Ze względu na to, że mają one indywidualny 
charakter, są trudne do wyrażenia za pomocą 
języka (skądinąd, medium powszechnego) 
(Blass, 2009, Giordan, 2007, Wright, 2009). 
Pojawia się więc ryzyko pójścia „drogą na 
skróty”, gdy rozmówca, nie znajdując odpo-
wiedniego słowa, sięga po pojęcia mu znane, 
często używane w dyskursie publicznym. 
I zamiast mówić o rozterkach, swej wewnętrz-
nej walce, złożony charakter doskwierających 
mu dolegliwości zamyka w pojęciach depresji, 
nerwicy albo wypalenia.

Drugi problem jest pośrednio związany 
z pierwszym. Nie każdy dysponuje bowiem 
dostatecznym wglądem w swoje życie we-
wnętrzne albo kompetencjami językowymi 
wystarczającymi do tego, aby wyrazić własne 
przeżycia (zob. Smith, Halligan, 2021). Ten 
problem dobrze znają osoby zajmujące się 
np. zaburzeniami afektywnymi, kiedy epizod 
depresji przybiega pod „maską” dolegliwości 
somatycznych albo zmęczenia. Podobna sy-
tuacja może mieć miejsce także w przypadku 

odnaleźlibyśmy mechanizmy obronne. Rozterki 
topili w alkoholu, lekką ręką trwonili rodowe 
majątki. Wycofywali się także ze świata i uda-
wali się na wewnętrzną emigrację. Wszelkie te 
działania nie przynosiły im ani spełnienia, ani 
tym bardziej spokoju ducha.

Drugi z powodów, który zadecydował, że 
posłużyłem się tym właśnie terminem, był dla 
mnie dużo ważniejszy. Odzwierciedlał bo-
wiem towarzyszące mi przeczucie, że korzeni 
syndromu trzeba szukać w społeczeństwie. 
W rozważaniach podejmowanych na temat „lu-
dzi zbędnych” unikano zazwyczaj pokusy, aby 
ich bolączki sprowadzać jedynie do problemu 
emocjonalnego. Wręcz przeciwnie, niejedno-
krotnie podkreślano, że choć ich życie we-
wnętrze wypełnia rozpacz wynikająca z braku 
sensu i apatii, powodowana niezdolnością do 
odkrycia swego powołania, to zarazem wielką 
nieroztropnością byłoby pomijanie kontekstu 
społecznego, w jakim przyszło im funkcjono-
wać (Radosz, 2020). To tam miało znajdować 
się źródło ich problemów.

Być może istniał też trzeci powód, który 
skłonił mnie ostatecznie do tego, abym w taki 
właśnie sposób nazwał syndrom: pojęcia 
obecne w literaturze przedmiotu zwyczajnie 
mnie do siebie nie przekonały. Choć muszę 
przyznać, że dwa z nich wydały mi się inte-
resujące. Pierwszym było pojęcie acedii (z gr. 
„brak łaski”), które pierwotnie stosowano do 
opisu stanu pojawiającego się u mnichów 
doznających kryzysu powołania. Ewagriusz 
z Pontu określił acedię osłabieniem duszy, 
które prowadzi do zagubienia i sprawia, 
że człowiek staje się podatny na pokusy 
(Ewagriusz z Pontu, 2007; Macheta, 2017). Jan 
Klimak, pisząc o niej w Drabinie raju, stwierdził, 
że oznacza poddanie się mnicha, utratę wiary 
i wynikającą z tego bezsilność. Demon acedii 
miał pojawiać się głównie w południe i powo-
dować przykre dolegliwości: (…) dreszcze, ból 
głowy i skręcanie kiszek (Klimak, 2019, s.191). 

