
Romuald  Lipu-Akohard

MÓJ
PRYWATNY
SŁOWNIK

Wydanie 2

Wrocław 2005–2022



2

Wszelkie prawa udostępnione!

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie

tej elektronicznej wersji książki

jest dozwolone, a nawet mile widziane.
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Podziękowania

Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali.
Ich życzliwość i wiara

dodawały mi sił, gdy mi ich brakowało.
 

Dziękuję również wszystkim tym, 
którzy mi utrudniali życie i stwarzali problemy,

bo w ten sposób pomogli mi umocnić się.
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Przedmowa
Ta książka nie jest  oczywiście żadnym słownikiem. Jednak pod pewnymi  

względami przypomina ona słownik, chociażby dlatego, że poszczególne hasła są  
ułożone alfabetycznie, a również dlatego, że czynione są starania, aby wyjaśnić w  
miarę  dokładnie  możliwe  znaczenia  tych  haseł.  Nie  pretenduje  ona  również  do  
miana pracy  o charakterze  naukowym,  jakkolwiek  treść  książki  przy  omawianiu  
wybranych  pozycji  ociera  się  o  podstawowe  zagadnienia  religijne,  filozoficzne,  
etyczne, psychologiczne i społeczne, które są przedmiotem zainteresowania różnych  
nauk.  Nie  jest  to  także  zbiór artykułów,  felietonów czy esejów.  Jednak niektóre,  
zwłaszcza  te  obszerniej  potraktowane  opracowania  haseł,  mają  pewne  cechy  
wymienionych  form dziennikarskich.

Nie jest może najważniejsze, czym naprawdę jest ta książka. Dla mnie, jej  
autora, jest ona na pewno zbiorem ważnych przemyśleń. Dla Czytelnika może się  
stać zarówno źródłem wiedzy, potwierdzeniem Jego własnej wizji  rzeczywistości,  
zachętą do własnych przemyśleń, jak i powodem do krytyki czy nawet kamieniem  
obrazy. Prezentowany bowiem w tej pracy model świata jest jednym z wielu. Jeśli  
więc kogoś bulwersują niektóre poglądy w niej przedstawione, może byłoby lepiej,  
aby czytał ją wybiórczo, lub nie czytał jej wcale. 

Co  było  powodem  powstania  tej  książki?  Zrodziła  się  ona  z  przyczyn  
bardzo osobistych. Parę lat temu dokonałem odkrycia, które mnie samego bardzo  
zaskoczyło.  Stwierdziłem,  że  przeważająca  większość  ludzi  nie  rozumie  w  pełni  
znaczeń  słów,  którymi  się  posługuje.  Gdy  mi  ktoś  prawił  na  przykład  
o odpowiedzialności,  wówczas  pytałem:  „A  czy  wiesz  co  to  jest  właściwie  
odpowiedzialność?”  W odpowiedzi zwykle słyszałem: „...aaa, ...no...,  to przecież  
jest oczywiste”. W najlepszym razie udawało mi się wydusić ze swojego rozmówcy  
jakąś zwięzłą definicję słownikową, ale nic ponad to. Wtedy uświadomiłem sobie, że  
płytkie,  powierzchowne  rozumienie  słów  –  to  bardzo  typowe  zjawisko  w  naszej  
kulturze.  W dodatku każdy rozumie  je  na swój sposób, czasem niepowtarzalny i  
jedyny w swoim rodzaju. Słowa bowiem, obok myśli i czynów, to jedno z narzędzi  
indywidualnego kształtowania każdej ludzkiej egzystencji. Słuszne się więc wydaje  
stwierdzenie: „Powiedz mi co znaczą dla ciebie określone słowa, a powiem ci kim  
jesteś”. 

Uświadomienie  sobie  tego  wszystkiego  skłoniło  mnie  to  do  długich  
rozmyślań.  W końcu zdałem sobie sprawę z tego, że ja również nie rozumiem wielu  
pojęć. Słowa to przecież tylko „symbole”, „etykietki”, które same przez się nic nie  
znaczą.  Ich znaczenie  zawiera się  bowiem w ich rozumieniu – a z rozumieniem  
bywa  różnie.  Stąd  narodził  się   pomysł  głębokich  przemyśleń  nad  znaczeniem  
różnych  słów  i  zapisywania  rezultatów  tych  przemyśleń.  Tak  powstał  „Mój  
prywatny  słownik”.  Moje  medytacje  ciągle  trwają  i w związku  z tym  –  słownik  
ciągle się powiększa. Powstał on z osobistych pobudek, po to, abym mógł z jednej  
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strony  sam  zrozumieć  to,  czego  nie  rozumiałem  i  przez  to  doskonalić  swoją  
świadomość, a z drugiej – aby wyrazić to, kim naprawdę jestem.

Ponieważ  każde  przedstawione  hasło  starałem  się  omówić  w  miarę  
wyczerpująco  i bez  odwoływania  się  do  pozostałych  haseł,  nie  dało  się  uniknąć  
pewnych  powtórzeń,  chociaż  występują  one  w  niewielkim  stopniu  i  tylko  przy  
omawianiu niektórych pojęć. Jest to uczynione w sposób świadomy i zamierzony, po  
to,  aby  uwypuklić  pewne  doniosłe  sprawy.  Chodzi  również  o  to,  aby  umożliwić  
posługiwanie się niniejszą książką tak jak słownikiem, które polega zazwyczaj na  
wybieraniu  określonych  haseł,  a  nie  czytaniu  wszystkiego  „od  deski  do  deski”.  
A zresztą,  już  starożytni  zauważyli,  że  „repetitio  est  mater  studiorum”,  więc  
powtarzanie nigdy nie zaszkodzi, choć czasem może denerwować.

Niniejsza praca jest wbrew nazwie czymś mniej i zarazem czymś więcej niż  
tylko słownikiem. Mniej – bo ogranicza się do niewielkiej ilości wybranych haseł,  
więcej  –  bo  niektóre  hasła  są  opracowane  znacznie  obszerniej,  niż  by  to  było  
możliwe  w  zwykłym  słowniku  czy  encyklopedii.  Ponadto  zawarłem  tu  wiele  
własnych,  osobistych  poglądów,  nie  starając  się  przy  tym  promować  żadnego  
systemu  filozoficznego  czy  religii.  Dlatego  odwoływałem  się  zarówno  do  religii  
Wschodu jak i Zachodu, np. cytując fragmenty Bhagavat-Gity jak i Biblii. Jednak  
moje interpretacje tych tekstów mają charakter prywatny i nie zawsze są zgodne z  
oficjalną wykładnią, dlatego należy je uznać wyłącznie za odmienne spojrzenie.   

 Postanowiłem podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, w nadziei, że  
mogą się Wam do czegoś przydać, a także dlatego, że być może skłoni to Was do  
własnych przemyśleń. Zdaję sobie również sprawę z tego, że niektóre stwierdzenia  
głoszone w tej książce nie każdemu przypadną do gustu. Proszę więc Was tylko o  
jedno, nie traktujcie tego co napisałem jako zbioru jedynie słusznych poglądów. Nie  
ma jedynie słusznych poglądów. Sam miałem nieraz duże wątpliwości, czy to co tu  
napisałem jest słuszne. Nie musicie się więc zgadzać z treścią „Mojego prywatnego  
słownika”, nie tylko w jakiejś jego części ale nawet w całości. Wystarczy, że nie  
przejdziecie obok jego haseł obojętnie. Jeżeli jednak omówienie któregokolwiek z  
tych haseł do czegoś Was zainspiruje, lub poszerzy Waszą wiedzę na dany temat, to  
„Mój prywatny słownik” spełni swoje zadanie. Nie przyswajajcie sobie jednak tych  
treści jako jedynej prawdy. Zawsze pamiętajcie, że każdy musi w końcu dojść sam  
do swojej własnej prawdy.

                                                                             Romuald Lipu-Akohard
 Powrót do spisu treści.
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Przedmowa do wydania 2
Minęło  już  13  lat  od  momentu,  gdy  powstał  Mój  prywatny  słownik.  

Szybko  zachodzące  zmiany  w  naszym  świecie  spowodowały,  że  pewne  
informacje  podawane  w  poszczególnych  hasłach  już  się  zdezaktualizowały.  
Dlatego w drugim wydaniu książki starałem się poprawić i uzupełnić  niektóre z  
pośród  tych  treści,  które  zdążyły  się  już  zestarzeć.  Oprócz  tego  jeszcze  raz  
przejrzałem tekst pod kątem drobnych błędów.

Aby Czytelnik miał świadomość tego, w jakim czasie określone hasło  
powstało,  na  końcu  opisu  każdego  hasła  podałem  rok  w  którym  zostało  
opracowane. W przypadku dokonania w danym haśle znaczących poprawek i  
uzupełnień,  wymieniłem  również  rok  wprowadzenia  ostatnich  poprawek.  
Zmieniłem  również  sposób  numerowania  kolejnych  wersji  książki,  które  w  
wydaniu 2 będą oznaczane jako 2a, 2b, 2c,... itd.

20 listopada 2018 roku     Romuald Lipu-Akohard
 

Powrót do spisu treści.
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Aborcja
Słowo  aborcja  wywodzi  się  z  łaciny  (abortio –  poronienie)  i  w 

powszechnym  rozumieniu  oznacza  sztucznie  wywołane  poronienie1; 
zaplanowane i świadomie przeprowadzone przerwanie ciąży. Aby można było 
więc mówić o aborcji,  przerwanie ciąży musi  być  poprzedzone intencją  jego 
dokonania.  Zgodnie z tą  definicją  wszystkie  inne przypadki niezamierzonego 
poronienia  nie  stanowią  aborcji,  a  większość z nich  określa  się  zwykle  jako 
samoistne.

Już  od  niepamiętnych  czasów  niektóre  kobiety  z  takich  czy  innych 
powodów  usiłowały  pozbyć  się  płodu  różnymi  metodami,  takimi  jak 
podskakiwanie, a nawet skoki z  dużej wysokości, bicie się po brzuchu, czy też 
spożywanie substancji  szkodliwych i trujących, w tym wywarów z niektórych 
ziół  (np.  ziela  ruty).  Zdarzało  się,  że  „spędzania  płodu”  dokonywali  różni 
znachorzy,  usiłując  uszkodzić  ten  płód  poprzez  wprowadzanie  rozmaitych 
przedmiotów do macicy. Jeśli jej przy tym nie przebili i nie wdała się infekcja,  
to czasem udawało im się przerwać ciążę bez tragicznych konsekwencji. Jednak 
najczęściej  takie działania kończyły się źle. Obecnie przeważająca większość 
aborcji jest dokonywana w gabinetach lekarskich przez znających się na rzeczy 
fachowców i chociaż takie zabiegi też niosą ze sobą pewne ryzyko, to jednak 
dużo mniejsze niż przy sposobach amatorskich. 

Metody przerywania  ciąży zależą od jej  czasu trwania.  We wczesnej  
ciąży,  zwykle  do  dziewiątego  tygodnia,  podaje  się  farmakologiczne  środki 
poronne.  Stosowane  chemikalia  najpierw  uszkadzają  zarodek,  a  potem 
wywołują  skurcze macicy,  co w następstwie  powoduje  jego wydalenie.  Jeśli 
stosuje się je w ciągu pierwszych czterdziestu kilku dni ciąży, zwykle obywa się 
bez  jakiejkolwiek  interwencji  chirurgicznej.  Dlatego  niektórzy  nazywają  to 
eufemistycznie „regulacją miesiączki”. W nieco późniejszej ciąży, a zwłaszcza 
w trzecim miesiącu,  stosuje  się  często odessanie  płodu,  mniej  więcej  w taki 
sposób,  jak robi  to odkurzacz, a następnie  wyłyżeczkowanie jamy macicy,  w 
celu usunięcia resztek tego płodu. Z powodu owego wyłyżeczkowania, które jest 
działaniem rutynowym przy takich  zabiegach,  aborcja  czasem jest  nazywana 
„skrobanką”.  W  drugim  i  trzecim  trymestrze  ciąży  metody  aborcji  bywają  
jeszcze bardziej drastyczne, dlatego pomińmy ich opisy smutnym milczeniem.

1 Niektórzy określenie aborcja pojmują jako synonim słowa poronienie. W weterynarii słowo to 
oznacza chorobowe poronienie niektórych zwierząt.
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Przyczyny aborcji

Dlaczego fizycznie żywi chcą przerywać proces powstawania nowych 
przejawów fizycznej  egzystencji?  Przyczyny usuwania  ciąży bywają  różne. Z 
jednej  strony jest  to  niekiedy absolutnie  niezbędne  dla  ratowania  cielesnego 
życia ciężarnej, ale z drugiej strony – i jest to najczęstszy przypadek – aborcja  
jest rezultatem wyboru, a nie konieczności. Przykładem ratowania życia kobiety 
jest przerwanie ciąży pozamacicznej2 i jest to bodaj jedyny przypadek zabicia 
płodu, który jest w pełni aprobowany przez kościół katolicki, bo w tej sprawie 
nie  ma  wyboru  –  zaniechanie  działań  może  prowadzić  do  śmierci  zarówno 
kobiety  jak  i  płodu.  Jednak  w  wielu  innych  przypadkach  jest  jakiś  wybór,  
zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy istnieje tylko pewne prawdopodobieństwo 
zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Czasami prowadzi to do dramatycznych 
decyzji  pociągających  za  sobą  nieodwracalne  rezultaty,  jak  na  przykład  w 
przypadku  znanej  siatkarki,  która  będąc  chora  na  białaczkę,  na  okres  ciąży 
zrezygnowała z agresywnej chemioterapii, aby donosić tę ciążę i nie uszkodzić 
przy tym płodu. Niestety, okazało się, że stan chorej pogorszył się i nie pomógł 
nawet  przeszczep  szpiku.  Osłabiony  organizm nie  oparł  się  zakażeniu.  Nie 
wiadomo,  czy  owa  chemioterapia  na  pewno  uratowałaby  jej  życie,  nie  jest  
wykluczone, że tylko by je trochę przedłużyła. Być może jednak poprzez swą 
decyzję oddała ona swoje życie w zamian za życie swojego dziecka. Nie zawsze 
jednak  sprawy  przedstawiają  się  tak  dramatycznie.  Niekiedy  ciąża  i  poród 
zagraża  tylko  zdrowiu3 kobiety,  np.  może  przyczynić  się  do  znacznego 
pogorszenia  wzroku  lub  nawet  oślepnięcia4.  Jednak  nawet  i  w  takich 
przypadkach decyzja o kontynuacji  albo przerwaniu ciąży jest  sprawą bardzo 
poważną.

Inna sprawa to kwestia uszkodzonego lub upośledzonego płodu. Jeszcze 
kilkadziesiąt  lat  temu  nie  sposób  było  dokładnie  przewidzieć,  czy  dziecko 
urodzi się zdrowe, jednak dziś wiedza medyczna i środki techniczne są na tyle  
rozwinięte,  że  można  to  określić  z  dużym  prawdopodobieństwem,  niekiedy 
graniczącym niemal z pewnością. Niektóre substancje chemiczne przyjmowane 
przez kobietę,  zwłaszcza we wczesnym okresie  ciąży,  mogą doprowadzić  do 

2 Ciążą pozamaciczna powstaje w następstwie zagnieżdżenia się płodu poza jamą macicy, np. w 
jajowodzie czy w jamie brzusznej. Donoszenie takiej ciąży jest wątpliwe. Istnieje duże ryzyko  
krwotoku do jamy brzusznej. Jest więc konieczne jej operacyjne usunięcie, obecnie najczęściej  
metodą laparoskopową.  

3 Ustawodawstwa niektórych  krajów,  np.  Hiszpanii,  traktują  pojęcie  zdrowia  kobiety bardzo 
szeroko,  włączając  w  to  zdrowie  psychiczne.  Jeśli  kobieta   wykazuje  objawy  depresji  
spowodowanej ciążą i żąda jej usunięcia, a zwłaszcza jeśli grozi samobójstwem, to może być 
to uznane za wskazanie do jej przerwania.

4 Chodzi tu np. o osoby ze znaczną krótkowzrocznością, którym grozi odklejenie się siatkówki.  
Ciąża i poród zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia takich następstw.
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trwałego uszkodzenia płodu i wystąpienia poważnych wad rozwojowych.  Pod 
koniec  lat  pięćdziesiątych  ubiegłego  wieku  w wielu  państwach  europejskich 
wprowadzono do sprzedaży lek o nazwie thalidomid, który reklamowano jako 
środek uspokajający szczególnie zalecany dla kobiet ciężarnych i zapewniający 
spokojny sen. W następstwie zażywania tego leku wystąpiły u ponad dziesięciu 
tysięcy dzieci  poważne wady rozwojowe,  przeważnie  niedorozwój  lub nawet  
brak kończyn,  a także ślepota,  głuchota  i  wiele  innych.  Szkodliwa dla  płodu 
może  być  wszelka  chemioterapia,  a  zwłaszcza  chemioterapia 
przeciwnowotworowa,  promieniowanie  radioaktywne,  alkohol  i  narkotyki,  a 
nawet  zwykłe  zatrucie  pokarmowe,  zwłaszcza  wtedy,  gdy ma  to  miejsce  w 
pierwszych tygodniach ciąży. Niestety, wtedy często kobieta jeszcze nie wie, że 
jest  zapłodniona.  Niebezpieczne  są  również  niektóre  choroby  zakaźne,  np. 
różyczka,  jeśli  wystąpi  w  ciągu  pierwszych  2  –  3  miesięcy  ciąży,  bo  w 
następstwie  jej  przebycia  noworodek  może  przyjść  na  świat  z  wadami 
wrodzonymi. Płód może mieć również wrodzone wady genetyczne, które można 
nierzadko przewidywać i wykrywać.

Pewne  przesłanki  medyczne,  a  zwłaszcza  badania  prenatalne,  mogą 
wskazywać na ciężkie uszkodzenie płodu, co może prowadzić do urodzenia się 
dziecka  upośledzonego,  kalekiego  lub  nawet  niezdolnego  do  samodzielnego 
życia. W takim przypadku również rozważa się możliwość aborcji ze wskazań 
medycznych.  Na  ogół  nie  ma  jednak  tu  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia 
kobiety, więc główny dylemat moralny zawiera się w pytaniu, czy dopuścić do 
przyjścia  na  świat  dziecka,  które  z  dużym prawdopodobieństwem może  być 
kalekie fizycznie, upośledzone umysłowo lub nawet niezdolne do życia, czy też 
przerwać tę ciążę. Zwykle bardzo trudno jest tu podjąć właściwą decyzję,  bo 
takich  sytuacjach  rodzice  najczęściej  chcą  bardzo  mieć  dziecko,  chociaż  z 
drugiej strony nie chcą sprowadzać na świat istoty kalekiej i upośledzonej, która 
by cierpiała i była nieszczęśliwa. 

Jednak najczęstszym powodem skłaniającym do aborcji jest niechciana 
ciąża,  która  mogła  powstać  na  wiele  różnych  sposobów.  Najbardziej 
drastycznym  przypadkiem jest  zapłodnienie  powstałe  w  następstwie  gwałtu. 
Natomiast  najbardziej  nieodpowiedzialną  niechcianą  ciążą  jest  ta,  która  jest 
następstwem zaniedbania antykoncepcji.  Pomiędzy tymi  skrajnymi sytuacjami 
jest wiele takich, gdy stosowano antykoncepcję, która jednak zawiodła.

Należy w tym miejscu postawić sobie zasadnicze pytanie: dlaczego w 
ogóle  jakaś  ciąża  jest  niechciana?  Dlaczego  zapowiedź  przyjścia  na  świat 
nowego człowieka nie jest witana z radością? Odpowiedź w każdym przypadku 
jest  bardzo  prosta  i  w  zasadzie  taka  sama.  Przyczyną  niechęci  do  ciąży  i  
macierzyństwa   jest  lęk  wywołany  przekonaniem,  że  ciąża  i  macierzyństwo 
mogą  stanowić  zagrożenie.  Przekonanie  to  może  mieć  różne  powody.  W 
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przypadku, gdy rzecz dotyczy następstw przedmałżeńskiego życia seksualnego 
panny pochodzącej  ze środowiska bardzo konserwatywnego,  a szczególnie ze 
wsi, może się ona wciąż spotkać z dezaprobatą społeczną, wytykaniem palcami,  
niekiedy nawet gromieniem z ambony, zwłaszcza wtedy, gdy nie jest możliwe 
poślubienie  ojca  dziecka.  Bywa  też,  że  taka  dziewczyna  zostaje  potępiona  i 
odrzucona  przez  rodzinę.  Jednak  otwarcie  granic  i  możliwość  swobodnego 
poruszania  się  po  krajach  Unii  Europejskiej,  a  także  telewizja  satelitarna,  
internet  i  inne  okna  na  świat  sprawiają,  że  mentalność  konserwatywnych 
środowisk prowincjonalnych się zmienia i dlatego zdarza się to coraz rzadziej.  
W dawnych czasach jedynym rozwiązaniem było  szybkie  wyjście  za mąż za 
jakiegoś zupełnie nieatrakcyjnego starszego mężczyznę, który zgodził się pojąć 
za żonę ciężarną pannę. Obecnie takie osoby coraz częściej  przenoszą się do 
miast,  gdzie ten problem już praktycznie  nie  istnieje.  Ciąża przestała  być  tu 
czymś wstydliwym. Jeszcze nie tak dawno aktorka, piosenkarka czy prezenterka 
telewizyjna,  będąc  w  trzecim trymestrze  ciąży,  unikała  pokazywania  swego 
brzucha, a nawet znikała  z ekranu na jakiś czas przed porodem. Obecnie często  
ostentacyjnie i z podniesioną głową demonstruje swój stan niemal do ostatniego 
tygodnia  ciąży.  Jednak nawet  w dzisiejszych  czasach panna  z dzieckiem ma 
mniejszy wybór partnerów i mniejsze szanse na zamążpójście. Decydując się na 
urodzenie i wychowywanie dziecka musi się liczyć z brakiem dobrej pracy, a 
czasem nawet z brakiem pomocy rodziny i życiem w biedzie. Lęk przed takimi  
następstwami,  a  nierzadko  również  i  wstyd  spowodowany  złamaniem zasad 
obowiązujących  w  danym  środowisku,  skłania  do  aborcji,  która  wydaje  się 
wtedy najlepszym rozwiązaniem.

Inną,  często  bardzo  silną  motywacją  do  aborcji  jest  ciąża 
pozamałżeńska,  szczególnie  wtedy,  jeśli  istnieje  duże  prawdopodobieństwo 
ujawnienia tego faktu, na przykład gdy do zapłodnienia doszło w czasie dłuższej  
nieobecności męża, lub żona zdradziła go z osobą o innym kolorze skóry. W obu 
tych przypadkach sprawa by szybko wyszła na jaw, co w zależności od poziomu 
moralnego,  charakteru  i  temperamentu  męża,  mogłoby  się  skończyć  tylko 
niezwykle rzadko wybaczeniem, dużo częściej awanturą zakończoną rozwodem, 
a czasem wyrafinowaną zemstą lub niekiedy nawet morderstwem. W dawnych 
czasach i w mniej ewidentnych sytuacjach często udawało się wmówić mężowi, 
że  to  jego  dziecko,  ponieważ  nie  było  wówczas  skutecznych  sposobów  na 
ustalenie  ojcostwa.  W  ubiegłym  wieku  ustalano  je  głównie  na  podstawie 
badania krwi, co niekiedy pozwalało wskazać lub wykluczyć konkretną osobę, 
ale nie zawsze dawało niezawodne wyniki. Dziś badania genetyczne przynoszą 
w  kwestii  ojcostwa  niemal  absolutną  pewność.  Lęk  przed  ujawnieniem  się 
prawdy bywa więc w tego rodzaju sytuacjach tak silny, że aborcja jest wtedy 
uważana za środek ratunkowy.
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Jeśli  nawet  ciężarnej  nie  grozi  dezaprobata  społeczna lub ujawnienie 
zdrady  małżeńskiej,  to  dziecko  może  być  postrzegane  jako  przeszkoda  w 
realizacji celów życiowych i robieniu kariery zawodowej czy nawet w zyskaniu  
sławy.  Dotyczy  to  zarówno  kobiet  samotnych  jak  i  mężatek,  które  mają 
wybujałe  ambicje  i  wielkie  plany,  ale  których  sytuacja  materialna  i  pozycja 
zawodowa  jest  jeszcze  nieustabilizowana,  bo  są  dopiero  na  początku  drogi. 
Dziecko, o którym wcale się nie marzy,  ale które może przekreślić wszystkie 
marzenia,  postrzegane  jest  jako  poważne  utrudnienie.  Gdy  kobieta  nie  ma 
chętnej do pomocy rodziny, nie stać jej na sfinansowanie opieki nad dzieckiem, 
a instynkt  macierzyński  został  mocno stłumiony przez błyskotki  tego świata, 
wówczas może pojawić się myśl o aborcji.

U niektórych  kobiet  ze słabo rozwiniętym instynktem macierzyńskim 
występuje również dość silny lęk przed bólem i zagrożeniami porodu, który nie 
jest  kompensowany pragnieniem posiadania potomka. Takie kobiety,  jeśli  już 
nawet  zdecydują  się  na  dziecko,  często  wywierają  naciski  na  lekarzy,  aby 
rozwiązanie odbyło się w znieczuleniu lub nawet metodą cesarskiego cięcia 5. 
Jednak nierzadko myślą  również o aborcji.  Świadomość nieprzygotowania do 
macierzyństwa  i  lęk  przed  jego  konsekwencjami  prowadzącymi  do  zmiany 
całego  dotychczasowego  trybu  życia  sprzyja  postawie,  w  której  ciąża  jest  
traktowana jako zagrożenie dla osobistej wolności, a to jeszcze bardziej skłania  
do aborcji. Są również osoby nie tylko pozbawione instynktu macierzyńskiego, 
ale oprócz tego lekkomyślne, niedojrzałe, infantylne i nieodpowiedzialne, które 
nie  traktują  ciąży  poważnie,  a  aborcję  uważają  za  rodzaj  zabiegu 
kosmetycznego.

Wiadomość o ciąży nie zawsze wywołuje u ciężarnej radość. Jeśli stało 
się to nieoczekiwanie, a kobieta znajduje się w sytuacji, w której z takich czy 
innych względów nie może sobie pozwolić na macierzyństwo, dodatni  wynik 
testu  ciążowego  wywołuje  zaskoczenie,  a  potwierdzenie  go  przez  badania 
lekarskie – szok, potem silny stres, a w końcu depresję. Czasem pojawiają się 
nawet myśli samobójcze. Nie tylko zatem aborcja, ale niekiedy sama ciąża może 
wywierać destruktywny wpływ na kobiecą psychikę. Dlatego też prawodawstwa 
niektórych  krajów  dość  szeroko  pojmują  tzw.  „względy  zdrowotne” 
przemawiające  za  przerwaniem  ciąży,  włączając  w  to  również  zdrowie 
psychiczne.  Gdy więc kobieta  grozi  samobójstwem,  zwykle  przemawia to za 
podjęciem decyzji o aborcji.

Nie  sposób również nie  wspomnieć  o roli  ojców przyszłego dziecka, 
którzy mogą swą partnerkę wspierać w decyzji urodzenia dziecka, ale mogą ją 
5 W  Polsce  dotychczas  nie  stosowano  rutynowo  znieczulenia  w  czasie  porodu,  bo  jest  to 

kosztowne i wymaga obecności anestezjologów, których brakuje. Jednak takie znieczulenia,  
podobnie jak cesarskie ciecie, dokonywane są  ze wskazań lekarskich.



13

również dość skutecznie do tego zniechęcać. Jest tak szczególnie wtedy, gdy nie  
są  związani  z  ciężarną  małżeństwem  i  nie  chcą  się  obciążać  wieloletnimi  
konsekwencjami  ojcostwa.  Czasami  jednak  bywa  i  tak,  że  nawet  najbliższa 
rodzina może namawiać do aborcji.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych motywacji do przerwania ciąży są 
tzw. względy społeczne. W Polsce, w 1956 roku wprowadzono ustawę, na mocy 
której  dozwolone  było  przerywanie  ciąży  również  „ze  względu  na  trudne 
warunki życiowe kobiety ciężarnej”. Jednak ten fakt nie podlegał weryfikacji,  
bowiem na mocy rozporządzenia ministra zdrowia zostało ustalone, że istnienie 
owych  ciężkich  warunków życiowych  stwierdza  się  wyłącznie  na  podstawie 
oświadczenia kobiety ciężarnej i dlatego nikt nie był obowiązany prawdziwości  
tego oświadczenia sprawdzić. Otworzyło to drogę do niemal nieograniczonego 
dostępu  do  wczesnych  aborcji.  Oczywiście  zdarzało  się,  że  rzecz  dotyczyła  
ubogich, wielodzietnych rodzin z marginesu społecznego, często alkoholików, 
w  których  w  ogóle  nie  stosowano  antykoncepcji,  a  kobieta  po  kolejnym 
porodzie  wkrótce  zachodziła  znowu  w  ciążę.  Jednak  ze  względu  na  brak 
kontroli, ciężarna mogła bezkarnie powiedzieć lekarzowi wszystko co jej ślina 
na  język  przyniosła,  co  skutkowało  tym,  że  przepis  ten  był  bardzo  często 
nadużywany.  W  latach  dziewięćdziesiątych  ubiegłego  wieku,  po  pewnych 
ustawodawczych  wahaniach,  ostatecznie  uznano  ten  zapis  za  niezgodny  z 
konstytucją i usunięto go z ustawy.

Są tacy, co uważają, że wroga postawa niektórych ludzi wobec ciąży i  
macierzyństwa  wynika  z  wrogiej  postawy  wobec  życia,  a  naszą  cywilizację 
określają oni jako „cywilizację śmierci”. Istotnie, wiele problemów tego świata  
jest  rozwiązywanych  za  pomocą  śmierci.  Nawet  sprawiedliwość  niekiedy 
wymierza się za pomocą śmierci. Konflikty między jednostkami często kończą 
się  przelewem  krwi.  Konflikty  między  państwami  prowadzą  do  wojen,  na 
których również krew leje się strumieniami. Terroryści  zabijają siebie i innych, 
głównie po to, aby coś wymusić lub zamanifestować wyższość jakichś swoich 
racji.  Ludzie w niektórych krajach masowo umierają z głodu, a mało kogo to 
obchodzi. Roślinom dostarcza się szkodliwych nawozów sztucznych i skrapia 
się  je  pestycydami,  a  zwierzęta  hodowlane  karmi  się  niezdrową  paszą.  To 
również zabija,  chociaż powoli i niepostrzeżenie. Ludzie nie szanują życia w 
różny sposób. Każdy, kto siada po pijanemu lub pod wpływem narkotyków za 
kierownicę, igra ze śmiercią. Każdy, kto pali dwie paczki papierosów dziennie, 
igra  ze śmiercią.  Zatem jeśli  brakuje  szacunku dla  życia  urodzonych,  to  czy 
można się dziwić, że nie szanuje się życia płodowego?  
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Etyczne aspekty aborcji

Zagadnienie  aborcji,  podobnie  jak  i  eutanazji,  wiąże  się  z  jednym z 
największych  dylematów  moralnych.  Poglądy  w  tej  kwestii  bywają  bardzo 
kontrowersyjne, a temat dopuszczalności przerywania ciąży jest przy tym przez 
wielu traktowany bardzo emocjonalnie, co prowadzi do skrajnych wypowiedzi, 
z  jednej  strony  żądających  całkowitego  zakazu  aborcji  z  tego  powodu,  że 
„aborcja  to  morderstwo  nienarodzonego  dziecka”,  a  z  drugiej  strony 
dopuszczających aborcję na życzenie dlatego, że „kobieta ma prawo do aborcji,  
bo ma prawo do dysponowania  własnym ciałem”.  Większość  współczesnych 
kościołów stoi na stanowisku całkowitej  niedopuszczalności aborcji.  Podobne 
stanowisko prezentują różne świeckie ruchy obrony życia. W przeciwieństwie 
do tego, niektóre partie lewicowe i różne ruchy wyzwolenia kobiet opowiadają  
się  za  powszechnym  prawem  do  aborcji,  nawet  bez  konieczności  jej 
uzasadniania względami medycznymi czy prawnymi.

Stosunek  do  aborcji  zmieniał  się  w  ciągu  dziejów.  Prawo  rzymskie 
dopuszczało  aborcję,  pozwalało  też  na  zabijanie  niedorozwiniętych  i 
zdeformowanych  noworodków.  Jednak  chrześcijaństwo  od  samego  początku 
odnosiło się do niej bardzo krytycznie. Już w pierwszych wiekach naszej  ery 
niektórzy teologowie  chrześcijańscy potępiali  przerwanie  ciąży tak samo jak 
dzieciobójstwo.  Ale  myśliciele  chrześcijańscy  rozważali  również  problem 
człowieczeństwa płodu.  Istotna stała  się  odpowiedź  na pytanie:  Kiedy dusza 
wnika do ciała płodu? Bo jakże zarodek bez duszy mógłby być człowiekiem? 
Święty Augustyn  uważał,  że  dusza łączy się  z  ciałem w czterdziestym dniu 
ciąży. Sobór Nicejski II uzupełnił, że dotyczy to tylko chłopców, bo do żeńskich 
zarodków dusza  wstępuje  dopiero  w  osiemdziesiątym  dniu.  Podobne  zdanie 
miał  na ten temat  święty Tomasz z Akwinu, który napisał,  że „Zarodek płci  
męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach, zarodek żeński po 80. Dziewczynki  
powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów”6. 
Sądził  on, że aborcja  nie jest  grzechem,  dopóki płód nie  zostanie obdarzony 
duszą.  Skrajnie  rygorystyczny  pogląd  kościoła  katolickiego  w  kwestii 
przerywania  ciąży został  przedstawiony dopiero  w XIX wieku przez papieża 
Piusa IX, który zabronił aborcji w każdym okresie ciąży. 

Obecnie  stanowisko  Watykanu  w tej  kwestii  jest  niezwykle  sztywne 
oraz całkowicie  nieprzejednane  i  sprowadza się  do potępienia  niemal  każdej  
aborcji,  z niewielkimi wyjątkami. Ale nie tylko do tego. Księga VI, część II,  
tytuł  VI,  kanon  1398  Kodeksu  Prawa  Kanonicznego7 głosi:  „Kto  powoduje 
przerwanie ciąży,  po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej  mocą 

6 Źródło: "http://pl.wikiquote.org/wiki/Tomasz_z_Akwinu"
7 Czyli prawa kościelnego.
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samego prawa”. Wydawałoby się, że jest tak dlatego, że kościół katolicki wielce 
sobie ceni życie ludzkie. Ale zabójca kogoś już urodzonego, niezależnie od tego 
czy jest  to małe dziecko czy dorosły,  tego rodzaju ekskomunice nie podlega. 
Tylko stosowanie przymusu fizycznego wobec Biskupa Rzymskiego wywołuje 
na  mocy  kanonu  1370  (księga  VI  część  II,  tytuł  II  Kodeksu  Prawa 
Kanonicznego) podobną anatemę. Można zatem przypuszczać, że nietykalność 
płodu jest dla kościoła katolickiego tak samo cenna, jak nietykalność cielesna 
Biskupa  Rzymskiego.  Życie  człowieka  będącego  w  pełni  rozwiniętą  istotą 
urodzoną na tym świecie – już nie. Dochodzi  więc do takiego paradoksu,  że 
kobieta, która dokonała aborcji, jest na mocy kanonu 1398 KPK nieodwołalnie 
ekskomunikowana,  a kobieta,  która po porodzie dziecko zadusiła,  utopiła lub 
wyrzuciła do kubła na śmieci, już temu kanonowi nie podlega8. Wygląda więc 
na to, że życie bezrozumnej zygoty9 jest przez kościół katolicki stawiane wyżej 
niż życie w pełni ukształtowanej istoty, zdolnej do istnienia poza łonem matki10.

Większość religii świata ma bardzo krytyczny pogląd na temat aborcji, 
potępia  ją  hinduizm  i  buddyzm,  jednak  judaizm  i  islam  dopuszcza  ją  w 
określonych okolicznościach (zagrożenie życia matki, zgwałcenie, uszkodzenie 
embrionu, itp.). Kościoły protestanckie prezentują różne postawy wobec aborcji.  
Niektóre zdecydowanie potępiają przerywanie ciąży, jednak z drugiej strony np. 
znaczna  część  duchownych  luterańskich  w  Niemczech  i  w  krajach 
skandynawskich  nie  potępia  jednoznacznie  takich  zabiegów,  a  Amerykański 
Kościół Episkopalny wręcz popiera prawo kobiet do decydowania o aborcji.

Istnieją  liczne  ruchy  pro-life  potępiające  aborcję  i  żądające  jej  
całkowitego zakazu. O rozmiarach ich działalności można się przekonać podając 
hasło „aborcja” w jakiejś wyszukiwarce internetowej. Jednak spojrzenie na ten 
problem,  prezentowane  na większości  takich stron internetowych,  jest  oparte 
głównie na stanowisku kościoła katolickiego i równie skrajne. Głosi się więc na 
tych stronach, że płód jest człowiekiem od chwili poczęcia, przez co aborcja jest  
morderstwem.  Poprzez  zdjęcia,  drastyczne  opisy  aborcji  i  zamieszczanie 

8 Oczywiście  dzieciobójstwo  jest  również  przez  kościół  katolicki  bardzo  potępiane,  dlatego 
sprawczyni takiej zbrodni również nie będzie lekko,  ale faktem jest,  że temu kanonowi nie  
podlega.

9 Zygota to komórka, która powstała po połączeniu się komórki jajowej z plemnikiem. Tą nazwą 
określa się również organizm, który rozwija się z takiej komórki.

10 Zgodnie  z  polskim  prawem,  aborcja,  skutkująca  kościelną  klątwą,  nie  ściąga  na  kobietę  
świeckiej kary. Uśmiercenie dziecka już po porodzie jest natomiast przestępstwem, ale jeśli  
nastąpiło  to  tuż  po  jego  urodzeniu,  wówczas  nierzadko  dobry  adwokat  wsparty  opinią 
odpowiedniego rzeczoznawcy zdoła przekonać sąd, że oskarżona była w szoku poporodowym 
i działała pod jego wpływem, co wiąże się ze znacznym złagodzeniem kary (art. 149 Kodeksu 
Karnego).  Jednak wiele  takich morderstw dzieci  ma znamiona działania  z premedytacją,  a  
nawet  recydywy,  jak  np.  w  przypadku  kobiety,  która  wielokrotnie  umieszczała  zwłoki 
urodzonych przez siebie dzieci w plastikowych pojemnikach.
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wyznań tych osób, które miały z nią do czynienia, usiłuje się wzbudzać takie  
uczucia, które skłaniają do jej potępienia. Nie sposób nie dostrzec żarliwości, z 
jaką  działają  te  grupy,  jednak  trzeba  również  zauważyć,  że  niektóre  takie 
działania  mogą  prowadzić  do  braku  obiektywizmu,  a  nawet  do  pewnych 
nadużyć. Jednym z typowych nadużyć niektórych ruchów antyaborcyjnych jest 
ilustracja  przekonań  ich  przedstawicieli  zdjęciami  pochodzącymi  z  bardzo 
późnych aborcji dokonywanych często w trzecim trymestrze ciąży, kiedy to płód 
wyglądem przypomina noworodka i jest już możliwe podtrzymanie jego życia w 
inkubatorze. Takich aborcji dokonuje się na ogół bardzo mało11. Są one zwykle 
w  większości  krajów  niemal  całkowicie  zabronione  prawnie12,  z  wyjątkiem 
przypadku ratowania życia lub zdrowia kobiety. Przeważająca większość aborcji  
jest dokonywana w ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży, kiedy to embrion 
wygląda  zupełnie  inaczej  i  tym  bardziej  nie  przypomina  człowieka,  im 
wcześniejsza  jest  ciąża.  Ale  do  protestu  przeciw  dokonywanym  najczęściej  
takim wczesnym aborcjom używa się czasem zdjęć z rzadko wykonywanych na 
świecie (najczęściej  w USA) późnych aborcji,  co wydaje  się stanowić pewną 
manipulację. 

Taką samą próbą grania na uczuciach, jak w przypadku zdjęć płodów 
uśmiercanych  wstrzykiwaniem  do  macicy  roztworu  soli  lub  podawaniem 
środków wywołujących  zatrzymanie pracy serca, jest używanie do nazywania 
płodu  słowa  „dziecko”.  Charakterystyczną  cechą  czasów współczesnych  jest 
tendencja do zmiany znaczenia słów. Od dawien dawna określenie „dziecko” 
odnosiło  się  do  człowieka  od  chwili  urodzenia  do  osiągnięcia  wieku 
młodzieńczego. Tak też pojmuje to słowo medycyna. Ostatnio jednak, zdaje się 
pod  wpływem  nauk  kościoła  katolickiego,  uznanie  zyskały  pewne  definicje 
prawne,  według  których  dzieckiem  jest  człowiek  od  chwili  poczęcia  do 
uzyskania pełnoletności. Takie definicje mogą jednak wzbudzać wątpliwości, bo 
to jest  tak,  jakby rybą nazywać zapłodnioną ikrę,  żabą nazywać zapłodniony 
żabi skrzek, motylem nazywać larwę, jabłkiem nazywać zapylony kwiat jabłoni,  
drzewem  nazywać  kiełkujące  nasionko,  albo  domem  nazywać  wykop  pod 
fundamenty.  Jeżeli nawet to, co mieści się w łonie matki w trzecim trymestrze  
ciąży, można by niewątpliwie nazwać dzieckiem nienarodzonym, to określanie 
tym mianem kilkudniowego, czy nawet kilkutygodniowego zarodka13,  wydaje 

11 Pojęcia „mało” lub „dużo” są oczywiście względne. Procentowo, w odniesieniu do wszystkich 
aborcji, liczba późnych aborcji jest niewielka. Ale z drugiej strony, kilkanaście tysięcy takich 
przerwań ciąży dokonywanych w USA w ciągu roku wydaje się być dużą liczbą.

12 W niektórych krajach jednak, jak np. w USA,  aborcja jest legalna w bardzo szerokim zakresie,  
co jest następstwem wyroku Sądu Najwyższego z roku 1973, który orzekł, że ograniczanie  
kobiecie  dostępu  do  aborcji  jest  sprzeczne  z  Konstytucją  Stanów Zjednoczonych,  a  płód 
według XIV poprawki do Konstytucji nie jest osobą. 

13 Okres zarodkowy trwa do około szóstego tygodnia ciąży,  kiedy to  wszystkie  narządy ciała  
zostają w zasadzie wykształcone i wówczas rozpoczyna się okres płodowy.
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się  być  nadużyciem i  to  tym większym,  im mniej  czasu  upłynęło  od  chwili  
zapłodnienia.  Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić,  że niszczenie życia 
bez  uzasadnionego  powodu  jest  czymś  złym  nie  tylko  w  odniesieniu  do 
człowieka, ale każdej żywej istoty. Jest to nie tylko naganne moralnie, ale często 
stanowi naruszenie prawa, bo np. za ścięcie drzewa bez zezwolenia grozi kara 
grzywny, a gdy jest to kilkusetletni dąb będący pomnikiem przyrody, wówczas 
można  się  spodziewać,  że  będzie  bardzo  wysoka.  Ale  takiego  aktu 
barbarzyństwa nie sposób porównywać ze zniszczeniem kiełkującego żołędzia, 
gdyż nie niszczy się przecież drzewa, które wszak jeszcze fizycznie nie istnieje,  
ale tylko przerywa się początkowe stadium procesu jego tworzenia.

Problem aborcji jest w jakimś stopniu podobny do problemu eutanazji i  
z reguły przeciwnicy jednego z tych działań, skierowanych przeciw kontynuacji  
istnienia  ciała  fizycznego,  równocześnie  sprzeciwiają  się  drugiemu.  Ich 
stanowisko uwidacznia wielki paradoks w nim tkwiący.  Wszelcy przeciwnicy 
aborcji  czy  eutanazji  opierają  się  bowiem  z  jednej  strony  na  przesłankach 
religijnych, które głoszą, że życia pod żadną postacią i w żadnej jego fazie nie  
wolno  niszczyć.  Co  prawda  zaraz  zastrzegają,  że  dotyczy  to  wyłącznie 
człowieka i  że są w tej  regule wyjątki.  Z drugiej  strony utożsamiają  życie  z 
funkcjonowaniem  ciała  fizycznego.  Śmieszne  jest  to,  że  nawet  najbardziej 
skrajni  pod  tym  względem,  gdy mowa  o  umyśle  i  o  świadomości,  od  razu 
zaczynają mówić „mózg to”, czy „mózg tamto”. Nie jest w pełni jasne, dlaczego 
tak się dzieje. Może nie chcą być posądzeni o postawę antynaukową i od razu 
utożsamiają się z poglądem niegdyś tak bardzo w nauce rozpowszechnianym i 
obecnie  wciąż  propagowanym,  który  głosi,  że  to  mózg  jest  generatorem 
świadomości. Ale przecież taki pogląd wiąże się z ateizmem, ponieważ śmierć 
mózgu oznacza wtedy koniec świadomości14. I w tym właśnie tkwi sprzeczność, 
że osoby niekiedy głęboko religijne,  od których można by oczekiwać,  iż ich 
uwaga będzie skierowana w stronę ducha raczej niż materii, traktują życie tak 
samo jak ateiści, jako coś, co istnieje przede wszystkim w ciele fizycznym. Bo 
jeśli by uznać duchowość za podstawę wszelkiego życia, świat niefizyczny za 
główny  nośnik  świadomości,  a  istnienie  w  duchu  za  podstawowy  przejaw 
egzystencji,  to takie życie  należałoby uznać za wieczne, czyli  za takie, które 
nigdy nie zaczyna się, ani nie kończy.  Unicestwienie ciała fizycznego byłoby 
wówczas tylko  śmiercią materialnego aspektu człowieka, a nie całej jego istoty. 
Wtedy zabicie kogokolwiek musiałoby być uznane za niemożliwe, bo  duch jest 
niezniszczalny.

Do problemu łączenia duszy i ciała, którego obecnie kościół katolicki 
nie  rozważa,  wrócili  niektórzy  badacze  zajmujący  się  parapsychologią. 

14 Można wtedy tworzyć jeszcze jakieś dziwaczne teorie, np. że w chwili śmierci mózgu jest ona  
„przechwytywana” przez jakiś boskie siły, ale są to fantazje bez pokrycia. 
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Stosowali regresję hipnotyczną15 oraz wykorzystywali channelingi, by uzyskać 
odpowiedź na pytanie, kiedy istota energetyczna człowieka łączy się z ciałem.  
Rezultaty  takich  badań  były  na  ogół   podobne.  Wynika  z  nich,  że  energia 
duchowa nie wnika w ciało,  ale raczej  je otacza. Zatem to nie ciało zawiera 
duszę,  ale dusza zawiera ciało,  gdy przejmuje nad nim kontrolę.  Ważną rolę 
odgrywa  w  tym  mózg,  który  jednak  nie  jest  generatorem świadomości,  ale 
czymś  w  rodzaju  przekaźnika,  interfejsu  sprzęgającego,  transformatora, 
transmitera  informacji,  który  zapewnia  wzajemne  interakcje  między 
energetycznym polem otaczającym i ciałem materialnym16. Wyniki niektórych z 
tych badań wskazywałyby na to, że trwałe sprzężenie aspektu energetycznego 
istoty ludzkiej i materialnego płodu następuje dość często tuż przed porodem, 
czasem w jego trakcie lub w chwilę po urodzeniu, a tylko rzadko wcześniej i to  
na ogół nie przed szóstym miesiącem ciąży.  Z tych badań wynikałoby17 zatem, 
że wczesna aborcja jest prawdopodobnie tylko zniszczeniem przeistaczającej się 
materii, jeszcze bezrozumnej i bezdusznej. Jeśli to prawda, to wówczas nie ma  
mowy o zabiciu istoty pojmowanej jako „homo sapiens”.

Wczesna  aborcja  farmakologiczna  zwykle  nie  jest  w  świadomości 
społecznej  kojarzona z zabójstwem człowieka, a niektórzy nawet nazywają ją  
„regulacją okresu”, ponieważ zarodek jest wtedy bardzo mały i zwykle obywa 
się bez interwencji  chirurgicznej.  Skutkiem tego jest  fakt,  że mało kto jasno 
sobie  uświadamia,  iż jakaś żywa istota doznała krzywdy.  Dotyczy to jednak 
tylko  pierwszych  6  –  7  tygodni  ciąży.  Gdy  jest  ona  nieco  bardziej 
zaawansowana,  świadomość taka istnieje,  bo wtedy stosuje  się różne metody 
mechanicznego niszczenia płodu, jak na przykład podciśnieniowe odsysanie czy 
rozczłonkowywanie  za pomocą  szczypiec chirurgicznych.  Płód ma już wtedy 
wykształcone wszystkie narządy ciała, a wyglądem zaczyna przypominać istotę 
człekokształtną.  Może  też  wykonywać  proste  ruchy  i  zginać  kończyny,  co 
zostało pokazane na filmie Niemy krzyk, w którym przedstawiono reakcję płodu 
na aborcję podciśnieniową. Zdjęcia te na wielu ludziach wywarły wstrząsające 

15 Czyli cofnięcie się w hipnozie do określonego czasu w przeszłości. Regresję hipnotyczną do 
okresu płodowego stosowali również psychologowie, np. Amerykanka Helen Wambach, która 
wyniki swoich badań opublikowała w książce „Life before life”.

16 Aktywność i rodzaj tej transmisji objawia się w zapisie encefalograficznym. Fale EEG nie są 
przejawem  świadomości  czy  myślenia,  ale  raczej  skutkiem  ubocznym  połączenia  pola 
energetycznego  otaczającego  ciało  z  układem  nerwowym,  czymś  w  rodzaju  „sygnału 
taktującego”, którego obecność świadczy o istnieniu tego połączenia. „Płaskie EEG” wskazuje 
przede wszystkim na to,  że owo połączenie zostało przerwane,  a nieodwracalne zmiany w 
mózgu nie są przyczyną lecz raczej efektem wtórnym tego faktu. 

17 Chodzi  tu,  oczywiście,  tylko  o  hipotezę,  bo  tego  rodzaju  wnioskowanie  nie  jest  logicznie 
pewne. Poza tym niektórzy badacze poddają w wątpliwość niezawodność regresji hipnotycznej  
jako metody naukowej,  a większość naukowców całkowicie odcina się od wszelkich badań 
parapsychologicznych.



19

wrażenie, a film stał się jednym ze sztandarowych materiałów propagandowych 
wszelkich ruchów antyaborcyjnych.  Jednak sam tytuł tego filmu jest już pewną 
manipulacją,  bo  zastosowany  tam  oksymoron  sugeruje,  że  płód  krzyczał, 
chociaż tak na prawdę nie mógł wydawać jeszcze dźwięku. To, co pokazano na 
filmie,  może  bulwersować  i  przerażać,  ale  nie  jest  to  nic  niezwykłego. 
Wszystko,  co  nie  może  krzyczeć,  w  obliczu  śmierci  wykonuje  rozpaczliwe 
ruchy,  na przykład owad, robak, ośmiornica,  kijanka, ryba,  itp. Wszystko, co  
może wydawać głos, w obliczu unicestwienia  krzyczy.  Jeśli  ktoś choć raz w 
życiu słyszał  przeraźliwy krzyk świni  prowadzonej  na rzeź, to na pewno nie 
zapomni go do końca ziemskiego życia. Gdyby ktoś wybrał się na wycieczkę do 
rzeźni  i  prześledził  proces  wyrobu  wędlin  od  samego  początku,  to  jest  od 
uśmiercania  zwierząt,  a  następnie  ich  patroszenia  i  ćwiartowania,  to 
prawdopodobnie  nie  tknąłby  już  tych  wędlin,  a  może  nawet  przeszedłby na 
wegetarianizm.  Ale  większość  ludzi  woli  jeść  ze  smakiem  kiełbasę  lub 
schabowego i niczego nie wiedzieć. Ich schizofrenia moralna polega na tym, że 
roztkliwiają się nad losem psa zabitego dla pozyskania smalcu18, a nawet usiłują 
zabójcę tego psa postawić przed sądem, ale zabójcom świń płacą wynagrodzenia 
i  premie  za  dobrze  wykonaną  robotę.  Rozczulają  się  gdy  natrafią  na 
bezdomnego  kotka,  ale  godzą  się  na  istnienie  ferm  hodowlanych,  których 
karmione  sztuczną  paszą  krowy  nigdy  nie  opuszczają,  do  końca  życia  nie  
ujrzawszy łąki porośniętej zieloną, soczystą trawą, a karmiony na siłę, stłoczony 
drób nie ma miejsca, by sobie pobiegać. Roztkliwiają się nad losem ludzkiego 
zarodka, ale posyłają swoich synów na wojnę, z której owi synowie czasem nie 
wracają. Stawiają przed sądem tych, którzy ten zarodek uśmiercili, ale stawiają  
pomniki  zwycięzcom  bitew,  którzy  mają  znacznie  więcej  krwi  na  rękach. 
Wykluczają  ze  swej  społeczności  kobiety,  które  pozwoliły  na  uśmiercenie  
nienarodzonych,  ale  posyłają  swoich  kapelanów  do  tych,  którzy  idą  zabijać 
narodzonych.

Przypadki  bardzo  wczesnej  aborcji  trudno  traktować  jako  zabójstwo 
dziecka nienarodzonego, bo przecież nie można zabić czegoś, czego jeszcze nie 
ma.  Dotyczy to szczególnie antykoncepcji  za pomocą wkładki domacicznej19, 
stosowania  tabletki  wczesnoporonnej,  jak i  obumierania  jaj  zapłodnionych w 
probówce.  Zarodek już od samego początku zawiera  w sobie plany budowy 
przyszłego ciała  ludzkiego oraz dysponuje  sposobem ich realizacji,  ale  czym 
innym są plany, a czym innym gotowa konstrukcja. Czym innym są fundamenty, 
a  czym  innym  wybudowany  dom.  Posługując  się  analogią  kulinarną  można 

18 Niektórzy wierzą, że psi smalec ma właściwości lecznicze.
19 Ciało obce w macicy nie dopuszcza do trwałego zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja, dlatego  

kościół katolicki jak i przedstawiciele ruchów pro-life taką formę antykoncepcji utożsamiają z 
aborcją.
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powiedzieć,  że  spożywanie  kurzych  jajek,  nawet  zapłodnionych20,  trudno 
uważać za spożywanie kury, bo przecież w takim jaju żadnej kury jeszcze nie 
ma.  Podobnie  we  wczesnych  stadiach  rozwoju  ludzkiego  zarodka  trudno 
dopatrzyć się człowieka.

Późna  aborcja,  zwłaszcza  wtedy,  gdy płód  mógłby  już  samodzielnie 
funkcjonować,  rzeczywiście  może  być  nazwana  zabójstwem nienarodzonego 
dziecka.  Ale  i  tu  nie  można  przesądzać  o  winie,  bo  przecież  jej  powodem 
mogłoby być  ratowanie  fizycznego  zdrowia  lub  życia  matki.  Ma  ona  prawo 
cenić swoje  życie  bardziej,  niż kogokolwiek innego. Wszak jest  istotą  już w 
pełni  ukształtowaną,  z  zasobem  doświadczeń,  bagażem  wspomnień 
i niezrealizowanymi  jeszcze marzeniami;  istotą,  która kocha życie,  pragnie w 
nim spełnienia i boi się przedwcześnie opuścić ten świat, bo nie wie co ją spotka 
po tamtej stronie. Dlaczego miałaby traktować siebie jak maszynę do rodzenia,  
która  ma  zrobić  swoje,  a  potem utracić  na  zawsze  zdrowie  lub  umrzeć?  Z 
drugiej strony dziecko w jej łonie, jeśli zyskało już świadomość, wówczas też  
chce żyć, chociaż jego karta życia jest jeszcze nie zapisana. Jeśli ryzyko utraty  
życia  ciężarnej  jest  duże  lub  duże  jest  prawdopodobieństwo  zapadnięcia  na 
zdrowiu w takim stopniu, że to życie stałoby się nieustającą udręką, wówczas 
każdy jej  wybór  jest  moralnie  usprawiedliwiony.  Tak  więc  kobieta  może  z 
miłości  do  swego  życia  zdecydować  się  na  aborcję  lub  z  miłości  do 
nienarodzonego potomka podjąć  ryzyko  utraty własnego zdrowia  albo  nawet 
własnej śmierci.

Każdy budowany dom staje się nim stopniowo. Gdy koparka zaczyna 
przygotowywać wykop pod jego fundamenty,  wówczas jest  tam zero procent 
domu, gdy powstał już szkielet drugiego piętra, jest to dom w stadium budowy,  
a  gdy  zostaje  odpowiednio  wyposażony,  otynkowany  od  zewnątrz  i 
wymalowany od środka, staje się domem ukończonym i jest wtedy gotowy do 
zasiedlenia.  Tak  samo  płód  staje  się  ludzkim ciałem stopniowo.  W  świeżo 
powstałej zygocie jest zero procent człowieczeństwa, płód czteromiesięczny jest  
ciałem ludzkim w stadium budowy, a w płód co najmniej sześciomiesięczny  ma 
już  niemal  sto  procent  cech  ludzkich  i  jest  wówczas  ciałem  gotowym  do 
zasiedlenia przez duszę. 

Nie  można  więc  kwestii  aborcji  zaszufladkować,  ogłaszając  ją  albo 
zbrodnią  albo  przejawem prawa  kobiety  do  dysponowania  własnym  ciałem. 
Problem ten  jest  zbyt  poważny,  by  można  było  go  tak  łatwo  rozstrzygnąć. 
Poglądy  duchowieństwa,  tak  skrajnie  przeciwne  do  poglądów  wojujących 
feministek, są rezultatem polaryzacji stanowisk. Ale przechodzenie na pozycje 
20 Kogut nie jest potrzebny do tego, aby kury znosiły jaja, chociaż niektórzy twierdzą, że jego 

obecność  w kurniku zwiększa ich nośność. Jajka wiejskie często bywają zapłodnione, podczas 
gdy jajka fermowe, na przykład z chowu klatkowego, nie są zapłodnione.
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antagonistyczne zawsze prowadzi w jakimś stopniu do mijania się z prawdą. To, 
czego żądają owe feministki jest nadużyciem wolności osobistej. To, co głosi 
kościół katolicki, byłoby konsekwentne wtedy, gdyby w równej mierze domagał 
się prawa do życia wszystkich urodzonych i stosował jednakowe sankcje za jego 
naruszenie.  Ale  wtedy musiałby  potępiać  w takim samym stopniu  nie  tylko 
aborcję, ale każde zabójstwo, również to na wojnie i to, które jest dokonywane 
w ramach egzekucji.  Albowiem piąte  przykazanie  mówi  „Nie zabijaj”,  a  nie  
„Nie zabijaj tych, którym przyznano prawo do życia”. Wszyscy mają prawo do 
życia.  Młodzi  i  starzy.  Mądrzy i  głupi.  Uczciwi i  nieuczciwi.  Sprawiedliwi  i 
niesprawiedliwi.  Narodzeni  i  nienarodzeni.  Jest  to  bowiem prawo  naturalne 
Wszechświata.

Na  domiar  złego,  potępieniu  przez  kościół  wszelkiej  aborcji  nie 
towarzyszy  wystarczająca  zachęta  do  antykoncepcji.  Niektóre  sposoby 
zapobiegania ciąży są potępiane przez kościół niemal na równi z aborcją, jak na 
przykład  wkładki  domaciczne.  Jest  on  przeciwny  również  wielu  innym 
metodom,  w  tym  również  prezerwatywie,  która  pełni  nie  tylko  funkcję 
antykoncepcyjną,  ale  pozwala  dość  skutecznie  chronić  się  przed  chorobami 
przenoszonymi drogą płciową, w tym przed wirusem HIV.  Jedynymi w pełni 
dopuszczonymi przez kościół metodami są tzw. metody naturalne (np. metoda 
termiczna, Billingsa, czy kalendarzyk małżeński), które niestety są zawodne21. 
Ci,  którzy  ekskomunikują  za  aborcję  i  równocześnie  zabraniają  stosowania 
większości metod antykoncepcji, godząc się jedynie na jedne z tych najbardziej 
niepewnych, przypominają owych znanych z ewangelii „uczonych w Prawie”,  

21 Wszystkie  te  metody  polegają  na  przewidywaniu  okresu  niepłodności  kobiety.  Każde 
przewidywanie jest tylko tym czym jest i jeśli zawiedzie, to o „wpadkę” nie trudno. Metoda 
kalendarzykowa jest najbardziej zawodna bo nie uwzględnia indywidualnych różnic przebiegu 
cyklu miesięcznego. Pozostałe metody polegają na codziennych obserwacjach (np. pomiarze 
temperatury),  co  pozwala  dość  dokładnie  poznać  indywidualne  cechy cyklu  miesięcznego, 
wyznaczyć  rytm płodności  i  ustalić  przypuszczalny moment  jajeczkowania.  W ten  sposób 
można  przewidywać  jego  wystąpienie  w  przyszłości  i  unikać  stosunków  seksualnych  w 
prognozowanych okresach płodności. Niestety, metody te nie dają pewności tych prognoz u 
kobiet, których cykle są nieregularne. Ale również przy bardzo regularnych cyklach zawsze 
może  zdarzyć  się  jajeczkowanie  paracykliczne.  Jeśli  wówczas  kobieta  nawet  stwierdzi  np.  
nietypowy skok temperatury w okresie prognozowanym jako niepłodny, to zwykle jest już za 
późno. Stąd niepewność metod naturalnych. Aby zwiększyć ich niezawodność, należałoby je 
łączyć z innymi, nienaturalnymi metodami, co znacznie zmniejszyłoby ryzyko zajścia w ciążę, 
bowiem  zgodnie  z  prawami  matematyki,  prawdopodobieństwo  „wpadki”  byłoby  wtedy 
iloczynem  prawdopodobieństw  niepowodzenia  każdej  z  metod.  Wysoką  niezawodność 
zapewnia  również  łączenie  ze  sobą  metod  nienaturalnych,  np.  prezerwatywy ze  środkami  
chemicznymi. Niestety, kościół katolicki nie godzi się na wszelkie inne sposoby ochrony przed 
ciążą oprócz tych zalecanych, co uniemożliwia osiągnięcie wysokiego stopnia niezawodności  
antykoncepcji.
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którzy nakładają na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem 
ich nie dotykają22. 

Wpływ przerwania ciąży na zdrowie kobiety

Każda aborcja niesie z sobą pewne ryzyko, tym większe, im później się 
jej dokonuje. W przypadku aborcji przeprowadzanych w gabinetach lekarskich, 
takie następstwa,  jak przebicie macicy,  krwotok, lub infekcja  prowadząca do 
śmierci, zdarzają się rzadko. Choć ostatnio sepsa zaczyna dawać się we znaki w 
szpitalach,  lecz  nie  dotyczy  to  tylko  aborcji,  ale  również  cesarskich  cięć,  
wszelkich  operacji  chirurgicznych,  a  nawet  zwykłych  porodów.  Głównym 
powikłaniem  usunięcia  ciąży,  zwłaszcza  tej  pierwszej,  są  przewlekłe  stany 
zapalne, które mogą prowadzić do bezpłodności. Kobietom po aborcji częściej 
też zdarzają się poronienia samoistne. Jednak negatywnych skutków przerwania 
ciąży  dla  zdrowia  fizycznego  kobiety  nie  można  używać  jako  argumentu 
przeciw aborcji, bo zwykły poród, a tym bardziej cesarskie cięcie, też niesie ze 
sobą ryzyko, czasem jeszcze większe.

Znaczący wpływ na zdrowie psychiczne ciężarnej może mieć zarówno 
niechciana ciąża, jak i jej usunięcie. W środowiskach medycznych wciąż toczą 
się  spory  na  temat  tego,  co  wywołuje  bardziej  negatywne  skutki.  Wyniki 
prowadzonych w tym zakresie obserwacji przynoszą niejednoznaczne rezultaty, 
dlatego  każdy  konkretny  przypadek  należy  badać  indywidualnie,  z  wielką 
wnikliwością.  W obu przypadkach może wystąpić  depresja,  która kończy się 
nawet  próbą  samobójczą.  Jednak przerwanie  ciąży wydaje  się  nieść  ze  sobą 
znacznie większe obciążenie,  bo towarzyszy mu poczucie  winy za to,  co się 
stało.  Poród  i  macierzyństwo,  chociaż  wywiera  pewien  wpływ  na  psychikę 
młodej  matki,  to  jednak  przede  wszystkim  zmienia  i  dezorganizuje  życie 
fizyczne. Aborcja zaburza głównie życie psychiczne. Niektórzy psycholodzy i 
psychiatrzy  mówią  nawet  o  tak  zwanym.  „zespole  poaborcyjnym”.  W 
następstwie obwiniania siebie  o „zamordowanie własnego dziecka” następuje u 
niektórych kobiet zmniejszenie poczucia własnej wartości, pojawiają się różne 
nerwice,  a  często  głęboka  depresja  dopełnia  reszty.  Nieżyczliwe  otoczenie 
przypomina wciąż o tym, co się stało. Z powodu anatemy nierzadko dochodzi 
do  trwałego  rozstania  się  z  kościołem  katolickim.  Wszystko  to  pogłębia 
przygnębienie. W następstwie depresji bardzo rzadko dochodzi do skutecznych 
samobójstw. Większość kobiet w końcu podnosi  się i wychodzi  z tego dołka 

22 Jest  to  nawiązanie  do  zawartych  w ewangeliach  wypowiedzi  Jezusa na temat  uczonych w 
Prawie, np. w ewangelii Łukasza: „I wam, uczonym w Prawie biada! Bo wkładacie na ludzi  
ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”. [Łukasz, 11, 
46] 
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psychicznego, chociaż zwykle pozostaje w nich  na całe życie trwały ślad tych  
przeżyć.

Trzeba również powiedzieć i o tym, że niektóre kobiety, zwłaszcza te,  
które  uważają  przerwanie  ciąży  za  rodzaj  zabiegu  kosmetycznego,  bardzo 
szybko otrząsają się i przechodzą do porządku dziennego w obliczu tego, co się  
stało. Jeśli nawet coś je potem gnębi, to tkwi to głęboko w podświadomości i  
nie ujawnia się.

Aborcja w kraju i na świecie

W większości państw świata zabrania się późnej aborcji, ale przerwanie 
ciąży w pierwszym trymestrze ciąży jest  zwykle  dozwolone.  W wielu z tych 
krajów możliwe jest nawet „na życzenie”, np. w Danii do dwunastego tygodnia 
ciąży,  a  w  Anglii  nawet  do  dwudziestego  czwartego  tygodnia  ciąży.  W 
pozostałych  krajach  istnieją  pewne  ograniczenia,  ale  nie  są  w  praktyce 
egzekwowane lub można je ominąć. Liberalny stosunek do aborcji występuje w 
większości  państw  Unii  Europejskiej.  Nawet  tradycyjnie  katolickie  Włochy 
dołączyły do tej grupy, a w Hiszpanii, w której nie można co prawda zgodnie z 
prawem przerwać ciąży na życzenie23, podobno aż 95% aborcji dokonuje się ze 
względu  na  zagrożenie  zdrowia  psychicznego24.  Z  europejskich  krajów  o 
zaostrzonych przepisach w kwestii  aborcji  można wymienić Andorę, Irlandię,  
Liechtenstein, Monako, Polskę i Watykan. Poza Europą są to przede wszystkim 
kraje islamskie, niektóre kraje afrykańskie, latynoamerykańskie i azjatyckie.

Z  krajów  o  największej  liczbie  aborcji  należałoby  wymienić  Chiny, 
gdzie  zdarzały  się  przypadki  aborcji  przymusowej.  Niektórzy  szacują  liczbę 
przerwań ciąży w tym kraju na 10 milionów25 rocznie. Na drugim miejscu są 

23 W kilka miesięcy po napisaniu tego tekstu dokonano zmiany hiszpańskiego prawa w kwestii  
aborcji, zgodnie z którą od lipca 2010 roku dopuszcza się w tym kraju aborcję „na życzenie”.

24 Barcelona  jest  europejskim  centrum  pozornie  zgodnych  z  prawem,  a  w  rzeczywistości 
nielegalnych  późnych  aborcji.  Dokonują  jej  tam  nawet  duże  kliniki.  Do  tego  miasta 
przyjeżdżają  kobiety  ciężarne  z  całej  Europy,  a  szczególnie  z  Francji.  Dokonuje  się  tam 
zabiegów przerywania  ciąży  nawet  w  30  tygodniu.  Przebiegają  one  wówczas  niemal  jak 
zwykły poród, z tym, że inicjowany sztucznie wywołanymi skurczami macicy po uprzednim 
uśmierceniu płodu.  Dziecko rodzi się martwe.  Aby nadać tym aborcjom pozory legalności  
wykorzystuje  się  stwierdzenie  przez  psychiatrę  zaburzeń  psychicznych  kobiety  ciężarnej. 
Wystarczają stany lękowe lub  zwykła depresja. Podczas badania poddaje się kobiety testom 
psychologicznym, instruując uprzednio,  jak mają odpowiadać, aby na ich podstawie można 
było  stwierdzić  psychiczne  nieprawidłowości.  Takie  testy stanowią  potem pisemny dowód 
legalności  aborcji.  Władze  Hiszpanii,  jak  dotychczas,  tolerują  takie  praktyki.  O  późnych 
aborcjach w Hiszpanii  opowiada duński  film „Aborcja  w ósmym miesiącu” („An abortion 
industry”) wyświetlany na kanale „Planete”. 

25 Dane na temat liczby aborcji w Chinach, USA i innych krajach zaczerpnięto z polskiej wersji 
Wikipedii, hasło „aborcja”.
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Stany Zjednoczone. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego 
wieku  było  tam  prawie  półtora  miliona  aborcji  rocznie,  ale  potem  liczba 
skrobanek zaczęła spadać i obecnie jest ich zdaje się mniej niż milion. Jednak 
dokonuje się tam legalnie dużo późnych aborcji, w trzecim trymestrze ciąży, co 
jest  przedmiotem  szczególnie  ostrego  potępienia  wszelkich  ruchów  obrony 
życia. Tylko w 1997 roku było ich około 15 tysięcy.  W Japonii w 2004 roku 
dokonano  około  trzystu  tysięcy  zabiegów rocznie,  co  w stosunku  do  liczby 
mieszkańców stanowi liczbę porównywalną z ilością aborcji dokonywanych w 
USA.

W  Polsce  przerwanie  ciąży  jest  obecnie  dopuszczalne  w  trzech 
przypadkach:

• W każdym okresie  ciąży,  gdy stanowi  ona  zagrożenie  dla  życia  lub 
zdrowia ciężarnej26.

• Do  chwili  osiągnięcia  przez  płód  zdolności  do  samodzielnego  życia 
poza organizmem kobiety ciężarnej,  jeśli  badania  prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego 
i  nieodwracalnego  upośledzenia  płodu  albo  nieuleczalnej  choroby 
zagrażającej jego życiu27.

• W ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży, jeśli zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Aborcja  we  wszystkich  innych  przypadkach  jest  niedozwolona.  Nie 
wolno nawet do niej namawiać ani w niej pomagać. Polskie prawo karne nie 
przewiduje sankcji dla kobiety, która pozbyła się niechcianej  ciąży, natomiast 
lekarzowi grozi kara więzienia do 3 lat,  a jeśli  była  to późna aborcja – od 6 
miesięcy  do  8  lat.  W  przypadku,  gdy  polski  lekarz  dokonuje  tego  rodzaju 
zabiegu lub asystuje przy nim za granicą, gdzie aborcja jest dozwolona – nie  
podlega karze na mocy art. 111 § 1 Kodeksu Karnego.

Jak ograniczyć aborcję?

Chociaż  życie  w  najczystszej  postaci  jest  procesem  ciągłym  i 
niezniszczalnym,  to  jednak w świecie  fizycznym przybiera  ono  krótkotrwałe 
formy  materialne,  które   po  upływie  czasu  przeznaczonego  na  spełnianie 
określonych  zadań  ulegają  samoistnemu  unicestwieniu,  ale  które  można  też 

26 Prawo  do  aborcji  dla  ratowania  życia  kobiety wynika  nie  tylko  z  konkretnych  przepisów 
aborcyjnych.  Mamy tu bowiem do czynienia ze stanem wyższej konieczności. Nawet już w 
czasie porodu, gdy przebiega on nieprawidłowo i grozi to śmiercią matki, lekarz ma prawo  
uśmiercić płód, jeśli jest to jedyny sposób uratowania jej życia.

27 Ten punkt obecnie (sierpień 2021) jest już nieaktualny, ponieważ będąca przy władzy partia  
go zlikwidowała poprzez zmianę ustawy.
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zniszczyć przedwcześnie, zanim zdążą odegrać swoją rolę. Każde uśmiercanie 
ciała,  zwłaszcza  wtedy,  gdy  nie  wypełniło  jeszcze  swego  celu,  jest  złem.  
Przerwanie  życia  fizycznego  jest  zwykle  aktem  smutnym  i  okrutnym, 
niezależnie  od  tego,  czy  było  to  wynikiem  przestępstwa,  czy  też  miało  to 
miejsce na wojnie, w ramach egzekucji, a nawet w obronie koniecznej. Aborcja 
jest też niewątpliwie złem. Czasem mniejszym złem lub złem koniecznym, ale 
mimo to złem. Jednak tego zła nie da się wyeliminować poprzez całkowite jej  
zakazywanie i zmuszanie kobiet do rodzenia niechcianych dzieci. Nie da się z 
nią  skutecznie  walczyć.  Tam  gdzie  prawo  pozwala  na  aborcję  w  szerokim 
zakresie, jak np. w Stanach Zjednoczonych, a zabiegi legislacyjne w kierunku 
zmiany tego prawa są nieskuteczne, nie pozostaje nic innego jak zabijanie na 
parkingach lekarzy wykonujących takie zabiegi. Ale tego rodzaju działanie jest  
najwyższym  przejawem  hipokryzji,  bo  walczy  się  z  zabijaniem  za  pomocą 
zabijania.  Tam  gdzie  prawo  na  aborcję  nie  zezwala,  powstaje  aborcyjne 
podziemie lub odbywane są aborcyjne wycieczki do krajów bardziej pod tym 
względem liberalnych.  Ostatnio  można  też  zdaje  się  bez  problemu  kupić  za 
pośrednictwem internetu tabletki wczesnoporonne.

Żeby rozwiązać w pełni problem aborcji,  trzeba rozwiązać całkowicie 
problem zabijania.  Tych  spraw  nie  da  się  oddzielić  od  siebie.  Nie  pomogą 
zakazy prawne ani kościelna anatema. Problem zabijania zostanie rozwiązany 
dopiero wtedy, gdy ludzie zaczną kochać w pełni wszelkie życie. Ale miłości się 
nie  osiąga  walcząc  ze  złem,  zwłaszcza  jeśli  odbywa  się  to  tymi  samymi  
metodami, jakimi to zło się posługuje. Miłość zyskuje się po prostu kochając. 
Gdy  upowszechni  się  miłość  do  życia,  wówczas  zostanie  też  rozwiązany 
problem aborcji, bo ludzie będą z radością witać każdą ciążę.  Jednak by tak się 
stało,  musi  się  zmienić  nastawienie  społeczeństwa  do  prokreacji  i  
macierzyństwa.  Radosne  podejście  do  płodności  było  cechą  wielu  dawnych 
społeczności  dziś uważanych za prymitywne.  Ale nawet w obecnych czasach 
żyją  jeszcze plemiona,  które cieszą się z przyjścia  na świat  każdego nowego 
członka  ich  społeczności,  a  kandydatki  na  żony,  które  już  rodziły  dzieci 
nieślubne,  są  cenione  bardziej  niż  dziewice,  bo  płodność  tych  pierwszych 
została już praktycznie potwierdzona.

Ci,  którzy myślą,  że  wszystko  da  się  załatwić  w  parlamencie,  są  w 
grubym błędzie. Prawne zakazy i wysokie kary niczego nie zmienią. Miłości do 
wszelkiego życia  nie  można zawrzeć w ustawie  ani  zadekretować.  Ponieważ 
obecnie nie można jeszcze liczyć na to, że ludzie nie będą się już zabijać, jest  
też mało prawdopodobne,  aby już teraz aborcja stała się przeszłością. Można 
jednak  podejmować  pewne  działania  zmierzające  do  tego,  aby  jej  było  jak 
najmniej. Jednym z takich działań byłaby zmiana w podejściu do rodzicielstwa.  
Nasza cywilizacja traktuje dziecko jako swego rodzaju „własność” rodziców i 
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ich  obarcza  obowiązkiem  i  odpowiedzialnością  za  wychowanie  dziecka. 
Niestety,  niektóre  młode  matki  i  młodzi  ojcowie  unieść  tego  ciężaru  nie 
potrafią.  Społeczeństwa,  które  wydają  się  „prymitywne”  oraz  wysoko 
rozwinięte cywilizacje traktują to inaczej. Tam dzieci nie wychowują dzieci. Na 
tym świecie zwykle bywa tak, że dopiero osoba, powiedzmy, po pięćdziesiątce,  
ma  wystarczający  zasób  własnych  doświadczeń,  by  się  nimi  posłużyć  w 
procesie  wychowawczym.  Młodzi,  nie  przygotowani  do  swoich  obowiązków 
rodzice mogą jedynie wzorować się na tym, jak sami byli wychowywani. W ten 
sposób  „grzechy  rodziców”  niejako  przechodzą  na  ich  dzieci.  Jest  faktem 
zdumiewającym,  że najczęściej  kara cielesna jest  tradycją  rodzinną. Ten fakt 
zadziwia dlatego, że wydawałoby się, iż bite dzieci powinny, gdy dorosną, nie  
stosować takich praktyk wobec własnych dzieci. Jednak na ogół jest odwrotnie. 
Jeśli  byli  bici  przez  ojca,  to  najczęściej  sami  potem  stosują  tę  metodę 
wychowawczą,  argumentując  to  niejednokrotnie  tak:  „mój  ojciec  mnie  bił  i 
wyrosłem  na  porządnego  człowieka,  więc  ja  tak  samo  biję  moich  synów”. 
Gdyby pożyli  nieco  dłużej,  zanim podejmą  się  roli  wychowawców,  to  może 
zdolni byliby do głębszych refleksji. Ponieważ nie mają własnego pomysłu na 
wychowanie  swojego  potomstwa,  opierają  się  na  autorytecie  własnych 
rodziców; są również podatni  na manipulacje przez różne systemy społeczne, 
polityczne i religijne.

Nie chodzi tu o to by odbierać dzieci rodzicom, umieszczać w jakichś 
obozach i tam je indoktrynować zgodnie z obowiązującą ideologią, jak to zdaje 
się  miało  kiedyś  miejsce  w  niektórych  państwach  komunistycznych,  np.  na 
Kubie.  Jednak szkoła może odgrywać w kształtowaniu świadomości młodych 
ludzi  znaczącą  rolę,  choćby  z  tego  względu,  że  pracują  tam  odpowiednio 
wyszkoleni  fachowcy,  którzy  mogą  przekazać  dzieciom  taką  wiedzę,  jakiej  
rodzicom czasem brakuje. Z drugiej strony, rodzice mogliby być wspomagani 
przez tych,  którzy z racji  swojego wieku mają  mądrość  opartą  na większym 
doświadczeniu.  Pomysł  udziału  starszyzny  w  działaniach  wychowawczych 
zawsze się sprawdzał. Nawet dzisiaj, na przykład w społecznościach romskich, 
gdzie  małżeństwa  są  zawierane  bardzo  wcześnie,  starsze  pokolenie  odgrywa 
dużą  rolę  w  udzielaniu  pomocy  młodym,  niedoświadczonym  rodzicom.  W 
krajach  zachodnich  natomiast  lansuje  się  model  rodziny,  zgodnie  z  którym 
młode  małżeństwa  powinny  mieszkać  same  i  same  rozwiązywać  swoje 
problemy.  A  starych  rodziców  najlepiej  wysłać  do  domu  starców,  co  jest 
nagminną  praktyką  w niektórych  krajach,  np.  w Stanach Zjednoczonych  czy 
Kanadzie.  Idea  rodziny  wielopokoleniowej  zagubiła  się  gdzieś  pośród 
powszechnej gonitwy po kasę. 

