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'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJNadajemy pozór racjonalności naszymdecyzjom. Rozwój wyobraźni, troska o za-chowanie własnej wrażliwości i kształtowa-nie charakteru – w tym odwagi oraz siły woli– pozostaje poza edukacją szkolną. A wszakwiele dzieci rodzi się w rodzinach, które nienadają się do wychowywania i zaszczepianiatakiego wysiłku lub w rodzinach, które niemają czasu na wychowywanie dzieci. Pro-blem staje się bardzo poważny w naszychczasach, bowiem zgoda na czytanie brykówsprawia, że minimalny jest wpływ literaturypięknej na wzrastające pokolenie. A z niejmożna by wiele się nauczyć i czerpać cenneinspiracje.Kazimierz Dąbrowski przełamał utrwa-lony pogląd, traktowany jako oczywisty, żeczłowiek powinien dostosowywać się dospołeczeństwa. Jest to przełom rewolucyjny,mający znaczenie teoretyczne oraz prak-tyczne. Koncepcja pozytywnego nieprzysto-sowania do świata jako prawidłowa postawama znaczenie dla filozofów, psychologów,pedagogów. Ma znaczenie dla każdego, ktochce odnaleźć poczucie sensu własnegoistnienia.Myśliciel ten stworzył pojęcie pozytywne-go nieprzystosowania naruszając tym samymutrwalony od pokoleń pogląd, że człowiek masię przystosowywać do otoczenia. Wykazał, żeprzystosowanie nie służy rozwojowi indywi-dualnemu. Świadczy o braku własnej hierar-chii wartości lub o konformizmie. Pozytywnenieprzystosowanie zawiera bunt wobec obie-gowych wartości. Człowiek powinien byćprzystosowany do tego, co być powinno.Powinien być przystosowany do ideałów, a niedo krytycznie ocenianej przez siebie rzeczywi-stości oraz do krytycznie ocenianych przezsiebie teorii.Powszechność wyznawanych poglądówbudzi w każdym z nas mylne przeświadcze-nie, że są one trafne. Nacisk powszechniewyznawanych poglądów jest tak znaczny, żewymaga budowania w sobie odwagi, by odnich odstawać. Nikt nie rodzi się ani odważ-ny, ani tchórzliwy. Innymi słowy, pozytywnenieprzystosowanie stanowi prawidłowądrogę rozwojową, która wymaga dużegowysiłku.

Nikt, zwłaszcza większość, nie jest nosi-cielem jedynie prawdziwego poglądu. Niktnie ma monopolu na prawdę. Świadomośćtego powinna pomagać tym, którzy wybiera-ją pozytywne nieprzystosowanie do świata.Pozytywne nieprzystosowanie jest wyrazemwolności wewnętrznej człowieka, który zdajesobie sprawę z tego, że nie ma modelu czło-wieczeństwa, który z koniecznością musieli-byśmy powielać w naszym życiu. A skorojesteśmy wolni wewnętrznie – nawet wwarunkach zewnętrznego zniewolenia – toznaczy, że oczywista powinna być w tejsytuacji postawa tolerancji.Kazimierz Dąbrowski nakłaniał do tego,by hamować skłonność do oceniania innych.Należy starać się ich rozumieć, być życzli-wym, a nawet empatycznym. Nie należypodejmować prób ustalania tego, kto marację i nie należy też „nawracać” na własnepoglądy. Z teorii Dąbrowskiego wynikawskazanie, by nie tracić odwagi z powodubraku akceptacji środowiska w którym sięegzystuje.Nie ma wartości uniwersalnych. Funk-cjonuje wiele odmiennych systemów warto-ści, nawet w obszarze jednej kultury. Nato-miast nie można naukowo wykazać, że okre-ślony system jest prawdziwy, zaś pozostałesą nieprawdziwe. Świadomość uprawnieniarozmaitych punktów widzenia – przejawumiarkowanego agnostycyzmu – jest zespo-lona z koncepcją pozytywnego nieprzysto-sowania.Każdy człowiek ma jakiś pogląd na świat,który jest rezultatem przemyśleń, doznań,przeżyć, intuicji. Żadnego z nich nie możnaocenić jako prawdziwy albo nieprawdziwy.Ponadto światopogląd we wnioskach wy-chodzi dalej niż pozwala na to logika prze-słanek naukowych na których jest oparty.Każdy zawiera sądy wypowiadające coś oświecie, jak również normy regulujące po-stępowanie oraz poglądy na temat wartości.Pozytywne nieprzystosowanie to postawaprzeciwstawna konformizmowi. Stąd szcze-gólna aktualność teorii Dąbrowskiego, bo-wiem deprawujący człowieka konformizmszerzy się w Polsce w ostatnich dziesiątkachlat. Pozytywne nieprzystosowanie stanowiwyraz jedności myśli, słów i działań. A więcjest spełnieniem ideału starożytnych filozo-fów. Koncepcja pozytywnego nieprzystoso-wania ma źródło w poglądach Masłowa,który podkreślał, że należy przezwyciężaćuzależnienia od ludzi. Na drodze uniezależ-niania się od świata w którym żyjemy osią-gamy własną autentyczność.