Za to w apoftegmatach zawierających krótkie 
przypowieści z życia ojców pustyni przywoły-
wano historie mnichów stawiających jej czoło. 
Zazwyczaj wypominano im upadek ducha 
paraliżujący działanie, wynikający z braku 
umiłowania dobra oraz z utraty wiary w spraw-
czą moc Boga. Zdarzało się, że takiego mnicha 
przedstawiano jako człowieka zgorzkniałe-
go bądź zrozpaczonego. Próbując wypełnić 
wewnętrzną pustkę, wykazywał on upodo-
banie do spraw miałkich, np. plotek (Cyrek, 
2013; Leśniewski, 2006). Chociaż pojęcie acedii 
powróciło do dyskursu – niektórzy używają go 
do opisania duchowej depresji (Bunge, 2007; 
Büssing, Starck, van Treeck, 2021), inni do 
zrozumienia współcześnie występującego le-
nistwa duchowego (Poleszak, 2010) – to jednak 
jego zakorzenienie w tradycji chrześcijańskiej 
wydało mi się obciążeniem.

Drugim pojęciem, które wzbudziło moje 
zainteresowanie, było pojęcie nerwicy noogen-
nej. Zaproponował je Viktor Frankl, przekona-
ny, że nerwica ta uwidacznia się w wymiarze 
duchowym – tam, gdzie człowiek szuka sensu. 
Niemożność odnalezienia go, przejawiająca 
się w nudzie albo pustce, w braku zadania ży-
ciowego, w poczuciu braku celu i treści życia, 
prowadzi do frustracji egzystencjalnej (Frankl, 
2016; zob. Buksik, 2009). Doświadczający jej 
człowiek: (…) dostrzega w sobie wewnętrzną 
pustkę i często niezdolny jest do podjęcia świa-
domego i konstruktywnego działania. Podjęcie 
jakiekolwiek trudu wydaje mu się niepotrzebne 
i pozbawione sensu (Benisz, 1996, s.44). Stąd 
izoluje się, wycofuje się, próbuje uciec od 
życia. Frankl był pewien, że o ile rozważane 
przez Zygmunta Freuda nerwice psychogenne 
cechowały społeczeństwa przemysłowe i wy-
nikały z obecnych w nich napięć, istniejących 
pomiędzy opresyjną kulturą a ludzką popęd-
liwością, o tyle nerwice noogenne pojawiły 
się wraz z tworzącymi się po wojnie społe-
czeństwami dobrobytu. I to w nich należało 



Tęsknota za głębszym życiem w świecie dobrobytu 143

życiem” a tym, w którym pojawiają się pierw-
sze zwiastuny świadczące o możliwości wy-
stąpienia w przyszłości syndromu, jest trudna 
do wyznaczenia. Nie inaczej było w przypadku 
Klaudii. Spytana o to, tak odpowiedziała:

Nie wiem. No ja nie jestem w stanie tak ci 
tego powiedzieć. To znaczy (…) bardzo 
trudno jest mi (…) tak sprecyzować, kiedy 
to się zaczęło, (…), kiedy zaczęły się te myśli, 
wahania, takie przygnębiające nastroje. Bo 
to na początku było tylko to. W zasadzie nic 
więcej. (…). Więc, ja bym powiedziała, że 
takie rzeczy to chyba zaczęły się dziać jak 
byłam w szkole średniej. Może wcześniej 
(…), ale w szkole średniej to tak mi się wy-
daje, że to już miało miejsce.

Klaudia, poproszona o to, by przybliżyła 
te myśli i wahania, stwierdziła, że narzucały 
się jej: (…) takie wątpliwości, co mam ze sobą 
zrobić (…), co zrobić ze swoim życiem. Rozterki 
te, charakterystyczne dla wieku nastoletnie-
go, wynikały z konieczności podejmowania 
pierwszych, poważnych wyborów. Klaudia 
znajdowała się wówczas pod sporą presją ze 
strony rodziców i nauczycieli, sugerujących jej, 
że powinna być rozsądną osobą. Co się za tym 
sformułowaniem kryło?

Ja dzisiaj to widzę dużo… bardziej klarow-
nie. Nie nakazywano mi niczego wprost. Do 
niczego mnie nie zmuszano. Ale była taka 
presja… i ze strony rodziców, i nauczycieli… 
żeby być taką rozsądną osobą. Aby dużo się 
uczyć, brać udział w olimpiadach, a później 
by dostać dobrą pracę i w domyśle dużo za-
rabiać… No u mnie w szkole, to nawet była 
taka… (…) fiksacja na tym punkcie.