W  przeciwieństwie  do  ideałów  niektórych  ludów  dawnych  i 
pierwotnych,  w  dzisiejszym  przeludnionym  świecie  nie  chodzi  o  to,  by 
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dominującym ideałem była  płodność,  ale  raczej  świadome rodzicielstwo.  Do 
planowania rodziny potrzebna jest antykoncepcja. Przede wszystkim trzeba więc 
upowszechniać wiedzę o antykoncepcji, przedstawiając zalety jak również wady 
wszelkich  metod,  a  nie  tylko  tych  teologicznie  poprawnych  i  pozostawiając 
wybór  zainteresowanym.  Jest  to  bardzo ważne  i  powinno  mieć  priorytetowe 
znaczenie w polityce rodzinnej każdego państwa. To przecież jest logiczne, że 
im większa  wiedza  i  możliwości  zapobiegania  ciąży,  tym  mniej  zapłodnień 
niechcianych, a tym samym tym mniej aborcji. A czyż nie lepiej zapobiegać niż  
zabijać?

W przypadku,  gdy antykoncepcja  zawiodła,  trzeba  traktować  aborcję 
jako środek ostateczny, po wyczerpaniu wszystkich możliwości. Rzecz jasna, w 
pewnych sytuacjach nie ma wątpliwości, że aborcji  nie da się uniknąć, jak w 
przypadku zagrożenia życia kobiety czy wykrycia poważnej deformacji płodu. 
Również w przypadku zapłodnienia w następstwie gwałtu trzeba wykazać wiele 
delikatności,  współczucia i  zrozumienia,  dając  zawsze zgwałconej  możliwość 
wyboru. Być może można by zgodzić się z tym poglądem, że nawet zgwałcona 
kobieta  nie może w sposób nieograniczony dysponować  własnym ciałem,  bo 
byłoby to nadużycie wolności. Ale z drugiej strony każda kobieta ma prawo do 
nietykalności osobistej, do dziewictwa, jak również do decydowania, czy chce 
podejmować  działania  skutkujące  ciążą,  czy też  nie.  Gwałt  jest  naruszeniem 
tego prawa  i  wina  za  wszelkie  skutki  tego naruszenia  spada  na  gwałciciela. 
Dlatego, gdy zgwałcona  zdecyduje się na przerwanie ciąży, nie należy jej tego 
zabraniać,  ani  za  to  obwiniać,  ale  każdy sąd  powinien  wtedy gwałcicielowi  
doliczyć do wyroku parę lat więcej.  Natomiast kościół katolicki nie powinien 
rzucać klątw na nikogo, ale raczej otaczać wszystkich miłością,  a szczególnie 
tych, którzy musieli dokonać dramatycznego wyboru. Albowiem taka jest misja 
każdego  prawdziwego  kościoła.  A  jeśli  już  miałby  ten  kościół  kogoś 
ekskomunikować za tę aborcję, wówczas byłoby znacznie lepiej, żeby zamiast  
ekskomunikować poszkodowaną, obłożył anatemą gwałciciela.

A co z tymi kobietami, które stosowały środki zapobiegawcze, ale mimo 
to zaszły w ciążę? Jako istoty rozumne musiały sobie zdawać sprawę z ryzyka i  
dlatego muszą wespół ze swoimi partnerami wziąć na siebie odpowiedzialność 
za to, co się stało.  Powinny więc urodzić to dziecko. Jeśli nie są przygotowane 
na  macierzyństwo,  to  zawsze  pozostaje  możliwość  adopcji.  Od  prawa 
należałoby oczekiwać maksymalnego ułatwienia  tej  adopcji,  a  od wszystkich 
innych – pomocy i wsparcia, a nie potępiania takiej decyzji.

Przerwanie  ciąży  należałoby  potraktować  jako  ostateczność, 
dopuszczając  w niektórych  przypadkach  tylko  wczesne  aborcje,  a  zwłaszcza 
aborcję farmakologiczną, która niszcząc zarodek w początkowej fazie rozwoju,  
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wydaje się być najmniejszym złem28. Gdy jakaś kobieta bardzo chce przerwać 
ciążę,  to  zrobi  to,  nawet  gdyby  miała  wyjechać  za  granicę  lub  kupić 
odpowiednie  tabletki  przez  internet.  Dlatego  nie  ma  sensu  stawiać  w  takiej 
sytuacji na skuteczność prawa i wspierać martwych przepisów, a tym bardziej  
ich zaostrzać. Jeśli w dodatku  z takich czy innych powodów grozi, że targnie 
się na swoje życie, to nie można tego zignorować. Może niewątpliwie udawać, 
ale może też mówić prawdę. Wydaje się, że w razie wątpliwości lepiej zbłądzić 
po  stronie  istniejącego  już  życia  fizycznego,  niż  tego,  które  jest  dopiero  
potencjalną możliwością.

 *** 

Czym  więc  jest  aborcja?  Morderstwem  nienarodzonego  dziecka, 
śmiertelnym grzechem pociągającym za sobą ekskomunikę, ratowaniem zdrowia 
lub  życia  osoby  ciężarnej,  zapobieżeniem  urodzeniu  się  kalekiej  istoty 
i późniejszym  jej  cierpieniom,  aktem  rozpaczy  zgwałconej,  sposobem  na 
antykoncepcję,  przejawem prawa do  dysponowania  kobiety własnym ciałem, 
czy smutnym wyborem młodej i niedojrzałej dziewczyny, która nie jest jeszcze 
gotowa na macierzyństwo? Może aborcja jest przejawem braku miłości? A co 
wtedy,  jeśli jednak czasem właśnie z miłości wypływa?

Odpowiedzi  na  te  pytania  nie  da  się  zawrzeć  w  jednym  zdaniu. 
Problemu przerywania ciąży nie da się skwitować krótkimi stwierdzeniami: „to 
morderstwo”  lub  „to  przejaw  wolności”.  Dlatego  w  żadnym  konkretnym 
przypadku nie sposób z góry osądzić aborcji bez zadania sobie pytania:  Jak w 
tej sytuacji postąpiłaby miłość? I to nie tylko miłość do płodu, ale miłość do 
wszystkich żyjących.         
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Antysemityzm
Antysemityzm  jest  to  szczególny  przypadek  rasizmu,  nacjonalizmu, 

szowinizmu i zarazem nietolerancji w odniesieniu do narodu żydowskiego. Jest 
to  postawa  mająca  różne  stopnie  nasilenia.  Najłagodniejszą  formą 
antysemityzmu  jest  niechęć  do  Żydów,  która  w  bardziej  skrajnej  postaci  
przechodzi w wrogość i nienawiść. Taki stosunek do tej nacji w całości oraz do 
jej  przedstawicieli,  mimo,  że  stanowi  formę  uprzedzenia,  bywa  często  przez 

28 Od medycyny należałoby oczekiwać opracowania metod jak najwcześniejszego wykrywania 
ciąży.
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antysemitów  bardzo  szczegółowo  uzasadniany.  Wobec  Żydów  wysuwa  się 
szereg oskarżeń, począwszy od tego, że zamordowali Jezusa, a skończywszy na 
tym, że są winni  różnych negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych, 
w tym kryzysów gospodarczych. W skrajnych przypadkach antysemityzm może 
prowadzić  do  różnych  wrogich  wobec  Żydów  działań,  a  nawet  do  aktów 
przemocy.

Krótkie spojrzenie w przeszłość

Początki  antysemityzmu  sięgają  bardzo  dawnych  czasów.  Pierwotnie 
miał  on  głównie  podłoże  religijne,  a  Żydów oskarżano o zabicie  Jezusa  i  o 
mordy  rytualne29.  Z  czasem  nienawiść  do  Żydów  zaczęła  się  wyrażać  w 
dyskryminujących  przepisach  prawnych,  niekiedy  w  pogromach  czy  w 
przymusowej chrystianizacji, jak to miało miejsce w Hiszpanii pod koniec XV 
wieku.  Z niektórych krajów wręcz wypędzano Żydów, jak np. z Anglii w XIII 
wieku, z Francji w XIV wieku, a z Hiszpanii i Portugalii pod koniec XV wieku. 
W  Rosji  ustanowiono  nawet  zakaz  osiedlania  się  przedstawicieli  narodu 
izraelskiego, który obowiązywał od XV wieku do drugiej połowy XVIII wieku. 

Począwszy od  XIX wieku podłożem antysemityzmu stały się również 
przesłanki gospodarcze i polityczne. Środowiska żydowskie zaczęto traktować 
jako niezdrową konkurencję w życiu gospodarczym i oskarżać o spisek w celu 
przejęcia władzy nad światem. Niechęć do Żydów pogłębił jeszcze powstający 
pośród nich ruch syjonistyczny.  Zaczęły tworzyć się wówczas pierwsze partie 
polityczne, zawierające w swych programach antysemickie hasła. Pogromy w 
krajach  Europy Wschodniej,  a  zwłaszcza  w Rosji,  które  miały  miejsce  pod 
koniec XIX i na początku XX wieku spowodowały masową emigrację Żydów 
do USA i krajów Europy Zachodniej. Na takim wydarzeniu oparta jest fabuła 
musicalu „Skrzypek na dachu”. 

W dwudziestym wieku, Żydów zaczęto również oskarżać o związki z 
komunizmem. Nasiliły się również zarzuty tworzenia żydowskich monopoli na 
szkodę innych nacji.  Antysemityzm nie ominął również Polski, chociaż swoje 
apogeum osiągnął w Niemczech, po zdobyciu władzy przez Adolfa Hitlera. Stał 
on się oficjalną częścią ideologii III Rzeszy.  Jej  następstwem było planowe i 
metodyczne  ludobójstwo  –  Holocaust.  Na  szczęście  świat  przeciwstawił  się 
Hitlerowi i nie dopuścił do pełnego zrealizowania planów nazistów. 

29 Jeszcze  w  Polsce  międzywojennej  były  popularne  pomówienia,  szczególnie  wśród  ludzi  
prostych i prymitywnych, jakoby Żydzi porywali chrześcijańskie dzieci na macę.



30

Antysemityzm w dzisiejszych czasach

Niechęć,  a  nawet  nienawiść  do Żydów jest  obecna  również w dobie 
współczesnej.  Dotyczy ona nie tylko Palestyńczyków i solidaryzujących się z 
nimi Arabów z innych krajów muzułmańskich, ale również wielu chrześcijan. 
Jest to niestety zjawisko światowe, choć antysemici to tylko pewien niewielki 
procent mieszkańców naszej planety.

Wydawałoby  się,  że  wymordowanie  milionów  Żydów  powinno 
wywołać wstrząs, po którym antysemityzm przestałby istnieć. Niestety, tak się 
nie stało. Oczywiście, społeczność międzynarodowa, wyrażając się przez różne 
organizacje,  takie  jak  np.  ONZ,  potępia  antysemityzm,  a  kościół  katolicki, 
zwłaszcza  po  Soborze  Watykańskim  II,  również,  przynajmniej  oficjalnie, 
przeciwstawia się takiej  postawie wobec Żydów. Jednak wielu ludzi na świecie, 
w tym wielu katolików, nadal przejawia wielką niechęć do przedstawicieli tego 
narodu. Odradzają się również różne neonazistowskie organizacje. W Polsce, w 
wyniku tzw. „wydarzeń marcowych” 1968 roku, wielu żydowskich studentów 
musiało  wyemigrować  do  Izraela.  Również  istnieją  kapłani  kościoła 
katolickiego  wyrażający  jawnie  swój  antysemityzm,  jak  np.  ksiądz  Henryk 
Jankowski,  który  odgrzewał  stare,  wydawałoby  się  już  zapomniane  hasła  w 
rodzaju „Żydzi zabili Pana Jezusa”. 

Czy „Pasja” jest antysemicka?

W  2004  roku  rozgorzała  wielka  dyskusja  wokół  wyświetlanego 
wówczas filmu Mela Gibsona „Pasja”. Ten opis ostatnich 12-tu godzin z życia 
Jezusa,  przesycony okrucieństwem i  męką,  jest  uważany przez niektórych za 
tendencyjny.  Środowiska  żydowskie  zarzucają  Gibsonowi  antysemityzm,  bo 
przerysował  on  postaci  Żydów,  dobierając  starannie  aktorów  i  statystów  o 
wyraźnie  zaznaczonych  semickich  cechach,  a  niektórzy  chrześcijanie  – 
kompleks męczennika, bo naturalistycznie i brutalnie przedstawił  Mękę Pańską. 
Niektórzy uważają, że po obejrzeniu tego filmu można dojść do takiego samego 
stwierdzenia, jakie głosił ksiądz Jankowski. Jednak Watykan zaaprobował film 
w  pełni,  a  nawet  beatyfikował  niemiecką  zakonnicę-mistyczkę,  której  wizje 
podobno zainspirowały Gibsona.

Jaka jest więc prawda o tym filmie? Prawda jest taka, że każdy w nim 
widzi to, co chce zobaczyć. Problem jednak nie w tym, co można w tym filmie  
oglądać,  ale  w  tym,  czego  ujrzeć  nie  można.  Rzecz  w  tym,  że  widzimy 
ukrzyżowanie, a prawie nic nie ma tam o Zmartwychwstaniu30, a już zupełnie 
nie  mówi  się  o  dalekosiężnych  konsekwencjach  tego faktu.  W zamian za  to 

30 Tylko w końcowych kadrach filmu pokazane jest wyobrażenie Mela Gibsona na temat tego, co 
stało się w grobowcu Jezusa.
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wprowadza się wątek pojawiającego się od czasu do czasu szatana, który nie 
znajduje  potwierdzenia  w  przekazach  ewangelicznych.  Z  pietyzmem  jest 
filmowane  każde  uderzenie  i  każda  rana  zadana  Jezusowi.  Niejednokrotnie 
widać  radość  i  szyderstwo  odbijające  się  na  twarzach  katów.  Pokazuje  się 
konanie,  sugeruje  się  bezsensowne  okrucieństwo,  z  którego  nic,  oprócz 
potępienia sprawców ukrzyżowania, nie wynika. A przecież ten dramat, który 
się rozegrał  prawie 2000 lat  temu, miał  swój  cel,  a nie było nim potępianie.  
Rozumienie  tego  celu  jest,  a  jeśli  nie  jest,  to  powinno  być  istotą 
chrześcijaństwa.  Niestety,  Mel  Gibson  widział  mękę,  a  nie  ujrzał  triumfu.  
Widział  zewnętrzną  szatę  zjawisk  wyrażającą  się  okrucieństwem,  czy wręcz 
bestialstwem,  a  nie  widział  Boskiego  Planu.  Przecież  Jezus  mógł  w  każdej 
chwili  się od tego wszystkiego uwolnić – miał  niewątpliwie taką moc.  On w 
pewnym sensie świadomie wywołał to wszystko, co go spotkało. Wiedział, że 
łamiąc  ówczesne  rytuały  religijne,  występując  przeciw  obowiązującym  w 
tamtych  czasach  interpretacjom  prawa  moralnego,  podważając  uznawane 
wówczas autorytety i  ogłaszając  się  Synem Bożym czy Mesjaszem,  zostanie 
uznany za  wichrzyciela  i  bluźniercę.  Był  w  pełni  świadomy,  że  narazi   się 
nieuchronnie  na  takie  konsekwencje,  jakie  stały  się  Jego  udziałem. 
Ukrzyżowanie  nie  dokonało  się  przypadkowo,  albowiem  życie  Jezusa  było 
jedną, wielką Kreacją. Dlaczego więc Jezus świadomie zdecydował się na taki  
koniec? Po pierwsze, doskonale wiedział, że to wcale nie jest koniec, bo śmierć  
ludzkiego ciała nie jest śmiercią całego człowieka, ale tylko jego materialnego 
aspektu. Po drugie, poprzez zmartwychwstanie, które też było w Jego planach,  
chciał pokazać triumf ducha nad materią. Chciał wszystkim dać do zrozumienia: 
„Zobaczcie  czym naprawdę  jesteście.  Wy,  to  nie  tylko  woda,  skóra,  tłuszcz,  
mięso i kości – Wy, to także Duch Boży, który w was mieszka. Popatrzcie, co 
On potrafi. Wy też to, co ja uczyniłem, a nawet więcej, moglibyście czynić”. Po 
trzecie, chciał wszystkim pokazać na własnym przykładzie triumf woli, chciał  
udowodnić, że można opanować destrukcyjne, ziemskie uczucia, jakimi karmi 
się  świat:  zwątpienie,  niepewność,  strach  i  trwogę.  Dlatego  też  powiedział:  
„Jam zwyciężył świat31”. Po czwarte – w tym wszystkim najważniejsze – chciał 
w ten sposób okazać swoją miłość, miłość do wszystkich i wszystkiego, w tym 
również do swoich oprawców. Nawet prosił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą  
co  czynią32”.   Dlatego  każdemu  antysemicie,  którego  by  dziś  spotkał, 
powiedziałby zapewne to samo: „Dlaczego nienawidzisz moich rodaków? Ja ich 
tak  ukochałem,  że  oddałem  za  nich  życie,  a  ty  ich  znieważasz.  Potępiając  
Żydów, potępiasz Mnie, bo Ja też przyszedłem na świat jako Żyd”.

31 Jan [16,33]
32 Łukasz [23, 34]
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Zatem w ziemskim bytowaniu  Jezusa  nie  jest  najważniejsze  (wbrew 
temu,  co  usiłował  pokazać  Mel  Gibson)  misterium na  Golgocie,  ale  triumf 
miłości – miłości bezwarunkowej i wszechogarniającej. To, co stało się w ów 
nieszczęsny  piątek,  było  manifestacją  ciemności.  Jednak  Jezus  przybył  na 
Ziemię nie po to, aby poddać się temu mrokowi, ale aby przynieść  ludziom 
światłość,  która  rozjaśnia  wszelką  ciemność.  W  rozmowie  z  Piłatem 
wypowiedział się na ten temat w sposób jednoznaczny: „Ja się na to narodziłem  
i na to przyszedłem na świat,  aby dać świadectwo prawdzie33.”. Chodziło nie 
tylko o to, żeby nauczać, ale również i o to, żeby zaświadczyć o tej prawdzie 
własnym  życiem.  To,  co  najważniejsze  w  tym  świadectwie  i  co  stanowiło 
uwieńczenie   tego  życia,  przypadło  na  sam  koniec  Jego  pobytu  na  Ziemi.  
Dlatego  prawdziwym  celem  Jezusa  było  Zmartwychwstanie.  Ukrzyżowanie 
zostało przez Niego wykorzystane tylko jako narzędzie34, jako sposób wiodący 
do obranego celu. Niestety,  to bardzo przykre, że tak wielu chrześcijan widzi  
Jezusa wciąż przygwożdżonego do krzyża, a nie dostrzega w Nim tego, który 
unosi się ponad wszystko, co śmiertelne.

Film  Mela  Gibsona  w  sumie  nie  jest  antysemicki,  ale  jest  niestety 
zawężeniem prawdy o Jezusie.  Pokazuje dokładnie i  z detalami  Jego kaźń, a 
także  bestialstwo  oprawców,  ale  nie  pokazuje  dostatecznie  Jego  miłości.  
Pokazuje ukrzyżowanie, jako środek wiodący do celu, ale nie pokazuje samego 
celu,  który  jest  przecież  w  tym  wszystkim najważniejszy.  Dlatego  też  tego 
rodzaju film może jednak wzbudzać w niektórych antysemickie uczucia – bo 
brak w nim równowagi.

Można jeszcze dodać na marginesie, że Mel Gibson chyba jednak trochę 
przesadził w pokazywaniu okrucieństwa, wykraczając przy tym poza przekazy 
ewangeliczne35.  Gdyby  rzeczywiście  tak  mocno  biczowano  Jezusa  w  czasie 
drogi krzyżowej, jak to pokazał twórca filmu, to jego szaty byłyby zbyt mocno 
zakrwawione  i  uszkodzone  –  a  przez to  zniszczone  – więc  nie  byłoby o co 
ciągnąć losów.

Przyczyny antysemityzmu

Istotą antysemityzmu jest  to samo co wywołuje  rasizm, z tym,  że nie 
chodzi tu o takie cechy jak kolor skóry czy rysy twarzy, bo większość Żydów 

33 Ewangelia św. Jana, [18, 37].
34 Pominięto tu wiarę w odkupienie zawartą w doktrynach kościołów chrześcijańskich. 
35 Mel Gibson pokazał okrucieństwo oprawców już w czasie biczowania. O tym fakcie wspomina 

tylko  ewangelia  Marka  i  Jana,  nie  sugerując  jednak  tak  tak  bestialskiego  bicia  i  tak  
wyrafinowanych narzędzi, jakie wykreował on w swoim filmie. W pozostałych ewangeliach  
mówi się o policzkowaniu Jezusa, biciu trzciną po głowie, drwinach (np. o zawiązaniu mu 
oczu i żądaniu prorokowania  kto go uderzył) ale bez wymyślnych przedmiotów do chłosty.
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upodabnia  się  do  innych  mieszkańców  danego  kraju36.  Rzecz  tkwi  głębiej: 
pierwotną przyczyną  takiej  postawy jest  lęk, manifestujący się jako poczucie 
zagrożenia odmiennością kulturową i jej  wpływem na własny naród. Lęk ten 
występuje po obu stronach, żydowskiej i nie-żydowskiej. Z tego lęku mało kto 
zdaje sobie sprawę, jest on zwykle zepchnięty do podświadomości. Jednak jego 
konsekwencje  są  zazwyczaj  dobrze  widoczne.  Jedną  z  najważniejszych  jest 
wyraziste  spostrzeganie  wszelkich  różnic:  obyczajowych,  religijnych,  w 
charakterze czy osobowości,  a  nawet  w wyglądzie  zewnętrznym.  Zauważone 
odmienności stanowią dogodne kryteria do tworzenia różnych podziałów, a w 
rezultacie – do utrwalania się postawy „my” kontra „oni”. To z kolei prowadzi 
do  porównań  wartościujących,  ocen  i  osądów,  które  nieuchronnie  wiodą  w 
kierunku poczucia „wyższości” własnego narodu – czyli do nacjonalizmu.  

Zatem,  powtórzmy  jeszcze  raz  to  ważne  stwierdzenie:  u  podstaw 
antysemityzmu stoi lęk przed odmiennością kulturową narodu żydowskiego 
i  przed  wpływem  tej  odmienności  na  własny  naród.  Lęk  ten  wzmaga 
nietolerancję.  Działa  tu  przy  tym  swojego  rodzaju  sprzężenie  zwrotne. 
Obustronna nietolerancja powoduje manifestację takich zachowań ze strony obu 
narodów, które jeszcze bardziej wzmagają nietolerancję. Krytyczne spojrzenie 
na innych  uaktywnia  zasadę:  „To  co widzisz  w innych  – oni  ci  objawiają”.  
Niejednokrotnie dochodziło w przeszłości do tego, iż w Żydach widziano tylko 
„śmierdzących  cebulą  parchów”,  a  Żydzi  w  innych  nacjach  widzieli  „nie 
zasługujących nawet na uczciwe traktowanie gojów”37. Z czasem zauważano w 
Żydach  coś  więcej,  a  więc  tendencję  do  opanowania  pewnych  dziedzin 
działalności  gospodarczej  (np.  handlu),  znaczne  bogacenie  się  niektórych 
jednostek (niektórzy przedstawiciele znanych rodzin żydowskich osiągali status 
milionerów).  To  wszystko  zwiększało  jeszcze  świadomość  zagrożenia  i  w 
konsekwencji  –  wzmagało  niechęć  i  nietolerancję.  Aby  zwiększyć  poczucie 
bezpieczeństwa  zaczęły  powstawać  grupy  nieformalne  a  także  i  partie 
polityczne,  o  wyraźnie  antysemickim  charakterze.  Przynależność  do  takich 
grup38 z  jednej  strony znosiła  lęk,  a  z  drugiej  umacniała  poczucie  lepszości 
własnego  narodu  (np.  lepszości  obyczajów,  religii,  itp.).  Konsekwencją 
samoutwierdzania się członków takich ugrupowań w negatywnej ocenie Żydów 
była  postawa  wrogości  wobec  całości  tej  nacji  a  nie  tylko  wobec  jej 
konkretnych  przedstawicieli,  oraz  wysuwanie  różnych  oskarżeń  dotyczących 
tego narodu.  

36 Tylko nieliczni mają zachowane pierwotne cechy swojej rasy takie jak: czarne, często kręcone 
włosy, śniada cera, duże oczy, „zakrzywiony” nos, itp.

37 Niepisanym prawem, stosowanym przez wielu prowadzących działalność handlową Żydów w 
międzywojennej Polsce było to, że „goja można oszukać”.

38 W  grupie  zwykle  każdy  czuje  się  pewniej,  niezależnie  od  tego,  czy  chodziłoby  tu  o 
Hitlerjugend czy o bandę skinów.
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Antysemityzm – i co dalej?

Czy jest  sposób na to,  aby pokonać, ukształtowaną w ciągu dziejów,  
niechęć do Żydów? Przecież większość zarzutów formułowanych wobec tego 
narodu, chociaż może niekiedy być słuszna w odniesieniu do poszczególnych 
jednostek,  jest  zwykle  fałszywa  w  odniesieniu  do  wszystkich.  Przeciwnie  – 
wiele  osób semickiego pochodzenia  rozwinęło  w sobie  pewne  pozytywne,  a 
nawet  unikalne  cechy,  właściwe  dla  tego  narodu,  jak  np.  mądrość  życiową. 
Przykładem może być podziwiany niegdyś przez wszystkich jeden z bohaterów 
czeskiego  serialu  o  małym  szpitalu  na  peryferiach  –  dr  Štrosmajer39.  Naród 
żydowski  wydał  wielu  wspaniałych  ludzi  –  muzyków,  pisarzy,  artystów, 
naukowców. Do najsłynniejszych należy Albert Einstein, który ogłaszając swoją 
teorię względności, jako jeden z nielicznych ludzi na ziemi, otarł się o tajemnicę  
Wszechświata.  Oczywiście największym Żydem Wszechczasów był  w swoim 
ziemskim życiu i w pewnym sensie jest nim nadal40 Jezus z Nazaretu.

Jednak istnieje również druga strona medalu. Wśród Żydów są również 
tacy, którzy zamykają się we własnym środowisku, zachowując dystans wobec 
innych  narodów,  czasem  manifestując  wyższość  swojej  nacji,  kierując  się 
głównie jej interesem i wyrażając pogardę wobec „gojów”. Wygłaszane wobec 
Polaków, zwłaszcza w okresie międzywojennym, stwierdzenia typu „wasze są 
ulice,  nasze  kamienice”,  choć  być  może  były  prowokowane,  to  jednak  nie 
sprzyjały  integracji  i  wzajemnemu  zrozumieniu.  Działania  ugrupowania 
terrorystycznego Irgun także nie dawały powodu do chwały. Również obecnie, 
polityka państwa Izrael wobec Palestyńczyków, powszechne stosowanie zasady 
odwetu, akty terroryzmu państwowego w wyniku których giną niewinni ludzie, 
w tym  kobiety i dzieci,  nie stwarzają dobrego wizerunku tego narodu. 

Nie można antysemityzmu zwalczyć, bo wszelkie takie próby przyniosą 
efekt  odwrotny,  na  zasadzie:  „to,  czemu  się  opierasz,  umacniasz”.  W 
istniejącym stanie rzeczy zawsze bowiem weźmie górę paradygmat podziału na 
swoich i obcych, na lepszych i gorszych, zbawionych i potępionych, itp. To z 
kolei  zawsze  rodzi  tendencję  do  stałego wartościowania  i  osądzania  innych. 
Tylko przemiany wewnętrzne w nas wszystkich mogą przynieść podwaliny pod 
nowy paradygmat, wolny od uprzedzeń rasowych i oparty na jedności, a nie na 
odrębności.  Nie będzie wtedy możliwe wybijanie Żydom szyb w oknach, czy 
ich  szkalowanie,  ani  nawet  zarzucanie  im  czegokolwiek  bez  uzasadnionego 
powodu.  Wszyscy  bowiem zrozumieją,  że  to  co  sprawiają  innym,  sprawiają 
sobie.  Każde  przepełnione  nienawiścią  działanie  powraca  w  końcu  do 
działającego  wyrządzając  mu  szkodę.  Wynika  to  z  zasady  jedności 

39 Tytuł filmu „Nemocnice na kraji mĕsta” (Szpital na peryferiach). Zastosowano w nim czeską 
pisownię nazwiska „Strossmayer”.

40 Jako postać historyczna.



35

wszechświata. Czyż Jezus nie powiedział: „Co czynisz innym, mnie czynisz” 41? 
Zatem tylko miłość może wyleczyć z antysemityzmu.
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Ateizm
Inspiracją do opracowania tego hasła była książka Richarda Dawkinsa  

„Bóg urojony”.

Słowo  „ateizm”  wywodzi  się  z  języka  greckiego,  albowiem  „theos” 
znaczy  po  grecku  „Bóg”.  Ponieważ  przedrostek  „a-”  tworzy  negację,  więc 
„ateizm” oznacza zaprzeczenie  Bogu.  Ateista,  to ktoś,  kto wyznaje  ateizm. 
Słowo „wyznaje” jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ pojęcie to należy 
do  kategorii  światopoglądów,  a  każdy  światopogląd  jest  zbiorem przekonań 
opisujących  określony  model  świata42.  Ma  on  swoje  teoretyczne 
odzwierciedlenie w różnych doktrynach filozoficznych, ale wyraża się również 
praktycznie w życiowych postawach ateistów. 

Jedną z głównych cech ateizmu jest  odrzucenie wszelkiej  religii.  Jest  
oczywiste, że niewiara w Boga musi za sobą pociągać brak wiary religijnej, bo 
niemal każda religia głosi jakiegoś Boga43. Odwrotnie być nie musi – odrzucenie 
religii nie musi oznaczać odrzucenia Boga. Trzeba jednak wspomnieć i o tym,  
że  zdarzają  się  ateiści-konformiści,  którzy  mimo  swej  niewiary  w  Boga 
uczestniczą w ceremoniach  religijnych,  zwłaszcza takich jak śluby,  pogrzeby 
czy msze żałobne,  a  nawet  decydują  się  ochrzcić  swoje  dzieci  i  posyłają  je 
potem na naukę religii.  Jednak większość z nich całkowicie  odrzuca wszelką 
kościelną  dogmatykę  i  religijne  praktyki.  Prowadzi  to  najczęściej  do 
opowiedzenia się za jakąś formą materializmu i  uznania,  że świadomość jest 

41 Jezus oczywiście dosłownie tak nie powiedział, ale taki jest sens Jego przesłania, w którym 
wielokrotnie głosił zasadę jedności. Np. w ewangelii Mateusza [Mt, 25,40] jest następujące  
zdanie:  „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko  co uczyniliście  jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”.

42 Co  prawda  komuniści  usiłowali  wiązać  światopogląd  z  nauką,  a  nawet  ukuli  termin 
”światopogląd naukowy”, ale to powiązanie szybko rozpadło się po upadku komunizmu.   

43 Niektóre  wschodnie  religie  jednak  problemy  filozoficzno-doktrynalne  dotyczące  Boga 
odsuwają na dalszy plan.  Najważniejszą sprawą jest tam wyzwolenie od sansary. Podobno  
sam Budda  twierdził,  że  jeśli  ktoś  jest  zraniony strzałą  z łuku,  to  nie  ma sensu pytać jak  
wyglądał  łucznik,  z  czego był  wykonany łuk,  ale  trzeba przede wszystkim wyjąć  strzałę  i 
opatrzyć ranę. Inna legenda głosi, że Budda, zapytany czy wierzy w Boga, nie odpowiedział. 
Zapytany ponownie, czy wobec tego jest ateistą, też nie odpowiedział. Wreszcie, po dłuższych  
indagacjach odparł, że gdyby na którekolwiek z poprzednich pytań odpowiedział twierdząco, 
to byłoby to tylko pół prawdy. 
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funkcją  materii,  czego  konsekwencją  jest  całkowite  odrzucenie  wiary  w  jej  
przetrwanie po śmierci ciała materialnego.

Zatem ateista, w najbardziej rozpowszechnionym pojmowaniu, to ktoś, 
kto nie wierzy w Boga.  Jednak w węższym sensie  słowo to może oznaczać 
również kogoś, kto odrzuca pogląd filozoficzny zwany teizmem. Pogląd ten jest 
podstawą do tworzenia  różnych teistycznych  teologii  oddzielenia,  głoszących 
osobowego Boga, transcendentnego wobec świata. A zatem ateizm może być  
również pojmowany jako odrzucenie tylko Boga teistycznych religii, takich jak 
judaizm, islam, czy chrześcijaństwo, co wcale nie musi oznaczać całkowitego 
odrzucenia Boga. Niektóre religie Wschodu zupełnie inaczej pojmują Boga, a 
buddyzm  jest  nawet  czasem  nazywany  „religią  ateistyczną”44.   Również 
panteizm jest uważany za pogląd bliski ateizmowi. Tak więc w węższym sensie 
ateizm  odrzuca  tylko  teistyczne  koncepcje  Boga.  Światopoglądami  na 
pograniczu  ateizmu  są  wszystkie  skrajne  postacie  agnostycyzmu,  bo 
przekonanie  o  niemożliwości  poznania  prawdy o  ewentualnym  istnieniu  lub 
nieistnieniu  Boga  prowadzi  do  pesymistycznych  wniosków i,  w ostatecznym 
rezultacie, do odrzucenia koncepcji Boga.

Powstaje  pytanie,  czy  bycie  człowiekiem  wierzącym  ma  wpływ  na 
poziom  moralny  danej  osoby?  Niektórzy  usiłują  się  doszukiwać  takiego 
wpływu,  a  zwłaszcza  ci,  którzy  uznają  wyższość  swojej  wiary  nad  innymi 
wyznaniami,  nie  mówiąc  już  o  ateizmie.  Trzeba  jednak  pamiętać,  że 
zakwalifikowanie  się  do  określonej  kategorii  światopoglądowej  jest  czymś 
zewnętrznym i ma zwykle charakter czysto deklaratywny, podczas gdy poziom 
etyczny jednostki  zależy od jej  wewnętrznego rozwoju  i  zawsze wiąże się  z  
praktyką stosowania określonych zasad. Dlatego generalnie nie jest prawdziwe 
twierdzenie,  że  ludzie  wierzący są  bardziej  uczciwi,  sprawiedliwi  i  moralni. 
Wielkość  dobra  zamieszkującego  człowieka  zależy  od  tego  ile  jest  w  nim 
miłości, a to, czy jest on wyznawcą jakiejś religii i w jakiego Boga wierzy ma 
niewielki  na  to  wpływ.  Etykę  można  oddzielić  od  religii.  Twórcą  etyki 
niezależnej  w Polsce  był  ateista,  profesor  Tadeusz  Kotarbiński,  który wydał  
wiele  znaczących  dzieł  na  ten temat,  między innymi  Pisma etyczne,  z bodaj 
najważniejszą  ich  częścią  o  nazwie  Medytacje  o  życiu  godziwym.  Przykład 
profesora Kotarbińskiego wskazuje na to, że zadeklarowanie się jako ateista nie 
musi  wiązać się z brakiem moralności,  ale wręcz przeciwnie – może czasem 
wskazywać na wysoki poziom moralny. 

Opowiedzenie się za ateizmem może mieć wiele przyczyn. Odrzucenie 
Boga  może  mieć  swoje  źródło  w  różnych  poglądach  filozoficznych  czy 

44 Np. papież Jan Paweł II w książce „Przekroczyć próg nadziei” właśnie tak buddyzm określił,  
co dość mocno oburzyło niektórych wyznawców tej religii.
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naukowych,  np.  w  materializmie  czy  w  teorii  ewolucji.  Może  być  również 
naturalną konsekwencją pogłębiania  się agnostycyzmu.  Ale też zdarza się,  że 
przyczyna  ateizmu  jest  czysto  praktyczna.  Taki  ateista  po  prostu  odrzuca 
wszelkie  głębsze  rozważania  filozoficzne  twierdząc,  że  w życiu  codziennym 
może  całkiem  dobrze  obejść  się  bez  Boga.  Czasem  towarzyszy  temu 
konsumpcyjny  styl  życia.  Bywa  również  i  tak,  że  niektórzy  tracą  wiarę  w 
religijne dogmaty, a nawet „wyrastają” ze swojej religii i nie mogąc jej zastąpić  
niczym innym, odrzucają ją, a wraz z nią odrzucają koncepcję Boga. Nierzadko 
do  kryzysu  wiary,  a  w efekcie  końcowym do  ateizmu  prowadzą  negatywne 
ludzkie  doświadczenia,  niemożność  wytłumaczenia  istnienia  zła  i 
niezawinionego cierpienia.

Ateizm  istniał  już  w  starożytności  i  reprezentowali  go  niektórzy 
starożytni filozofowie, jak ojciec materializmu – Demokryt  z Abdery,  a także  
Epikur i Lukrecjusz. Odrodził się w epoce oświecenia, a naprawdę rozkwitł w 
XIX wieku. Przejawiał się w poglądach L. Feuerbacha, K. Marksa, F. Engelsa, 
F. Nietzschego i S. Freuda. Przejęty przez ideologów rosyjskiej  rewolucji  stał 
się przez znaczną część XX wieku oficjalną doktryną Związku Radzieckiego, aż 
do  jego  upadku.   Głównymi  dwudziestowiecznymi  głosicielami  ateizmu byli 
między innymi pisarz i filozof J. P. Sartre oraz filozof B. Russell.

Jednym z bardziej znanych współczesnych ateistów polemicznych jest  
zoolog  i  biolog  ewolucyjny,  profesor  Uniwersytetu  Oksfordzkiego  Richard 
Dawkins. Ten niezwykle zasłużony popularyzator nauki, autor wielu publikacji i 
laureat  wielu  nagród,  w  książce  Bóg  urojony45 z  wielką  determinacją  broni 
światopoglądu opartego głównie na wywodzącej się z XIX wieku teorii doboru 
naturalnego  Darwina.  Lektura  tej  książki  jest  bardzo  cenna,  bo  pozwala 
zrozumieć, jak myśli ateista, ale może wywoływać mieszane uczucia. Z jednej  
strony  autor  wykazuje  się  dużą  wiedzą  z  rozmaitych  dziedzin,  można  tam 
znaleźć  wnikliwe  i  trafne  charakterystyki  różnych  fundamentalizmów 
religijnych, dobrze uargumentowane opisy pewnych wypaczeń chrześcijaństwa i 
islamu  oraz  błyskotliwą  krytykę  Biblii,  a  zwłaszcza  Starego  Testamentu.  Z 
drugiej jednak strony, sam Dawkins jawi się czasem jako zamknięty w skorupie  
swoich  przekonań,  fundamentalistycznie  nastawiony  antyteista,  który  teorią 
ewolucji  chciałby  wytłumaczyć  dosłownie  wszystko,  łącznie  z 
funkcjonowaniem umysłu, zastępując w tym wypadku pojęcie genu, pojęciem 
memu.  Twierdzi  nawet,  że  jakakolwiek  twórcza  inteligencja  może  powstać 
wyłącznie na drodze ewolucji. Najśmieszniejsze w tym jest to, że on wcale nie 
dostrzega  swojego  fundamentalizmu  ateistycznego,  uważając,  że  jest  tylko 
niezależnie myślącym pasjonatem.

45 Richard Dawkins, Bóg urojony, Wydawnictwo CiS, Warszawa, 2007.
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Argumenty Dawkinsa przeciwko religii  wydają  się  być  w większości 
dość  przekonujące.  Jednak  popełnia  on  jeden  zasadniczy  błąd.  Jak  wielu 
ateistów zakłada, że albo Bóg jest taki, jak go malują różne religie, albo Go w 
ogóle nie ma. Następnie ośmieszając religijny wizerunek Boga i wykazując jego 
absurdalność,  „dowodzi”  jego  nieistnienia.  Nie  bierze  pod  uwagę  trzeciej  
możliwości, że prawdziwy Bóg, Ten Który Jest, może być zupełnie niepodobny 
do tych bogów, którzy są lansowani przez różne doktryny religijne. Z wielką 
pasją krytykuje wiarę religijną, chociaż sam z wielką wiarą podchodzi do swojej  
umiłowanej teorii ewolucji, która zastępuje mu Boga. Oczywiście, gdyby mu to 
zarzucić,  zapewne oburzyłby się,  twierdząc,  że w jego przypadku to nie  jest  
wiara, a wiedza naukowa.  Ale jest to tylko częściowo prawda. Albowiem jeśli  
w oparciu o wiedzę naukową można skonstruować telewizor, komputer, bombę 
atomową,  wysłać  rakietę  na  Księżyc,  zamienić  popiół  w  diament  czy 
produkować tworzywa  sztuczne,  to  taka wiedza jest  w pełni  wiarygodna,  bo 
zweryfikowana  praktycznie.  Taka  nauka  jest  w  pełni  sprawdzalna  poprzez 
całkowitą i niczym nie ograniczoną możliwość doświadczalnej weryfikacji  jej  
teorii. Ale na podstawie teorii doboru naturalnego nie można nic skonstruować, 
co  mogłoby  ją  potwierdzić  praktycznie.  Nie  da  się  „powtórzyć”  przebiegu 
ewolucji  nawet  w  jakiejś  mikroskali.  Możliwe  są  tylko  pewne  dowody 
„pośrednie” uzyskane na podstawie badań archeologicznych, a także obserwacja 
szybko  rozwijających  się  organizmów,  np.  muszki  owocówki.  Ale  jak 
dotychczas nikt nie skonstruował sztucznej komórki, która by rozmnażała się i  
ewoluowała zgodnie z teorią Darwina. Teoria ewolucji została podchwycona i 
uznana przez większość biologów na świecie głównie z powodu swej prostoty.  
Ona  po  prostu  dobrze  i  przekonująco  wyjaśnia  rozwój  gatunków  w 
trójwymiarowej  rzeczywistości.  Brak  jej  jednak  pełnego  potwierdzenia 
empirycznego.

Nie chodzi  tu  o poddawanie  w wątpliwość  samej  teorii  ewolucji,  bo 
tego mogliby się podjąć tylko znawcy zagadnienia, a poza tym teoria ta wydaje 
się  zupełnie wiarygodna w tym, do czego używał jej  Darwin. Trzeba jednak 
zdecydowanie zaprotestować przeciw próbom wyjaśniania nią wszystkiego, bo 
wtedy czyni  się  z  niej  coś  w  rodzaju  bożka.  Dawkins  twierdzi,  że  „potęga 
doboru  naturalnego”  jest  tak  wielka,  że  pojęcie  Boga  nie  jest  już  wcale 
potrzebne.  Nie  dopuszcza  możliwości,  że  to  właśnie  Bóg  mógłby  stworzyć 
prawa  doboru  naturalnego.  Nie  ma  jednak  przeciw  temu  poważnych 
argumentów  i  dlatego  posługuje  się  prymitywną,  prześmiewczą  erystyką, 
twierdząc, że gdyby Bóg tak uczynił, to musiałby być bardzo leniwy, bo potem 
nie musiałby już nic robić i wcale nie byłby potrzebny.

Autor Boga urojonego właściwie nie ma żadnego poważnego argumentu 
przeciw istnieniu  Boga,  chociaż bardzo często powtarza zdania formułowane 
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jako pewniki, w rodzaju „Bóg jest niebezpiecznym urojeniem” czy „Hipoteza 
Boga – jest nie do obrony”. Tym, którzy uzasadniają wiarę w Boga własnym, 
osobistym  doświadczeniem,  odpowiada,  że  mózg  ma  duże  zdolności 
symulacyjne, czyli daje im delikatnie do zrozumienia, że oni sobie to po prostu  
uroili.  A  jeśli  nawet  w  grę  nie  wchodzi  urojenie,  to  na  pewno  myślenie 
życzeniowe.

Dawkins jest więc człowiekiem mocno zamkniętym, który „wie swoje” i 
z  góry  odrzuca  wszystko,  co  by  temu  przeczyło.  Nie  różni  się  pod  tym 
względem od gorliwego, fundamentalistycznie nastawionego muzułmanina czy 
katolika. Swoje wypowiedzi najczęściej  przedstawia w formie kategorycznej i  
brakuje tam słów „przypuszczam”, uważam że”, „moim zdaniem”, „być może”,  
itp. Dla Dawkinsa Bóg jest czymś „nadnaturalnym”, takim jak opisują go religie 
teistyczne – i z takim Bogiem walczy. Nie dopuszcza możliwości, że Bóg może 
być czymś zupełnie naturalnym.  Koncepcji  takiego Boga, jakiego postulowali 
niektórzy naukowcy,  np. Albert  Einstein,  nie odrzuca, ale odsuwa ją  na bok, 
jako nieistotną. 

Niemal  każdy człowiek  ma  tendencję  do  popadania  ze  skrajności  w 
skrajność. Albo kocha, albo nienawidzi, albo jest za, albo przeciw. Jakiś kościół  
chrześcijański  prawdopodobnie  musiał  Dawkinsowi  nieźle  zajść  za  skórę,  że 
zapałał do religii  taką nienawiścią i  postanowił ją zwalczać.  Jednak bardziej  
konstruktywny wydaje się pogląd, że nie ma sensu walczyć z religią, bo to tylko 
ją umacnia. Neale Donald Walsh napisał: „Nie można bronić się przed czymś,  
co  uznajemy  za  nierealne.  Stawianie  czemuś  oporu  równa  się  nadaniu  mu  
rzeczywistości.  Kiedy  bronisz  się  przed  jakąś  postacią  energii,  sam  ją  
wywołujesz. Im bardziej się opierasz, tym bardziej realna się dla ciebie staje –  
obojętnie, przed czym byś się bronił. Jednak gdy otworzysz oczy i popatrzysz, to  
znika. To znaczy,  przestaje mamić cię swą złudną formą”46. Przeciwstawianie 
się jakiejkolwiek religii, nawet uznawanej za błędną czy pogańską, nie jest na 
ogół dobrym rozwiązaniem, tak jak nie jest rzeczą właściwą oburzanie się na  
wiarę niektórych małych dzieci  w krasnoludki.  Lepiej  poczekać aż dorosną i 
same  dojdą  do  właściwych  wniosków.  Dobrze  jest  więc  odsunąć  od  siebie 
wszelkie złe myśli na temat religii i szukać prawdy. To ostatnie wymaga jednak 
otwartości.  Dawkins,  niestety,  nie  szuka prawdy,  bo sądzi,  że już ją  znalazł. 
Zupełnie  pomija  możliwość panenteistycznego spojrzenia na rzeczywistość,  a 
panteizm zrównuje  niemal  z  ateizmem.  A jednak właśnie  taki  model  świata  
wydaje  się  być  niesprzeczny  zarówno  z  ideą  Boga  jak  i  z  teorią  ewolucji. 
Panenteizm  przebija  w  niektórych  nurtach  hinduizmu,  a  także  można  go 
odnaleźć  w  niektórych  ewangeliach  apokryficznych,  a  więc  nieskażonych 
ingerencją instytucjonalnego kościoła:
46 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga pierwsza, s. 137.
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Wtedy przyszli niektórzy z niewierzących do Jezusa i rzekli: "Tyś nam  
powiedział, że nasze życie jest od Boga, lecz myśmy nigdy Boga nie widzieli ani  
nie znamy Boga". Odpowiadając, Jezus rzekł im: "Słuchajcie tej przypowieści o  
rybach. W pewnej rzece ryby rozmawiały ze sobą i rzekły: Twierdzą, że nasze  
życie pochodzi z wody, lecz myśmy nigdy wody nie widziały i nie wiemy, czym  
ona jest. Wtedy niektóre z nich mądrzejsze rzekły: Słyszałyśmy, że w morzu żyje  
pewna mądra i uczona ryba, która rozumie wszystkie rzeczy. Pójdźmy do niej i  
poprośmy ją, aby nam pokazała wodę. Wybrały się przeto niektóre z nich, by  
szukać wielkiej i mądrej ryby, a w końcu przybyły do morza, gdzie owa ryba  
żyła i pytały ją. A gdy ona wysłuchała ich, rzekła do nich: Ach, wy głupie ryby!  
Mądre jesteście wy, nieliczne, które poszukujecie. W wodzie żyjecie i poruszacie  
się i macie swój byt; z wody powstałyście, w wodę się znowu obracacie. Żyjecie  
w wodzie,  ale nie wiecie  o tym. Tak i  wy żyjecie w Bogu, a jednak prosicie  
Mnie: ukaż nam Boga. Bóg jest we wszystkich rzeczach, a wszystkie rzeczy są w  
Bogu". [Ewangelia Życia Doskonałego, 57, 7-10]

Sposób  pojmowania  fizycznego  wszechświata  przez  XIX-wiecznych 
ateistów i materialistów niemal jednomyślnie zakładał jego wieczność. Postulat,  
że świat nie miał początku, pozwalał ateistom łatwo obalić wiele dowodów na 
istnienie  Boga,  między  innymi  dowód  „ex  motu”  Tomasza  z  Akwinu,  oraz 
wszystkie  dowody  traktujące  Boga  jako  „pierwszą  przyczynę”.  Skoro  świat 
istniał zawsze i nigdy się nie rozpoczął, to oczywiście nie mogło być pierwszej  
przyczyny.  Ale  w  połowie  XX  wieku  narodziła  się  koncepcja  Wielkiego 
Wybuchu47, która jednoznacznie wskazuje, że wszechświat fizyczny jednak miał 
początek.  Teoria  Wielkiego  Wybuchu  jest  bardzo  dobrze  potwierdzona 
obserwacjami  astronomicznymi.  Przesunięcie  ku  czerwieni48 widma  światła 
odległych gwiazd i galaktyk dowodzi, że fizyczny wszechświat się rozszerza i  
wszystko  się  oddala  od  siebie.  Za  Wielkim Wybuchem  przemawia  również 
istnienie  promieniowania  reliktowego.  Obecnie  co  do  tego  żaden  astronom, 
astrofizyk czy kosmolog nie ma wątpliwości. Nie ma pełnej zgody tylko w tej  
kwestii, czy to rozszerzanie wszechświata będzie trwać w nieskończoność, czy 
też  zatrzyma  się  i  wszechświat  zacznie  się  kurczyć,  co  skończy się  Wielką 
Zapaścią.

Dawkins  doskonale  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  teorii  Wielkiego 
Wybuchu  nie  da  się  łatwo  obalić,  a  teoria  ta  zagraża  jego  pojmowaniu 
rzeczywistości, bo nauk Darwina zupełnie nie da się zastosować do wyjaśnienia, 

47 Podstawy  teoretyczne  modelu  rozszerzającego  się  wszechświata  opracował  w  1920  roku 
rosyjski  fizyk  i  kosmolog  Aleksander  Aleksandrowicz  Friedman.  Koncepcję  Wielkiego 
Wybuchu  ogłosił  w  1947  roku  amerykański  fizyk  jądrowy  i  astrofizyk  George  Anthony 
Gamow.

48 Występuje tu tzw. efekt Dopplera. 
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co było  przez Wielkim Wybuchem.  Przeciwnie,  to,  że świat  materialny miał  
początek, intuicyjnie przemawia raczej za istnieniem Boga i za kreacjonizmem. 
Dlatego  też,  zapewne  nie  chcąc  być  posądzonym  o  naukową  ignorancję, 
wspomina kilkakrotnie  w swej  książce o Wielkim Wybuchu,  ale  potem dość 
szybko zmienia temat.

Mentalność  Dawkinsa  jest  zagruntowana  na  dziewiętnastowiecznym 
pojmowaniu  świata  jako  trójwymiarowej  rzeczywistości,  zmieniającej  się  w 
liniowo biegnącym czasie. Jeśli jednak rzeczywistość jest wielowymiarowa, to 
istnieje nie tylko czasoprzestrzeń ale również inne, wyższe wymiary, a wtedy, z 
punktu widzenia  tych  wyższych  wymiarów,   ewolucja  jest  tylko  złudzeniem, 
kamuflażem. To jest tak jak z płytą z filmem DVD czy BD. W wytwórni płyt  
film zostaje wykreowany na tej płycie jednym uderzeniem stempla. Wszystko 
powstaje  na  niej  jednocześnie,  początek  i  koniec  filmu.  Ale  w odtwarzaczu 
DVD rzecz rozgrywa się w czasie, istnieje pewien logiczny ciąg zdarzeń, pewne 
fakty wydają  się  wywoływać  inne,  rzeczywistość  zdaje  się  podlegać  jakiejś 
„ewolucji”,  istnieje „przeszłość” i „przyszłość”. Jednak na samej płycie DVD 
nie  ma  przeszłości  i  przyszłości  –  wszystko  jest  już  „teraz”.  Tak więc  idea  
kreacjonizmu, postrzegana z perspektywy „wiecznego teraz”, staje się zasadna. 
Czasoprzestrzeń  mogła  być  wykreowana  jednym  aktem twórczym,  wszędzie 
jednocześnie,  jak  wytłoczona  płyta  DVD.  Natomiast  „rozgrywanie” 
rzeczywistości,  następujące w przestrzeni i  czasie, może się odbywać metodą 
stopniowych  zmian,  jak  to  czyni  ewolucja.  Kreacjonizm i  ewolucjonizm nie 
muszą więc sobie nawzajem przeczyć – są to po prostu tylko różne spojrzenia na 
to,  co  jest.  Wyrazistym  przykładem  może  być  film  animowany,  który  jest  
kreowany klatka po klatce, kiedyś pędzlem malarza, a w dzisiejszych czasach 
przez  komputer.  Jednak  te  zaplanowane  i  wykreowane  klatki  podczas 
wyświetlania wydają się być na ekranie ciągiem naturalnych, przez nikogo nie 
zaprojektowanych,  ewolucyjnych  zmian.  Ale  dostrzegane  tam  związki 
przyczynowo-skutkowe  mają  sens  jedynie  w  czasie  wyświetlania.  W 
rzeczywistości  każda  klatka  filmowa  została  zaprojektowana,  a  jawiący  się 
widzowi determinizm jest złudzeniem. 

Jednak film z ustalonym, jednym zakończeniem to niezbyt dobry model  
dla  wszechświata.  Przypomina  on  bardziej  filmy  z  wieloma  zakończeniami,  
które wyświetlano czasem w niektórych kinach. Film przerywano, a widzowie 
głosowali, jakie zakończenie wybierają. W rzeczywistości wszechświat wydaje 
się być jeszcze bardziej podobny nie tyle do filmu, co do gry komputerowej (lub 
może odwrotnie)  i  mają w nim zastosowanie wszystkie modele:  kreacjonizm, 
ewolucjonizm,  determinizm,  indeterminizm,  itd.  Jest  to  Wielka  Gra, 
zaprojektowana  przez  Wielkiego  Programistę  i  w  tym  sensie  jest  ona 
„wykreowana”. Ale Programista przewidział pewien „rozwój” wydarzeń, pewne 



42

ciągi  stopniowych  zmian  i  w  tym  sensie  ta  gra  „ewoluuje”.  Następstwa 
wszystkiego są już przewidziane,  każdy ruch gracza,  każdy jego najmniejszy 
krok wywołuje zaprogramowane z góry skutki. Zatem są w tej Grze elementy 
determinizmu. Jednak gracz ma zawsze wolność wyboru tego, jaki ruch wykona,  
a ponieważ tego nie można przewidzieć, jest więc w tej Grze również pewien 
element indeterminizmu. Wielki Programista wciąż udoskonala swój program, 
wprowadzając do niego różne poprawki, które graczowi mogą czasem jawić się 
jako „dziwne wydarzenia”, a nawet jako „cuda”. Tak więc Wielkim Programistą 
jest Bóg, programem – wszechświat, a graczem – dusza ludzka. Tak to wszystko 
jawi się po przekroczeniu pierwszego progu wtajemniczenia. Po przekroczeniu 
następnego  dowiadujemy  się,  że  Bóg  wyposażył  również  nas  w  zdolność 
programowania  i  że  jesteśmy  nie  tylko  graczami,  ale  na  pewnym,  choć  do 
pewnego  czasu  nieuświadomionym  poziomie,  programujemy  wspólnie 
wszechświat  wraz  z  Nim.  Na  jeszcze  wyższym poziomie  odkrywamy,  że  to 
właściwie my go wykreowaliśmy.

Teoria  doboru  naturalnego  nie  jest  w  stanie  wytłumaczyć  zagadki 
świadomości. Wyjaśnienie, że świadomość jest funkcją mózgu wykształconą w 
toku ewolucji, choć brzmi bardzo „naukowo”, to jednak niczego do końca nie 
wyjaśnia. Teoria ta nie jest też w stanie przekonująco wytłumaczyć tego, jak z 
małego ziarenka wyrasta wielkie drzewo. Dlatego książka Richarda Dawkinsa 
jest  odzwierciedleniem zarówno  jego  wielkiej  wiedzy,  jak  i  jego  ograniczeń 
spowodowanych  wyznawanymi  przez  niego  przekonaniami.  Autor  Boga 
urojonego wydaje się wiec być, jak większość teistów i ateistów, człowiekiem 
mocno wierzącym i zamkniętym na przypływ prawdy, przynajmniej do pewnego 
stopnia.

Z  tego,  co  zostało  dotychczas  przedstawione,  wynika,  że  ateizm, 
podobnie zresztą jak i teizm, sprowadza się do swojego rodzaju wiary. Ateista 
jest  głęboko przekonany o  swoich  poglądach  i  zwykle  broni  ich,  dobierając  
swobodnie argumenty do z góry założonej tezy, z którą nierzadko jest bardzo 
emocjonalnie związany. Prawie zawsze odwołuje się przy tym do nauki, która  
będąc dla niego jedynym układem odniesienia, staje się czymś w rodzaju boga. 
Jednak  nauka,  a  przynajmniej  taka,  która  w  krajach  anglojęzycznych  jest  
określana  mianem „science”,  nie  może zajmować  się  dowodzeniem istnienia 
bądź nieistnienia Boga, bo wykraczałoby to poza zakres jej kompetencji. Nauki  
ścisłe  zajmują  się  badaniem funkcjonowania  i  właściwości  materii  i  rzeczy 
materialnych,  nie  rozstrzygając  co  i  czy w  ogóle  istnieje  coś  poza  materią. 
Natomiast takie nauki, jak religioznawstwo czy filozofia, poruszają co prawda 
temat Boga, ale ograniczają się tylko do przedstawiania różnych Jego koncepcji,  
bez orzekania o ich prawdziwości czy fałszywości.
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Istnienia  Boga  nie  można  w  żaden  sposób  naukowo  dowieść  lub 
obalić. Możliwa jest tylko albo  wiara w Niego, która bierze się ze słuchania 
tego,  co  głoszą  różne  kościoły,  albo  wiedza o  Nim,  która  bierze  się  z 
doświadczenia  wewnętrznego49.  Każdy ateista  odrzuca  zarówno jedno  jak  i 
drugie. Kwestionowanie wszelkich przeżyć mistycznych i zakwalifikowanie ich 
do kategorii  urojeń  całkowicie  zamyka  go w skorupie  własnych  przekonań i 
uniemożliwia mu doznanie tych przeżyć, a tym samym zmianę zdania. Staje się 
więc on więźniem własnych poglądów.        
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Bałwochwalstwo
Bałwochwalstwo  polega  na  przypisywaniu  boskich  cech  oraz 

oddawaniu czci temu co stworzone. Jednym z rodzajów bałwochwalstwa jest  
czczenie  rzeczy,  będących  dziełem  rąk  ludzkich.  Modelowym  przykładem 
takiego  „ubóstwiania”  przedmiotów  jest  biblijny  „złoty  cielec”.  Innym, 
praktykowanym już od dawna rodzajem bałwochwalstwa, jest oddawanie czci 
boskiej  ludziom.  W starożytności  byli  to  np.  cesarze rzymscy.  Współcześnie 
uwielbiano Mussoliniego, Hitlera, Stalina, Mao-Tse-Tunga, Kim-Ir-Sena i wielu 
innych mniejszych kacyków.

Gdyby bałwochwalstwo ograniczało się jedynie do ubóstwiania ludzi i 
przedmiotów,  byłoby łatwe  do wyśmiania.  Niestety,  niekiedy wyraźne  cechy 
bałwochwalstwa  nosi  współczesne  rozumienie  pewnych  pojęć  takich  jak  np. 
demokracja, humanizm, nacjonalizm, praworządność, scjentyzm, itp. Chociaż te 
pojęcia  nie  są,  tak  jak  ów  „złoty  cielec”  dziełem rąk  ludzkich,  są   jednak 
dziełem ludzkiego umysłu i z powodu tego pojęcie bałwochwalstwa również i  
do nich może się odnosić.  

Humanizm  staje  się  wtedy  bałwochwalstwem,  kiedy  wiąże  się  z 
ubóstwianiem  człowieka.  Niewłaściwie  rozumiany  patriotyzm  staje  się 
bałwochwalstwem gdy  wiąże  się  z ubóstwieniem narodu,  przemienia  się  on 
wówczas  w  nacjonalizm.  Głoszenie,  że  demokracja  jest  najlepszym  z 
możliwych ustrojów i wobec demokracji nie ma alternatywy jest na pograniczu 
bałwochwalstwa.  Nie  można  bowiem  zapominać,  że  rządy  demokratyczne 
stanowią krótką chwilę w historii, i że na sto kilkadziesiąt państw istniejących 
obecnie  tylko  trzydzieści  kilka ma ustrój  w pełni  demokratyczny.  Pogląd,  że 
tylko demokracja jest jedyną dopuszczalną formą ustroju i że powinna być ona 
wprowadzona  wszędzie  na  świecie,  jest  już  bałwochwalstwem  wielkiego 
kalibru. Zastanawiające jest,  że właśnie w wielu państwach demokratycznych 

49 Takie doświadczenie wewnętrzne można osiągnąć na drodze różnych ćwiczeń duchowych. W 
hinduizmie zwie się ono „samadhi”, a w Kursie cudów zostało określone jako „święta chwila”.
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kwitną mafie, mają miejsce akty terroru, przestępczość rozwija się ponad miarę,  
a  młodzież  sięga  po  narkotyki.  W  takich  właśnie  krajach  z  jednej  strony 
głoszone  są  wzniosłe  hasła  „wolności”  i  „równości”,  a  z  drugiej  strony 
rozpowszechniany jest  kult  pieniądza,  występuje  duży wskaźnik rozwodów i 
samobójstw.  Demokracja  jest  wówczas  czymś  w  rodzaju  „bałwochwalstwa 
politeistycznego”, która oprócz tego, że sama staje się „bałwanem”, głosi szereg 
innych  „bożków”,  jak  „pieniądz”,  „sukces  zawodowy”,  „kariera  polityczna”, 
„wolność” (w oderwaniu od odpowiedzialności) itp. Chociaż np. kult pieniądza 
jest  tak  stary  jak  i  pieniądz,  to  jednak  właśnie  współcześnie  w  Stanach  
Zjednoczonych dolar jest najważniejszym celem życia dla wielu ludzi, a stres 
związany  z presją  dążenia  do  sukcesu  jest  powodem  częstych  wizyt  u 
psychiatrów.

Ubóstwianie stworzonego przez człowieka prawa prowadzi  do innego 
rodzaju  bałwochwalstwa:  do  głoszenia  tak  modnej  obecnie  idei  „państwa 
prawa”.  Sam  fakt  pragnienia  praworządności  w  państwie  nie  jest  jeszcze 
bałwochwalstwem. Jest to zjawisko pozytywne i ze wszech miar pożądane. Ale 
nie można zapominać,  że prawo stanowione jest  dziełem ludzkich umysłów i 
jako  takie  jest  tworem  niedoskonałym,  nie  w  pełni  odnoszącym  się  do 
rzeczywistości,  zawierającym  luki,  a  czasem  nawet  sprzeczności.  Prawo 
stworzone przez człowieka nie może obejmować wszystkich możliwych sytuacji  
i  poprzez to nie może zastąpić sprawiedliwego ludzkiego osądu,  opartego na 
wartościach  etycznych.  Nadanie  prawu  najwyższego  priorytetu  w  państwie 
prowadzi czasem do takich paradoksalnych sytuacji kiedy to wypuszcza się na 
wolność  groźnego  bandytę,  co  do  którego  winy  nie  ma  wątpliwości,  tylko 
dlatego, że nakaz rewizji, dzięki której zdobyto dowody, był przeterminowany o 
jeden dzień, albo dlatego, że policjant, który ścigał mordercę, zatrzymał go na 
czyimś prywatnym terenie, bez uzyskania odpowiedniej zgody na wejście. Inny 
przykład polega na tym,  że odrzuca się niezbite  dowody winy znalezione na 
terenie,  którego właścicielem był  podejrzany tylko  dlatego,  że  nakaz rewizji  
został  wystawiony  na  główną  rezydencję  właściciela  a  nie  obejmował 
zabudowań  przyległych,  gdzie  owe  dowody  znaleziono50.  Są  to  przykłady 
prawniczych idiotyzmów, ale niestety takie przypadki się zdarzały w państwach 
demokratycznych,  szczególnie  w  USA.  Prawdziwe  dowody,  jednak  zdobyte 
niezgodnie z prawem, nazywa się „owocem zatrutego drzewa”, a ich odrzucenie  
ma  wyrażać  najwyższy  szacunek  dla  prawa.  Jednak  odbywa  się  to  za  cenę 
odrzucenia stwierdzonych faktów, w wyniku której przestrzeganie prawa staje 
się ważniejsze niż prawda. Jest to poważny błąd. Nie można negować niezbitych 

50 Przecież  najważniejsze  jest  to  aby  dowody  były  wiarygodne  i  autentyczne,  co  powinno  
stanowić jedyne kryterium ich uznania. Ewentualne naruszenie prawa przy ich zdobywaniu nie 
może decydować o ich ważności i powinno być rozpatrzone w oddzielnym postępowaniu.
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dowodów, a tym samym  negować prawdy w imię prawa, bo nie można wynosić 
prawa  ponad  wszystko.  Jest  to  bowiem narzędzie,  którego  efekty  używania 
zależą  nie  tylko  od  niego  samego,  ale  przede  wszystkim  od  używającego. 
Inaczej  mówiąc,  powinniśmy  dążyć  nie  tyle  do  „państwa  prawa”,  co  do 
„państwa sprawiedliwości”.  W kwestii  sprawiedliwości  bowiem od ludzkiego 
sumienia i ludzkiej mądrości zależy dużo więcej niż od prawa. Sprawiedliwość 
wymaga zatem właściwego posłużenia się  prawem. Nie bez powodu biblijny 
król  Salomon  jest  uważany  nie  tylko  za  wzór  mądrości  ale  i  za  wzór 
sprawiedliwości.  I  mimo  surowości  dawnych  obyczajów  wielu  ludzi  nawet 
dzisiaj wolałoby poddać się sprawiedliwemu osądowi króla Salomona, niż być 
sądzonych  przez  współczesnych  sędziów.  Często  bowiem  prawo  ze 
sprawiedliwością  ma  niewiele  wspólnego.  Z  tego  powodu  w  wielu  krajach 
szefowie  i  inni  dygnitarze  mafii  chodzą  na  wolności  tylko  dlatego,  że  mają 
bardzo  dobrych  adwokatów,  którzy  za  duże  pieniądze  manipulują  prawem, 
znajdując  w  nim  takie  luki,  które  pozwalają  na  zwalnianie  a  nawet  
uniewinnianie  ich klientów. Ponadto  wypuszczanie  tych  ludzi  na  wolność za 
wysokie kaucje jest kolejną głupotą demokracji. Podobno Al Capone powiedział 
pewnemu policjantowi: „Jeżeli mnie pan aresztuje, to w ciągu godziny będę  z 
powrotem  na  wolności”.  Rozprawy  sądowe  często  nie  są  wspólnym 
dochodzeniem  prawdy  w  imię  sprawiedliwości,  ale  grą  sił  pomiędzy 
oskarżeniem i obroną,  w której  zwyciężają  różne interesy.  Sędziowie do tych 
spraw podchodzą zbyt biernie i formalizm w przestrzeganiu prawa wydaje się 
być  dla  nich  czasem ważniejszy  niż  dobro  człowieka.  Czasami  o  pewnych 
rozstrzygnięciach  wymiaru  sprawiedliwości  decyduje  polityka,  (np.  względy 
wyborcze)  lub  strach  (np.  prokurator  boi  się,  że  wyleci  wraz  z  swoim 
samochodem w powietrze, sędzina boi  się,  że mafia skrzywdzi jej  dzieci  lub 
obleje jej twarz kwasem). Niestety, w rzadkich przypadkach zdarza się również  
korupcja.

Prawnicze  bałwochwalstwo  ma  swoje  odzwierciedlenie  również  w 
poglądzie,  że  najważniejszą  rzeczą  w  rządzeniu  państwem  jest  istnienie 
odpowiednich  przepisów  prawa.  Niestety,  takie  tezy  głoszą   nie  tylko 
dziennikarze, ale również niektórzy parlamentarzyści i członkowie rządu. Jakże 
często z ust bardzo poważnych i utytułowanych osobistości słyszymy, że: „nic 
nie możemy zrobić bez uchwalenia takiej  a takiej  ustawy”,  „poprawa nastąpi  
dopiero po wprowadzeniu takich a takich przepisów”, „zaostrzenie przepisów w 
takiej  a  takiej  sprawie  pozwoli  nam  zlikwidować  takie  a  takie  szkodliwe 
zjawisko  społeczne”  itp.  Zapomina  się  tutaj  o tym,  że  to  nie  „dobre  prawa 
czynią ludzi dobrymi”, ale że to „dobrzy ludzie tworzą dobre prawa”. Oznacza 
to,  że  bez  podniesienia  poziomu  moralnego  społeczeństwa  nawet  najlepsze 
prawa nic nie pomogą. Czasami takie stwierdzenia są ukrywaniem bezsilności,  
świadomym wprowadzaniem zasłony dymnej.  Na  przykład  rząd,  którego  nie 
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stać na program budowania bezpiecznych autostrad oraz bezkolizyjnych przejść 
podziemnych, a nawet na naprawę istniejących dróg, robi wiele hałasu wokół 
nowelizacji  Kodeksu Drogowego, głosząc jego zbawienne skutki dla poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po wprowadzeniu nowej ustawy ogłasza 
tryumfalistycznie spadek liczby wypadków, po czym okazuje się, że za pół roku 
liczba wypadków znowu wzrasta. Dzieje się tak dlatego, że każdy człowiek dąży 
do właściwej dla siebie granicy ryzyka, bez względu na obowiązujące przepisy. 
Tak  więc  przepisy  wzywające  np.  do  zachowania  szczególnej  ostrożności 
kierowca  po  prostu  ignoruje.  Ale  często  sam  przepis  nie  jest  skutecznym 
środkiem poprawy bezpieczeństwa nawet pomimo jego przestrzegania. I jeżeli 
nawet  przepis  wymusza  bezpieczeństwo  poprzez  stosowanie  określonych 
środków (np.  pasy  bezpieczeństwa,  światła  mijania  w  dzień  itp.),  kierowca 
uwzględnia to i z powrotem zwiększa niebezpieczeństwo (mogę sobie pozwolić 
na szybszą jazdę bo mam zapięte pasy,  mogę sobie pozwolić na zmniejszenie  
czujności bo światła mijania pojazdów czynią je dobrze widocznymi). Dlatego 
też  znacznie  skuteczniejszym  sposobem  poprawy  bezpieczeństwa  jest 
wprowadzenie  rozwiązań  systemowych  uniemożliwiających  powiększanie 
ryzyka, niż rozwiązań czysto prawnych, np. budowanie przejść podziemnych dla 
pieszych  jest  znacznie  lepsze   niż  wprowadzenie  przepisu  o  pierwszeństwie 
pieszego na przejściu.

Innym  rodzajem  bałwochwalstwa  jest  tzw.  scjentyzm.  Proces 
ubóstwiania  nauki,  mający  swoje  początki  i  rozwijający  się  w  czasach 
dawniejszych,  zwłaszcza  w  okresie  pozytywizmu,  osiągnął  swoją  pełnię  w 
dwudziestym  wieku.  Przekonanie,  że  tylko  nauka  może  dać  odpowiedź  na 
wszystkie pytania i wiara w bezwzględną pewność wyników naukowych badań 
są oczywiście przejawem zabobonnego bałwochwalstwa, ponieważ nauka, jako 
dzieło  ludzkich  umysłów,  jest  tak  samo  niedoskonała  i  ograniczona  jak  i 
wszystkie inne rzeczy stworzone przez człowieka. Nieporozumienie polega na 
tym,  że z jednej strony tzw. nauki ścisłe (zwane dawniej pozytywnymi) mają  
ściśle określone pole działania, ograniczające się do badania materii i jej praw, a  
z drugiej  strony nadaje  się  nauce  rangę  ostatecznej  instancji,  rozstrzygającej  
o prawdziwości bądź nieprawdziwości wszystkiego.   

W historii  wyróżniały się zwykle dwie skrajne postawy wobec nauki. 
Postawę  komunistyczną cechował bałwochwalczy  stosunek  do  nauki i 
gloryfikacja  tzw.  „światopoglądu  naukowego”. Drugą  skrajną  postawą  był 
prymat  wiary  nad  wiedzą i odrzucenie  nauki,  gdy  jest  ona sprzeczna  z 
dogmatyką.   W  rzeczywistości  obie  postawy  są  błędne.  Należy  oddać 
cesarzowi co cesarskie, a Bogu – co boskie. Dary mądrości i  rozumu są również 
darami bożymi i nie można kwestionować wyników badań naukowych bo są to 
zwykle rezultaty wykorzystania tych darów. Po prostu nauka obecnie zajmuje 
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się  badaniem  materii  i w tych  sprawach  trzeba  jej  oddać  prymat,  natomiast 
religie  zajmują  się  sprawami  duchowymi  i nauka  nie  powinna  się  do  tego 
wtrącać.

Niestety, nauka obecnie zajmuje się nie tylko tym, co jej przyświecało 
od czasów starożytnych, tj. szukaniem prawdy. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, 
że  nauka  od  strony  organizacyjnej  to  również  olbrzymia  machina 
biurokratyczna,  w której działa prawo Parkinsona, prawo Petera itp. Wskutek 
istnienia  pewnych  urzędniczych  mechanizmów  rządzących  rozwojem  nauki, 
odkrycia  naukowe  oraz  dydaktyka  przestają  być  celem  głównym  dla  wielu 
naukowców. Zamiast  tego, celem samym w sobie staje się powiększanie tzw. 
dorobku naukowego głównie w postaci  publikacji  oraz dążenie do zaliczania 
kolejnych  szczebli  kariery  naukowej.  Poszerzanie  się  wiedzy  ludzkości  nie 
następuje  proporcjonalnie  do  tych  działań,  np.  przeważająca  ilość  prac 
doktorskich i wiele innych prac naukowych są to tzw. „prace półkowe”, które  
nie są potem  wykorzystywane ani w teorii ani w praktyce.
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Bełkot
Słowo „bełkot”  ma dwa znaczenia.  Pierwsze – to  niewyraźna  mowa. 

Tego  rodzaju  sposób  mówienia  może  pochodzić  od  osoby,  która  ma  jakąś 
poważną wadę wymowy,  jest w stanie silnego zdenerwowania czy szoku, lub 
znajduje  się  pod  wpływem  środków  odurzających  (narkotyków,  alkoholu). 
Typowym  przykładem  takiego  mówienia  jest  pijacki  bełkot.  W  drugim 
znaczeniu  jest  to  wypowiedź  nielogiczna,  bez  sensu,  która  jest  przez  to 
niezrozumiała. W takim znaczeniu bełkot może być zawarty zarówno w słowie 
pisanym jak i mówionym, lub w szerszym sensie – w jakiejkolwiek informacji. 

Bełkot,  pojmowany  jako  mowa  ludzka  pozbawiona  sensu,  powstaje 
poprzez  użycie  niezrozumiałych  słów  i  zwrotów,  lub  poprzez  użycie  słów 
zrozumiałych,  lecz  w  niezrozumiałym  kontekście.  Przyczyn  nonsensownych 
wypowiedzi może być wiele: od choroby psychicznej (np. schizofrenii), poprzez 
brak umiejętności jasnego wysławiania się, aż do świadomego „zaciemniania” 
wypowiedzi,  w  ściśle  określonym  celu.  W  tym  ostatnim  przypadku  można 
wyróżnić różne rodzaje zamętu wprowadzanego do informacji,  jak np. bełkot 
pseudonaukowy,  bełkot  prawniczy,  bełkot  polityczny,  bełkot  teologiczny,  a 
nawet bełkot twórczy czy artystyczny. 

Bełkot  pseudonaukowy  powstaje,  gdy  ktoś  używa  niezrozumiałych 
pojęć tylko po to, aby wywołać wrażenie „uczoności” wypowiedzi. Wrażenie 
bełkotu powstaje  również wtedy,  gdy naukowiec,  zwracając  się  do ludzi  nie 
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znających  poruszanej  przez  niego  dziedziny  wiedzy,  nie  stara  się  im  jej  
przybliżyć,  a  przeciwnie  –  używa  określeń  „hermetycznych”,  zrozumiałych 
tylko  dla  specjalistów.  Bełkot  prawniczy  często  jest  zawarty  w  różnych 
przepisach,  kodeksach,  statutach,  regulaminach,  umowach,  itp.  Polega  on  na 
użyciu  sformułowań  nielogicznych,  niejasnych,  niejednoznacznych  lub 
nieprecyzyjnych,  a nawet czasem zawierających sprzeczności, które stwarzają 
duże trudności  w interpretacji.  W skrajnych  przypadkach zdarzają  się  nawet  
zdania całkowicie pozbawione sensu. Im wyższego rzędu jest akt prawny, tym 
mniej  w nim bełkotu.  Konstytucje  państw na ogół  go nie zawierają,  a różne 
wytwory urzędów niższego szczebla są go pełne. Bełkot polityczny polega na 
głoszeniu chwytliwych haseł bez pokrycia, które z pozoru mogą się wydawać 
się  słuszne,  jednak  po  głębszej  analizie  okazują  się  być  naciągane, 
nieprawdziwe,  lub  wręcz  bez  sensu.  Celem  ich  propagowania  jest 
manipulowanie  ludzkimi  emocjami  i  pozyskiwanie  przez  to  zwolenników. 
Bełkot  teologiczny  polega  na  nadużywaniu  znaczenia  niektórych  słów. 
Dominikanin  i  zarazem  filozof  Józef  Bocheński  tak  o  tym  pisze51:  „Kiedy 
uczony teolog rozprawia na przykład o dialogu wierzących z Bogiem, bełkocze 
–  jako  że  dialog,  wyrażenie  greckie,  znaczy  tyle  co  rozmowa,  a  wierzący 
całkiem oczywiście  z  Bogiem nie  rozmawiają”.  Bełkot  artystyczny powstaje 
wtedy, gdy twórca wypowiada się (poprzez swoje dzieło) w sposób całkowicie 
niezrozumiały  dla  odbiorców.  Przykładem  może  być  tu  poeta  używający 
niezrozumiałych  przenośni  lub  malarz,  którego  obraz  jest  nieczytelny  dla 
oglądających go ludzi52.

Bełkot  można  znaleźć  niemal  wszędzie,  nie  tylko  w  pismach 
urzędowych ,  ale  nawet  w rozkładzie  jazdy PKP.  Oto przykład  bełkotliwego 
zdania  z  tego  ostatniego  źródła53:  „Dni  ważności  zajętości  torów  dla  opisu  
nieregularnego”. Inny przykład bełkotu zawartego w przepisach: „Zamawiający  
będzie  uprawniony,  z  uwzględnieniem  subklauzuli  2.5  (Roszczenia  
zamawiającego), do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót Odcinka,  
jeżeli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub jakieś ważniejsze Urządzenie  
(w  zależności  od  przypadku,  a  po  przejęciu)  nie  mogą  być  używane  do  
zamierzonych celów, z powodu jakiejś wady lub szkody”54.

