
56

Anna Bieniarz uważa, że samotność to „świadomy i odczuwany afektyw-
nie stan pozostawienia samemu sobie”32. Pojawianie się jej Barbara Skarga 
opisuje następująco: „Świat społeczny z takich lub innych przyczyn, z mojej 
woli lub wbrew niej, pozostaje poza granicami mojego, przestaje być mi do-
stępny. Wiem o tym, że wciąż jest, lecz oto mój świat zamyka się, murem 
otacza granice. Jestem więc sama w moim świecie. Sama to znaczy samotna”33. 
Samotność wytrąca nas z „zasiedzenia”, przyzwyczajeń i utartych schematów, 
wymuszając refl eksję nad sensem egzystencji. To właśnie w samotni najin-
tensywniej dochodzi do głosu to, co wyparte, zepchnięte na margines, niedo-
puszczane, a najczęściej w tym właśnie wyraża się prawda o człowieku. Tym 
samym rzeczywistość wyizolowana od zewnętrznego hałasu, zgiełku i co-
dziennych obowiązków pozwala docierać do – czasami niewygodnej – prawdy 
o sobie samym. Erich Fromm w książce O sztuce miłości pisał: „Świadomość 
swojej samotności i wyodrębnienia, swojej bezbronności wobec sił przyrody 
i społeczeństwa – wszystko to czyni jego odosobnione, z niczym niezwiązane 
istnienie więzieniem nie do zniesienia”34. 

Alfred Skorupka uważa, że samotność dotyczy szczególnie trzech typów 
osób: narcystycznych35, schizofrenicznych i „nadludzi”36. Samouwielbienie, 
skoncentrowanie na własnej niepowtarzalności i pogarda wobec otoczenia 
skazują narcystyczną jednostkę na samotność. Samotność schizofreniczna 
powstaje w wyniku defi cytów racjonalnego myślenia, wywołanych przez 
dominację lękowego nastawienia do świata i ludzi, co często powoduje cał-
kowite wycofanie się z relacji społecznych i introwertyczne zamknięcie. Sa-
motność nadczłowieka  rodzi się w wyniku poczucia wyższości, egocentryzmu 
i przekonania o niegodności innych.

Wśród psychologów długo dominowało przekonanie o negatywnym wpły-
wie samotności na człowieka. Traktowano ją jako stan niepożądany, przeja-
wiający się defi cytem relacji społecznych, anomią i wyobcowaniem w obrębie 
rodziny, taki zatem, który należy poddać korekcie. Obecnie coraz wyraźniej 
ujmuje się samotność pozytywny zasób, umożliwiający docieranie do głębi 
samego siebie37. Coraz odważniej mówi się o niej jako o warunku rozwoju 
tożsamości. Abraham Maslow uznawał samotność za jeden z ważniejszych 

32  A. B i e n i a r z, Samotność jako pomijany rodzaj doświadczenia osób chorych na schizofre-
nię, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 18(2009) nr 1, s. 67.

33  S k a r g a, dz. cyt., s. 181.
34  E. F r o m m, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Sagittarius, Warszawa 1994, s. 18. 
35  Szerzej na temat narcystycznej rany, która powoduje wycofanie się z relacji społecznych zob. 

M. S z p u n a r, Kultura cyfrowego narcyzmu, AGH, Kraków 2016. 
36  Zob. A. S k o r u p k a, Zagadnienie samotności na gruncie terapii eutyfronicznej, w: Zro-

zumieć samotność, s. 317-324. 
37  Zob. np. A. S t o r r, Samotność. Powrót do jaźni, tłum. J. Prokopiuk, P.J. Sieradzan, W.A.B., 

Warszawa 2010.
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stanów pozwalających rozwijać osobowość38. Interesujące tropy związa-
ne z refl eksją na temat samotności znaleźć można w rozważaniach Clarka 
Moustakasa, zdaniem którego stanowi ona jeden z istotniejszych wymiarów 
ludzkiego doświadczenia, pozwalając pogłębiać i rozwijać człowieczeństwo. 
Moustakas twierdzi, że próby ucieczki od samotności skazują jednostkę na 
autowyobcowanie: trudno zrozumieć, kim jestem, jeśli prawda o mnie zagłu-
szana jest kompulsywną pracą czy przebywaniem w grupie39. 

Samotność należy przyjąć jako doświadczenie, które pozwala stawać się 
bardziej wrażliwym i czułym wobec świata i samego siebie40. Leontiev odróż-
nia pozytywny wpływ samotności egzystencjalnej od tak zwanej samotności 
bolesnej, która staje się dla jednostki źródłem lęku. To właśnie samotność 
egzystencjalna okazuje się niezbędna dla kreatywności i tworzenia41. Wartość 
samotności wyraża się w stwarzaniu jednostce możliwości wypracowania 
umiejętności bycia z samą sobą, co sprzyja niespiesznej refl eksji nad sensem 
własnego życia42. Jak zauważa Skarga, „w samotności człowiek zwraca się 
ku sobie, to, co inne, zewnętrzne traci dla niego na znaczeniu”43. Jednakże to 
głębokie zanurzenie w sobie, niekiedy bardzo wartościowe dla jednostki, bywa 
przyczyną ubożenia jej świata, gdyż z czasem nie potrafi  już ona – bądź nie 
chce – czerpać z bogactwa świata zewnętrznego.