Stawiając czoła tej presji, zmagając się 
z oczekiwaniami „znaczących innych”, a zara-
zem nie będąc przygotowana do samodziel-
nego podejmowania wyborów, Klaudia powoli 

przyswajała coś, co nazwałem pożądanym 
schematem postępowania. Składały się na 
niego przeświadczenia, których moja rozmów-
czyni w pełni nie była w stanie odtworzyć. 
Pamiętała jednak, że i rodzice, i nauczyciele, 
nakłaniali ją do tego, by się wyróżniała. Dużą 
wagę przywiązywali także do jej osiągnięć. 
Sama nie czuła się dobrze w tej roli i doznawa-
ła rozdźwięku między oczekiwaniami „zna-
czących innych” a mglistym jeszcze obrazem 
własnej osoby. To prowokowało rozterki 
i obawy:

Wiesz, ja wtedy nie wiedziałam, co chcę ro-
bić w życiu (…), a osoby, które mnie otacza-
ły (…), to one miały jakąś tam wizję mnie, 
w jakiś tam sposób mnie postrzegały… 
I ja tak sobie myślę, że one jednak trochę 
postrzegały mnie tak, jak same chciały. Więc, 
ja już tak wtedy intuicyjnie czułam, że pójdę 
swoją drogą lub drogą, którą przygotowali 
dla mnie inni… Niestety poszłam tą drugą 
i w jakimś tam sensie zdradziłam sama sie-
bie… Owszem, wszyscy byli ze mnie dumni, 
to na pewno. No ale ja okupiłam to stre-
sem… i dręczyły mnie te wątpliwości… Ale 
tak naprawdę, to jakie miałam wyjście?! Ja 
nie byłam przygotowana, by w ogóle w jakiś 
sposób decydować o sobie, o swoim życiu.

Klaudia przyswoiła pożądany schemat 
postępowania, do pewnego stopnia nawet 
go uwewnętrzniła. To jednak zamiast pomóc, 
tylko pogłębiło problem. Dobrze to widać, 
w okresie, gdy studiowała. Zmieniły się wtedy 
okoliczności, w jakich wpadała w „zły nastrój”. 
Dawał on o sobie znać, kiedy moja rozmów-
czyni uświadamiała sobie rozdźwięk istnie-
jący między swoim życiem a oczekiwaniami 
formułowanymi pod jej adresem, wprost 
wynikającymi z pożądanego schematu postę-
powania. Wydawało się jej, że gorzej od swych 
rówieśników radzi sobie z osiąganiem celów, 
do których miała dążyć. To z kolei powodowało 

syndromu „człowieka zbędnego”: rozterki 
egzystencjalne i towarzyszące im poczucie 
bezsilności są albo ignorowane, albo w ogóle 
nieuświadamiane, zaś osoba cierpiąca skupia 
się na objawach psychofizycznych4.

Trzeci problem wiąże się z oporem, tj. 
zagadnieniem rozważanym w pracach psycho-
analitycznych (czy psychodynamicznych) (zob. 
Messer, 2002). Ze względu na to, że interesu-
jący mnie syndrom odnosi się do spraw dla 
człowieka fundamentalnych, to zmierzenie się 
z nim mogłoby skutkować poważną zmianą 
w życiu. Sama perspektywa wyzwolenia się 
z rozterek, opuszczenia tego symboliczne-
go „Domu Niewoli”, zapewne powoduje lęk 
i prowadzi do konfliktu pomiędzy: męczącym, 
ale jednak „bezpiecznym” stanem, a niejasną 
przyszłością. Stąd, rozmówca przeczuwający, 
że zbliżamy się do sedna problemu, może nas 
zwodzić, zajmować kwestiami nie mającymi 
znaczenia lub sprowadzać nasze poszukiwania 
na manowce5.