51 Józef Bocheński, Sto zabobonów, PHILED, 1994, s. 28.
52 Jednak  takie  obrazy  znajdują  niekiedy  zwolenników.  Podobno  zdarzało  się,  że  chwalono 

nawet obrazy wykonane metodą przypadkowego „chlapania” farby na płótno,  czy uzyskane  
poprzez powierzenie pędzla małpie.

53 Niniejszy przykład  został  zaczerpnięty z  telewizyjnego  „Teleexpresu”  z  dnia  20  września 
2004.

54 Jest  to  dokument  autentyczny  firmowany  przez  Międzynarodową  Federację  Inżynierów  i 
Konsultantów  (FIDIC):  Warunki  Kontraktu  na  budowę  dla  robót  budowlanych  i 
inżynieryjnych  projektowanych  przez zamawiającego,  rozdział  11.3  – Przedłużenie  Okresu 
Zgłaszania Wad, Wydanie angielsko-polskie, COSMOPOLI, 2000
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Czasem zdarza się, że używający bełkotu sam nie rozumie co mówi, bo 
zagubił  się  w  potoku  własnych  słów.  Jednak  najczęściej  taka  osoba  jest  
świadoma swoich wypowiedzi, chcąc w ten sposób zaimponować słuchaczom, 
wprowadzić ich w błąd, lub po prostu ukryć swoją niewiedzę. O takich ludziach 
autor  „Stu  zabobonów”  mówi:  „Ci,  którzy  by  chcieli  mowę  ludzką,  
przedmiotową  i  zrozumiałą,  zastąpić  bełkotem,  sprowadzają  tym  samym  
człowieka na poziom niższy od poziomu małp i nosorożców, bo nawet te bydlęta  
używają nie tylko bełkotu”.  
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Bóg
Podjęcie się tego tematu przypomina porywanie się z motyką na słońce. 

A jednak  wszyscy  mamy jakiś  stosunek  do  Boga.  Jedni  wierzą  w Niego w 
określony sposób, inni wierzą zupełnie inaczej, jeszcze inni zupełnie weń nie  
wierzą. Ci ostatni to ateiści. Są także i tacy, którzy niczego w tym temacie nie są 
pewni, a nawet powątpiewają w możliwość osiągnięcia pewności i wyzbycia się 
w ten sposób swoich wątpliwości.  To agnostycy.  Nieliczna garstka nie  musi 
wierzyć. Są to ci, którzy wiedzą.

Koncepcje Boga w różnych religiach

Nie można podać jednej  ścisłej  definicji  Boga, ponieważ wymyka się 
On wszelkim próbom zdefiniowania. Nie da się bowiem ograniczyć do definicji  
tego,  co  nieograniczone  i  niepojęte.  Jeśli  ponadto  założymy,  że  Bóg  jest 
Wszystkim Co Jest, to Jego definicja staje się w ogóle niemożliwa, bo to czym 
definiujemy nie może się nakładać na to co definiujemy.

Jednak ludzie  od  zarania  dziejów przeczuwali  istnienie  Najwyższego 
Absolutu  i  starali  się  jakoś  go  sobie  wyobrazić,  stworzyć  jakiś  pojmowalny 
model  tego,  co  niepojmowalne.  Początkowo  prowadziło  to  do  rzeźbienia 
różnych figur z drewna, z kamienia lub odlewania ich z metalu i do oddawania 
im czci.  Niektóre  społeczności  upatrywały  Boga  również  w  przedmiotach  i 
zjawiskach  naturalnych,  takich  jak  piorun,  tęcza  czy  słońce.  Z  czasem 
wyobrażenia Boga stawały się o wiele bardziej złożone i subtelne. Obecnie nie 
da  się  przedstawić  jakiegoś  jednego,  uniwersalnego  modelu  Boga  –  jest  ich 
bowiem wiele. Co najmniej  tak wiele, jak wiele jest różnych religii. Każda z  
nich inaczej  odpowiada na większość podstawowych pytań,  takich jak: „Kim 
jest Bóg?”, „Ilu jest Bogów?”, „Jaki jest Bóg?” , „Gdzie jest Bóg?” i „Jakie są  
relacje między Bogiem a światem?”.

Wyjątkowo  na  pierwsze  pytanie  wiele  religii  odpowiada  na  ogół 
zgodnie, że jest to Najwyższy Stwórca, Nadrzędna Energia stanowiąca Źródło 
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Wszystkich Rzeczy, Najwyższa Istota, Stworzyciel Świata, Pierwsza Przyczyna 
Wszystkiego. Różnice pojawiają  się dopiero w szczegółach pojmowania  tych 
określeń.

Niektóre religie odpowiadając na drugie pytanie twierdzą, że bogów jest 
wielu i  tworzą razem zbiór,  zwany Panteonem – są  to  religie  politeistyczne.  
Monoteizm głosi, że jest tylko jeden Bóg. Henoteizm dopuszcza wielu bogów, 
ale przyjmuje, że tylko jeden z nich jest tym najważniejszym.

W kwestii „jaki jest Bóg” wyraźnie zaznacza się podział na koncepcję  
Boga  osobowego  i  nieosobowego.  Wielkie  religie  monoteistyczne,  takie  jak 
chrześcijaństwo,  islam  czy  judaizm,  głoszą  Boga  osobowego.  Chrześcijanie 
nawet uważają, że jest On aż w trzech osobach. Większość religii Wschodu, w 
tym hinduizm, ma niejednoznaczne stanowisko w tej sprawie. W wierzeniach 
ludowych  wciąż  żywe,  choć  coraz  bardziej  zanikające  są  tendencje 
politeistyczne lub henoteistyczne oparte na osobowej koncepcji Boga55. Żyjący 
w wiekach średnich Ramanudża głosił jedynego, pojmowanego osobowo Boga 
– Iśwarę. Obecnie wielu zwłaszcza wykształconych Hindusów znajduje się pod 
wpływem religijnych szkół, głoszących nieosobowego Boga, który może jednak 
przejawiać  się  za  pomocą  osobowych  aspektów  takich  jak  Brahma  (Bóg 
stworzyciel),  Wisznu  (Bóg  utrzymujący  świat  w  istnieniu)  i  Siwa  (Bóg 
niszczyciel). Ponadto wierzą oni głęboko, że Bóg, nieosobowa i niepojmowalna 
rzeczywistość,  może  przyjmować  pojmowalne  postaci  osobowe,  a  nawet 
wcielać się w ludzkie ciało, jako tzw. „awatar”. Takich wcielonych Bogów było 
w  tej  religii  wielu,  przykładem  mogą  tu  być  Rama  czy  Kriszna.  To  co  w 
chrześcijaństwie  traktowane  jest  jako  unikalne,  jedyne  i  niepowtarzalne 
(wcielenie Chrystusa), w hinduizmie jest swojego rodzaju regułą czy normą.

W kwestii  tego,  gdzie znajduje  się  siedziba Boga,  są  aż trzy główne 
koncepcje. Teizm przyjmuje, że osobowy Bóg jest transcendentny (zewnętrzny)  
wobec świata, tzn. znajduje się poza światem i jest całkiem inny niż świat, choć 
może  nań  oddziaływać.  Ten  nurt  jest  reprezentowany  przez  wielkie  religie 
monoteistyczne, w tym przez chrześcijaństwo56.

Panteizm  utożsamia  Boga  ze  światem,  z  przyrodą,  pojmując  go 
bezosobowo. Znany jest  od starożytności,  był  głoszony m. in. przez stoików.  
Pogląd  ten  wyznawał  również  XVII-wieczny  filozof  –  Baruch  Spinoza. 

55 Czci się osobowo pojmowanego boga Wisznu, boga Siwę, oraz jego małżonkę Kali. Dużym 
szacunkiem obdarza się także boskie awatary – Ramę i Krisznę. Czczone są również  takie  
bóstwa zwierzęce jak: Hanuman, przedstawiany jako małpa i Ganesia, który ma głowę słonia z 
trąbą. 

56 Niektórzy  przedstawiciele  filozofii  chrześcijańskiej  głoszą,  że  Bóg  jest  transcedentno-
imanentny, tzn., że chociaż wykracza poza świat i nie jest z nim tożsamy, jest w nim obecny, 
użycza mu swojej siły i obdarza swoją miłością. 
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Panteizm jest niekiedy łączony z panpsychizmem57, w myśl którego wszystko co 
istnieje  ma  świadomość,  nawet  najdrobniejszy  okruch  materii.  Niektórzy 
uważają  panteizm za postać  ateizmu.  Jednak poglądy zbliżone do panteizmu 
miewali niekiedy nawet katoliccy kapłani, jak na przykład Angelus Silesius 58, 
który  uważał,  że  Bogiem jest  wszechświat  pojmowany  jako  całość.  Jest  on 
autorem następującego wiersza:

„Do nieba patrzysz w górę,
a nie spojrzysz w siebie:
Nie znajdzie Boga kto go
szuka tylko w niebie.” 

Panenteizm stanowi  niejako  połączenie  teizmu  i  panteizmu.  Według 
tego  poglądu  Bóg  nie  jest  oddzielony  od  świata,  który  jest  jak  gdyby  jego 
cząstką czy emanacją. Świat według tego poglądu jest więc zawarty w Bogu.  
Ale Bóg to znacznie więcej.  Chociaż świat istnieje w Bogu, to Bóg znacznie 
wykracza poza świat. Według panenteizmu Bóg jest więc Wszystkim Co Jest – 
wszystkim  co  istnieje  w  świecie,  jak  również  wszystkim  co  istnieje  poza 
światem.  Ten  pogląd  przebija  w  pewnych,  również  współczesnych,  nurtach 
hinduizmu,  w  których  świat  jest  pojmowany  jako  coś  w  rodzaju  snu  czy 
wyobrażenia Boga. Niekiedy uznaje się go nawet za ciało Boga. 

Podział na teizm, panteizm i panenteizm ilustrują następujące rysunki:

57 Takie stanowisko prezentował na przykład Marek Aureliusz.
58 Angelus  Silesius,  właściwie   Johannes  Scheffler  (1624-1677),  niemiecki  poeta  i  mistyk.  

Początkowo  był  protestantem,  ale  wraz  z  przeprowadzką  do  Wrocławia  przeszedł  na 
katolicyzm (1653)  i  przybrał  imię  Johannes  Angelus.  Kilka  lat  później  przyjął  święcenia 
kapłańskie.  Jest  autorem  wielu  dwu  i  czterowierszowych  epigramatów.  Cytowany  wiersz 
został przetłumaczony przez Adama Mickiewicza.
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Jest  on,  oczywiście  bardzo  uproszczony.  Rzeczywistość  jest,  jak  można 
przypuszczać, wielowymiarowa i nie da się dokładnie zilustrować za pomocą 
modelów dwuwymiarowych.

Jeśli  chodzi  o  relacje  między  Bogiem a  światem,  to  poglądy  w  tej  
mierze są bardzo zróżnicowane. Niektóre religie głoszą, że absolutnie wszystko 
co  się  dzieje  na  tym  świecie  jest  zależne  od  woli  Stwórcy.  Takie  skrajne  
stanowisko prezentuje np. islam. Na przeciwnym biegunie znajduje się pogląd 
zwany deizmem,  który głosi, że Bóg w ogóle nie ingeruje w bieg wydarzeń na 
świecie,  który działa na mocy nadanych mu praw, jak dobrze wyregulowany 
zegar.  Większość  religii  głosi  poglądy  pośrednie,  według  których  świat  co 
prawda działa na ogół zgodnie z prawami nadanymi mu przez Stwórcę, ale może 
On dokonywać okresowych ingerencji w działanie tego świata, czy wprowadzać 
„poprawki” w jego funkcjonowaniu. W ten sposób tłumaczy się między innymi  
występowanie „cudów”, „objawień” czy  działanie „opaczności bożej”. Ponadto 
w myśl tych koncepcji nie wszystko jest zdeterminowane do końca przez prawa, 
w przeciwnym razie nie byłyby możliwe akty wolnej woli.

Bogu przypisywane są różne atrybuty, które w różnych współczesnych 
systemach  wierzeń  są  często  podobne  do  siebie.  Zaczynając  od  strony 
psychologicznej jest to świadomość, wolna wola, wszechwiedza i zdolność do 
przejawiania  uczuć,  przy  czym  najważniejszym  uczuciem  jest  miłość. 
Energetycznym  aspektem Boga  jest   wszechmoc  i  nieograniczony  potencjał  
twórczy. Jego etyczne przymioty to  dobro i sprawiedliwość. 

Niektóre  religie  głoszą,  że  Bóg  ma  określone  preferencje  i 
ukierunkowaną wolę,  którą ogłasza swojemu stworzeniu i  której  wypełnienia 
odeń żąda. Wszystkich, którzy działają wbrew tej woli – karze, niekiedy nawet 
wiecznym potępieniem i  wiecznymi  mękami  w piekle.  Jest  w tym paradoks, 
ponieważ  te  same  religie  głoszą,  że  Bóg,  który  jest  Dobrem,  Miłością  i 
Przebaczeniem,  dał  swojemu ludzkiemu stworzeniu wolną  wolę.   W okrutny 
sposób  więc  karze  za  wykorzystanie  tego,  co  przedtem  dał.  Teologowie 
broniący tej dogmatyki  powiedzieliby w tym momencie zgodnym chórem: „Nie 
za  wykorzystanie,  ale  za  niewłaściwe,  błędne,  wykorzystanie.  Za  trwanie  w 
grzechu. Za sprzeciwienie się  woli Boga, którą On przedtem ogłosił”. Ale to nie 
tak. Jeśli  się komuś daje wolną wolę, to równocześnie akceptuje się wszelkie 
możliwe wybory tak obdarowanego i bierze się za to odpowiedzialność.  Gdy 
ktoś  daje  komuś  innemu  wolną  wolę,  a  potem  go  okrutnie  karze  za 
niewypełnienie jego woli, de facto wolnej woli nie daje. Taka teologia czyni z  
Boga  obłudnika.  Niestety,  tego  rodzaju  religie  funkcjonują  bardzo  dobrze, 
opierając  wizerunek  Stwórcy  na  strachu.  Jest  to  kolejna  sprzeczność.  Tego, 
który jest Sprawiedliwością trzeba się bać. Straszna to bowiem sprawiedliwość, 
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która za skończone przewinienie skazuje na wieczne tortury. „Bogobojność” w 
takich religiach urasta nawet do rangi cnoty.

Religie starają się stworzyć zrozumiałe interpretacje tego co niepojęte i 
dlatego posługują  się  pewnymi  uproszczeniami,  alegoriami,  a  nawet  mitami. 
Niestety,  chociaż  te  wyobrażenia  Najwyższego  zwykle  bez  trudu  trafiają  do 
ludzi, nie są to zbyt trafne wizerunki. Są również zbyt mało elastyczne  i nie  
zmieniają się wraz z ewolucją pojmowania rzeczywistości. Może dlatego ojciec 
Anthony de Mello napisał, że religie nie tylko nie ułatwiają, ale czasem wręcz 
utrudniają  dojście  do prawdy.  Mimo to jest  faktem,  że pewnym ludziom,  na 
pewnym etapie ich rozwoju, takie łatwe do  przyswojenia wyobrażenia Stwórcy 
są  potrzebne.  Chociaż  określone  systemy  wierzeń  są  często  sztywne  i 
ograniczone,  udzielają  zwykle  prostych  i  zrozumiałych  odpowiedzi  na 
podstawowe  pytania  egzystencjalne.  Przekonanie,  że  członkowie  danego 
ugrupowania religijnego mają jakąś wiedzę o Bogu poprzez swoich proroków, 
swoje  święte  księgi  i  swoje  obrzędy,  że  wiedzą  oni  co  należy,  a  czego nie 
wolno, prowadzi do zmniejszenia poziomu lęku i niepewności. Jeśli nawet nie 
mają  oni  pełnej  wiedzy  o  Bogu,  bo  takiej  wiedzy  mieć  nie  można,  to 
przynajmniej wiedzą w co wierzyć. Więź z innymi członkami wspólnoty oparta 
na  wzajemnie  podzielanych  przekonaniach  daje  im  również  poczucie 
bezpieczeństwa.  Jest  w tym kolejny  paradoks.  Z jednej  strony bowiem owe 
systemy dają do zrozumienia, że Bóg jest groźny i trzeba się Go lękać. Z drugiej  
mówią:  „nie lękajcie się,  bo trzymając się naszego kościoła i  stosując się do  
tego  czego  nauczamy,  jesteście  bezpieczni”.  Taka  „dobra  nowina”  silnie 
uzależnia. Sprawia ona, że wielu regularnie chodzi do kościoła i skrupulatnie  
przestrzega nakazanych praktyk i obrzędów, uwalniając się przez to od strachu i 
zyskując w zamian  nadzieję na zbawienie. Tego typu religijność stanowi jednak 
tylko  pewien  etap  ewolucji  świadomości.  W  końcu  każdy,  podczas  swej 
wędrówki przez czas, prędzej czy później musi stanąć przed wyborem pomiędzy 
przywiązaniem do wczorajszej wiary i tradycji przodków  a prawdą swego jutra. 

Czy Bóg jest osobą?

Aby odpowiedzieć  na to  pytanie,  najpierw trzeba określić,  co to  jest  
osoba.  Odpowiedź  nie  jest  prosta.  Według  klasycznej  definicji  Boecjusza 
„osoba  to  jednostkowa  substancja  o  rozumnej  naturze”.  Podobnie  Tomasz  z 
Akwinu głosił, że „osoba to byt jednostkowy o intelektualnej  istocie, realnej  
dzięki aktowi istnienia”. Inni określali osobę przez wskazanie jej więzi, działań i  
relacji z Bogiem (K. Rahner), z sobą przez własne przeżycia (K. Jaspers) czy 
przez  świadomość  wolności  (J.  P.  Sartre)  lub  przez  wskazanie  jej  więzi  z 
całością  (P. Teilhard de Chardin).  Osobie są przypisywane  też pewne cechy,  
takie jak: świadomość, wolna wola, twórcza aktywność, celowa działalność. 
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Niezależnie od różnic w rozumieniu tego pojęcia, jedno jest pewne – 
określenie  Boga  jako  osoby  nadaje  mu  pewne  ramy  i  w  jakiś  sposób  Go 
ogranicza. Określając Stwórcę jako „jednostkową substancję” czy „jednostkowy 
byt”  zawężamy go od strony matematycznej,  sprowadzając do jedności  to co 
nieskończone.  Mówiąc  o  Bogu  jako  o  istocie  rozumnej  czy  intelektualnej  
zawężamy  Go  od  strony  psychologicznej,  bowiem  rozum  czy  intelekt  to 
atrybuty  umysłu,  a  Ten  Który  Jest,  to  coś  więcej  niż  umysł  –  to  Źródło 
Wszystkiego, to Niewyobrażalna Energia tworząca Życie, to Byt istniejący w 
czasie i poza czasem, to Świadomość o niepojętej, duchowej naturze, nie dającej 
się  ogarnąć rozumem.  Ponadto  nie  możemy powiedzieć nic  pewnego o Jego 
więziach,  działaniach  czy  relacjach,  bo  ich  po  prostu  nie  znamy.  Dlatego 
zarozumiałością byłoby upierać się, że wiemy na pewno, czy Bóg jest osobowy, 
czy  też  nie,  czy  jest  transcendentny,  czy  immanentny.  Możemy  jedynie 
przeczuwać i wierzyć, że On jest, zgodnie z tym, co sam o sobie powiedział:  
„Jestem, który jestem”. Reszta jest zmyśleniem. 

Chociaż  nie  wiemy  na  pewno,  jaki  jest  Bóg,  staramy  się  zawsze 
wytworzyć  jakieś  pojmowalne  wyobrażenie  tego,  co  niepojmowalne.  Stąd 
owego  określenia  „zmyślenie”  nie  należy  rozumieć  w  sposób  pejoratywny.  
Osobowy  model  Boga  jest,  na  pewnym  etapie  rozwoju,  bardzo  pomocny.  
Niektóre umysły nie mogą sobie wyobrazić swego Stwórcy inaczej, niż poprzez 
utworzenie  jego konkretnego wizerunku,  wyposażonego w pewne przymioty, 
cechy,  atrybuty  –  a  to  prowadzi  do   personalizacji.  Teistyczna  koncepcja 
transcedentnego Stworzyciela sprzyja takiej jego wizji. Bóg jest tam oddzielony 
od świata, oddzielony od ludzi, choć  wszędzie obecny i zdolny do wywierania 
wpływu  na  wszystko.  Akceptacja  takiej  separacji  musi  jednak  prowadzić 
nieuchronnie do wniosku, że oprócz Boga istnieje również coś, co Bogiem nie 
jest.  To oczywiście Stwórcę ogranicza, ale za to można wtedy tworzyć różne 
teologie oparte na podziałach i  głoszące walkę dobra ze złem (np. uosobionym 
w postaci szatana).

Istnieją  również  inne  koncepcje,  które  przyjmują,  że  Bóg  jest 
nieograniczony,  że  nie  tylko  jest  wszędzie  i  w  każdym  czasie,  ale  jest 
Wszystkim59.  Takie  panenteistyczne  podejście  zakłada,  że  Bóg,  jako  Suma 
Wszystkiego,  jako  Całość,  jest  niepojmowalny  rozumem  i  nie  poddaje  się 
ograniczającym go klasyfikacjom,  ale pewne jego aspekty mogą przyjmować 
postać  zrozumiałą,  a  nawet  osobową.  Bóg,  który  jest  wszystkim,  może  się 
objawiać we wszystkim – w różnych osobach czy rzeczach i w różnym stopniu.  
Można  go  dostrzec  zarówno  w  rozkwitającym  pąku  róży,  jak  i  gnijących 
szczątkach tego kwiatu, w nowo narodzonym dziecku czy umierającym starcu. 

59 Takie  jego  pojmowanie  znajduje  potwierdzenie  w Apokalipsie  św.  Jana:  „Jam jest  Alfa  i  
Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przyjdzie”.
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Jest  obecny zarówno tam, gdzie zachwyca  piękny krajobraz, jak i  tam, gdzie 
szaleje burza. Jest wszędzie60, choć nie ma go tak samo dużo we wszystkim, np. 
w człowieku jest  go więcej  niż  w mrówce.  Wydaje  się,  że  niektóre  postaci 
historyczne były nim wypełnione w sposób szczególny61, np. Kryszna, Budda, 
czy Jezus z Nazaretu. 

Czy więc Bóg jest, czy też nie jest osobą? I tak i nie. Patrząc na Stwórcę  
z najszerszej perspektywy, widząc w nim wszystko co jest, co było i co będzie, 
możemy  powiedzieć  o  nim  to  tylko,  że  jest  to  Ponadosobowy  Absolut o 
niepojmowalnej naturze, Będący Wszystkim i zarazem Źródłem Wszystkiego. 
Oglądając Go jednak przez filtr naszego ograniczonego spojrzenia, dostrzegamy 
w nim osobę podobną do nas. Dlatego przypisujemy mu często typowo ludzkie 
cechy,  np.  sądzimy,  że  się  na  coś  gniewa,  z  czegoś  się  cieszy,  lub  czegoś 
potrzebuje,  a  nawet  żąda.  Niektóre  religie  nadają  mu  nawet  określoną  płeć. 
Obraz  Boga  malowany  przez  poszczególne  religie  nie  jest  prawdziwym 
wizerunkiem Tego Który Jest ale jedynie jego fasadą, rozwijaną przez kościoły 
jako zrozumiała interpretacja Boga. Niestety,  te „interpretacje” nie zawsze są  
„utrafione w swym portretowaniu”.

Każdy widzi Boga po swojemu, tak jak Go sobie wyobraża, lub jak mu 
dyktuje to jego religia. Jedni postrzegają Go w określony sposób, inni zupełnie 
inaczej,  a  niektórzy  w  ogóle  nie  są  w  stanie  sobie  Go  wyobrazić,  choć 
przeczuwają,  że  jest.  Bóg jawi  nam się  więc  zawsze w taki  sposób,  na jaki  
jesteśmy przygotowani. Ten Który Jest dostosowuje swój wizerunek do naszych 
możliwości poznawczych. Nigdy nie ukaże się nam inaczej niż myślimy, że się 
ukaże. Nigdy nie zobaczymy go innym, niż myślimy, że jest.

Czy istnienie Boga można udowodnić?

Wielu uważało i nadal są tacy co sądzą, że na gruncie rozumu i logiki 
można skonstruować przekonujące dowody na istnienie Stwórcy.  Obserwując 
Wszechświat znajdujący się w ciągłym ruchu, niektórzy dochodzą do wniosku, 
że  przecież  musi  istnieć  Pierwszy  Poruszyciel,  który  napędził  tę  Machinę 
Rzeczywistości.  Zauważając  związki  przyczynowo-skutkowe w zachodzących 
wydarzeniach,  upatrują  Boga w pierwszej  przyczynie.  Postrzegając  istniejącą 
rzeczywistość,  a  zwłaszcza  życie  na  Ziemi,  jako  celowo  i  planowo 

60 Mówią  o  tym  niektóre  ewangelie  apokryficzne,  np.  Ewangelia  Życia  Doskonałego: 
„Podnieście kamień, a Mnie tam znajdziecie. Rozłupcie drzewo, a jestem tam. Albowiem jak 
w ogniu i w wodzie, tak w każdym żywym stworzeniu jest Bóg objawiony jako życie i jego  
istota”. (Ewangelia Życia Doskonałego, przekład ks. H. Zaleski, MEFIS, Gdańsk, 1971, [19,  
6].)

61 Wynikało to z faktu, że te osoby były bardziej świadome obecności Bożej w sobie niż inni.  
Jezus np. powiedział wprost: „Ja i mój Ojciec to jedno”.
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zaprojektowane, konkludują, że musi istnieć  Kreator Wszystkiego. Ludzie więc 
już  od  dawien  dawna  próbują  tworzyć  konstrukcje  myślowo-logiczne,  które 
mają przemawiać za istnieniem Stwórcy. Jednym z takich myślicieli był Tomasz 
z Akwinu, który przedstawił aż pięć dowodów na istnienie Boga.

Jednak wiarygodność takich dowodów może budzić wątpliwości.  Aby 
były one w pełni przekonywujące, musiałyby mieć taką rangę, jak np. dowód 
matematyczny,  tzn.  musiałby  opierać  się  na  rozumowaniach  logicznie 
pewnych62.  W tego rodzaju dowodach prawdziwe założenia zawsze implikują 
prawdziwe   tezy.  Jednak  cały  problem tkwi  w  założeniach,  które  w  takich 
dowodach  przyjmuje  się  jako  prawdy  oczywiste,  a  które  mogą  być  łatwo 
zakwestionowane. Np. w pierwszym dowodzie „ex motu” (z ruchu) Tomasza z 
Akwinu zakłada się, że po pierwsze każdy będący w ruchu byt jest poruszany 
przez inny byt, który jest jego motorem, po drugie – ciąg takich motorów jest  
skończony.  Z  powyższych  założeń,  oraz  z  empirycznego  stwierdzenia,  że 
Wszechświat  (od  atomów  po  galaktyki)  jest  w  nieustannym  ruchu,  wynika 
wniosek,  że  musi  istnieć  pierwszy  motor,  czyli  Bóg.  Chociaż  samo 
rozumowanie jest logicznie poprawne, to jednak przyjęte założenia, a zwłaszcza 
to drugie, o skończonym ciągu poruszeń, można łatwo poddać w wątpliwość. W 
istocie należałoby je udowodnić. Ale to spowodowałoby konieczność przyjęcia 
„na wiarę” kolejnych założeń. Sytuacja ta powtarzałaby się wielokrotnie, aż do 
momentu, gdy nie zostałoby już nic do zakładania. 

Niestety,  nie  można  wszystkiego  udowodnić.  Ba,  nie  można  nawet 
pewnych  pojęć  zdefiniować.  Każdy system,  aby był  niesprzeczny,  musi  być 
niezupełny.  Żeby tak było, musi  on zawierać pewną (zwykle niewielką) ilość  
niezdefiniowanych pojęć i nieudowodnionych zasad. Te systemowe fundamenty 
zawsze  można  próbować  kwestionować.  Dlatego  nie  można  skonstruować 
takiego dowodu na istnienie Boga, aby założenia, na których jest on oparty, 
były niepodważalne. Można oczywiście wierzyć w słuszność tych założeń, ale 
wtedy  nie  mamy  już  do  czynienia  ze  ścisłością  logicznego  wywodu,  ale  z 
przekonaniami. Można też, oczywiście, pojęcia Boga nie definiować, a fakt jego 
istnienia  uznać za pewnik. W takim przypadku żadne dowody nie są już ani  
potrzebne, ani możliwe.

Istnieje  jednak  zupełnie  inne  podejście  do  tego  zagadnienia.  Jeżeli 
Bogiem nazwiemy (na sposób panteistyczny lub  panenteistyczny)  „Wszystko 
Co Jest”63, to wcale nie musimy w niego wierzyć, ani jego istnienia udowadniać. 

62 Np.  dedukcja  i  indukcja  zupełna  prowadzą  do  pewnych  wyników.  Indukcja  niezupełna  i 
redukcja dają tylko wyniki mniej lub bardziej prawdopodobne.

63 Określenie Boga jako Wszystkiego Co Jest utożsamia Go z całością Bytu. Jednak niektórzy 
myśliciele uważają, że to  by ograniczało Boga,  który w rzeczywistości jest  czymś więcej i 
wykracza poza byt. Definiują więc Stwórcę jako Byt i Niebyt zarazem, jako Wszystko Co Jest  
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Nazwaliśmy bowiem Bogiem To Co Jest,  a przecież wiemy, że coś jest, a po 
części nawet wiemy co jest, bo widzimy, słyszymy, czujemy, itp. Zaprzeczając  
własnemu doświadczeniu zaprzeczalibyśmy samemu sobie, co doprowadziłoby 
sprawę  do  absurdu.  Nie  możemy  więc  powiedzieć,  że  nic  nie  ma,  bo 
przekreślilibyśmy  również  przy  okazji  siebie.  Wiemy,  że  istniejemy, 
doświadczając  siebie  wewnętrznie  i  zewnętrznie.  Wiemy,  że  jest  to,  czego 
doświadczamy. Podejrzewamy nawet, że jest może więcej, niż postrzegamy. A 
To Co Jest nazwaliśmy Bogiem. Bóg jest więc w tym wypadku naszą wiedzą, 
naszą obserwacją, a nie naszą wiarą. W szczególności dostrzegamy w świecie  
różne przejawy życia. Możemy więc powiedzieć, że Bóg to Życie. Widzimy, że 
wszystko się zmienia, a jedyną niezmienną rzeczą jest prawo zmiany. Możemy 
więc powiedzieć, że Bóg to Zmiana. Widzimy, że te zmiany nie są chaotyczne, 
przypadkowe,  ale  uporządkowane,  zmierzające  ku  lepszemu  przystosowaniu, 
zmierzające  ku większej  doskonałości.  Możemy więc  powiedzieć,  że  Bóg to 
Proces.  W  miarę  naszej  ewolucji,  nasza  wiedza  o  Tym  Co  Jest  stale  się  
poszerza. Możemy zatem powiedzieć,  że  coraz lepiej poznajemy Boga,   bo 
coraz lepiej poznajemy Życie, bo coraz lepiej poznajemy To Co Jest. Wiemy, 
że  MY również  stanowimy  cząstkę  Tego  Co  Jest,  zatem  to  MY również 
tworzymy Boga.

Nazwanie  „Wszystkiego  Co  Jest”  „Bogiem”  można  określić  jako 
pewnego  rodzaju  „sztuczkę”,  „trik”.  Nazwa  nie  jest  ważna,  równie  dobrze 
można by przyjąć „Wszechrzeczywistość”, „Pierwsze Źródło”, „Wojtek”, albo 
„Charlie”.  Jeśli  używamy  określenia  „Bóg”,  czynimy  to  z  szacunku  dla 
„Wszystkiego Co Jest”, w świadomości, że w powszechnym rozumieniu słowo 
„Bóg”  oznacza  coś  „Najwyższego”:  Najwyższą  Istotę,  Najwyższą  Rację, 
Najwyższą  Prawdę,  Najwznioślejsze  Uczucie,  itp.  Jeśli  ktoś  jednak  nie  lubi 
słowa „Bóg”, bo w jego mniemaniu zostało ono dostatecznie ośmieszone przez 
różne religie, może się śmiało bez niego obejść. Nie ważne bowiem jak się daną  
rzecz nazwie. Ważne jest tylko to, jak się ją rozumie i co się wobec niej czuje.  

Jeśli  odrzucimy takie  pojmowanie  Boga,  jakie  lansują  różne religie  i 
będziemy utożsamiać  je  tylko  z  tym co  jest,  to  w pewnym sensie  godzimy 
duchowość z ateizmem, bowiem prawie nikt, bez względu na światopogląd, nie 
ma wątpliwości, że coś jest. Nawet jeśli ktoś traktuje świat jako jedną wielką 
iluzję, to wtedy właśnie ta iluzja staje się dla niego tym co jest. Należy przy tym 
zauważyć, że przecież każda iluzja ma swego twórcę – zatem Boga można by 
wtedy nazwać Wielkim Iluzjonistą. Iluzja, która by powstawała sama z siebie i 
nie miałaby swojego autora byłaby bardzo dziwną koncepcją. Tak samo dziwną, 
jak przekonanie, że materia istnieje sama przez się, nie stworzona przez nikogo, 
podlega nie wymyślonym przez nikogo prawom i jeśli coś ją kształtuje, to jest to 

i Wszystko Co Nie Jest.
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tylko ewolucja, która dla wierzących w taki model rzeczywistości odgrywa rolę 
niepodważalnej świętości, zastępującej im Boga. 

Każdy  racjonalnie  myślący  człowiek  przyzna,  że  rzeczywistość 
przejawia  się  co  najmniej  w  trzech  aspektach.  Po  pierwsze  istnieje  świat 
fizyczny,  po  drugie  istnieje  energia  i  po  trzecie  istnieje  sterująca  nimi  i 
podlegająca  rozmaitym  procesom  informacja.  Ktoś  może  świat  materialny 
nazwać  ciałem  Boga,  energię  –  jego  wszechmocą,  a  informację  –  jego 
wszechwiedzącym aspektem duchowym. Jest to tylko określone nazewnictwo i  
nic więcej – można je przyjąć, lub odrzucić. Ponieważ w gruncie rzeczy materia, 
energia i informacja są pojęciami naukowymi, tak zdefiniowany Bóg staje się w 
ten sposób pojęciem naukowym, a tak uformowany światopogląd naukowy staje 
się w pewnym sensie naukową teologią. 

Zatem jeśli  nie  opieramy  się  wyłącznie  i  bezkrytycznie  na  tym,  co 
głoszą różne autorytety, oraz jeśli sami nie tworzymy kultu, ani dogmatów, nie 
przesądzamy,  nie  przyjmujemy,  ani  też  nie  odrzucamy  niczego  z  góry,  ale 
doświadczamy, poznajemy, obserwujemy, co jest, a co nie, jak jest, a jak nie, co 
się sprawdza, a co nie; jeśli coraz więcej postrzegamy, uświadamiamy sobie i  
rozumiemy, jeśli coraz lepiej, mocniej i szlachetniej czujemy i kochamy – to w 
pełni urzeczywistniamy Boga w sobie64. Takiego Boga, w którego nie musimy 
wierzyć.  Takiego  Boga,  o  którym  wiemy  na  pewno,  że  jest,  bo  jest  on 
Wszystkim Co Jest. Wtedy jakakolwiek religia,  wraz z jej dowodami na 
istnienie  Boga,  nie  jest  już nam potrzebna,  a  nasze  doświadczenie  Boga 
staje się Nauką, Poznaniem i Wiedzą.

Dopóki  nie  wytworzymy  w  sobie  takiej  pewności  na  temat  Boga, 
bądźmy chociaż otwarci, bowiem zarówno gorliwy wyznawca jakiejś doktryny 
religijnej, jak i ateista, to ludzie zamknięci65. Otwórzmy więc drzwi Prawdzie!

Czy Bóg komunikuje się z ludźmi?

Jeśli nie można w sposób niepodważalny dowieść istnienia Stwórcy, to 
może On sam mógłby o sobie zaświadczyć? Istotne więc staje się pytanie: Czy 
Bóg do nas przemawia? Są tacy, którzy twierdzą, że Bóg przekazał już w ciągu  
dziejów to, co miał do przekazania i nie ma potrzeby, aby przemawiał do ludzi  
współczesnych.  Dlatego przywiązują  oni  olbrzymią  wagę do pism świętych  i 
wszelkich  oficjalnie  uznanych  objawień,  a  odrzucają  możliwość,  że  Stwórca 
mógłby obecnie  coś  przekazywać  przeciętnemu  śmiertelnikowi.  Na  przykład 
64 Każdy urzeczywistnia Boga w sobie już przez sam fakt swojego istnienia, ale rozmiar i stopień 

spełnienia tego urzeczywistnienia zależy od jakości egzystencji. 
65 Zamknięcie polega na tym, że ktoś wierzy i nie dopuszcza niczego innego lub nie wierzy i też  

nie dopuszcza niczego innego. Dla ateisty niewiara połączona z zamknięciem staje się wiarą – 
wiarą w nieistnienie Boga.
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Świadkowie  Jehowy  uważają  Pismo  Święte  za  jedyne  wiarygodne  źródło 
wiedzy o Bogu; mają zresztą kilkadziesiąt jego tłumaczeń. Kościół katolicki do 
wszelkich  prywatnych  objawień  podchodzi  z  dużą  rezerwą  i  nieufnością, 
zwłaszcza wtedy, gdy ich treść nie w pełni pokrywa się z oficjalnie głoszoną  
dogmatyką lub poddaje w wątpliwość niektóre działania kościoła. Co innego, 
gdy ktoś spędził w klasztorze dwadzieścia lub więcej lat na umartwianiu się i  
modlitwach, a jego przesłanie nie odbiega zbytnio od tego, co można przeczytać 
w katechizmie.  Ale  nawet  wtedy wszystko  jest  badane,  słowo  po  słowie,  z 
niezwykłą starannością. Generalnie uważa się jednak, że Bóg działa głównie w 
kościele  i  poprzez  kościół,  nad  którym czuwa  sam Jezus  Chrystus.  Dlatego 
nauczanie kościoła nie podlega krytyce, a namiestnik Chrystusa – papież – jest 
nieomylny  w  sprawach  wiary  i  moralności.  Niektóre  chrześcijańskie  ruchy 
religijne,  jak  np.  zielonoświątkowcy,  chociaż  głoszą  nieomylność  Biblii,  to 
równocześnie  wierzą,  iż  osiągnięcie  pełni  życia  duchowego  wiąże  się  z 
uzyskaniem zdolności  mówienia  językami  (glosolalia),  uzdrawiania  chorych, 
prorokowania,  rozumienia  prawd  duchowych.  Kwakrzy  idą  jeszcze  dalej 
głosząc,  że  tam,  gdzie  co  najmniej  dwóch  albo  trzech  zbierze  się  w  imię 
Chrystusa,  tam  Duch  Święty  jest  zawsze  obecny.  Zdają  się  więc  na 
doświadczane grupowo „wewnętrzne poruszenie” i Głos Boży przemawiający w 
ludzkiej duszy.

A  jak  jest  w  innych  religiach?  W  islamie  tylko  szyici  dopuszczają  
natchnione kierownictwo, sunnici opierają się głównie na pismach.  Buddyzm 
zdaje się w ogóle nie prowadzi konwersacji z Bogiem, a jedynie wskazuje drogę 
do samowyzwolenia, dostępną dla każdego, kto zechce ją w sposób właściwy 
praktykować. Hinduizm głosi, że Bóg, nieosobowa rzeczywistość, objawia się w 
całym swoim stworzeniu. Jednak do tego, co w Nim najistotniejsze, można się  
zbliżyć  poprzez ćwiczenia  medytacyjne,  jogę,  wyzwalając  się  przy okazji  od 
karmana i sansary66. Ostatecznym celem takich praktyk jest zjednoczenie duszy 
jednostkowej  z  duszą  wszechświata.  Niezależnie  od  tego,  zgodnie  z 
odwiecznymi  prawdami  hinduizmu,  Bóg może  się  nawet  urodzić  w ludzkim 
ciele jako awatar i w konsekwencji przemawiać jako człowiek, co zresztą czyni  
od czasu do czasu, po to, aby przywrócić naruszony ład.

Czy Bóg więc zwraca się do ludzi, czy też nie? Czy przemawiał tylko 
kiedyś,  np.  do  Mojżesza,  a  teraz  zaprzestał  wszelkich  prób  komunikacji?  A 
może kontaktuje się tylko z wybranymi? Może, aby zasłużyć na tę łaskę, trzeba 
być  co  najmniej  biskupem,  a  najlepiej  papieżem?  Może  trzeba  w tym  celu 

66 Sansara (samsara) to  koło  istnienia,  polegające na wielokrotnej  reinkarnacji.  Działa w nim 
prawo karmy (karmana), według którego skutki postępowania w danym wcieleniu decydują o 
następnych.
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spędzić dziesięć lat na intensywnych modlitwach, piętnaście lat przebywać w 
klasztorze kamedułów, albo dwadzieścia lat poświęcić trędowatym? 

Nie.  Bóg przemawia  do każdego.  Nie  ma ani  szczególnych ludzi  ani 
szczególnych czasów. Problem w nie tym, do kogo Stwórca się zwraca, ale w 
tym, kto go słucha. Są tacy, którzy coś odbierają, ale nie zdają sobie sprawy, że  
jest to komunikat od Boga. Innym tylko wydaje się, że  Go słyszą, a to co słyszą 
w rzeczywistości pochodzi z innego źródła. Jeszcze inni wsłuchują się, ale nic 
nie są w stanie usłyszeć. Przeważająca większość w ogóle nie stara się odbierać  
tych przekazów. Nie wierzą, że mogliby być odbiorcami boskich komunikatów. 
Jeżeli nawet coś czasem uda im się usłyszeć, to natychmiast to odrzucają. Tylko 
nieliczni słyszą, rozumieją i akceptują  to co do nich dochodzi z Najwyższego 
Źródła.

Dlaczego  tak  się  dzieje?  Istnieje  kilka  powodów.  Po  pierwsze,  nie 
wszyscy wierzą w Boga, co oczywiście wyklucza wiarę  w boską opatrzność.

 Po drugie, niektórzy wierzący sądzą, że Stwórca jest tylko teologiczną 
abstrakcją bez zastosowania praktycznego i nie wchodzi On w żadne interakcje  
ze swoim stworzeniem.

Po trzecie, wielu uważa, że Bóg komunikuje się z nami wyłącznie za 
pomocą  słów.  Tymczasem  słowa  są  najsłabszym  sposobem  przekazu,  bo 
dopuszczają różne interpretacje.  Dlatego Ten Który Jest  rzadko posługuje się 
tym sposobem komunikacji. Częściej objawia się w tym co jest, czyli w biegu 
wydarzeń. Ludzie zaś oczekują słów. Neale Donald Walsh napisał, że niektórzy 
tak dalece zawierzyli Słowu Bożemu, że niemal pomijają Jego doświadczenie. 
Bóg przemawia również przez myśli i uczucia. Myśli oprócz słów mogą również 
zawierać obrazy, są więc skuteczniejszym od słów sposobem porozumiewania 
się.  Najczęściej  Stwórca  komunikuje  się  przez  uczucia.  Niektórzy  nawet 
twierdzą, że to właśnie uczucia są mową duszy. Jednak ludzie chętniej szukają 
słów wypowiadanych choćby dwa tysiące lat temu, a lekceważą własne uczucia,  
myśli i doświadczenia, tu i teraz.

Po  czwarte,  są  tacy,  dla  których  nie  jest  jasne,  jakie  słowa,  myśli, 
uczucia i doświadczenia pochodzą od Boga, a jakie nie. Każdy może się bowiem 
ogłosić  prorokiem,  chociaż nie  każdy nim jest.  Zdarzają  się  nawet  szaleńcy,  
którzy popełniają ohydne morderstwa, powołując się na głos boży, który ich do 
tego  skłonił.  Takie  fakty jeszcze  bardziej  pogłębiają  wątpliwości  tych  ludzi.  
Dlatego też, gdy ich myśli, uczucia i doświadczenia są sprzeczne z tym, czego 
ich nauczono o Bogu, odrzucają je, zdając się wyłącznie na to, co powszechnie  
uznane autorytety mają o Nim do powiedzenia.
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Po piąte, pod wpływem różnych teologii głoszących grzeszność rodzaju 
ludzkiego, a nawet skażenie grzechem pierworodnym, mało kto czuje się godny 
bycia  odbiorcą  bożych  przekazów.  Czyż  nie  każe  im  się  wciąż  powtarzać: 
„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie...”? Takim ludziom nawet 
nie przyjdzie do głowy, że Bóg mógłby do nich przemówić, a to, co mogliby 
czasem od Niego usłyszeć,  gotowi są przypisać wszystkiemu tylko nie Bogu, 
nawet podszeptom szatana.

Po  szóste,  zdanie  się  na  to,  co  inni  mają  do  powiedzenia  o  Bogu, 
zwalnia od myślenia. Przekonanie, że jeśli Stwórca w ogóle porozumiewa się, to 
tylko  z  wybranymi,  uwalnia  od  odpowiedzialności  odebrania  i  zrozumienia 
boskiego  przekazu.  Dla  wielu  znacznie  wygodniej  jest  wierzyć  „na  słowo” 
cudzemu słowu.

Odpowiadając  na  postawione  poprzednio  pytanie  należy  jeszcze  raz 
stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że Bóg przemawia do każdego. Jednak 
nie każde słowo, myśl,  uczucie czy doświadczenie pochodzi od Niego. Tylko 
najtrafniejsze słowo, najwyższa myśl, najwznioślejsze uczucie i najbardziej 
pasjonujące  doświadczenie  wypływają  z  Najwyższego  Źródła.  Gdy 
przynoszą radość, prawdę lub miłość, pochodzą od Boga. W innym przypadku 
nie.  Te kryteria  wykluczają  oświadczenia  różnych wariatów,  uzasadniających 
bożymi  nakazami  ich  szalone  uczynki.  Te  kryteria  odrzucają  wszelką 
nikczemność usprawiedliwianą bożym przyzwoleniem, bo wykluczają wszelkie 
działania, które nie są powodowane miłością. 

A więc, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone, 
pytajcie,  a  dostaniecie  odpowiedź.  Niekoniecznie  za  pomocą  słów.  Bóg 
wykorzysta do tego cały Wszechświat67. 

Rola modlitwy w zwracaniu się do Boga

Chociaż tylko niewielu wierzy, że możliwa jest obustronna komunikacja 
z  Bogiem,  to  jednak  przeważająca  większość  ludzi  jest  przekonana  o 

67 Neale Donald Walsh w Księdze 1 Rozmów z Bogiem na stronie  83 napisał:  „Wiec dalej,  
śmiało. Pytaj. Pytaj Mnie o cokolwiek. Postaram się udzielić ci odpowiedzi. Wykorzystam do  
tego cały wszechświat. Toteż miej oczy szeroko otwarte. Ta książka to nie wszystko, na co  
Mnie  stać.  Możesz  zadać  pytanie  i  ją  odłożyć.  Ale  uważaj.  Wypatruj.  Nasłuchuj.  Słowa  
następnej  piosenki  w  radiu.  Treść  artykułu  w  gazecie.  Fabuła  filmu,  który  obejrzysz.  
Przypadkowa  wypowiedź  osoby,  którą  spotkasz.  Szept  rzeki,  oceanu,  powiewu  delikatnie  
szumiącego w uchu – wszystkie te środki są Moje; wszelkie drogi stoją przede Mną otworem.  
Przemówię do Ciebie, o ile będziesz chciał słuchać. Przyjdę, jeśli Mnie zaprosisz. Pokażę ci  
wtedy,  że  zawsze byłem z  tobą.  Wszędzie...”,   i  dalej  na stronie  268:  „Nasłuchuj  Mnie w 
prawdzie swojej duszy. W uczuciach serca. W wyciszonym umyśle.”
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możliwości transmisji w jedną stronę68. Taką rolę przypisuje się modlitwie. Jest 
to  akt religijny pojmowany jako myślowy lub słowny przekaz skierowany 
do  Boga.  Modlitwa  to  czynność  kultowa,   która  może  przybierać  postać 
zbiorową  z  jakimiś  stałymi  formami,  oraz  postać  indywidualną,  niemal 
całkowicie  dowolną.  Modlący  się  używają  nierzadko  ustalonych  tekstów 
modlitewnych  lub  tworzą  własne,  niepowtarzalne  przesłania  skierowane  do 
Boga.  Najczęściej  są  to  różnego  rodzaju  prośby,  np.  o  określone  dobra,  o 
pomyślność, o pomoc w ciężkich chwilach, o ratunek w sytuacji zagrożenia, itp.  
Niekiedy  takim prośbom towarzyszą  różne  obietnice  i  zobowiązania.  Drugą 
typową formą jest modlitwa dziękczynna. Można wyrazić w niej wdzięczność 
za konkretną pomoc lub za konkretne dobra, jak również i za całokształt życia.  
Poprzez modlitwę można również wyrażać wszelkie wzniosłe myśli  i uczucia 
skierowane w stronę Stwórcy,  wielbić  Go lub adorować.  Modlący zazwyczaj 
zwraca  się  bezpośrednio  do  samego  Boga,  czasem  jednak,  zwłaszcza  w 
chrześcijaństwie,  kieruje  swe  słowa  również  do  świętych,  z  prośbą  o 
wstawiennictwo u Boga. Najpopularniejszą świętą jest Maria, matka Jezusa.

Modlitwa jest czymś właściwym dla wielu religii, ale jej  pojmowanie 
jest  bardzo różne.  W islamie  zwie  się  salat i  jest  podstawowym nakazem i 
jednym z pięciu jego filarów. Odmawiana jest pięć razy dziennie o określonych 
porach dnia. Modlący powinien mieć twarz zwróconą w kierunku Mekki. Składa 
się  ona  z  ustalonych  formuł  modlitewnych  i  recytowania  Koranu,  wyznania 
wiary i  błogosławienia  proroka,  w połączeniu  z pewnymi  ściśle  określonymi 
gestami  jak  pokłony,  padanie  na  kolana  i  na  twarz.  W  hinduizmie  nie  ma 
nabożeństw publicznych o ustalonym czasie i  dlatego zbiorowa modlitwa nie 
występuje. Zastępuje ją  pudża69,  która polega na oddawaniu czci bogom przez 
wyciągnięcie  rąk,  śpiewanie  hymnów,  recytowanie  świętych  tekstów  oraz 
składanie kwiatów, girland i owoców zarówno w domu jak i na przydrożnych 
ołtarzach, a także w świątyniach. Pewne powiązania z modlitwą być może ma 
mantra70,  ale służy ona raczej  medytacji  niż modlitwie.  O hinduizmie można 
68 Niektórzy są przekonani, że modlitwa to rozmowa z Bogiem i tak ją określają. Ale rozmowa 

polega  na obustronnej,  bezzwłocznej  komunikacji,  zwykle  w ten  sam sposób,  np.  głosem, 
słowem pisanym czy językiem migowym. Modlitwa jednak nie przebiega według schematu: 
człowiek mówi, Bóg mówi, człowiek mówi, Bóg mówi, człowiek mówi..., itd. Stwórca czasem 
odpowiada na modlitwy, np. dając jakieś znaki czy spełniając  prośby, ale nie dzieje się to na  
ogół na zasadzie zwykłego dialogu z użyciem słów, jaki odbywa się między ludźmi.

69 Pudża  to  nie  to  samo  co  modlitwa.  We  współczesnym  hinduizmie  zastępuje  ona  dawne  
wedyjskie ofiary. W indyjskim domu znajduje się na ogół mała kapliczka albo ołtarz, gdzie 
dokonuje się codziennej pudży.

70 Jest to krótki tekst, zdanie, wyraz, sylaba lub nawet tylko pojedyncza zgłoska, wielokrotnie 
powtarzana, w celu wprowadzenia się w określony stan medytacyjny. Niekiedy traktowana jest 
w sposób  niemal  magiczny jako  „święta  wibracja”,  będąca  kluczem otwierającym wyższe 
stany  świadomości.  Praktykowane  w  chrześcijaństwie  wielokrotne  powtarzanie  modlitwy 
„Zdrowaś Mario” trochę przypomina mantrowanie. 
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jedynie  powiedzieć,  że  to,  czy  i  jak  ktoś  zwraca  się  do  Boga,  jest  sprawą  
wybitnie indywidualistyczną.  W chrześcijaństwie,  podobnie  jak w islamie,  są 
pewne ustalone zachowania związane z modlitwą,  jak żegnanie się,  klękanie,  
składanie  rąk  w  odpowiedni  sposób,  ale  tego  rodzaju  czynności  nie  są  tak 
istotne jak np. u muzułmanów. O wiele ważniejsza jest  intencja modlącego i 
sama  treść  modlitwy.  W  kościele  katolickim modlitwa  odgrywa  ważną  rolę 
zarówno  w  kulcie  zbiorowym  jak  i  religijności  indywidualnej,  ale  samo 
pojmowanie modlitwy może wydawać się trochę niezrozumiałe.  Jest  ona tam 
określana  np.  jako  „dar  Boga”,  „odpowiedź  wiary  na  darmową  obietnicę 
zbawienia”,  „przymierze  między  Bogiem  i  człowiekiem  w  Chrystusie”, 
„komunia z Chrystusem”71, co może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. 
Z  dużą  jasnością  wypowiedziała  się   na  temat  modlitwy  święta  Teresa  od 
Dzieciątka Jezus pisząc w swych  Rękopisach autobiograficznych72: „Modlitwa 
jest  dla  mnie  wzniesieniem serca,  prostym spojrzeniem ku  Niebu,  okrzykiem  
wdzięczności  i  miłości  w  cierpieniu,  jak  i  w  radości”.  W  związku  z  tą 
wypowiedzią  nasuwają  się  dwie  refleksje.  Po  pierwsze,  zdaje  się,  że 
najprzejrzyściej o modlitwie mogą się wypowiedzieć ci, którzy najintensywniej 
ją praktykują,  a więc np. zakonnicy przestrzegający surowych reguł, mistycy,  
itp. Po drugie, to, co się tu od razu rzuca w oczy, to brak elementów prośby czy 
błagania.  To  drugie  spostrzeżenie  jest  bardzo  znaczące,  ponieważ  w 
przeciwieństwie  do  tego,  większość  chrześcijan  właśnie  prośby  uznaje  za 
najistotniejszy składnik swobodnej wypowiedzi w modlitwie. 

Czym  więc  jest  modlitwa,  listą  próśb  czy  uniesieniem  duchowym? 
Recytowaniem  „zdrowasiek”  czy  komunią  z  Bogiem?   Oczywiście  i  tym  i 
tamtym,  w zależności od tego kto się modli,  gdzie się modli,  jak się modli  i  
dlaczego  się  modli.  Pomijając  te  przypadki,  w  których  religia  wymaga  od 
modlącego określonych słów i określonych czynności i ograniczając się do tego, 
co  można  by  nazwać  modlitwą  „swobodną”  czy  „spontaniczną”,  można 
powiedzieć,  że  taka  modlitwa  jest  zawsze  wyrazem  stopnia  rozwoju 
duchowego.  Słuszne wydaje  się być  więc stwierdzenie:  „Powiedz mi  jak się 
modlisz, a powiem ci kim jesteś”.

Są tacy ludzie, którzy wcale się nie modlą, bo albo nie wierzą w sens  
modlitwy, albo uważają, że nie ma do kogo. 

Inni modlą się tylko na pokaz, a o Bogu przypominają  sobie dopiero 
wtedy, gdy trzeba iść w niedzielę do kościoła. Zaczynają się naprawdę modlić 

71 Te  określenia  zostały  zaczerpnięte  z  Katechizmu  Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo 
Pallotinum, 1994,  s. 575-576.

72 Autobiografia  i  korespondencja  świętej  zawarte  zostały  w  książce  Dzieje  duszy  (1900,  
wydanie polskie 1902); cytowany fragment zaczerpnięto z Katechizmu Kościoła Katolickiego, 
Wydawnictwo Pallotinum, 1994, s. 575.
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dopiero  w  obliczu  nieszczęścia  czy  zagrożenia,  gdy  strach  ich  do  tego 
zmobilizuje. To na nich sprawdza się przysłowie: „Jak trwoga to do Boga”. 

Są  również  ludzie  bardzo  głęboko  osadzeni  w  realiach  świata 
fizycznego i  właśnie  te realia  dominują  w ich świadomości,  w ich myśleniu.  
Nierzadko  dostrzegają  wówczas  różne  braki  i  niedostatki  w  swoim  stanie 
posiadania i w przebiegu swojej egzystencji. Równocześnie nie wierzą w własne 
zdolności do zmiany stanu rzeczy. Czasem są dodatkowo umacniani przez swoją 
religię w przekonaniu o swej marności, znikomości i niegodziwości. Tacy ludzie 
zawsze przejawiają postawę roszczeniową wobec Boga. Dzielą się na żebraków 
i  handlarzy.  Żebracy  usiłują  coś  u  Boga  wybłagać,  handlarze  starają  się  go 
przekupić. Żebracy nie wierzą, że Bóg ich kocha bez względu na wszystko i  
zawsze pragnie ich dobra, dlatego usiłują wyprosić to, co myślą, że jest dla nich 
dobre. Handlarze też nie wierzą w bezwarunkową miłość  bożą, ale uważają, że 
za  spełnienie  ich  prośby można  Mu zapłacić.  Żebracy  bywają  zwykle  tylko 
natrętni, handlarze posuwają się znacznie dalej – usiłują manipulować Stwórcą. 
Oto przykłady takich kupieckich modlitw: „Boże, uratuj mojego ukochanego od 
śmierci, a ja pójdę do klasztoru, będę tam do końca życia i nigdy już na niego  
nie  spojrzę”,  „Boże,  uchroń nasz  kraj  od  tej  strasznej  morowej  zarazy,  a  ja  
wybuduję  Ci  wspaniały  kościół”,  „Boże,  uzdrów  mojego  syna,  a  sprzedam 
samochód  i  uzyskaną  sumę  dam na  kościół”,  „Boże,  spraw,  abym dostał  tę 
pracę,  a  rzucę  palenie”,  „Matko  Boża,  pomóż  mi  znaleźć  męża,  a  będę 
regularnie, przynajmniej raz na rok chodzić z pielgrzymką na Jasną Górę”. Jak 
widać, preferowaną walutą jest  tu wyrzeczenie lub cierpienie. Źródłem takiej  
postawy wobec Boga jest przekonanie, że Bóg nie jest ludziom zbyt życzliwy, a 
nawet gniewa się na nich, bo nie spełnili  jego oczekiwań, ale można zjednać  
sobie jego przychylność przez jakąś ofiarę. Jest to przekonanie stare jak świat,  
choć mające niewiele wspólnego z prawdą.

Są również ludzie głęboko zanurzeni w świecie ducha. Wiedzą oni, że 
Wszechświat jest doskonałym tworem Boga i wszystko co w nim jest ma swój  
cel. Dlatego przyjmują każde doświadczenie życiowe, nie tylko to „dobre”, ale 
również  to  „złe”,  jako  sposobność  do  urzeczywistnienia  własnego  wzrostu. 
Wiedzą, że są obdarzeni bezgraniczną miłością bożą, że wszystko co potrzebne 
do ich egzystencji  i  rozwoju jest im dane, dlatego nie mają żadnych potrzeb.  
Wiedzą, że nie trzeba o nic prosić. Przejrzeli iluzję niedoboru. Ich modlitwa to 
żarliwe stwierdzenie tego co jest. Ich modlitwa to także podziękowanie za to co 
jest.  Ich  modlitwa  to  wyrażenie  miłości  do  Tego  Co  Jest.  Oto  modlitwa 
świętych. 

Umysł  przypomina pijaną małpę lub dzikiego, nie ujeżdżonego konia. 
Trudno  ukierunkować  nieprzerwany  potok  myśli.  Jeszcze  trudniej  go 
zatrzymać.  Dlatego,  aby się prawidłowo modlić,  trzeba nauczyć  się panować 
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nad  własnym  umysłem.  Modlitwa  to  kontrola  myśli.  To  odrzucenie 
myślowego chaosu na rzecz myślenia uporządkowanego. To odrzucenie myśli  
niegodnych na rzecz wzniosłych. To odrzucenie myślowego defetyzmu na rzecz 
optymizmu. To odrzucenie myślowej brzydoty na rzecz piękna. To wznoszenie 
się energią miłości do Boga. To nieustanne dziękowanie Temu Który Jest za To 
Co  Jest.  Poprzez  taką  modlitwę  miłość  jest  nie  tylko  wyrażana,  ale  i 
otrzymywana.  Stwórca  rzadko  odpowiada  słowami  na  słowa,  ale  zawsze 
odpowiada miłością na miłość. Zatem modlitwa w pewnym sensie jest rozmową 
z Bogiem – rozmową duchową prowadzoną językiem uczuć.

Nieprzerwane  czuwanie  nad  własnym  myśleniem oparte  na  zasadzie 
„myśl tylko to, co chciałbyś powiedzieć Bogu” sprawia, że modlitwą staje się 
każda chwila i zarazem całe życie.

Wiedza o Bogu niezależna od religii

Religijne  przeżycia  mistyczne  są  dla  wielu  najbardziej  znaczącym 
źródłem wiedzy o Bogu i nierzadko zapoczątkowują powstawanie różnych pism, 
ksiąg, czasem uznanych po upływie wielu lat za święte. Zdarza się, że mają one  
wpływ na podawaną później dogmatykę, a także na sposób sprawowania kultu. 
Jeśli  zbytnio  różnią  się  od  tego,  co  jest  głoszone  oficjalnie,  to  mogą  nawet 
zapoczątkować powstanie nowego nurtu religijnego. 

Jednak zawsze istnieli ludzie otwarci, którym nie wystarczała wiara w 
oficjalnie  głoszone  doktryny.  Ludzie  ci  dążyli  do  wiedzy  uzyskiwanej  
wszystkimi  dostępnymi  metodami,  również  poprzez  rozwijanie  intuicji  i 
wykorzystanie  pozazmysłowego  postrzegania.  Wielu  z  nich  jednak  ukrywało 
rezultaty  swoich  poszukiwań,  obawiając  się  konsekwencji  ich  publicznego 
głoszenia. Dziś jest  coraz więcej  takich, którzy gotowi są dzielić  się swoimi  
odkryciami z innymi. Są wśród nich tacy, którzy po to tylko przyszli na świat.

Wiara  w  Boga  nie  zawsze  łączy  się  z  religijnością,  a  nieuznawanie 
żadnego systemu religijnego – z ateizmem. Zdarzają się osoby mało religijne lub 
wręcz  areligijne,  które  z  różnych,  czasem nawet  niewyjaśnionych  powodów 
zyskują  wgląd  w  sprawy  duchowe.  Szczególnie  dotyczy  to  tzw. 
„channelingów”73. Na przykład w 1965 roku pewna Amerykanka usłyszała nagle 
głos  podający  się  za  Jezusa  Chrystusa,  który  przez  siedem  kolejnych  lat 
dyktował  jej  swoje  przesłanie.  Powstała  z  tego  trzyczęściowa  książka 
zatytułowana „A course in miracles” (Kurs cudów). Owa Amerykanka to Helen 
Schucman,  profesor  psychologii  na  uniwersytecie  Columbia,  ateistka,  osoba 

73 Channelingi to przekazy „z tamtej strony życia”, odebrane i zapisane przez osoby uzdolnione.  
Od tzw. „objawień” różnią się tym, że ich treści często odbiegają od tego, co głoszą oficjalne 
religie, a odbiorcy tych komunikatów nie muszą być nawet osobami wierzącymi.
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zainteresowana robieniem kariery naukowej, której  wówczas w najmniejszym 
stopniu  nie  pociągały  zagadnienia  mistyczne.  A  jednak  coś  skłoniło  ją  do 
pisania,  co  zaowocowało  wydaniem  tej  książki  w  1975  roku.  Można  by 
powiedzieć, że pewnej pani, przemęczonej pracą naukową, odbiło. Ale książka 
zyskała duży rozgłos ze względu na niebanalną treść. Stanowi ona polemikę z 
błędami i wypaczeniami chrześcijaństwa, która rzuca zupełnie nowe światło na 
nauki Jezusa. Zawiera ona zupełnie odmienny system myślenia przedstawiony 
zarówno teoretycznie jak i w zestawie praktycznych ćwiczeń. Treść książki jest  
niezwykła i wyklucza traktowanie jej jako tworu chorej wyobraźni. Jednak ze 
względu na niepełną zgodność przesłania tej  książki z teologią katolicką, jest  
ona przez niektórych przedstawicieli tego kościoła  dość mocno krytykowana.

Innym  przykładem  jest   Neale  Donald  Walsh74,  który  w  1992  roku 
nagle, ku swojemu zaskoczeniu, zaczął metodą pisma automatycznego tworzyć 
książkę,  będącą  rozmową  prowadzoną  z  Bogiem.  Powstała  z  tego  trylogia75, 
która  została  w końcu wydana  w dwudziestu  siedmiu państwach,  oraz przez 
wiele miesięcy figurowała  na liście bestsellerów New York Timesa. Porusza ona 
wszystkie możliwe tematy związane z życiem i śmiercią, życiem przed życiem i 
życiem po życiu, z życiem w związkach jak i życiem w państwie. Omawiane są  
zarówno  zagadnienia  społeczne,  polityczne  jak  i  fundamentalne  prawdy 
filozoficzne, religijne a nawet ezoteryczne. Opowiada o Bogu i jego relacjach z 
człowiekiem w sposób niebanalny i wykraczający poza dogmatykę religijnych 
systemów.  Daje  odpowiedź  na  wiele  podstawowych  pytań  nurtujących 
ludzkość.  Jednak  u  pewnych  ludzi,  zamkniętych  w  skorupie  własnych 
przekonań,  może  wywołać  wstrząs.  Fundamentalistycznie  zorientowanych 
wyznawców różnych religii  może inspirować do oskarżeń o obrazę ich uczuć 
religijnych, a nawet o bluźnierstwo. Ci, którzy są otwarci, przyjmują ją dobrze, 
a nawet entuzjastycznie.

Channelingi  powstawały  również  w  Polsce.  Podobną  rozmowę  z 
Bogiem przedstawił  Bogdan  Wołyniec  w  książce  „Źródło  życia”,  jednak  w 
porównaniu z prawie całkowicie areligijnym charakterem pracy Neale Donalda 
Walsha, ma ona pewne, choć być może niewielkie zabarwienie chrześcijańskie.  
Interesujące są również przekazy zarejestrowane przez Elżbietę Nowalską.

Nie  każdy ma  zdolności  channelingowe.  Niektórzy  badacze,  jak  np. 
Raymond  Moody,  Elisabeth  Kübler-Ross,  Jean  Ritchie,  starali  się  uzyskiwać 
wiedzę na temat „tamtej strony życia” przeprowadzając wywiady z tymi, którzy 
będąc w stanie śmierci klinicznej, zostali przywróceni do życia. Niewiele udało 

74 Neale Donald Walsh wychował się w rodzinie katolickiej. Będąc dzieckiem marzył nawet o 
zostaniu księdzem. Jednak porzucił kościół katolicki, gdy przestała mu odpowiadać głoszona 
tam teologia.

75 Tytuł książki „Rozmowy z Bogiem”. Została ona wydana również w Polsce.
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się  im dowiedzieć  o  Bogu,   jednak  uzyskana  w ten  sposób  wizja  życia  po 
śmierci całkowicie różni się od tego, co kościoły mają do powiedzenia na ten 
temat.  Bóg  jest  w  tej  wizji  niezwykłą  jasnością  i  zarazem  miłością,  która 
akceptuje i kocha bez względu na wszystko, a nie karze za grzechy wiecznym 
potępieniem. 

Jeszcze inni uzyskiwali zdolność opuszczania swojego ciała fizycznego 
i  eksploracji  tamtej  strony  życia.  Klasycznym  przykładem  jest  tu  Robert 
Monroe,  amerykański  biznesmen  mający raczej  obojętny stosunek do  religii, 
który  w  1958  zaczął  nagle,  ku  swemu  przerażeniu  i  wbrew  swej  woli, 
wychodzić „poza ciało”. Zjawisko to nazwał OBE, od angielskich słów Out of 
Body Experience. Z czasem nauczył  się pokonywać strach, a nawet w jakimś 
stopniu  kontrolować  te  odmienne  stany  świadomości.  Założył  nawet  i 
sfinansował  instytut  naukowy76,  którego  celem było  zbadanie  tego  zjawiska. 
Swoje  przeżycia  i  doświadczenia  po  „tamtej  stronie”  opisał  w  trzech 
książkach77. Jego relacje mają szczególną wartość, ponieważ nie są oparte na 
wierze, lecz na wiedzy empirycznej. Oto, co napisał na temat Boga w ostatniej  
książce „Najdalsza Podróż”78:

„Nasz Stwórca:

• jest  poza naszym zrozumieniem tak długo, jak długo pozostajemy istotami  
ludzkimi

• jest  projektantem  zachodzącego  bez  chwili  przerwy  procesu,  którego  
jesteśmy częścią

• posiada  cel  dla  pewnego  działania,  cel  ten  wykracza  jednak  poza  naszą  
zdolność pojmowania

• w miarę potrzeb dokonuje w tym procesie zmian i przestrojeń
• ustanawia proste prawa mające zastosowanie dla wszystkich i wszystkiego
• nie żąda czci boskiej, adoracji czy rozpoznania
• nie karze za “zło" i “grzeszne uczynki"
• nie nakłada na naszą aktywność życiową żadnych ograniczeń”

Niektóre  współczesne  channelingi,  jak  również  pewni  badacze  i 
eksploratorzy „tamtej strony życia” przedstawiają nieco inną koncepcję Boga, w 
zasadzie monoteistyczną, jednak taką, gdzie Bóg jest pojmowany jako zespół,  

76 Instytut  istnieje  do  dziś  w  miejscowości  Faber,  w  Wirginii  i  nazywa  się  „The  Monroe 
Institute”.

77 Są to Podróże poza ciałem,  Dalekie podróże i  Najdalsza podróż. Wszystkie pozycje wydano 
również w Polsce.

78 Robert Monroe, Najdalsza podróż, Limbus, 1995, s. 270-271.
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który jest połączoną świadomością wielu istnień. Te scalone egzystencje mają 
poczucie  własnej  indywidualności,  jak  również  wiedzę  o  swym wzajemnym 
związku, wiedzę o tym, że jako całość stanowią jedność i że takie połączenie 
daje  im niewyobrażalną  potęgę  i  moc.  Zjednoczeni  wielką  wibracją  miłości 
bezwarunkowej  stanowią  zaprzeczenie  politeistycznej  koncepcji  greckich  czy 
rzymskich bogów, którzy będąc oddzieleni  od siebie rywalizowali  ze sobą,  a 
nawet walczyli.  Ta jedność bardziej  przypomina sieć informatyczną, w której 
każdy wie o każdym wszystko, a całość w wyniku połączenia wytwarza pewien 
rodzaj  nadrzędnej  świadomości,  którą  można  by nazwać  super  osobowością, 
czymś  znacznie  większym  niż  suma  części,  z  których  się  składa.  To 
zjednoczenie  daje  się  też  próbować  porównać  do  mózgu  składającego  się  z 
bardzo  wielu  indywidualnych,  lecz  połączonych  ze  sobą  komórek,  które 
zachowując swą odrębność stanowią równocześnie zespół i działają zgodnie na 
rzecz całości,  przyczyniając  się do sprawnego działania  całego systemu.  Tak 
pojmowanego Boga można by próbować określić jako wieloosobową jedność, 
wieloczęściowe  zjednoczenie,  wielość  w  jedności  czy  jedność  w  wielości.  
Tajemniczy nowojorczyk  hiszpańskiego  pochodzenia  James  Machu  taki  stan 
istnienia  nazywa  „suwerenno-integralnością”.  Jest  on przykładem kolejnego, 
pozareligijnego  źródła  wiedzy  o  Bogu.  Na  specjalnie  stworzonej  stronie 
internetowej79 przedstawił on kompletny system, zawierający poezję, malarstwo, 
muzykę,  filozofię,  a  także  mitologię  zawartą  w  powieści  sensacyjno-
ezoterycznej, na której cały system jest osnuty. System ten ma pomóc ludzkości 
w otwarciu się na świat ducha. Oto co pisze on o Bogu: 

„Pierwszy  Stwórca  (Pierwsze  Źródło,  Pierwszy  Kreator)  jest  
pierwotnym  źródłem,  z  którym  wszystkie  istnienia  ostatecznie  się  połączą...  
Reprezentuje  ono panującą świadomość wszystkich zjednoczonych rzeczy.  To  
włącza  ból,  radość,  cierpienie,  beztroskę  (jasność),  miłość,  stan  ułudy  
(ciemność),  obawę; wszystkie  przejawy i  warunki  są połączone i  znaczące w  
kontekście  Pierwszego Stwórcy.  On otacza wszystkie  rzeczy i  jednoczy je we  
wszech-obejmującej świadomości, która rozwija się i rośnie w podobny sposób  
jak każdy zindywidualizowany duch rozwija się i rośnie”. 

i dalej

„Pierwszy  Stwórca  nie  jest  manifestacją,  ale  raczej  świadomością,  
która zamieszkuje całość czasu, przestrzeni, energii, materii, formy, intencji, jak  
również całość nie-czasu, nie-przestrzeni, nie-materii, nie-energii, nie-formy i  
nie-intencji. To jest tylko świadomość, która jednoczy wszystkie stany istnienia  

79 Nazwa strony: http://www.wingmakers.com. Polska wersja strony: http://wingmakers.pl

http://www.wingmakers.com/
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przez jedno Istnienie. I tym Istnieniem jest Pierwszy Stwórca. Jest wzrastającą,  
rozszerzającą się i niewytłumaczalną świadomością, która organizuje wspólne  
(kolektywne) doświadczenie wszystkich stanów istnienia przez połączony plan  
tworzenia; rozszerzając się i osiedlając w królestwach (dziedzinach) kreacji; i  
przez włączanie światów (kreacji) w Rzeczywistość Źródła - dom Pierwszego  
Kreatora...  To  Istnienie  przenika  wszechświat  jako  suma  doświadczenia  w  
czasie i nie-czasie.”80 

James  podaje  również  teksty  przekazów  od  Pierwszego  Źródła. 
Obszerne fragmenty jednego nich, który ma nazwę „Moje główne przesłanie” 
są następujące:

„...Przebywam w częstotliwości  światła,  w której  istoty  skończoności  
nie są w stanie mnie rozkryć. Jeśli poszukujesz mnie, to działania te nie odniosą  
skutku. Ja nie jestem znajdowany lub odkrywalny. Urzeczywistniam się jedynie  
w  jedności,  harmonii,  i  całości.  Jest  to  dokładnie  ta  sama  jedność,  którą  
odczuwasz  gdy jesteś  sprzężony z całością życia,  ponieważ  ja jestem niczym  
innym jak  właśnie  nim.  Jestem  całością  życia.  Jeśli  odczuwasz  konieczność  
poszukiwania mnie, to rozpocznij praktykować odczuwanie całości i jedności.

W  moim  najintensywniejszym  świetle  stworzyłem  ciebie  z  mojego  
pragnienia zrozumienia mego wszechświata. Jesteś moim emisariuszem. Masz  
pełną  swobodę  podróżowania  poprzez  wszechświat  wszechświatów  jako  
cząsteczka mojego nieskończonego łona, z przeznaczeniem, które sam określisz.  
Nie predefiniuję przebiegu twojej podróży ani jej celu. Jedynie towarzyszę ci.  
Nie  przekierowuję  ciebie  w  żadnym  kierunku,  ani  też  nie  karzę  cię  kiedy  
oddalasz się od mojego serca. Czynię tak, gdyż mam w ciebie wiarę.

Jesteś spadkobiercą mojego światła, które nadało tobie formę. To mój  
głos jest tym, co przebudziło cię do indywidualności, ale to twoja wola będzie  
tym co przebudzi cię do naszej jedności...

...Zdajesz sobie sprawę jak jestem niezgłębiony? Nie jestem czymś, co  
możesz  poznać,  zobaczyć,  albo  zrozumieć.  Jestem  poza  zrozumieniem.  Mój  
ogrom sprawia, iż jestem niewidoczny i nieunikniony. Nigdzie nie możesz być  
beze mnie. Moja nieobecność nie istnieje. To właśnie ta właściwość czyni mnie  
unikalnym.  Jestem  Pierwszą  Przyczyną  i  Ostatnim  Skutkiem  złączonymi  w  
niepodzielnym łańcuchu.

80 Cytat  pochodzi  z  polskiego  tłumaczenia  filozofii  Jamesa  znajdującego  się  na  stronie 
www.wingmakers.prv.pl.
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Nie ma żadnej suplikacji, która mnie wywołuje. Żadnej modlitwy, która  
wzywa mnie do waszego świata, chyba że jest ona dodatkiem przy odczuwaniu  
jedności  i  całości.  Nie  ma żadnych świątyń ani  świętych przedmiotów,  które  
łączą się ze mną w jakiś wyjątkowy sposób. Nie mają, ani nigdy nie miały one  
działania przybliżającego was do mojej wyciągniętej dłoni. Moja obecność w  
waszym świecie jest niezmienna, jako że jestem sanktuarium zarówno kosmosu  
jak i duszy każdego z was.

Mógłbym obudzić każdego z was w tej chwili  do naszej  jedności,  ale  
istnieje większy plan – obszerniejsza wizja – która umieszcza cię w granicach  
czasu i wymiarów przestrzennych zaistnienia oddzielenia. Plan ten polega na  
rozwoju  ku  mojej  całości,  co  ponownie  zaznajamia  cię  z  naszą  jednością  
poprzez  doświadczanie  oddzielenia.  Twoje  budzenie  się,  chociaż  powolne  i  
czasami bolesne,  jest  elementem zapewnionym, i  to jest  to na co powinieneś  
zdawać się ponad wszystko inne.

Jestem  pierwotnym  ojcem  całego  stworzenia.  Jestem  osobowością,  
która  żyje  wewnątrz  każdego  z  was  jako  wibracja  emanująca  ze  wszystkich  
aspektów waszego istnienia.  Przebywam w tym wymiarze  jako twoje  światło  
naprowadzające.  Jeśli  podążysz  za tą wibracją,  jeśli  umieścisz  ją  w rdzeniu  
swojej podróży, to uzyskasz wówczas kontakt z moją osobowością, która żyje za  
cząsteczkami twojego istnienia.

Nie należy się mnie obawiać, ani też być wobec mnie obojętnym. Moja  
obecność jest  natychmiastowa, uchwytna,  i  rzeczywista.  Jesteś  teraz  w mojej  
obecności. Słuchasz moich słów. Ty jesteś w mojej obecności. Ty jesteś we mnie  
bardziej niż ja jestem w tobie. Jesteś fornirem mojego umysłu i serca, a pomimo  
to uważasz, że pochodzisz od małpy. Jesteś czymś o wiele więcej niż możesz to  
sobie uzmysłowić.

Nasza  jedność  była,  jest,  i  będzie  trwała  zawsze.  Jesteś  moim  
błogosławionym  potomkiem,  z  którym  jestem  skomplikowanie  połączony  w  
sposób,  którego  nie  jesteś  w stanie  zrozumieć,  i  w związku  z  czym w pełni  
docenić. Musisz zawiesić swoją wiarę i niewiarę w to czego nie możesz wykryć,  
na  rzecz  wiedzy  iż  jestem  rzeczywisty  i  żyję  w  tobie.  To  jest  moje  główne  
przesłanie  do  wszystkich  moich  potomków.  Wysłuchaj  je  uważnie,  albowiem  
dzięki niemu możesz dostrzec miejsce, w którym mieszkam”81.