Michel de Montaigne uznaje samotność za warunek konieczny rozwoju 
wewnętrznego, bez którego niemożliwe jest poznanie i zrozumienie samego 
siebie. W eseju O samotności pisze: „Trzeba sobie zachować jakiś zakamarek, 
wyłącznie nasz, zupełnie wolny, w którym byśmy pomieścili prawdziwą swo-
bodę i uczynili zeń najmilszą naszą samotnię i ustroń. Tam trzeba się chronić 
na rozmowy z sobą samym, częste i stałe, i tak poufne, aby żadne zbliżenia ani 
wpływy nie miały do nich przystępu”44. Posiadanie samotni – jak ją określa 
Montaigne – wydaje się niezbędne do zrozumienia i dotarcia do istoty swego 
jestestwa. Czasem zaledwie ją muskamy, czasem – w sytuacjach granicznych 
– dociera ona do nas z całą swoją mocą. 

W przestrzeni samotni pozbywamy się masek, społecznej mimikry, fasad 
i ról, a tym samym stajemy przed sobą w nagiej, nieobleczonej w społeczne 
konwenanse prawdzie. Jedynie bowiem „w samotności można wgłębić się 

38  Zob. A. M a s l o w, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006 (por. zwł. s. 215n.). 

39  Zob. C.E. M o u s t a k a s, Loneliness, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1961. 
40  Szerzej na ten temat zob. M. S z p u n a r, (Nie)potrzebna wrażliwość, Instytut Dziennikar-

stwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2018.
41  Por. L e o n t i e v, Egzystencjalny sens samotności, s. 301.
42  Por. D u b a s, dz. cyt., s. 29n. 
43  S k a r g a, dz. cyt., s. 185.
44  M. d e   M o n t a i g n e, O samotności, w: tenże, Próby, PIW, Warszawa 1985, s. 136.
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w siebie i w sens konfi guracji własnego świata, wydobyć z niego to, co cenne, 
odrzucić balasty, krępujące kody, mizerne rzeczy, zdobyć się na własny projekt 
życia”.  Jak zauważył Seneka,  „gdy brak nam świadka i widza, wtedy opadają 
nas złe nałogi, których wynikiem jest chęć pokazania się innym i zwrócenia 
na siebie uwagi”.  To właśnie samotna przystań pozwala nam  zrozumieć, 
jak czujemy się sami ze sobą, jakie wrażenia i przekonania towarzyszą temu 
doświadczeniu, co myślimy o tym, co zewnętrzne. Samotność jawi się jako 
prawdziwa, skromna, pozbawiona fałszu – i jako taką właśnie charakteryzu-
je ją Francesco Petrarca: „Samotność nie chce nikogo zwodzić, nikomu nie 
schlebia, nic nie ukrywa, nic nie zmyśla. Jest ona całkiem naga i bez ozdób, 
nie wystawia się na widok publiczny ani nie szuka oklasków, które zatruwają 
duszę”.  Samotność jest prawdą,  także o nas samych, czasem niezwykle bo-
lesną i trudną do zniesienia.

Samotność egzystencjalna zdaniem Domerackiego wynika z natury sa-
mego bycia, „a ściślej z jego całkowitej odrębności, niepowtarzalności, nie-
zastępowalności, niewymienialności, niezależności, niekomunikowalności 
i nieprzekazywalności”48. Choć nasze doświadczenia bywają podobne, to nasza 
indywidualna konstrukcja psychiczna powoduje, że całkowicie odmiennie od-
bieramy to, co wydaje się nam uniwersalne. W tym duchu o samotności pisze 
Tadeusz Gadacz: „Samotność nie jest pierwotnie zerwaniem więzi z innymi, 
gdyż jest wcześniejsza od jakichkolwiek więzi czy też ich zerwania. Wyni-
ka z własnego i nikomu nieprzekazywalnego związku ze swoim istnieniem. 
Jesteśmy samotni przez to, że jesteśmy [...] Istnienie poszczególnych ludzi 
przypomina jednoosobowe łodzie, w których nikt inny się już nie zmieści”49. 
Mogę próbować zrozumieć, mogę całą sobą empatyzować i współodczuwać, 
ale doświadczenie przez mnie nieprzeżyte nie jest moje. Takie właśnie tropy 
myślenia o samotności odnajdujemy w tekstach Mikołaja Bierdiajewa. Jego 
zdaniem odczucie samotności ma swoje źródła w jedyności, niepowtarzalności 
i niepodobieństwie do innych: „«Ja» ostro przeżywa uczucie samotności [...]. 
«Ja» jestem samotny i w tym męczącym poczuciu samotności przeżywam 
swoją osobowość, swoją niepowtarzalność, swoją jedyność, swoje niepo-
dobieństwo do nikogo na świecie. Kiedy «ja» przeżywam swoją samotność 

45  S k a r g a, dz. cyt., s. 203.
46  L.A. S e n e c a, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, PWN, Warszawa 1961, 

s. 480.
47  F. P e t r a r c a, De vita solitaria, tłum. K. Morawski, w: tenże, Wybór pism, red. K. Moraw-

ski, tłum. F. Faleński, J. Kurek, K. Morawski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 322n.

48  P. D o m e r a c k i, Z dziejów fi lozofi cznych zamyśleń nad samotnością, „Kultura i Eduka-
cja” 2004, nr 3, s. 36.

49  T. G a d a c z, Samotność, „Przegląd Filozofi czny – Nowa Seria” 8(1999) nr 1 (29), s. 61.
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