Na potrzeby artykułu zdecydowałem się 
rozważyć przypadek rozmówczyni, z którą 
już wcześniej prowadziłem wywiad (w lipcu 
2021 roku, gdy realizowałem badanie wśród 
duchowych nomadów): mającej wgląd we 
własne życie wewnętrzne, a zarazem umiejęt-
nie posługującej się metaforami do wyrażenia 

4 Rodzi się oczywiście pytanie, czy ta umiejętność 
wglądu i nazwania przeżyć nie ma strukturalnego 
podłoża. Być może przedstawicielom klasy średniej, 
poddanym określonym wpływom socjalizacyjnym 
i przez to posiadającym umiejętność nazywania 
własnych przeżyć, łatwiej przychodzi dokonywanie 
wglądu w swe życie wewnętrze niż osobom z klas 
niższych.

5 Obecność tych trzech problemów sprawia, że poje-
dynczy wywiad z rozmówcą wydaje się czymś nie-
wystarczającym, jest bardziej rozeznaniem się, próbą 
zagłębienia się w tematykę. Dopiero powracanie do 
rozmówcy, podejmowanie wątków, które okazały się 
interesujące podczas analizy, daje możliwość odtwo-
rzenia bardziej złożonych przeżyć i towarzyszących 
ich mechanizmów, a także uchwycenia dynamiki 
całego procesu.

swoich przeżyć. Poniżej przedstawiłem krótką 
charakterystykę jej osoby:

Klaudia (imię zmienione): 42-letnia ko-
bieta, która dekadę temu zdecydowała się 
zrezygnować z dotychczasowej pracy i wyje-
chać z Polski. Zanim dokonała tego wyboru, 
doświadczała szeregu kryzysów, które „wytrą-
cały ją z równowagi”. Pomimo rozwijającej się 
kariery zawodowej, miała poczucie, że czegoś 
jej w życiu brakuje. Z czasem jej stan coraz 
bardziej przyjmował postać tego, co nazwałem 
syndromem „człowieka zbędnego”. Klaudia 
chciała zmienić swoje życie, podejmowała 
nawet próby, aby w większym stopniu paso-
wało ono do jej wyobrażeń i oczekiwań, ale 
te działania na ogół nie przynosiły rezultatów. 
Myślała też o wyjeździe za granicę, o „wyzwo-
leniu się” spod presji „obowiązków”. W końcu, 
gdy w jej życiu osobistym doszło do perturba-
cji, postanowiła więcej czasu poświęcić swoim 
potrzebom duchowym, które przez długi czas 
ignorowała albo odrzucała. Wyjechała z Polski. 
Przez wiele lat mieszkała w Wielkiej Brytanii 
i jednym z krajów skandynawskich, gdzie 
wykonywała prace poniżej swoich kwalifika-
cji. Dzięki temu miała jednak więcej czasu, by 
wieźć „bardziej autentyczne życie”. Rok temu 
zdecydowała się osiąść na dłużej w jednym 
z krajów Europy Zachodniej.

Do Klaudii powróciłem w maju 2022 roku. 
Ona sama została wcześniej uprzedzona o tym, 
jakiego rodzaju problematyka będzie poru-
szana podczas wywiadu, a także poproszona, 
aby spróbowała sobie przypomnieć przebieg 
kryzysów. Sam wywiad został przeprowadzony 
za pomocą jednego z komunikatorów interne-
towych. Trwał nieco ponad półtorej godziny.

Przypadek Klaudii
Pierwszym wyzwaniem, z jakim trzeba się 
zmierzyć badając wspomniany syndrom, jest 
odnalezienie w historii rozmówcy momentu 
początkowego, gdy pojawiają się dolegliwo-
ści. Niestety, granica pomiędzy „zwyczajnym 
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sensu i że je zmarnowała. Do tego zmagała 
się z dolegliwościami fizycznymi, głównie ze 
zmęczeniem i bezsennością. Wypracowała 
nowe mechanizmy, które miały przynieść jej 
ulgę i zagłuszyć wahania: sporo czasu poświę-
cała na surfowanie po Internecie i mediach 
społecznościowych, a także częściej piła 
alkohol (w niewielkich ilościach). Dolegliwości 
na krótko znikały, ale po jakimś czasie powra-
cały. Jej stan stawał się chroniczny. Aż nastąpił 
moment, gdy zaczęła doskwierać jej bezsilność 
i syndrom ujawnił się w pełni:

Wiesz, trudno mi jest to opisać… No ale 
w końcu doszłam do takiego stanu, że 
wydawało mi się, że ja nie mam już wyjścia. 
To znaczy… że utknęłam w takiej koleinie, 
życiowej… I że tak będzie już do końca… 
Co najwyżej mogę zacisnąć zęby, ale nic się 
nie dam z tym zrobić… Dla mnie wtedy ten 
stres… jaki temu towarzyszył, to był spory 
jednak.

Ale to wówczas mocniej zdała sobie sprawę 
z istnienia pożądanego schematu postepowa-
nia, swego rodzaju „instrukcji życiowej”, która 
towarzyszyła jej co najmniej od czasów na-
stoletnich. Co ważne, obecności schematu nie 
wiązała tylko z oddziaływaniami wychowaw-
czymi rodziców i nauczycieli. Uznała, że przeni-
ka on relacje społeczne i jest powszechny:

Dopiero później ja sobie tak chyba to 
uświadomiłam w pełni… To znaczy, jaki był 
powód tego mojego kryzysu, i w ogóle… 
Tak sobie myślę, że wynikało to z tego… że 
próbowano mnie wepchnąć… w zasadzie, 
to wszystkich nas się próbuje wepchnąć, nie 
tylko mnie… w taki sposób bycia, który bar-
dzo ogranicza nasze życie. Mamy tak biec 
do przodu… pracować, kupować, zdobywać 
pozycję… no ale w sumie to nie wiadomo, 
gdzie jest ta meta… A bez tej wiedzy to 
można tak biec w nieskończoność…

Rozczarowanie, jakie wówczas jej towarzy-
szyło, bardzo trudno było wyjaśnić bliskim 
albo osobom, z którymi pracowała. Była w tym 
wszystkim osamotniona:

Ja miałam wrażenie, że mnie i innych ludzi 
oddziela jakaś szyba… Bo jak im mówiłam, 
co mi w duszy gra, to trafiałam jednak na 
niezrozumienie… To jest dla mnie boles-
ne… to, co powiem… ale w tamtym czasie 
nie miałam obok siebie nikogo, z kim 
mogłabym o tym porozmawiać… Wszyscy 
wydawali mi się dalecy.

W jakimś sensie jej życie zatoczyło koło 
i ponownie stanęła przed wyborem z czasów, 
kiedy była nastolatką. Gdy to pojęła, pojawił 
się silny lęk, związany z wagą decyzji, którą 
musiała podjąć. Zarazem poczuła coś, co 
nazwała głodem duchowym. Pod pojęciem 
tym rozumiała pragnienie, aby odkryć głęb-
szy sens swego istnienia, tzn. taki, który nie 
ograniczałby się do zabiegania o dobrą pracę 
czy pieniądze. To pragnienie zmotywowało ją 
do porzucenia schematu, który przez tyle lat 
utrudniał jej „bycie sobą” i powodował, że czuła 
się nieważna (mimo wyjątkowości, do jakiej 
miała dążyć). W rzeczywistości, to porzucenie 
nie było jednorazowym aktem. Trwało długo. 
Podczas wywiadu Klaudia doszła nawet do 
wniosku, że „resztki” tego schematu dalej są 
w niej obecne. Zaraz dodała jednak, że pomi-
mo tego przestała być jego „niewolnikiem” i to 
ją raduje.