Inny,  podany  przez  Jamesa  przekaz  Pierwszego  Źródła  wyjaśnia 
związek człowieka z jego Stwórcą:

81 Patrz następny przypis.
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„Chciałbym abyś wiedział,
że miłość w tobie
jest moją własną

umieszczoną w twoim wnętrzu,
wówczas gdy zrodziłeś się z ducha.

Fakt ten definiuje naturę
twojej unikalności,

jako że nie ma takiego drugiego ciebie,
w którym moja miłość byłaby przechowywana

w dokładnie identyczny sposób.
Wszystkie moje kreacje

połączone są ze mną w ten właśnie sposób
i dzięki temu wszystkie one połączone są nawzajem

we wszechrodzinę unikalnych osobowości --
każda z nich to fragment całości,

która jest mną.  
Jesteś wyjątkową,
nie zastępowalną,

nie dającą się zduplikować
esencją, którą znam

z większą przejrzystością
niż znają cię wszystkie pozostałe istoty,

wliczając w to ciebie samego.
Moja obecność jest niezależna

od czasu oraz przestrzeni
i tak jak nie jesteś w stanie powstrzymać nieskończoności
tak samo nie jesteś w stanie powstrzymać mojej miłości

do ciebie,
która płynie ponad czynnikami tworzącymi

nasze iluzoryczne oddzielenie.
Podtrzymuj w pamięci to, że:

ja nie jestem od ciebie oddzielony,
ale ty jesteś niezależny ode mnie.

Moja obecność to portret
oryginalnego ciebie.
Kiedy myślisz o mnie,

nasącz tę myśl ekspresją
swojej najczystszej miłości

a wówczas twoja myśl
będzie w tym momencie moją.
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W ten sam sposób rozmawiaj ze mną,
mając świadomość, iż duchowy element ciebie
przekazuje twoje komunikaty wprost do mnie.

W granicach ewoluujących światów
odnajdziesz mnie

poprzez swoją Jaźń.
Odkryj mnie w nich.
Zauważ mnie w nich.

Odzyskaj mnie w nich.
Przebieganie ścieżki do mnie poprzez twoją Jaźń

jest moją transcendencją, która
czyni, iż wydaję się tak odległy i odizolowany,

jak i jest też elementem powodującym twoje zapatrzenie
na zewnętrzną szatę waszego świata,

co czyni cię nieświadomym moich propozycji.
Przedstawiam ci moją propozycję dla ciebie.

Usłysz ją w swoim najgłębszym sercu
i poczuj mnie w nim.

Wyczekuję ciebie w nie dających się wyrazić słowami pragnieniach
twojej ludzkiej duszy”82.

 
Podane tu przykłady źródeł niezależnej wiedzy o Bogu nie wyczerpują 

nawet w niewielkiej części tego, co byłoby możliwe do przedstawienia. Nie jest  
jednak dobrze w tym wypadku opierać wiedzy o Stwórcy wyłącznie na takich 
źródłach,  bo  może  to  jedynie  doprowadzić  do  odrzucenia  tej  wiedzy,  gdy 
pozostaje  ona  w  sprzeczności  z  dotychczasowymi  przekonaniami,  albo  co 
gorsza, do jej bezkrytycznego przyjęcia i wytworzenia się w ten sposób nowych 
przekonań.  Znacznie lepiej  jest  dochodzić własnej  prawdy,  czasem nawet  na 
przekór  własnym dotychczasowym  poglądom.  Ta  droga  jednak  wymaga  nie 
tylko otwartości,  ale i  odwagi, której  niektórym czasem brakuje.  Wielu ludzi  
uważa,  że  bezpieczniej  jest  dać  wiarę  różnym  autorytetom,  a  zwłaszcza 
przywódcom  wielkich  ugrupowań  religijnych.   Zwalnia  ich  to  od 
odpowiedzialności  za  myślenie,  daje  poczucie  bezpieczeństwa  i  przez  to 
uwalnia od strachu, jednak równocześnie prowadzi do silnego uzależnienia się 
od religijnego systemu. Na pewnym etapie duchowej ewolucji jest to zjawisko 
normalne i raczej nieuniknione. Czy prędzej, czy później jednak każdy w końcu 
sobie uświadomi rzecz następującą: Żaden kościół nie może mieć monopolu na 

82 Oba  cytowane  tu  przekazy  Pierwszego  Źródła  podane  przez  Jamesa  pochodzą  ze  strony:  
http://wingmakers.pl/poziom-glebiej/pierwsze-zrodlo.html

http://wingmakers.pl/poziom-glebiej/pierwsze-zrodlo.html
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informowanie  o  Bogu,  nawet  jeśli  jego  kapłani  mienią  się  bożymi 
namiestnikami, a niektórym jego przywódcom nadano przywilej nieomylności. 
Bóg nie jest po czyjejkolwiek stronie, nie promuje żadnej religii, ani żadnego 
narodu.  Równocześnie jest  po stronie każdego83,  bo każdego  obdarza swoją 
bezwarunkową  miłością.  Daje  też  każdemu  człowiekowi   szansę  poznania 
prawdy o Nim – takiej prawdy, na którą ten człowiek jest gotowy.

W co nie wierzę

Nie  chciałbym nikomu w najmniejszym stopniu  sugerować  w co  ma 
wierzyć,  a  w co  nie.  Dlatego  w tym miejscu  wypowiadam się  w pierwszej 
osobie,  ażeby nie  było  żadnych  wątpliwości,  że  są  to  moje  bardzo osobiste 
poglądy, do których nie chcę nikogo namawiać. 

Wychowałem się w klimacie dogmatyki kościoła katolickiego, dlatego 
na niej się głównie skoncentruję. 

A więc w co nie wierzę?

1. W  nieomylność  jakiejkolwiek  księgi,  nawet,  gdyby  nazywano  ją  świętą. 
Takie  księgi,  choć  nierzadko  inspirowane  przeżyciami  mistycznymi,  były 
spisywane  zwykle  dużo później  przez różnych ludzi,  często na podstawie 
opowieści przekazywanych w tradycji ustnej. W ciągu dziejów księgi te były 
przeredagowywane  a  ich  treść  modyfikowana.  Tego  rodzaju  księgi  mogą 
stanowić  interesujące  źródła  historyczne  i  nawet  być  źródłem  duchowej  
inspiracji,  ale  nie  mogę  uznać  ich  jako  nośnika  jedynie  słusznych  prawd 
absolutnych.  Określenie  Biblii  mianem „Słowa Bożego” uważam więc  za 
niezbyt ścisłe a w niektórych jej fragmentach wręcz za nietrafne.

2. W  nieomylność  jakiejkolwiek  instytucji,  choćby  nazywała  się  Urzędem 
Nauczycielskim  Kościoła  i  w  nieomylność  jakiegokolwiek  śmiertelnika, 
choćby dotyczyła  tylko  spraw wiary i  moralności.  Jeżeli  nawet  Jezus  nie 
pozwolił  się  nazywać  dobrym,  uważając,  że  tylko  Bóg jest  dobry,  to  czy 
jakakolwiek instytucja czy jakikolwiek człowiek może mieć czelność głosić 
swą nieomylność?

3. W chrześcijańską wersję „Genesis” i obciążanie całej ludzkości „grzechem 
pierworodnym”. Bóg, który daje człowiekowi wolną wolę, a potem wymaga, 
pod  groźbą  wypędzenia  z  raju,  spełnienia  swojej  woli,  i  stosuje 
odpowiedzialność zbiorową obciążając potomstwo grzeszników skutkami ich 

83 Jest to przykład tzw. „boskiej  dychotomii”:  Bóg jest po niczyjej stronie,  a zarazem jest po  
stronie każdego. 
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grzechu, wydaje się być nie tylko niesprawiedliwy ale i nielogiczny. Nawet,  
gdyby odrzucić dosłowną interpretację tej biblijnej opowieści i szukać w niej  
jakichś  alegorii  czy  znaczeń  ezoterycznych,  to  trudno  by  znaleźć  coś 
przekonującego.

4. W  koncepcję  osobowo  pojmowanego  szatana  jako  zbuntowanego  anioła, 
będącego rzecznikiem, inspiratorem  i zarazem źródłem zła, prowadzącego 
nieustanną walkę ze swoim stwórcą. Chociaż uznaję istnienie zła w świecie  
fizycznym, którego doświadcza każdy na pewnym etapie swojego rozwoju, 
to  jednak sądzę,  że  nie  jest  ono dziełem szatana  powstałym wbrew woli 
Boga, ale pełni rolę przewidzianą i zaplanowaną przez Stwórcę. Uważam, że 
lansowany  przez  niektóre  religie  mit  szatana  miał  na  celu  sprawowanie 
kontroli nad innymi ludźmi poprzez zasiewanie strachu. Sprawcą wszelkiego 
zła jest  nie szatan, a człowiek. Przyczyną zła jest  zaślepienie,  niewiedza i  
brak miłości.

5. W koncepcję piekła i wiecznego potępienia. Podobnie, jak to uzasadniałem 
poprzednio,  twierdzę   w  tym  miejscu  ponownie,  że  Stwórca,  który  daje  
człowiekowi wolną wolę, a potem grozi wtrąceniem go do piekła na wieczne 
męki za niespełnianie Jego woli, de facto wolnej woli nie daje. Ponadto takie 
działanie mocno pachnie hipokryzją, a z prawdziwą, bezwarunkową miłością 
ma niewiele wspólnego. Nie mógłbym uwierzyć w takiego Boga.

6. W  absolutną  konieczność  chrztu  do  zbawienia.  Katechizm  Kościoła 
Katolickiego podpisany przez Jana Pawła II dopuszcza co prawda wyjątki 
dla tych co umarli za wiarę (chrzest z krwi?), co chcieli się ochrzcić ale nie 
zdążyli  (chrzest  z pragnienia?).  Mówi  się  tam nawet,  że  żyjący moralnie  
wyznawca  innej  religii  też  może  być  zbawiony84,  bo  gdyby  wiedział,  że 
chrzest jest konieczny do zbawienia, to chciałby być ochrzczony (chrzest z  
możliwości  pragnienia??).  Niestety,  niemowlę  nie  ma  jeszcze  właściwej  
wiedzy ani rozumienia i tego „tricku” nie da się doń zastosować.  Dlatego 
katechizm  podaje,  że  w  tym  przypadku  „trzeba  mieć  nadzieję,  iż  Bóg 
znajdzie jakieś rozwiązanie” i „trzeba się modlić”. A ja powiadam, że trzeba 
się modlić za tych, co taki tekst napisali85.

84 Wkrótce po śmierci Jana Pawła II słyszałem telewizyjną wypowiedź pewnego dominikanina, 
który z głębokim przekonaniem twierdził, że buddysta też może być zbawiony, ale nie przez 
swoją religię, lecz tylko przez Jezusa Chrystusa.

85 Poroniona myśl, że Bóg mógłby odtrącić małe dziecko tylko dlatego, że ktoś nie pokropił go  
wodą i nie wypowiedział przy tym odpowiedniej formuły, obraża Stwórcę. Tego typu chore 
poglądy mogą powstać tylko w zaślepionych umysłach tych, którzy Go nie znają.
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7. W  rolę  przypisywaną  sakramentom  świętym,  a  szczególnie  w  sakrament 
pokuty,  który  jest  konieczny  w  przypadku  grzechu  śmiertelnego,  i  bez 
którego trudno uniknąć piekła. Pewnym wyjątkiem ma być żal doskonały, 
który ma szanse zaistnieć w przypadku powolnego umierania, ale na który 
nie ma nadziei przy śmierci nagłej, niespodziewanej i bardzo szybkiej. Nie  
wierzę  również  w  piekło  jako  takie.  Istnienie  piekła  pozostawałoby  w 
sprzeczności z koncepcją sprawiedliwego Boga, który jest miłością. Jakaż to 
straszna sprawiedliwość prowadzi  do skazywania  kogoś na wieczne męki. 
Dlaczego karą za, bądź co bądź, skończone winy (w czasie i w rozmiarze)  
miały by być  nieskończone  cierpienia?  Czy nie  prościej  byłoby naprawić 
tych,  których  da  się  jeszcze  naprawić  i  odsunąć  od  siebie  tych,  których 
naprawić  się  nie  da  (choć  nie  wiem,  dlaczego  wszechmocnemu  Bogu 
mogłoby się to nie udać)?

8. Nie wierzę w grzeszność związków bez ślubu kościelnego oraz w grzeszność 
związków  osobników  tej  samej  płci.  Nie  uważam  również  za  słuszne 
mieszanie się kościoła w sprawy antykoncepcji.  Każdy człowiek powinien 
mieć prawo decydować kogo chce kochać i w jaki sposób. Żaden kościół nie 
powinien się do tego wtrącać. Miarą bezgrzeszności związku powinno być 
to,  czy ci,  którzy go tworzą przysparzają  sobie  radości,  czy łez,  a nie to,  
jakiej  są  płci,  w  jaki  sposób  związek  utworzyli,  czy  w  jaki  sposób  go 
konsumują. Nie uważam również za konieczne, aby poślubieni musieli trwać 
w związku aż do śmierci, jeśli nie chcą lub nie potrafią żyć ze sobą. Powinni 
jednak  wypełnić  do  końca  obowiązki  związane  z  ewentualnym 
rodzicielstwem, uznając za najważniejsze dobro swoich dzieci. 

9. Nie  wierzę  w  głoszoną  przez  kościół  katolicki  teologię  odkupienia 
(przynajmniej  w takiej  postaci,  w jakiej  jest  ona podawana).  Uważam, że 
Jezus nie po to przyszedł na świat, aby nas wykupić od tego, na co skazał nas  
Jego Ojciec. Idea odkupienia, osadzona na dawnych, żydowskich, krwawych 
ofiarach ze zwierząt86, a pierwotnie nawet z ludzi (do takiej całopalnej ofiary 
dziecięcej  zwanej  molk  przygotowywał  Abraham swojego  pierworodnego 
syna Izaaka), jest moim zdaniem chora, a stosowanie kupieckiej terminologii 
uważam wręcz  za  żenujące.  Potrzeba  straszliwego  cierpienia  na  krzyżu  i  
śmierci  Syna  Bożego,  aby  uwolnić  ludzkość  od  konsekwencji  grzechu 
pierworodnego, jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Sam Jezus zresztą tego 
tak nie przedstawiał. Mówił przecież, że po to się narodził na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Owszem, wierzę, że umarł  dla ludzkości na krzyżu, 
ale nie po to, aby zapewnić jej możliwość zbawienia poprzez tak pojmowane 

86 Uważano, że wszelkie winy ofiarodawcy przechodziły na to zwierzę, stanowiąc tzw. „ofiarę  
zastępczą”. 



76

odkupienie, lecz aby unaocznić wszystkim moc ducha. Dał się ukrzyżować 
po  to,  aby pokazać,  że  miłość  może  zwyciężyć  śmierć.  Zresztą  nie  mógł 
postąpić inaczej. Gdyby dla ratowania życia uciekł lub zaprzeczył temu, co  
poprzednio głosił, zniweczyłby wszystko. On jednak zadecydował aby być 
konsekwentnym w głoszeniu swego przesłania do końca. Wiedział bowiem, 
że to, co z Nim zrobią, nie ma znaczenia, bo wszystko co  się dzieje na tym  
świecie jest tylko iluzją, a Jego prawdziwe królestwo jest nie z tego świata.  
Pojęcie odkupienia mógłbym  zaakceptować tylko jako uwolnienie ludzkości 
od iluzji i skierowanie ku prawdzie.

10.Nie  wierzę  w sens  instytucjonalnego mianowania  świętych.  Świętość  jest 
czymś, co jest  widoczne samo przez się, nie trzeba więc tego ustanawiać i  
obwieszczać, tak jak nie trzeba ogłaszać, że słońce świeci, czy że woda jest  
mokra.  Prawdziwi  święci  promieniują  miłością,  a  ich  nieskazitelność  i  
doskonałość moralna jest widoczna w ich życiu, a nie w kalendarzu. Ponadto 
z codziennych obserwacji wiadomo, że święci nie stanowią zwykle wzoru do 
naśladowania.  Mało  kto  żyje  jak  święty  Franciszek  z  Asyżu  czy  Matka  
Teresa  z  Kalkuty.  Najczęściej  święci  stają  się  za  to  celem  modlitw 
błagalnych ze względu na wzmocnione kościelnym dogmatem przekonanie, 
że mogą oni  zanosić  te prośby do Boga.  Wielbieniu  świętych  towarzyszy 
zwykle  przeświadczenie,  że  stanowią  oni  trudny  do  osiągnięcia,  a  dla 
niektórych ludzi wręcz niedościgły wzór, którego nie da się naśladować w 
codziennej  praktyce  życiowej.  Kult  świętych  nie  zbliża  więc  ludzi  do 
świętości, ale na ogół wywołuje efekt odwrotny – wielu z nich od świętości  
oddala.

***

Nie można udowodnić istnienia Boga w sposób niezbity posługując się 
wyłącznie rozumem. Jednak o Stwórcy świadczy w jakimś stopniu Jego dzieło, 
tak jak o drzewie świadczą jego owoce.  Obserwując Wszechświat można dojść 
do wniosku, że nie jest on czymś chaotycznym i przypadkowym. Po dogłębnym 
zbadaniu jawi się jako proces kontrolowany i planowy.  Życie, które na przekór  
wszelkim siłom destrukcyjnym i rozpraszającym opiera się nicości i stale pnie  
się w górę po drabinie ewolucji, jest znakiem, że za tym wszystkim kryje się  
Coś, co jest przeciwieństwem chaosu i przypadku. 

W świecie fizycznym działają pewne uniwersalne prawa, w oparciu o 
które on działa i  które dotyczą wszystkich i  wszystkiego.  Również i  w tych 
prawach można dostrzec pewną mądrość wykraczającą poza fizyczność, która 
mogłaby stanowić kolejny znak ich Autora. 
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Tym,  co  świadczy  o  Bogu  najdobitniej  i  co  stanowi  jakby  Jego 
wizytówkę, jest miłość. Ma ona wiele odmian. To ona sprawia, że odrzucamy 
fałsz i szukamy prawdy, że tworzymy różne związki międzyludzkie, które nas 
uwznioślają,  że  bronimy wolności,  rodziny,  czy ojczyzny nawet  wtedy,  gdy 
wydaje się, że nie ma żadnych szans na zwycięstwo. W imię miłości jesteśmy 
gotowi oddać nawet życie. Miłość do działania, czyli pasja, jest siłą napędową 
Wszystkiego. Bez niej nie mógłby ani świat ani jego Stwórca istnieć i rozwijać  
się. Istotą boskości jest bowiem nieustanne dążenie do czegoś więcej.  Miłość 
bezwarunkowa,  która  stanowi  najpotężniejszą  energię  Wszechświata,  zdolna 
jest  przemienić  wszystko.  Doświadczenie  miłości  bezwarunkowej  jest 
najbardziej  przekonywującym, choć nie opartym na logice dowodem istnienia 
Tego Który Jest. Bóg zostawił w każdym z nas odcisk swojej pieczęci, który 
stanowi Jego obraz i podobieństwo. Możemy więc Go poznać i doświadczyć 
poprzez własną jaźń. W gruncie rzeczy jest to jedyny sposób.
Hasło opracowano w 2005 roku. Niewielkie zmiany wprowadzono w 2020 roku.  Powrót do spisu treści.

Byt
Słowo  byt to  jeden  z najważniejszych  terminów filozoficznych.  Jego 

postać  czasownikowa  –  być –  jest  niezbędnym  wyrazem87 w  każdym 
współczesnym  języku.  Słowo  to ma  trzy  znaczenia.  Pierwsze  z  nich  jest 
najbardziej  szczegółowe  i  dotyczy  warunków  materialnych  człowieka,  jego 
utrzymania.  W tym sensie mówimy o poprawie czyichś warunków bytowych, 
czy o zapewnieniu komuś (sobie, rodzinie) bytu.

W drugim, bardziej ogólnym znaczeniu, byt odnosi się do całości życia, 
a  więc  do  istnienia  człowieka,  istnienia  zwierząt,  itd.  Oczywiście  warunki 
materialne  również  są  pewnym  aspektem  życia  człowieka,  więc  w  drugim 
znaczeniu  zawiera  się  to  pierwsze.  Jednak  życie  jako  takie  jest  pojęciem 
znacznie  szerszym i  zdecydowanie  wykracza  poza  swoje  warunki.  W  takim 
znaczeniu marksiści  głosili  słynne  hasło:  „Byt  określa  świadomość”.  Tak 
pojmowali  to  słowo  również  ewolucjoniści,  głosząc  teorię  walki  o  byt.  Tak 
rozumiał  ten  termin  również  Szekspir,  wkładając  w  usta  Hamleta  pierwsze 
zdanie słynnego monologu: „Być, albo nie być – oto jest  pytanie.” Trzeba tu 
podkreślić,  że  gdyby  w  tym  zdaniu  słowo  „być”  zastąpić  słowem  „żyć”,  
wówczas  jego  sens  byłby  podobny.  W  tym  drugim  znaczeniu  są  to  więc 
synonimy.

Trzecie,  najogólniejsze  znaczenie  wiąże  byt  z  wszystkim co  istnieje. 
Według  Multimedialnej  Encyklopedii  Powszechnej  byt  to   „w  znaczeniu  
szerokim  ogół  wszystkiego,  co  w  jakikolwiek  lub  w  jakiś  określony  sposób  
87 „Być” to czasownik używany do tworzenia orzeczeń złożonych.
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istnieje, w znaczeniu węższym każde z istnień poszczególnych tworzące pewną  
całość i dające się wyodrębnić spośród innych”. Określenie bytu, jako „tego co 
jest”,  jest  najpełniejsze,  ponieważ  zawiera  w sobie  poprzednio  wymienione,  
bardziej szczegółowe znaczenia. Jest ono ulubione przez filozofów, którzy na 
ogół są zgodni co do tego, że byt to wszystko co istnieje88. Problemy pojawiają 
się  dopiero  wraz z pytaniem:  co tak naprawdę  istnieje?  Dopóki  bowiem nie 
odpowiemy na  to  pytanie,  nie  możemy nic  sensownego powiedzieć  o bycie. 
Istnieje  więc  pewien  paradoks  zawarty  w  tym,  że  byt  jest  tym,  co  trudno 
zdefiniować, a czego każdy doświadcza. 

Nad  pytaniem  o  to,  co  to  jest  byt  i  jakie  są  jego  podstawowe 
właściwości,  głowią  się  filozofowie  już  od  starożytności.  Ich  poszukiwania 
dotychczas  nie  dały  jednoznacznej  odpowiedzi.  W  ontologii,  czyli  nauce  o 
bycie, formułuje się najrozmaitsze jego koncepcje, które często wydają się być 
sprzeczne ze sobą. Dla jednych byt  jest tym co odwieczne i niezmienne; taki  
pogląd głosili m.in. Parmenides, Platon i św. Augustyn. Inni, jak np. Heraklit,  
uważali za byt to co ruchliwe i zmienne niczym ogień. Dla Platona bytem były 
idee, a dla Demokryta – poruszające się w próżni atomy.  Hegel uważał byt za  
dialektyczny proces, Kartezjusz z kolei wyodrębnił dwa rozłączne rodzaje bytu: 
rzecz  myślącą  (umysł)  i  rzecz  rozciągłą  (ciało).  Marksiści  twierdzili,  że  w 
kwestii bytu wchodzi w grę tylko materia.

Mamy  więc  problem.  Z  jednej  strony  doświadczamy  własnego 
bytowania, co czyni pojęcie bytu potrzebnym i użytecznym, a z drugiej strony 
nie potrafimy go dokładnie określić. Dlaczego? Może dlatego, że nie rozumiemy 
w  pełni  własnego  istnienia  i  przez  to  nie  pojmujemy  również  istnienia 
czegokolwiek  innego.   Może  również  dlatego,  że  znaczenie  bytu  ma  wiele  
wymiarów, a większość z nas myśli  jednowymiarowo. Jedno jest  pewne jeśli  
chodzi o byt – wszystko sprowadza się do czasownika „być” w różnych czasach, 
liczbach i osobach. Ale być, rozumiane jako tylko istnieć, trwać, to właściwie  
nie  być.  Tak  naprawdę  istnienie  realizuje  się  poprzez  przejawianie  różnych 
stanów bycia, dlatego też ten czasownik używany jest zwykle w zdaniu łącznie z 
orzecznikiem, który temu połączeniu nadaje odpowiedni sens. Słowo „jestem” 
czy „jest” nabiera dopiero różnych znaczeń w takich zestawieniach jak: „jestem 
głodny”, „jestem szczęśliwy”, „jest rozgniewany”, „jest mały”, „jest użyteczny”,  
„jest  piękny”,  „jestem w domu”,  jest  w Australii”,  „jestem studentem”,  „jest  
lekarzem”, „jest kłamcą”, „jestem przed obiadem”, „jestem po egzaminie”, itp.  
Chociaż  samo  trwanie  jest  czymś  niezmiennym,  to  poszczególne  przejawy i 
stany bycia stale się zmieniają. Czasami tak wolno, jak skała rzeźbiona przez 

88 Niektórzy filozofowie  uważają, że byt to nie tylko wszystko co jest, ale także i to co mogłoby 
być.  Są  również  i  tacy,  co  idą  jeszcze  dalej  głosząc,  że  byt  to  wszystko  co  jest,  a  także 
wszystko co nie jest.
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wodę,  słońce  i  wiatr,  niekiedy tak  szybko  jak  uderzenie  pioruna.  Zatem ci,  
którzy twierdzą, że istnienie jest procesem, są niedaleko od prawdy. 

Jednak nie wystarczy tylko być. Trzeba również wiedzieć, że się jest. 
Świadomość istnienia realizuje się nie statycznie, ale poprzez zmianę. Dlatego 
bycie  to  świadome  doświadczanie  istnienia  w  wciąż  zmieniających  się 
stanach. Być to uświadamiać sobie stan swojego istnienia. To wiedzieć co jest, 
gdzie  jest  i  jak  jest.  Bez  świadomości  nie  ma  bycia.  Nie  jest  to  wcale 
deklaracja panpsychizmu. Nawet gdy założymy, że skała nie ma wcale żadnej 
świadomości89,  to jednak istnieje  w świadomości  tych,  którzy ją  mają.  Jeżeli  
nikt o niej nie wie, to jest tak, jakby jej nie było. Byt i świadomość są z sobą  
nierozerwalnie  związane.  Można  powiedzieć,  że  świadomość,  organizując 
doświadczenia  życiowe,  kształtuje  byt.  Z  drugiej  strony,  rezultaty  tych 
doświadczeń wpływają na świadomość. Ilustruje to następujący schemat:

byt ↔ świadomość

Zatem mają rację zarówno marksiści,  którzy głoszą, że to byt  określa  
świadomość90, jak i idealiści subiektywni, twierdzący coś zupełnie przeciwnego. 
Pomiędzy tymi  dwoma aspektami  rzeczywistości  istnieje  sprzężenie  zwrotne, 
które jest jedną z sił napędowych dla życia.

Uświadamiać sobie, że się jest,  to jednak za mało.  Bycie dla samego 
bycia  nic  jeszcze  nie  znaczy.  Życzeniem  każdego  jest  osiąganie  radosnego 
bycia,  które,  jeśli  trwa długo,  może być  nazwane  szczęściem.  Nie  chodzi  tu 
także o to, żeby być byle czym, byle jak i byle gdzie. Każdy pragnie, aby jego  
bycie było wysokiej  jakości tak, aby zaznać w swoim istnieniu jak najwięcej  
chwały.  Celem  istnienia  jest  więc  poznawanie  siebie  w  swoim 
najwspanialszym doświadczeniu.  Do tego nie wystarczy być,  trzeba jeszcze 
być  w  odpowiedni  sposób,  a  to  mogą  zapewnić  różnorakie  życiowe 
eksperymenty  osiągalne  przez  działanie.  Jednak  aby  stworzyć  odpowiednie 
89 Istnieją teorie według których wszystko ma świadomość, nie tylko istoty żywe, ale wszelkie  

substancje. Wielkość (intensywność i złożoność) tej świadomości zależy od stopnia rozwoju  
istoty żywej lub od masy substancji. W myśl tych teorii człowiek ma dużo więcej świadomości 
niż, np. dżdżownica, a planety i gwiazdy mają jej znacznie więcej niż pojedyncze kamienie. 
Niektórzy badacze zjawisk paranormalnych i OBE, jak np. Robert Monroe,  potwierdzają ten 
punkt widzenia.

90 Znaczenie, jakie marksiści nadawali temu prawu, było przesadne. Wpływ bytu na świadomość 
zaznacza się przede wszystkim w relacjach niższych i dotyczy głównie stanów chwili obecnej,  
takich  jak  aktualne  warunki  materialne,  potrzeby  ciała,  itp.  W  relacjach  wyższych  jest  
odwrotnie,  to  świadomość  wyznacza  drogę,  przygotowuje  doświadczenie  i  w  ten  sposób 
określa  byt.  Idealiści  subiektywni  poszli  najdalej  głosząc,  że  tylko  świadomość  jest 
rzeczywista, a świat materialny jest jej tworem.
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doświadczenie, trzeba mieć wiedzę. Zatem mamy do czynienia z następującym 
schematem:

Bycie  jest  więc  stanem  istnienia  osiągniętym  dzięki  wiedzy  i 
doświadczeniu. Z drugiej strony wszelkie nieprzewidywalne i niepowtarzalne 
rezultaty  doświadczenia  stwarzają  nowe  stany  bycia  i  powiększają  zasoby 
informacyjne  o  nowe  dane  empiryczne.  Pamięć  tych  nowych  stanów  bycia 
wzbogaca więc wiedzę  o praktyczny wymiar. Odbywa się to następująco:

Powyższa pętla przedstawia uproszczony model  tworzenia.  Bycie  jest  
bezpośrednim  rezultatem  tworzenia  doświadczeń,  a  pośrednio  także  jego 
powodem. 

Ciąg  wciąż  doświadczanych  i  stale  zmieniających  się  stanów  bycia 
służy  ewolucji  jaźni.  Ale  powstaje  pytanie:  co  stanowi  siłę  napędową tego 
nieustannego tworzenia? Jest nią pasja. To zamiłowanie do przemiany koncepcji 
w doświadczenie. Pasja jest atrybutem nie tylko twórców, jest ona wpisana w 
życie sprawiając, że opiera się ono entropii. Chociaż poszczególne formy życia 
przemijają, samo życie jako całość nie przemija i nie rozprasza się dzięki pasji – 
jest  wieczne.  Neale  Donald  Walsh  napisał  wręcz:  „zabij  pasję  a  uśmiercisz 
Boga”91. Z drugiej strony, do stworzenia doświadczenia potrzebny jest zamysł,  
który wypływa z bycia i jest przezeń inspirowany. Pełniejszy model tworzenia 
pokazany jest na rysunku poniżej:

Przedstawiony schemat ma dwie pętle. Dolna pętla, którą tworzy linia 
zamysł-tworzenie-doświadczenie,  to  cykl  kreacji.  Górna  pętla,  zbudowana  na 

91 Neale Donald Walsh – Rozmowy z Bogiem – księga 1, Limbus, Bydgoszcz, 1997, s. 136
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linii doświadczenie-bycie-wiedza, to krąg92 wzrostu, wzbogacający nieustannie 
wiedzę o mądrość93 płynącą z doświadczenia.

W  przeciwieństwie  do  świata  Absolutu,  rzeczywistość  fizyczna  jest 
relatywna. Aby doświadczyć czegokolwiek w fizycznym wymiarze, musi w nim 
istnieć również doświadczenie przeciwne. Każda rzecz, każdy stan musi mieć  
swój układ odniesienia w postaci negacji tej rzeczy lub tego stanu. Nie można  
doświadczyć wielkości, jeśli nie ma małości. Nie może istnieć lewa strona bez 
prawej strony. Niemożliwe jest doświadczenie gęstego, jeśli nie ma porównania 
z rzadkim. Jeżeli wszystko jest gładkie, to nic nie jest gładkie, bo tylko szorstkie 
może zaświadczyć o gładkości. Jeżeli wszystko jest duże, to nic nie jest duże, bo 
tylko małe może być miarą dużego. Zatem aby doświadczyć tego co jest, musi  
istnieć również to co nie jest. W braku tego co nie jest, to co jest przestaje być.  
A  więc  bytowanie  w  świecie  fizycznym  oparte  jest  na  przeciwieństwach. 
Zwolennicy  dialektyki  nie  mijają  się  więc  zbytnio  z  prawdą,  z  tym  jednak 
zastrzeżeniem,  że  ten  wymiar  prawdy  dotyczy  tylko  fizycznego  aspektu 
rzeczywistości.

Byt  jest  czymś co podlega nieustannym zmianom. Statyczne istnienie 
jest niemożliwe. Nawet skała, będąca symbolem stałości i trwałości, składa się z 
nieustannie poruszających się molekuł. Byt to nieustanne działanie, nieustanne 
stawanie się i przez to nieustanne ewoluowanie. Powstaje tu pytanie: czy bycie 
poprzedza działanie i do niego prowadzi, czy też odwrotnie – działanie stwarza i 
przez to  zapewnia  stan  bycia?  Odpowiedź:  prawdą  jest  i  jedno  i  drugie.  Na 
poziomie fizycznym działanie często przyczynia się do osiągnięcia określonych 
stanów bycia.  Zaspakajając  głód stajemy się nasyceni.  Wsiadając  do pociągu 
stajemy się podróżującymi. Dając komuś jałmużnę stajemy się dobroczyńcami. 
Pobierając nauki w szkole czy na studiach stajemy się wykształceni. W świecie 
relatywnym  stan  bycia  jest  więc  reakcją  na  zmiany  wywołane  działaniem. 
Jednak  działanie  jest  tylko  funkcją  ciała,  a  bycie  jest  właściwością  jaźni.  
Dlatego  na  poziomie  niefizycznym  rzeczy  mają  się  na  ogół  odwrotnie. 
Osiągnięcie  określonych  wyższych  stanów  bycia  może  być  pierwotne,  a 
działania  odzwierciedlające  te  stany  mogą  być  czymś  wtórnym.  W  świecie 
ducha to jaźń decyduje o stanie bycia, a działanie ciała jest tylko manifestacją  
tego  stanu.  W  najwyższym  wymiarze  stan  bycia  jest  duchową  kreacją,  a 
wszelkie działania – jej wynikiem. Wielu uważa, że na szczęście trzeba sobie  
zapracować,  a  na  miłość  zasłużyć.  Że  radość  jest  owocem  intensywnych 

92 Ten płaski model egzystencji w rzeczywistości jest wielowymiarowy. W takim modelu kręgi, o 
których mowa, są spiralami.

93 W przeciwieństwie  do  wiedzy  teoretycznej,  mądrość  to  wiedza  stosowana,  to  praktyczna  
zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniu. To wiedza o tym jak posługiwać się 
wiedzą. Mądrość zyskuje się przez doświadczenie.
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zabiegów. Poprzez swoje działania zmierzają do określonych celów, w których 
upatrują  źródło  radości,  szczęścia  czy  miłości.  Osiągają  zwykle  niepełne  i 
nietrwałe  rezultaty.  Tacy  ludzie,  mocno  zakorzenieni  w  rzeczywistości  
fizycznej,   pogrążeni  są  w  nieustannej  szarpaninie,  która  nie  prowadzi  do 
spełnienia.  Szczęście nierzadko towarzyszy prostemu  życiu,  a ludzie,  którzy 
biegną  w gonitwie  szczurów,  doganiają  najczęściej  tylko  nerwicę.  Nawet  ci, 
którzy  mają  miliony,  nierzadko  popadają  w  depresję.  Mistrzowie,  którzy 
świadomie sięgają świata ducha, postępują odwrotnie. Kochają, radują się i są  
szczęśliwi na mocy własnej  decyzji,  bez względu na okoliczności. Nawet gdy 
wiodą bardzo skromne życie. Nawet, jeśli według zwykłej, ludzkiej miary są w 
sytuacji  opłakanej.  Nawet,  gdy idą na stos  lub są  krzyżowani.  Wiedzą,  że o 
jakości  ich bytowania nie decydują  okoliczności  zewnętrzne, ale ich osobisty 
wybór. Dlatego zawsze wybierają radość, prawdę i miłość. 

Zatem być,  czy nie być? Oczywiście być.  Zresztą nie można inaczej.  
Wbrew temu,  co  powiedział  Hamlet,  umrzeć  to  nie  znaczy nie  być  i  to  nie 
znaczy  zasnąć.  Śmierć  to  tylko  przemiana  energetyczna,  w  wyniku  której  
porzuca  się  najgęstszy składnik  swojego  ja  –  ciało  fizyczne.  Umrzeć  to  nie 
znaczy  także  odpocząć.  Bycie  jest  zjawiskiem  duchowym,  które  polega  na 
nieustannej  ewolucji  jaźni.  Odpoczynek  jest  stanem chwilowym.  Ci,  którzy 
życzą zmarłemu wiecznego odpoczywania, nie wiedzą co mówią. Nie ma tego 
rodzaju  odpoczynku  ani  po  tej,  ani  po  tamtej  stronie94.  Jest  za  to  wieczna 
aktywność, wieczna przemiana, wieczny rozwój i wieczne życie.
Hasło opracowano w 2005 roku.        Powrót do spisu treści.

Ciekawość
Według  Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN ciekawość to 

„dążność  do  poznania  czegoś,  chęć  dowiadywania  się  czegoś,  żywe  
interesowanie się czymś”. A więc  człowiek ciekawy to ten, który się bardzo 
czymś interesuje, pragnie coś wiedzieć, czego jeszcze nie wie, doświadczyć 
tego, czego jeszcze nie doświadczył,  poznać coś, czego jeszcze nie poznał . 
Ciekawość  skutkuje  więc  dążeniem  do  powiększania  swoich  zasobów 
informacyjnych,  często  w  nadziei,  że  te  informacje  zaspokoją  pragnienie 
wiedzy lub nawet że staną się w jakiś sposób użyteczne praktycznie.

Słowo to ma zarówno odcienie pozytywne,  jak i negatywne. Z jednej 
strony, gdyby nie ciekawość, wiele doniosłych rzeczy by się nie dokonało. Nie  
powstałoby  wiele  odkryć  i  wynalazków,  Krzysztof  Kolumb  nie  dotarłby  do 
Ameryki, a człowiek nie postawiłby swojej stopy na Księżycu. Nie bez powodu 

94 Tę myśl wypowiedział po raz pierwszy Robert Monroe.
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powstało  przysłowie  „Bez  ciekawości  nie  ma  mądrości”.  Uzasadniona  jest 
również sentencja, która głosi,  że „Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy”.

Z drugiej  strony,  niektóre  formy ciekawości,  a  zwłaszcza  nadmierne 
zainteresowanie cudzymi sprawami, są postrzegane jako coś niewłaściwego, a 
nawet  złego  w  sensie  etycznym.  Takie  niezdrowe  przejawy  zaciekawienia 
innymi  ludźmi są zwykle  określane mianem wścibstwa.  Uważa się nawet,  że 
przesadne zainteresowanie czymś lub kimś może mieć negatywne skutki, co w 
sposób  dosadny  wyraża  powiedzenie:  „Ciekawość  to  pierwszy  stopień  do  
piekła”. Tego rodzaju ciekawość to na przykład zdobywanie informacji na temat 
osobistych,  a nawet intymnych aspektów życia innych ludzi bez ich wiedzy i  
zgody  oraz  tak  zwane  „podglądactwo”,  realizowane  za  pomocą  luster 
weneckich,  aparatów  fotograficznych  z  teleobiektywem,  ukrytych  kamer  i 
mikrofonów, a nawet zwykłej dziurki od klucza. 

Zjawisko ciekawości może więc podlegać osądowi moralnemu. Wyniki 
tego  osądu  zależą  od  intencji  jaka  towarzyszy  zaciekawieniu.  Jeśli  ktoś 
wykazuje  się  ciekawością  z  czystego  pragnienia  wiedzy,  to  nie  można  tego 
uważać za  coś  negatywnego – przeciwnie,  takie  zainteresowanie  jest  zawsze 
motorem wszelkiego postępu. Jeśli jednak ktoś przejawia ciekawość z niskich 
pobudek, a szczególnie gdy pragnie pozyskaną wiedzę wykorzystać do niecnych 
celów,  po  to,  aby kogoś  skrzywdzić  lub  wyrządzić  mu  szkodę,  to  wówczas 
ocena  moralna  takich  działań  musi  zawsze  być  negatywna.  Niektórzy wręcz 
wymagają czy nawet żądają powszechnie akceptowalnych, a nawet wzniosłych 
pobudek  przejawiania  się  ciekawości,  w  przeciwnym  razie  każde  takie 
zainteresowanie określają jako natarczywe, próżne lub niezdrowe. Nierzadko są 
to przeciwnicy idei powszechnej jawności, którzy mają zwykle dużo do ukrycia 
i  są  gorącymi  zwolennikami  utrzymywania  tajemnic.  Ludzka  ciekawość 
pozostaje w sprzeczności ideą sekretu, która dla zwolenników tej idei tak wiele  
znaczy i która daje im poczucie bezpieczeństwa. Prawdopodobnie to oni właśnie 
wymyślili, że ciekawość może prowadzić do piekła, a zaspokajanie ciekawości  
można postrzegać jako pewnego rodzaju grzech.

Należy się  zdecydowanie  przeciwstawić  takim poglądom.  Każdy ma 
prawo do pozyskiwania informacji i żadne zainteresowanie nie może być a 
priori  uznawane  za  niezdrowe.  Żadna  informacja  nie  może  być  też  czyjąś  
wyłączną własnością95. Nie trzeba specjalnie uzasadniać własnej ciekawości, bo 

95 Na  tym  świecie  uznaje  się,  że  pewna  wiedza,  zwłaszcza  dotycząca  niektórych  spraw 
osobistych i  intymnych,  może być czyjąś  osobistą  własnością i  można ją ukrywać.  Ale po 
tamtej stronie życia ta bariera znika, bo wszelkie myśli są emitowane i odbierane przez innych.  
Na Ziemi każdy musi uważać na to co mówi, ale może myśleć różne rzeczy nie nadające się do  
rozpowszechniania i ukrywać to. W świecie ducha nie jest to możliwe i dlatego każdy musi  
uważać na to  co myśli.  Robert  Monroe  opisuje,  jak będąc poza ciałem usiłował  o czymś 
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jest  to rzecz naturalna. Człowiek będzie zawsze ciekawy świata i żyjących w 
nim ludzi,  będzie  zawsze  pragnąć  poznawania  rzeczywistości  poprzez  nowe 
doświadczenia  życiowe.  Niektórzy  ludzie,  jak  na  przykład  Robert  Monroe,  
uważają, że to właśnie ciekawość jest najważniejszą  cechą ludzkości, nadającą 
sens  jej  istnieniu  i   stymulującą  jej  rozwój.  Wszyscy  jesteśmy  istotami 
społecznymi i dlatego wzajemne zainteresowanie sobą jest czymś oczywistym.  
Nie  ma  ciekawości  niezdrowej  z  definicji.  O  jej  ocenie  zawsze  przesądza  
intencja, która takiemu zainteresowaniu towarzyszy. Jeśli ktoś kogoś kocha, to 
chce wiedzieć o nim jak najwięcej,  po to aby w oparciu o ową wiedzę móc 
rozwijać  i  wzbogacać  tą  miłość.  Chce  na  przykład  wiedzieć,  co  obiekt  jego 
miłości lubi, po to, aby móc sprawić mu przyjemność, a także to, czego on nie  
lubi,  aby  nie  sprawiać  mu  przykrości,  chce  dowiedzieć  się  co  mu  sprawia 
radość, aby móc ją z nim dzielić. Taka ciekawość jest niewątpliwie przykładem 
szlachetnego zainteresowania drugim człowiekiem. 

Jakże  często  chcemy  dowiedzieć  się  wszystkiego  o  nowo  poznanej 
osobie, która wzbudza nasze zainteresowanie lub naszą sympatię, ale istniejące 
konwenanse na to nie pozwalają. Nie możemy więc na początku zadawać jej  
zbyt wielu osobistych pytań i musimy czekać na to, co stopniowo się przed nami 
będzie  odkrywać.  Tego rodzaju  obyczajowość  w jakimś  stopniu  sankcjonuje 
ideę wścibstwa. Jednak trzeba tu podkreślić z całą stanowczością, że naturalne 
pragnienie,  żeby wiedzieć jak najwięcej  o swoich bliźnich,  nigdy nie jest  
wścibstwem. Słowo to zostało wymyślone przez tych, którzy boją się ujawnić 
swoje prawdziwe „ja” i wolą się ukrywać pod jakąś fasadą. Obawiają się tego,  
że ktoś może pozyskaną o nich wiedzę wykorzystać przeciw nim. Jest dla nich 
niewątpliwe,  że jeśli  jakiś  człowiek nienawidzi  drugiego człowieka,  to  może 
chcieć zdobyć o nim jakieś informacje po to, aby mu zaszkodzić. Na przykład 
chce znać jego słabe strony, wiedzieć o popełnianych błędach, zbierać na niego 
„haki”,  aby  móc  je  przeciwko  niemu  wykorzystać.  Tylko  taka  nieetyczna 
motywacja mogłaby wpłynąć na negatywną ocenę ciekawości. Ale nawet wtedy 
sam  fakt  pozyskiwania  informacji  nie  jest  jeszcze  niczym nagannym,  a 
dopiero sposób jej wykorzystania może być uznany za amoralny.

Niewątpliwie  prawdą  jest  również  i  to,  że  nie  każda  informacja  jest  
odpowiednia do pozyskania przez wszystkich. Po pierwsze, zdobywanie nowej 
wiedzy często wymaga posiadania już pewnej  wiedzy wstępnej,  bez której  ta 
nowa wiedza jest niezrozumiała. Aby zacząć chodzić, trzeba najpierw nauczyć 
się  raczkować.  Aby zacząć  latać,  trzeba  najpierw  nauczyć  się  chodzić.  Aby 
przejść  do  następnej  klasy,  trzeba  najpierw  ukończyć  poprzednią. 

myśleć, zachowując te myśli dla siebie, ale nie udawało mu się to do końca. Jego niefizyczny  
przyjaciel  BB zdawał  sobie sprawę z jego usiłowań,  ale mimo to te myśli  odebrał.  Nawet  
poinformował go o tym słowami „przeciekasz”. 
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Wtajemniczeni twierdzą, że po tamtej  stronie życia istnieje wszechwiedza, do 
której egzystujące tam istoty mają bezpośredni i natychmiastowy dostęp. Jednak 
nie  wszystkie  te  istoty  mają  ten  przywilej,  ale  tylko  te,  które  osiągnęły 
odpowiedni poziom istnienia. 

Zatem zdobywanie wiedzy na tym, a częściowo również i na tamtym 96 
świecie  jest  zwykle  procesem  stopniowym  i  wieloetapowym.  W  świecie 
materialnym  ta  zasada  jest  szczególnie  przestrzegana.  Pewne   informacje 
powinny być dla niektórych objęte tajemnicą, bo z braku wystarczającej wiedzy 
mogłyby być źle zrozumiane i niewłaściwie wykorzystane. Mogłoby to nawet 
prowadzić  do  powstawania  sytuacji  bardzo  niebezpiecznych.  W  takich 
przypadkach ciekawość nie uprawnia do uzyskiwania tego rodzaju informacji.

Po drugie, pozyskiwanie niektórych rodzajów nowej wiedzy nierzadko 
wymaga  odpowiedzialności  i  wysokiego  poziomu  etycznego,  ponieważ  taka 
wiedza, w posiadaniu ludzi nieodpowiedzialnych lub niegodziwych, może być 
w nieodpowiedzialny lub niegodziwy sposób wykorzystana, szczególnie wtedy, 
jeśli zmierza do wyrządzania krzywd poszczególnym jednostkom, narodom, jak 
i  całej  ludzkości.  Jeżeli  ludziom starożytnym przekazano  by rakietową  broń 
jądrową  i  poinstruowano,  który  przycisk  mają  nacisnąć,  aby  jej  użyć,  to 
prawdopodobnie uczyniliby to natychmiast.  W dwudziestym wieku tylko dwa 
razy ta broń została zastosowana przez Amerykanów (Hiroszima i Nagasaki), po 
czym przez wiele lat nie była używana. Obecnie już co najmniej kilka krajów 
ma w swoim posiadaniu taką broń97, ale jak dotychczas nie została ona użyta, co 
wydaje  się  wskazywać,  że  ludzkość  jest  już  na  nieco  wyższym  poziomie 
rozwoju.  Trzeba  mieć  nadzieję,  że  państwom  tym  nie  zabraknie 
odpowiedzialności  również  w  przyszłości.  Pewna  wiedza  dotycząca  szeroko 
rozumianej technologii jest nadal dla ludzkości zakazana, bo nieodpowiedzialne 
jej użycie, bez należytej troski o bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie  
tego świata, mogłoby doprowadzić do jego zniszczenia. Niektórzy twierdzą, że 
taki  smutny los spotkał  przedstawicieli  hipotetycznej,  poprzedniej  cywilizacji 
ziemskiej – mieszkańców Atlantydy.

W  obydwu  wymienionych  przypadkach  ciekawość  nie  może  być 
zaspokojona  dopóty,  dopóki  ci,  którzy  ją  przejawiają,  nie  osiągną 
odpowiedniego poziomu rozwoju. Ale nawet i tu ich ciekawość sama w sobie 

96 Istoty duchowe po tamtej stronie życia bytują w różnych stanach istnienia, które w Instytucie 
Monroe są nazywane „fokusami”. Ci, którzy przebywają w niskich stanach, nie mają pełnej  
wiedzy na temat rzeczywistości i nie są zdolni do jej pozyskiwania – są uwiezieni we własnych 
przekonaniach. Tkwią w tej pułapce tak długo, dopóki te przekonania się nie „wypalą” lub  
dopóki ich świadomie nie zmienią.

97 Są to Chiny,  Francja,  Indie,  Izrael,  Pakistan,  Rosja,  Stany Zjednoczone,  Wielka Brytania,  
Korea Północna, a być może również Iran.
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nie jest niczym złym, po prostu jest tylko przedwczesna lub źle umotywowana. 
Gdy  ludzie  ci  dojrzeją,  poznają  w  końcu  całą  prawdę,  która  ich  wyzwoli.  
Twierdzenie, że ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła, to chora idea 
wymyślona  przez  ludzi  lękliwych,  którzy  ze  strachu  chcieliby  stale 
utrzymywać pewne informacje w tajemnicy. Najlepsza rada dla tych ludzi jest 
następująca:  żyj tak, abyś nie musiał  nic ukrywać. Mimo obecnej  potrzeby 
nieujawniania wielu spraw, to powszechna jawność jest przeznaczeniem dla 
wszystkich.  Utrzymywanie  tajemnicy  ma  sens  tylko  wtedy,  jeśli  jest 
powodowane altruizmem i  ma wyłącznie  na celu nie dopuścić  do zaistnienia  
jakiegoś zła. Jest  to zawsze zjawisko o ograniczonym czasie trwania. Proces 
odtajniania wszystkiego jest nieodwracalny. 

Hasło opracowano w 2020 roku. Powrót do spisu treści.

Cierpienie

Informacje wstępne

Słowo  cierpienie może  odnosić  się  do  różnych  negatywnych  stanów 
człowieka, które są wywoływane przez różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 
i  wiążą  się  z  doznawaniem czegoś  nieprzyjemnego,  czegoś,  czego cierpiący 
zwykle  doznawać  nie  chce,  chociaż  z  jakiegoś  powodu  musi.  Może  to  być 
bezpośrednie  odczucie  przykrego  doznania  zmysłowego,  przykry  stan 
emocjonalny wywołany przez wydarzenia zewnętrzne, a także stan psychiczny 
wyrażający  dyskomfort  z  powodu  negatywnego  stosunku  do  czegoś.  Źródło 
cierpienia może być więc zarówno zmysłowe, jak i  może powstać w umyśle. 
Cierpieć  można  coś,  na  coś,  z  powodu  czegoś,  za  coś  lub  nad  czymś,  na 
przykład  cierpieć  ból,  głód,  nędzę,  cierpieć  na  przewlekły kaszel,  cierpieć  z 
powodu urazu kręgosłupa, cierpieć za popełnione winy lub cierpieć nad czyjąś 
tragedią.  Słowo  to  ma  kilka  znaczeń,  ale  jedno  z  nich  jest  najważniejsze,  
stanowiąc bazę dla tworzenia pozostałych.

Cierpienie w  swym  pierwszym,  podstawowym  znaczeniu  to 
doświadczanie  czegoś  przykrego.  To  odczuwanie,  przeżywanie  i  znoszenie 
bólu fizycznego lub psychicznego. Odmian tego rodzaju cierpienia jest bardzo 
wiele,  być  może  nawet  tyle,  ile  jest  cierpiących.  Stan  ten  jest  wywoływany 
najrozmaitszymi  przyczynami  i  ma  różne  stopnie  nasilenia  od  drobnego 
dyskomfortu po wielką mękę. Może trwać chwilę, pojawiać się okresowo lub 
utrzymywać się przez lata. 

W drugim znaczeniu cierpieć to coś znosić, tolerować, a nie cierpieć, to 
nie znosić, bardzo nie lubić, nie tolerować, a nawet nienawidzić.  To ostatnie  
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użycie tego słowa, z zaprzeczeniem, jest najbardziej rozpowszechnione i w tym 
sensie  można  nie  cierpieć  jakiegoś  człowieka,  nie  cierpieć  niesłowności, 
hipokryzji, plotek, lenistwa, itp. Oczywiście, jeśli nie cierpimy plotek, to wcale 
z  tego  powodu  nie  musimy  cierpieć  w  pierwszym  znaczeniu  tego  słowa. 
Również ktoś, kto na przykład kogoś nie znosi lub nawet nienawidzi, nie musi z 
tego powodu cierpieć psychicznie; zwykle stara się on od tej osoby trzymać z 
daleka.  Cierpienie  moralne   może wywoływać  jedynie  poczucie  doznanej  od 
niego wcześniej krzywdy lub niesprawiedliwości. Jeśli jednak nie jest możliwe 
zerwanie kontaktu ze znienawidzonym, a zwłaszcza wtedy gdy  nienawidzący 
jest od niego uzależniony (opiekun, rodzic, szef, nauczyciel, dowódca w wojsku, 
strażnik więzienny, itp.) cierpienie w drugim znaczeniu może pociągać za sobą 
cierpienie w pierwszym znaczeniu. 

W trzecim znaczeniu cierpieć to po prostu chorować na coś, mieć jakąś 
nieprzyjemną dolegliwość. W tym znaczeniu można cierpieć na reumatyzm, na 
bezsenność  czy  na  niestrawność.  Oczywiście  ktoś,  kto  cierpi  w  trzecim 
znaczeniu, zwykle cierpi również w pierwszym znaczeniu.

W ostatnim znaczeniu cierpieć oznacza ponieść jakąś stratę czy szkodę. 
W tym sensie mogą cierpieć (lub ucierpieć) czyjeś interesy, czyjś uszkodzony w 
wypadku  samochód  lub  czyjś  budżet  domowy.  Taka  sytuacja  może  również 
czasem  wywołać  cierpienie  w  pierwszym  znaczeniu,  zwłaszcza  wtedy,  gdy 
poniesiona strata jest duża. 

Rodzaje cierpienia

Cierpienia można różnicować pod względem ich źródeł, intensywności, 
częstotliwości  pojawiania  się i  czasu trwania,  a także zasięgu oddziaływania. 
Jednym  z  najbardziej  rozpowszechnionych  jest  cierpienie  fizyczne,  którego 
przyczyną sprawczą są różne dolegliwości spowodowane urazem fizycznym lub 
chorobą. Jednym z najczęściej występujących typów cierpienia fizycznego jest  
ból fizyczny, który jest wynikiem swoistej interpretacji  przez umysł sygnałów 
bólowych  docierających  do  odpowiednich  ośrodków  w  mózgu.  Cierpieniem 
fizycznym  są  również  wszelkie  inne  przykre  wrażenia  zmysłowe  wywołane 
przez określone stany ciała i objawiające się na przykład jako zawroty głowy, 
mdłości, duszności, uczucie głodu, przenikliwego zimna lub dotkliwego gorąca, 
swędzenia, pieczenia, itp. 

Ból  cielesny jest  jednym z najsilniejszych,  przykrych  doznań i  bywa 
często  powodem jednego  z  najsilniejszych  stresów.  Wskazuje  on  zwykle  na 
zagrożenie organizmu i nierzadko pełni funkcję ochronną, sygnalizując jakieś  
niebezpieczeństwo dotyczące ciała fizycznego. Ludzie, którzy mają wrodzony 
brak  zdolności  do  odczuwania  bólu  lub  ich  wrażliwość  na  ból  została  
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upośledzona  wskutek  choroby,  są  narażeni  na  wielkie  niebezpieczeństwo 
nierozpoznania własnego zranienia z wszelkimi tego konsekwencjami. Zdarzają 
się też jednostki, które mają przesunięty próg bólu, co w zależności od kierunku 
tego  przesunięcia  prowadzi  albo  do  nadwrażliwości  bólowej,  albo  do 
podwyższonej odporności na ten rodzaj cierpienia.

Ból jest wywoływany na ogół przez określone bodźce (np. termiczne, 
mechaniczne  czy  chemiczne),  które  uszkadzając  żywą  tkankę  oddziałują  na 
zakończenia nerwowe znajdujące się w tej tkance zwane receptorami bólu lub 
nocyreceptorami.  Jednak  bóle  nie  muszą  zawsze  powstawać  pod  wpływem 
urazów mechanicznych  czy innych  zewnętrznych  bodźców fizycznych.  Tego 
rodzaju doznania często towarzyszą licznym chorobom, które powodując jakąś 
destrukcję w ciele fizycznym, implikują odczuwanie bólu. Ból nie musi być też 
wywoływany przez receptory. Może być on także rezultatem pobudzenia dróg 
przenoszących  impulsy  nerwowe  (np.  ucisku  na  nerw)  lub  oddziaływania 
bezpośrednio na ośrodki bólowe w mózgu. Trzeba podkreślić,  że odczuwanie 
bólu fizycznego jest  doznaniem subiektywnym i dlatego może powstać nawet 
jako zjawisko czysto psychiczne, bez współistnienia fizykalnych bodźców. Jest 
tak dlatego, że na poziomie fizycznym ostatecznym odbiorcą i interpretatorem 
bólu jest mózg, który może postrzec go na podstawie sygnałów dochodzących  
doń z układu nerwowego, jak również na podstawie tego, co sobie uroi.

Ze względu na umiejscowienie  rozróżnia się bóle  powierzchowne (w 
skórze),  głębokie  (w stawach  lub  w mięśniach),  trzewne  (różnych  narządów 
wewnętrznych). Ze względu na charakter dzieli się bóle na tępe, ostre, palące, 
piekące,  stałe  i  zmienne  (kłujące,  świdrujące,  rwące,  pulsujące).  Każdy  ból 
wywiera jakiś wpływ na organizm go doświadczający, wywołując w nim różne 
reakcje,  na  przykład  zmiany częstotliwości  pracy  serca  i  oddechu,  ciśnienia  
krwi,  napięcia  mięśni,  sposobu  funkcjonowania  jelit,  czynności  gruczołów 
wydzielania  zewnętrznego  (pocenie)  oraz  wydzielania  wewnętrznego 
(produkcja  hormonów).  Owym  fizycznym  symptomom  często  towarzyszą 
określone zmiany emocjonalne. Tego rodzaju zmiany są to zazwyczaj  reakcje  
obronne mające działać na korzyść organizmu. Jednak silny i długotrwały ból 
bywa często dla niego szkodliwy, może czasem powodować szok, a niekiedy 
nawet doprowadzić do śmierci.

Bywają  cierpienia  błahe  i  nieważne,  ale  są  też  cierpienia  straszne, 
zarówno  ze  względu  na  swą  intensywność  jak  i  długotrwałość.  Jednak 
najstraszniejsze z nich to te, które człowiek potrafi zadać człowiekowi. Palenie  
żywcem na stosie, wbijanie na pal, obdzieranie żywcem ze skóry, powieszenie 
na krzyżu, tortury, łamanie kołem, rozciąganie lub miażdżenie kończyn, oddanie 
na pożarcie dzikim zwierzętom – oto przykłady pomysłowego okrucieństwa, do 
jakiego jest zdolny człowiek. Ból często jest narzędziem szantażu i wywierania  
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presji.  Wymyślne,  z  premedytacją  zadawane  cierpienia  mogą  złamać  wielu 
ludzi. Nawet sama groźba bólu może być niekiedy wystarczającym powodem 
dokonywania czynów haniebnych.  Strach przed bólem bywa często powodem 
zdrady i  ujawniania  największych  tajemnic.  Już  od  starożytności  stosowano 
takie  metody zmuszania  człowieka do czynienia  tego,  czego on dobrowolnie 
czynić nie chce. Torturowanie więźniów było i nadal jest powszechną praktyką 
różnych służb specjalnych. Stosowały je nie tylko nazistowskie Niemcy i różne 
reżimy totalitarne, ale używa się ich również współcześnie, niekiedy nawet w 
tak zwanych państwach demokratycznych98. 

Oprócz  cierpień  czysto  fizycznych  istnieje  całe  multum  różnych 
cierpień psychicznych,  które czasem przykrym doznaniom i niedogodnościom 
fizycznym  towarzyszą  lub  są  przez  nie  wywoływane,  ale  często  występują 
również  niezależnie  od  stanu  ciała  materialnego.  Ból  psychiczny jest  często 
równie  dokuczliwy  jak  fizyczny.  Wszelkie  stany  psychiczne  nie  oparte  na 
miłości,  zawierające  destruktywne  uczucia  takie  jak  zazdrość,  zawiść, 
nienawiść,  złość,  gniew czy strach,  postrzegane  są  jako  coś,  co  wiąże się  z 
cierpieniem.  Szczególnie  przykrym  mentalnym  rodzajem  boleści  jest 
przeżywanie  strachu  spowodowanego  jakimś  realnym  zagrożeniem  lub 
doświadczenie różnego rodzaju lęków, czasem w jakiejś mierze uzasadnionych 
ale często wywołanych  przesadnymi  i  przez to nieracjonalnymi  obawami lub 
wręcz motywowanych urojonymi powodami. Cierpienie, często przewlekłe, jest  
wywoływane także przez poczucie winy spowodowane własnym, niewłaściwym 
działaniem, począwszy od popełnienia błędu czy niewypełnienia obowiązku a 
skończywszy na dokonaniu jakiegoś haniebnego czynu. Cierpieć można również 
z  powodu  postępowania  kogoś  innego.  Może  to  być  doznanie  od  kogoś 
przykrości  wywołanej  złym słowem (obraza, zniewaga, pomówienie,  itp.)  lub 
niegodnym czynem wiążącym się z nieuczciwością, podłością, oszustwem czy 
zdradą. Ból psychiczny jest  też powodowany przez różne wydarzenia losowe 
pojmowane  jako  szeroko  rozumiane  nieszczęście,  takie  jak  strata  czegoś 
cennego, poniesienie szkody, rozstanie z bliskim lub jego śmierć, przybierając  
formy rozciągające  się  od  od  smutku  i  przygnębienia  aż  do  rozpaczy.  Dość 
przykrym doświadczeniem bywa także cierpienie  niespełnienia  wywołane np. 
frustracją spowodowaną brakiem możliwości realizacji upragnionego celu. 

Wiele  niefizycznego  bólu  powstaje  bez  racjonalnie  umotywowanej 
przyczyny,  co  zdarza  się  w  bardzo  poważnych  chorobach  umysłowych,  w 

98 Senat USA w grudniu 2014 roku opublikował streszczenie raportu, w którym przyznaje, że 
CIA  stosowało  w  tajnych  ośrodkach  poza  granicami  USA  niedopuszczalne  metody 
przesłuchań,  takie  jak  podtapianie,  utrzymywanie  ciała  w  nienaturalnej  pozycji,  czy 
pozbawianie  snu.  Istnieją  uzasadnione  przypuszczenia,  że  również  na  terenie  Polski  były 
amerykańskie więzienia CIA, w których torturowano ludzi.
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różnych postaciach histerii  czy neurastenii,  ale  także i  u osób uważanych za 
zdrowe, którym nie da się przypisać żadnej  dolegliwości  psychicznej.  Umysł  
może generować nie tylko różne cierpienia psychiczne, ale nawet uczucie bólu 
fizycznego,  co  dość  powszechnie  zdarza  się  u  histeryków,  którzy  często 
odczuwają  dolegliwości  cielesne  nie  wywołane  fizycznymi  przyczynami99. 
Zarówno  odczuwanie  bólu  urojonego  jak  i  znieczulenie  rzeczywistego  bólu 
fizycznego można również zaprogramować za pomocą hipnozy. Jednak podział 
na ból rzeczywisty i  urojony jest  zawsze dla doświadczającego go człowieka 
nieistotny,  bo każde cierpienie  doświadcza on jako przeżycie  jak najbardziej  
realne, niezależnie od tego, czym zostało spowodowane.

Ból  fizyczny,  a  do  pewnego  stopnia  również  psychiczny,  nie  jest 
wyłączną  domeną  człowieka.  Te  przykre  doznania  dotyczą  również  świata 
zwierząt, które również odczuwają ból, strach, itp. Jednak zwierzęta przeżywają 
te cierpienia w prosty sposób i zadają je tylko wtedy,  kiedy muszą.  Jedynie  
człowiek czyni je przedmiotem filozoficznych rozważań, a nawet wprowadza do 
niektórych ideologii. Cierpienie ma więc dla człowieka sens znacznie głębszy,  
niż dla całej  reszty przedstawicieli  ziemskiego systemu życia. Ponadto trzeba 
również zaznaczyć, że tylko człowiek potrafi zadawać cierpienia innym ludziom 
lub zwierzętom dla rozrywki i własnej przyjemności.

Znaczenie cierpienia w życiu ludzkim

Cierpienie towarzyszy człowiekowi na tym świecie od zarania dziejów. 
Było i jest wciąż przeżywane przez wielu i na wiele sposobów. Według dość 
powszechnego przekonania jest ono nieodłącznym składnikiem ludzkiego życia. 
To,  czym jest  cierpienie,  jest  dla  większości  ludzi  oczywiste,  jako że  każdy 
doświadczył  w życiu  jakichś  cierpień  i  zapewne będzie  je  w mniejszym lub 
większym stopniu przeżywał aż do śmierci. Trudno znaleźć będącego u schyłku 
swego życia człowieka, który by oświadczył, że nigdy nie cierpiał. Jednak mimo 
że to, na czym polega cierpienie, jest dla nas oczywiste, nie jest do końca jasne,  
dlaczego ono istnieje, czym jest dla nas i jaki jest jego cel. Już grecki filozof 
Paramenides z Elei pisał. że „Istota cierpienia jest nie do poznania, choć jest  
nam wszystkim wspólna”100.  Co prawda można dochodzić przyczyn  zaistnienia 
cierpień, ale nie zawsze dają się one wytłumaczyć prostymi stwierdzeniami typu 
„Gdyby kózka nie skakała to by nóżki nie złamała”. Bywają przecież cierpienia 
niezawinione, które spadają na nas nie wiadomo dlaczego jak grom z jasnego 
nieba. Jest to wielki dylemat zwłaszcza dla wierzących w to, że cierpienie jest  
karą za jakieś grzechy. Niejeden chrześcijanin zadaje sobie wówczas pytanie: 

99 Typową dolegliwością nie mającą somatycznej przyczyny jest tzw. „globus” czyli odczuwanie  
„kuli w gardle”. Takie doznania zdarzają się często u histeryków.

100 Źródło: Wikicytaty.
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„Przecież  starałem  się  jak  mogłem,  nie  nagrzeszyłem,  za  to  wiele  dobra  
uczyniłem, więc dlaczego to nieszczęście na mnie spadło? Za co mnie Bóg tak 
pokarał?”. Niestety, ziemscy przewodnicy duchowi tych chrześcijan nie potrafią 
im odpowiedzieć nic przekonującego, określając takie niezasłużone cierpienie 
mianem tajemnicy.  Papież Jan Paweł II wręcz uważał, że „Cierpienie ludzkie  
zawsze jest tajemnicą”101. 

W  istocie,  dylemat  niezawinionego  cierpienia  był  rozważany  już  w 
starożytności i ma swoje odzwierciedlenie na przykład w Księdze Hioba, ale nie 
został tam w sposób  zadowalający rozwiązany. Pomijając dziwny układ między 
Bogiem  i  szatanem i  wzbudzające  wątpliwości  wypowiedzi  przypominające 
mowy sądowe,  można wywnioskować tylko tyle, co już powiedziano, a więc że 
plany Boga  są  objęte  tajemnicą.  Bo  cóż  z  tego,  że  Bóg  jest  mądrością,  że 
wszystko zaplanował i stworzył i że panuje nad siłami zła, skoro nie wiadomo 
dlaczego postanowił  dokopać  swojemu  własnemu dziełu?102 Tłumaczenie,  że 
jest to wystawienie na próbę wiary Hioba w Boga brzmi niezbyt przekonująco. 
Jeśli już, to byłoby to raczej wystawienie na próbę wiary w Jego dobroć. Bo czy 
Ten, który jest Miłością, układałby się z szatanem  i  testowałby swoje dzieci w 
tak okrutny sposób? Tego nawet żaden miłujący swe potomstwo ziemski ojciec 
by  nie  uczynił.  Wydaje  się  więc,  że  Księga  Hioba  w  tym  aspekcie  nie  
odzwierciedla w pełni prawdziwych atrybutów Boga, ale raczej zaświadcza o 
twardości serc starożytnych.

 Pogląd,  że  cierpienie  jest  sposobem Boga  na  wystawianie  ludzi  na 
próbę, nie jest powszechny. Większość ludzi w przeszłości uważała, a niektórzy 
wciąż  tak  myślą  obecnie,  że  cierpienie  jest  rezultatem indywidualnej  winy, 
skutkiem wcześniej popełnionych grzechów. Ponieważ, jak miało to na przykład 
miejsce w przypadku Hioba, nie każdego da się obciążyć indywidualną winą,  
więc niektórzy sądzą, że cierpienie jest skutkiem winy zbiorowej, następstwem 
grzechu pierworodnego,  którym została  obciążona  cała  ludzkość  i  w wyniku 
którego  człowiek  został  wygnany  z  raju,  a  ludzkość  zamieszkała  świat 
oddzielony od Boga,  świat,  który jest  rzeczywistością  skończoną i  doczesną. 
Tak interpretowane cierpienie było zawsze uważane za coś złego, a nawet za 
przekleństwo. Biblia, a zwłaszcza Stary Testament, postrzega w cierpieniu zło, 
coś czego nie powinno być w świecie fizycznym. Różne ludzkie tragedie, takie 
jak  klęski  żywiołowe,  osobiste  nieszczęścia,  niepowodzenia  przedsięwzięć, 

101 Słowa skierowane do chorych i wypowiedziane w homilii  z dnia 12 czerwca 1987 roku w 
gdańskiej Bazylice Mariackiej. Źródło: Wikicytaty

102 Ten problem starało  się  rozwiązać  chrześcijaństwo  poprzez  porównanie  Hioba  do  Jezusa,  
który też był niewinny i został posłany na Ziemię przez Ojca by poprzez śmierć na krzyżu  
odkupić ludzkość.
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żałoba po stracie  bliskich,  często wyrażane są w Biblii  pod postacią  żalów i 
lamentacji, zwłaszcza w Księdze Psalmów.

Starożytni  Grecy również nadawali  cierpieniu negatywne znaczenie, z 
tym, że o ile stoicy zalecali  wobec niego zachowanie spokoju wewnętrznego,  
hartu  ducha  i  opanowania,  o  tyle  epikurejczycy  uważali  cierpienie  za 
przeszkodę do osiągnięcia szczęścia i zalecali jego unikanie103. Angielski filozof 
John Stuart Mill podobnie uważał, że „Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do  
szczęścia,  złe,  jeśli  przyczyniają  się  do  czegoś  przeciwnego.  Przez  szczęście  
rozumie  się  przyjemność  i  brak  cierpienia;  przez  nieszczęście  –  cierpienie  i  
brak przyjemności”104. Podobnie myśli wielu ludzi współczesnych, a szczególnie 
ci, którzy mają hedonistyczne nastawienie do życia. Uważają oni, że  szeroko 
rozumiane szczęście  jest  wartościowym celem życia,  a cierpienie  stoi  mu na  
przeszkodzie i należy go za wszelką cenę unikać.

Chrześcijaństwo  w  kwestii  cierpienia  odwróciło  wszystko  do  góry 
nogami.  Cierpienie  z  przekleństwa  stało  się  błogosławieństwem  za  sprawą 
swoistej interpretacji ukrzyżowania Jezusa, który według nauki kościoła poddał 
się mu, aby zbawić ludzkość. Cierpienie stało się więc wartością pozytywną, a 
dla niektórych nawet celem życia. Już w „Drugim liście do Koryntian” święty 
Paweł  napisał:  „opływam w radość  w każdym ucisku”105.  Ale  to  był  dopiero 
początek. Wkrótce cierpienie zaczęło odgrywać i odgrywa do dziś rolę pokutną, 
czego przykładem jest  post  czy obecne w historii  praktyki  biczowników. Ma 
również oczyszczać z brudów spowodowanych przez grzechy, a nawet sprzyjać 
doskonaleniu duchowemu. Od dawna istnieje przekonanie, że cierpienie zbliża 
do Boga, dlatego asceza, a nawet praktyki samobiczowania, nieobce były wielu  
zakonom  i   zakonnikom.  Niektórzy  późniejsi  święci  modlili  się  wręcz  o 
cierpienie, które by dopełniało mękę Jezusa. Również obecnie kościół katolicki 
afirmuje  cierpienie.  Na  antenie  Telewizji  Trwam można  było  usłyszeć 
następujące słowa: „Cierpienie jest kamieniem węgielnym wiary katolickiej”106.

Rzeczywiście,  wielu  chrześcijan  uważa,  że  cierpienie  uszlachetnia. 
Życie  pojmują  oni  jako  niesienie  krzyża  i  w  drodze  krzyżowej  upatrują  

103 Epikur,  w przeciwieństwie do Arystypa z Cyreny,  twierdził,  że przyjemności zmysłowe nie 
mogą zapewnić szczęścia, ponieważ ceną, jaką trzeba zawsze za nie zapłacić, jest cierpienie.  
Przyjemności na poziomie umysłu i ducha, takie jak na przykład radość płynąca z przyjaźni,  
nie  wywołują  ubocznych  skutków  w postaci  cierpienia  i  zawsze  prowadzą  do  szczęścia. 
Warunkiem szczęścia jest więc według Epikura brak cierpienia. Unikając szkodliwych żądz i 
namiętności można uniknąć wielu cierpień, otwierając sobie drogę do szczęścia.

104 Źródło: Wikicytaty
105 2 list do Koryntian, 7,4
106 Wypowiedź nadana w audycji Telewizji Trwam z dnia 30 czerwca 2008 roku.
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własnego zbawienia. Niektórzy twierdzą, że właśnie przez głębokie cierpienie  
odnaleźli Boga. Oto co Eckhard Tolle pisze na ten temat107:

 „...ludzie  ci  nie  odnaleźli  Boga  poprzez  cierpienie,  póki  bowiem  
człowiek cierpi, znaczy to, że stawia opór. Odnaleźli Go zatem dzięki poddaniu  
- całkowitej zgodzie na to, co jest, do której to wielkie cierpienie ich zmusiło.  
Widocznie na jakimś poziomie uświadomili sobie, że sami tworzą własny ból.”

I dalej wyjaśnia:

„Skoro  opór  i  umysł  są  od  siebie  nieodłączne,  zaprzestając  oporu  -  
poddając  się  -  kładziesz  kres  władzy  umysłu  nad  tobą;  zrzucasz  z  tronu  
uzurpatora, który się pod ciebie podszywa; obalasz fałszywego bożka. Ulatniają  
się wszelkie osądy i cały negatywizm. Otwiera się wtedy sfera Istnienia, którą  
dotychczas przesłaniał umysł. Nagle pojawia się w tobie wielki, cichy bezruch,  
niezgłębiony  spokój.  W spokoju  tym trwa  wielka  radość.  A  w  tej  radości  -  
miłość. A już w najskrytszym rdzeniu - to, co święte, niezmierzone. To, czego  
nazwać nie sposób”.

Według  Tolle  dokładnie  taki  sens  ma  owo  „nadstawianie  drugiego 
policzka”,  o  którym  mówił  Jezus.  Niestety,  wielu  chrześcijan  błędnie 
zrozumiało  te nauki. Nie chodzi tu o to, aby przestać zewnętrznie bronić się 
przed cierpieniem czy nawet specjalnie się na nie wystawiać, ale by zaniechać 
oporu wewnętrznego wobec tego co jest, co wcale nie wyklucza zewnętrznego 
działania. Chodzi tu o to, aby nie przeklinać ani nie atakować niepomyślnych 
wydarzeń i stanów, ale traktując teraźniejszość jako punkt wyjścia (nawet taką 
teraźniejszość,  która  została  uznana  za  złą),  odnaleźć  drogę  do  lepszej  
przyszłości.  Niech  za  przykład  posłuży  nagłe  i  niespodziewane  wdepnięcie 
kogoś  w  błotnistą  kałużę,  lub  ochlapanie  jakiegoś  przechodnia  przez 
przejeżdżający  samochód.  Reakcją  na  to  wydarzenie  bywa  zwykle  złość  i  
obwinianie siebie lub kogoś innego; reakcja ta jest wyrazem niezgody na to co 
jest. Jednak taki opór nie ma sensu. Nie można buntować się przeciw temu co 
przynosi  teraźniejszość,  bo  to  co  się  stało,  już  się  nie  odstanie.  Trzeba  to  
wewnętrznie zaakceptować, podejmując równocześnie, jeśli  to tylko możliwe, 
zewnętrzne działania w celu naprawy tego, co zostało popsute. Owa wewnętrzna 
zgoda  na  to  co  jest,  to  według  Eckharta  Tolle  właśnie  owo  biblijne  
„nadstawianie  drugiego  policzka”.  Chodzi  o  to,  aby  nie  walczyć  z 
teraźniejszością, ale przyjmować ją bez stawiania oporu. I to wszystko. Według 
Tolle jest to sposób na usunięcie cierpienia. Albowiem cierpieniem nigdy nie 
jest  to,  co  się  wydarzyło,  ale  powstaje  ono  zawsze  w  reakcji  na  to  co  się  

107 Poniżej  przedstawione  cytaty  pochodzą  z  książki:  Eckhart  Tolle,  Potęga  teraźniejszości, 
Wydawnictwo A , 2003 
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wydarzyło. Rezygnacja ze stawiania oporu wobec zaistniałych faktów eliminuje 
cierpienie, ponieważ to właśnie opieranie się im je wywołuje.

