
Jak opowiadać o tym, co 
wyobrażone? 



Istnieje język, który bardzo 
dobrze pasuje do sfery 
znajdującej się na granicy 
tego, co znane i nieznane, 
sacrum i profanum. Jest to 
język mitu. Jest on czymś 
więcej niż tylko to, co 
nazywamy językiem w 
naszej codziennej mowie: 
dostarcza on bogatej 
symboliki i wątków narracji Katarzyna Korzeniecka: 

Zeus 



https://www.youtube.com
/watch?v=G5qpyuDrV3w  

1:33  
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Bohater wyrusza ze świata 
codzienności do regionu 
nadprzyrodzonych cudów: 
napotykają tam bajeczne siły i 
zwycięża decydujące zwycięstwo: 
bohater wraca z tej tajemniczej 
przygody z mocą obdarzania 
bliźnimi dobrodziejstwami… [… ]  

Artyści to magiczni pomocnicy. 
Przywołując symbole i motywy, 
które łączą nas z naszymi 
głębszymi jaźniami, mogą nam 
pomóc w heroicznej podróży 
naszego własnego życia (James 
Campbell, 1988) 



Prawdziwość mitu 

Według amerykańskiego mitologa Josepha 
Campbella (1988), mit jest typem narracji, w 
której prawda jest czymś innym niż w 
intersubiektywnej rzeczywistości. To rodzaj 
narracji, gdzie prawda jest czymś innym niż w 
realistycznej opowieści. Nie ma znaczenia, czy coś 
wydarzyło się naprawdę. Prawdziwość opowieści 
mitycznej odnosi się natomiast do głębszej 
rzeczywistości wyobraźni – czy rezonuje z 
wrażliwością ludzkiej duszy lub twórczości. 



And did those feet in ancient time. 
Walk upon England’s mountains green: 
And was the holy Lamb of God, 
On England’s pleasant pastures seen! 
[…] 
Bring me my Bow of burning gold; 
Bring me my Arrows of desire: 
Bring me my Spear: O clouds unfold! 
Bring me my Chariot of fire! 
 
(William Blake, Jerusalem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H
be7XKQr0eA  

Elisha Ben-Yitzhak, 
Jerusalem 
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Mit jako rodzaj języka marzeń 
Mity to sprawy fundamentalne dla nas, trwałe 
niezbędne zasady, o których dobrze by nam było 
wiedzieć; o których powinniśmy wiedzieć, iżby 
nasze świadome umysły mogły być w kontakcie z 
tym, co w nas prawdziwie głębokie i co 
naprawdę nas motywuje do działania i do życia. 
Krótko mówiąc, te święte opowieści i ich obrazy 
są wiadomościami do świadomego umysłu z 
obszarów ducha nieznanych dla normalnej 
świadomości dziennej. Jeśli są odczytywane jako 
odnoszące się do wydarzeń w dziedzinie 
przestrzeni i czasu – czy z przyszłości, 
teraźniejszości czy przeszłości – będą 
interpretowane niewłaściwie, a ich moc znika. 
Stają się jakąś drugorzędną rzecz w świecie 
zewnętrznym, jakimś odniesieniem do symbolu, 
takiego jak poświęcony kij, kamień lub zwierzę, 
osoba, wydarzenie, miasto lub grupa społeczna 
(Campbell, 1988a, s. 24).  



Mity łączą rzeczywistości  

…Jest to możliwe, ponieważ 
mity mają zdolność łączenia 
zewnętrzną, przyziemną 
rzeczywistość z wewnętrzną, 
duchową rzeczywistością. 
Buduje między nimi  most 
liminalnych znaczeń. Mity 
mają ten potencjał, ponieważ 
są potężnymi metaforami, 
które kierują uwagę na coś 
poza nimi samymi, a na 
jednocześnie używają 
rozpoznawalnych obrazów i 
fabuł 

Katarzyna Korzeniecka 



Język rezonansu 

Opowieść archetypiczna dotyka 
czegoś w ludzkiej duszy, co nie jest 
tylko indywidualnym 
samopoczuciem psychicznym czy 
wynika z naszego zamiłowania do 
fantastycznych opowieści. Dzieje 
się tak, ponieważ ta opowieść 
zawiera konstrukty, które często 
się pojawiają w kulturze jako 
potężne symbole kulturowe – 
zwane archetypami. Nie musi być 
mityczna – wręcz na ogół jest 
świecka, codzienna.  



 

Carl Gustav Jung (1934–1954/1968) - zbiorowa 
nieświadomość,  

Symboliczne miejsca, gotowe do tego, by ważne 
pomieścić obrazy, postaci czy wątki 

Uniwersalne w czasie i przestrzeni 

Ciągle żywe 

•Inspirują do nowych interpretacji i nowych idei 

•Ogólne, nie doprecyzowują ani nie oceniają 

•Pobudzają wyobraźnię ludzką do pracy  

•Mają swoje jasne i mroczne strony 

•Są podzielanymi sposobami rozumienia 

 

Archetypy 



Silne wątki  

Archetypy są podobne do 
tzw. silnych wątków  
kultury, czyli wątków 
przewijających się w 
opowieściach, mitach i 
legendach pochodzących z 
różnych epok, często także 
z róznych kultur (Barbara 
Czarniawska & Carl 
Rhodes, 2006)  William Pogany 



Nadawanie sensu 

Język i symbolika archetypów 
sprawiają, że można tworzyć 
opowieści, w tym także mity, 
które odgrywają fundamentalną 
rolę w ludzkim tworzeniu sensu. 
Psycholog Jerome Bruner 
(1990) twierdzi, że opowiadanie 
historii jest najważniejszym dla 
człowieka sposobem nadawania 
sensu rzeczywistości i 
komunikowania go. 

Joanna Karpowicz 



Negentropia  

•Negentropia to idea wywodząca się z 
termodynamiki, odnoszący się do 
procesu regeneracji co pozwala 
żywym systemom zachować swoją 
złożoność i pozostać przy życiu. 

•„zasadą organizacji systemów żywych 
nie jest równowaga, ale nierównowaga 
– pewien aktywny lub reaktywny, 
ustabilizowany dynamizm” (Morin, 
1990, s. 31).  

•Systemy otwarte, starają się oprzeć 
się ich utracie energii i wzrostowi 
entropii. 

Claude Monet 



Opowieści jako negentropia 

•Opowiadanie to, w rozumieniu filozofii 
złożoności Edgara Morina (1990), proces 
negentropii.  

•Opowieści oferują narzędzia tworzenia sensu, 
takie jak fabuły, postaci, wątki i tematy, które 
pomagają nie tylko w przekazywaniu treści i 
wiedzy, ale ukierunkowują naszą uwagę, 
zapewniają sposoby porządkowania złożoności 
otaczających nas procesów i obiektów. 



Sztuka a mit 
Między mitem a sztuką istnieją 
silne powiązania. Według 
Brytyjska Karen Armstrong (2006) 
mity i sztuka mogą zmienić ludzką 
psychikę, nie przez perswazję lub 
metodami dyskursywnymi, ale 
przez bezpośrednie 
doświadczenie. Rola mitów i sztuki 
nie ogranicza się do prób 
wyjaśnienia jak działa świat 
materialny, lecz do doświadczania 
bycia w świecie. Armstrong 
twierdzi, że sztuka i mit w 
psychice człowieka, towarzyszą 
nam w życiowej wędrówce. 

William Blake 