Uwagi końcowe
Z historii Klaudii wyłania się szereg wnio-
sków, ważnych w kontekście rozważań nad 
interesującym mnie zjawiskiem. Okazuje się 
chociażby, że syndrom jest uwieńczeniem 
pewnego procesu, w którym dolegliwości 
i mechanizmy mające im przeciwdziałać nie są 
tak dokuczliwe w początkowej fazie. Kryzysy 
przyjmują postać rzutów, pomiędzy którymi 

poczucie winy, skłaniało ją do samooskarżeń. 
O ile będąc nastolatką „zdradziła siebie”, o tyle 
teraz mogła zapewne odnieść wrażenie, że 
„zdradza” swych „znaczących innych”, nie po-
trafiąc sprostać ich żądaniom:

Ja się gorzej czułam, gdy tak sobie patrzy-
łam na innych… Nie byłam zazdrosna, na 
pewno nie! No ale wiesz, mi się wydawało, 
że im przychodzi wszystko łatwo… Że robią 
coś, co ja powinnam robić. I wtedy [jak sobie 
to uświadamiała – przyp. aut.] to ja byłam 
rozczarowana sobą… Tak, byłam zawie-
dziona. Uważałam że za mało się staram. Że 
powinnam robić jednak więcej…

Interesujące jest to, że w tym okresie same 
rozterki przycichły, a na pierwszy plan wy-
sunęły się przykre odczucia. Błędem byłoby 
jednak sądzić, że znikły one zupełnie. Chwilami 
Klaudia doznawała bowiem tego, co nazwała 
mianem przebłysków, kiedy rozterki kryjące się 
za gniewem i smutkiem wypływały na po-
wierzchnię i stawały się świadome:

Na studiach to te wahania… te wątpli-
wości… to nie były takie oczywiste. (…). 
U mnie było wtedy… w moim życiu… dużo 
emocji. Sporo smutku i złości. Chodziłam 
często podminowana, jak to się mówi… 
Byłam poirytowana. Miałam wybuchy złości, 
czasami o byle co… Teraz, jak bym się nad 
tym zastanowiła, to… to była część tego 
procesu [prowadzącego do kryzysu – przyp. 
aut.]. Ja go sobie tylko nie uświadamiałam. 
To znaczy, czasami miałam takie przebły-
ski… Że chyba nie żyję, jak chcę… Albo, 
że mi czegoś w życiu brakuje. Ale tak na co 
dzień, to mi tej świadomości (…) brakowało.

Być może za to wyciszenie rozterek odpo-
wiadały mechanizmy obronne. Czas studiów 
to bowiem okres, gdy Klaudia wykształciła 
pewne sposoby reagowania na nie. Zdawała 

się m.in. na rozmowy z innymi. Dopytywana 
o to stwierdziła, że pozwalały one jej na chwilę 
wytchnienia, zdystansowania się od przykrych 
odczuć. Po takim otwarciu się na drugą osobę 
oraz ubraniu w słowa kryjących się za tymi od-
czuciami rozterek czuła się lepiej. Innym spo-
sobem radzenia sobie z tym, co za Franklem 
można byłoby nazwać frustracją egzystencjal-
ną, było imprezowanie. Klaudia starała się, aby 
jej codzienne życie wypełniała zabawa, spotka-
nia z innymi. Jej aktywność towarzyska miała 
jednak kompulsywny charakter. Stanowiła 
reakcję na przykre odczucia albo była próbą 
zapobieżenia nim. Poprzez stłumienie rozterek 
i przykrych odczuć, imprezowanie przyno-
siło jej krótkotrwałą ulgę. Niemniej jednak, 
podczas wywiadu Klaudia przyznała, że takie 
podejście tylko oddalało ją od (…) zmierzania 
się z (…) problemem.

Rozterki i emocje osłabły w chwili, gdy 
Klaudia podjęła pracę po studiach. Z począt-
ku się w niej spełniała, odnosiła sukcesy, była 
doceniana przez przełożonych. Wypełniając 
oczekiwania składające się na przyswojony 
wcześniej pożądany schemat postępowania, 
wydawało się jej, że w końcu jest na swoim 
miejscu. A jednak myliła się. Stan, z jakim się 
wcześniej zmagała, powrócił i to ze zdwojoną 
siłą. Stało się to wtedy, gdy zdała sobie sprawę, 
że praca ją przytłacza i że nie ma poza nią życia. 
Jak stwierdziła:

No wiesz, ja się nagle poczułam tak, jakbym 
poza pracą nie istniała. (…). Ja tam [w tej 
pracy – przyp. aut.] miałam sporo osiągnięć. 
Tak było! No ale tak w pewnym momencie 
to gdzieś do mnie jednak dotarło, że to 
moje życie to się właśnie skończyło… Że to 
będzie teraz tak cały czas. No i wtedy mnie 
bardziej trafiło… [doszło do kryzysu – przyp. 
aut.].