Religie Wschodu również widzą związek pomiędzy ludzkimi czynami a 
jego późniejszym losem,  ale  nie postrzegają  go w kategoriach indywidualnej 
winy pociągającej za sobą boską karę. Według koncepcji buddyzmu i hinduizmu 
opartych na teorii reinkarnacji,  światem rządzi prawo karmy (karmana), które 
jest z jednej strony czymś w rodzaju kosmicznej sprawiedliwości, ale z drugiej 
strony pełni także rolę dydaktyczną. Sprawiedliwość ta nie skazuje nikogo na 
wieczne męki. Działa ona tak, że na doświadczenia życiowe, które przypadają 
komuś  w udziale  w danym wcieleniu,  mają  wpływ jego  czyny dokonane  w 
przeszłych wcieleniach.  A więc jeśli ktoś zadawał komuś innemu cierpienia, w 
następnym wcieleniu prawdopodobnie będzie doświadczał podobnych cierpień 
zadawanych  mu  przez  kogoś  innego.  Nie  jest  to  tylko  zwykła  zapłata  za 
wcześniej  popełnione  zło.  Doświadczenia  karmiczne  po  dostatecznie  dużej 
liczbie wcieleń nabierają charakteru uniwersalnego. Każdy w końcu dowiaduje 
się, można by powiedzieć na własnej skórze, co to znaczy być prześladowcą i  
prześladowanym, ofiarą i katem, co znaczy kochać i nienawidzić, radować się i 
smucić, co to znaczy być bohaterem i tchórzem, władcą i poddanym, czym jest  
radość  w  aspekcie  jej  sprawiania  i  przeżywania,  a  także  czym  jest  ból  w 
aspekcie jego zadawania i doświadczania. W końcu każdy dowiaduje się, czym 
jest  miłość  bezwarunkowa.  Rola  dydaktyczna  prawa  karmy  polega  na 
zdobywaniu wiedzy o różnych przejawach życia – na tym, że o ile na początku 
drogi  poprzez  koło  istnienia  człowiek  działa  na  oślep,  postępuje  głupio  i 
popełnia wiele błędów, o tyle na końcu tej drogi takich błędów już nie popełnia,  
bo wie czym to pachnie. W myśl religii Wschodu cierpienie jest więc skutkiem 
karmicznym  danym  nam  w  pewnym  sensie  dla  naszego  dobra  i  rozwoju.  
Najpierw trzeba je właściwie rozpoznać i wyciągnąć właściwe wnioski, potem 
nauczyć się je znosić, a w miarę zdobywania karmicznych doświadczeń należy 
się nauczyć nad nim panować, by na koniec całkowicie się od niego wyzwolić.  
Zrozumiało to wielu myślicieli i twórców. Maria Dąbrowska napisała wprost, że 
„Cierpienie nic nie wyzwala. To my się z niego wyzwalamy”108. 

Odrębną sprawą jest stosunek do cierpienia tego, którego ono dopadło 
oraz sposób jego reakcji  na  to cierpienie.  W przypadku wielkiego cierpienia  
fizycznego  zwykle  nie  ma  wyboru.  Po  przekroczeniu  pewnego  progu 
wytrzymałości niemal każdy krzyczy lub jęczy z bólu. Gdy chodzi o cierpienie 
psychiczne, nie jest to już takie pewne. Nie wszyscy manifestują je publicznie. 
Niektórzy potrafią się powstrzymać od wyrażania rozpaczy, płaczu i ukrywają 
swój duchowy ból pod maską obojętności lub nawet symulują stany przeciwne 
do  tych,  które  przeżywają.  Ukrywanie  uczuć  jest  typowe  wśród  narodów 

108 Źródło: Wikicytaty.
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Wschodu.  James  Clavell,  autor  powieści   Shõgun,  przedstawiając  w  niej 
punkt  widzenia  Japończyków,  napisał,  że  „Miarą  człowieka  jest  
ukrywanie cierpień”109. W znanej operetce F. Lehara, Chiny nazywa się 
„Krainą  uśmiechu”,  bo  zgodnie  z  obowiązującą  w  tym  kraju 
obyczajowością każdy Chińczyk swój ból mentalny powinien uśmiechem 
zamaskować.

Stosunek ludzi do cierpienia w ciągu dziejów stale się zmieniał. Jak już  
wspomniano,  niektórzy utożsamiali  cierpienie ze złem, a nawet uważali  je  za 
przekleństwo. Inni traktowali je jako karę bożą za grzechy, lub próbę, na jaką  
ich  Bóg  wystawia.  Jeszcze  inni  widzieli  w  pociskach  złego  losu  wartość 
pozytywną,  a  nawet  błogosławieństwo.  Matka  Teresa  z  Kaluty  mawiała,  że 
„jeśli cierpisz, to znaczy, że Jezus cię całuje”. Czym więc jest cierpienie, czymś 
dobrym czy złym? Czymś pożytecznym czy szkodliwym? Wartością pozytywną 
czy negatywną? Błogosławieństwem czy przekleństwem? Czymś, z czym należy 
walczyć, czy też czymś, czemu należy się poddać?

Na te  pytania  nie  ma jednoznacznej  odpowiedzi.  Wiadomo tylko,  że 
wszelkie  próby  walki  z  cierpieniem  przynoszą  jedynie  doraźne  rezultaty,  a 
całkowite usunięcie cierpienia z tego świata wydaje się nie być możliwe. Artur 
Schopenhauer  napisał,  że  „Nieustanne  starania  obliczone  na  usunięcie  
cierpienia  nie  dają  nic  poza  zmianą  jego  postaci.  Pierwotnie  jest  nią  brak,  
nędza, troska o zachowanie życia. Jeśli udało się wyrugować ból w tej postaci,  
co bardzo trudne, to natychmiast pojawia się on w tysiącu innych (...). Jeśli nie  
może pojawić  się  w żadnej  innej  postaci,  to  przychodzi  wreszcie  w smutnej,  
szarej szacie przesytu i nudy (...). Jeśli wreszcie uda się tę spłoszyć, to trudno  
będzie nie wpuścić  znowu cierpienia w jednej  z poprzednich postaci  i  w ten  
sposób taniec zaczyna się od początku”110. 

Skutki oddziaływania cierpienia na człowieka też bywają różne. Czasem 
ono upadla, zmuszając do zdrady i niegodziwości, czasem zwala z nóg. Czasem 
można je tylko znosić i nic więcej. Niekiedy doprowadza nawet do samobójstwa 
lub  jest  powodem  eutanazji.  Jednak  niektórzy  uważają,  że  czasem również 
uszlachetnia. Czy słusznie? Niewątpliwie samo cierpienie, zadawane dla samej  
idei cierpienia, nie uszlachetnia. Ale doświadczanie cierpienia może czasem coś 
nowego wnosić, w jakiś sposób powiększać wiedzę. Alfred de Musset napisał  
wręcz, że „Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem”111. Istotnie, 
poprzez  cierpienie  dowiadujemy  się,  że  palca  do  ognia  nie  wolno  wkładać. 
Poprzez  cierpienie  poznajemy  przykre  strony  prawa  grawitacji.  Poprzez 

109 Źródło: Wikicytaty.
110 Artur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, źródło: Wikicytaty.
111 Źródło: Wikicytaty.
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cierpienie uczymy się, że pewnych rzeczy robić nie należy, a inne robić należy. 
Poprzez  cierpienie  budzimy  różne  emocje  i  uczucia,  których  bez  tego 
doświadczenia  nie  znalibyśmy,  a  które  powinniśmy  znać.  Jeśli  chcemy 
realizować zasadę „nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” to musimy wiedzieć, co 
jest niemiłe. Jeśli zadajemy innym ból, psychiczny lub fizyczny, to czy prędzej  
czy później  musimy doświadczyć go na sobie. Istnieje zasada, która głosi, że 
wszyscy  stanowimy  jedność,  dlatego  skutki  każdego  działania  wpływają  na 
wszystkich  i  obejmują  również  działającego,  powracając  do  niego  jak 
bumerang. Jezus wyraził ją słowami: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych  
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”112.  O tej zasadzie, nieco inaczej 
wyrażonej  przez  religie  Wschodu,  była  już  mowa  jako  o  „prawie  karmy”. 
Cokolwiek czynimy innym,  czynimy sobie. Nawet, jeśli  to prawo nie zawsze 
działa natychmiast,  to w dalszej  perspektywie każdy w końcu doświadczy na 
sobie samym skutków swoich działań wobec innych.

Pozytywna rola cierpienia ujawnia się również w tym, że umiarkowane 
cierpienie często mobilizuje do walki, pobudza aktywność, a nawet powiększa 
zasoby energetyczne człowieka, chociażby w taki sposób, że zmusza, aby po nie 
sięgnąć. Znajduje to wyraz w powiedzeniu „Co cię nie zabije, to cię wzmocni”. 
Można by to nazwać podejściem energetycznym do faktu ludzkiej egzystencji.  
Zgodnie  z  tą  koncepcją  celem  ziemskich  inkarnacji  jest  wzmacnianie  
energetyczne,  które prawie nie następuje,  gdy ktoś wiedzie byt  statyczny,  ale  
które jest niezwykle skuteczne przy życiu burzliwym, pełnym uniesień i radości, 
ale też pełnym przeszkód, trudności i cierpień. Gdy człowiek marnuje szanse i 
roztrwania  to,  co  w  poprzednich  wcieleniach  zgromadził,  jego  duchowy 
akumulator  nie  powiększa  swych  zasobów  energetycznych,  a  czasem nawet 
dochodzi do pewnego rozproszenia energii113. Jeśli stawia czoła przeciwnościom 
życia, mężnie znosi to, co mu los przynosi  i nie bacząc na trudy i cierpienia  
konsekwentnie zmierza do wytyczonego celu, wówczas ładuje swój akumulator. 
Gdy  w  momencie  śmierci  jest  on  bardziej  naładowany,  niż  był  przy 
narodzinach,  życie  nie  zostało  zmarnowane.  Stały  wzrost  naładowania  tego 
akumulatora  w  toku  kolejnych  inkarnacji  w  końcu  prowadzi  do  stanu 
„maksymalnego  naładowania”.  Tego rodzaju  stan  oznacza brak konieczności 
kolejnych  inkarnacji,  pociąga  za  sobą  całkowitą  wolność  energetyczną  w 

112 Mateusz, 25, 40. Jedna z możliwych interpretacji tego stwierdzenia jest taka, że jakiekolwiek 
działania żyjących wpływają na całość życia. A całością życia jest Jezus w swojej niefizycznej 
postaci. Zgodnie z tą interpretacją słowa Jezusa można by uzupełnić następująco: „Wszystko  
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,  Mnieście uczynili.  A czyniąc to  
Mnie, uczyniliście to sobie, ponieważ Ja jestem w was wszystkich”.

113 Chociaż  taki  ktoś  nie  traci  swojej  energii,   nie  powiększa  jej,  przez  co  życie  staje  się  
zmarnowane.  Niekiedy dochodzi  nawet  do  jej  rozproszenia,  przez  co  staje  się  ona  mniej 
użyteczna.  Rozwój  duchowy jest  zawsze zjawiskiem wybitnie  antyentropijnym,  ale  w tym 
przypadku może dojść do pewnej entropii energii.
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zaświatach114 i można go nazwać mianem zbawienia. Podejście energetyczne do 
koncepcji  reinkarnacji  wiele więc wyjaśnia.  Taki punkt widzenia przedstawia 
Elżbieta Nowalska w książce „Ziemia w oczach zaświatów”115. 

Chociaż cierpienie  dla samego cierpienia nie uszlachetnia,   to jednak 
świadome pokonywanie trudności, przeciwności losu, trening wytrzymałości na 
niesprzyjające warunki, ćwiczenie w znoszeniu bólu, prowadzi niemal zawsze 
do umocnienia fizycznego i psychicznego. Ktoś, kto wiedzie fizycznie aktywny 
tryb życia, uprawia bieg rekreacyjny, wspina się na szczyty górskie, regularnie 
odwiedza siłownię,  może przy tym doświadczać  wiele  dyskomfortu,  a  nawet 
przejściowo  cierpieć  różne  bóle  mięśni  i  innych  części  ciała,  ale 
perspektywicznie umacnia się fizycznie, a jego mięśnie stopniowo powiększają 
się, przybierają na wadze i zwiększają swą siłę. Ktoś, kto wiedzie psychicznie 
aktywny tryb życia,  nie stroni  od podejmowania problemów na miarę swoich 
możliwości,  wyrabia  w sobie cierpliwość i  wytrzymałość na ból  niefizyczny, 
stara  się  być  konsekwentny  w  dążeniu  do  wytyczonego  celu,  nie  zraża  się 
przejściowymi  niepowodzeniami,  uczy  się  pokonywać  opory  psychiczne  i 
ćwiczy opanowanie własnych żądz (jednym z takich dobrych ćwiczeń jest post), 
może  przy  tym  doświadczać  wiele  psychicznego  cierpienia,  ale  ostatecznie 
umacnia się duchowo, a jego siła woli wzrasta.

W tym dwubiegunowym, dualistycznym świecie wartościowanie pojęć 
odbywa  się  poprzez  odniesienie  do  ich  przeciwieństw.  Tylko  niskie  może 
zaświadczyć o wysokim i odwrotnie, tylko dzięki istnieniu małego pojmujemy 
czym  jest  duże.  Tylko  doświadczenie  zła  pozwala  zrozumieć  dobro.  Tylko 
cierpienie  pozwala  w  pełni  docenić  szczęście.  Jan  Kochanowski  wyraził  to 
słowami:  ”Szlachetne  zdrowie,  nikt  się  nie  dowie,  jako  smakujesz,  aż  się  
zepsujesz”.  Sokrates  z  kolei  pisał:  „Dla  cierpiących  najmniejsza  radość  jest  
szczęściem”116. W świecie fizycznym cierpienie stanowi więc układ odniesienia 
dla  szczęścia.  Gdybyśmy  nigdy  nie  cierpieli,  być  może  nie  potrafilibyśmy 
rozpoznać szczęścia.  Nawet,  gdybyśmy byli  szczęśliwi,  nie wiedzielibyśmy o 
tym, traktując to, co przeżywamy, jako rzecz normalną. Aby w pełni zrozumieć  
szczęście,  trzeba  poznać  czym  jest  nieszczęście  we  wszelkich  możliwych 
postaciach.  Każde  cierpienie  jest  więc  pouczające.  Ponadto  doświadczenie 
cierpienia  wyzwala  możliwość  widzenia  cierpienia  innych.  Empatia  przestaje 
wtedy być  pustym frazesem,  a staje  się zrozumieniem.  Marianne Williamson 
napisała:  „Nikt  nie  potrafi  lepiej  doradzić  w  kwestii  leczenia  choroby  

114 To  znaczy  możliwość  przemieszczania  się  w  dowolne  miejsce.  Świat  duchowy  jest  tak 
fascynujący,  piękny  i  rozległy,  że  istnieje  naturalna  potrzeba  jego  poznawania.  W  pełni  
zaspokoić ją może tylko ten, kto jest maksymalnie doładowany energetycznie.

115 Elżbieta  Nowalska,  Ziemia  w  oczach  zaświatów  –  myśli  z  innego  wymiaru ,  Spółdzielnia 
Wydawnicza Anagram, 1996

116 Źródło: Wikicytaty
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alkoholowej, niż inny leczący się alkoholik, który tą drogą podąża już dłużej i  
wiele zdążył się już nauczyć. Nikt nie udzieli lepszej rady osobie zmartwionej i  
pogrążonej w żalu, niż ten, kto kiedyś się czymś smucił i zamartwiał. Nikt nie  
potrafi lepiej pomagać w czymkolwiek, niż ten, kto osobiście doświadczył bólu i  
cierpienia”117.

Jak sobie radzić z cierpieniem?

Człowiek nauczył się podejmować różne działania, by przeciwstawić się 
cierpieniu.  Wymyślono  różne  sposoby  uśmierzania  fizycznego  bólu  od 
farmakologicznych  środków  przeciwbólowych  do  różnych  znieczuleń 
miejscowych  lub  ogólnych.  Stosuje  się  również  rozmaite  oddziaływania 
fizyczne  na  przykład  w  postaci  ciepłych  lub  zimnych  okładów,  nakłuwanie 
igłami  (akupunktura),  jak  również  oddziaływania  czysto  psychologiczne,  od 
zwykłej  psychoterapii  aż  do  hipnozy118.  W  sytuacjach  ekstremalnych  do 
łagodzenia bólu używa się czasem nawet silnych narkotyków, np. morfiny119.

Różne stany nadmiernego pobudzenia, stany rozpaczy, depresje, lęki i 
inne  bóle  niefizyczne  uśmierza  się  również  za  pomocą  środków 
farmakologicznych, psychotropowych, uspokajających, nasennych, itp. Stosuje 
się również psychoterapię.

Wszystkie metody farmakologiczne, zarówno uśmierzające ból fizyczny 
jak i zapewniające spokój umysłu, działają krótkotrwale i są zwykle skuteczne 
tylko przez kilka, może kilkanaście godzin. Potem trzeba je powtarzać. Niektóre 
z nich wymagają stopniowego zwiększania dawek, a przy dłuższym stosowaniu 
nawet  uzależniają.  Psychoterapia  też  nierzadko ma  ograniczoną  skuteczność. 
Żadna  z  tych  metod  nie  jest  w stanie  trwale  usunąć  cierpienia.  Przeciwnie, 
próby podejmowania walki z cierpieniem często przynoszą skutek odwrotny od 
zamierzonego, głównie dlatego, że nie likwiduje się cierpienia u jego źródeł, ale 
tylko  stawia  się  mu  opór,  co  powoduje  zadziałanie  naturalnego  prawa  „To, 
czemu się opierasz, umacniasz”. Cierpiącym nie pozostaje więc nic innego, jak 
pogodzić się ze swoim cierpieniem i próbować je przetrwać. Nic bowiem na tym 
świecie nie trwa wiecznie i wszystko ma swój kres. Marcel Proust napisał, że 

117 Marianne Williamson, A Return to Love, HarperPerennial, 1996, s. 291, tłumaczenie Romuald 
Lipu-Akohard.

118 Pewne  typy  bólów  mogą  mieć  podłoże  psychiczne,  co  zdarza  się  w różnych  nerwicach,  
histerii, neurastenii itp. W takich przypadkach oddziaływanie na psychikę chorego może mieć 
kluczowe znaczenie.

119 Chodzi  głównie  o  ludzi  rannych  na  wojnie  lub  umierających  na  raka.  W  warunkach 
pokojowych,  gdy  istnieje  szansa  wyzdrowienia,  podawanie  twardych  narkotyków  nie  jest 
wskazane, ze względu na możliwość uzależnienia pacjenta i wywołania narkomanii. Znacznie  
lepsze są w tej sytuacji konopie, które z jednej strony znacząco nie uzależniają, a z drugiej  
strony powodują redukcję bólu i spokojny sen.
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„Możemy uleczyć się z cierpienia tylko przeżywając je do końca”120. Co pomaga 
przetrwać cierpienie? Dla wielu ludzi jest to wiara, że ono czemuś służy, że nie  
jest tylko bezsensownym wymysłem ziemskiego systemu życia i niepotrzebnym 
składnikiem ludzkiego doświadczenia. A przede wszystkim nadzieja, że jest ono 
zjawiskiem przejściowym i że nadejdą lepsze czasy. To umożliwia osiągnięcie 
spokoju wewnętrznego,  który pozwala  znieść  cierpienie  znacznie łatwiej,  niż 
gdy się  próbuje  stawiać  mu  opór  i  z  nim walczyć.  Taka  postawa  w jakimś 
stopniu harmonizuje z tym, czego naucza Eckhard Tolle. Oczywiście głoszona 
przez  niego  akceptacja  teraźniejszości  oznacza  tylko  zaprzestanie  stawiania 
oporu wobec tego co jest, ale nie oznacza wcale zaprzestania działań na rzecz 
poprawy sytuacji. 

Niektórzy twierdzą, że można się całkowicie uwolnić od cierpienia. Co 
według nich pomaga w całkowitym uwolnieniu od cierpienia? Uświadomienie 
sobie, że jest ono iluzją. Zrozumienie, że to nie Bóg skazał nas na cierpienia, że 
sami sprawiliśmy sobie te egzystencjalne cięgi. Kurs Cudów tak pisze na ten 
temat: „Przeciwieństwem iluzji  nie jest rozczarowanie, ale prawda. Tylko dla  
ego,  dla  którego  prawda  jest  bez  znaczenia,  iluzje  wydają  się  być  tylko  
różniącymi się od siebie alternatywami. W świetle prawdy dwie z pozoru różne  
iluzje  są tym samym.  Obie   przynoszą  taką samą ilość  nieszczęścia,  chociaż  
każda  z  nich  wydaje  się  być  sposobem na  uniknięcie  nieszczęścia,  które  ta  
druga przynosi. Każda iluzja niesie z sobą ból i cierpienie w ciemnych fałdach  
ciężkich  szat,  w  których  ukrywa  swą  nicość.  Ale  tymi  ciemnymi  i  ciężkimi  
szatami  są  okryci  ci,  którzy  poszukują  iluzji  i  ukrywają  się  w  nich  przed  
radością płynącą z prawdy”121. A więc, jak zawsze i we wszystkim, prawda jest 
najlepszą polisą. 

Według zwolenników „teorii iluzji” ten świat nie jest prawdziwy w tym 
sensie,  że nie jest  rzeczywisty.  To stwierdzenie mogłoby wywołać oburzenie  
wielu, być może nawet większości mieszkańców Ziemi. Jak to możliwe, że ten 
świat  nie  jest  rzeczywisty?  Przecież  widzimy,  słyszymy,  czujemy  i  mamy 
wysokie  poczucie  realności  tego  co  widzimy,  słyszymy  i  czujemy.  Problem 
jednak w tym, że nie widzimy ostatecznej rzeczywistości, ale tylko jej wytwory,  
które wydają się nam prawdziwe. Spróbujemy wytłumaczyć to przez analogię z 
ekranem telewizyjnym. Są tam miliony kropek o trzech kolorach. Każda z nich 
może się świecić się mniej lub bardziej jasno, lub może się w ogóle nie świecić.  
Rozświetlając  określone kropki  do określonej  jasności  można tworzyć  różne, 
statyczne lub ruchome obrazy.  Ale te obrazy są tylko iluzją  składającą się  z  
kropek,  wystarczy  wziąć  lupę  aby te  kropki  dokładnie  zobaczyć.  Wystarczy 
przestawić kanał i obrazy utworzone przez owe kropki się zmienią, albo nawet 

120 Źródło: Wikicytaty
121 A course of Miracles, rozdział 22, tłumaczenie Romuald Lipu-Akohard.
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wyłączyć  telewizor  i  obrazy  znikną.  Pozostaną  tylko  kropki  posiadające 
zdolność tworzenia obrazów. To one wraz z całym telewizorem są ostateczną 
rzeczywistością.  A jednak patrząc na ekran telewizora z takiej  odległości,  że 
kropek już nie widać, mamy wysokie poczucie realności tego, co widzimy. Nie 
zdajemy sobie  sprawy z  tego,  że  jest  to  tylko  iluzja,  techniczna  sztuczka122. 
Jeszcze lepsze wytłumaczenie nierealności świata polega na porównaniu go do 
komputera.  Tu też jest  monitor z kolorowymi  kropkami,  ale oprócz tego jest 
jeszcze  komputer  zawierający  procesor,  pamięć,  system  operacyjny  i  wiele 
różnych  zainstalowanych  programów.  Układ  kropek  na  monitorze  zależy od 
aktualnie uruchomionego programu, a działanie programu – w znacznej mierze 
od programisty, a od użytkownika tylko w takim stopniu, w jakim programista 
pozostawił  mu  wybór.  Tak  naprawdę  istnieje  tylko  komputer  i  on  jest 
rzeczywistością  ostateczną,  a  to  co  się  w  nim  dzieje,  to  tylko  przebiegi 
elektryczne, zmiany stanów w układach cyfrowych – czyli techniczne sztuczki, 
elektroniczne  iluzje.  Jeszcze  inne  wytłumaczenie  nierealności  tego  świata 
polega na porównaniu  go do snu.  Przeżywając  swe marzenia  senne możemy 
mieć wysokie poczucie ich realności, a dopiero po przebudzeniu stwierdzamy,  
że to był tylko sen i wszystko, co śniliśmy, to były tylko iluzje.

Istotą „teorii iluzji” jest to, że nie pochodzą one bezpośrednio od Boga, 
ale  każdy  jest  za  nie  odpowiedzialny,  że  na  pewnym,  nieuświadomionym 
poziomie każdy programuje swoje życie. Według tej teorii tajemnicą cierpienia 
jest  to, że każdy sam sobie je wytwarza. Że życie na Ziemi przypomina sen,  
gdzie śniący nieustannie go projektują, ale  nie zdają sobie sprawy z tego, że go 
projektują.  Ba,  nie  zdają  sobie  sprawy nawet  z tego,  że  śnią.  Gdyby o tym 
wiedzieli, nie reagowaliby na postacie z tego snu. Na tym polega zrozumienie 
iluzji.  Dopóki  nie  wiedzą,  że śnią,  są  uwięzieni  w iluzjach.  A gdy wreszcie 
poznają prawdę, prawda ich wyzwoli.

***

Chociaż  cierpienie  dla  jednych  wydaje  się  być  przekleństwem a  dla 
innych błogosławieństwem, w rzeczywistości nie jest ani jednym, ani drugim. 
Jest  po  prostu  przykrym  stanem,  który  występuje  tylko  na  poziomie  świata  
materialnego i  na kilku najniższych poziomach niefizycznych.  Nie jest  żadną 
karą, żadną karmiczną zapłatą za zło. Nie jest  też sposobem poddawania  nas 
próbom po to,  byśmy mogli  przezwyciężyć  naszą grzeszną naturę.  Jest  tylko 

122 Bardzie  świadomi  takich  technicznych  sztuczek  byli  ludzie  sto  lat  temu,  kiedy  to  kino  
nazywano „iluzjonem”.
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prostym  następstwem działania  praw  naturalnych,  zarówno  fizycznych  jak  i 
niefizycznych. Nikt nie jest winien cierpienia.  Gdy ktoś jest na początku swojej  
drogi przez wieczność, jednym z celów jego życia jest poznanie i doświadczenie  
radości i cierpienia. Na tym etapie cierpienie może być pożyteczne, ponieważ 
nierzadko umiarkowane dawki cierpienia umacniają cierpiących, powiększając 
ich zasoby energetyczne.  To samo podniesienie  energii  mogą dawać również 
emocje pozytywne. Ważne jest więc, by radość i cierpienie były zrównoważone 
i  by nie  cierpieć  ponad  miarę.  Każdą  wielką  i  nieuzasadnioną  mękę  należy 
uznać  za  zło,  bo  właściwym  celem  życia  nigdy  nie  jest  maksymalizacja 
cierpienia.  Jednak  z  drugiej  strony,  życie,  które  przebiega  w cieplarnianych 
warunkach  i  jest  tylko  wegetacją,  nigdy  nie  rozwija  duchowo,  nie  podnosi  
energii  niefizycznej  i  dlatego  jest  niewiele  warte.   Życie  powinno  być 
fascynującą  przygodą,  w której  są  zachowane  właściwe  proporcje  pomiędzy 
doświadczaniem  dobra  i  zła,  a  cierpienie,  przynajmniej  na  początku  drogi, 
powinno mieć w nim pewien udział, stanowiąc potrzebny układ odniesienia, aby 
można było właściwie docenić radość i szczęście. Jednak doświadczanie zła i 
związane z nim odczuwanie cierpienia ma tylko krótkoterminowy priorytet. W 
miarę rozwoju duchowego celem przestaje być odczuwanie cierpienia, a staje 
się  nim  rozpoznanie  cierpienia  jako  iluzji,  co  prowadzi  do  całkowitego 
uwolnienia się od niego.

Hasło opracowano w 2015 roku. Powrót do spisu treści.

Cierpliwość
Słowo to ma dwa znaczenia. W pierwszym znaczeniu jest to zdolność 

do spokojnego znoszenia rzeczy przykrych. Taka umiejętność wymaga przede 
wszystkim biegłości w panowaniu nad swoimi emocjami,  dlatego synonimem 
tego  rodzaju  cierpliwości  jest  opanowanie.  Tak  zdefiniowaną  cierpliwość 
można stracić, co skutkuje wybuchem zdenerwowania lub złości. Można mieć 
również  świętą,  anielską  cierpliwość  i  zachowywać  pogodę  ducha  nawet  w 
sytuacjach ekstremalnych. 

W  drugim  znaczeniu  cierpliwość  to  wytrwałość, umiejętność 
spokojnego wyczekiwania na oczekiwaną zmianę, na upragnione wydarzenie, na 
określoną osobę, na rezultat działania czy na realizację wytyczonego celu lub 
obmyślonego planu. Niekiedy pojęcie to obejmuje oba znaczenia jednocześnie, 
ponieważ  z  jednej  strony  cierpliwość  wymaga  wytrwałości  w  dążeniu  do 
określonego celu, a z drugiej strony –  spokojnego znoszenia uciążliwości, jakie 
realizacji tego celu mogą towarzyszyć.
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 Cierpliwość może być wystawiana na próbę, może też się wyczerpać. 
Można też nadużywać czyjeś cierpliwości. Nierzadko trzeba się przygotować do 
długiego oczekiwania na coś – mówimy wówczas, że należy wtedy uzbroić się 
w cierpliwość. 

Niecierpliwość  jest  przeciwieństwem  cierpliwości  i  oznacza  brak 
cierpliwości.  Człowiek  cierpliwy  skupia  się  na  działaniu,  a  człowiek 
niecierpliwy koncentruje się na pożądanym rezultacie tego działania i chce 
go mieć natychmiast – nie potrafi spokojnie i wytrwale czekać. Niektórzy więc 
głoszą, że „cierpliwość jest akceptacją kosztu oczekiwania”. Anglicy to w pełni 
zrozumieli, ponieważ słowo „patient” znaczy po angielsku zarówno „pacjent” 
jak  i  „cierpliwy”.  Każdy pacjent  musi  być  cierpliwy,  bo  proces  powrotu  do 
zdrowia często przebiega powoli i wymaga, często przez długi czas, spokojnego 
znoszenia chorobowych dolegliwości, a niekiedy nawet niepożądanych skutków 
kuracji.  Chorzy muszą być  więc wytrwali  w oczekiwaniu na wyzdrowienie  i  
powrót do normalności.

Większość ludzi chce wprowadzać w życie swoje zamiary natychmiast,  
a  wszelkie  oczekiwanie  jest  dla  nich  męczące.  Nie  rozumieją,  że  od samej 
realizacji celu ważniejsza jest droga, która do niego prowadzi. Nie chcą się 
trudzić,  chcą  łatwego  rezultatu.  Nie  zdają  sobie  sprawy  z  tego,  że  tylko  
cierpliwe pokonywanie trudności,  usuwanie przeszkód i korekta popełnianych 
błędów nas buduje i wzmacnia, a samo osiągnięcie celu już nic nadzwyczajnego 
nie wnosi. Jednak dla niektórych najważniejszy jest tylko sam cel i aby uniknąć  
uczciwej, ale żmudnej i  długiej drogi prowadzącej do jego osiągnięcia,  gotowi  
są nawet kłamać, kraść i zabijać. 

Obecnie  prawie nikt nie chce niczego naprawiać,  przeważająca część 
ludzi po prostu pozbywa się tego co się popsuło i sprawia sobie w zamian coś 
nowego.  Jest  taki  dowcip  krążący w Internecie,  w którym wnuczek pyta  się  
dziadka: „Jak to jest możliwe, że przez 60 lat wciąż jesteście z babcią razem?”. 
Dziadek  odpowiada:  „Bo  za  naszych  czasów  jak  się  coś  psuło,  to  się  
naprawiało, a nie wyrzucało do kosza”. W dzisiejszych czasach produkty psują 
się po zaplanowanym przez producenta czasie użytkowania i to w taki sposób, 
że naprawa ich jest trudna lub nieopłacalna. Żarówki się przeciąża, by za długo 
nie świeciły, a plastiki  pozbawia się dodatków uszlachetniających, aby szybko 
pękały  i  kruszyły  się.  Nawet  te  wyroby,  które  są  jeszcze  dobre,  wskutek 
marketingowej psychomanipulacji producentów są uznawane za przestarzałe lub 
niemodne i wymusza się w ten sposób zastępowanie ich  nowymi. W czasach 
komunistycznych tak nie było – przeciwnie, często brakowało wielu towarów. 
Ustrój ten, przy swoich licznych wadach, miał taką zaletę, że oferował ludziom 
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możliwość  wykazywania  się  cierpliwością  naprawiania,  podczas  gdy 
współczesny kapitalizm pobudza niecierpliwość nieustannego kupowania.  

O ile niecierpliwość jest zwykle reakcją na trudności i przeszkody  w 
osiąganiu określonego celu lub na brak możliwości szybkiego urzeczywistnienia 
tego  celu,  o  tyle  cierpliwość  jest  decyzją  spokojnego  oczekiwania  na 
rezultaty  podejmowanych  działań.  Ta  decyzja  jest  zawsze  czymś 
powodowana.  Jedną  z  najwznioślejszych  motywacji  dla  cierpliwości  jest 
miłość.  Można podziwiać  cierpliwość  rodziców,  którzy troszczą się  o  swoje 
dziecko, wytrwale je pielęgnują, a nawet wielokrotnie wstają do niego w nocy,  
jeśli  płacze. Nie ma jednak w tym nic dziwnego. Nie odczuwają oni bowiem 
tego jako uciążliwość,  gdyż ich działania  są powodowane miłością  rodzinną. 
Pasja,  czyli  miłość  do  działania,  jest  również  wielką  siłą  napędową 
cierpliwości. Tylko pasjonat może osiągnąć sukces bez wysiłku, bo jego praca 
jest tym, co robić uwielbia i staje się przez to nieustającą radością. Ten rodzaj  
miłości może obejmować niemal wszystko – od robienia sweterków na drutach, 
poprzez  wszelkiego  rodzaju  kolekcjonerstwo,  aż  do  namiętnego  pisania 
skomplikowanych  programów  komputerowych.  Pasja  twórcza  jest  podstawą 
wszelkich wynalazków i  daje  motywację  do kreowania  wiekopomnych  dzieł. 
Bez cierpliwości takie działania nie byłyby możliwe.

Cierpliwość może  być  aktywowana  nie  tylko  emocjonalnie,  ale  i 
mentalnie,  gdyż  ma  również  swoje  źródło  w  mądrości.  Mądrość  bowiem 
naucza,  że  cierpliwością  można  wiele  osiągnąć.  Aureliusz   Augustyn  z 
Hippony  pisał  wręcz,  że  „Cierpliwość  jest  towarzyszką  mądrości”123. 
Ekonomista  austriacki  Ludwig  von  Mises  potwierdził  to  słowami:  „Każdy 
głupek  potrafi  złapać  bat  i  zmusić  ludzi  do  posłuszeństwa.  Trzeba  jednak  
rozumu i cierpliwości, by społeczeństwu służyć”124. Marek Aureliusz tak pisał o 
związku mądrości z cierpliwością: „Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z  
tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to, co zmienić  
mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego”125.

Tam, gdzie nie ma miłości  i gdzie mądrość nie jest  w stanie niczego 
doradzić,  pozostaje  wiara  i  nadzieja.  Jeśli  ktoś  jest  o  czymś  głęboko 
przekonany lub nawet tylko sobie mocno czegoś życzy,  to może wzbudzić w 
sobie  cierpliwość  oczekiwania  na  pozytywny  rezultat.  Będzie  to  trwać  tak 
długo, dopóki wiara nie osłabnie, a nadzieja nie wygaśnie. 

123 Źródło: Wikicytaty
124 Ludwig von Mises, Biurokracja
125 Źródło: Wikicytaty
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Cierpliwość można sobie również przyswoić jako nawyk, ale zdobycie 
takiej umiejętności jest bardzo trudne. Stanisław Jerzy Lec napisał, że „Trzeba 
mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć”126.

***

Czym  więc  jest  cierpliwość?  Wielką  umiejętnością,  cnotą  w  sensie 
moralnym,  pożądaną  cechą  charakteru.  Przysłowie  greckie  głosi,  że  jest  też 
kluczem do szczęścia. Antoine de Saint-Exupéry powiedział: „Nigdy nie trać  
cierpliwości – to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”127.

Hasło opracowano w 2022 roku. Powrót do spisu treści.

Czas
Słowo  „czas” ma  wiele  znaczeń.  W  pierwszym,  podstawowym 

znaczeniu wyraz ten oznacza pewien proces, którego istotą jest ciągłe trwanie w 
świecie zmian, podobne do przepływu rzeki. Coś pojawia się, przez chwilę jest,  
a potem przemija jakby najpierw przypłynęło, a potem odpłynęło. Dlatego mówi 
się,  że  podstawową  cechą  czasu  jest  jego  upływ.  Jest  on  postrzegany  jako 
nieprzerwany  ciąg  kolejnych,  następujących  po  sobie  chwil.  Każda  chwila 
nadpływa z przyszłości, manifestuje się w teraźniejszości, a następnie odpływa 
do przeszłości. W tym sensie mówimy, że czas przemija, leci, pędzi lub wlecze  
się, ucieka, upływa. W przebiegu dziejów wytworzyło się wiele zwyczajowych 
połączeń  wyrazowych,  frazeologizmów  związanych  ze  słowem  czas  w 
pierwszym  znaczeniu.  Gdy  chwila  długo  trwa  i  wydaje  się  nie  zmieniać, 
mówimy, że „czas stanął w miejscu”. Czas można również trwonić, marnować,  
można też mieć  na coś  czas lub nie.  Gdy ktoś mówi,  że „czas to pieniądz”, 
podkreśla w ten sposób jego wartość i  przestrzega przed jego marnowaniem.  
Mówi się  także,  że „czas leczy rany”  lub że „coś jest  tylko  kwestią  czasu”.  
O destruktywnych  zmianach  związanych  z  przemijaniem,  takich  jak  np. 
starzenie się czy korozja, mówi się jako o czymś, co zostało „nadszarpnięte czy 
nadgryzione  zębem czasu”.  Ktoś,  kto się  nudzi,  może robić  coś  dla  „zabicia 
czasu”. Jeśli  nie warto czegoś robić, wówczas powiada się, że „szkoda na to  
czasu”.

W drugim znaczeniu  posługując  się  słowem „czas” ma  się  na  myśli 
pewien przedział czasu, pewną porę, a nawet moment czy chwilę. W tym sensie  

126 Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane
127 Źródło: Wikicytaty
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mówimy, że „minął rok od czasu zaistnienia jakiegoś faktu”, albo że „pozostaje 
jeszcze miesiąc do czasu jego zaistnienia”. W tym sensie mówimy również, że 
zrobiono coś „o czasie” (czyli zgodnie z planem), „przed czasem” (za wcześnie)  
lub „po czasie” (za późno). Mówiąc,  że coś się dzieje „od dłuższego czasu”,  
wskazujemy  na  pewien  przedział  czasu  zaczynający  się  w  niezbyt  bliskiej 
przeszłości, a kończący się na chwili obecnej. Mówiąc, że dwa zdarzenia miały 
miejsce „w tym samym czasie”,  mamy na myśli,  że owe zdarzenia  nastąpiły 
jednocześnie.  Mówiąc  „czas  kwitnienia  wiśni”,  „czas  opadania  liści”,  „czas 
odpoczynku”,  „czas  upałów”,  „czyjś  czas  minął”,  „czyjś  czas  nadchodzi”, 
„czekać  na  lepsze  czasy”  wskazujemy  na  określony  okres,  chwilę, 
wyodrębnioną porę w przeszłości, w przyszłości  lub w teraźniejszości, gdzie się 
coś dzieje, coś zachodzi lub coś jest wykonywane. Gdy ktoś chce podkreślić, że 
nadeszła już na coś właściwa pora, mówi na przykład: „poloneza czas zacząć”, 
„czas  zasiąść  do stołu”,  „czas  już  ożenić  się”.  W tym znaczeniu w biblijnej  
Księdze  Koheleta  powiada  się,  że  na  wszystkie  ważne  wydarzenia  w  życiu 
ludzkim jest odpowiedni czas. 

W trzecim znaczeniu słowem  „czas” określa się sposób jego pomiaru 
lub kalibracji,  na przykład „czas gwiazdowy”,  „czas słoneczny”,  „czas letni”,  
„czas zimowy”, czas strefowy”, „czas uniwersalny (Greenwich), „czas lokalny”, 
itp.

W czwartym znaczeniu słowem „czas” nazywa się formę gramatyczną 
czasownika określającą czas zaistnienia jakiegoś zdarzenia licząc od momentu 
wypowiedzi  o  tym  zdarzeniu,  a  więc  czas  przeszły,  czas  zaprzeszły,  czas 
teraźniejszy czy czas przyszły.

Istnieją również przypadki używania tego słowa w funkcji przysłówka, 
w  zdaniach  zawierających  formę  „czasem”  lub  „czasami”,  na  przykład 
„Czasami  chodziliśmy do kina”,  „Ten pociąg czasem się spóźnia”.  Słowo to  
wówczas znaczy niekiedy, nieraz, co jakiś czas. W zdaniach: „Czy czasem nie 
będzie  grzmiało?”,  „Czy  ty  czasem  nie  jesteś  chory?”  słowo  to  znaczy 
przypadkiem, może, aby.

Zagadnienie  czasu  w  pierwszym  znaczeniu  ma  ważny  aspekt 
praktyczny,  jak  również  jest  przedmiotem  rozważań  teoretycznych.  Próby 
zrozumienia czym jest czas rozumiany jako trwanie i przemijanie podejmowali 
filozofowie już od czasów starożytnych. W rozważania nad czasem zagłębiali  
się  między  innymi  pitagorejczycy,  Zenon  z  Elei,  Platon  i  Arystoteles. 
Interesowali się nim również teologowie tacy jak św. Augustyn czy św. Tomasz 
z  Akwinu.  Gdy  minął  okres  średniowiecza,  w  którym  nauka  wydawała  się 
służyć wyłącznie teologii, przyszedł czas na określenie na nowo istoty nauki i 
jej zadań. Wraz z zapoczątkowaniem w XVII wieku rozwoju fizyki jako nauki,  
pojawiły  się  jasne  sformułowania  klasycznych  pojęć  przestrzeni  i  czasu. 



106

Wówczas  to  angielski  uczony  Izaak  Newton  stworzył  teorię  płynącego 
jednostajnie czasu absolutnego. Opublikowanie w roku 1905 szczególnej, a w 
roku  1915  ogólnej  teorii  względności  przez  Alberta  Einsteina  radykalnie 
zmieniło naukowy pogląd na naturę czasu. Czas przestał być absolutny, a stał 
się  względny.  Został  ustanowiony  jednym  z  wymiarów  czterowymiarowej 
czasoprzestrzeni i stracił atrybut niezależności od materii. 

Oprócz  filozofii  i  fizyki  pojęciem  czasu  interesuje  się  również 
psychologia  i  parapsychologia.  Ta  pierwsza  dziedzina  zajmuje  się  głównie 
percepcją czasu w świecie materii, a ta druga – w świecie ducha.

Ponieważ zagadnienie czasu można rozpatrywać z różnych perspektyw i 
punktów widzenia, omówimy je po kolei.

Czas w filozofii

Czas w filozofii  to  pojęcie  związane  z trwaniem i  obejmujące  różne 
aspekty powstawania, przemiany i przemijania wszystkiego co istnieje. Jest on 
tam podstawową cechą wszelkiego,  podlegającego zmianom bytu  i  jednym z 
najważniejszych sposobów ujmowania  wszystkiego, co w jakikolwiek sposób 
istnieje. Niektórzy myśliciele wyłączają z tych rozważań Boga, który, chociaż 
jest  twórcą czasu, jako absolut  nie podlega władzy czasu i  trwa w bezczasie 
czyli w wiecznym teraz. Jednak są również i tacy, którzy uważają, że Bóg także 
się rozwija, zmienia, powiększa i rozprzestrzenia, a więc również w pewnym 
sensie  podlega  przemianom  czasowym.  Niektórzy  zajmują  stanowisko 
wyważone i wskazując na boską dychotomię związaną z czasem porównują Go 
do oceanu, który istnieje  zawsze i  wciąż jest  tym samym oceanem, globalnie 
niezmiennym, w którym jednak nieustannie zachodzą zmiany w postaci prądów 
oceanicznych czy fal, które ustanawiają czas. Inni porównują Go do skały, która 
z perspektywy makro jest  stała  i  nieporuszona,  ale z perspektywy mikro jest  
widoczna jako niewyobrażalnie wielki zbiór cząstek elementarnych nieustannie 
poruszających się.

Filozofowie od dawna zastanawiają się nad kwestią natury czasu, nad 
tym czy jest on czymś rzeczywistym, czy tylko iluzją, czy miał początek i czy 
będzie  miał  koniec,  w  którym  kierunku  biegnie  i  czy  ten  kierunek  można 
odwrócić.  Istnieje wiele filozoficznych koncepcji  czasu. Oto niektóre z nich, 
podane w wielkim skrócie, według multimedialnej encyklopedii „Wiem”:

„Według Pitagorejczyków czas ma ścisły związek z ruchem i zmianą,  
stanowiąc ich miarę; podobnie twierdzili Zenon z Elei i Chryzyp...”
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„W ujęciu Platona ciągły,  płynący  jednostajnie  czas  zawdzięcza  swe  
istnienie duszy świata będącej zasadą wszystkiego, w tym i ruchów planet, które  
stanowią źródło poznania czasu”.

„Wg Arystotelesa czas, z istoty nieskończony, to jedna z przypadłości  
bytu,  "liczba  ruchu",  odliczanie  momentów  poszczególnych  "teraz",  które,  
ujmowane wedle kategorii "wcześniej" (już nie) - "później" (jeszcze nie), tworzą  
aspekt materialny czasu, tak jak "licząca dusza" jego aspekt  formalny; czasu  
nie sposób rozważać poza jego percepcją,  która z kolei  nie jest możliwa bez  
postrzegania ruchu”.

„U  św.  Augustyna  czas  to  rozciągłość  poznawana  dzięki  analizie  
przeżyć i wrażeń człowieka; przeszłość i przyszłość istnieją aktualnie poprzez  
teraźniejszość,  w  związku  z  czym  wyodrębnić  należy  3  dziedziny  czasu:  
teraźniejszość rzeczy przeszłych w pamięci,  teraźniejszość rzeczy obecnych w  
dostrzeganiu i teraźniejszość rzeczy przyszłych w oczekiwaniu”.

„Św. Tomasz, nawiązując do rozważań Arystotelesa, podkreślił, że czas  
- istniejący potencjalnie w zmianach, formalnie zaś w umyśle, który jako jedyny  
potrafi postrzegać relację: "wcześniej"-"później" – nie jest nieskończony, lecz  
ma początek w chwili stworzenia świata”.

„Wg oryginalnego ujęcia F. Suareza należy rozróżnić czas materialny,  
dotyczący ciał materialnych pozostających w ruchu, i czas duchowy, właściwy  
sposobowi bytowania aniołów, oraz czas wewnętrzny, związany z wewnętrznym  
trwaniem ruchu w każdym przedmiocie, i czas zewnętrzny, stanowiący wspólną  
miarę trwania dla nich wszystkich”.

„I.  Newton  sformułował  teorię  czasu  absolutnego,  upływającego  
jednostajnie,  w  sposób  ciągły  i  niezmienny,  czasu  kontinuum,  będącego  
realnością  niezależną  od  ruchu  materii  i  ludzkiego  postrzegania;  podobnie  
pojmował czas P. Gassendi”.

„Koncepcję  absolutystyczną  odrzucili  G.  Berkeley,  łączący  czas  z  
następstwem idei w umyśle, oraz I. Kant traktujący go jako jedną z dwu (drugą  
była  przestrzeń)  tkwiących  w  każdym  podmiocie  poznającym,  apriorycznych  
form naoczności,  nie  pochodzących z doświadczenia,  lecz  warunkujących je;  
idealistyczny punkt widzenia omawianej problematyki reprezentowali też m.in.  
J.G. Fichte oraz F.W.J. Schelling. Ujęciom takim przeciwstawił się H. Bergson,  
który  wskazał,  iż  czas  jest  realnym  trwaniem,  aktywnym  i  twórczym,  
doświadczanym  w  sposób  bezpośredni  i  intuicyjny  przez  świadomość,  kiedy  
uchwytuje  czyste  następstwo  przechodzących  w  siebie  przeszłości,  
teraźniejszości i przyszłości...”
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„J.L. Balmes dowodził, iż czas powstaje w umyśle ujmującym w sposób  
następczy  stosunek  "być"  do  "nie  być",  niezależnie  od jakiegokolwiek  ruchu  
lokalnego;  rozróżnił  czas  idealny  (stosunek  "być"  do  "nie  być"  uchwycony  
abstrakcyjnie) i czas empiryczny (powyższy stosunek uchwycony zmysłami)”.

„Ideę  bezczasowej  świadomości  czystej  odrzucił  M.  Heidegger,  
upatrując w czasowości właśnie podstawę i sens egzystencji bytu ludzkiego...”

„W materializmie  dialektycznym  czas  uważa  się  za  atrybut  materii,  
ontologicznie  wtórny  względem świata;  wyklucza  się  istnienie  jakichkolwiek  
obiektów i zdarzeń pozaczasowych”.

„We współczesnej  fizyce  i  matematyce  czas  rozpatruje  się  w ścisłym  
związku  z  przestrzenią  jako  jeden  z  parametrów  konstytuujących  
czasoprzestrzeń, a także inne przestrzenie wielowymiarowe”128.

Czas według fizyki

Fizyka  nigdy  nie  definiowała  ściśle  pojęcia  czasu  jak  i  odległości,  
uważając je za pojęcia podstawowe. Jednak uznając je za wielkości fizyczne,  
nie  rezygnowała  z  ich  pomiaru.  Fizyka  nie  rezygnowała  również  z  prób  
określania  i  interpretacji  tych  pojęć.  W  starożytności,  zgodnie  z  naukami 
Arystotelesa,  filozofowie  wierzyli  w pojęcie  absolutnego czasu i  przestrzeni. 
Byli przekonani o całkowitej słuszności ówczesnego pojmowania przestrzeni i 
czasu, przyjmowali je jako dane a priori129 i żaden z owych uczonych nie miał w 
tej  kwestii  wątpliwości.  W  istnieje  absolutnego  czasu  i  przestrzeni  wierzył  
również wielki fizyk Izaak Newton, według którego czas to continuum, to coś  
ciągłego i niezmiennego, co nie zależy ani od ruchu materii, ani od ludzkiego 
postrzegania.  W  Philosophiae  Naturalis  Principia  Mathematica  napisał: 
„Absolutna  przestrzeń  w  swojej  własnej  istocie,  bez  związku  z  czymkolwiek  
zewnętrznym,  pozostaje  zawsze  podobna  i  nieporuszona”  oraz  „Absolutny,  
prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i ze swojej własnej natury płynie  
równo  bez  związku  z  czymkolwiek  zewnętrznym”.  Oznacza  to,  że  Newton 
wierzył, iż można dokładnie zmierzyć odstęp czasu między dwoma zdarzeniami 
i że wynik będzie zawsze taki sam, niezależnie od tego kto wykonał pomiar, pod 
warunkiem,  że  używał  dokładnego  zegara.   Czas  był  według  niego  czymś 
całkowicie oddzielnym, niezależnym od przestrzeni.

128 Wszystkie  powyższe  cytaty  zaczerpnięto  z  Encyklopedii  Multimedialnej  „Wiem”,  edycja  
2006, hasło „czas”.

129 Bez zapoznania się z faktami, z góry.  W filozofii nowożytnej określenie „a priori” oznacza 
poznanie niezależne od doświadczenia.
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Teoria względności

Newtonowskie pojmowanie czasu i przestrzeni dobrze pasuje do opisu 
ruchu przedmiotów przemieszczających się względnie powoli, np. spadających 
ciał czy ruchu pojazdów, ale kompletnie zawodzi, gdy prędkość tych obiektów 
zbliża się do prędkości światła. Albert Einstein w 1905 roku ogłosił szczególną 
teorię  względności,  której  jednym  z  podstawowych  postulatów  było  to,  że 
prędkość  światła,  oznaczana  zwykle  literą  c, jest  w  świecie  fizycznym 
maksymalną,  nieprzekraczalną prędkością.  Żaden obiekt  materialny nie  może 
się poruszać szybciej,  a zasada sumowania prędkości przy szybkim ruchu nie  
obowiązuje.   Einstein  przestał  traktować  czas  i  przestrzeń  jako  oddzielne  i  
niezależne  kategorie,  ale  wprowadził  pojęcie  czterowymiarowego  kontinuum 
czasoprzestrzennego,  które  można  w  dowolny  sposób  rozszczepić  na 
trójwymiarową przestrzeń i jednowymiarowy czas. Zgodnie z jego teorią wyniki 
pomiarów czasu i odległości są względne, bowiem zależą od układu odniesienia, 
z którego czynione są obserwacje130. Chodzi tu o to, że jeśli dwa zdarzenia A i 
B, obserwowane w jednym układzie, są oddalone od siebie w czasie o wielkość 
t1 i  w przestrzeni  o odległość l1,  to w innym układzie mogą być  oddalone o 
zupełnie inny przedział czasowy t2 i zupełnie inną odległość l2.  Można tu więc 
mówić o transformacji przestrzeni w czas i odwrotnie. Względne staje się zatem 
pojęcie jednoczesności  – owe dwa wydarzenia  jednemu obserwatorowi  mogą 
się  wydać  jednoczesne,  drugi  obserwator  może  stwierdzić,  że  wydarzenie  A 
poprzedziło  wydarzenie  B,  a  trzeci  odwrotnie  –  może  uznać,  że  to  właśnie 
wydarzenie  B  zaszło  jako  pierwsze.  Wszystko  zależy  od  sposobu 
przemieszczania się obserwatorów względem obserwowanych obiektów. Jeżeli  
obiekt obserwowany i  obserwator  poruszają  się względem siebie  z niewielką 
prędkością, to te relatywistyczne efekty są praktycznie niezauważalne. Jednak 
przy dużej prędkości wszystko staje się  widoczne, tym bardziej, im większa jest  
ta  prędkość.  Każdy  obiekt  o  długości  l0 poruszający  się  względem 
obserwatora z prędkością v zostaje skrócony w zależności od tej prędkości i 
jego zmierzona długość wynosi wtedy

l1=l0 √1−
v2

c2

Tak samo,  każdy proces  zajmujący czas  t0 obserwowany z układu 
poruszającego się z prędkością v trwa dłużej i zmierzony czas wynosi wtedy

130 Najprostszy przykład względności  opisu ruchu jest  następujący:  Wyobraźmy sobie,  że ktoś  
znajdujący się w poruszającym się szybko pociągu odbija pionowo piłeczkę pingpongową od 
stolika znajdującego przy oknie. Ów ktoś postrzega tą piłeczkę jako wykonującą tylko ruchy 
pionowe,  oscylującą pomiędzy powierzchnią  stolika  i  powierzchnią  odbijającej  ją  rakietki.  
Obserwator zewnętrzny widzi piłeczkę poruszającą się wraz z pociągiem ruchem falistym.
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t1=
t0

√1−
v2

c2

Należy zaznaczyć,  że oba te efekty skrócenia odległości i wydłużenia 
czasu są całkowicie symetryczne, zatem gdybyśmy zamienili miejsce obserwacji 
z miejscem obserwowanym, wynik byłby taki sam.

Opublikowana przez Einsteina w 1915 roku ogólna teoria względności 
wprowadza jeszcze większą rewolucję w pojmowaniu czasu, ponieważ głosi, że 
każda  przestrzeń,  w której  występuje  pole  grawitacyjne,  jest  zakrzywiona,  a 
pole grawitacyjne jest fizycznym przejawem tej krzywizny. Zgodnie z tą teorią,  
w pobliżu bardzo dużej masy przestrzeń jest mocno ugięta i czas płynie wolniej.  
Im bardziej  jesteśmy  oddaleni  od  tej  masy,  tym  efekt  ten  jest  słabszy.  To  
spowolnienie  czasu  dla  mieszkańców  Ziemi  jest  praktycznie  niezauważalne. 
Gdybyśmy  umieścili  jeden  zegar  u  podstawy  mierzącej  300  metrów  wieży 
Eiffla,  a  drugi  na  jej  szczycie,  to  zegar  u  podstawy  chodziłby 
0,99999999999997  razy  wolniej.  Jest  to  zmiana  praktycznie  do  pominięcia. 
Jednak obecnie różnica szybkości pracy bardzo dokładnych zegarów na różnych 
wysokościach  ma  duże  znaczenie,  ponieważ  współczesne  systemy nawigacji 
posługują  się  sygnałami  z  satelitów,  znajdujących  się  na  wysokości  rzędu 
dwudziestu  tysięcy  kilometrów.  Gdyby  te  urządzenia  nawigacyjne  obliczały 
pozycje bez uwzględnienia teorii względności, otrzymalibyśmy wyniki różniące 
się od prawidłowych nawet o kilka kilometrów. 

Mechanika kwantowa

W mechanice kwantowej, której początki przypadają na rok 1925 i do 
powstania  której  przyczynili  się  między  innymi  tacy  fizycy  jak  Erwin 
Schrödinger,  Werner  Heisenberg,  czy  Paul  Dirac,  idee  Einsteina  zostały 
postawione  na  głowie.  Teoria  względności  jest  teorią  kosmosu,  gwiazd  i 
galaktyk  utrzymywanych  w całości  dzięki  ciągłej  strukturze czasoprzestrzeni, 
podczas  gdy  teoria  kwantowa  to  teoria  mikrokosmosu,  gdzie  cząstki 
elementarne  miotane  specyficznymi  siłami  tańczą  w  czasoprzestrzeni 
postrzeganej  jako  pusty  obszar.  Wszystkie  te  siły  istnieją  dzięki  wymianie 
dyskretnych  porcji  energii  zwanych  kwantami.  Jednym  z  najdonioślejszych 
twierdzeń  mechaniki  kwantowej  jest  to,  że  nigdy  nie  możemy  określić 
jednocześnie  pędu  i  położenia  cząstki  elementarnej.  To  stwierdzenie,  zwane 
zasadą nieoznaczoności,  ma sens taki, że jeśli  zmierzymy dokładnie prędkość 
elektronu, to nigdy nie możemy być pewni tego, gdzie on jest, lub odwrotnie,  
jeśli  zmierzymy  dokładnie  położenie  elektronu,  to  nie  możemy wiedzieć  na 
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pewno, jaka jest jego prędkość131. Dzieje się tak dlatego, że w świecie cząstek 
elementarnych sam fakt dokonywania pomiaru jednej wielkości ma zaburzający 
wpływ  na  drugą  wielkość.  Ale  sytuacja  nie  jest  beznadziejna,  ponieważ 
potrafimy obliczyć prawdopodobieństwo, że elektron pojawi się w określonym 
miejscu, poruszając się z określoną prędkością. Jeszcze jedną, charakterystyczną 
właściwością kwantowego mikroświata jest tzw. skok kwantowy. Chodzi o to, 
że  cząstki  elementarne  mają  zadziwiającą  własność  przebijania 
nieprzepuszczalnych  barier.  Jeśli  wyobrazimy sobie,  że  umieściliśmy  pewną 
ilość  elektronów  w  pudle,  to  zgodnie  z  klasyczną  fizyką  nie  mają  one 
wystarczającej  energii  aby przejść  przez ścianki  pudła,  zatem żaden elektron 
nigdy  go  nie  opuści.  Według  teorii  kwantowej  istnieje  określone 
prawdopodobieństwo, że dany elektron wydostanie się z pudła, jakby przeleciał 
przez  wyimaginowany  tunel,  stąd  to  zjawisko  nazwano  tunelowaniem. 
Oczywiście w rzeczywistości nie ma żadnego tunelu, elektron po prostu znika w 
jednym miejscu i pojawia się w innym. Zjawisko to wielokrotnie potwierdzano 
laboratoryjnie,  wykorzystuje  się je w elektronice,  między innymi  w działaniu 
diody tunelowej.

W mechanice kwantowej czas odgrywa inną rolę niż w einsteinowskiej 
teorii  względności,  choćby dlatego,  że  dziedzina  ta  dotyczy  mikroświata,  w 
którym  zjawiska  kwantowe  zachodzą  w  innej  skali  czasowej  niż  w 
makroświecie. Są one otoczone są niepewnością oraz nieoznaczonością i określa 
się  je  nie  za  pomocą  jednoznacznych  ustaleń,  ale  przy  użyciu  teorii 
prawdopodobieństwa132. 

Strzałka czasu

Jest  to  pojęcie,  które  nadaje  czasowi  kierunek,  co  pozwala  odróżnić 
przeszłość  od  przyszłości.  Mówi  się  najczęściej  o  trzech  strzałkach  czasu:  
termodynamicznej,  psychologicznej  i  kosmologicznej133.  Termodynamiczna 
strzałka  czasu  wiąże  kierunek  upływu  czasu  z  kierunkiem wzrostu  entropii. 
Zgodnie  z  drugą  zasadą  termodynamiki,  entropia  dowolnego  układu 
zamkniętego zawsze wzrasta. Entropia jest miarą nieuporządkowania, oznacza, 
że przemiany energii zachodzą zawsze w kierunku jej rozproszenia, w kierunku 

131 Pęd jest wielkością wektorową będącą iloczynem masy poruszającego się ciała materialnego i  
jego prędkości. Stąd jeśli nie możemy zmierzyć jego pędu to nie możemy zmierzyć też jego  
prędkości.

132 Stworzono  również  relatywistyczną  mechanikę  kwantową,  uwzględniającą  istnienie 
skończonej  i  nieprzekraczanej  prędkości  światła,  ale  napotykała  ona  na  pewne  trudności 
interpretacyjne i nie jest uważana za teorię spójną. Jej uogólnieniem jest kwantowa teoria pola, 
która lepiej rozwiązuje niektóre problemy.

133 Niektórzy wyróżniają więcej strzałek czasu: radiacyjną, kwantową, przyczynową, biologiczną i 
socjologiczną.
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zmniejszania  jej  użyteczności,  w  kierunku  zwiększania  chaosu.  Energia 
skumulowana w zapałce, po jej spaleniu jest już nie do odzyskania; wytworzone 
przez nią ciepło rozejdzie się po otoczeniu i uleci w dal. Rozbita szklanka nie  
złoży się z powrotem w całość. Takie dziwne zjawisko można by zaobserwować 
tylko na filmie odtworzonym „do tyłu”.  Przejście od stanu uporządkowanego 
(cała  szklanka)  do  stanu  nieuporządkowanego  (potłuczona  szklanka)  jest 
procesem  typowym  i  zgodnym  z  drugą  zasadą  termodynamiki,  ale  proces 
odwrotny,  gdyby  mógł  zaistnieć,   byłby  niezwykle  zaskakujący.  Podobnie 
rozbite jajko już samo nigdy z powrotem nie złoży się w całość tak, aby przyjąć  
postać jak przed rozbiciem. Umieszczone w pudełku puzzle, gdy tylko mocno 
potrząśniemy owym pudełkiem, rozlecą się, obrazek zniknie i pojawi się wiele  
nieuporządkowanych i  nie pasujących do siebie kawałków. Choćbyśmy długo 
potem potrząsali tym pudełkiem, kawałki układanki nie utworzą już obrazka. Po 
prostu  jest  zbyt  dużo  nieuporządkowanych  konfiguracji.  Te  zdarzenia 
przebiegają  zawsze  jednokierunkowo,  zgodnie  ze  strzałką  czasu.  Entropia  w 
takiej sytuacji zawsze wzrasta134.

Psychologiczna  strzałka  czasu  jest  związana  z  naszym  poczuciem 
upływu czasu, z faktem, że z jednej strony zmierzamy ku przyszłości, a z drugiej 
strony  zapamiętujemy  przeszłość.  Czas  upływa  zawsze  w  kierunku 
wyznaczonym przez strzałkę czasu, czyli  od przeszłości do przyszłości,  nigdy 
nie  biegnie  odwrotnie,  jest  więc  jednokierunkowy,  asymetryczny  i 
nieodwracalny.

Powszechnie  uważa  się,  że  obie  strzałki  czasu,  psychologiczna  i 
termodynamiczna, wskazują zawsze ten sam kierunek. Pamiętamy wszystko w 
kierunku,  w  którym  wzrasta  entropia.  Stąd  oczywiste  jest  stwierdzenie,  że 
nieporządek dlatego wzrasta z czasem, bo upływ czasu mierzymy w kierunku 
wzrostu nieporządku.

Kosmologiczna  strzałka  czasu  wiąże  upływ  czasu  z  kierunkiem 
rozszerzania  się  wszechświata.  Wydaje  się,  że  pokrywa  się  ona  z 
termodynamiczną  strzałką  czasu,  ponieważ  wszechświat  rozszerzając  się 
ewoluuje od stanu uporządkowanego do coraz bardziej nieuporządkowanego135. 

134 Według  niektórych  koncepcji  istnieją  procesy odwracalne,  gdzie  zmiany zachodzą  tak,  że 
następuje powrót do stanów poprzednich, które istniały na początku, zanim zmiany nastąpiły.  
Jako przykład podaje się wszelkie zmiany cykliczne, jak drgania kamertonu, ruch wahadła czy 
obroty planet wokół Słońca. Jednak w rzeczywistości powrót do stanów poprzednich następuje 
tylko w przybliżeniu, entropia zawsze wzrasta, chociaż niekiedy bardzo powoli. Na przykład 
ruchy wahadła  podlegają  tłumieniu  wskutek tarcia  czy oporu  powietrza,  za każdym razem 
wychylenie  wahadła  jest  trochę mniejsze  i  po pewnym czasie ruchy te zostają całkowicie 
wygaszone.

135 Kosmologiczna  strzałka  czasu  mogłaby ulec  odwróceniu  tylko  wtedy,  gdyby  wszechświat 
przestał się rozszerzać i zaczął się kurczyć.
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Nowe teorie wszechświata

Czterowymiarowa  czasoprzestrzeń  przestała  w  końcu  fizykom 
wystarczać. Już w 1919 roku powstała teoria Klauzy-Kleina, która wprowadzała 
piąty  wymiar.  Jednak  w  latach  trzydziestych  została  zaniechana,  ponieważ 
fizycy nie byli wystarczająco pewni tego, czy piąty wymiar naprawdę istnieje. 
W fizyce  królowała  wówczas mechanika kwantowa, która  przeciwstawiła  się 
analogowej,  geometrycznej  interpretacji  sił,  wprowadzając  pojęcie 
skwantowanych  porcji  energii.  Tak  więc  teoria  piątego  wymiaru  poszła  w 
odstawkę  na  ponad  pół  wieku.  Jednak  fizycy  cały  czas  poszukiwali  jakiejś  
nowej  teorii,  która  by  zjednoczyła  teorię  grawitacji  Einsteina  z  mechaniką 
kwantową. Podejmowano mniej  lub bardziej  nieudane próby takiej  unifikacji,  
jednak  wielkim  problemem  było  stworzenie  przekonywującej  teorii 
kwantowych oddziaływań grawitacyjnych.  Dopiero w latach osiemdziesiątych 
dwudziestego  wieku  sprawa  ruszyła  z  miejsca.  Przypomniano  sobie  teorię  
Klauzy-Kleina, postulując jednak więcej wymiarów przestrzeni niż zakłada ta 
teoria.  Za  sprawą  fizyka  Edwarda  Wittena  powstała  nowa  teoria  superstrun, 
która  od  razu  wywołała  wśród  naukowców  wielką  sensację,  jako  ta,  która 
potrafi zintegrować mechanikę kwantową z teorią grawitacji Einsteina. Badania  
nad tą teorią podjęło później  wielu innych uczonych.  Owa teoria zakłada, że 
„struny mogą drgać tylko w dziesięciu i dwudziestu sześciu wymiarach”136.  Jej 
istotą  jest  to,  że  potrafi  ona  wytłumaczyć  naturę  zarówno  materii  jak  i  
czasoprzestrzeni, to jest naturę mikroświata i makroświata. Fizycy odkryli,  że 
równania Einsteina wynikają bezpośrednio z teorii  strun i że niejako zawiera 
ona  w sobie  teorię  grawitacji.  Jest  to  bardzo  obiecująca  teoria,  chociaż  jak 
dotychczas nie jest możliwe doświadczalne jej potwierdzenie.

Fizyka  XXI  wieku,  opierająca  swoje  rozważania  na  pojęciu 
wielowymiarowego  wszechświata,  zawiera  wiele  niepotwierdzonych  teorii  i  
hipotez  dotyczących  czasu  i  przestrzeni.  Postuluje  między  innymi 
przemieszczanie  się  do  odległych  miejsc  wszechświata  poprzez  tunele 
czasoprzestrzenne,  możliwość  podróży  w  czasie,  „zakrzywiania”  czasu  i 
tworzenia „pętli czasowych”, oraz istnienie światów równoległych.  Jednak są 
to  wciąż  rozważania  wyłącznie  teoretyczne,  które  mogą  jedynie  stanowić 
podstawę do pisania powieści i kręcenia filmów science-fiction. 

Istnieje  obecnie  wśród  naukowców  wyraźna  tendencja  do 
podejmowania wysiłków na rzecz stworzenia „teorii wszystkiego”, czyli takiej  
teorii, która by opisywała w sposób spójny wszystkie zjawiska fizyczne, byłaby 
zdolna  przewidzieć  wynik  każdego  eksperymentu  i  pozwalałaby spojrzeć  na 
rzeczywistość  z  różnych  perspektyw  bez  wprowadzania  sprzeczności.  Jak 

136 Michio Kaku, Hiperprzestrzeń, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1995, s. 200.
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dotychczas  takiej  teorii  jeszcze  w  pełni  nie  zbudowano.  Pierwszą  próbą 
zbliżenia się do  teorii  wszystkiego była  teoria  superstrun,  która łączy teorię 
kwantową z ogólną teorią względności. W 1995 roku Edward Witten wymyślił  
jeszcze  bardziej  rozbudowaną  M-teorię,  której  powstanie  nazwano  drugą 
rewolucją  superstrunową,  jednak jak dotychczas  nieznana  jest  możliwość  jej 
eksperymentalnego potwierdzenia. 

Czas zegarowy

W świecie fizycznym czas manifestuje się i wyraża poprzez wszelkiego 
rodzaju zmiany. W przyrodzie wszystko się zmienia, zachodzą różnego rodzaju 
procesy, których kolejne etapy pojawiają się i znikają. Przez chwilę coś jest, a 
potem  już  nie  ma,  pozostając  jedynie  w  pamięci  obserwatora.  Jedną  z 
ewidentnych  zmian  zachodzących  w czasie  jest  ruch.  W danym czasie  dany 
obiekt znajduje się w położeniu A, a po upływie określonego czasu już jest w 
położeniu B. Poczucie czasu polega na nieprzerwanej  obserwacji  przemijania 
zachodzącego w teraźniejszości  i  zapamiętywania tych przemian, jak również 
przywoływania ich z pamięci jako przeszłości. Wyczuwanie upływu mijającego 
czasu  jest  naturalną  ludzką  zdolnością,  chociaż  często  dość  subiektywną.  W 
wielu sytuacjach zachodzi konieczność bardziej  dokładnego określenia czasu. 
W starożytności do określania upływu czasu wystarczało zliczanie cyklicznych 
zjawisk astronomicznych, jak obrót Ziemi wokół Słońca, obrót Księżyca wokół 
Ziemi czy obrót Ziemi wokół własnej osi. Oczywiście na ogół nie pojmowano 
mechanizmów tych procesów, ale obserwowano ich rezultaty,  jak zmiany pór 
roku, zmiany faz Księżyca czy zmiany pór dnia i  nocy.  W obrębie dnia czas 
mierzono  poprzez  obserwację  cienia  Słońca,  jaki  pozostawia  pionowo 
usytuowany  obiekt  (gnomon).  Tego  rodzaju  zegary  słoneczne  zapewniały 
niewielką,  ale  wystarczającą  jak  na  owe  czasy  dokładność,  chociaż  w  dni  
pochmurne nie działały. W nocy, zamiast światła słonecznego, wykorzystywano 
światło  Księżyca.  Do  pomiaru  upływu  określonych,  na  ogół  dość  krótkich 
odcinków  czasu  wykorzystywano  zegary  ogniowe,  np.  świece,  oraz  zegary 
wodne lub piaskowe czyli klepsydry. 

W  miarę  rozwoju  ludzkiej  cywilizacji  wzrosły  wymagania  co  do 
dokładności  pomiaru  czasu.  Stopniowo  stawało  się  coraz  bardziej  jasne,  że 
najdokładniejsze  wyniki  można  uzyskać  poprzez  zliczanie  przebiegów 
cyklicznych,  na  przykład  drgań  mechanicznych.  Chociaż  pierwsze  zegary 
mechaniczne  powstawały  już  w  wiekach  średnich,  w  miarę  dokładny  zegar 
wahadłowy,  a  potem balansowy,  pojawił  się  dopiero  w XVII wieku.  Jednak 
dopiero XX wiek przyniósł  bardzo dokładne zegary elektroniczne, w których 
wzorcem  czasu  są  drgania  kryształu  kwarcu.  Do  celów  profesjonalnych  w 
drugiej  połowie XX wieku zaczęto używać zegarów atomowych,  na przykład 
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cezowych,  które  zapewniają  niewyobrażalnie  dużą  dokładność.  Błąd  takich 
zegarów nie przekracza wartości 10-10 sekundy na dobę. Są one jednak wciąż 
zbyt  drogie  dla  indywidualnych  użytkowników.  Jakkolwiek  aby  zapewnić 
każdemu dokładny czas, buduje się systemy przekazujące informacje o czasie 
mierzonym  zegarem  atomowym  przy  pomocy  fal  radiowych137,  które 
synchronizują  pracę zegarów domowych,  a ostatnio nawet  naręcznych.  Zegar 
atomowy  wykorzystywany  jest  również  w  satelitarnych  systemach 
nawigacyjnych takich jak GPS, GLONASS, BEIDOU czy GALILEO i każdy 
posiadacz  dobrego  nawigatora  GPS  ma  do  niego  dostęp.  Precyzyjna 
synchronizacja  czasu  jest  możliwa  również  poprzez  Internet  za  pomocą 
protokołu  NTP,  co  umożliwia  dokładne  ustawianie  zegarów w komputerach 
domowych. Tak więc wszyscy mamy obecnie zapewnioną możliwość pomiaru 
czasu  z  dokładnością  przekraczającą  potrzeby  większości  użytkowników 
zegarów domowych i naręcznych. Jednak w zastosowaniach profesjonalnych i 
naukowych  każde  zwiększenie  dokładności  pomiaru  czasu  jest  pożądane. 
Obecnie za najdokładniejszy wzorzec czasu uważa się impulsy fal radiowych 
wysyłanych  przez  pulsary138.  Te  pozaziemskie  źródła  sygnałów  pozwalają 
mierzyć  czas  nawet  sto  razy  dokładniej  niż  zegary  atomowe.  Pierwszy  taki 
pulsarowy  zegar   zainstalowano  w  2011  roku  w  Gdańsku,  w  kościele  św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej i wówczas był to najdokładniejszy zegar na świecie. 
Zegar ten jest obecnie obiektem długookresowych badań naukowych.

Czas a świadomość

Czas psychiczny według Eckharta Tolle
Czas zegarowy jest bardzo użyteczną wielkością fizyczną, niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania w świecie cywilizacji zachodniej. Bez niego nie 
byłoby transportu, nie można by zaplanować terminów podróży, uzgadniać dat 
spotkań,  wizyt,  imprez  i  uroczystości.  Dzięki  czasowi  zegarowemu  możemy 
wyciągać z przeszłości pewne nauki, uczyć się na błędach i potem ich unikać.  
Możemy  też  ustanawiać  pewne  przyszłe  cele  i  realizować  je,  a  także 
prognozować na podstawie praw fizyki  przyszłe  wydarzenia po to, by się do 
nich  przygotować.  Zatem  w  praktycznych  aspektach  życia  nie  możemy  się 
obejść  bez odniesień  do przeszłości  i  przyszłości.  Jednak w wielu  umysłach 
dochodzi do pewnej przesady w koncentrowaniu się na czasie fizycznym. Stałe 
skupianie  świadomości  na  przeszłości  lub  przyszłości  powoduje  pewną 
patologię  myślenia  w wyniku której  umysł  zostaje  owładnięty przez coś,  co 

137 Taki  sygnał  radiowy określony jako  DCF77  nadawany jest  na  falach  długich  z  nadajnika 
usytuowanego koło Frankfurtu nad Menem. Jest on odbierany na całym terytorium Polski.

138 Pulsary to gwiazdy neutronowe, które wysyłają regularnie, w bardzo dokładnie wyznaczonych 
odstępach czasu, impulsy promieniowania elektromagnetycznego.
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Eckhart  Tolle  nazwał  czasem  psychicznym.  Jest  to  wypaczony  sposób 
pojmowania,  praktykowania,  a  nawet  celebrowania  czasu  zegarowego  w 
umyśle,  zgodnie  z  którym myśliciel  utożsamia  się  z  przeszłością  i  odczuwa 
nieustanny przymus wybiegania w przyszłość.

Tego  rodzaju  sposób  myślenia  jest,  niestety,  typowy  dla  większości 
przedstawicieli  homo  sapiens.   Wywołuje  on  stan  umysłu,  który  można  by 
nazwać „uwięzieniem w czasie”. Ten, kto temu podlega, żyje niemal wyłącznie 
w  otoczeniu  wspomnień  i  oczekiwań.  Przeszłość  określa  jego  tożsamość,  a 
przyszłość daje nadzieję na zaspokojenie dotychczas nie spełnionych potrzeb. 
Mimo  to,  teraźniejszość   wciąż  pozostaje  najistotniejszym  elementem 
świadomości.  Eckhart  Tolle  pisze:  „Ludzie  oświeceni  zawsze  koncentrują się  
głównie na chwili obecnej, zachowują jednak marginalną świadomość upływu  
czasu. Innymi słowy, nadal posługują się czasem zegarowym, ale nie włada już  
nimi czas psychiczny”139.

Subiektywizm percepcji czasu

O ile  fizyczny pomiar  czasu jest,  jak się  powszechnie  uważa,  czymś 
obiektywnym  i  istotnym  problemem  może  być  tylko  jego  dokładność  i 
ewentualnie  konieczność  uwzględniania  efektów  relatywistycznych,  o  tyle 
poczucie  czasu  i  świadomość  jego  upływu  jest  zjawiskiem  subiektywnym, 
ponieważ te doznania psychiczne zależą od indywidualnego postrzegania czasu 
przez  każdego z  nas.  Nawet  w normalnym stanie  czuwania  percepcja  czasu 
zależy od ilości  i  szybkości  zmian zachodzących w otaczającym nas świecie.  
Gdy  niewiele  się  dzieje,  czas  wydaje  się  płynąć  inaczej  niż  wtedy,  gdy w 
otoczeniu następuje wiele następujących po sobie zmian. Gdy nic się nie zdarza, 
czas przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, a czasem wydaje się nawet stać w 
miejscu.  Pozbawienie  człowieka  możliwości  postrzegania  zmian  może 
doprowadzić  go  nawet  do  całkowitej  utraty  poczucia  czasu140.  Taki  stan 
psychiczny zdarza się  dość  rzadko,  jednak wiele  pomniejszych  zniekształceń 
percepcji czasu występuje na co dzień. Niekiedy, na przykład w oczekiwaniu na 
pożądany rezultat  lub w wyniku strachu spowodowanego groźną sytuacją,  na 
którą  nie  mamy  wpływu,  czas  może  się  bardzo  dłużyć,  sekundy  mogą  być 
postrzegane jako długie minuty,  a minuty wydają  się trwać godziny.  Podczas 
kończenia rejsowego lotu PLL LOT z Wrocławia do Koszalina, który odbył się 
pewnego pięknego dnia w pierwszej  połowie lat  siedemdziesiątych  ubiegłego 
wieku,  będąc  już  dość  blisko  lotniska,  samolot  nagle  zanurkował  w dół  tak 
gwałtownie, że pasażerowie przez pewien czas wisząc na pasach czuli się jakby 
139 Eckhart Tolle, Potęga teraźniejszości, Wydawnictwo A , 2003 
140 Gdy zanurzymy kogoś w osolonej wodzie o temperaturze ciała, zapewnimy oddychanie przez 

rurkę i odetniemy bodźce słuchowe i wzrokowe, ów ktoś po pewnym czasie „traci zmysły” –  
taki stan pozbawia go orientacji przestrzennej i poczucia czasu. 
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byli w stanie nieważkości. Trwało to prawdopodobnie kilkanaście a może nawet 
tylko kilka sekund ale wydawało się, jak gdyby to były długie minuty141. 