Żyjemy w epoce globalizacji, w którejmiały funkcjonować różnorodne poglądy, aw rzeczywistości zaznaczają się silne tenden-cje przystosowawcze. Ponadto sukces, boga-cenie się, czyli niższe wartości oddziaływująz wielką siłą poprzez kulturę obrazkową,czyli kulturę mediów. Słyszy się absurdalnestwierdzenia obwieszczające śmierć ideałów.Na tym tle wyrasta szczególne znaczenieteorii Kazimierza Dąbrowskiego i jego kon-cepcji pozytywnego nieprzystosowania.Istnienie człowieka toczy się nie tylko wwymiarze biologicznym i kulturowym.Szczególną rolę pełni świat ideałów, czyliświat na miarę tęsknot człowieka i do niego

należy się przystosowywać.Warto tu zaznaczyć, że koncepcja demo-kracji w XXI wieku ma związek z pozytyw-nym nieprzystosowaniem człowieka. Otóżwłaściwością demokracji, nierozdzielnie znią związaną, jest neutralność światopoglą-dowa państwa, która w naszej konstytucjijest nazwana bezstronnością. Kolejne wła-ściwości demokracji to wieloświatopoglądo-we społeczeństwo oraz wielopartyjne. A więcw naszych czasach, w kulturze europejsko-amerykańskiej, aprobuje się różnorodnośćwszelkich poglądów na świat. Postawa przy-stosowawcza – tradycyjnie narzucana wprocesach edukacji i funkcjonująca wciąż wnauce – jest sprzeczna z pluralizmem zespo-lonym z ustrojem demokratycznym, któryocenia się obecnie jako najwłaściwszy.W Polsce, w warunkach deklarowanejdemokracji, narastają postawy przystoso-wawcze. Stąd znaczenie sztuki i literaturypięknej. Otóż obcowanie z dziełami arty-stycznymi i literackimi pomaga w uświada-mianiu sobie, które ż wyższych wartości sąnam bliskie Dzieła te przybliżają wzory donaśladowania i wznoszą ponad problemymaterialne. Sztuka i literatura piękna poru-szając wyobraźnią i uczuciowością odbiorcypomaga w kształtowaniu postawy pozytyw-nego nieprzystosowania do świata.Koncepcja pozytywnego nieprzystoso-wania była w Polsce urzeczywistniana wdziałaniach Laboratorium Higieny Psychicz-nej, o którym była już mowa.Pozytywne nieprzystosowanie wyzwalaod nacisków, by przystosowywać się dopanującego światopoglądu, czyli takiego,który w danym miejscu i czasie jest uznawa-ny za najwłaściwszy. Mamy wprawdzieograniczone możliwości poznawcze i sporyświatopoglądowe są nierozstrzygalne, alemożemy dokonywać wyborów. Jeśli są au-tentyczne, to ten trud przynosi poczuciesensu życia.Człowiek pozytywnie nieprzystosowanybędzie tym, czym sam siebie uczyni. A więcosiągnie autentyczność w znaczeniu zgodno-ści z własnym ja.Zbyt często bierność i wygoda biorą góręw naszym życiu, co sprawia, że unikamydziałań i ograniczamy się do narzekania.Zamiast zmienić coś w życiu lub przynajm-niej starać się o to – szukamy kogoś, komumoglibyśmy wyżalać się na swój los. Niewolno jednak poddawać się i pogrążać wcierpieniu. Poznawanie ludzi, rozmowy znimi, działania, odwracają uwagę od nad-miernego, niekorzystnego rozpamiętywaniarozczarowań i niespełnionych marzeń.Zdarza się, że osoby narzekające nieoczekują naszej pomocy. Chcą się tylko wyża-lić. Przed takimi spotkaniami należy siębronić, ponieważ odbierają nam energię,osłabiają. Jestem przekonana, że zmniejszy-łby się w naszym życiu rozmiar narzekań oile staralibyśmy się naginać świat do naszychoczekiwań. Innymi słowy, zbyt mało jest wnas buntu i zbyt wiele chęci przy-stosowywania się do oczekiwań innych ludzi.
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