Rozterki narzucały się jej coraz częściej, a ich 
treść dotyczyła m.in. tego, że jej życie nie ma 
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Możliwości człowieka „późnej nowoczesno-
ści” wydają się zatem ograniczone. Z drugiej 
jednak strony same bolączki towarzyszące 
syndromowi mogą być dla nas pomocne. Bo 
chociaż składające się niego dolegliwości przy-
noszą cierpienie, to jednak w kontekście tego, 
co zostało tutaj napisane, ich obecność jest 
bardziej przejawem „zdrowia” aniżeli „choroby”. 
Sprawiają w końcu, że narasta rozdźwięk mię-
dzy pragnieniem głębszego życia a pożądanym 
schematem postępowania. A wraz z powiększa-
niem się tych pęknięć, stajemy przed szansą 
uświadomienia sobie swej sytuacji: tego, że 
tracimy czas na to, co nie tylko nas unieszczę-
śliwia, ale nie daje nam też możliwości spełnie-
nia. Innymi słowy, syndrom wynika zapewne 
z niemożności ustosunkowania się do „świata”, 
w którym nie ma miejsca dla głębszych, du-
chowych potrzeb. Człowiek tęskniący za nimi, 
domagający się ich zaspokojenia, jest w nim 
zbędny (zob. Heschel, 2008). To zaś niesie ze 
sobą rozterki, dolegliwości psychofizyczne, 
bezsilność i – jak widać to dobrze na przykła-
dzie Klaudii – poczucie osamotnienia. Ale być 
może, napotkanie ich na swej drodze nie po-
skutkuje od razu wycofaniem, a raczej będzie 
pierwszym krokiem do „wyzwolenia”… 
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dolegliwości – głównie brak poczucia sen-
su oraz wyczerpanie emocjonalne – słabną. 
Z czasem ten stan staje się coraz bardziej 
chroniczny. Pojawia się także poczucie bez-
silności, świadczące o niemożności wyrwa-
nia się z pułapki, w jakiej osoba się znalazła. 
Mechanizmy obronne umożliwiają tłumienie 
przykrych odczuć czy wypieranie rozterek. Nie 
niwelują jednak przyczyn syndromu. Pojawia 
się nawet pytanie, czy przy dużej ich skutecz-
ności, osoba się z nim zmagająca ma w ogóle 
szansę na uświadomienie sobie rozterek 
egzystencjalnych, na doświadczenie tego, co 
Klaudia nazwała przebłyskami.

Szukając przyczyn syndromu, nie może-
my pominąć tego, co określiłem mianem 
pożądanego schematu postępowania. Jest to 
zapewne zespół oczekiwań, przyswojonych 
lub wypracowanych w reakcji na okoliczności 
zewnętrzne, które mają organizować nasze 
zachowanie w określony sposób. Schemat 
ten wykazuje podobieństwo do wczesnych 
schematów nieadaptacyjnych, zdefiniowanych 
i opisanych przez Jeffreya Younga (zob. Young, 
1994; Young, Klosko, Weishaar, 2013). Z socjo-
logicznego punktu widzenia, dużo ciekawsze 
jest jednak pytanie, co sprawia, że jest on 
uwewnętrzniany? Gdzie tkwią jego korzenie? 
Na razie możemy snuć jedynie domysły. Wiele 
wydaje się go łączyć z tym, co Erich Fromm 
nazwał modusem posiadania. Jest to tryb, 
którego ślady znajdujemy w naszym świecie 
wewnętrznym, jednak mający swe źródło 
w społeczeństwie. Modus ten w określony spo-
sób organizuje życie zbiorowe, sprowadzając 
naszą egzystencję do zdobywania dóbr ma-
terialnych, uzyskiwania dominacji nad innymi 
i przyrodą, sprawowania kontroli nad nieprze-
widywalną, chaotyczną rzeczywistością (a więc 
ucieleśnia to, co Herbert Marcuse nazwał 
aktywnością prometejską; zob. Marcuse, 1998). 
Sprawia także, że relacje między ludźmi ulega-
ją utowarowieniu (Fromm, 2017). Biorąc to pod 
uwagę, moglibyśmy przyjąć, że towarzyszący 