We  śnie  zjawisko  zmiany  skali  czasu  może  być  jeszcze  większe. 
Czesław Klimuszko w książce „Moje widzenie świata” przedstawił następujący 
opis  takiego  wydarzenia:  „W czasie  Wielkiej  Rewolucji  Francuskiej  pewien  
profesor miał  bardzo dramatyczny sen. Śniło mu się bowiem, że został  przez  
Konwent  aresztowany  i  wtrącony  do  lochu,  gdzie  przeżywał  swój  tragizm.  
Wiedział, że w tych czasach wyjątkowego terroru nikt nie wychodzi z więzienia  
na  wolność,  lecz  każdy  swe  życie  kończy  pod  nożem  gilotyny.  Po  krótkiej  
rozprawie  sądowej  zapadł  na  niego  wyrok  śmierci.  Prowadzony  na  szafot  
przeżywał  strach  przed  śmiercią  i  świadomość  swej  niewinności.  Smutnym  
spojrzeniem pożegnał  Paryż  i  całe  swoje  życie.  Położył  głowę pod gilotynę.  
Usłyszał  złowrogi  zgrzyt  gilotyny,  poczuł  w tym momencie  uderzenie  ostrza  
noża  o  szyję  i  nagle  się  zbudził.  Stwierdził,  że  luźnie  zawieszony  na  końcu  
drążka od firanki krążek spadając uderzył w jego szyję. Jeszcze zauważył jak ów  
krążek  potoczył  się  po  podłodze  jego  pokoju.  To  uderzenie  krążka  o  kark  
profesora wywołało w jego śnie całą bogatą scenerię obrazów i dramatycznych  
przeżyć”142.  Zatem wydarzenia, które w rzeczywistości fizycznej mogłyby trwać 
wiele  dni,  we  śnie  trwały nie  więcej  niż  kilka  sekund,  a  może  nawet  tylko 
ułamek sekundy.

Również  w  zmienionych  stanach  świadomości,  np.  przykład  pod 
wpływem narkotyków, w stanie hipnozy, czy w stanie OBE występuje zjawisko 
zmiany  skali  czasu.  Opuszczający  regularnie  ciało  badacze  „tamtej  strony 
życia”,  tacy  jak  Robert  Monroe  czy  Bruce  Moen,  wielokrotnie  opisywali  
zachodzące podczas  ich niefizycznych  wycieczek i  trwające  wydawałoby się 
bardzo długo wydarzenia,  które  zajmowały tylko  kilka minut  ich  fizycznego 
czasu.  Najciekawsze  jest  jednak  to,  że  według  nich  poza  ciałem  można 
doświadczyć  nie  tylko  zmiany poczucia  prędkości  upływu  czasu,  czy nawet 
„stanu bez czasu”, ale także wybrać się w podróż w czasie. To,  co w stanie  
normalnej świadomości jest tylko przewidywane przez współczesnych fizyków i 
znajduje odzwierciedlenie jedynie w powieściach i filmach science-fiction, poza 
ciałem wydaje się być regułą czy normą. Eksploratorzy niefizycznych obszarów 
rzeczywistości zgodnie podkreślają, że z perspektywy „tamtej strony” czas taki, 

141 Jest  to  fakt  autentyczny,  którego  doświadczył  autor  niniejszego  tekstu.  Prawdopodobnie 
młodzi,  niedoświadczeni  piloci  (wówczas jeszcze nie zamykano kabiny pilotów na klucz i  
można nawet było do niej zajrzeć) nagle stwierdzili, że są za wysoko i nie chcąc odchodzić na 
drugi  krąg musieli  wykonać  taki  przerażający dla  pasażerów manewr,  aby zapewnić  sobie 
łagodny kąt zetknięcia się z pasem startowym. Lądowanie odbyło się już w miarę spokojnie,  
choć z dwukrotnym odbiciem kół od pasa startowego.

142 O.  Andrzej  Czesław  Klimuszko,  Moje  widzenie  świata,  Instytut  Prasy  i  Wydawnictw 
„Novum”, Warszawa, 1989, s. 119.
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jak  go  doświadczamy na  Ziemi,  nie  istnieje,  a  jego  percepcja  jest  swojego 
rodzaju iluzją. Im wyższy poziom niematerialnej egzystencji, tym mniej jest tam 
iluzji czasoprzestrzeni i tym więcej niefizycznej rzeczywistości. Na dostatecznie 
wysokim poziomie niefizycznego bytowania iluzja czasoprzestrzeni w ogóle nie 
występuje, istnieje tam tylko wielowymiarowe „wieczne teraz”, odbierane jako 
„stan  bez  czasu”,  ale  obejmujące  każdy  możliwy  czas.  Podróż  w  czasie 
polegałaby  na  wyszukaniu  odpowiedniego  miejsca  w  „wiecznym  teraz”, 
zawężeniu  percepcji  do  trzech  wymiarów  i  przesuwaniu  się  w  określonym 
tempie po wybranym wycinku „wiecznego teraz”.

Istotnym zagadnieniem jest  ciągłość percepcji  czasu. Na ogół wydaje  
nam się, że czas jest czymś, co upływa równomiernie i nie zależy od naszego 
postrzegania.  Właśnie  takie przekonanie  skłoniło  Newtona  do sformułowania 
koncepcji  czasu  absolutnego.  W  rzeczywistości  postrzeganie  czasu  przez 
każdego z nas nie jest ciągłe. Nie chodzi tu tylko o przypadek, kiedy ktoś, kto 
uderzył się w głowę, ma potem dziurę w pamięci. Zatrzymanie poczucia czasu 
następuje u wielu ludzi każdej nocy, gdy śpią. Gdy śnią, percepcja i skala czasu 
się  zmienia,  o  czym  już  była  mowa.  Gdy  nic  się  im  nie  śni,  w  ogóle  nie 
odczuwają  upływu  czasu.  Po  przebudzeniu  przypominają  sobie  tylko 
wydarzenia przed zapadnięciem w sen, a potem mają lukę w pamięci. Zwykle 
nie wiedzą jak długo sen trwał i często spoglądają na zegar, aby dowiedzieć się 
która  godzina.  Czasem bywa  i  tak,  że  ktoś  zasypia  w określonym miejscu  i 
czasie, a budzi się w innym miejscu i czasie. Według niektórych autorów, takie 
nieciągłości  percepcyjne  zdarzają  się  czasem  ludziom,  którzy  podlegają 
bezwiednym zmianom stanu świadomości  lub potrafią  w sposób świadomy i 
kontrolowany  przemieszczać  się  do  wyższych  wymiarów  rzeczywistości 
niefizycznej.  Po  przemieszczeniu  się  do  takich  wymiarów  mogą  niekiedy,  
świadomie  lub  nieświadomie,  powrócić  do  całkiem  innego  miejsca  w 
czasoprzestrzeni.  Przykładem  człowieka,  który  doświadczał  takich  dziwnych 
skoków  percepcyjnych  może  być  Carlos  Castaneda143,  który  opisywał  je  w 
swoich książkach. Mogą się one zdarzyć również w hipnozie czy w niektórych 
chorobach psychicznych. 

143 Zmarły  w  tajemniczych  okolicznościach  w  1998  roku   Carlos  Castaneda,  Amerykanin 
pochodzenia  brazylijskiego,  uważany  za  guru  pokolenia  „dzieci  kwiatów”,  absolwent 
antropologii  na  Uniwersytecie  Kalifornijskim,  jest  autorem kilkunastu  książek  opisujących 
spotkania z meksykańskimi nauczycielami magii, w większości Indianami Yaqui, którzy sami 
siebie  nazywali  „widzącymi”,  „ludźmi  wiedzy”,  „tropicielami”  lub  „śniącymi”  i  u  których 
pobierał nauki.  Przez wiele lat jeździł do Meksyku, aby spotykać się zwłaszcza z don Juanem 
Matusem, który był jego głównym przewodnikiem po ścieżce wiedzy ezoterycznej.
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Czas w rzeczywistościach niefizycznych

Mówiąc o rzeczywistościach niefizycznych możemy się opierać jedynie 
na relacjach tych, którzy ich w jakichś sposób doświadczyli, będąc w bliskości 
śmierci  lub przeżywając doświadczenia poza ciałem. Możemy sięgać również 
do  wielu  channelingów,  które  poruszają  ten  temat.  Wielu  ludziom te  źródła 
mogą  wydawać  się  niewiarygodne,  ale  niestety nauka  jeszcze nie  wymyśliła 
metod badania tych obszarów144, a w dodatku wielu uczonych w ogóle w świat 
pozamaterialny nie wierzy. Musimy więc polegać tylko na tym, co mamy dane i  
co jest dla nas dostępne.

Jak  już  powiedziano,  w świecie  ducha  nie  istnieje  czas  taki,  jak  go 
pojmujemy na  Ziemi.  Z tamtej  perspektywy świat  fizyczny jest  złudzeniem, 
które powstaje w czymś, co można by nazwać „boskim komputerem”, ale co jest  
nieporównywalnie bardziej złożone i o wiele wspanialsze niż idea komputera. 
Carlos Castaneda opisał to jako rzeczywistość składającą się z sieci i wiązek 
świetlistych  włókien  i  nazwał  ją,  zgodnie  z  naukami  meksykańskich  ludzi 
wiedzy,  emanacją  Orła  lub  mrocznym morzem świadomości,  a  James  Mahu 
(www.wingmakers.com)  określił  tą  świetlistą  energię  jako  „kodowaną  światłem 
matrycę  rzeczywistości”.  Właśnie  w  tej  świetlistej  sieci  powstaje  iluzja 
czasoprzestrzeni.  W  uproszczeniu  można  powiedzieć,  że  polega  ona  na 
wyświetlaniu i postrzeganiu trójwymiarowych klatek filmu tworzącego czasową 
rzeczywistość  w  określonym  tempie.  Cała  sztuczka  polega  na  zawężeniu 
percepcji. Podobnie jak na kupionej w sklepie, wytłoczonej jednym uderzeniem 
stempla płycie Blu-Ray z filmem fabularnym nic się nie zmienia, wszystko tam 
jest już zapisanie od początku do końca i owa płyta może być postrzegana jako 
niezmienna całość. Jednak uruchomienie odtwarzania tej płyty w odpowiednim 
urządzeniu  powoduje  permanentne  odczytywanie  zapisu  w  określonym  i 
przesuwającym  się  w  określonym  tempie  miejscu  na  tej  płycie,  co  zawęża 
postrzeganie  do  wyświetlanych  kolejno  klatek  filmowych  i  stwarza  iluzję 
upływu czasu. W wieczności wszystkie klatki są widoczne od razu.

Upływ  czasu  jest  postrzegany  wyłącznie  poprzez  zmiany.  Zliczanie 
zmian periodycznych pozwala go mierzyć. W świecie materialnym wszystko się 
wciąż zmienia, nawet w nieruchomej skale drgają atomy. Drzewa rosną, ludzie 
się  rodzą,  starzeją  i  umierają,  wieją  wiatry,  padają  deszcze,  słońce  zachodzi  
wieczorem i wschodzi następnego ranka, Ziemia krąży wokół Słońca. Wszystkie 
ciała  niebieskie  zmieniają  położenie,  a  Wszechświat  się  stale  rozszerza.  
W światach  niefizycznych  nie  ma  takich  zmian  jak  w  świecie  materialnym,  
dlatego nie doświadcza się tam czasu jak w rzeczywistości fizycznej, co wcale 

144 James  (www.wingmakers.com)  przewiduje,  że  naukowe  odkrycie  i  potwierdzenie  istnienia 
świata  ducha,  poprzez  odkrycie  „wielkiego  portalu”  do  niego  prowadzącego,  nastąpi  pod 
koniec dwudziestego pierwszego wieku.

http://www.wingmakers.com/
http://www.wingmakers.com/
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nie oznacza, że czas tam w ogóle nie istnieje. Niewątpliwie „po tamtej stronie”  
też  można  doświadczać  podstawowych  atrybutów  czasu,  a  więc  poczucia 
trwania,  czy obserwacji  zmiany.  Odbiór  muzyki  nie  byłby  tam możliwy bez 
odczuwania czasu w jakiejś formie, ponieważ odgrywanie utworu muzycznego 
odbywa się w czasie, a muzyka polega prawie wyłącznie na zmianach – pewne 
dźwięki lub akordy pojawiają się, inne zanikają. Jednak przemijalność jest  w 
zaświatach kwestią woli, a nie praw fizycznych. Coś trwa tak długo, jak długo 
sobie  tego  życzymy.  Brak  tam  bezwładu,  bo  każda  myśl  jest  realizowana 
natychmiast,  brak  też  fizycznego  ruchu,  bo  przemieszczanie  odbywa  się  na 
drodze bezzwłocznego skoku; po prostu coś znika i pojawia się gdzie indziej.  
Jednak  myśl  o  bezwładzie  i  o  ruchu  może  wytworzyć  wrażenie  bezwładu  i 
wrażenie  ruchu.  Nie  jest  to  jednak  coś,  co  można  by  nazwać  zjawiskiem 
fizycznym, ale raczej symulacją mentalną.

Badacze  zjawisk  pozazmysłowych  twierdzą,  że  czas  fizyczny 
i przestrzeń  fizyczna  są  również  kreacją  mentalną,  tyle  że  nieuświadomioną. 
W świecie  niefizycznym,  wyjąwszy  niektóre  niskie  poziomy  niefizycznej 
egzystencji,  kreacja mentalna jest świadoma, ponieważ każda myśl wywołuje 
natychmiastową reakcję, której nie sposób nie dostrzec. W świecie fizycznym 
taką reakcję łatwo przeoczyć, ponieważ pomiędzy myślą, a wywołaną przez nią 
zmianą,  występuje  odstęp  czasu,  a  na  końcowy rezultat  ma  wpływ  również 
świadomość zbiorowa. 

Może  pojawić  się  pytanie:  Po  co  powołuje  się  do  istnienia 
czasoprzestrzeń, skoro w światach niefizycznych doświadcza się wyższych form 
istnienia,  pozbawionych  ograniczeń  świata  materialnego,  które  mogą  się 
wydawać  być  bardziej  wartościowe  niż  życie  w  świecie  materii?  Po  co 
opuszczać  świat  światłości  i  pogrążać  się  w  mroku?  Na  to  pytanie  różni 
myśliciele starali się udzielać rozmaitych odpowiedzi, między innymi taką próbę 
podjął Neale Donald Walsh publikując „Przypowieść o duszyczce i słońcu” 145. 
Przedstawiając rzecz w skrócie można powiedzieć, że przeznaczeniem czasu jest 
umożliwienie spełnienia się jaźni w doświadczeniu. Chodzi o to, że na wysokich 
poziomach  niefizycznej  rzeczywistości  istnieje  poczucie  zjednoczenia 
wszystkiego ze wszystkim i pełny dostęp do całości  wiedzy,  którą można by 
nazwać  wszechwiedzą.  Wszystko  jest  tam  w  pełni  zrozumiałą  jasnością,  
świetnością i wspaniałością, której nie sposób jednak ani zmierzyć, ani ocenić, 
bo nie ma nic innego, co by nią nie było i co by mogło stanowić porównawczy 
układ  odniesienia.  Nie  można  też  jej  doświadczyć  praktycznie,  bo 
doświadczenie w znaczeniu „eksperyment” jest procesem zmian zachodzących 
w  czasie,  a  tam jest  przecież  wieczne  teraz.  Brakuje  więc  tam możliwości 

145 Jest  ona  zawarta  w dwóch  częściach  w „Rozmowach  z  Bogiem”,  doczekała  się  również 
oddzielnego wydania.
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praktycznego  spełniania  się  w  nowych  wydarzeniach,  przeżywania  nowych 
przygód  życiowych.  Owa  wszechwiedza  obejmuje  wszystko  co  dotychczas 
zaistniało, ale nie obejmuje tego, co jeszcze nie zaistniało, jako że wciąż istnieje 
możliwość nowych kreacji, w których nie można do końca przewidzieć co się 
wydarzy i  w których mogą pojawić się zupełnie nowe, nie znane dotychczas 
doświadczenia.  Ponieważ  po  tamtej  stronie  istnieje  również  nieustanne 
pragnienie  dążenia  do czegoś więcej,  do nowych eksperymentów,  do stałego 
wzbogacania i powiększania siebie, dlatego, aby spełnić to pragnienie, została 
wykreowana czasoprzestrzeń. Część Wyższej Jaźni na własne życzenie poddaje 
się  eksperymentowi  przejściowego  oddzielenia  od  reszty,  zapomnienia  o 
wieczności,  przyjęcia  ciała materialnego,  wejścia do czasoprzestrzeni  i  w ten 
sposób  uwięzienia  się  w  niej,  aby  móc   przeżywać  to,  co  sama  dla  siebie 
wstępnie zaprojektowała146. Wiąże się to z przejściowym zablokowaniem części 
pamięci i zawężeniem percepcji tyko do doświadczeń czasoprzestrzennych, co 
jest  konieczne  aby przeżyć  w pełni  ich  autentyzm.  Odcięcie  od zaświatowej 
wiedzy  na  czas  pobytu  w  czasoprzestrzeni  tłumaczy  się  w  ten  sposób,  że 
przeszkadzałaby ona  wcielonej  duszy  w  realizacji  tego,  czego  Wyższa  Jaźń 
chciałaby doświadczyć. Czas w świecie fizycznym postrzegany jest na ogół jako 
coś  niezależnego  od  postrzegającego  podmiotu,  jako  kontinuum,  na  które 
podróżnik  w  czasie  nie  ma  wpływu  i  które  odsłania  stopniowo  przed  nim 
kolejne  tajemnice  przyszłości.  Fakt,  że  dusze  same  wspólnie  kreują 
czasoprzestrzeń, jest przed podróżnikami w czasie zatajony.

Natura  czasu  i  sposób  jego  pojmowania  są  w  rzeczywistości 
niefizycznej zupełnie inne. Jak zapisano w Biblii, w świecie ducha „ jeden rok 
jest jak jeden dzień, a jeden dzień jak jeden rok”.  Z jednej strony to oznacza, że 
z  perspektywy  „wiecznego  teraz”  można  postrzegać  wydarzenia 
czasoprzestrzenne  świata  materialnego  zarówno  statycznie,  oglądając 
zamrożone klatki, jak i w normalnym, zwolnionym czy przyspieszonym tempie, 
do  przodu  i  do  tyłu147.  Z  drugiej  strony stwierdzenie  to  wskazuje  na  to,  że 

146 Nie oznacza to jednak ani fatalizmu ani determinizmu. Projekt obejmuje tylko pewne ogólne  
warunki, np. datę pojawienia się w czasoprzestrzeni, płeć i warunki fizyczne, czas i miejsce 
pobytu, cele i problemy z jakimi się trzeba  zmierzyć, okoliczności, w jakich ma się rozegrać  
zaplanowane  życie,  osoby z  jakimi  powinno  się  spotkać,  itp.  W ramach  tych  warunków 
wstępnych istnieje jeszcze dość duża swoboda wyboru, dlatego też wcielająca się dusza może  
poprzez swoje  decyzje  mieć znaczący wpływ na bieg wydarzeń  i  w związku z  tym może 
zaplanowane  dla  niej  zadania  wykonać  w  pełni,  wymyślając  przy  tym  zupełnie  nowe 
rozwiązania, wykonać je tylko częściowo albo wcale.

147 Można przypuszczać, że w stanie, w którym trwa Wieczne Teraz, istnieje wiele wymiarów.  
Zawężanie  świadomości  do  małej  liczby  wymiarów,  np.  skupienie  się  tylko  na  trzech 
wymiarach i przemieszczanie się tego punktu skupienia uwagi przynajmniej w jednym, jakimś 
innym wymiarze, nie należącym do tych trzech i w określonym tempie, daje wrażenie upływu 
czasu. Jest tu pełna analogia z wyświetlaniem filmu.
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„wieczne teraz” nie jest  niezmienne. Bruce Moen porównuje je do dywanu o 
stale  zmieniającym  się  wzorze,  a  Neale  Donald  Walsch  –  do  mozaiki 
zmieniającej  swój  układ jak w kalejdoskopie.  W Księdze drugiej  Rozmów z 
Bogiem  pisze  on:  „Wieczna  Chwila  Teraźniejszości  wiecznie  się  zmienia.  
Przypomina mozaikę – wprawdzie jest, ale w jej ramach wszystko się przesuwa.  
Mrugniesz i w następnej sekundzie ujrzysz zupełnie inny układ. Patrz! Widzisz?  
Już  jest  inaczej!”148.  Według  Walscha  zmiany  w  „wiecznym  teraz”  są 
powodowane przez zmieniające się myśli  na temat Wszystkiego co Jest,  przy 
czym  myśli  zbiorowe  wywołują  czasem  ogromne,  niewiarygodnie  wielkie 
skutki.  Robert  Monroe  uważa nawet,  że  można  przeżyć  czasoprzestrzennych 
doświadczać  wielokrotnie,  że  kolejne  części  nas  samych  mogą  powtarzać  to 
samo życie fizyczne i że wcześniejsze wersje nas mogą pomagać późniejszym 
wersjom w unikaniu błędów, jakie same popełniły.

Jak już powiedziano, postulat występowania zmian w rzeczywistościach 
niefizycznych  natychmiast  implikuje  tezę  o  istnieniu  w  nich  jakiejś  formy 
upływu czasu. Jednak badacze zaświatów stwierdzają  dość zgodnie, że czasu 
tego nie mierzy się tak jak na Ziemi, zliczając zmiany periodyczne, a skala czasu 
jest zupełnie inna – gdy na Ziemi mijają lata, tam upływają zaledwie sekundy 
wieczności. Ponadto charakter zmian jest tam inny, są to raczej zmiany natężeń 
niż  zmiany  fizyczne  i  przypominają  one  rozrastanie  się,  rozszerzanie,  
powiększanie  czy  rozprzestrzenianie.  Odbywa  się  to  dzięki  twórczemu 
potencjałowi,  który  jest  obecny  we  wszystkim co  istnieje,  a  napędową  siłą 
nieustannej  kreacji  są,  jak pisał  o tym Walsch,  myśli  wszystkich co istnieją.  
Właśnie z tego powodu zmienia się opisana przez niego mozaika „wiecznego 
teraz” i  właśnie  z  tego  powodu  rozrasta  się  las  wieczności,  powiększają  się 
światy i powstają rzeczywistości alternatywne. Właśnie z tego powodu nic nie 
jest ostatecznie przesądzone i wszystko można zmienić. Właśnie z tego powodu 
każda  dusza  może  wypróbować  każdy wariant  swojego  istnienia.  Po  tamtej 
stronie życia nie ma wiecznego odpoczywania, którego tak powszechnie życzą 
chrześcijanie  zmarłym.  Istnieje  za  to  wieczna  aktywność,  wieczny  rozwój,  
wieczny wzrost i wiecznie przeżywanie kolejnych kreacji,  w kolejnych, coraz 
wspanialszych wersjach siebie.

***

Czym  więc  jest  czas?  Czymś  absolutnym  czy  względnym?  Czymś 
rzeczywistym  czy  iluzją?  Ścisłą  wielkością  fizyczną,  czy  następstwem 

148 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga druga, Limbus, Bydgoszcz, 1998, s. 308 
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subiektywnej  percepcji?  Czymś  nieskończonym czy czymś  co ma początek i 
koniec? Ciągłym kontinuum, czy nieciągłą projekcją krótkich, mających swój  
początek i koniec filmów postrzeganych przez uwięzioną świadomość? Jaka jest 
rola czasu i po co został ustanowiony?

Na  większość  powyższych  pytań  nie  udzielono  dotychczas 
jednoznacznych  odpowiedzi,  a  na  niektóre  z  nich  nie  da  się  wręcz  udzielić 
odpowiedzi  zarówno ścisłej  jak i  przekonującej.  Mimo że do pomiaru  czasu 
używa się urządzeń technicznych posługujących się precyzyjnymi wzorcami, to 
jednak ostatecznie  percepcja  czasu jest  domeną  świadomości.  Pomiary czasu 
nawet najdokładniejszym zegarem nie miałaby znaczenia, gdyby nie było tego, 
kto by te pomiary odczytywał.  Ponadto  postrzeganie  czasu jest  subiektywne,  
dlatego ocena  jego biegu jak również roli  jaką pełni  zależy od obserwatora. 
Każdy pojmuje czas tak, jak został nauczony go widzieć i dla każdego czas ma  
takie znaczenie, jakie mu on nadał. 

 Jaka  jest  rola,  którą  ma  odegrać  czas  w życiu  każdego z  nas?  Dla 
każdego wydaje się być inna w zależności od tego czego oczekuje on od życia i 
jakie cele chce w nim zrealizować. Jednak dla nas wszystkich jest on ważny, bo 
pozwala na tworzenie  unikalnych doświadczeń,  i  powiększanie w ten sposób 
zasobów wiedzy empirycznej,  które stanowią dar dla całości.  Nie marnujmy 
więc  czasu i  wykorzystujmy go mądrze aby spełnić  w swym życiu  to,  co 
mamy  do  spełnienia.  Pamiętajmy  jednak,  że  uwięzienie  w  czasie  jest  tylko 
przejściowym  ograniczeniem,  a  czas  jest  tylko  przejściowym  narzędziem 
podarowanym nam byśmy mogli  za  pomocą  niego tworzyć  i  rozwijać  się,  a 
naszym  ostatecznym  celem  i  ostatecznym  przeznaczeniem  jest  wolność  w 
wieczności. 

Hasło opracowano w 2016 roku. Powrót do spisu treści.

Demokracja
Zgodnie  z  powszechnym  rozumieniem tego  pojęcia,  demokracja  to 

określona  forma  rządów,  w  której  ogół  lub  przynajmniej  znaczna  część 
obywateli danego państwa współuczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w 
sprawowaniu  władzy  w  tym  państwie.  Słowo  to  pochodzi  od  greckiego 
wyrazu  demokratía (démos –  lud  i   krátos  – władza),  zatem w dosłownym 
znaczeniu  demokracja  to  inaczej  ludowładztwo.  Jest  to  system  rządzenia 
zupełnie  odmienny od tych,  w których  władzę sprawuje  określona  klasa  lub 
grupa  społeczna,  jak  na  przykład  arystokracja,  a  także  od  tych,  w  których 
władzę  sprawuje  pojedyncza  jednostka,  jak  to  ma  miejsce  w  monarchiach 
absolutnych czy dyktaturach.
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Trochę historii149

 Już w VI  wieku przed naszą erą Grecja stała się kolebką demokracji  
ateńskiej, kiedy to Solon,  wywodzący się z królewskiego rodu poeta, ateński  
mąż stanu i  prawodawca,  zainicjował  z początkiem VI wieku p.n.e.  reformy, 
które uwalniały chłopów od długów i dzieliły mieszkańców na klasy majątkowe, 
rozpoczynając w ten sposób proces tworzenia się demokracji. Dalsze reformy 
zbliżające Ateńczyków do demokracji były kontynuowane pod koniec VI wieku 
p.n.e. przez Klejstenesa.  Przyjmuje się, że demokracja ateńska powstała około 
roku 510 p.n.e  i osiągnęła swoją pełnię w V w. p.n.e.. Władzę sprawowało tam 
Zgromadzenie  Ludowe  (eklezja),  gdzie  każdy pełnoprawny obywatel,  biedny 
czy bogaty,  miał prawo uczestnictwa w dyskusjach o sprawach publicznych i  
podejmowania decyzji dotyczących państwa oraz stanowienia prawa; mógł się 
wypowiadać  osobiście  w  określonych  sprawach  oraz  zgłaszać  wnioski  i 
propozycje.  Eklezja  zajmowała  się  sprawami  wojskowymi,  polityką 
zagraniczną,  nadawaniem obywatelstwa ateńskiego, a niekiedy, w wyjątkowych 
wypadkach, wydawała wyroki sądowe. Głosowanie odbywało się zwykle przez 
podniesienie  rąk,  a  tylko  w  niektórych  przypadkach  w  sposób  tajny. 
Rozstrzygnięcie  zapadało  większością  głosów.  Zarządzaniem  państwem 
zajmowała się licząca 500 członków Rada wybierana poprzez losowanie. Rada 
posiadała kompetencje administracyjne, ekonomiczne i sądownicze. Większość 
urzędów obsadzano na podstawie wyborów. Dodając do tej beczki miodu łyżkę 
dziegciu  trzeba  jednak  zaznaczyć,  że  nie  każdy  Ateńczyk  mógł  sprawować 
demokratyczną  władzę.  Osób  poniżej  20  roku  życia,  kobiet,  niewolników  i 
obcokrajowców  –  w  sumie  około  90  procent  populacji  –  nie  uważano  za 
pełnoprawnych  obywateli.  Oczywiście  demokracja  ateńska  nie  była  jedyna, 
podobne  formy  rządów  powstawały  również  w  innych  greckich  państwach-
miastach (polis).

Wskutek  najazdów  na  Grecję,  najpierw  Macedonii  a  potem Rzymu, 
nastąpił  upadek instytucji  demokratycznych  w tym kraju.  W republikańskim 
Rzymie istniały co prawda zgromadzenia ludowe, comitia, w których obywatele 
spotykali  się  by  wybierać  urzędników  i  stanowić  prawo,  jednak  ich  moc 
sprawcza  stopniowo ulegała  osłabieniu  na rzecz  arystokratycznego  Senatu,  a 
ostatecznie została unicestwiona za sprawą rzymskich cesarzy.  Od tego czasu  
idee demokratyczne nie pojawiły się  ponownie na świecie w jakiejś bardziej 
znaczącej skali aż do XVII wieku, chociaż w Polsce, w czasie rządów szlachty, 
już w XV i XVI istniała pewna forma demokracji – demokracja szlachecka.

149 Tekst podany w tym podrozdziale opracowano na podstawie informacji encyklopedycznych.  
Korzystano  zwłaszcza  z  The  Software  Toolworks  Multimedia  Encyclopedia,  Grolier  Inc., 
1992, hasło Democracy.
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W średniowieczu demokracja nie miała racji  bytu jako że europejskie 
narody, z uwagi na upadek Rzymu i najazdy barbarzyńców, skupiały się raczej  
na  zapewnieniu  sobie  bezpieczeństwa  niż  na  tworzeniu  demokratycznych 
instytucji, co doprowadziło do powstania sztywnego, hierarchicznego systemu 
feudalnego, w którym postawy polityczne i społeczne były kształtowane przez 
potężny  wówczas  kościół  katolicki,  który  nauczał,  że  władza  królewska  i  
wszelkie ziemskie instytucje pochodzą od Boga i mają boską aprobatę. Jednak 
to  właśnie  w  średniowieczu  powstały  pewne  podwaliny  pod  demokrację. 
Średniowieczni królowie często radzili się w różnych sprawach swoich wasali. 
W  miarę  upływu  czasu  zaczęły  powstawać  nawet  formalnie  tworzone  rady,  
których  kompetencje  stopniowo  wykraczały  poza  funkcje  doradcze,  a  ich 
członkowie byli wybierani spośród klasy rycerskiej i mieszczańskiej. Nawet w 
legendach dotyczących owych czasów pojawiały się pewne cechy demokracji,  
jak na przykład uznanie równości rycerzy zasiadających przy Okrągłym Stole. 
Taka była geneza zgromadzeń ustawodawczych.

Rozwój  demokracji  parlamentarnej  w  Wielkiej  Brytanii  przebiegał 
poprzez  sukcesywne  domaganie  się  wyższości  parlamentaryzmu  nad 
dziedziczną  monarchią  i  żądanie  stopniowego,  powolnego  przekształcania 
parlamentu  w organ w pełni  reprezentatywny,  to jest  wybierany przez pełną 
populację dorosłych na zasadzie: jedna osoba, jeden głos. W czasie Rewolucji 
Angielskiej  (English  Civil  War)  w  XVII  wieku  parlament  uzyskał  pełną 
przewagę  nad  koroną  brytyjską,  ale  kategorycznie  odrzucał  konstytucję 
proponowaną  przez  radykalną  grupę  o  nazwie  lewellerzy (ang.  levellers  – 
wyrównywacze),  którzy  domagali  się  między  innymi  obalenia  monarchii, 
powszechnego prawa wyborczego dla  mężczyzn,  wolności  handlu,  zniesienia 
arystokratycznych  przywilejów,  swobód religijnych,  itp.  Lewellerzy w końcu 
przegrali,  być  może  dlatego,  że  wyprzedzali  znacznie  swoją  epokę.  Główni 
działacze zostali rozstrzelani, a ruch osłabł i w końcu przestał istnieć. Jednak 
jeszcze w tym samym wieku angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista John 
Locke  ogłosił  nowatorską  teorię  państwa,  która  miała  duże  znaczenie  dla 
rozwoju demokracji. Twierdził on, że państwo jest tworzone na mocy umowy 
społecznej,  zgodnie z którą jednostki zrzekają się swoich praw osobistych do 
interpretacji  praw  naturalnych  w  zamian  za  gwarancję,  że  państwo  będzie 
chronić ich naturalne prawo do życia, ich wolności i własności. Jeśli państwo 
nie  wypełnia  tych  gwarancji,  wówczas  ludzie  mają  prawo do jego obalenia.  
Podobne poglądy, choć idące o krok dalej, głosił w XVIII wieku Jean Jacques 
Rousseau, genewski pisarz (tworzący w języku francuskim), pedagog, filozof i 
teoretyk muzyki, który w młodym wieku opuścił  swoje rodzinne miasto i udał  
się  na  wędrówkę  do  Włoch  i  do  Francji.  W  Paryżu  rozpoczął  zdobywanie 
wykształcenia  zajmując  się  filozofią,  literaturą  i  muzyką.  W  końcu  został  
uznany  za  jednego  z  najwybitniejszych  filozofów  francuskiego  Oświecenia. 
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Swoją wizję społeczeństwa ukazał w dziele „Umowa społeczna”. Przedstawił  
tam  model  idealnego  społeczeństwa  żyjącego  w  państwie  o  ustroju 
demokratycznym,  którego  obywatele  dobrowolnie  przestrzegają  porządku 
ustanowionego przez prawo. Jednak wola jednostki dla Rousseau nie liczyła się;  
według  niego  każdy  członek  społeczeństwa  powinien  się  oddać,  wraz  z 
wszystkimi  swoimi  prawami,  całemu społeczeństwu.  Uważał  on,  że  państwo 
musi  być  legitymizowane  przez to,  co po francusku określa  się  jako  volonté  
générale,  a po angielsku jako general  will,  czyli  wolę  powszechną,  wspólną 
wolę  społeczeństwa,  która  wyraża  wspólny  interes  społeczny,  wolę  ogółu. 
Niestety, ową wolę ogółu trudno rozpoznać praktycznie i dlatego każdy dyktator 
mógłby się na owego społecznego suwerena powoływać.  Zatem owe skrajnie  
kolektywistyczne poglądy Rousseau należałoby uznać za utopijne.

Idee  jakie  głosił  John  Locke  i  Jean  Jacques  Rousseau  znalazły 
odzwierciedlenie w Deklaracji niepodległości, która przedstawiała filozoficzne 
uzasadnienie i usprawiedliwienie Rewolucji Amerykańskiej z punktu widzenia 
amerykańskich  kolonistów.  Stany Zjednoczone  Ameryki  stały się  pierwszym 
nowoczesnym  państwem  demokratycznym.  Takie  same  idee,  ale  z  dużo 
większymi i mocniejszymi żądaniami społecznej i politycznej równości stały u 
podstaw  Rewolucji  Francuskiej  (1789)  i  cały  czas  napędzały  ją.  Jednak 
rewolucja ta nie przyniosła Francuzom prawdziwej demokracji, ale raczej zamęt 
i ścinanie głów na gilotynie. Francja nie osiągnęła demokracji aż do powstania 
Trzeciej  Republiki (1870-1940). W XIX wieku demokratyczne formy rządów 
rozwijały się również w Wielkiej Brytanii, gdzie reformatorskie akty prawne z 
1832, 1867 i 1884 roku znacznie rozszerzały prawa wyborcze. Podobne zmiany 
zachodziły w brytyjskich koloniach: Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie, oraz 
w  Szwajcarii,  krajach  skandynawskich,  Holandii,  Belgii  i  innych  krajach 
zachodniej Europy, które w języku angielskim są określane jako Low Countries. 
Wszystkie inne współczesne demokracje powstały dopiero w XX wieku. Jednak 
w  tym  czasie  powstawały  również  państwa,  które  uważały  się  za 
demokratyczne,  a  nawet  używały  tego  słowa  w  swoich  nazwach,  chociaż  z 
prawdziwą  demokracją  nie  miały   nic  wspólnego.  Ich  ustrój  opierał  się  na 
marksistowsko-leninowskich  teoriach,  które  odrzucały  demokrację  w 
zachodnim stylu,  opartą  na  kapitalizmie.  Rządy  tych  krajów,  ogłaszając,  że 
sprawują władzę w imieniu ludu pracującego miast i wsi, sterowały państwem 
bez pozwolenia na realny udział społeczeństwa w tej władzy. Rzecz dotyczyła 
przede wszystkim Związku Radzieckiego, Chin, Wietnamu Północnego, Korei 
Północnej,  Kuby oraz wielu krajów Europy Wschodniej  i  Centralnej,  w tym 
Polski,  która  po  II  Wojnie  Światowej,  w  wyniku  zawartych  (za  plecami 
polskiego społeczeństwa i bez jego zgody) porozumień pomiędzy światowymi 
mocarstwami  w  Teheranie,  Jałcie  i  Poczdamie,  została  przyłączona  do 
sowieckiej  strefy  wpływów.  Polsce  narzucono  system  zwany  dyktaturą 
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proletariatu,  która  w  istocie  była  dyktaturą  partii  komunistycznej  i  z 
proletariatem miała  niewiele  wspólnego.  W gruncie rzeczy to nie była  nawet  
dyktatura  całej  partii,  ale  raczej  jej  wybranych  członków   z  pierwszym 
sekretarzem tej partii na czele, którzy często kierowali się sugestiami płynącymi 
z  Moskwy.  Proces  upadku  komunizmu,  który  miał  miejsce  w  latach 
osiemdziesiątych  ubiegłego  wieku  i  który  rozpoczął  się  w  sierpniu  1980  w 
Stoczni Gdańskiej, zakończył się zburzeniem muru berlińskiego i utworzeniem 
w wielu przez lata podporządkowanych Moskwie krajach europejskich, w tym 
w Polsce, rządów niekomunistycznych opartych na demokratycznych zasadach. 

Demokracja w teorii i w praktyce

Na wstępie trzeba podkreślić, że demokracja od samego początku miała 
swoich  żarliwych  zwolenników  i  zawsze  była  przez  niektórych  popierana,  
ponieważ stanowiła  pewien ideał  sprawiedliwości  zawarty w przekonaniu,  że 
wolność i  równość są dobrem samym w sobie  i  że współudział  w rządzeniu 
podnosi ludzką godność. Idea demokracji ma ścisły i nierozerwalny związek z 
praktyką,  ponieważ  uważa  się,  że  jest  dość  prawdopodobne,  iż  rządzący 
poddawani weryfikacji  i zatwierdzaniu przez głosujących,  będą ich traktować 
bardziej sprawiedliwie, niż gdyby nie byli przez nich wybierani.

Jednak z  drugiej  strony fakt  głosowania  w wyborach  nie  gwarantuje 
eliminacji  ucisku  i  represyjności  władzy.  Wiele  dyktatur,  i  to  zarówno 
lewicowych  jak  i  prawicowych,  wymaga  od  wszystkich  dorosłych  obywateli 
udziału w wyborach, z wyjątkiem dysydentów, których zwykle w taki czy inny 
sposób nie dopuszcza do głosowania. Aby demokracja w pełni realizowała ideał  
sprawiedliwości,  musi  towarzyszyć  jej  wolność  polityczna.  Tego  rodzaju 
wolność  powinna  nie  tylko  dopuszczać  ale  i  popierać  tworzenie  i  istnienie 
różnych frakcji i stronnictw politycznych, co jest ważne nie tylko w teorii aby 
zadośćuczynić  ideałom  moralnym,  ale  także  w  praktyce,  jako  metoda 
funkcjonowania  demokracji.  Prawie  wszystkie  podstawowe  wolności 
demokratyczne, jak wolność słowa, wolność wyznania i wolności ekonomiczne 
zostały  osiągnięte  w wyniku  frakcyjnych  sporów w obrębie  oligarchicznych 
rządów.  Były  to  wolności  uzyskiwane  indywidualnie  np.  przez  urzędników 
publicznych,  którzy usilnie  o  nie  zabiegali  spodziewając  się,  że  gdy zostaną 
odwołani ze swych urzędów, będą nękani przez swoich następców. Jednak w 
miarę, jak poszczególne frakcje i stronnictwa urastały w siłę, owe wolności były 
stopniowo rozszerzane na cały elektorat i w ten sposób stawały się one ochroną 
dla  partii  politycznych,  wolnych  wyborów,  a  tym  samym  ochroną  dla 
demokracji.

Demokracja  była  i  jest  nadal  przez niektórych  uważana  za najlepszy 
ustrój na świecie, a pewne kraje, jak na przykład Stany Zjednoczone, chciałyby 
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ją, przynajmniej oficjalnie, krzewić i rozpowszechniać w krajach uważanych za 
niedemokratyczne.  Tylko dlaczego Winston Churchill  nazwał ją  „najgorszym 
systemem,  nie  licząc  wszystkich  pozostałych”?   Być  może  dlatego,  że  idea 
sprawowania  władzy przez  społeczeństwo  w sposób  pośredni  jest  po  części 
iluzją,  ponieważ  ogranicza  się  głównie  do  wyborów,  nie  mając  na  proces 
rządzenia żadnego wpływu. 

Prawdziwym  ludowładztwem  można  by  nazwać  jedynie  demokrację 
bezpośrednią, w której cała władza należy do ogółu obywateli i w istocie takie  
cechy  miała  demokracja  ateńska,  choć  ograniczała  się  tylko  do  wolnych, 
dorosłych mężczyzn. Obecnie ten typ władzy na ogół nie jest stosowany; może 
on  funkcjonować  jedynie  w  małych  społecznościach.  W  dużych  państwach 
uważanych  za  demokratyczne,  podstawowym  systemem  rządzenia  jest 
demokracja pośrednia. Niekiedy do tego systemu dołączane są pewne elementy 
demokracji  bezpośredniej,  wykorzystywane  przy  podejmowaniu  niektórych 
decyzji,  jak  konsultacja  społeczna,  referendum,  inicjatywa  ludowa  czy  weto 
ludowe.  Jednak  współcześnie  wyznacza  się  im  jedynie  rolę  pomocniczą, 
wykorzystując  je  rzadko  i  wybiórczo.  Tylko  szwajcarski  model  ustrojowy 
opiera się w dużym stopniu na procedurach demokracji bezpośredniej i przez to 
jest najprawdziwszym ludowładztwem. 

Demokracja  pośrednia  to inaczej  demokracja  parlamentarna,  w której 
naród cyklicznie ustanawia swoich reprezentantów w powszechnych wyborach. 
Po ich wybraniu działają oni w imieniu swoich wyborców w różnych ciałach 
przedstawicielskich i  na różnych szczeblach. Na szczeblu najwyższym jest  to 
najczęściej  jedno  lub  dwuizbowy  parlament.  Istotą  tego  systemu  władzy  są 
wolne wybory i kadencyjność ciał przedstawicielskich. 

Państwo prawa

Idea  sprawowania  demokratycznej  władzy  jest  zwykle  łączona  z 
koncepcją  państwa  prawa150.   W  takim państwie  relacje  zachodzące  między 
wszystkimi  podmiotami,  to  jest  wzajemne  relacje  między  poszczególnymi 
organami  władzy,  jak  również  stosunki  między  władzą  państwową  a 
obywatelami,  traktowanymi  jako  jednostki  lub  zrzeszonymi  w  różnych 
organizacjach,  są  dokładnie  określone  przez  przepisy  prawa.  Rządy  prawa 
wymagają,  aby  funkcjonowanie  społeczeństwa  było  podporządkowane 
stabilnym,  nienaruszalnym  i  istniejącym  nie  tylko  w  teorii  ale  powszechnie 
stosowanym w praktyce normom prawnym. Powinny one obejmować nie tylko 
aktywność  obywateli  ale  i  działanie  państwa.  Koncepcja  państwa  prawa 

150 Za twórcę koncepcji państwa prawa uważa się Monteskiusza.
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zakłada,  że zadaniem prawa jest  nie  tylko  regulacja  zachowań jednostki,  ale 
przede  wszystkim ochrona  jednostki  przed  autorytarnym działaniem państwa 
naruszającym jej wolność. 

Podstawą  państwa  prawa  i  jego  fundamentalną  cechą  jest  system 
przepisów  i  regulacji  prawnych.  Powinien  być  to  system  hierarchicznie 
uporządkowany,  spójny  i  niesprzeczny,  który  może  być  budowany  i 
modyfikowany tylko przez uprawnione, kompetentne podmioty. Na szczycie tej 
hierarchii stoi konstytucja, a wszystkie normy prawne niższego rzędu muszą z 
nią być zgodne. Typowe cechy państwa prawa zagwarantowane konstytucyjnie  
to:  trójpodział  władzy,  nieuchronność  i  pewność  prawa151,  równość  wobec 
prawa, gwarancje wolności obywateli oparte na poszanowaniu praw człowieka. 
Niektóre  konstytucje  deklarują  również  urzeczywistnienie  zasad 
sprawiedliwości społecznej.

Prawo w systemach demokratycznego państwa prawnego działa inaczej 
w  stosunku  do  organów  tego  państwa  niż  w  stosunku  do  obywateli.  W 
odniesieniu do obywateli działa zasada:  wszystko, co nie jest zabronione, jest  
dozwolone,  natomiast  w stosunku do organów państwa i jego przedstawicieli 
funkcjonuje  zasada  odwrotna:  wszystko,  co nie  jest  nakazane,  jest  zakazane. 
Oznacza to,  że urzędnicy państwowi nie mogą postępować w odniesieniu do 
obywateli  według swojego widzimisię, ale wszystkie ich działania muszą być 
oparte na przepisach prawa. Obywatele mogą natomiast robić wszystko, czego 
im prawo wyraźnie nie zabrania.

Trójpodział władzy polega na tym, że wyodrębnia się trzy filary władzy: 
władzę  ustawodawczą,  wykonawczą  i  sądowniczą,  które  powinny  być 
niezależne od siebie. Władza ustawodawcza to działalność państwa polegająca  
na  stanowieniu  prawa  za  pośrednictwem specjalnie  przeznaczonego  do  tego 
organu. Jest to zwykle jedno lub dwuizbowy parlament powoływany na drodze 
wyborów.  Uprawnienia  parlamentu  do  tworzenia  i  modyfikacji  prawa  nie 
wykluczają stanowienia prawa w drodze wyjątku przez inne organy państwa (na 
przykład dekrety prezydenta lub premiera). Jednak owe dekrety powinny mieć 
charakter tymczasowy i stanowić szybką reakcję wynikającą z potrzeby chwili  
w  sprawach  nie  cierpiących  zwłoki.  Jeśli  takie  akty  prawne  miałyby 
obowiązywać przez czas dłuższy, to należałoby je zatwierdzić przez parlament, 
który nadałby im formę ustawy.

Parlament  pełni  nie  tylko  funkcję  ustawodawczą  ale  również funkcję 
kontrolną  wobec  władzy  wykonawczej.  Jest  to  dokonywanie  oceny  rządu  i 
udzielanie mu absolutorium, wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty dla premiera  

151 Postępowanie  zawsze  zgodne  z  przepisami  prawa,  sądowa  ochrona  prawna,  stosowanie 
zasady, że prawo nie działa wstecz.
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lub  poszczególnych  członków  rządu  poprzez  uchwalenie  dla  nich  wotum 
zaufania  lub wotum nieufności,  kontrola  budżetu  państwa,  ratyfikowanie  lub 
nieratyfikowanie  zawartych  przez  rząd  umów  międzynarodowych.  Ponadto 
posłowie  mają  zawsze  prawo  zgłaszać  interpelacje  i  zapytania  poselskie  na 
tematy  związane  z  działalnością  rządu.  W  Polsce  władzę  ustawodawczą 
sprawuje Sejm i Senat.

Władza wykonawcza początkowo służyła tylko do wykonywania ustaw, 
ale z czasem oprócz administrowania  państwem jej  zadania  poszerzyły się o 
realizację polityki państwa. W zależności od modelu ustrojowego cała władza 
jest  albo  w  ręku  jednego  organu,  na  przykład  w  ręku  prezydenta 152,  albo 
podzielona jest między dwa organy, na przykład głowę państwa i rząd. W tym 
drugim przypadku istnieje konieczność prawnego rozdzielenia ich kompetencji 
aby  uniknąć  między  nimi  konfliktu.  Istnieją  tu  różne  rozwiązania  odnośnie 
wzajemnych  relacji  tych  organów  i  podziału  ich  kompetencji,  na  przykład 
system kanclerski w Niemczech i system gabinetowy w Wielkiej  Brytanii.  W 
Polsce  władzę  wykonawczą  sprawują  Rada  Ministrów  i  Prezydent 
Rzeczpospolitej, przy czym uprawnienia prezydenta są zdecydowanie mniejsze 
niż rządu, jakkolwiek Prezydent RP sprawuje również pewną funkcję kontrolną 
nad parlamentem, ponieważ może na przykład odmówić podpisania ustawy lub 
skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, który czuwa nad zgodnością aktów 
prawnych z konstytucją. 

Niezależnie od systemu sprawowania władzy wykonawczej  istnieje tu 
zawsze  pewna  dająca  się  zaobserwować  prawidłowość.  Każdy  rząd  ma 
tendencję  do  zawłaszczania  władzy czyli  do  poszerzania  zakresu  swojej 
władzy.  Z jednej  strony taka tendencja  wydaje  się być zrozumiała,  ponieważ 
tego  rodzaju  praktyka  jest  zwykle  uzasadniana  tym,  że  wówczas  organ 
wykonawczy  może  sprawniej  i  skuteczniej  działać  w  interesie  i  dla  dobra 
ogółu. Z drugiej strony nadmiar władzy często prowadzi do jej nadużywania, co 
nie przynosi korzyści całemu społeczeństwu, ale działa w interesie i dla dobra 
tylko wybranych jednostek lub grup. Władza sama w sobie może stać się celem 
dla  tych,  którzy ją  sprawują,  ponieważ  daje  rządzącym przewagę  nad  resztą 
społeczeństwa, która pozwala ludzi kontrolować i nimi manipulować.

Trzecią  władzą  praworządnego  państwa  jest  władza  sądownicza, 
sprawowana  przez  wymiar  sprawiedliwości   składający  się  z  niezależnych  i 
niezawisłych sądów. Owa niezawisłość ma charakter zarówno indywidualny jak 
i instytucjonalny, bowiem odnosi się zarówno do poszczególnych sędziów jak 
do  sądowych  instytucji.  Chodzi  tu  o  to,  że  sądownictwo  musi  mieć  prawne 
gwarancje, aby nie było możliwe wywieranie jakiejkolwiek presji na sędziów i  

152 Taki model funkcjonuje w USA.
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sądy.  Organy  rządowe  swą  działalność  administracyjną  wobec  władzy 
sądowniczej  powinny realizować  tak,  aby  nie  wpływać  na  treść  wyroków  i 
rozstrzygnięć  sądowych.  Oczywiście  ten  postulat  nie  może  być  w  pełni 
zrealizowany,  ponieważ władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza nie 
są od siebie całkowicie niezależne. To właśnie rząd i parlament określają budżet  
wymiaru  sprawiedliwości,  to  parlament  poprzez odpowiednie  ustawy określa 
sposób działania i organizacji sądownictwa, itp. 

Zadaniem sądów jest  wydawanie wyroków w sprawach związanych z 
prawem  karnym,  cywilnym  i  administracyjnym,  w  tym  orzekanie  kar, 
rozstrzyganie  sporów.  Niektóre  organy  władzy  sądowniczej  (trybunały) 
kontrolują działalność pozostałych organów państwa pod względem zgodności 
ich działań z prawem i  konstytucją.  W Polsce  władzę sądowniczą sprawują:  
sądy  powszechne,  sądy  administracyjne,  sądy  wojskowe,  Sąd  Najwyższy, 
Trybunał  Konstytucyjny  i  Trybunał  Stanu.  Sądy  zorganizowane  są 
hierarchicznie, w ten sposób, że od wyroku można się odwołać do wyższych 
szczebli;  najwyższą  instancją  jest  Sąd  Najwyższy.  Trybunał  Konstytucyjny 
kontroluje  parlament pod względem zgodności ustaw z Konstytucją, a Trybunał 
Stanu  pociąga  do  odpowiedzialności  za  naruszenie  Konstytucji  lub  ustawy 
najwyższych  urzędników  państwowych,  takich  jak  prezydent,  premier, 
Marszałek Sejmu,  Marszałek Senatu,  itp.  Może pozbawić  takie  osoby prawa 
wyborczego,  odznaczeń  i  tytułów  honorowych,  pozbawić  zajmowanego 
stanowiska i zakazać obejmowania kierowniczych stanowisk, a także pozbawić 
mandatu  poselskiego.  Może  też  orzekać  kary  przewidziane  w  ustawach  za 
przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

W  praktycznym  funkcjonowaniu  demokracji  występuje  również 
czynnik,  który  niektórzy  nazywają  „czwartą  władzą”.  Chodzi  o  środki 
masowego przekazu, które mają moc silnego oddziaływania na ludzi, wpływania 
na  ich  poglądy  i  opinie.  Potęga  mediów  jest  tak  wielka,  że  mogą  one 
kształtować  społeczeństwo,  manipulować  nim,  a  nawet  w  znaczący  sposób 
wpływać  na  politykę  państwa.  Prasa,  radio,  telewizja,  a  ostatnio  w  coraz 
większym stopniu Internet, odgrywają dominującą rolę w sprawowaniu czwartej 
władzy.  Dla  prawidłowego  działania  demokracji  jest  potrzebne,  aby  media 
były wolne, ponieważ mogą one wtedy spełniać funkcje kontrolne – swobodnie 
obserwować  poprzednio  wymienione  trzy  filary  władzy i  ujawniać  wszelkie 
nieprawidłowości, nie dopuszczając w ten sposób do nadużyć i korupcji. Tylko 
niezależne od rządzących  media  dają  pewność,  że  nie  będą wykorzystywane 
przez władzę do działań socjotechnicznych, w tym do tendencyjnej propagandy 
i  indoktrynacji  społeczeństwa.  Postulat  całkowitej  niezależności  mediów jest 
trudny  do  osiągnięcia.  Publiczne  środki  masowego  przekazu  są  często, 
przynajmniej  w jakimś stopniu,  uzależnione od władzy,  a media  prywatne są 
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zależne od ich właścicieli.  Oprócz tego, w obu przypadkach wpływ na media  
mogą wywierać reklamodawcy, którzy je dofinansowują lub nawet całkowicie 
finansują  oraz sponsorzy wspierający określone przedsięwzięcia tych mediów 
(np. wybrane programy telewizyjne). Jednak idea wolności mediów generalnie 
sprawdza  się  tam,  gdzie  władza  nie  zdołała  ich  sobie  podporządkować. 
Niezależność  środków  masowego  przekazu  zdaje  egzamin  szczególnie  w 
Stanach Zjednoczonych, gdzie media mają taką siłę, że mogą doprowadzić do 
dymisji  najwyższych  dygnitarzy  państwowych,  a  nawet  złożyć  prezydenta  z 
urzędu. 

Praworządność  dla  demokracji  jest  rzeczą  niezwykle  ważną,  ale  nie 
może być ona ślepym i bezkrytycznym podporządkowaniem się jakiemukolwiek 
prawu. Wielu podważało i nadal podważa absolutyzm w traktowaniu prawa jako 
nienaruszalnego  systemu  dogmatycznie  pojmowanych  zasad,  które  można 
zmienić  jedynie  metodami  parlamentarnymi,  ale  których  żadna  indywidualna 
jednostka,  ani  instytucja  nie  może  bezkarnie  złamać.  Przykładem  typowej 
postawy takich krytycznie nastawionych jednostek w kwestii  absolutyzmu  w 
traktowaniu  prawa  jest  wypowiedź  Kornela  Morawieckiego,  wygłoszona  z 
sejmowej  mównicy w listopadzie  2015 roku:  „Prawo jest  ważną rzeczą,  ale  
prawo to nie świętość. Nad prawem jest dobro narodu - jeśli prawo to dobro  
zaburza, to nie wolno nam uważać go za coś, czego nie możemy naruszyć, czego  
nie możemy zmienić. Prawo ma służyć nam. Prawo, które nie służy narodowi, to  
jest  bezprawie...”  Morawiecki  za  tę  wypowiedź  dostał  burzę  oklasków,  ale 
potem bardzo wielu  mocno  ją  krytykowało.  Bo w istocie  jest  to  zastąpienie 
jednego  dogmatu  –  prymatu  prawa  –  innym  dogmatem  –  prymatem  dobra 
narodu. Kto miałby ustalać, co jest dobrem narodu, a co nie jest? Co narodowi 
służy,  a  co  nie  służy?  Może  tę  rolę  miałby  pełnić  kościół  katolicki,  może 
wybrane elity intelektualne, może określeni przedstawiciele nauki, a może jakiś  
dyktator?  Ponadto  wypowiedź  ta  pachnie  trochę  nacjonalistycznym 
kolektywizmem,  bowiem  nie  ma  tu  miejsca  na  dobro  indywidualne,  dobro 
jednostki,  ale  chodzi  o  działanie  w  służbie  narodu,  które  nie  zawsze  jest  
działaniem dla  dobra konkretnego człowieka153.  W przeszłości  przerabialiśmy 
już socjalistyczny kolektywizm, który wmawiał nam, że partia jest przewodnią 
siłą narodu i ona wyznacza wszystkie trendy oraz określa co dla socjalizmu jest  
dobre, a co nie jest. Oprócz tego pojęcie dobra konkretnego narodu nie zawsze 
jest  zgodne z pojęciem dobra innych narodów. Dla dobra narodu rosyjskiego 
wydaje  się  korzystne  przyłączenie  Krymu  do  Rosji,  ale  dla  dobra  narodu 
ukraińskiego Krym powinien pozostać przy Ukrainie. Hitler dla dobra Niemiec 

153 Dobro wyższej struktury organizacyjnej wymaga czasem rezygnacji z dobra jednostek, które 
nierzadko muszą się dla niego poświęcić. Dlatego, np.  na wojnie wyznacza się żołnierzom 
zadania, które prowadzą do pewnej śmierci oraz poświęca się drużynę, aby ratować pluton czy 
kompanię.
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chciał  nawet  całkowicie  wyeliminować  niektóre  inne  narody.  Pojęcie  dobra 
narodu  może  więc  przy  specyficznej  jego  interpretacji  pachnąć  również 
nacjonalizmem.

Mimo że można mieć zastrzeżenia do cytowanej  wypowiedzi Kornela 
Morawieckiego, to jednak wydaje się, że jest w niej ukryta pewna słuszna myśl  
krytyczna:  Sprawiedliwość nie może polegać na ślepym stosowaniu prawa. 
Jeśli  ktoś  chce być naprawdę sprawiedliwy,  jego ostatecznym kryterium 
rozstrzygającym  powinna  być  miłość  bezwarunkowa,  oczywiście  tylko 
wtedy,  gdy ów ktoś jest  zdolny do pojmowania  i  odczuwania  takiej  miłości. 
Należy podkreślić,  że  chodzi  tu  wyłącznie  o tego  rodzaju  czystą  miłość,  bo 
wszystkie inne jej formy są niemal zawsze w mniejszym lub większym stopniu 
skażone jakimś osobistym interesem, co pozbawia je przywileju dominacji nad 
prawem.  Tylko  czysta,  boska  miłość  może  stanowić  ostateczne  kryterium 
wszystkiego, bo ostatecznie tylko ona jest naprawdę sprawiedliwa. I tylko sam 
zainteresowany,  działając  uczciwie  bez  samooszukiwania  się,  może  ją 
rozpoznać  i  na  nią  się  powoływać.  Rzecz  jasna  działanie  w  imię  miłości  
bezwarunkowej może być sprzeczne z prawem i implikować sankcje karne, ale 
działający godzi się na to i gotów jest je ponieść. Sprawiedliwy sędzia powinien 
to uwzględnić. Oczywiście wciąż zdarzają się bezduszni strażnicy prawa, którzy 
przedkładają  je  nade  wszystko,  ale  podnoszenie  poziomu  moralnego 
społeczeństw jest postępującym procesem i taka sytuacja, aby skazać kogoś na 
ciężkie galery za kradzież bochenka chleba dla głodującej rodziny, jak to miało  
miejsce w powieści Wiktora Hugo Nędznicy, nie byłaby chyba już dziś możliwa. 
Jednak  nadal  jest  wiele  takich  okoliczności,  kiedy obowiązek przestrzegania 
prawa stawia się wyżej od miłości. Ludzie, w których jest duży poziom lęku, nie 
znają prawdziwej miłości i wybierają zemstę, nienawiść, karanie i piętnowanie.  
Nie wiedzą, że miłość wybacza, usprawiedliwia i ułaskawia.

Ciemne strony demokracji

Trójpodział władzy w teorii powinien powodować podział kompetencji 
tej  władzy i  zagwarantować  niezależność  trzech  jej  oddzielnych  filarów.  W 
praktyce dochodzi jednak do różnych wypaczeń, gdyż ten postulat nie może być 
w  pełni  zrealizowany,  ponieważ,  jak  już  poprzednio  powiedziano,  władza 
ustawodawcza,  wykonawcza  i  sądownicza  nie  są  od  siebie  całkowicie 
niezależne.  To  właśnie  rząd  i  parlament  określają  budżet  wymiaru 
sprawiedliwości,  to  parlament  poprzez  odpowiednie  ustawy  określa  sposób 
działania i organizacji sądownictwa, to prezydent może nie podpisać ustawy lub 
skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał Konstytucyjny może 
orzec jej niezgodność z Konstytucją, to Trybunał Stanu może uznać działalność 



134

wysokich  przedstawicieli  władzy  za  niezgodną  z  prawem  i  ich  ukarać,  itp. 
Wymienione trzy filary władzy są w rzeczywistości  ze sobą w taki  czy inny 
sposób powiązane i mogą na siebie wpływać, stawiać sobie nawzajem warunki,  
a  nawet  w jakimś  stopniu  się  szantażować.  Ich  niezależność  od  siebie  jest,  
przynajmniej do pewnego stopnia, fikcją.

Demokracja  pośrednia  nie  zapewnia  w  pełni  skutecznej  kontroli 
wybranych  reprezentantów  do  parlamentu  przez  tych,  którzy  ich  wybrali.  
Teoretycznie istnieje odpowiedzialność wybranych posłów czy senatorów przed 
swoim elektoratem w trakcie wykonywania mandatu. W praktyce wyborcy mają 
zazwyczaj nikłe, jeśli nie zerowe możliwości ich rozliczenia i pociągnięcia do 
odpowiedzialności  w  ciągu  bieżącej  kadencji;  nie  mogą  też  pozbawić  ich 
mandatu. Jedyne co mogą, to nie wybrać ich na następną kadencję. Jest to więc 
jedynie  odpowiedzialność polityczna,  która ma szanse się w pewnym stopniu 
urzeczywistnić,  ale   z  dużym  opóźnieniem.  Wyborcom  niezadowolonym  z 
działalności posłów lub senatorów pozostają tylko różne formy protestu, strajki 
i  demonstracje  uliczne.  Takie  niezadowolenie  społeczne,  jeśli  się  nasila,  w 
skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do rewolucji.

Problem  odpowiedzialności  parlamentu  za  uchwalane  ustawy  ma 
szerszy  zakres  niż  tylko  rozliczanie  się  z  wyborcami  w  kwestii 
niezrealizowanych obietnic. Zasadnicza sprawa polega na tym, że posłowie nie 
muszą  się  rozliczać  z  niczego,  a  w  szczególności  nie  ponoszą  żadnej 
odpowiedzialności  za   to,  jaką  ustawę  uchwalili,  choćby  była  to  ustawa 
nieprzemyślana  i  niedopracowana,  a  nawet  całkiem  zła,  niebezpieczna  lub 
szkodliwa  dla  państwa  i  obywateli.  Trybunał  Konstytucyjny,  nawet  jeśli 
prawidłowo działa,   nie zapewnia pełnej  ochrony przed takimi  ustawami,  bo 
bada  tylko  zgodność  ustaw  z  Konstytucją,  ale  nie  uwzględnia  skutków  ich 
wprowadzenia,  szczególnie  w  aspekcie  moralnym,  dlatego  ustawa  formalnie 
zgodna z Konstytucją może pociągać za sobą destrukcyjne skutki, prowadzić w 
odczuciu społecznym do niesprawiedliwości, a nawet powodować wielkie zło. 
Posłowie mogą co prawda być postawieni przed Trybunałem Stanu154, ale nie za 

154 Trybunał Stanu w Polsce wydaje się być w dużym stopniu martwą instytucją. Jedyne znane 
postępowanie przed tym gremium w okresie II  Rzeczypospolitej  odbyło  się w 1929 roku,  
kiedy to  ówczesny minister  skarbu  Gabriel  Czechowicz  został  oskarżony o  wykorzystanie 
nadwyżek budżetowych państwa. Sprawa ta została skierowania do ponownego rozpatrzenia 
przez sejm, do czego nigdy nie doszło. Po wojnie w 1984 roku rozpatrywano sprawę byłego 
premiera  Piotra  Jaroszewicza  i  byłego  wicepremiera  Tadeusza  Pyki,  która  skończyła  się  
umorzeniem. W 1997 roku skazano dwie osoby w tzw. „aferze alkoholowej” na 5 lat utraty 
biernego prawa wyborczego i zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych: byłego ministra 
współpracy gospodarczej  z zagranicą Dominika  Jastrzębskiego  i  byłego  prezesa Głównego 
Urzędu Ceł Jerzego Ćwieka. Obecnie wciąż toczy się sprawa byłego ministra skarbu Emila 
Wąsacza. W sumie w ciągu całego czasu istnienia Trybunału Stanu skazano tylko trzy osoby. 
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to jak głosowali155.  Parlament w demokracji pośredniej jest więc  najbardziej 
nieodpowiedzialną instytucją na świecie.

Władza  wykonawcza,  jak  już  o  tym  wspomniano,  ma  tendencję  do 
zawłaszczania,  do  poszerzania  zakresu  swojej  władzy.  Często  zabiega  w 
parlamencie o uchwalenie ustaw, które by ją umacniały, poszerzały jej zakres i 
wspierały jej zamiary. Chciałaby sobie w taki czy inny sposób podporządkować 
różne organa, mieć tam wpływ na cokolwiek, np. na obsadę stanowisk lub w 
skrajnych  przypadkach  nawet  na  wszystko  co  możliwe.  Przedstawiciele  tej  
władzy pragnęliby sprawować w miarę pełną kontrolę nad całością, a nawet w 
jakimś  stopniu  manipulować  w  teorii  niezawisłymi  sędziami.  Jeśli  istnieją  
skuteczne  konstytucyjne  i  ustawowe  mechanizmy  ochronne,  to  władzy 
wykonawczej  nie  udaje  się  zwykle  zawłaszczyć  pełni  władzy.  Jeśli  jednak 
parlament  jest  zdominowany przez  zwolenników tej  władzy,  a  w Trybunale 
Konstytucyjnym działają odpowiednio dobrani sędziowie, to wówczas szanse na 
taki obrót sprawy znacznie wzrastają.

Władza sądownicza z kolei  ma tendencję  do zamykania  się w swoim 
środowisku,  tworzenia struktur zamkniętych  o korporacyjnym charakterze. W 
imię  sędziowskiej  niezawisłości  nadaje  się  sędziom  immunitet,  który  nie 
pozwala ich skazać nie tylko za korupcję, ale także za prowadzenie samochodu 
w stanie nietrzeźwym. Nie można im nawet wypisać mandatu za przekroczenie 
prędkości. Nie jest możliwe pociągnięcie ich do odpowiedzialności bez zgody 
sądu dyscyplinarnego, a tego rodzaju sądy wydają na to zgodę raczej rzadko i w 
dodatku  działają  powoli,  z  dużym  opóźnieniem.  Niezawisłość  sędziowska 
wyrażająca  się  poprzez  nieusuwalność  ze  stanowiska,  brak  możliwości 
służbowego  przeniesienia  na  inne  stanowisko  lub  do  innej  siedziby  oraz 
immunitet  sędziowski,  jest  na  obecnym  poziomie  zdemoralizowania  władzy 
absolutnie  konieczna,  aby  chronić  sędziów  przed  różnymi  naciskami,  które 
uniemożliwiałyby  im  rzetelne  wykonywanie  zawodu  zgodnie  z  prawem  i 
własnym sumieniem.  Ale  z drugiej  strony immunitet  ten nie może blokować 
szybkiego  pociągnięcia  sędziego  do  odpowiedzialności  za  ewidentne  i 
udowodnione złamanie prawa, niezależnie od tego czy jest to prawo karne czy 
drogowe. Niestety, korporacyjność tego zawodu156 sprzyja zapewnianiu sędziom 
bezkarności  raczej  niż  sprawiedliwym  wobec  nich  działaniom.  Dlatego  nie 
pozbawiony  słuszności  wydaje  się  postulat  poddania  przedstawicieli  tego 

155 Można  ich  postawić  przed  TS  tylko  za  naruszenie  zakazu  prowadzenia  działalności 
gospodarczej, która pozwala na uzyskiwanie korzyści majątkowych ze Skarbu Państwa oraz za 
naruszenie zakazu nabywania majątku ze Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. 

156 Podobnie korporacyjność zawodu komornika sądowego sprzyjała bezkarności komorników i 
uniemożliwiała  pociągniecie  ich  do  odpowiedzialności  za  bezprawne,  a  nawet  przestępcze 
działania. Wydaje się, że obecnie władza wystarczająco zwróciła już na to uwagę i zaczyna  
sobie radzić w tych sprawach.
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zawodu kontroli  dokonywanej  przez podmioty spoza zamkniętego środowiska 
prawniczego, w tym kontroli społecznej. Problem tylko w tym, że owe kontrolne 
gremia musiałaby się składać z ludzi mądrych, kompetentnych i nieskazitelnych 
etycznie,  co  w  obecnych  czasach  nie  jest  jeszcze  możliwe.  Dziś  większość 
aktywistów i działaczy politycznych funkcjonuje według idei makiawelicznych 
raczej niż według zasad opartych na prawdzie i miłości bliźniego. Jest niemal  
pewne, że ci, którzy mieliby prawo do kontrolowania sędziów, czy prędzej czy 
później  zaczęliby je  wykorzystywać  w niezbyt  szlachetnych  celach.  Dopiero 
oczyszczenie  moralne  całego  społeczeństwa  mogłoby  przynieść  pozytywne 
rezultaty.

Z drugiej strony nie można sędziów ubezwłasnowolniać.  Nie można im 
dyktować wyroków ani zamykać ust. Trzeba im zapewnić dostateczną swobodę 
działania,  aby  mogli  bez  przeszkód  pełnić  swoje  funkcje.  Można  dopuścić 
popełnianie przez nich błędów, ale z drugiej strony sędzia, który ma na swym 
koncie  zbyt  wiele  pomyłek,  raczej  nie  powinien  być  sędzią.  Poważne 
zastrzeżenia można by mieć do nich tylko w takich sytuacjach, gdy daje się im 
udowodnić  ponad  wszelką  wątpliwość  niesprawiedliwe  rozstrzygnięcia, 
dokonane  w  braku  dostatecznej  pewności  co  do  winy  lub  niewinności 
osądzanych lub w nawet w przypadku istnienia takiej pewności, podejmowane 
wbrew logice i istniejącym faktom, a spowodowane uleganiem naciskom osób 
wpływowych,  prywatnym interesem, korupcją, lękiem przed opinią publiczną, 
niekompetencją  lub  nawet  zwykłą  głupotą  (na  przykład  manifestującą  się 
bezmyślnym  i  kurczowym  trzymaniem  się  litery  prawa  w  sytuacji,  gdy 
należałoby  się  odwołać  do  jego  ducha).  Nie  można  również  dopuścić,  aby 
sędziowie w sposób ewidentny łamali prawo, powodowali po pijanemu wypadki 
drogowe,  dokonywali  kradzieży  w  hipermarketach,  itp.  Niezawisłość 
sędziowska nie może być absolutna, musi mieć swoje granice. Oczywiście jako 
generalną zasadę należy przyjąć, że kwestionowanie sędziowskich wyroków i 
karanie  ich  za  niezgodne  z  intencjami  rządzących  rozstrzygnięcia  jest  
niedopuszczalne, bo jest to nie tylko podważanie niezawisłości sędziowskiej ale 
też  naruszanie  trójpodziału  władzy.  Ale  co  wtedy,  jeśli  istnieją  niezbite  i  
niepodważalne dowody winy oskarżonego, a sędzia go uniewinnia lub orzeka 
niewspółmiernie łagodny wyrok w stosunku do popełnionego przestępstwa? Co 
wtedy,  jeśli  nie  ma  takich  niezbitych  dowodów  winy,  a  wiele  przesłanek 
wskazuje na niewinność oskarżonego, jednak mimo wątpliwości sędzia wydaje 
wyrok skazujący (np. z powodów politycznych, z powodu tego, że nie chce się 
narazić na różne ataki (mediów, opinii  publicznej,  która już dawno wyrok na 
skazanego wydała, itp., lub ze względu na jakieś osobiste uprzedzenia)? Czym 
innym jest  błąd  w rozpoznaniu  prawdy,  a  czym innym jest  niesprawiedliwy 
wyrok   wydany  w  pełnej  świadomości  tego  czynu.  Oczywiście  od 
niesprawiedliwego wyroku zawsze można się odwołać,  ale już sam fakt jego 
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orzeczenia jest czynem moralnie nagannym. Dlatego w tym drugim przypadku 
sędziego nie powinien chronić immunitet i niewątpliwie należałoby go ukarać. 

 Problem niesłusznych  rozstrzygnięć  dotyczy wszelkich  sędziów,  nie 
tylko tych, którzy działają w wymiarze sprawiedliwości,  ale także wszystkich 
innych,  na  przykład   sędziów  sportowych.  Jeszcze  nie  tak  dawno  arbitrzy 
piłkarscy ogłaszali faule lub ich nie dostrzegali wbrew oczywistym dowodom 
pochodzącym z nagrań telewizyjnych i nikt nie mógł ich postanowień anulować. 
Zatem w interesie sprawiedliwości kontrola wszystkich rodzajów sędziów, 
przy  obecnym poziomie  moralnym   społeczeństwa,  wydaje  się  więc  być 
niezbędna, ale z drugiej strony, z praktycznego punktu widzenia,  dziś wydaje 
się ona mało realna. Bo kto miałby sprawdzać i  osądzać sędziów?  I gdzie 
takich kontrolerów można by znaleźć i kto miałby ich wyznaczać? Każda taka 
osoba lub takie gremium byłoby natychmiast oskarżane o wywieranie na tych 
sędziów  nacisków  i  naruszanie  niezawisłości  sędziowskiej.   Obecnie,  w 
mrocznych wciąż czasach, wydaje  się to nadal  niemożliwe, ale musimy mieć 
nadzieję,  że  przyszłość  w końcu rozświetli  się  blaskiem mądrości,  prawdy i  
zrozumienia. 

Istnieje  nawet  taka  ewentualność,  że  demokracja  może  obrócić  się 
przeciwko  sobie  samej.  Drastycznym,  choć  mało  prawdopodobnym 
przykładem  jest  demokratycznie  uchwalona  przez  wymaganą  większość 
parlamentarną  zmiana  ustroju  poprzez  zmianę  konstytucji,  w  wyniku  której 
dotychczasowy  system  zamienia  się  w  dyktaturę  lub  monarchię  absolutną. 
Inaczej  mówiąc, tak jak każda jednostka może popełnić samobójstwo, tak też 
demokracja może uchwalić swój koniec.  Taka możliwość zawsze istnieje, jeśli  
kierowana autorytarnie partia rządząca ma dużą przewagę we parlamencie. W 
takiej sytuacji opozycja jest niezdolna do skutecznego działania i nie może się 
niczemu  przeciwstawić.  Kierownictwo  państwa  może  wtedy  co  prawda 
uchwalić wszystko i rządzić jak chce, ale równocześnie najłatwiej  mu zejść z 
drogi  demokracji.  Dla  demokracji  jest  więc  lepiej,  aby  istniała  pewna 
równowaga  sił  między rządem i  opozycją,  bo  to  pozwala  w jakimś  stopniu 
pohamować  niebezpieczne  zapędy  władzy.  Jeśli  dodatkowo  rządzący  mają 
większość pozwalającą na zmianę konstytucji,  to wówczas sytuacja  może się 
stać  wręcz  niebezpieczna  dla  demokracji.  Jednak  nawet  bez  takiej  przewagi 
władza może próbować zmieniać system wyłącznie za pomocą ustaw, jeśli zdoła 
przejąć  kontrolę  nad  organem stojącym na  straży przestrzegania  konstytucji. 
Wiele dyktatur (w tym ustrój komunistyczny zwany też dyktaturą proletariatu) 
głosiło, że sprawowana przez nie władza jest w pełni demokratyczna, podczas 
gdy  wszystkie  trzy  elementy  trójpodziału  władzy  były  jej  w  pełni 
podporządkowane.  Do  rządu  byli  powoływani  ludzie  wierni  tej  władzy, 
starannie  też  dobierano  posłusznych  sędziów,  którzy bali  się  wydawać  takie 
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wyroki, które by się tej  władzy nie podobały.  Dziś głosi się,  że komuniści w 
Polsce fałszowali wybory parlamentarne. Jednak to nie wydaje się być w pełni  
prawdą. Oni po prostu, w przeważającej liczbie przypadków, nie musieli  tego 
robić, bo przecież sami wyznaczali właściwie dobranych kandydatów na posłów 
i tych najbardziej dla nich odpowiednich umieszczali na pierwszych miejscach 
list.  Wymyślili przy tym iście szatańską rzecz – głosowanie bez skreśleń. Osoby 
na początkowych miejscach list  wyborczych były preferowane i w związku z 
tym,  jeśli  ktoś  chciał  na  nie  głosować,  nie  musiał  iść  do  kabiny  i  skreślać 
pozostałe;  wystarczyło,  że wrzucił  do urny czystą,  nie zawierającą zaznaczeń 
listę.  Wiele  osób ze  strachu nie  szło do kabiny,  aby nie  być  posądzonym o 
niechęć  wobec  władzy  ludowej.  Podejrzewali,  że  członkowie  komisji  w 
lokalach  wyborczych  mogą,  w  razie  nieprawomyślnego  głosowania,  stawiać 
fajki przy ich nazwiskach.  Niektórzy, głosując bez skreśleń,  chcieli się w ten 
sposób tej władzy podlizać. 

Jest zatem wiele możliwości  przekształcania się demokracji  w system 
częściowo  lub  nawet  całkowicie  niedemokratyczny.  Krzysztof  Zanussi 
powiedział,  że  „Demokracja  jest  wiecznie  zagrożona,  bo  jest  nietrwałym  
układem”157 Może  ona  bowiem łatwo  zostać  ograniczona,  a  nawet  zupełnie 
unicestwiona lub może przekształcić się w swoją parodię. Jednym z symptomów 
wskazujących  na  to,  że  tego  rodzaju  proces  się  rozpoczyna  są  próby 
ograniczenia  przez  władzę  niezależności  mediów.  Władza  chce 
podporządkować  sobie  wolne  media,  aby  nie  mogły  patrzeć  jej  na  ręce  i  
demaskować  jej  pozorowanych  działań.  Kontrola  nad  środkami  masowego 
przekazu jest jej potrzebna również dlatego, że są one doskonałym narzędziem 
indoktrynacji. Cechą charakterystyczną wszystkich udawanych demokracji jest 
to,  że  każda  taka  władza  co  innego  głosi,  a  co  innego  robi.  Wypowiada 
zazwyczaj  wzniosłe  hasła  i  ogłasza  szczytne  cele.  Tak  na  przykład  czynili  
komuniści stale obwieszczając, że budują socjalizm, a perspektywicznie dążą do 
zbudowania  komunizmu,  który  według  nich  miałby  być  ustrojem 
sprawiedliwości  społecznej.  W rzeczywistości  chodziło  o  podporządkowanie 
sobie społeczeństwa. Ciekawe, że wielu ludzi przynajmniej początkowo dało się 
na to nabrać. Było tak dlatego, że komuniści, mimo że walczyli z przeciwnikami  
politycznymi  nazywając  ich  wrogami  ludu,  siłami  antysocjalistycznymi, 
spekulantami,  a  nawet  „zasraną  inteligencją”,  to  jednak  starali  się  pozyskać 
najsłabsze warstwy społeczne,  dając  im poczucie  bezpieczeństwa socjalnego. 
Istotnie,  w czasach komunistycznych praktycznie  nie było bezrobocia,  każdy,  
kto chciał  mieć pracę, to ją  miał.   Nie było bezdomnych z konieczności,  ale  
zdarzali się tacy z własnego wyboru. Przypadki, że ktoś zamarzł w zimie pod 

157 Mówił o tym w programie  „Nie ma żartów”, prowadzonym przez Elizę Michalik, w dniu 13  
kwietnia 2016 roku. Wywiad ten jest dostępny w YouTube.
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mostem lub w na działce, w zasadzie nie występowały, a jeśli nawet zdarzały 
się,  to  bardzo  rzadko.  Również  publiczna  służba  zdrowia  działała  znacznie 
skuteczniej niż teraz158, nie było przypadków wielomiesięcznego oczekiwania w 
kolejce do specjalistów. Liczne przywileje i ulgi dla osób mało zarabiających 
nastawiały ich pozytywnie do władzy. Preferowano przy tym klasę robotniczą i 
chłopów, na przykład oferując im punkty za pochodzenie przy ubieganiu się o 
przyjęcie na studia wyższe. Komuniści nawet niepowodzenia obracali na własną 
korzyść, tłumacząc je działaniem wrogich sił i mobilizując swoich zwolenników 
do walki  z tymi  siłami.  Był  to powód,  dla którego niektórzy długo popierali 
komunistyczną  władzę,  głęboko  wierząc  w to,  co  głosiła.  Dopiero  po  wielu 
latach, gdy poczuli fałsz na własnej skórze i odkryli czym jest taka pozorowana 
demokracja, zmieniali zdanie.

Poważnym  mankamentem  demokratycznego  zarządzania  za  pomocą 
głosowania,  jest  to,  że  większość  spraw  rozstrzyga  się  zwykłą  większością 
głosów.  Dotyczy  to  zarówno  głosowań  wyborczych,  parlamentarnych  jak  i 
referendów. Kiedy 90 % głosujących jest za danym rozwiązaniem a tylko 10% 
mu  się  sprzeciwia,  to  wtedy  taka  większość  jest  reprezentatywna  i  jest 
oczywiste, za jaką opcją głosujące gremium się opowiada. Jeśli jednak różnica 
jest niewielka i na przykład tylko 51% opowiada się za a 49% – przeciw, to po 
takim  głosowaniu  zawsze  prawie  połowa  będzie  niezadowolona.  Trzeba 
podkreślić również, że tak niewielkie różnice często podlegają wahaniom, więc 
niezadowolenie może nawet wzrosnąć, ale ponieważ już klamka zapadła, nic nie 
da się  zrobić.  Przykładem może być  wybór  prezydenta  Donalda  Trumpa,  na 
którego prawie połowa Amerykanów nie głosowała, a dzisiaj może nawet już 
więcej  niż połowa wyborców nie do końca go akceptuje.  Innym przykładem 
jest wynik referendum w sprawie  Brexitu, gdzie wyjście Brytyjczyków z Unii 
Europejskiej zostało wybrane niewielką przewagą głosów. Ale gdy przyszło co 
do czego,  nastroje  głosujących  się  zmieniły i  jak  pokazują  sondaże,  obecnie 
(listopad 2018) większość zagłosowałaby już za pozostaniem w Unii. Ciekawe, 
jak Wielka Brytania z tego wybrnie? Tak czy inaczej, aby takie głosowania były 
bardziej  znaczące i  reprezentowały wolę zdecydowanej  większości,  trzeba by 
inaczej  poustawiać  kryteria  ważności  głosowań,  wykluczając  sytuacje,  gdy 
głosy rozłożą się w proporcji „prawie jeden do jednego”.

Jednym z fundamentalnych zarzutów wobec zarówno bezpośredniej jak 
i pośredniej  formy  demokracji jest fakt, że  głos głupca liczy się w niej tak 
samo,  jak głos  mędrca.  Dlatego,  zwłaszcza w demokracjach  bezpośrednich, 

158 Działania ówczesnej medycyny opierały się na prostych zasadach i środkach, nie było terapii 
za  5  milionów  dolarów,  ale  też  takie  współczesne  terapie  należałoby  uznać  za  coś  
kuriozalnego,  za wynaturzone działania współczesnej, przesyconej  kapitalizmem medycyny. 
Zdrowia, a tym bardziej życia ludzkiego nie można przeliczać na dolary.
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gdzie  podstawową  metodą  podejmowania  decyzji  jest  referendum,  na 
głosujących spoczywa szczególna odpowiedzialność za te decyzje. Problem jest  
w  tym,  że  głupców  bardzo  łatwo  zmanipulować  i  „podpowiadać”  im 
rozwiązania  niekoniecznie  najlepsze,  ale  wygodne  dla  określonych  sił 
społecznych, w tym dla interesów istniejącej  władzy. Tymczasem prawdziwa 
władza istnieje nie po to, aby realizować swoje cele i zabezpieczać własne 
interesy,  ale  po  to,  by  służyć  krajowi  i  społeczeństwu,  w  którym 
funkcjonuje. Musi być sprawiedliwa, a każdej sprawiedliwej władzy potrzeba z 
jednej strony prawdziwej wiedzy, doświadczenia i  mądrości, a z drugiej strony 
każdą  taką  władzę  musi  cechować  uczciwość,  a  jej  przedstawiciele  muszą 
pozostawać  na  wysokim  poziomie  moralnym.  Niestety,  żadna  istniejąca 
współcześnie  demokracja  ostatecznie  nie  spełnia  tych  postulatów.  Wszystkie 
one  są  w  dużej  mierze  złudzeniem  sprawiedliwego  systemu,  dla  którego, 
zgodnie  z  przekonaniami  wielu  ludzi,  w  obecnych  czasach  wciąż  nie  ma 
alternatywy.  Dlatego właśnie  Winston  Churchill  powiedział,  że „demokracja  
jest najgorszym systemem nie licząc wszystkich pozostałych”. Jest to smutne, ale 
wciąż  aktualne.  Zatem  powstaje  pytanie:  Jeśli  demokracja  nie  daje  pełnej 
gwarancji  sprawiedliwości  systemu,  to  może  jednak  jest  dla  niej  jakaś 
alternatywa?

Alternatywa dla demokracji

Utopie
Jeśliby  wierzyć  słowom  brytyjskiego  przywódcy  i  męża  stanu,  że 

demokracja  jest  najlepszym  spośród  najgorszych  systemów  i  że  żadnych 
doskonalszych ustrojów już nie ma, to oczywiście alternatywa dla demokracji 
nie  istnieje.  Oznaczałoby  to,  że  Churchill  w  swoim  ponuro-realistycznym 
spojrzeniu na rzeczywistość uważał, że lepsze od demokracji idealne systemy, 
oparte na sprawiedliwości, równości i solidarności, są nie dającą się zrealizować 
mrzonką,  wydumaną  utopią.  Z  drugiej  strony  różni  myśliciele  zawsze 
zastanawiali  się nad ideą doskonałego systemu władzy.  Poszukiwania modelu 
idealnego państwa miały miejsce już w starożytności, zajmował się nimi między 
innymi  Platon.  Określenie  „utopia”  pochodzi  od  tytułu  eseju  „Utopia”, 
napisanego w 1516 roku przez Tomasza Morusa159. Tytuł ten stanowi swoisty 
kalambur, o dwuznaczności, jak można przypuszczać, zamierzonej przez autora. 
Mógł  on  bowiem  być  utworzony  od  greckiego  słowa  outopos, co  oznacza 
miejsce, którego nie ma, jak również od słowa eutopia – dobre miejsce. Zatem 
słowo „utopia” po dodaniu jednej literki na początku staje się eutopią (dobrym 
miejscem) lub outopią  (miejscem,  którego nie  ma).  Utopie  często opisywane 
159 Thomas More – angielski pisarz, myśliciel i polityk, żyjący w drugiej połowie XV i pierwszej 

połowie XVI wieku.



141

były w literaturze science-fiction. Z czasem, w potocznym rozumieniu, słowo to 
zaczęło oznaczać wszelkie marzenia i oczekiwania dotyczące przyszłości, które 
uważa  się  za  niemożliwe  do  zrealizowania,  w  tym  wizję  idealnego 
społeczeństwa, którego praktycznie nie da się zbudować. 

Utopie pojawiały się i rozwijały zwłaszcza w okresie odrodzenia, gdy 
kościelne  koncepcje  eschatologiczne,  odnoszące  się  do bliżej  nieokreślonego 
życia  wiecznego,  zaczęły  być  coraz  bardziej  kwestionowane.  Ludzie, 
przynajmniej niektórzy, zaczęli marzyć o Królestwie Bożym tu i teraz, na Ziemi,  
a nie w niedającej się przewidzieć przyszłości w Niebie. Tomasz Morus znalazł  
wielu naśladowców w dziedzinie tworzenia literackich utopii, jak na przykład 
Tomasza Campanellę, Franciszka Bacona, Ignacego Krasickiego, H. G. Wellsa,  
Anatola France'a. 

Podstawowe założenia  większości  utopii  opierają  się  na  tym samym. 
Utopijne  systemy  powinny  zapewniać  szczęście  jednostki  i  pomyślność 
wszystkich  obywateli,  albowiem  według  tych  założeń  nie  ma  żadnej 
sprzeczności  pomiędzy  szczęściem  indywidualnym  a  szeroko  rozumianym 
dobrem  całości.  Należy  więc  dążyć  do  maksymalizacji  szczęścia  na  Ziemi. 
Równocześnie systemy te nigdy nie powinny stanowić zagrożenia dla ludzkiej 
wolności; przeciwnie – to właśnie w ich ramach prawdziwa wolność miałaby się 
w  pełni  realizować.  Władza  utopijnego  państwa  powinna  być  mądra  i 
sprawiedliwa,  co jest  możliwe  poprzez staranny wybór  rządzących  i  w razie 
czego nauczenie sprawiedliwości wybranych do rządzenia ludzi.  Utopie na ogół 
zakładają,  że  człowiek  potrafi  się  zmieniać;  jest  istotą  rozumną  zdolną  do 
pogłębiania  swej  wiedzy i  doświadczenia,  przez  co  potrafi  stawać  się  coraz 
rozumniejszym. To w końcu umożliwia likwidację wszelkich nonsensów życia 
społecznego  oraz  ustanowienie  porządku  i  ładu  opartego  na  racjonalnych 
podstawach. Nadzieja na sukces w przeprowadzaniu tego rodzaju zmian wynika 
z założenia, że zło absolutne (szatan) nie istnieje, a człowiek jest z natury dobry.  
Błędy  jakie  popełnia  wynikają  z  niedostatecznej  wiedzy  manifestującej  się 
szczególnie w niesprzyjających warunkach życia.

Według Wikipedii  utopie  dzieli  się  na  eskapistyczne  i  heroiczne.  Te 
pierwsze  wyrastają  na  bazie  marzeń  o  lepszym  świecie,  ale  nie  implikują 
żadnego  żądania  walki  o  ów  lepszy  świat.  Mogą  one  potępiać  istniejącą  
rzeczywistość,  ale  nie  dąży się  w konsekwencji  do  przeciwstawiania  się  tej  
rzeczywistości  i  do  zbudowania  lepszego  świata,  ale  ucieka  się  od  niej  w 
marzenia.  Do  utopii  eskapistycznych  zalicza  się  utopie  miejsca,  gdzie 
przedstawiane są fantastyczne krainy, w których żyją szczęśliwi ludzie, utopie  
czasu, które ukazują jakąś wspaniałą i szczęśliwą rzeczywistość w przyszłości  
oraz utopie ładu wiecznego, które ów wymarzony, lepszy świat umiejscawiają 
poza  czasem  i  przestrzenią  i  wiążą  go  często  z  określoną  wiarą  religijną,  
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wykorzystując  jej  źródła,  jak  na  przykład  Apokalipsę  św.  Jana   (królestwo 
tysiącletniego panowania Chrystusa) lub  pielęgnując w sobie nadzieję na życie 
wieczne po śmierci. Tego rodzaju utopie eskapistyczne umożliwiają ucieczkę od 
problemów codziennej, najeżonej trudnościami egzystencji w świat wyobraźni, 
gdzie można znaleźć azyl, ulgę i spokój.

Utopie heroiczne opierają się również na marzeniach, ale angażują nie 
tylko  ludzkie  umysły,  emocje  i  wyobraźnię,  ale  człowieka  w  całości.  Jego 
pragnienie  dążenia  do  „absolutnego  dobra”  jest  połączone  z  imperatywem 
działania,  często  w oparciu  o  określony program.  Heroiczni  utopiści  zawsze 
próbują realizować swoje marzenia, nierzadko w sposób śmiertelnie poważny, 
niezależnie od tego, czy wyruszają na krucjatę, przygotowują obalenie państwa, 
montują  rewolucję  czy  organizują  zamachy  terrorystyczne.  Niewątpliwie 
podobne  deklaracje  dążenia  do  „absolutnego  dobra”  poparte  intencjami 
działania  mogą składać ludzie różnych,  nawet bardzo odmiennych  wyznań i 
światopoglądów, tak samo chrześcijanie jak i fundamentaliści islamscy. Głosił 
je  między  innymi  Osama  bin  Laden,  żądając  obalenia  szatańskich  państw 
zepsucia  i  grzechu  i  zbudowania  na  ich  zgliszczach swoiście  pojmowanego, 
islamskiego Królestwa Bożego. 

Nie wszyscy podzielają ideały, na których oparte są określone utopie, a 
jeśli nawet niektórzy w jakimś stopniu aprobują je, to są zwykle przekonani, że 
nie da się ich zrealizować w praktyce. Zawsze się jednak znajdzie jakaś mniej 
lub bardziej  ograniczona  grupa  zwolenników danej  utopii  zafascynowana  jej  
ideałami. Członkowie tej grupy na ogół nie wierzą, że całe społeczeństwo da 
się,  przynajmniej  w bliskiej  perspektywie,  do  niej  przekonać  i  odpowiednio 
przekształcić,  dlatego  izolują  się  od  niego  i  zamykają  we  własnym  gronie. 
Czasem tworzą częściowo lub całkowicie tajne ruchy i  stowarzyszenia.  Tego 
rodzaju utopie można by nazwać utopiami organizacji lub zakonu.

Utopie  eskapistyczne  wydają  się  być  zwykle  niegroźnie,  natomiast 
utopie heroiczne mogą być niebezpieczne dla istniejących systemów społeczno-
politycznych,  włączając  w  to  różne  formy  demokracji.  Problem  w  tym,  że 
nierzadko takie utopie są wprowadzane do polityki. Ma to miejsce wtedy, gdy 
jakiś  lider  polityczny  lub  jakaś  grupa  polityczna  zrzeszająca  zwolenników 
określonych  ideałów  stawia  sobie  za  cel  gruntowne  przekształcenie 
społeczeństwa,  aby spełniało określone wymagania związane z wcielaniem w 
życie  danej  utopii.  Chodzi  tu zawsze o uparte  dążenie  „do nagięcia opornej  
rzeczywistości do ideału”160.  

Zamieszani w politykę utopiści  heroiczni uważają, że nie są w stanie 
osiągnąć swoich celów wyłącznie pokojowymi metodami. Trzeba o nie walczyć, 

160 Wikipedia, hasło utopia.
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ale walka o ideały wymaga ofiar. Stąd mnóstwo paradoksów polegających na 
tym, że godne cele próbuje się osiągnąć niegodnymi metodami. Tacy utopiści 
popierają więc stosowanie terroru i przemocy dla szeroko pojmowanego dobra 
ludzkości,  a  nawet  w  imię  idei  miłości  bliźniego161.  Gotowi  są  wywoływać 
wojny, aby ustanowić świat bez wojen. Aby skończyć z zabijaniem gotowi są 
zabijać. Skłonni są również zmierzać do prawdy za pomocą kłamstwa. Niejedna 
krwawa rewolucja opierała się w jakimś stopniu na ideałach heroicznych utopii  
splątanych  z  określoną  polityką  jej  liderów.  Możliwe  są  również  działania 
łagodniejsze, bowiem takie cele można próbować uzyskiwać również za pomocą 
inżynierii społecznej (socjotechniki). Według Wikipedii jest to zespół  „technik  
służących osiągnięciu określonych celów poprzez manipulację społeczeństwem.  
Innymi  słowy  jest  to  celowe,  przemyślane  przekształcanie  społeczeństwa”162. 
Socjotechnika jest niedrastyczną metodą przemiany społeczeństwa i może być z 
pewnego punktu widzenia traktowana nawet jako dziedzina kultury. Niemniej 
jednak  nigdy  nie  można  w  pełni  potwierdzić,  że  nie  posługuje  się  ona 
zakamuflowanymi kłamstwami ubranymi w maskę prawdy.

Antyutopie

Antyutopie, czyli utopie negatywne, to w pierwotnym znaczeniu utwory 
literackie  i  filmowe  zawierające  fabułę  i  przedstawiające  rządzone  przez 
dyktaturę  sztywno  zorganizowane  społeczeństwo  przyszłości,  działające  w 
systemie  ograniczającym  wolność  jednostki,  poprzez  całkowite 
podporządkowanie  jej  władzy.  System  ten  niszczy  indywidualność  i 
niezależność jednostki oraz tłamsi podstawowe więzi międzyludzkie. Opiera się 
on na pełnej kontroli ludzi, którzy stają się bezwolnymi trybikami w maszynie. 
Antyutopie  stanowią  całkowite  przeciwieństwo  tego  wszystkiego,  co  głoszą 
utopie. Literackie przykłady antyutopii to powieści George'a Orwella Rok 1984 
oraz  Folwark  zwierzęcy.  Za  polski  przykład  literacki  może  służyć  Powrót  z  
gwiazd Stanisława  Lema.  Film Juliusza  Machulskiego  Seksmisja,  choć  jego 
główną rolą jest  być  komedią,   z pewnego punktu widzenia  też przedstawia 
antyutopię – społeczność rozmnażającą się poprzez klonowanie, w której niemal 
całkowicie  wyeliminowano  mężczyzn  i  w której  autorytarne  rządy sprawuje 
Liga  Kobiet.  Zagranicznym  przykładem  takiego  dzieła  przedstawiającego 
antyutopię jest amerykański film z 1976 roku Ucieczka Logana (Logan's Run), 
w reżyserii Michaela Andersona. Opisuje społeczność, która po wielu wojnach 
161 Inkwizycja, popierając palenie heretyków na stosie, uważała, że działa w imię miłości do tych 

heretyków, bo godząc się na zniszczenie ich ciał równocześnie uważała, że  ratuje ich dusze  
przed  wiecznym  potępieniem  i  mękami  w  piekle.  Dotyczyło  to  oczywiście  tylko  tych 
nieszczęśników, którzy przed śmiercią wyznawali swoje grzechy i otrzymywali rozgrzeszenie. 
Animatorzy  Rewolucji  Francuskiej  dążyli  do  realizacji  ideałów  wolności,  równości  i 
braterstwa za pomocą gilotyny.

162 Wikipedia, hasło Inżynieria społeczna.
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ukryła się w podziemnej kapsule, pod wielką, imitującą niebo kopułą i wiedzie 
tam beztroskie  życie.  Wszyscy są  piękni  i  młodzi.  Jednak po ukończeniu 30 
roku życia,  na  rozkaz Wielkiego Brata,  każdy musi  poddać się  mistycznemu 
odrodzeniu, czemuś w rodzaju przymusowej reinkarnacji. Nad przestrzeganiem 
tego rozkazu czuwa armia strażników. W specjalnej  ceremonii  jej  uczestnicy 
unoszą się i wirują w powietrzu, a potem znikają. Jeden ze strażników, Logan,  
odkrywa, że reinkarnacja jest  blefem, a ludzie są mordowani i  zamrażani,  po 
czym ich ciała są wykorzystywane do produkcji żywności.

Pojęcie antyutopii  można by odnosić nie tylko do utworów literackich 
czy  filmowych,  ale  w  jakiejś  mierze  do  ustrojów  społeczno-politycznych 
istniejących w realnym świecie.  Wielu myślicieli zawsze tworzyło różne teorie 
na temat idealnych państw i sposobów ich budowania; potem zawsze znajdowali  
się  politycy,  którzy  jako  ludzie  czynu  usiłowali  te  ich  idee  realizować  w 
praktyce.  Przykładem  może  być  myśl  marksistowsko-leninowska,  gdzie 
ostatecznym  celem  miało  być  bezklasowe  społeczeństwo  komunistyczne, 
realizujące  generalną  zasadę:  „Od  każdego  według  jego  zdolności,  każdemu  
według jego potrzeb”.  W państwie tworzonym przez to społeczeństwo miałyby 
panować  ład,  porządek i  sprawiedliwość,  a  ludzie  mieliby być  zadowoleni  i 
szczęśliwi. Oczywiście była to czysta utopia i  nie udało się zrealizować takiego 
systemu.  Komuniści  zresztą  nigdy  nie  obiecywali,  że  można  to  osiągnąć 
natychmiast.  Postulowali  natomiast  budowę  socjalizmu  jako  etapu 
przejściowego, gdzie wciąż istnieje walka klasowa i gdzie trzeba totalitarnymi  
metodami, niszczącymi wolność, indywidualność oraz niezależność jednostek, 
na siłę wprowadzać zasady wymyślone przez liderów tego chorego systemu (np. 
kolektywizm), nierzadko, przynajmniej w niektórych krajach, niszcząc przy tym 
elementarne  więzi  międzyludzkie.  Podjęli  oni  również  bezsensowną  walkę  z 
religią. W ten sposób stawiając sobie za cel realizację utopii, w rzeczywistości  
stworzyli  pewną  antyutopię,  która  była  całkowitym zaprzeczeniem głoszonej 
przez nich  utopii.  Antyutopia  ta  oparta  była  na  dyktaturze  komunistycznych 
władców,  którą  oni  przewrotnie  nazywali  „dyktaturą  proletariatu”.  Zatem 
dałoby się  teraz  zaproponować  nieco  inną,  rozszerzoną  definicję  antyutopii,  
która jest  nie tylko literacką wizją  chorego państwa,  ale także czymś realnie 
istniejącym.  Tak  więc  można  by  powiedzieć,  że   antyutopia  to  również 
praktyczny  system  społeczny,  jaki  udaje  się  stworzyć  głosicielom  danej 
utopii, zwykle stanowiący jej przeciwieństwo. 

Do  pewnego  stopnia  każda  grupa  zwolenników  jakichś  idei 
politycznych stawia sobie za cel jakieś utopijne kierunki i głosi w mniejszym 
lub większym stopniu utopijne hasła, które mogą służyć kampanii  wyborczej, 
ale  których  potem  nie  potrafi  ona  zrealizować.  Gdy  przejęcie  władzy  nie  
odbywa  się  w  demokratyczny  sposób,  hasła  te  mogą  stanowić  później 
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usprawiedliwienie dla bezprawnych działań tej  grupy.   Przykładem może być 
sanacja,  czyli  potoczna  nazwa  obozu politycznego  skupionego  wokół  Józefa 
Piłsudskiego. Obóz ten głosił kryzys demokracji i postulował autorytarne rządy. 
Wyidealizowanym celem było  uzdrowienie  moralne  społeczeństwa  (łacińskie 
słowo  sanatio oznacza uzdrowienie).  W praktyce  ten obóz zyskał  władzę na 
drodze przewrotu majowego, w wyniku którego zabitych zostało 479 osób, w 
tym 164 cywilów, a około 1000 osób zostało rannych163. Ci, którzy dziś są tak 
bardzo pozytywnie zapatrzeni w Piłsudskiego, powinni zdawać sobie sprawę z 
tego, że miał on polską krew na rękach. Oczywiście to nie umniejsza jego zasług 
w kwestii niepodległości Polski, zwłaszcza jeśli chodzi o Bitwę Warszawską. 

Piłsudski  nie  miał  dobrego  zdania  o  demokracji,  a  jeśli  wierzyć 
Nonsensopedii,  słowo  konstytucja  kojarzył  ze  słowem  prostytucja. 
Wypowiadając się na temat sytuacji w kraju powiedział: „Ja tego, proszę pana,  
nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo  
ono najbliższe jest do prostituty. Pierdel, serdel, burdel”164.   Ale nie chodziło 
tylko  o  niechęć  do  konstytucji.  Sanacja,  która  miała  uzdrawiać  Polskę,  w 
rzeczywistości  zwalczała  opozycję,  czego przykładem jest  utworzenie  Obozu 
Odosobnienia w Berezie Kartuskiej, proces brzeski oraz likwidacja niektórych 
ugrupowań  politycznych.  Do  obozu  w  Berezie  Kartuskiej  trafiali  ludzie  na 
podstawie decyzji  czysto administracyjnej  bez wyroku sądowego, a uwięzione 
tam osoby nie miały możliwości korzystania ze środków odwoławczych. Zatem 
mimo pozornie wzniosłego hasła uzdrawiania,  sanacja stała się, przynajmniej w 
jakimś stopniu, pewnego rodzaju antyutopią.

Można  zaryzykować  twierdzenie,  że  każdy system polityczny,  nawet 
jeśli  jest  uznawany za demokratyczny,  zawiera  w swych  wzniosłych  hasłach 
jakieś  elementy utopii,  a  jego praktyczna  realizacja  zawiera  pewne elementy 
antyutopii.  Nawet  w  Stanach  Zjednoczonych,  które  od  lat  są  uznawane  za 
współczesny wzorzec demokracji  i  które chciałyby tę demokrację  krzewić na 
całym  świecie,   takie  zjawisko  występuje.  W  tym  kraju  jest  eksponowana,  
gloryfikowana i wysoko ceniona wolność. Bardzo często w życiu codziennym, 
ale także w literaturze i na różnych filmach, dumni Amerykanie wypowiadali i 
wciąż jeszcze wypowiadają zdanie „To wolny kraj”. Jednak wydaje  się, że ta 
wolność jest dość specyficznie pojmowana i w praktyce wyraża się głównie w 
takich aspektach jak prawo do noszenia broni, które gwarantuje druga poprawka 
do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Na straży nienaruszalności tej poprawki 
stoi bardzo wpływowa grupa o nazwie  National Rifle Association of America 
(czyli Narodowe  Stowarzyszenie  Strzeleckie  Ameryki).  Próby  ograniczenia 

163 Dane zaczerpnięto z Wikipedii,  hasło  Przewrót  majowy.  Różne źródła  podają  różną liczbę 
zabitych, ale we wszystkich przypadkach jest to zawsze ponad 300 osób.

164 http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Cytaty:Józef_Piłsudski

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Cytaty:J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski


146

dostępu  do  broni  są  przez  wielu  Amerykanów  traktowane  jako  zamach  na 
wolność. Ale cóż to za wolność, która prowadzi do tego, że szaleńcy zabijają z 
broni palnej dzieci w szkole, lub strzelają do klientów hipermarketów? Cóż to 
za wolność, z powodu której ciągle ktoś musi zginąć? Cóż to za wolność, jeśli 
wsadza się do więzienia na długie lata posiadaczy niektórych niedozwolonych 
substancji?  Wydaje  się,  że  oprócz  wciąż  niezależnych  mediów,  współcześni  
Amerykanie  mają  już  niewiele  z tej  deklarowanej  wolności.  Pod pretekstem 
walki  z  terroryzmem  wzrosły  uprawnienia  dla  służb  specjalnych,  a 
amerykańscy obywatele  są inwigilowani i stracili przynajmniej niektóre swoje 
dawne swobody. 

Jak już wielokrotnie to podkreślano, tylko szwajcarski model ustrojowy 
stanowi  prawdziwe  ludowładztwo165,  a  cała  reszta  tak  zwanych  systemów 
demokracji  pośredniej  jest,  przynajmniej  w  pewnym  stopniu,  mówiąc 
kolokwialnie, zwykłą ściemą.  Już podczas wyborów głosi się nierealizowalne 
postulaty.  Bo czy można traktować poważnie takie slogany jakie wywieszano 
we Wrocławiu na plakatach podczas  kampanii do wyborów samorządowych w 
2018 roku, jak „Wrocław bez korków”, czy „Wrocław bez smogu”? Przecież nikt 
nie jest w stanie tych dezyderatów spełnić, bo nikt nie potrafi  tych miejskich  
uciążliwości  całkowicie  wyeliminować.  Gdyby dany kandydat  deklarował,  że 
będzie zmierzał do zmniejszenia smogu czy korków, to można by go obdarzyć 
pewnym  kredytem  zaufania,  ale  jeśli  głosi,  że  całkowicie  je  usunie,  na  co 
wskazuje użyte w tych hasłach słowo „bez”, to staje się niewiarygodny.  

Zatem demokracja pośrednia jest w dużym stopniu iluzją ludowładztwa, 
a jej praktyczne wcielanie w życie różni się w istotny sposób od jej założeń. Cóż 
to bowiem za demokracja, gdy wyborca nie ma żadnej kontroli nad wybieranym, 
który już po wyborach  zupełnie  nie  liczy się  z opinią  tych,  którzy na niego 
głosowali i robi co chce, kierując się własnym lub jakimś grupowym interesem, 
a nie dobrem obywateli? Cóż to za demokracja, kiedy władza traktuje prawo 
stanowione  literalnie,  zupełnie  nie  biorąc pod uwagę jego ducha? Cóż to  za 
demokracja, kiedy prawo może być różnie interpretowane i na przykład jedna 
grupa prawników głosi że coś jest zgodne z prawem czy nawet Konstytucją, a  
druga utrzymuje, że tak nie jest? Którzy prawnicy są ważniejsi? Czy ci, którzy 
mają  wyższe  tytuły  naukowe,  czy  raczej  ci,  którzy  są  bardziej  związani  z 
aktualnym rządem?   Komu  mamy wtedy wierzyć166?  Cóż to  za  demokracja, 
kiedy  władza  stosuje  przymus  wobec  obywateli,  na  przykład  w  postaci 
obowiązkowego zapinania pasów w samochodach, zakładania kasku na głowę 

165 Nie można jednak jednoznacznie  stwierdzić,  że jest  on najlepszy,  bo udział  w referendach  
biorą  zarówno  ludzie  mądrzy  i  głupi,  kompetentni  i  niekompetentni,  sprawiedliwi  i  
niesprawiedliwi, moralni i amoralni. 

166 Taka sytuacja może nawet doprowadzić do utraty szacunku dla państwa,  prawa i demokracji.
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podczas  jazdy  motocyklem,  czy  obowiązkowych  szczepień?  Cóż  to  za 
demokracja, kiedy władza rządzi krajem za pomocy zakazów (np. zakazu handlu 
w niedziele). To ogranicza wolność człowieka, która w takim wypadku okazuje 
się  być  czymś  utopijnym.  Regulowanie  zachowań  społeczeństwa  za  pomocą 
przymusu i karania jest cechą społeczeństw prymitywnych, tak samo jak bicie 
dzieci jest właściwością prymitywnych rodziców.

W czym naprawdę tkwi problem 

Wielu  ludzi  sądzi,  że  wszystko  można  rozwiązać  przez  zmiany 
formalne.  Uważają  oni,  że wystarczy tylko zmienić  reguły,  aby  naprawić,  a 
nawet ulepszyć to, co powszechnie uważa się za zepsute lub w najlepszym razie 
niedoskonałe.  W kwestii  funkcjonowania  państwa  myślą  oni,  że  zbudowanie 
odpowiedniego  ustroju  politycznego  wystarczy,  aby  zapewnić  wszystkim 
wolność  i  sprawiedliwość,  że  wystarczy  uchwalić  właściwą  konstytucję  i 
właściwe prawa, aby wszystko działało jak należy. Jakże często słyszymy z ust 
różnych polityków, że nie można zlikwidować jakiegoś patologicznego zjawiska 
społecznego, czy szkodliwego procederu, bo nie pozwala na to istniejące prawo, 
ale jeśli zostanie uchwalone nowe prawo, to od razu wszystko będzie dobrze. 
Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że nawet jeśli takie prawo zostanie 
uchwalone,  to  uzyskana  poprawa  jest  zwykle  niewielka  i  najczęściej 
krótkotrwała. Wiara w sprawczą moc polityki jest więc podstawowym błędem 
popełnianym przez wielu ludzi.

Upatrywanie  tylko  zewnętrznych  przyczyn  negatywnych  zjawisk 
społecznych  jest  drugim  powszechnym  błędem  i  zawsze  prowadzi  do  do 
błędnych diagnoz i błędnych terapii. Problem nie tkwi wyłącznie w warunkach 
zewnętrznych, ale przede wszystkim mieści się w świadomości indywidualnej i  
zbiorowej. To nie tylko warunki zewnętrzne określają człowieka, ale także to 
człowiek planuje i stwarza warunki zewnętrzne. Takie błędne przekonanie, że 
człowiek jest zawsze determinowany przez sytuacje jakich doświadcza, wynika 
z tego, że wielu ludzi w swojej podświadomości ma zakodowany paradygmat 
znany od dawna,  choć publicznie  ogłoszony dopiero  przez marksizm,  że  byt  
określa  świadomość.  W myśl  tego  modelu  wystarczy zapewnić  odpowiednie 
okoliczności,  aby człowiek był  szczęśliwy.  Wystarczy zbudować  odpowiedni 
ustrój polityczny, aby państwo było sprawiedliwe.

Prawda  jest  taka,  że  nie  tylko  byt  określa  świadomość,  ale  również 
świadomość określa byt. To, jak w odniesieniu do poszczególnych jednostek te  
stwierdzenia  funkcjonują  w  praktyce,  zależy  głównie  od  poziomu  ich 
mentalności  i  stopnia ich rozwoju duchowego. Prymitywne umysły są bardzo 
podatne na okoliczności zewnętrzne. Umysły wysoko rozwinięte, odznaczające 
się  głęboką  dojrzałością  duchową,  są  na  nie  w  dużym  stopniu  odporne. 
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Przeciwnie – ludzie o wysoko rozwiniętych umysłach starają się zawsze sami 
wokół siebie kreować takie warunki zewnętrzne, jakie sobie zaplanują. Warunki 
te stanowią odzwierciedlenie stanu ich umysłu.

W kwestii stworzenia sprawiedliwego systemu społeczno-politycznego 
nie wystarczy odpowiednia konstytucja i odpowiedni system prawny, albowiem 
źródłem sprawiedliwości są nie tyle prawa, co człowiek, który je interpretuje i 
wykonuje.  A  to,  jak  człowiek  to  robi,  zależy  od  jego  otwartości,  wiedzy,  
mądrości i poziomu etycznego.  Dlatego mogłoby się zdarzyć, że dobry i mądry 
król, nawet posiadający władzę absolutną, byłby o wiele bardziej sprawiedliwy 
niż najlepszy system demokratyczny. Prawa są potrzebne tylko ludziom niskiego 
poziomu,  których  zachowania  trzeba kontrolować  i  kanalizować.  Im bardziej  
restrykcyjne  są  prawa  w  danym  państwie,  tym  bardziej  prymitywne  jest 
społeczeństwo, które je ustanowiło. Słabo rozwinięte społeczeństwa uważają, że 
trzeba potępiać i karać. Wysoko rozwinięte społeczeństwa,  jakich jeszcze nie 
ma  na  Ziemi167,  uważają,  że  trzeba  kochać.  Stosują  one  proste  i  przejrzyste 
zasady  oparte  na  prawach  naturalnych  (ale  nie  takich,  o  których  mówi  np.  
kościół katolicki), a w rzadkich przypadkach, kiedy ktoś się z nimi nie liczy,  
potrafią mu skutecznie wytłumaczyć, że niestosowanie się do nich nie przynosi  
żadnych korzyści, a powoduje jedynie straty dla niego i dla wszystkich innych.  
Naczelną dyrektywą postępowania w takich społecznościach jest stosowanie się 
do  tego,  co  przynosi  pożytek  i  co  się  sprawdza.   Najwyżej  rozwinięte 
cywilizacje wszechświatowe w ogóle nie potrzebują żadnych praw ani żadnych 
instytucji  wymiaru  sprawiedliwości  –  ich  przedstawiciele  sami  podejmują 
właściwe decyzje i sami się nawzajem pilnują. 

Niestety,  demokracja,  lansowana  obecnie  przez  wiele  krajów 
zachodnich, a zwłaszcza przez USA, ma niewiele wspólnego z tym, jak działają 
wysoko rozwinięte, pozaziemskie cywilizacje. Demokracja pośrednia nie jest w 
istocie  ludowładztwem,  ale  raczej  jego karykaturą.  Demokracja  bezpośrednia 
jest  niewątpliwie  ludowładztwem,  ale  efekty  jej  funkcjonowania  stanowią 
odbicie wartości średniej  poglądów i przekonań całego społeczeństwa. I tylko 
od  poziomu  świadomości  społecznej  zależy,  w  jakim  stopniu  taki  sposób 
sprawowania  władzy  się  sprawdza.  Zapewne  Szwajcarzy  są  zadowoleni  ze 
swego  ustroju,  ale  jeśli  taki  system  społeczny  miałby  działać  w  państwie  
zdominowanym  przez  ciemnogród,  to  skutki  byłyby  opłakane,  jeśli  nie 
katastrofalne. Każde państwo ma taki ustrój, na jaki je stać. Jeśli społeczeństwo 
dojrzeje  do tego,  aby go zmienić  na lepszy,  to  taka zmiana czy prędzej  czy 
później nastąpi. Tego procesu nie da się zatrzymać. 

167 O wysoko rozwiniętych społecznościach pozaziemskich pisał  dość obszernie Neale Donald 
Walsh w księdze 3 Rozmów z Bogiem.
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Zatem idealne społeczeństwo żyjące w idealnym systemie jest utopią 
nie  dlatego,  że  takiej  koncepcji  nie  da  się  zrealizować,  ale  dlatego,  że 
ludzkość obecnie jest na tyle niedojrzała, iż nie potrafi jej urzeczywistnić . 
Wszelkie  dotychczasowe  próby stworzenia  sprawiedliwego  państwa,  którego 
obywatele  byliby  szczęśliwi,  jak  dotychczas  kończyły  się  fiaskiem,  lub 
wykreowaniem  jakiejś  antyutopii.  Kiedy  poziom  rozumienia  rzeczywistości 
wzrośnie, a łagodność zastąpi agresję i rywalizację, wówczas stanie się możliwe 
to, co poprzednio możliwe nie było.

Propozycja nowej utopii

Przestawimy tu propozycję  ustroju,  który ze  względu na ciągle  niski 
poziom rozwoju  społeczności  światowych,  wciąż nie  ma szans  na  skuteczną 
realizację,  ale  który może się  urzeczywistnić  w przyszłości.  Jest  to zaledwie 
szkic  wymagający  dopracowania  wielu  szczegółów.  Być  może  niebawem 
nadejdą  traumatyczne  wydarzenia,  wojny  i  kataklizmy,  które  wstrząsną 
ludzkością i spowodują zmianę ich podejścia do rzeczywistości; spowodują, że 
ludzie wyzbędą się egoizmu, agresji  i  innych destruktywnych uczuć, porzucą 
hipokryzję i obłudę, zdobędą się na obiektywizm, przez co wzrośnie ich poziom 
moralny  i  uformują  się  w  nich  nowe,  szlachetniejsze  sumienia.  Pokojowe 
nastawienie  ludzi  i  eliminacja  wojen  spowodują  odciążenie  państwowego 
budżetu  i  sprawią,  że  możliwe  staną  się  takie  działania  socjalne,  jakie  
poprzednio możliwe nie były. Nie jest wykluczone, że opisana tu lub podobna 
do niej utopia będzie miała szanse się urzeczywistnić jeszcze w  XXI wieku. 

A oto wypunktowane szczegóły zaproponowanego rozwiązania:

1. Zasady  funkcjonowania  państwa  rozumianego  jako  zorganizowana 
społeczność  oparte  są  nie  na  prawach  stanowionych,  które  ludzie 
sobie  wymyślają,  ale  na  prawach  naturalnych168,  które  na 
podobieństwo  praw  fizyki  działają  niezależnie  od  ludzkiej  woli  i 
interpretacji  i  których nie da się w żaden sposób ominąć.  Nie są one 

168 Prawa naturalne w przedstawionym tu rozumieniu są to reguły działania świata. Nie mają nic 
wspólnego  z  tymi  prawami,  jakie  lansuje  kościół  katolicki.  Nie  są  to  prawa  w znaczeniu 
prawniczym. Nie zostały ustanowione, aby trzeba było ich przestrzegać pod groźbą ludzkiej 
lub  boskiej  kary (jak np.  dekalog),  ale zostały stworzone po to,  aby świat zgodnie  z nimi  
działał. Odzwierciedlają one zasady, na jakich świat funkcjonuje. Wszelkie prawa przyrody to 
także  w  pewnym  sensie  prawa  naturalne,  ale  dotyczące  tylko  świata  materii.  W 
przeciwieństwie do tego prawa naturalne w pełnym, uniwersalnym znaczeniu działają zarówno 
w  świecie  materii,  jak  i  świecie  duchowym.  Podobnie  jak  prawa  naukowe  mogą  być 
odkrywane i rozpoznawane. Więcej informacji na temat praw naturalnych można znaleźć w 
treści hasła „Prawo”.
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oparte  o  zakazy  i  nakazy,  których  można  przestrzegać  lub  nie 
przestrzegać, ale są to prawa, z którymi niewątpliwie trzeba się liczyć, 
tak jak trzeba się liczyć z prawem grawitacji aby uniknąć kontuzji lub 
nawet  śmierci.  Kryteria  rozpoznawania  tych  praw  opierają  się  na 
wnikliwych  obserwacjach  tego,  jak  istniejąca  rzeczywistość 
funkcjonuje,  jakie  działania  są  szkodliwe  i  jakie  działania  się 
sprawdzają  przynosząc  dobre  owoce  oraz  co  przynosi  prawdziwe 
korzyści dla indywidualnych jednostek i dla całości.

2. Fundamentalną  zasadą  jest  stwierdzenie,  że  wszyscy  stanowimy 
jedność i co szkodzi jednostce, szkodzi całości, a co przynosi pożytek 
jednostce musi przynosić pożytek również całości169. Konsekwencją tej 
reguły jest  znane od dawna hasło:  „Jeden za wszystkich,  wszyscy  za  
jednego”. Taka postawa wypływa z miłości bezwarunkowej. Jednym z 
jej następstw jest to, że  wszyscy dzielą się z innymi tym, czego inni nie 
mają, a czego potrzebują.

3. Najbardziej  pożądaną  cechą  członków  społeczeństwa  i  zarazem 
najwyższym  ideałem  państwa  jest  myślenie  pozytywne.  Przykładem 
takiego  myślenia  jest  świadomość  obfitości,  niezachwiana  wiara,  że 
wszystkiego jest  pod dostatkiem.  Oparta  jest  ona na zrozumieniu,  że 
mogę mieć wszystko, bo jeśli  czegoś nie mam, to i tak dostanę to od 
kogoś, kto ma tego za dużo i kto się ze mną tym podzieli, tak jak ja 
podzielę się z nim tym, czego sam mam pod dostatkiem.

4. Naczelna władza, którą można by nazwać radą starszych, ustanawiana 
jest nie poprzez wybory powszechne, ale na podstawie nie budzących 
wątpliwości,  udokumentowanych  przymiotów i  zasług.  Muszą to  być 
najlepsi  z najlepszych  pod każdym względem,  którzy swoim życiem, 
swoją  praktyczną  działalnością  udowodnili,  że  są  godni  zasiadać  w 
radzie.  Składa  się  zatem  ona  z  wybitnych,  mądrych,  uczciwych, 
sprawiedliwych,  dojrzałych,  doświadczonych,  wysokorozwiniętych 
jednostek,  które  wybierają  spośród  siebie  przewodniczącego 
(prezydenta, króla – nazwa jest nieistotna). Liczba członków rady jest  
ograniczona  do  kilkunastu  osób,  jednak  mogą  oni  dobierać  sobie 
współpracowników,  doradców i  ekspertów z  wielu  dziedzin.  Władza 
wykonawcza  jest  ustanawiana  przez  radę  i  jest  całkowicie  jej  
podporządkowana.  Rada  w  większości  spraw  podejmuje  decyzje  w 
drodze  głosowania,  a  w  sprawach  najwyższej  wagi  –   poprzez 
konsensus. 

169 Oznacza to, że chociaż np. złodziejowi przynosi pożytek ukradziona rzecz, to przynosi szkodę 
okradzionemu, a tym samym szkodzi całości.
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5. Istnieją  formy  demokracji  bezpośredniej,  odbywa  się  permanentny 
sondaż opinii publicznej, ale wszelkie postulaty i życzenia ludności są 
przepuszczane przez filtr  mądrości,  a jakiekolwiek głupie i szkodliwe 
propozycje są odrzucane. Nie mniej jednak wysłuchiwane są wszystkie 
życzenia, postulaty i pomysły każdej jednostki, ale po dokładnym ich 
rozważeniu  wybiera  się  do  realizacji  tylko  te,  które  są  nie  tylko 
nieszkodliwe,  ale  przynoszą  korzyść  całemu  społeczeństwu.  Państwo 
kieruje  się  naczelną  zasadą,  że  nie  można  wprowadzać  niczego 
pochopnie,  chyba  że  potrzeba  chwili  wymaga  natychmiastowego 
działania.  Wszelkie  postulowane  poważne  zmiany  są  niespiesznie  i 
skrupulatnie rozważane, badane i testowane pod kątem ich celowości i 
przydatności,  jakkolwiek  stosuje  się  naczelną  zasadę,  że  nie  należy 
wprowadzać  nowych  bytów  bez  potrzeby,  bo  uświęcone  tradycje  są 
najtrwalsze.  Jeśli  jednak  ponad  wszelką  wątpliwość  wykaże  się 
potrzebę  ich  urzeczywistnienia,  to  są  wprowadzane,  w  przeciwnym 
wypadku nie są wdrażane.   Mimo to,  gdy ponad 90% społeczeństwa 
żąda pewnych zmian, wówczas taki stan rzeczy obliguje władzę do ich 
wprowadzenia.

6. Państwo  gwarantuje  każdemu  wolność niemal  we  wszelkich 
dziedzinach,  a  więc  wolność  słowa,  wolność  podejmowania  decyzji, 
wolność sumienia, wyznania i światopoglądu, wolność zgromadzeń, itp. 
Wolność  ekonomiczna  jest  w  pewnym  stopniu  ograniczona  poprzez 
przyjęcie zasady, że dobro publiczne ma zawsze najwyższy priorytet, a 
planowe  działania  państwa  są  zawsze  ważniejsze  niż  gospodarka 
wolnorynkowa.  Mimo  to  prawo  jednostki  do  wolności  jest 
podstawowym  imperatywem,  choć  każdy  członek  społeczeństwa 
powinien  być  świadomy  tego,  że  nadużycie  tej  wolności  i 
wykorzystanie  jej  do  celów niegodnych  może  zaowocować  skutkami 
wynikającymi z praw naturalnych170.  Ponadto społeczeństwo każdemu 
swojemu członkowi, który  narusza zasady współżycia społecznego i 
przejawia szkodliwą działalność, może zawiesić prawo do wolności na 
czas reedukacji.

7. Państwo  bezwarunkowo  zapewnia  obywatelom  zaspokojenie 
podstawowych potrzeb związanych z przetrwaniem. Chodzi o to, by 
każdy miał  co jeść,  gdzie mieszkać i  w co się ubrać,  oraz aby mógł 
zaspokoić wszystkie inne proste potrzeby egzystencjalne,  materialne i 
duchowe. Opieka zdrowotna (lekarska i farmaceutyczna) jest całkowicie 

170 Przykładem może być znana już od  starożytności  zasada,  że „kto mieczem wojuje,  ten od  
miecza  ginie”,  która  zawsze  się  sprawdza,  choć  czasem z  dużym opóźnieniem,  a  czasem 
dopiero w kolejnym wcieleniu.
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bezpłatna.  Mimo,  że  państwo  gwarantuje  każdemu  standardową 
egzystencję, każdy ma prawo do podnoszenia jej do ponadprzeciętnego 
poziomu.  W  tym  celu  każdy  może  podejmować  pracę  i  osiągać 
dodatkowe  dochody.  Również  społeczeństwo  doceniając  pewne 
jednostki  (autorów,  artystów,  twórców,  naukowców,  wynalazców, 
społeczników, woluntariuszy, itp.) może na ich rzecz przekazywać dary 
pieniężne.

8. Prawo  własności  istnieje,  lecz  jest  ograniczone.   Własność 
intelektualna  nie  istnieje,  a  każde  opublikowane  dzieło  staje  się 
natychmiast  dobrem  publicznym171.  Wynalazcy  i  autorzy,  którzy 
przejawiają  działalność  twórczą,  czynią  to  nie  dla  pieniędzy  (bo 
przetrwanie mają zagwarantowane), ale dla radości tworzenia. Niemniej  
jednak objęci są szczególną opieką (w tym również finansową) państwa, 
a oprócz tego zawsze są sowicie wynagradzani i obdarowywani przez 
tych, którzy ich dzieła doceniają, co pozwala im cieszyć się wysokim 
materialnym  standardem  życiowym.  Pojęcie  pełnego  posiadania 
zredukowane  jest  tylko  do  materialnych  rzeczy  użytku  osobistego  i 
rodzinnego, ruchomości i w ograniczonym stopniu nieruchomości oraz 
do kont w bankach. Z wyjątkiem obszarów o niewielkiej powierzchni 
(np.  ogródków działkowych  i  przydomowych  oraz  miejsc  specjalnie 
przeznaczonych pod zabudowę), ziemia uprawna, tereny krajobrazowe i 
las  stanowią  dobro  wspólne  i   dlatego  nie  mogą  być  przedmiotem 
pełniej własności. W odniesieniu do takich dóbr wprowadza się pojęcie 
posiadania warunkowego, gdzie wejście w stan ich posiadania wiąże 
się  z  podjęciem  określonego  zobowiązania.  Niewykonanie  owego 
zobowiązania  może  spowodować  utratę  własności.  Posiadaną  rzecz 
użyteczną,  zwykle  o wielkiej  wartości,  można właścicielowi  odebrać, 
gdy  nie  zostaną  spełnione  określone  warunki,  na  przykład  gdy 
właściciel o posiadane dobra nie dba lub nie wykorzystuje ich w sposób 
właściwy.  Dotyczy  to  najczęściej  rzeczy  warunkowo  nabytych, 
odziedziczonych  lub  przekazanych  w  darze  do  użytkowania.  Na 
przykład, jeśli właściciel dużej fabryki nie potrafi nią zarządzać i daje  
się to mu to czarno na białym udowodnić,  to wówczas można mu ją  
nakazać przekazać bardziej kompetentnej osobie lub nawet można mu ją 
odebrać. Jeśli właściciel wielkiej farmy rolnej nie zna się na rolnictwie i  
nie  chce  jej  uprawiać,  a  ziemia  przez  kilka  lat  leży  odłogiem,  to 
nakazuje  się  mu  przekazać  ją  temu,  kto  to  robić  chce  i  potrafi,  w 
przeciwnym razie zostanie mu odebrana. Wszelkie dochody osobiste są 

171 Jednak każdy autor i wynalazca zachowuje prawa osobiste do swojego wytworu; traci tylko 
prawa majątkowe.
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ograniczone  od  góry172.  Ich  nadwyżki  muszą  być  przekazane  na 
inwestycje (na przykład we własnej firmie) lub na cele społeczne.

9. Każdy  obywatel  może  przekazywać  jednorazowo  lub  cyklicznie 
dowolną  kwotę  na  potrzeby  państwa  i  społeczeństwa,  jednak 
wszystkie świadczenia obywateli na rzecz dobra ogółu są dobrowolne i 
jawne  (w  tym  podatki)173.   Podejmowanie  pracy  nie  wiąże  się  z 
koniecznością  zapewnienia  przetrwania,  ale  wynika  głównie  z 
pragnienia  samorealizacji  i  samospełnienia.  Może  odbywać  się  na 
zasadzie  woluntariatu  albo  za  wynagrodzeniem.  W  tym  drugim 
przypadku  efektem  dodatkowym  jest  podniesienie  materialnego 
standardu  życiowego.  Każdy  może  kształcić  się  i  podejmować  taki 
zawód, którego wykonywanie przynosi mu radość i satysfakcję. 

10. W  kwestii  wzajemnych  relacji  między  obywatelem  i  państwem 
obowiązuje  powszechna jawność, to znaczy w sprawach publicznych 
wszyscy mogą wiedzieć wszystko o wszystkim. W dziedzinie publicznej 
pojęcie  tajemnicy nie  istnieje,  a  więc  w tej  kwestii  ani  państwo  ani 
wszelkie inne instytucje nie mogą nic ukrywać przed społeczeństwem, 
ani poszczególne jednostki nie mogą nic ukrywać ani przed państwem 
lub innymi instytucjami, ani przed innymi jednostkami. Na przykład ani 
przedsiębiorstwa,  ani  osoby  fizyczne  nie  mogą  ukrywać  swoich 
przychodów i  kosztów ich  uzyskania,  które  powinny być  podane  do 
wiadomości  publicznej,  nie  mogą  też  ukrywać  kwot  dobrowolnych 
świadczeń  (w  tym  podatków)  na  rzecz  całości.  Wszystkie  działania 
państwa  powinny  być  jawne  i  przejrzyste.  Równocześnie  zostaje 
utrzymane dla każdego prawo do prywatności i do nieujawniania spraw 
związanych ze sferą osobistą i  intymną. 

11. Wymiar sprawiedliwości opiera się nie na osądzaniu i karaniu, ale na 
prewencji,  na  zapobieganiu  nieprawidłowym  lub  szkodliwym 
działaniom obywateli.  Umiarkowanie  szkodliwe  czyny  wbrew  dobru 
społecznemu  traktowane  są  jako  błędy  wynikające  z  niewiedzy, 
dlatego osobom, które się ich dopuściły należy zapewnić odpowiednią, 
łagodną  reedukację  –  tłumaczyć,  wyjaśniać,  przekonywać  i 

172 Te ograniczenia są na bardzo wysokim poziomie. Oznacza to że można nadal być milionerem, 
ale już nie miliarderem.

173 Powszechna  jawność  zagwarantuje,  że  wszyscy  będą  wiedzieć  kto  ile  zarabia  oraz  kto  
przekazał  darowiznę  i  w jakiej  wysokości,  a  kto  nie.  Znani  będą  więc  wszyscy egoiści  i  
skąpcy, którzy nic nie przekazali. To spowoduje, że inni się będą od nich odsuwać. Wywołany 
tą sytuacją wstyd i dyskomfort oraz presja, jakiej doświadczą, spowoduje, że na przyszłość  
będą woleli raczej płacić podatki i przekazywać darowizny. Można przypuszczać, że niektórzy 
będą się nawet prześcigać w wysokościach świadczeń, aby dobrze wypaść i cieszyć się dobrą  
opinią.
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przeprowadzić  odpowiednie  szkolenie  oparte  nie  tylko  na  teorii  ale 
przede wszystkim na praktycznym doświadczeniu określonych sytuacji. 
Permanentna  recydywa  lub  poważne  naruszenia  zasad  współżycia 
społecznego  spowodowane  czynami  groźnymi  i  niebezpiecznymi 
traktowane  są  jako  choroba  umysłu,  którą  należy  leczyć.  Terapia 
polega  na  intensywnej  reedukacji  prowadzącej  do  całkowitego 
przeprogramowania  umysłu.  Tymczasowe  odosobnienie  chorego  i 
izolacja od reszty społeczeństwa konieczne są tylko wtedy, jeśli istnieje  
uzasadnione  podejrzenie,  że  chory  mógłby  powtarzać  swoje 
niedopuszczalne, ekstremalne zachowania.

12. Edukacja jest powszechna, dobrowolna i bezpłatna.  Każdy może się 
kształcić  w  dziedzinie,  która  mu  odpowiada.   Pewne  podstawy, 
przekazywane  w formie  zabawy,  otrzymują  dzieci  już  we  wczesnym 
dzieciństwie. Oczywiście w najmłodszych latach to rodzice odgrywają 
główną  rolę  w  kształtowaniu  systemu  wartości  dziecka.  Jednak 
zadaniem szkoły jest zachęcanie uczniów do zgłębiania tych wartości, 
do  ich  wykorzystania,  stosowania,  a  nawet  do  ich  podważania174. 
Szkolne programy nauczania powinny być oparte w niewielkim stopniu 
na faktach, ale w dużej mierze  na wartościach175. Każde dziecko już od 
najmłodszych  lat  jest  uświadamiane,  że  jest  czymś  więcej,  niż  tylko 
ciałem fizycznym.  Szkoła  kształci  nie  tylko  w kierunku  poznawania 
fizycznego wszechświata, ale i uczy także pojmowania duchowości. W 
procesie  edukacyjnym  nacisk  kładzie  się  nie  na  pamięciowe 
przyswajanie   danych,  ale  na  rozumienie  pojęć  i  prawidłowości 
potrzebnych w życiu. Przedstawiane dane, fakty, statystyki i ich oceny 
nie mogą być lansowane jako to co jest jedynie słuszne i prawdziwe, ale 
wyłącznie jako dane do rozważenia. Systemy edukacyjne, nie negując 
wartości wiedzy, powinny jednak kłaść największy nacisk na mądrość. 
Nie  negując  całkowicie  celowości  przyswajania  faktów,  powinny 
największą  wagę  przywiązywać  do  kształcenia  umiejętności. 
Pobudzanie  samodzielnego  myślenia  i  kreatywności  powinno  być 
naczelnym celem edukacji. 

***

174 Według Neale Donalda Walsha „Rodzice, którzy obawiają się podważenia swoich wartości  
przez dzieci, tak naprawdę ich nie kochają, kochają tylko swoje w nich odbicie”.

175 Neale Donald Walsh w księdze 2 Rozmów z Bogiem podaje propozycje takich przedmiotów 
szkolnych  jak:  „Rozumienie  Władzy,  Pokojowe  Rozwiązywanie  Konfliktów,  Związki  
Uczuciowe  i  ich  Składowe,  Osobowość  i  Samorealizacja,  Ciało,  Umysł  i  Duch:  Zasady  
Działania, Rozwijanie Twórczości, Zadowolenie z Siebie i Poszanowanie dla Innych, Radosna  
Ekspresja  Seksualna,  Tolerancja,  Różnice  i  Podobieństwa,  Ekonomia  Etyczna,  Twórcza  
Świadomość i Potęga Umysłu, Świadomość i Czujność, Uczciwość i Odpowiedzialność”.  
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Demokracja  obecnie  nie jest  wcale wiodącym ustrojem. Z pośród stu 
kilkudziesięciu  państw  na  świecie  tylko  nie  więcej  niż  kilkadziesiąt  można 
próbować nazwać demokratycznymi, ale i tu można się spierać, które z nich do 
tej kategorii zaliczyć, a które nie176.  W porównaniu z czasem istnienia gatunku 
homo  sapiens  demokracja  trwa  tylko  przez  kilka  krótkich  chwil  historii. 
Sprawdziła się w wielu krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale ma 
swoje  ciemne  strony,  z  powodu  których  nie  można  jej  uważać  za  system 
doskonały. Stąd zachwyt Amerykanów nad demokracją oraz próby krzewienia 
jej  przez  nich  na  całym świecie  należy  uznać  za  nieuzasadnione.  Z  drugiej  
strony,  z  powodu  wciąż  niskiego  poziomu  rozwoju  (zwłaszcza  etycznego) 
ludzkości, nie da się urzeczywistnić lepszego porządku społeczno-politycznego. 
Dlatego Churchill  miał  rację,  ale jej  prawdziwość jest  ograniczona w czasie. 
Demokracja  obecnie  jest  rzeczywiście  najlepszym wyborem,  ale  w miarę 
gdy  ludzkość  będzie  czyniła  coraz  większe  postępy  w  swoim  rozwoju , 
pojawią  się  nowe,  nie  brane  do  tej  pory  poważnie  pod  uwagę  opcje.  Te 
rozwiązania, które dotychczas odrzucano jako nierealizowalne utopie, nabiorą 
realności.   Strzałka  czasu  jest  skierowana  tylko  w  jedną  stronę.  Ewolucja  
wszechświata  przebiega  też  tylko  w  jedną  stronę.  Chociaż  są  tacy,  którzy 
chcieliby zawracać historię,  postępu nie da się zatrzymać, ani nie da się zmienić 
kierunku  ewolucji.  Przyjdzie  czas,  że  ludzkość  wyeliminuje  destruktywne 
myśli,  pragnienia  i  emocje,  oraz  przejmie  pełną  kontrolę  nad  swoim 
rozwojem.  Wtedy  będzie  mogła  zaplanować  i  zrealizować  każdą  utopię, 
jakiej tylko zapragnie.

176 Na przykład Singapur. Jest republiką, należy do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, ma własną 
konstytucję, prezydenta, premiera i jednoizbowy parlament. Wszystko wskazywałoby na to, że 
jest  to  państwo  demokratyczne.  A jednak  Singapur  jest  krajem autorytarnym kierowanym 
przez  jedną  partię,  w którym  obowiązuje  drakońskie  prawo  i  średniowieczne  kary.  Kara 
śmierci  jest  wykonywana  nie  tylko  za  morderstwo,  ale  za  piractwo,  posiadanie  nawet  
niewielkich ilości narkotyków, asystowanie przy samobójstwie małoletniego, gwałt,  dążenie 
do  wojny,  urzędniczą  korupcję  oraz  przestępstwa  przeciw  prezydentowi.  Za  niektóre 
drobniejsze przewinienia  obowiązuje kara chłosty; można co prawda być skazanym na nie  
więcej niż 24 baty dziennie, ale już po trzecim bacie pojawiają się trwałe blizny na ciele. Nie 
istnieje  wolność  zgromadzeń.   Osoby uznawane  za  niebezpieczne  dla  państwa  mogą  być 
aresztowane i przetrzymywane dowolnie długo. Ponadto są liczne zakazy, których złamanie  
karane  jest  wysokimi  grzywnami.  Za  rzucenie  niedopałka  na  ulicę  lub  jedzenie  i  picie  w 
miejscu niedozwolonym – 500 dolarów singapurskich (kurs tej waluty z 2018 roku: 1 dolar 
singapurski (SGD) – ok. 2,75 zł),  za nieprzestrzeganie zakazu palenia lub złamanie zakazu 
posiadania  gumy  do  żucia  –  1000  SGD,  za  złamanie  zakazu  wnoszenia  materiałów 
łatwopalnych – 5000 SGD. Można dostać mandat również za plucie,  niespłukanie wody w 
ubikacji,  dopuszczenie do rozmnażania się komarów na balkonie,  oraz za spacerowanie po 
własnym mieszkaniu nago. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że Singapurczycy mocno 
popierają taki system i takie prawa.
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Hasło opracowano w 2018 roku, niewielkie zmiany i modyfikacje wprowadzono w 2019 roku.

Powrót do spisu treści.

Determinizm
Determinizm jest to pogląd szczególnie obecny w filozofii i w nauce, 

który głosi, że  wszystkie zachodzące w świecie zdarzenia i  występujące w 
nim zjawiska są jednoznacznie wyznaczone przez ogół warunków w jakich 
występują. Inaczej mówiąc, że każde zdarzenie (zjawisko) jest jednoznacznie 
określone  przez  inne  zdarzenia  (zjawiska)  i  to  zarówno  takie,  które  z  nim 
współwystępują,  jak  i  takie,  które  wystąpiły wcześniej.  Zdarzenia  (zjawiska) 
sprawcze nazywają się przyczynami, a zdarzenie (zjawisko) sprawione nazywa 
się skutkiem.  Zatem w myśl  tego poglądu każdy skutek musi  być  wywołany 
przez ściśle określone przyczyny.  Nic nie dzieje się bez przyczyny,  wszystkie  
zdarzenia są z sobą powiązane związkami przyczynowo-skutkowymi,  a każdy 
taki związek istnieje na mocy określonych praw.

Oprócz  determinizmu  istnieją  dwa  inne  poglądy na  rzeczywistość,  o 
których trzeba tu wspomnieć, bowiem w większym lub mniejszym stopniu mu 
zaprzeczają.  Są  to:  indeterminizm  i  finalizm.  Indeterminizm,  będący 
przeciwieństwem  determinizmu,  utrzymuje  w  swej  skrajnej  postaci,  że 
zdarzenia zupełnie nie zależą od ogółu warunków, w których występują czyli, że 
są bezprzyczynowe. W umiarkowanej wersji głosi on, że chociaż świat jest w 
jakimś  stopniu  zdeterminowany,  to  jednak  nie  wszystko  podlega  prawom i 
związkom przyczynowo-skutkowym, a zatem istnieją takie zjawiska i zdarzenia, 
które nie mają  swojej  przyczyny.  Z kolei finalizm (inaczej  zwany teleologią)  
zupełnie odwraca to, co głosi determinizm. Zgodnie z tym nurtem filozoficznym 
zdarzenia i zjawiska zachodzące we wszechświecie nie są, lub przynajmniej są 
nie tylko określone przez swoje przyczyny, ale przez cel, jaki został im nadany i 
ku  któremu  one  zmierzają.  Wszelki  porządek  we  wszechświecie  jest  dla 
finalistów wynikiem jego celowego urządzenia, jest realizacją z góry ustalonego 
planu. 

Owe trzy różniące się poglądy na rzeczywistość dają różne odpowiedzi 
na podstawowe pytania egzystencjalne, takie jak: Czy istnieje wolna wola, czy 
też wszystko jest zdeterminowane? Czy bieg zdarzeń określa przypadek, czy też 
konieczność? A może wszystko jest z góry przesądzone? Skrajny determinizm 
głosi, że wszystko ma swoje przyczyny, nie ma więc przypadków i istnieje tylko 
konieczność,  a  wolność  polega  jedynie  na  uświadomieniu  sobie  tej  
konieczności. Skrajny indeterminizm utrzymuje, że nic nie jest zdeterminowane, 
zatem wszystkie ludzkie decyzje są aktami wolnej woli. Skrajny finalizm głosi,  
że  wszystko  we  wszechświecie  zostało  zaplanowane,  bieg  zdarzeń  jest 
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określony przez cel,  ku któremu wszystko  zmierza,  zatem w pewnym sensie 
wszystko jest  z góry przesądzone, a wolność jest  jedynie  swobodą czynienia 
tego, co należy czynić, by zrealizować ten cel.

Determinizm, utrzymując, że każde zdarzenie jest określone przez swoje 
przyczyny i warunki, w których te przyczyny działają, w gruncie rzeczy głosi  
tezę,  że  przeszłość  determinuje  przyszłość.  Finalizm  akceptuje  również 
odwrotne wpływy. Według finalistów bieg zdarzeń zależy nie tylko od przyczyn 
poprzedzających te zdarzenia, ale również od końcowego rezultatu, ku któremu 
one  zmierzają,  zatem  uważają  oni,  że  jeśli  nie  w  pełni  (jak  sądzą  skrajni 
finaliści),  to  przynajmniej  w  jakimś  stopniu,  przyszłość  określa  przeszłość. 
Skrajny  determinizm,  jak  również  skrajny  finalizm  może  doprowadzić  do 
przekonania, że los wszystkich jest już przesądzony i nic nie da się zmienić. Jest  
on  przesądzony  albo  poprzez  nieuchronność  praw  przyrody  określających 
związki  przyczynowo-skutkowe  między  zdarzeniami  albo  poprzez 
nieuchronność  celu,  ku  któremu  wszystko  zmierza.  Jeśli  owo  przekonanie  o 
nieuchronności  losu łączy się  z wiarą,  że jest  on wyznaczony przez czynnik 
nadnaturalny,  wówczas takie  mniemanie  o rzeczywistości  zwykle  nazywa się 
fatalizmem177.  Tego rodzaju  poglądy,  wyrażane  w swej  ekstremalnej  postaci,  
muszą prowadzić do oczywistego wniosku, że wolna wola nie istnieje, bo czy 
ktoś chce tego, czy nie i tak wydarzy się to, co ma się wydarzyć. Wniosek ten 
jest  nie  do  pogodzenia  z  indeterminizmem,  którego  głównym  filarem  jest 
postulat wolnej woli.

Determinizm  ma  dwie  odmiany  znaczeniowe,  zależne  od  przyjętego 
układu, w którym ma funkcjonować. W węższym znaczeniu pojęcie to odnosi 
się wyłącznie do przyrody, do świata materialnego. Takie stanowisko, w którym 
kojarzy się determinizm z rzeczywistością fizyczną, zajmują zwykle materialiści  
i ateiści, bo wierząc, że istnieje tylko materia, nie mogliby, oczywiście, odnieść 
tego  słowa  do  czegoś  innego178.  Tak  pojmuje  się  determinizm  w  naukach 
przyrodniczych,  które  sprawami  metafizycznymi  się  nie  zajmują.  I  w  takim 
właśnie  znaczeniu  determinizm,  jako  pojęcie,  się  zrodził.  Pierwsze  wyraźne 

177 Fatalistyczny sposób  myślenia  jest  zakorzeniony w islamie,  ponieważ  zgodnie  z tą  religią,  
wszystko  zależy  od  woli  Allacha.  W  chrześcijaństwie  jego  korzenie  sięgają  Starego 
Testamentu, daje się również zauważyć w naukach świętego Pawła (List do Rzymian, 8, 28-30 
oraz  9,  6-24),  ale  w swojej  pełni  jest  obecny dopiero  w doktrynie  o  predestynacji,  którą  
zapoczątkował święty Augustyn, a która rozwinęła się  w okresie Reformacji, szczególnie w 
kalwinizmie.  Fatalizm  nie  wyklucza  wysokiej  aktywności;  muzułmanie  z  wielkim 
zaangażowaniem  prowadzili  „święte  wojny”  aby  wypełnić  wolę  Allacha,  a  wyznawcy 
kalwinizmu  starali  się  żyć  tak,  aby  wykazać,  zwłaszcza  swoją  pracą,  że  zostali  oni 
przeznaczeni do zbawienia. Czasem jednak fatalizm łączy się z rezygnacją, bezczynnością i  
biernością. Taka postawa zwie się „kwietyzmem”.

178 To jednak nie oznacza, że każdy ateista musi być deterministą, bo np. egzystencjalizm głosi  
zarówno ateizm jak i wolną wolę.
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sformułowanie deterministycznego stanowiska można znaleźć u Leukipposa179, 
jak również u Demokryta,  który czerpał  z nauk Leukipposa  i  konsekwentnie  
kontynuował  jego  spojrzenie  na  rzeczywistość.  Podobny  pogląd  wyznawał 
Lukrecjusz i inni epikurejczycy. Przeciwne stanowisko zajmował Platon, który 
twierdził, że wszystko w przyrodzie jest urządzone celowo, a zatem opowiadał  
się  za  finalizmem.  Arystoteles  usiłował  pogodzić  determinizm  z  teleologią 
wyróżniając aż cztery przyczyny: celową, sprawczą, materialną i formalną. Np. 
przyczyną  celową  powstania  rzeźby  jest  według  tego  filozofa  zamiar  jej 
wyrzeźbienia, przyczyną sprawczą jest sam rzeźbiarz, przyczyną materialną jest 
marmur, a przyczyną formalną jest obmyślony przez rzeźbiarza kształt posągu. 
Przyczyna celowa była dla Arystotelesa ważniejsza niż inne, ponieważ bez niej  
nie pojawiłyby się inne przyczyny,  zatem finalizm uznał w pewnym sensie za 
nadrzędny. 

W  czasach  nowożytnych  głównymi  przedstawicielami  determinizmu 
byli między innymi Kartezjusz, T. Hobbes, B. Spinoza, G.W. Leibniz oraz S.  
Freud  i  inni  zwolennicy  psychoanalizy,  a  także  pozytywiści  i  marksiści. 
Jednakże trzeba tu wspomnieć również i o tym, że Arystoteles zapoczątkował 
pewną  praktykę  mieszania  determinizmu  z  innymi  kierunkami,  czego 
przykładem  mogą  być  próby  utożsamiania  go  z  teorią  predestynacji  i 
fatalizmem.  Z  powodu  takiej  interpretacji  tego  kierunku  filozoficznego,  za 
deterministów uważani byli  również U. Zwingli i  J.  Kalwin.  Powstało nawet  
pojęcie „determinizmu teologicznego”, które głosi, że każdy jest przeznaczony 
do  zbawienia  lub  do  potępienia.  Z  kolei  według  idealistycznej  odmiany 
„determinizmu historycznego” bieg dziejów jest jednoznacznie określony przez 
jakąś instancję wyższą, np. Boga. Takie podejście wprowadza pewien zamęt w 
pojmowaniu tego pojęcia, bo przecież determinizm w rzeczywistości nigdy nie 
utrzymywał, że sprawy ludzkie są przesądzone przez jakiś byt pozamaterialny,  
ani że człowiek podlega nieuniknionemu przeznaczeniu.

W szerszym znaczeniu determinizm nie ogranicza się tylko do fizyki i  
przyrody.  Materialistyczną  postać  determinizmu  historycznego,  w  którym 
pierwszoplanową rolę odgrywał czynnik ekonomiczny, stworzył  Karol Marks. 
Powstał  również  determinizm  psychologiczny,  stanowiący  filozoficzną 
podstawę psychoanalizy, według którego cele, potrzeby i pragnienia człowieka 
stanowią  klucz  do  wyjaśniania  ludzkich  zachowań.  Determinizm 
behawioralny, którego głównym przedstawicielem jest B. F. Skinner, stanowi 
modyfikację  tego  poglądu,   według  której  wszystkie  wewnętrzne  stany 
psychiczne są zredukowane do dających się zaobserwować zachowań. Następną 
odmianą  determinizmu  jest  determinizm  etyczny,  który  głosi,  że  ludzkie 

179 Inaczej  Leukipa  lub  Leucypa.  Do  dzisiejszych  czasów przetrwała  chyba  tylko  jedna  jego 
wypowiedź: „Nic nie dzieje się bez przyczyny, lecz wszystko z jakiejś racji i konieczności.”
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działania,  w całości  lub  w części,  są  wyznaczone  przez niezależne od niego 
przyczyny zewnętrzne. W skrajnej postaci prowadzi on do zaprzeczenia wolnej  
woli.  Determinizm  demograficzny wiąże  się  z  przekonaniem,  że  czynniki 
ludzkie,  a  zwłaszcza  liczba  ludności  i  gęstość  zaludnienia,  są  decydujące  w 
rozwoju społeczeństw i kultur. Głównym przedstawicielem tego kierunku był T. 
R. Malthus180.  Determinizm geograficzny z kolei jest to pogląd utrzymujący, 
że  czynniki  geograficzne  (klimat,  konfiguracja  terenu,  rodzaj  gleby)  są 
pierwszoplanowe  w  rozwoju  społeczeństw  i  kultury.  Reprezentantami  tego 
kierunku są F. Ratzel i  H. Buckle.  Determinizm środowiskowy głosi,  że na 
wszelkie organizmy żywe ma wpływ środowisko (przyrodnicze, społeczne czy 
geograficzne) i  że to ono właśnie  decyduje  o życiowych procesach jednostki  
oraz  kształtuje  rzeczywistość  społeczną.  Determinizm  techniczny uznaje 
rozwój  techniki  za  główne  źródło  postępu  społecznego  (Th.  Veblen  i  W.F.  
Ogburn).  Ten  nurt  filozoficzny  prowadzi  do  przekonania,  że  tylko  postęp 
techniczny  może  rozwiązać  wszelkie  problemy  społeczne,  czyli  do 
technokratyzmu.

Jakkolwiek by pojęcia determinizmu nie naciągano i rozciągano, to ma 
ono  i  zawsze  będzie  mieć  największy  związek  ze  światem  fizycznym  i 
opisującymi  ten  świat  naukami  pozytywnymi.  Kardynalnym  atrybutem  tego 
kierunku filozoficznego zawsze  pozostanie  przewidywalność  i  powtarzalność 
doświadczenia  oraz  jednoznaczny  związek  między  przyczyną  i  skutkiem. 
Nauka,  tak  bardzo  uzależniona  od  owej  powtarzalności  doświadczeń  i 
jednoznaczności ich wyników, przez długie wieki wydawała się być jego ostoją.  
Jednak ta sama nauka, która tak mocno oparła się na determinizmie, w końcu 
ugodziła  w determinizm pracami  niemieckiego  fizyka  Wernera  Heisenberga. 
Uczony  ów  zakwestionował  obiektywizm  obserwacji  w  świecie  cząstek 
elementarnych  twierdząc,  że  nie  można  odróżnić  tu  przyczyny  od  skutku, 
ponieważ obserwator zawsze zakłóca przebieg doświadczenia i dlatego staje się 
jego częścią. Z jego teorii wynika, że nie można jednocześnie dokładnie określić 
pewnych  par  wielkości  fizycznych  dotyczących  cząstki  elementarnej,  np.  jej 
położenia  i  pędu.  Poziom niepewności  określa  tzw.  stała  Plancka.  Obecnie 
fizyka  kwantowa  poszła  jeszcze  dalej  i  doszukiwanie  się  jakichś  śladów 
determinizmu w teorii  kwarków, które mają  określone zapachy i są nie tylko 
dolne lub górne, ale także powabne, dziwne, piękne i prawdziwe – nie ma już 
żadnego sensu.

180 Był on profesorem ekonomii i równocześnie anglikańskim duchownym. Ogłosił teorię, według 
której żywność rośnie w postępie arytmetycznym, a przyrost ludności następuje w postępie  
geometrycznym,  co  nieuchronnie  musi  doprowadzić  do  przeludnienia.  Równowaga  jest 
przywracana równie nieuchronnie przez głód,  epidemie i wojny.  Twierdził,  że można temu 
zapobiec dzięki ograniczeniu przyrostu naturalnego poprzez wstrzemięźliwość. Innych metod, 
jako duchowny, nie mógł zaproponować.
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Przeciwnicy  determinizmu,  w  tym  nawet  ateiści  tacy  jak  Jean  Paul 
Sartre, zawsze twierdzili, że jest on sprzeczny z introspekcją, która wskazuje na 
to, iż wszelkie ludzkie działania są aktami swobodnego wyboru i nie muszą być 
następstwem  jakichś  przeszłych  wydarzeń  lub  czynników  zewnętrznych. 
Determiniści replikowali, że poczucie wolności to iluzja. Byli  również i tacy,  
którzy głosili, że wszystko jest wynikiem boskiego planu, któremu nie można 
się przeciwstawić, więc można rzec tylko to, co mówił rejent Milczek: „Niech 
się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”. 