Klaudii pożądany schemat postępowania nie 
jest niczym innym, jak wzorem socjalizacyj-
nym, odtwarzanym w grupach pierwotnych 
i wtórnych, przygotowującym do funkcjo-
nowania w społeczeństwie „przesiąkniętym” 
tym modusem oraz utrwalającym oczekiwane 
w nim reguły zachowania. Konsekwencją jego 
panowania jest zapewne to, co Ernst Jünger 
nazwał w „Eumeswil” fellachizacją, tj.: wyko-
rzenieniem człowieka, powodującym, że jego 
horyzonty ulegają zawężeniu, a on sam nicze-
go więcej nie pragnie, jak tylko wieźć wygodne 
życie, otaczając się dobrami materialnymi 
(Jünger, 2018). W tak rozumianym fellachu mo-
żemy więc widzieć wypełnienie przepowiedni 
nietzscheańskiego Zaratustry o „ostatnim 
człowieku” (zob. Nietzsche, 1999).

Czy jesteśmy jednak w stanie zmierzyć się 
z tym schematem, tzn. porzucić go i przestać 
być jego „niewolnikiem”? Na ten problem 
uwagę zwróciła m.in. Chantal Delsol w Czasie 
wyrzeczenia (2020). Stwierdziła, że żyjemy 
w czasach, kiedy dotychczasowe architek-
tury sensu – tradycyjne religie oraz świeckie 
„wielkie projekty” – uległy rozpadowi bądź 
znajdują się w głębokim kryzysie. „Opadły 
kurtyny” oddzielające nas od „rzeczywistości”. 
Świat stał się „nagi”, został odczarowany (zob. 
Luckmann, 1990, 2006). Nie posiadamy dzisiaj 
symbolicznego oręża, dzięki któremu zwycię-
żylibyśmy w pełni i schemat infekujący nasze 
życie wewnętrze, i sam modus. Nadziei szuka-
my indywidualnie, np. w „małych projektach”, 
które na wzór antycznych mądrości nie roszczą 
sobie pretensji do prawdy, a raczej skupiają się 
na tym, jak żyć. I chociaż nie pozbawiają nas 
rozterek ani wątpliwości, to jednak są w stanie 
przynieść ukojenie (zob. Delsol, 2003). Zawsze 
możemy też wybrać drogę jüngerowskiego 
anarchy albo duchowego nomady: wychodźcy 
ze świata, w którym dominuje modus posiada-
nia, bądź osoby znajdującej dla siebie miejsce 
na jego peryferiach (np. w „tymczasowych 
strefach autonomicznych”, zob. Bey, 2009).
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Longing for a deeper life in 
a world of prosperity: 
syndrome of “superfluous 
man”

Abstract
A starting point for the considerations un-
dertaken in the paper was the internal state, 
which was signaled by spiritual nomads and 
manifested in lack of sense, emotional exhaus-
tion and a feeling of helplessness. It took the 
form of a spiritual crisis that usually lasted for 
a long time and manifested itself with varying 
intensity. In order to describe this state I used 
the following name: a syndrome of “superflu-
ous man”. I assumed that the syndrome is 
a more common and more complex phenom-
enon, and that the processes taking place in 
society play a significant role in its formation. 
Trying to explain my position, I referred to the 
case of 42-year-old Klaudia. Her story shows 
that possible cause of the syndrome is an in-
ability to fit into a “world” in which the empha-
sis is on having. People who want a deeper life 
are “superfluous” in it.

Keywords: existential crisis, late modernity, 
sense of life, spirituality.
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