Spór  deterministów  z  przeciwnikami  tego  poglądu na  rzeczywistość 
zawsze trwał i trwać będzie. A rzeczywistość zawsze jest taka, jaka jest,  bez  
względu  na  te  konflikty.  Wszelkie  sztywne  poglądy  filozoficzne  stanowią 
zawsze  próby  „zaszufladkowania”  rzeczywistości,  jednak  prawda  o 
rzeczywistości nie jest zawarta w jakimkolwiek poglądzie, choćby najbardziej  
uczonym lub świętym. Determinizm, indeterminizm, finalizm i wszystkie inne 
„..izmy” są tylko ograniczonymi spojrzeniami z wąskiej perspektywy na to, co 
jest  szerokie  i  nieograniczone.  Tendencje  do  stawiania  murów,  zawężania  i  
przypisywania  wyłączności  istnieją  nie  tylko  w  filozofii,  ale  wszędzie,  od 
teologii poczynając, a na nauce kończąc. Niech za przykład posłuży spór między 
mechaniką  klasyczną,  relatywistyczną  i  kwantową,  który w swej  istocie  jest 
zupełnie  zbyteczny.  Mechanika  klasyczna  dobrze  opisuje  rzeczywistość 
codziennych doświadczeń tu i teraz. Mechanika relatywistyczna odnosi się do 
rzeczywistości  bardzo  dużych  prędkości  i  bardzo  dużych  mas.  Mechanika 
kwantowa próbuje badać rzeczywistość mikroświata. Każda z nich jest częścią 
wielowymiarowej prawdy o tej rzeczywistości. Podobnie jest z determinizmem, 
który  wcale  nie  musi  pozostawać  w  sprzeczności  z  indeterminizmem  czy 
finalizmem, jeśli tylko uznamy, że jest on zaledwie pewną prawdą cząstkową, 
pewnym specyficznym sposobem spojrzenia  na to co jest;  że jest  jednym ze 
sposobów przejawiania się rzeczywistości, ale nie jedynym. Jest niewątpliwe, że 
we wszechświecie działają pewne prawa i że można w nim obserwować różne 
związki przyczynowo-skutkowe. Gdyby tych praw i związków nie było, stałby 
się on jednym wielkim chaosem. Jednak te związki nie istnieją same przez się, 
od zawsze i na zawsze; gdyby tak było, świat musiałby być wielkim i wiecznie 
działającym perpetuum mobile. Współczesna nauka obecnie wspiera pogląd, że 
świat począł się w Wielkim Wybuchu. Nie jest w tej sytuacji pozbawiona sensu 
hipoteza, że Ten, który sprawił, że Wielki Wybuch nastąpił, miał w tym jakiś 
swój  cel  i  ustanowił  również  prawa,  jakie  mają  działać  po  wybuchu. 
Determinizm nie musi więc pozostawać w sprzeczności z celowością, albowiem 
może  być  narzędziem realizacji  celów,  jak  również  nie  musi  pozostawać  w 
sprzeczności  z wolną  wolą,  bo może być  on równie  dobrze owocem wolnej  
woli.
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Zasadniczym błędem materialistów jest  to,  że traktują  świat  fizyczny 
jako układ zamknięty, poza którym nic już nie ma. Założenie, że wszystko jest w 
nim zdeterminowane, musi wtedy prowadzić do zaprzeczenia wolnej woli. Jeśli 
istnieje  tylko  materia,  to  również  i  myśl  musi  być  przejawem materialnym, 
zatem  też  jest  zdeterminowana.  Skoro  więc  wszystko  w  trójwymiarowym,  
materialnym świecie podlega prawom i skoro istnieje tylko ten świat, to musi 
istnieć  tylko  konieczność.  Jeśli  jednak  rzeczywistość  ma  więcej  wymiarów, 
które mogą w jakiś sposób oddziaływać na  jej  aspekt materialny,  to postulat 
wolnej woli ma sens. Wolna wola nie jest wtedy integralnym elementem układu, 
jakim jest świat fizyczny, ale pochodzi spoza tego układu. 

Zatem te trzy, wydawałoby się przeciwstawne poglądy na świat, można 
ze sobą pogodzić. Z jednej strony istnieje Wielki Cel dla wszechświata i Wielki  
Plan  jego  rozwoju  (finalizm).  Z  drugiej  strony  ustanowione  w  nim  prawa 
(determinizm) stanowią narzędzia do realizacji tego celu. Jednak zarówno jego 
prawa jak i cel powstały w wyniku aktu wolnej  woli (indeterminizm). Każdy 
człowiek może współuczestniczyć w Wielkim Planie, poprzez realizację celów 
cząstkowych,  które  należą  do  Wielkiego  Celu  (finalizm).  Musi  jednak 
uwzględniać  przy  tym  naturalne  prawa  (determinizm),  chociaż  ma  pełną 
swobodę  wyboru  celu  i  sposobu  działania  (indeterminizm).  Tylko  od  jego 
czujności i wnikliwości zależy, w jakim stopniu rozpozna on te naturalne prawa 
i w jakim stopniu wybrany przez niego cel jest zgodny z Wielkim Celem. 

Zilustrujmy  to  prostym  przykładem.  Rozpatrzmy  układ  złożony  z 
samochodu i kierowcy, który stanowi pewną analogię do dualizmu ciało-dusza. 
Sprawny samochód  jest  w pełni  zdeterminowany;  naciśnięcie  na  pedał  gazu 
wywołuje określoną reakcję, naciśnięcie pedału hamulca wywołuje inną reakcję,  
pokręcenie kołem kierownicy przynosi jeszcze inny skutek. Oczywiście, jazdę 
determinują  również  warunki  zewnętrzne,  jak  jakość  nawierzchni  drogi,  po 
której  ów samochód  jedzie,  stan  pogody,  itp.  Jednak  to,  jak  kierowca  swój 
samochód wykorzysta,  zależy wyłącznie od woli  kierowcy i nie jest  w żaden 
sposób zdeterminowane.  Jeśli  nie będzie jechał ostrożnie, może zderzyć się z 
innym  samochodem  lub  wylądować  w  rowie.  Samochód  działa  zgodnie  z 
prawami  fizyki  i  nie  ma swojej  własnej  wolnej  woli,  dlatego zawsze będzie 
posłuszny jego decyzjom, nawet gdy są to decyzje głupie. 

 Ale przecież każda jazda samochodem ma swój cel.  Kierowca po to 
wyrusza  w  podróż,  aby  gdzieś  dojechać.  Może,  oczywiście,  pobłądzić  i  nie 
dojechać tam gdzie trzeba, ale cel podróży zawsze istnieje, nawet, jeśli celem 
tym jest jazda bez celu, co się czasem zdarza.  Tak wiec istnieje determinizm 
praw fizycznych jazdy samochodem, istnieje również finalizm związany z celem 
jazdy, ale to, w jaki sposób kierowca usiłuje dojechać do celu i w jaki sposób  
wykorzystuje  prawa  fizyki  podczas  używania  samochodu,  jest  przejawem 
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indeterminizmu,  ponieważ  zależy  wyłącznie  od  wolnej  woli  tego  kierowcy. 
Oczywiście  może  on  podczas  jazdy posługiwać  się  mapą  samochodową  czy 
nawigatorem GPS,  może  uzależniać  swoje  decyzje  od  prognozy pogody lub 
kierować się radami innych ludzi, ale to wszystko też jest przejawem wolnego 
wyboru. 

Ciało  ludzkie,  będące  tworem materialnym  i  zarazem pojazdem  dla 
niematerialnej  świadomości,  jest  zdeterminowane  tak  samo  jak  samochód, 
ponieważ  podlega  takim  samym  prawom  fizyki,  jak  każda  inna  materia. 
Podobnie  jak  samochód  wykonuje  ono  wiele  czynności  autonomicznych  i 
automatycznych.  Jednak  kieruje  nim  energia  psychiczna,  zwana  przez 
niektórych duszą, która nie jest zdeterminowana przez materię i tylko podróżuje 
przez tę materię, zmierzając do zaplanowanego celu.

Istnieje jeszcze inna dobra analogia, według której świat fizyczny jest  
rzeczywistością  wirtualną  stworzoną  w  Boskim  Komputerze,  podobną  do 
ziemskiej gry komputerowej. Każda taka gra jest zapisana na dysku CD, DVD 
lub  BD  i przewidziano  w  niej  reakcje  na  wszystkie  możliwe  ruchy  gracza. 
Program, wedle którego ta gra działa, jest więc jej deterministycznym aspektem.  
Każda gra komputerowa ma też swój indywidualny, szczegółowy cel, różny w 
różnych grach. Oczywiście, najbardziej ogólnym celem wszystkich gier jest to,  
aby wygrać,  ale  ta  wygrana  może  być  osiągnięta  rozmaitymi  sposobami,  na 
przykład przez wykazanie się dzielnością i pokonanie przeciwników w walce, 
dotarcie do wyznaczonego miejsca mimo przeciwności, zwycięstwo w wyścigu, 
uratowanie  kogoś z opresji,  wypełnienie  misji,  itp. Cel  gry jest  jej  aspektem 
finalistycznym. Natomiast to, jak gracz będzie zmierzać do wyznaczonego celu, 
jaki kolejny ruch wykona i w jaki sposób to zrobi, jest indeterminizmem gry, 
ponieważ  program,  zgodnie  z  którym  toczy  się  gra,  nie  ma  na  to  żadnego 
wpływu i jest to wyłącznie wynik decyzji grającego.

Oczywiście  program gry,  który  determinuje  jej  prawidła,  może  być 
zmieniany,  poprawiany i  ulepszany.  Oznacza to,  że determinizm gry nie  jest  
ustalony po wsze czasy. Jednak poprawki wnoszone niekiedy przez programistę 
poddają w wątpliwość niezmienność praw, na których ta gra jest oparta i jawią 
się jej uczestnikom jako wydarzenia nadnaturalne. Czasem, choć zdarza się to  
bardzo  rzadko,  jakiś  bardziej  świadomy  i  lepiej  zorientowany  gracz  może 
próbować sam ingerować w program, zmieniając  w ten sposób przebieg gry.  
Jednak  większość  graczy tego nie  potrafi.  Przeciwnie,  gra  może  czasem tak 
mocno wciągnąć gracza, że zapomina on, że to tylko gra, a uwikłany w bieżące 
potyczki może też czasem zapomnieć o tym, kim jest naprawdę i jaki jest cel tej  
gry. Tak często dzieje się z graczami tego świata, którzy wplątani mocno w jego 
sprawy, zapomnieli skąd pochodzą i dokąd zmierzają. Wielu ludzi pobłądziło w 
swej wędrówce przez tą wirtualną rzeczywistość i skupiło się na różnych celach 
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podrzędnych,  które  całkowicie  rozmijają  się  z   celem głównym tej  gry,  dla 
realizacji  którego  przyszli  na  ten  świat  i  który  musi  być  zawsze  zgodny  z 
Wielkim  Celem.  Tylko  nieliczni  pamiętali  do  końca  swój  prawdziwy  cel. 
Jednym  z  nich  był  Jezus  z  Nazaretu,  który  przegrał,  aby  wygrać.  Niestety,  
większość z tych, którzy przyszli tu po to aby wygrać, przegrywa. A to oznacza 
brak możliwości przejścia do następnego etapu i powtórkę z rozrywki.

Determinizm jest więc faktem – takim samym faktem jak to, że istnieją  
prawa  naturalne.  Ale  nie  jest  faktem wszechobecnym,  wyłącznym i  jedynie  
słusznym.  Jest  on  tylko  sposobem  interpretacji  rzeczywistości 
czasoprzestrzennej,  która  wcale  nie  musi  być  jedyną  rzeczywistością.  Nie 
lekceważmy naturalnych praw tego świata,  ponieważ jako podróżnicy  w 
czasie musimy się z nimi  liczyć.  Jednak nie uważajmy się za zniewolonych 
przez te prawa. Determinują one bowiem tylko nasze ciała, ale nie nas. Los tych 
ciał jest z góry przesądzony, bo należą do tego świata. Ale my nie jesteśmy z 
tego  świata  i  dla  nas  nic  nie  jest  przesądzone.  W naszej  prawdziwej 
rzeczywistości  nic nas nie determinuje,  a nasza wola jest  naszym naturalnym 
prawem.
Hasło opracowano w 2010 roku. Powrót do spisu treści.

Dobro i zło
Spróbujemy  zacząć  od  definicji  encyklopedycznej:  „Dobro  i  zło  to  

podstawowe kategorie etyczno-filozoficzne i religijne, używane także w różnych 
odcieniach znaczeniowych w języku potocznym, opisujące to co pozytywne albo  
negatywne,  a  więc  właściwe  i  pożądane  albo  niewłaściwe  i  niepożądane  z  
punktu  widzenia  danej  hierarchii  wartości,  pewnych  potrzeb  lub  założonego  
planu”. Pojęcia te, użyte w przymiotnikowych postaciach „dobry” i „zły” służą 
do uogólniającego wartościowania wszystkiego co tylko wartościować można. 
Uogólniającego,  bo  zamiast  mówić  „miły”,  „radosny”,  piękny”,  „świetny”, 
„korzystny”,  „przydatny”,  „pożyteczny”,  „szlachetny”,  „życzliwy”, 
„współczujący”,  „odpowiedzialny”,  „uczciwy”,  itp.,  mówimy  „dobry”. 
Podobnie, zamiast mówić „ponury”, „nieprzydatny”, „bezlitosny”,  „okrutny”, ... 
itp. , mówimy „zły”. Za pomocą tych pojęć wartościujemy wszystko co dla nas 
ma znaczenie i to zarówno rzeczy lub osoby, jak i wszelkie działania, zmiany, a 
nawet procesy. Czasami jeszcze stopniujemy to co „dobre” i to co „złe”. 

Słowa „dobro”, „dobry”,  zło”, „zły” należą do grupy podstawowych i 
najczęściej używanych niemal w każdym języku, i to zarówno przez etyków czy 
filozofów jak przez wszystkich innych ludzi,  w życiu codziennym.  Mimo, że 
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każdy człowiek z łatwością osądza co dobre i co złe (zwłaszcza co jest dobre i  
złe  dla  niego  samego),  to  jednak  gdyby  poprosić  o podanie  ścisłej  definicji 
dobra czy zła, to na pewno wielu miałoby trudności. Ostatecznie usłyszelibyśmy 
wiele różniących się od siebie definicji, co wskazywałoby na to, że te terminy 
mają wiele znaczeń, powiązanych w sposób dość pogmatwany. Są nawet i tacy, 
którzy w  ogóle  negują  te  określenia,  twierdząc,  że  istnieje  tylko  wygrana  i  
przegrana.  W  ostatecznym  rezultacie  musielibyśmy  zakwalifikować  je  do 
kategorii pojęć wielowymiarowych. Żeby się więc zmierzyć z pojęciami dobra i 
zła,  trzeba rozpatrzyć  ich  poszczególne aspekty,  które  zostaną przedstawione 
poniżej w formie pytań i odpowiedzi.  

Czy dobro i zło stanowią przeciwieństwa?

Pojęcia dobra i zła są ściśle z sobą związane jako swoje przeciwieństwa 
w  szerszym  sensie,  ale  również  w  znaczeniu  nieco  zbliżonym  do  logicznej  
negacji, bo przecież niedobry = zły, a niezły = dość dobry. Jednak to, że zło jest  
czymś przeciwnym dobra wcale nie oznacza, że zło jest nieobecnością dobra.  
Jeśli  np. nie dzieje się dobro, to nie znaczy,  że dzieje  się zło. Np. jeśli  mąż 
pewnego dnia uszczęśliwił żonę kupując jej prezent, ona to odebrała jako dobro, 
ale jeśli mąż ten w danym dniu nie kupił nic żonie, to przecież z tego powodu 
jeszcze nic  złego się  nie  stało.  Jest  również odwrotnie,  np.  w powszechnym 
rozumieniu  skrzywdzenie  kogoś  jest  uważane  za  zło,  ale  nie  skrzywdzenie 
kogoś nie jest  od razu dobrem. Po prostu, nie wszystko trzeba osądzać i  nie  
wszystko można osądzać. Jeśli nic szczególnego się nie dzieje, to rozpatrywanie 
tego w kategoriach dobra i zła nie ma sensu. W dziedzinie etyki, teza, że zło jest 
nieobecnością  dobra  może  mieć  zastosowanie  tylko  w  szczególnych 
przypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o zaniechanie jakichś dobrych działań (np. 
ratowania życia, itp.) Jednak nie zawsze i  nie wszystko trzeba wartościować.  
Zatem zło jest czymś odwrotnym do dobra, jego biegunowym przeciwieństwem, 
ale brak dobra nie zawsze musi od razu być uważany za zło i odwrotnie. 

Wartościowanie  w  kategoriach  dobra  i  zła  zależy  od  przyjętych 
kryteriów.  Ponadto  sądy  prawdziwe  z  punktu  widzenia  zewnętrznego 
obserwatora zdarzeń, nie zawsze muszą być uznane za takie przez tego, który 
jest  w  nie  osobiście  zaangażowany.  Interpretacja  zdarzeń  uczestnika  tych 
zdarzeń  jest  zwykle  dynamiczna  i  relatywna,  zależna  nie  tylko  od  faktów 
statycznych  ale  przede  wszystkim  od  zachodzących  zmian.  Wyrazistym 
przykładem jest tu znany żydowski dowcip o biedaku, który przyszedł do rabina 
poskarżyć się na złe warunki życia i prosić o pomoc. Otrzymał radę, aby kupić 
sobie kozę. Po zastosowaniu się do tej rady warunki znacznie pogorszyły się. 
Spowodowało to następną wizytę u rabina i jeszcze większe narzekania. Tym 
razem rada  brzmiała:  „Sprzedaj  kozę”.  Ulga  jakiej  doznał  ten  człowiek  po 
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pozbyciu  się  kozy  była  tak  wielka,  że  odczuł  ją  jako  znaczną  poprawę 
warunków życia.  Zaowocowało  to  serdecznymi  podziękowaniami  i  wzrostem 
autorytetu rabina. Formalnie nic się trwale nie zmieniło, wszystko powróciło do 
stanu  jaki  był  na  początku.  Ale  zmieniła  się  interpretacja  tego  stanu. 
Zmniejszenie  zła  zostało  uznane za  dobro.  Tak więc  w wymiarze  osobistego 
ludzkiego doświadczenia dobro lub zło może być interpretowane jako pochodna 
(również w matematycznym sensie) stanu w jakim dany człowiek się znajduje. 
Pogorszenie stanu (ujemna pochodna) odbierane jest jako zło, a jego poprawa 
(dodatnia pochodna) – jako dobro. Jednak pamięć tego co się stało powoduje, że 
odczucie  dobra  i  zła  wskutek  zmiany  nie  jest  tylko  chwilowe.  Przykre 
doświadczenie  życia  z kozą  stanowi  układ  odniesienia,  którego  pamiętanie 
sprawia, że życie bez kozy wydaje się czymś dobrym na dłużej.

Jak odróżnić dobro od zła?

Jak odróżnić dobro od zła? Tu na ogół nie ma wątpliwości, zwłaszcza w 
dziedzinie  etyki,  bo  odpowiedź  została  już  udzielona  dwa  tysiące  lat  temu.  
Dobro i zło poznaje się po tym co przynoszą, po skutkach („drzewo poznaje się 
po owocach...”).  Musi  być to jednak dogłębne i pełne rozpatrzenie wszelkich 
skutków. Doraźna, powierzchowna lub jednostronna ocena tych skutków może 
prowadzić  do  tzw.  „moralności  Kalego”.  Kali,  postać  z  powieści  
H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, uznał za dobrą kradzież komuś krów 
dlatego, że uznał za korzystne doraźne skutki dla siebie, a nie wziął pod uwagę 
skutków dla okradzionego jak i tego, że ta kradzież może w końcu obrócić się 
przeciw niemu. Równocześnie kradzież jego krów uznał za złą, ponieważ wziął  
pod  uwagę  tylko  niekorzystne  skutki  dla  siebie.  W  taki  sam sposób  każdy 
przestępca uznaje  za dobro korzyści  z przestępstwa,  nie biorąc przy tym pod 
uwagę  nic  innego i  to  nie  dla  tego,  że  nie  wie  jakie  szkody przyniosą  jego 
działania  innym,  ale dlatego, że go to nie obchodzi.  W wymiarze osobistego 
doświadczenia dobro i  zło poznaje się również po uczuciach jakie wywołuje.  
Dobro  owocuje  odczuwaniem  szczęścia,  radością,  miłością.  Zło  przynosi 
nienawiść, gniew, strach. Ale jednak to jednoznacznie nie rozstrzyga, za czym 
się konkretny człowiek opowie. Są przecież i tacy, którzy odczuwają radość z 
zadawania  innym  bólu.  Są  też  tacy,  którzy  lubią  kwaśne  i  cierpkie  owoce. 
Wszystko zależy od indywidualnego poziomu rozwoju człowieka. Wydaje się 
więc  prawdziwe  następujące  zdanie:  „Powiedz  mi  co  uważasz  za  dobre, 
a powiem ci kim jesteś”. 

Co różni dobro i zło fizyczne od dobra i zła moralnego?

Rozróżnia się dobro i zło fizyczne oraz moralne. Dobro i zło fizyczne 
jest to coś, co spotyka ludzi w wymiarze fizycznym, a więc wygrana na loterii,  
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zdanie  egzaminu,  podwyżka  pensji,  awans,  otrzymanie  dobrej  pracy  czy też 
wypadek, choroba, utrata mienia, utrata bliskiego, zwolnienie z pracy, ogólnie 
rzecz  biorąc  to  co  uważa  się  za  zdarzenie  pomyślne  (szczęście)  albo  za  
zdarzenie  niepomyślne  (nieszczęście).  Niektórzy uważają,  że  jest  to  nagroda 
bądź kara (za godne bądź niegodne postępowanie) wymierzona przez los. Takie 
stawianie  sprawy nie wytrzymuje  jednak próby krytyki,  ponieważ najczęściej 
nie da się znaleźć związku pomiędzy zaistniałym wydarzeniem a wydarzeniami 
poprzedzającymi.  Stąd  osoby,  które  dotknęło  wielkie  nieszczęście  niekiedy 
mówią: „Za jakie grzechy mnie Bóg pokarał?”, „Co takiego zrobiłem, że to na 
mnie  spadło?”.  Ponieważ  zwykle  nie  znajdują  odpowiedzi,  wynikiem  jest  
zwątpienie w to, w co uprzednio wierzyli (np. w bożą sprawiedliwość). 

Dobro i  zło moralne ma swoje  źródło w myślach,  słowach i  czynach 
człowieka. Wszystko zaczyna się od myśli, więc to o czym myślimy ma większe 
znaczenie  niż  wielu  byłoby skłonnych  przyznać.  Myśl  jest  początkiem ciągu 
zdarzeń,  którego  końcem może  być  słowo  lub  czyn.  Niektórzy  uważają,  że 
czyjaś myśl może bezpośrednio wpływać na myśli innych a nawet przyczyniać 
się  do  zmiany  w  świadomości  zbiorowej.  Istnieje  nawet  pogląd,  że  każdy 
swoimi  myślami  tworzy  swoją  rzeczywistość.  Dlatego  różni  nauczyciele 
duchowi tak dużą wagę przywiązują do kontroli myśli. Ktoś kiedyś powiedział:  
„Myśl tylko o tym, co możesz powiedzieć”. Istotnie, wiemy z doświadczenia, że 
czyjeś  negatywne myśli  oparte  na negatywnych  emocjach (gniew, nienawiść, 
zazdrość, itp.) nie tylko szkodzą myślącemu, ale nawet udzielają się otoczeniu. 
Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do myślenia pozytywnego. Najwyższym 
wyrazem  myślenia  pozytywnego  w  odniesieniu  do  drugiego  człowieka  jest 
błogosławieństwo.  Nie  są  to  wbrew powszechnemu mniemaniu  ceremonialne 
gesty i słowa wypowiadane zwykle przez dostojników kościelnych. Prawdziwe 
błogosławieństwo  to  otoczenie  kogoś  swoimi  najlepszymi  myślami  i 
ofiarowanie  mu  swojej  najlepszej  energii  psychicznej.  Jest  to  więc  przejaw 
bezwarunkowej  miłości  skierowany  do  konkretnego  człowieka.  Następnym 
środkiem wyrażania  dobra  i  zła  moralnego  jest  słowo.  Wszyscy  wiemy,  że 
słowo  może  koić,  może  też  ranić,  może  pomagać,  może  szkodzić,  może 
uratować  życie,  a może  też  i  zabić.  Nic  dodać,  nic  ująć.  Trzecim sposobem 
przejawiania  się  dobra  i  zła  moralnego,  który  najbardziej  dotyka  wymiaru 
fizycznego, jest  czyn.  Dobrem są czyny godne, wzniosłe, szlachetne, złem są 
czyny niegodne, hańbiące, podłe. To w wymiarze czynów ludzkich dobro i zło 
znajduje  najbardziej  odczuwalne natężenie.  To w wymiarze czynów ludzkich 
dopełniają się najszlachetniejsze działania i największe zbrodnie.  

Dobro i zło fizyczne może być lub nie być powiązane z dobrem i złem 
moralnym.  Jeżeli  nie  możemy znaleźć  sprawcy dobra  czy zła  fizycznego  to 
zwykle  przypisujemy je  przypadkowi  lub zwalamy na Pana Boga (zwłaszcza 
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jeśli chodzi o zło). Często jednak dobro lub zło fizyczne jest owocem jakiegoś  
dobra lub zła moralnego.

Czy kryteria dobra i zła są wieczne i niezmienne? Czy dobro i zło  
jest subiektywne czy obiektywne? Czy jest względne czy absolutne?  

Od wieków różnych filozofów nurtowało pytanie, czy istnieje dobro i 
zło absolutne, czy też prawdziwa jest myśl, którą tak jasno wyraził  Szekspir, że 
nic nie jest złem, dopóki człowiek go takim nie ogłosi. Wiara w absolutne dobro 
i  absolutne  zło  oraz  wiara  w niezmienność  kryteriów  określających  to  co 
moralnie dobre i to co złe jest cechą wielu religii. Również kościół katolicki, a 
w tym osobiście papież Jan Paweł II głosił takie właśnie poglądy. Jest to prosta  
konsekwencja przyjętej dogmatyki. Według niej, określenie tego co dobre i co 
złe jest  wyrazem woli  bożej,  którą Stwórca objawił  w dekalogu, jak również 
poprzez  proroków  i  świętych,  ogłaszając  w ten  sposób  swoje  preferencje 
i nakazując wszystkim stosowanie się do nich pod groźbą skazania na wieczne 
męki. Życie cnotliwe równoznaczne jest z wypełnianiem woli bożej i uważane 
jest  za  dobre,  a łamanie  zakazów  i  nieprzestrzeganie  nakazów  moralnych 
(ogłoszonych np. w dekalogu) nazywane jest  sprzeciwianiem się woli bożej i 
uważane jest za złe (nazywa się to grzechem). 

 Należy tu jednak zaznaczyć, że po pierwsze różne systemy etyczne, w 
tym różne religie głoszą różne zasady określające co jest  dobre a co złe. Po 
drugie, te same religie zmieniają wciąż te zasady równocześnie nie chcąc się do 
tego przyznać. Np. kościół katolicki wciąż głosi niezmienność zasad opartą na 
niezmienności tradycji, ale równocześnie zmienia wciąż pogląd na to co dobre i 
złe.  Torturowanie  ludzi  przez  Inkwizycję  dla  wymuszenia  zeznań,  zabicie 
niewiernego podczas krucjaty,  spalenie na stosie czarownicy czy heretyka nie 
uważano za zło – przeciwnie, było to postępowanie aprobowane przez kościół. 
Dziś  kościół  nie  dopuszcza  tortur  i dopuszcza  zabijanie  jedynie  w obronie 
własnej,  w  wojnie  obronnej  jak  i w  ramach  egzekucji.  Może  jutro  będzie 
potępiał egzekucje i wszelkie wojny. 

Trzeba  również  wziąć  pod  uwagę,  że  pojęcie  dobra  i  zła  wykracza 
znacznie poza znaczenia związane z wartościowaniem etycznym.   Określenie 
dobry samochód czy dobra książka to nie to samo co dobry człowiek czy dobry 
uczynek. Podobnie zła droga to nie to samo co zła kobieta. Mianem „dobry”  
określamy wszystko co jest  korzystne dla człowieka, co mu służy,  a mianem 
„zły” – to co mu nie służy, co mu szkodzi. Ale w ramach tego co korzystne jest 
rozległa skala rozciągająca się od zażywania witamin czy gimnastyki codziennej  
aż  do  podania  szczepionki  przeciw  wściekliźnie  czy  ratowania  tonącego. 
Podobnie są różne stopnie szkodliwości. Problem w tym, że nie zawsze jasne 
jest dla człowieka co naprawdę mu służy, a co nie. To co służy jednemu, nie  
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służy innemu.  Np. zimna kąpiel  jest  zdrowa dla człowieka zahartowanego,  a 
może  być  szkodliwa  dla  chorowitego.  Jazda  kolejką  wysokogórską  może 
jednego wprawić w zachwyt a innego przyprawić o zawał. 

Poza tym różni ludzie żywią różne przekonania na temat tego co dobre a 
co  nie.  Jedni  ludzie  uważają  (a  takich  jest  większość),  że  istnieje  konflikt  
między  dobrem jednostki  a  dobrem  ogółu.  Ludzie  ci  głoszą,  że  w  świecie 
istnieje nieustająca rywalizacja o dobra (których jest za mało dla wszystkich), a 
nawet walka o przetrwanie. Zwyciężają najsilniejsi,  najsprytniejsi,  najbardziej 
przebiegli  i  najlepiej  przystosowani.  Przegrywają  słabsi  ale,  jak  twierdzą  ci 
ludzie,  tak  już  musi  być.  Obserwując  to,  co  się  dzieje  w  świecie  zwierząt, 
utwierdzają  się  w  tym  przekonaniu,  widzą  przecież,  że  silniejszy  pożera 
słabszego. Świat jest niesprawiedliwy, mówią, ale na takich zasadach oparta jest  
ewolucja.  Nie  biorą  pod  uwagę  tego,  że  to  oni,  jako  istoty rozumne,  mogą 
ustalić zasady,  na jakich przebiegać będzie ich ewolucja.  Porównując własną 
drogę życiową do ewolucji w świecie zwierząt zapominają, że zwierzęta rzadko 
zabijają  jeśli  nie  są  głodne,  natomiast  człowiek,  jako  jedyny  przedstawiciel 
świata istot białkowych, zabija dla zysku, a niekiedy nawet dla przyjemności.  
Inni  ludzie  (mniej  liczni)  uświadamiają  sobie,  że  człowiek  nie  istnieje 
w oderwaniu od innych,  że wszyscy stanowimy jedno.  W hinduizmie istnieje 
stara zasada „tat twam asi”, którą rozumie się tak, że „człowiek jest tożsamy 
z wszechświatem”.  Współcześni  hinduiści  interpretują  tę  zasadę  następująco: 
„Kochaj  bliźniego  swego  jak  siebie  samego  bo  tyś  jest  swym  bliźnim” 181. 
Również  Jezus  głosił  podobne  zasady,  podkreślając  stale  jedność  z  Ojcem, 
jedność z innymi ludźmi (co innym czynisz, mnie czynisz), oraz nauczając, że 
człowiek  powinien  innym  czynić  tylko  to,  co  chciałby  aby  jemu  czyniono. 
Zatem właściwie pojmowane dobro własne nigdy nie pozostaje w sprzeczności 
z właściwie pojętym dobrem cudzym.  Tak samo jest  ze złem.  To co szkodzi 
innym, w ostatecznym rezultacie szkodzi sprawcy.

  Teraz  możemy już  odpowiedzieć  sobie  na  poprzednio  postawione 
pytania. Pierwsze z nich to „Czy kryteria dobra i zła są wieczne i niezmienne?”. 
Odpowiedź brzmi: nie. Możemy tylko dodać, że niektóre z nich zmieniają się  
szybciej, inne wolniej. 

Drugim pytaniem jest „Czy dobro i zło jest subiektywne?”. Odpowiedź 
brzmi: tak, ponieważ to człowiek, dokonując wyboru wartości, określa co dobre, 
a co złe. Poprzez te wybory określa on siebie i pokazuje kim jest w istocie. Co 
prawda istnieje pewna forma obiektywizacji  tych pojęć poprzez tworzenie się 
wzorców  w  świadomości  zbiorowej,  co  później  znajduje  odzwierciedlenie 

181 Helmer Ringgren,  Åke V. Ström, Religie w przeszłości i  w dobie  współczesnej, Książka i 
Wiedza, 1975, s. 341
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w kodeksach karnych i etycznych, ale ostatecznie każdy człowiek może wybrać 
pomiędzy  prawdą  głoszoną  a  prawdą  własną.  Ponadto  paradygmaty 
świadomości  zbiorowej  stale  się  zmieniają  właśnie  dlatego,  że  znajdują  się 
jednostki, które chcą i potrafią myśleć samodzielnie. Ludzie ci stanowią zalążek 
nowego myślenia, które w końcu się udziela innym, co ostatecznie prowadzi do 
zmiany w świadomości  ogółu.  Widać  więc,  że   w tym świecie  pojmowanie  
dobra i zła jest procesem. 

Następne pytanie to: „Czy dobro i zło jest względne?”. Odpowiedź jest  
następująca: W tym świecie wszystko jest względne, co widać we wszystkich 
dziedzinach,  nawet  w  fizyce  (pokrzykiwania  niektórych  dostojników 
kościelnych  „To  relatywizm!”  nic  tu  nie  pomogą).  Pojęcia  nie  mogą  realnie 
istnieć bez swych przeciwieństw. Skoro wszystko jest wysokie to nic nie jest  
wysokie,  bo to co wysokie  można określić jedynie  w odniesieniu do tego co 
niskie. Podobnie dobre możemy określić tylko w odniesieniu do tego co dobre 
nie jest. Dlatego wspomniany wcześniej żydowski biedak początkowo określił  
swoje życie jako złe, ponieważ odnosił je do swoich wyobrażeń o dobrym życiu 
uzyskanych  na  podstawie  np.  wspomnień  dawnych  czasów  lub  obserwacji  
swoich sąsiadów. Jednak po zastosowaniu się do rad rabina mógł się radować z 
życia bez kozy w mieszkaniu i nazwać takie życie dobrym, ponieważ odniósł je 
do o wiele bardziej przykrego i uciążliwego życia z kozą. Nawet pozbawienie 
kogoś życia może być różnie odnoszone. Patrząc na to z punktu widzenia tego 
świata  stwierdzamy,  że  jest  to  coś  strasznego,  jeden  z moralnie  najgorszych 
czynów.  Taki  punkt  widzenia  dyktowany jest  przez strach,  ponieważ prawie 
wszyscy,  nie  mając  pewności  co  się  zdarzy po  śmierci,  bardzo się  jej  boją.  
Niektóre  religie  jeszcze  straszą  ludzi  sądem  ostatecznym  i wiecznym 
potępieniem. Dlatego też wszyscy ci ludzie uważają, że spowodowanie śmierci 
to coś bardzo złego i w związku z tym potępiają nie tylko zabójstwo, ale także 
samobójstwo czy eutanazję. Ci nieliczni, którzy potrafią w ocenie tych czynów 
odnieść się do tamtego świata, bo wiedzą co naprawdę spotyka zmarłych, mają 
na ten temat inne zdanie. Czy widząc, że jakiegoś człowieka spotyka śmierć, 
nawet  gwałtowna i  nawet  zamierzona przez kogoś,  mają  nazwać ją  złą,  jeśli  
wiedzą jakiej  radości  i  jakiej  wolności  ten  człowiek  doświadcza  gdy opuści 
ciało fizyczne? Jeśli wiedzą, że wobec szczęścia, jakie jest teraz jego udziałem, 
zapomina o bólu śmierci, tak jak wiele kobiet zapomina o bólach porodowych 
gdy dziecko się już urodzi. Czyż mogą nazwać taką śmierć złą, jeśli  z tamtej 
strony widziana jest ona jako narodziny?

Pojęcia dobra i zła są więc zmienne, subiektywne i względne. Szekspir 
miał rację, nic nie jest złe dopóki człowiek go takim nie ogłosi. Każdy człowiek 
musi sam, osobiście odrzucić to co złe i opowiedzieć się za tym co dobre. Od 
tego jak to zrobi zależy wiele, bo w ten sposób kreuje on swój wizerunek, w ten 
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sposób przetwarza swoje  mniemanie  o sobie  w swoje  doświadczenie.  Jednak 
sytuacje  życiowe  są  często  tak  pogmatwane,  że  nie  ma  jasnych  kryteriów,  
według  których  można  by  odróżnić  dobro  od  zła.  Wtedy  można  tylko 
postanowić i to co dobre lub to co złe staje się takie na mocy własnej decyzji.

Czy istnieje zło konieczne i czy cel uświęca środki?

Istnieją  dwa podobne  do  siebie  dylematy  moralne.  Po  pierwsze,  czy 
można wyrządzać zło aby uniknąć innego zła? Po drugie, czy można wyrządzać 
zło po to, aby powstało jakieś dobro? Te problemy nie są od siebie niezależne, 
ponieważ niedopuszczenie do wielkiego zła można uważać za dobro i  wtedy 
pierwszy dylemat jest szczególnym przypadkiem drugiego. 

Pierwszy problem wiąże się z pojęciem tzw. „zła koniecznego”. Aby zło 
sprawiane mogło zyskać miano zła koniecznego, musi być znacznie mniejsze,  
niż zło, którego można w ten sposób uniknąć. Dlatego np. chirurg decyduje się 
uciąć  komuś  nogę,  aby  uratować  życie,  a  dowódca  poświęca  drużynę  aby 
uratować kompanię. Co do samej zasady nie ma tu żadnych wątpliwości, pewne 
kontrowersje  może jedynie  sprawiać  właściwy wybór  proporcji  między złem 
sprawianym a złem, którego udało się uniknąć. 

Drugi  dylemat  jest  poważniejszy  i  wiąże  się  z  zasadą  „cel  uświęca 
środki”.  Tu  nie  ma  zgody.  Jedni,  kierując  się  zasadą  znaną  od  dawna,  a  
dokładnie  opisaną  przez  florenckiego  pisarza  i  dyplomatę  Machiavellego 
uważają,  że  cel  uświęca  środki.  Taki  punkt  widzenia  odpowiada  wielu 
politykom,  aczkolwiek   żaden z nich  nie  chce  się  do  tego  przyznać.  Jednak 
historia  dowiodła,  że  to  prawda.  Wiele  celów  politycznych  uzyskiwano 
kłamstwem, podstępem czy siłą, a zdarzały się nawet polityczne zabójstwa. Na 
tych zasadach działają współczesne państwa, a zwłaszcza ich tajne organa, jak  
służby specjalne, wywiad itp. Jeżeli ich działania z jakichś powodów wyjdą na 
jaw,  usprawiedliwia  się  je  zwykle  wzniosłymi  hasłami,  takimi  jak  np. 
„bezpieczeństwo  państwa”,  ale  na  ogół  jest  to  tylko  kamuflaż.  W  oparciu  
o zasadę „cel uświęca środki” prowadzi się wojny.  

Jednak  są  tacy  co  twierdzą,  że  żaden  cel  nigdy nie  może  uświęcać  
środków.  Uzasadniają  to  tym,  że  nie  można  łamać  zasad  moralnych  tylko 
dlatego, że przynosi to komuś korzyść, choćby bardzo wielką. 

Zwolennicy  kompromisu,  chociaż  nie  pochwalają  makiawelizmu,  to 
jednak twierdzą,  że wyrwanie  bardzo bolącego zęba jest  właśnie  przykładem 
słuszności zasady „cel uświęca środki”, a ból wyrywania przestaje wtedy być  
czymś złym i w pewnym sensie staje się nawet bólem pożądanym.  Człowiek 
godzi się często ponosić wiele trudów, wyrzeczeń a nawet cierpień, jeśli cel jaki  
sobie postawił uważa za wzniosły i jeśli kryje się za tym wystarczająco mocne  
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pragnienie i w konsekwencji mocne postanowienie aby ten cel osiągnąć. Wtedy 
te trudy, wyrzeczenia czy cierpienia przestają dla niego być złe i w ten sposób 
człowiek ten je „uświęca” . Jest to jeszcze wyraźniej widoczne gdy środki, jakie  
mają być użyte do realizacji  danego celu nie są „z gruntu” złe, ale wiążą się 
z pewnym ryzykiem, istnieje więc wtedy tylko pewne prawdopodobieństwo, że 
może  stać  się  coś  złego.   Jest  wiele  przykładów  historycznych  decyzji  o 
podjęciu  dużego  ryzyka,  od  wyprawy  Krzysztofa  Kolumba  po  wyprawę  na 
Księżyc.  Tu  nie  ma  wątpliwości,  ryzyko  podejmowane  w imię  odkrywania 
nieznanego,  postępu  nauki,  poszerzania  wiedzy,  a  także  w celu  ratowania 
innych, jest na ogół aprobowane, a czasem nawet uważane za bohaterstwo (jak 
np. w przypadku naukowca, który wytworzoną przez siebie nową szczepionkę 
wypróbowuje najpierw na sobie, lub w przypadku ratowania  ludzi zasypanych 
w kopalni). Za naganne uważane jest tylko niepotrzebne ryzyko, lekkomyślność, 
lub  ryzyko  zbyt  duże,  graniczące  z pewnością  wystąpienia  nieszczęścia 
(„...idziesz  na  pewną  śmierć...”),  ale  i  tu  wiele  zależy  od  indywidualnego 
spojrzenia. 

Jak  widać  z  poprzednich  rozważań,  sprawa  rozstrzygnięcia,  czy  cel 
uświęca  środki,  czy też  nie,  wydaje  się  być  bardzo pogmatwana.  Większość 
moralistów  świeckich  i  kościelnych  skłania  się  obecnie  do  poglądu,  że  z 
wyjątkiem  przypadku  stanu  wyższej  konieczności  (zło  konieczne),  cel  nie 
uświęca  środków.  Takie  stanowisko  zdaje  się  pomijać  jedną  ważną  rzecz: 
Żadnego celu nie można rozpatrywać w oderwaniu od środków użytych do jego 
realizacji. Są one zwykle z sobą powiązane, można nawet powiedzieć, że środki 
są jakby częścią celu. To po środkach można rozpoznać, czy cel jest dobry, czy 
też nie. Tak jak owoce świadczą o drzewie, tak środki o celu. Szlachetny cel 
nigdy nie prowadzi do posługiwania się niegodnymi środkami, a to dlatego, że 
cele sobie stawiają ludzie. Szlachetny człowiek wybierając szlachetny cel nigdy 
nie użyje takich środków, które szkodzą i krzywdzą. Jeśli tak jest, to znaczy, że 
ten człowiek wcale nie jest szlachetny, a szlachetny cel, jaki ten człowiek głosi 
jest  tylko kamuflażem, który ma ukryć inny,  wcale nie szlachetny cel. Zatem 
środki świadczą o celach, cele natomiast świadczą o tych, którzy je dla siebie  
wybrali. Dlatego słuszne wydaje się być powiedzenie: „Powiedz mi, jakie cele 
sobie stawiasz, a powiem ci, kim jesteś”. 

Żeby  nie  być  gołosłownym,  warto  zilustrować  powyższe  wywody 
kilkoma przykładami. Pierwszy przykład dotyczy krucjat związanych z, jak to 
określano,  „odzyskaniem Ziemi  Świętej”,  czy „wyzwoleniem tej  ziemi   spod 
panowania  muzułmanów”.  Oficjalne  uzasadnienie  dla  tych  krucjat  było 
następujące: Nie można pozwolić, aby po tej samej ziemi, po której stąpał Jezus  
Chrystus, chodzili poganie, którzy kalają ją swoimi stopami. Tylko nasz Kościół 
głosi  prawdziwą wiarę  i  zapewnia zbawienie.  Trzeba więc zwrócić tę ziemię 
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Kościołowi  i  całemu chrześcijaństwu. To zaiste święty cel.  Ale wiadomo, że 
poganie dobrowolnie ziemi nie oddadzą. Trzeba będzie więc dla tego świętego 
celu zdobyć ją siłą nawet, jeżeli pociągnie to za sobą ofiary, nawet, gdy będzie 
wiele  ofiar.  Takimi  to  argumentami  przekonywano  do  krucjat.  Oprócz  tego 
głoszono, powołując się na nauki św. Augustyna, że konieczną w tym wypadku 
przemoc  usprawiedliwia  sam  Bóg.  Wielu  ówczesnych  chrześcijan  głęboko 
wierzyło w te wywody, zwłaszcza, że były często powtarzane. Wierzyli również 
ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w wojnie krzyżowej. Ale byli  pośród 
nich  i tacy,  którzy  głosząc  oficjalnie  hasła  „wyzwolenia  Ziemi  Świętej” 
równocześnie  myśleli:  „Na  takiej  krucjacie  można  się  nieźle  obłowić”.  Ich 
prawdziwy  cel  był  daleki  od  celu  oficjalnie  głoszonego.  Jednak  nawet  ten 
oficjalnie głoszony cel był tylko pozornie święty.  Oparty był bowiem na idei  
podziału ludzi na lepszych, wyznających prawdziwą wiarę i gorszych (pogan) 
wyznających  fałszywą wiarę,  których należy pozbawić prawa do stąpania  po 
ziemi  ich  przodków.  Nie  ważne,  że  mieszkają  tam  od  wieków,  trzeba  ich 
stamtąd usunąć,  a w razie oporu – zabić. Ponieważ nie było innego sposobu 
opanowania Ziemi Świętej oprócz przemocy, stąd też wojna krzyżowa stała się 
celem  samym  w  sobie,  celem  niegodnym,  bo  splamionym  krwią  ludzką. 
Głosząc, że Bóg jest ich sprzymierzeńcem (ciekawe, że prawie każde państwo  
tak uzasadnia  prowadzenie  wojen,  np.  znane jest  niemieckie  hasło „Gott  mit  
uns”182,  również  prezydent  G.W.Bush  rozpoczynając  w  2003  roku  wojnę  z 
Irakiem odwołał  się  do  Boga  mówiąc:  „God  bless  America”183 )  rozpoczęto 
działania prowadzące do kilku kolejnych krucjat.  Początkowe sukcesy w końcu 
zamieniły  się  w  porażkę,  Nie  udało  się  utrzymać  zdobytych  terenów. 
Podejmowano  kolejne  wyprawy,  niestety  bezskutecznie.  I  nawet  wtedy  nie 
uświadomiono sobie, że cel jest haniebny. Porażki przypisywano temu, że Bóg 
nie stoi już po ich stronie ze względu na grzechy uczestników krucjat. I wtedy 
uczyniono  rzecz  straszną.  Na  kolejną  krucjatę  wysłano  niezdolne  do  walki 
dzieci,  głosząc,  że  dzieci  są  niewinne  więc  Bóg  im  pomoże  i  krucjata  się 
powiedzie. Niestety,  większość dzieci poległa, a te, które nie zginęły,  zostały 
wzięte  do  niewoli.  I  tak  krucjaty  zbierały  krwawe  żniwo,  choć  niektórzy 
przyjeżdżali z nich bogatsi niż wyjeżdżali. Czasem bogaciły się całe zakony (np. 
Templariusze). Ci, którzy zaangażowali się w krucjaty, nigdy nie zrozumieli, że 
daleko ważniejsze od tego, po jakiej ziemi Jezus stąpał, jest przestrzeganie jego  
nauk, które pozostają  w całkowitej sprzeczności z ideą krucjat. 

Drugi  przykład,  bardziej  współczesny,  dotyczy  zrzucenia  bomb 
atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. Oficjalnie uzasadnia się ten fakt tym, że 
uratowano co najmniej 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy niechybnie  

182 „Gott mit uns” (niem.) znaczy „Bóg z nami”.
183 „God bless America” (ang.) oznacza  „Boże błogosław Ameryce”
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by zginęli, gdyby wojna była prowadzona dalej, a dzięki temu bardzo szybko 
przywrócono pokój. Pomija się przy tym milczeniem fakt, że Japonia była już 
wyczerpana wojną i całkowicie osamotniona, sojusznicy przegrali, oś Berlin – 
Rzym  –  Tokio  już  nie  istniała.  W  tej  sytuacji  na  pewno  byłaby  skłonna 
skapitulować. Podobno były już nawet prowadzone tajne rozmowy na ten temat. 
Prawdopodobnie chodziło tu nie o samą kapitulację, ale o warunki kapitulacji.  
Można podejrzewać,  że Japończycy pragnęli  jakiegoś wyjścia  honorowego, a 
Amerykanie chcieli ich rzucić na kolana. Ale mówmy o faktach.  Faktem jest, że 
cel  jaki  ogłosili  Amerykanie  (zakończenie  wojny,  uratowanie  amerykańskich 
żołnierzy) można było osiągnąć w inny sposób, niż zabijając prawie 120 tysięcy 
ludzi  w  ciągu  kilku  sekund  i  powodując  cierpienia  kilkudziesięciu  tysięcy 
innych, którzy zostali kalekami wskutek odniesionych ran i oparzeń lub zapadali 
na  nieuleczalne  choroby z  powodu  napromieniowania  (Jeszcze  wiele  lat  po 
zrzuceniu  bomby,  kobiety,  które  były  w  Hiroszimie  lub  Nagasaki  w  czasie  
wybuchu,  cierpiały  na  bezpłodność  lub  rodziły  kalekie  dzieci).  Wystarczyło  
przecież np. zdetonować bombę nad Zatoką Tokijską, powiadamiając przedtem 
władze  Japonii.  Na  pewno  wielu  Japończyków   oglądałoby  to  widowisko  i 
uzyskany efekt byłby jeszcze bardziej spektakularny, niż przy zrzuceniu bomby 
na miasto. Japońscy eksperci wojskowi szybko by doszli do wniosku, że ich kraj  
nie ma żadnych szans i prawdopodobnie wystarczyłoby im kilka tygodni, żeby 
przekonać  cesarza co do kapitulacji.  Również  teza  o uratowaniu  100 tysięcy 
żołnierzy amerykańskich wydaje się być naciągana. Wielkie Stany Zjednoczone 
miały  druzgocącą  przewagę  nad  małą  Japonią  nawet  bez  broni  nuklearnej. 
Ponadto  Amerykanie  nigdy nie  narażali  (w  przeciwieństwie  do  np.  Rosjan) 
swoich  wojsk  ponad  miarę,  starając  się  minimalizować  straty.  Tak  więc 
oficjalnie głoszony cel działań Amerykanów był celem pozornym. O co zatem 
im naprawdę  chodziło? Nie trudno się  tego domyślić,  znając  słabości  natury 
ludzkiej.  Chodziło  o straszne  upokorzenie,  jakiego doznali  wskutek  ataku na 
Pearl  Harbour.  Amerykańskimi  generałami kierowała żądza odwetu.  Ponadto, 
choć  miało  to  już  mniejsze  znaczenie,  chcieli  w ten  sposób  pokazać światu, 
a szczególnie ZSRR, jaką potęgą są teraz Stany Zjednoczone. 

Jeżeli jednak ktoś upierałby się przy tym, że zrzucenie bomby atomowej  
na miasto było konieczne, to należy zapytać, dlaczego zrzucono bombę na dwa 
miasta,  czy  było  potrzebne  zniszczenie  Nagasaki?  Czy  trzy  dni,  jakie  dano 
Japończykom na wyjście z szoku i uświadomienie sobie co się naprawdę stało, 
to nie było jednak zdecydowanie za mało? 

Trzeci  przykład  dotyczy wydarzeń  bieżących,  które  nie  mają  jeszcze 
swojego końca. Chodzi o reakcje Stanów Zjednoczonych i osobiście prezydenta 
G. Busha na zniszczenie budynków World Trade Center i Pentagonu. Prezydent 
USA obarczył winą za zamach arabskiego terrorystę Bin Ladena i ogłosił wielką 



174

wojnę  z  terroryzmem.  Doprowadził  do  wojny  z Afganistanem,  który  został 
zniszczony,  przy czym zginęło wielu  ludzi,  często w sprawy terroryzmu nie 
zaangażowanych,  a  Bin  Laden  i  jego  organizacja  terrorystyczna  mają  się  
dobrze184. Czy taki cel, jaki sobie wyznaczył jest dobry? Już sam termin „walka” 
czy  „wojna  z terroryzmem”  został  wybrany  dość  niefortunnie,  bo  można 
walczyć jedynie z terrorystami. Sam terroryzm jest tylko metodą ich działania 
opartą na przemocy i zastraszeniu. Ponadto należy się głęboko zastanowić nad 
tym,  czy można  rozwiązać  problem za  pomocą  środków,  które  ten  problem 
wywołały?  Czy można  pokonać  przemoc  za  pomocą  przemocy?  Czy można 
ogień  ugasić  ogniem?  Czy  działania  Busha  nie  doprowadzą  do  rozognienia 
terroryzmu i do rozprzestrzenienia się tego zjawiska na cały świat? Może byłoby 
więc lepsze określenie „ochrona przed terroryzmem”. Ale to są tylko słowa. Czy 
naprawdę chodzi o ten oficjalnie głoszony cel? Czy znowu nie chodzi o żądzę 
odwetu  za  upokorzenie,  które  wydaje  się  znacznie  większe  niż  w przypadku 
Pearl  Harbour? Przecież zniszczono nie tylko Światowe Centrum Handlu ale 
i Pentagon, co skompromitowało amerykańskie wojsko jeszcze bardziej niż pół 
wieku  wcześniej.  Amerykanie  zapowiedzieli  i  przeprowadzili  w  2003  roku 
następną  wojnę,  z Irakiem,  pod  pretekstem,  że  Irak  posiada  broń  masowego 
rażenia oraz broń chemiczną, która zagraża USA. Broni  takiej  dotychczas nie 
znaleziono.  Zresztą  zarzut,  że  mały  Irak  może  zagrażać  wielkim  Stanom 
Zjednoczonym jest absurdalny.  To nasuwa podejrzenie, że może tu chodzić o 
coś  jeszcze  innego.  Może  Bush  po  prostu  chciał  napędzić  koniunkturę 
amerykańskiej gospodarce a szczególnie przemysłowi zbrojeniowemu? A może 
chodzi  też  o  zwiększenie  kontroli  nad  światowymi  zasobami  ropy naftowej, 
które coraz bardziej się wyczerpują185? Republikanie zawsze stanowili ostoję dla 
wielkiego  kapitału.  Dlaczego  tak  gorliwie  usiłowano  usunąć  z urzędu 
prezydenta  B.  Clintona?   Dlaczego  pierwszą  rzeczą,  którą  zrobił  nowy 
republikański prezydent po objęciu władzy, było wycofanie się z układu z Kioto 
o  ograniczaniu  emisji  dwutlenku  węgla  do  atmosfery?  Czy  więc  Bushowi 
chodziło o dobro ludzkości, czy też o dobro amerykańskiego biznesu? 

Reasumując  można  zatem  powiedzieć:  Tylko  święty  cel  uświęca 
środki, a jeżeli nie ma pewności, czy cel jest święty, to właśnie po środkach  
można go rozpoznać. Pozostałe cele mogą niekiedy usprawiedliwiać środki, ale 
tylko wtedy, gdy zło, jakie te środki wyrządzają, jest niewielkie, w porównaniu 
z dobrem, jakie przynosi cel.  Oceniając dany cel należy zawsze zbadać czy nie 

184 Dopiero w 2011 roku, niecałe 10 lat po tym ataku terrorystycznym, Bin Laden został przez 
Amerykanów zlokalizowany i zabity. Jednak sama Al-Kaida wciąż skutecznie działa.

185 Konsumpcja ropy w USA jest najwyższa na świecie i wielokrotnie przewyższa zużycie ropy 
przez  inne  kraje.  Z  drugiej  strony  zasoby  ropy  niebezpiecznie  się  kurczą,  co  przy 
dotychczasowym wydobyciu może sprawić, że już w połowie XXI wieku jej zabraknie. W 
rejonie Zatoki Perskiej występują największe złoża naftowe.
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ukrywa się za nim jakiś inny cel. Przy ocenie zła, jakie mogą powodować środki 
zawsze trzeba wziąć pod uwagę stanowisko tych, których to zło może dotknąć.  

Czym się różni pojmowanie zła w chrześcijaństwie i hinduizmie?

W  chrześcijaństwie   zło  jest  uważane  za  rezultat  nieposłuszeństwa 
wobec Boga.  Sprzeciwianie  się  woli  bożej  to  grzech.  Zło jest  więc owocem 
grzechu.  Człowiek ma co prawda wolną wolę,  ale  ma w sobie  skłonność do 
grzechu,  bowiem jest  obciążony grzechem pierworodnym.  Osobowy Bóg jest 
dobry,  ale  świat  jest  trawiony złem przez szatana,  który sprzeciwił  się  woli  
bożej  i  który też ma swój  udział  w grzechu pierworodnym.  Za zło jest  więc  
odpowiedzialny nie Bóg, a szatan. Człowiek może się opowiedzieć za  Bogiem 
lub  za  szatanem,  zaprzedając  mu  nawet  swoją  duszę  (co  opisał  Goethe  w 
Fauście). Wybór zła jest więc tu dobrowolnym aktem. Jednak szatan może też 
wywierać  wpływ  na  człowieka,  począwszy  od  skutecznego  kuszenia,  a 
skończywszy na opętaniu.

W hinduizmie186 Bóg jest nieosobowy i stanowi syntezę dobra i zła, bólu 
i  radości,  życia  i śmierci,  itd.  Nie  ma tu  jednak miejsca  dla  szatana.  Zło na 
świecie  ma  źródło  tylko  w człowieku.  Nikt  inny,  poza  człowiekiem nie  jest 
przyczyną zła. Tu również wierzy się w to, że człowiek ma całkowitą swobodę 
w kształtowaniu swego losu, jak również i w to, że zło jest owocem grzechu. 
Ale interpretacja grzechu jest inna. Grzech jest tu rezultatem niewiedzy, a więc 
z powodu niewiedzy istnieje zło.

Czy dobro może być sprawiane przez zło?

To pytanie ma związek ze znanym polskim przysłowiem: „Nie ma tego 
złego  co  by  na  dobre  nie  wyszło”.  Istnieją  bowiem  już  od  bardzo  dawna 
tendencje  do  traktowania  zła  jako  czegoś,  co  ma  funkcje  wychowawcze, 
naprawcze (np. w Starym Testamencie katastrofy sprowadzane przez Jahwe), co 
jest środkiem uwypuklającym dobro, lub co jest wręcz motorem dobra. Wielu 
ludzi  w  tragicznych  wydarzeniach  ze  swojego  życia  dopatruje  się  jakiegoś 
ostrzeżenia lub jakichś nauk. Niektórzy unikają zła jak ognia. Inni świadomie 
i dobrowolnie przyjmują na siebie zło, zwykle w postaci cierpienia, wierząc, że 
służy to jakiemuś dobru. 

Odpowiadając  na  postawione  pytanie  trzeba  stwierdzić,  że  w 
ostatecznym  wymiarze  rzeczywistości  nie  jest  to  prawda.  Co  zostało 
jednoznacznie  uznane  za  złe,  nie  może  być  czynione  w  imię  dobra.  Jezus, 
wielokrotnie oskarżany o działanie mocą zła, w sposób nie budzący wątpliwości 

186 Chodzi  tu  o  wiarę  ludzi  wykształconych.  Ludowy  hinduizm  jest  politeistyczny  lub 
henoteistyczny. 
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odciął  się od takiego stanowiska.  Tylko dobre drzewo, mówił,  wydaje  dobre 
owoce. Prawdziwe zło nigdy nie może implikować dobra.

Ale,  jak  już  zostało  powiedziane,  pojęcie  zła  bywa  subiektywne, 
względne i zmienne w czasie. Zdarza się także, że dane działanie może pociągać 
za  sobą  zarówno  złe  jak  i  dobre  skutki.  Np.  seria  bolesnych  zastrzyków 
aplikowanych  małemu  dziecku,  z  punktu  widzenia  tego  dziecka  może  być 
wielkim złem, powodując nie tylko ból i płacz, ale wywołując uraz na wiele lat,  
czasem na całe życie. Już jako dorosła osoba, mimo że rozumie, iż zastrzyki są 
czymś  dobrym,  może  wciąż  się  ich  bać  (znane  są  przypadki  dorosłych 
mężczyzn,  którzy  mdleją  na  widok  strzykawki).   Jednak  z  punktu  widzenia 
matki tego dziecka, zastrzyki te są dobre, bo są lekarstwem na jego chorobę. To 
samo dziecko, gdy oparzy sobie palec płomieniem świecy, traktuje to jako zło. 
Ale takie oparzenie może zaowocować ostrożnym obchodzeniem się z ogniem w 
przyszłości  i  dziecko takie  nigdy nie  spowoduje  już  pożaru.  Potem gdy już 
dorośnie,  zrozumie,  jakim dobrem było  to  oparzenie.  Tak  bywa  z  wieloma 
doświadczeniami  nie  tylko  z  dzieciństwa,  ale  także  tymi,  które  się  nam 
przydarzają w naszym dorosłym życiu. Początkowo uważamy je za złe, ale gdy 
w przyszłości, czasem dopiero po latach, przynoszą owoce, nagle zdajemy sobie  
sprawę, że to, co tak przeklinaliśmy, było wielkim dobrem. Zatem zło nie może 
przynieść  dobra,  ale  nie  wszystko,  co  uważamy  za  złe,  jest  naprawdę  złe. 
Wiedzą o tym bardziej rozwinięte jednostki i dlatego często świadomie poddają 
się temu, co jest  powszechnie uważane za zło i co jest  powszechnie unikane 
jako cierpienie.  Nie chodzi tu jednak o to, aby być biczownikiem czy kazać się  
przybić do krzyża, jak to czynią na Filipinach. Cierpienie dla samego cierpienia  
nigdy nie może być czymś dobrym. Cierpienie nie może też być traktowane w 
kategoriach biznesu. Jeśli np. ktoś pełen życia, radości i pragnień wyrzeka się  
tego  wszystkiego  i  idzie  do  klasztoru  wbrew swym pragnieniom po  to,  aby 
służąc Bogu, zasłużyć sobie na niebo, to jego pobyt tam staje się udręką bo jego 
pragnienia i żądze zwielokrotniają się, prowadząc w końcu do złamania ślubów 
zakonnych. Działa tu prawo: „To, czemu się opierasz, umacniasz”. Jeżeli jednak 
ktoś idzie do klasztoru w zgodzie ze swoimi pragnieniami, aby poprzez trudy 
takiego życia,  modlitwę,  medytację  zbliżyć  się  do  Boga,  ten  nigdy życia  w 
klasztorze  nie  odbiera  jako  cierpienie  i  ma  wtedy  dużą  szansę osiągnąć 
samospełnienie.

W  tym  miejscu  można  by  postawić  pytanie:  Dlaczego  niektórzy 
nauczyciele  duchowi  namawiają  do  niesprzeciwiania  się  złu?  Dlaczego  np. 
Jezus  powiedział:  „jeśli  cię  ktoś  uderzy  w  policzek  to  nadstaw  mu  drugi”, 
„miłujcie  nieprzyjaciół”,  „czyńcie  dobrze tym,  którzy was  prześladują”?  Dla 
wielu  chrześcijan  jest  to  zupełnie  niezrozumiałe.  Jak  można  temu,  który 
krzywdzi, jeszcze za to dziękować? Czyżby Bóg był sadystą, żądającym od ludzi 
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postaw  masochistycznych?  Żadną  miarą.  Ludzie  nie  rozumieją  tych  nauk, 
ponieważ nie rozumieją, po co przyszli na ten świat. Jeżeli żyje się tylko raz, a  
potem śmierć, to życie jest wtedy celem samym w sobie i rzecz jasna należy je  
przeżyć  jak najprzyjemniej  dążąc do osiągnięcia  maksimum szczęścia.  Jeżeli  
życie jest wieczne, a śmierci nie ma187, to życie w świecie fizycznym  jest tylko 
krótkim etapem, odcinkiem drogi w naszej nie kończącej się podróży. Celem tej 
podróży jest nasza przemiana, nasz wzrost, nasze doskonalenie. Im bogatsze w 
doświadczenia jest nasze życie, w tym większym stopniu mamy szanse ten cel 
zrealizować. Zatem im bardziej burzliwe jest nasze życie, im większą jest ono 
przygodą, tym lepiej. Życie nadmiernie ustabilizowane, pozbawione trudności,  
cierpień  i  polegające  tylko  na  przyjemnościach  jest  mało  wartościowe, 
ponieważ nie sprzyja rozwojowi, a dla wielu czy prędzej czy później zaczyna 
być nudne.  Czyż nie podobają się wielu ludziom najbardziej filmy sensacyjne, 
filmy akcji,  a  nawet  filmy grozy czy katastroficzne?  Czy film o  burzliwym 
romansie nie kończy się właśnie wtedy, gdy następuje upragniony „happy end”? 
Dlaczego niemal każda baśń czy film w stylu „fantasy” są oparte na walce dobra 
ze złem, a bohaterem pozytywnym jest nie ten, kto zło potępia i od niego ucieka,  
lecz ten, który go akceptuje i stawia mu czoło? Dlaczego zaraz po słowach „a 
potem żyli długo i szczęśliwie” bajka się kończy?

Życie  fizyczne  jest  narzędziem,  poprzez  które  przemieniamy  siebie, 
dlatego przeszkody, trudności, jakie stawiają nam inni, a nawet cierpienia jakie 
nam zadają,  są  naszymi  sprzymierzeńcami.  Bez nich  nasze  życie  nie  byłoby 
prawdziwym  życiem,  a  tylko  wegetacją.  Podobnie  jak  wysiłek  fizyczny  i  
pokonywanie oporu własnego ciała umacnia nasze mięśnie, tak moc duchowa 
bierze  się  ze  zmagań  przeszkodami  życiowymi,  niebezpieczeństwami  i 
cierpieniami.  Dlaczego więc  mielibyśmy nienawidzić  ludzi,  którzy pomagają 
podnieść naszą energię duchową i zwiększyć nasze wibracje? Akceptacja tych, 
którzy  nas  prześladują  i  zadają  nam  cierpienia,  nie  jest  więc  jakimś 
teologicznym masochizmem, ale jest w naszym najlepszym interesie. Abyśmy 
bowiem mogli nauczyć się wybaczać, muszą istnieć tacy którzy nas krzywdzą.  
Jednak to, że im wybaczamy nie oznacza, że nie mamy się z nimi  zmierzyć. 
Przecież  po  to  na  ten  świat  przyszliśmy.  Niestety,  jakże  wielu  o  tym 
zapomniało. 

Trzeba mocno podkreślić, że to ostatecznie człowiek decyduje o tym co 
dobre, a co złe. Jednak różni ludzie widzą to często w różny sposób. Inaczej  
ocenia  to  sprawca  zła,  inaczej  jego  odbiorca,  a  jeszcze  inaczej  –  postronny 
obserwator. Z punktu widzenia postawionego pytania, najważniejsze jest zdanie 

187 Śmierci nie ma, bo jest to tylko moment przejścia do innej rzeczywistości. To, co nazywamy 
śmiercią i czego się tak boimy, to tylko utrata fizycznego ciała. Nie tracimy jednak tego co 
najistotniejsze, tego, „czym jesteśmy naprawdę”.
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odbiorcy  na  ten  temat.  Tylko  on  może  zdecydować,  czy warto  cierpieć  dla 
jakiegoś dobra, czy to cierpienie uważa wtedy za zło i czy w ogóle cierpi.

Nie  można  jednak  twierdzić,  że  zło  jest  motorem dobra.  Tego  typu 
twierdzenia  głoszone  przez  niektórych  filozofów  (np.  Hegla)  tylko 
usprawiedliwiały przemoc i były wykorzystywane przez nazistów i inne systemy 
totalitarne.  Jednak  z  drugiej  strony,  nie  sposób  nie  zauważyć,  że  w świecie 
relatywnym zło jest potrzebne, ponieważ stanowi układ odniesienia dla dobra. 
Dla wielu jest więc pouczającym doświadczeniem, które może służyć za wzór: 
„jak nie należy”, „czego nie należy” i prowadzić do wniosków: „jak uniknąć”, 
„co  należy”  i  „w  jaki  sposób  należy”.  Doświadczenie  zła  może  być  więc 
użyteczne i pomagać we wznoszeniu się na wyżyny dobra, zwłaszcza, jeśli zło 
jest umiarkowane. Zło w rozsądnych dawkach może być również sposobem na 
hartowanie  ducha,  może działać  jak  szczepionka,  która  uodparnia  i umacnia. 
Taki jest sens cytowanego na początku przysłowia. Wypadałoby jeszcze dodać, 
że zbyt duża dawka zła może czasem człowieka powalić, ale czy prędzej, czy 
później, trzeba się dźwignąć i iść dalej. 

    W  podsumowaniu  można  powiedzieć,  że  zło  nie  może  być 
przyczyną sprawczą dobra. Jednak doświadczenie zła może być  użyteczne 
jako układ odniesienia przy tworzeniu dobra, może też uodparniać na większe 
zło i stymulować w kierunku czynienia dobra. W ostatecznym rezultacie może 
pomagać przemienić się, podnieść swoją energię i tym samym przyczynić się do 
rozwoju duchowego. Dlatego przysłowie „Nie ma tego złego co by na dobre nie 
wyszło” znajduje się niezbyt daleko od prawdy.

  Czy lepsze jest wrogiem dobrego?

Pytanie  jest  oparte  na  znanym  powiedzeniu,  które  w  najbardziej 
uproszczonym  rozumieniu  znaczy,  że  perfekcjonizm,  pojmowany  jako 
przesadna dążność do doskonałości, utrudnia, a czasem uniemożliwia sprawne 
działanie.  W postawionym pytaniu  kryje  się  jednak  coś  więcej.  Nieustające 
ludzkie  dążenie  od  dobrego  do  jeszcze  lepszego  znajdujące  swój  wyraz  w 
próbach ciągłego udoskonalania siebie i świata jest naturalnym prawem zmiany.  
Każda  zmiana  na  lepsze  jest  dobrem samym  w  sobie,  bo  przynosi  radość. 
Dlatego  „lepsze”  jest  przyjacielem  dobrego,  jako  stymulator  rozwoju,  jako 
motor postępu. Dzięki dążeniu do tego co „lepsze”, ludzkość dokonała postępu 
od  kamiennych  narzędzi  do  skomplikowanych  automatów  zastępujących  w 
pracy  człowieka,  od  wynalezienia  drewnianego  koła,  po  współczesne  środki 
transportu, od liczydła do komputera, od przekazywania informacji za pomocą 
kurierów  do  łączności  satelitarnej  i  telefonii  komórkowej,  od  rysunków  w 
jaskiniach do komputerowej obróbki obrazu i filmu. Nie ważne, że być może 
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ktoś nam w tym dopomógł, bez poszukiwania lepszego, tego postępu nigdy by 
nie było. 

Słowo  „lepszy”  funkcjonuje  w   dwóch  zestawieniach:  „lepszy  niż 
dotychczas” i „lepszy niż inni”.  Pierwsze zestawienie jako układ odniesienia  
dla  wartościowania  przyjmuje  to  „co  było”.  Jest  to  szlachetniejsza  odmiana 
wartościowania, ponieważ oparta jest na idei postępu. Z reguły towarzyszą jej 
piękne myśli i czyste moralnie emocje.  Drugie zestawienie oparte jest na idei  
podziału: „ja i oni”, „ten i tamte” i jako układ odniesienia dla wartościowania  
przyjmuje  „to  co  nie  jest”.  Jest  to  mniej  szlachetny  rodzaj  wartościowania,  
ponieważ  oparty  jest  na  idei  rywalizacji.  Często  towarzyszy  mu  pragnienie 
pokonania czy nawet zniszczenia konkurenta, a motorem działania bywa czasem 
zawiść lub zazdrość. 

Czasem od wyboru działającego zależy, w jaki sposób chce być lepszy. 
Np. w większości  dyscyplin  lekkoatletycznych,  w skokach narciarskich i  tym 
podobnych konkurencjach sportowych zawodnik może zadecydować czy chce 
być  lepszy  od  innych  czy  też  lepszy  niż  dotychczas.  Jeśli  interesuje  go 
pokonanie rekordu życiowego chodzi mu o to by być lepszym niż dotychczas.  
Jeżeli  chce  zdobyć  pierwsze  miejsce,  chce  być  lepszy  niż  inni.  Są  jednak 
dyscypliny działające na zasadzie „jeden przeciw drugiemu”, jak futbol,  boks 
itp., gdzie wygrana jednego musi być równocześnie przegraną innego i wówczas 
nie ma takiego wyboru. Aby wygrać mecz trzeba przeciwnikom „dokopać” lub 
„dowalić”. To jest jednak oparte na mniej chwalebnych emocjach i to nie tylko  
zawodników  ale  i  kibiców.  Dlatego  kibicujący  skokom  narciarskim  czy 
zawodom pływackim nie  wywołują  tak wielkich  burd  i  zniszczeń jak  kibice 
piłki nożnej.

Idea  bycia  „lepszym  od  innych”  jest  więc  podstawą  rywalizacji, 
konkurencji (również gospodarczej i handlowej), chociaż nie tak wspaniała jak 
idea  bycia  „lepszym niż  dotychczas”,  nie  jest  wcale  zła,  jeśli  tylko  jest  siłą  
napędową  do  zmian  na  lepsze  i  kiedy  nie  ma  żadnych  wątpliwości  co  jest  
lepsze.  Jednak zdarza się,  że określenie  „lepszy od innych”  nie prowadzi  do 
zmiany,  ale  napędza  ludzką  pychę.  Poczucie  bycia  lepszym  może  dotyczyć 
jednostek  jak  i narodów,  zasilając  nacjonalizm,  rasizm  i  wszelkie  przejawy 
nietolerancji.  Prawie  każdy system religijny  głosi,  że  jest  lepszy od  innych.  
Prowadziło  to i nadal prowadzi do wzajemnego wyrzynania się a w przeszłości 
płonęły  z  tego  powodu  stosy.  Słowo  „lepszy”  jest  więc  również  źródłem 
podziałów między ludźmi i sprawia, że człowiek gardzi człowiekiem. 

Czas  na  podsumowanie:  Lepsze  jest  przyjacielem  dobrego  gdy 
chcemy  być  lepsi.  Lepsze  jest  wrogiem  dobrego,  gdy  uważamy  się  za 
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lepszych. Prawda o nas jest niezmiennie taka: Ani my, ani nasze sposoby na 
życie nie są lepsze od innych. Są jednymi z wielu.

Na  zakończenie:  Nic  nie  znaczy ot,  tak sobie.  To człowiek nadaje 
wszystkiemu znaczenie, to człowiek stanowi o wartości wszystkiego. Dobro 
i  zło  to  podstawowe  kategorie  wartościowania,  dzięki  którym  człowiek 
określa  nie  tylko  to,  co  spotyka  w swoim  doświadczeniu,   ale  również 
określa siebie i pokazuje kim naprawdę jest. Dlatego mimo, że te pojęcia są 
subiektywne,  względne  i  zmienne  w  czasie,  są  użyteczne.  Można  zatem 
powiedzieć, że największym złem byłoby niedostrzeganie dobra i zła. 
Hasło opracowano w 2005 roku. Ostatnie poprawki wprowadzono w 2018 roku.  Powrót do spisu treści.

Dogmat
Słowo „dogmat” pochodzi z języka greckiego (dogmatos – sąd, opinia, 

orzeczenie) i w starożytnej Grecji oznaczało dekret lub postanowienie władzy 
zwierzchniej,  które  ze  względu  na  swój  urzędowy  charakter  nie  podlegało 
kwestionowaniu.  Było  ono  używane  również  przez  filozofów,  którzy  tak 
nazywali  twierdzenia  filozoficzne,  poglądy  czy  tezy,  uznawane  przez  daną 
szkołę filozoficzną jako niepodlegające żadnej dyskusji i obowiązujące uczniów 
tej szkoły.

W czasach  obecnych  słowo to również  oznacza  opinię,  pogląd  czy 
twierdzenie  uznane  za  pewne  i  nie  podlegające  kwestionowaniu, 
weryfikacji  lub  krytyce.  Pewność  ta  nie  wynika  z  doświadczalnego 
potwierdzenia dogmatu ani z siły dowodu, który na jego prawdziwość wskazuje, 
ale głównie z wielkości autorytetu, który go ogłosił. Niektórzy przez dogmaty 
rozumieją  również  sądy  i  twierdzenia  tak  oczywiste,  że  nie  trzeba  ich 
weryfikować. Dogmatów się nie dowodzi ani nie uzasadnia, a jedynie ogłasza i 
przyjmuje. Słowo to odnosi się nie tylko do pojedynczych poglądów i twierdzeń 
ale także ich zbiorów, tworzących systemy przekonań i doktryny.

Pojęcie  dogmatu  jest  używane  w  różnych  dziedzinach  i  ma  nieco 
zróżnicowane  spektrum  znaczeń,  chociaż  jego  główna  cecha,  tj.  zakaz 
kwestionowania dogmatu, jest zawsze zachowana. Przede wszystkim odnosi się 
ono do różnych religii i jest obecne zarówno w nauce zwanej religioznawstwem, 
która  te  religie  analizuje,  jak  i  w teologii,  która  jest  częścią  danej  doktryny 
religijnej i zgłębia dogmatykę tej religii188. 

188 Upraszczając  sprawę  można  powiedzieć,  że  religioznawstwo  jest  nauką  zajmującą  się 
naukowym badaniem różnych religii,  a teologia jest nauką o Bogu jednej, ściśle określonej  
religii, ukazywanego w świetle jej dogmatów. 
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Religioznawstwo  pojmuje  rozwój  religii  jako  pewien  proces,  który 
wiąże się z ewolucją doktryn religijnych i który kończy się powstaniem takiej  
wersji  tej  doktryny,  która  zostaje  uznana  przez  hierarchię  tej  religii  za 
ostateczną  i  niepodlegającą  dalszym  zmianom.  W  tym  końcowym  etapie 
przemiany doktryna ustala się i staje się dogmatem.

Teologia pojmuje dogmat nie zawsze dokładnie tak samo, w zależności 
od tego, jakiej religii dotyczy. Ponadto nie wszystkie religie posługują się tym 
pojęciem.  W  chrześcijaństwie  tym  mianem  określa  się  pewne  zdania 
formułujące zasady wiary zwane często „prawdami wiary”, które są traktowane 
jako  ostateczne  i  nie  podlegają  krytyce  ani  dalszemu  dociekaniu.  Ta 
„ostateczność” wynika z przekonania, że  owe „prawdy wiary” są „objawione 
przez  Boga”,  a  wszak  wszystko,  co  Bóg  objawia,  jest  nieodwołalne  i 
niepodważalne. 

W kościele katolickim jest wiele dogmatów; istnieje nawet dział teologii 
zwany dogmatyką,  który się  nimi  zajmuje.  O uznaniu danego twierdzenia  za 
dogmat  decyduje tu sobór, urząd nauczycielski lub papież osobiście. Ta decyzja  
uważana  jest  za  nieomylną,  więc  zaprzeczanie  dogmatowi  traktuje  się  jako 
herezję. Z tego też powodu raz ustanowionego dogmatu nie można odwołać ani 
nawet zmienić. Istnieje jednak pewien wybieg. Jeśli  dogmat, który powstał w 
odległej przeszłości, zawiera jakieś historyczne odniesienia i uwarunkowania, z 
powodu których nie pasuje do czasów obecnych,  poddaje się go czasem tzw. 
„aktualizującej  interpretacji”.  Gdy  to  nie  wystarczy,  można  go  po  prostu 
„zapomnieć” i więcej nie przywoływać. Ale zaprzeczyć mu nie wolno.

W  teologiach  większości  pozostałych  kościołów  chrześcijańskich 
dogmat  pojmuje  się  w podobny sposób,  ale  nie  wszystkie  dogmaty  są  takie 
same; istnieją również różnice w sposobie ich powstawania.  Np. w kościele  
prawosławnym dogmat musi zawsze wynikać z bezpośredniej interpretacji treści 
Biblii i prawo do jego ustanawiania mają wyłącznie sobory. Dlatego na przykład 
odrzuca  on  katolicki  dogmat   o  niepokalanym  poczęciu  Najświętszej  Marii  
Panny189, bo dogmat ten nie wynika z zapisów biblijnych.

Słowo  dogmat  funkcjonuje  również  w  polityce.  Jest  to  doktryna 
polityczna uznana za jedynie słuszną. Dogmatyzm władzy w uznawaniu systemu 
politycznego  za  niepodważalny  sprawia,  że  nie  można  go  zastąpić  innym 
systemem, ani nawet zmodyfikować. Polega on na przyjmowaniu doktryn lub 
twierdzeń tego systemu w sposób ostateczny, bez krytyki i dyskusji. Wszelkie 
nowe trendy i  tendencje  są  z góry odrzucane.  Tego rodzaju postawa hamuje 

189 Niektórzy błędnie pojmują ten dogmat. Nie chodzi tu o to, w jaki sposób został poczęty Jezus. 
Dogmat ów głosi, że Maria, matka Jezusa, została poczęta i urodziła się niepokalana grzechem 
pierworodnym.
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wszelki rozwój  i  postęp,  uniemożliwiając  zmianę tego,  co w danej  doktrynie  
okazało  się  być  złym.  Takie  systemy  ustrojowe,  jak  marksizm  i  leninizm, 
maoizm, stalinizm czy faszyzm,  zawierały dogmatyczne doktryny i  wspierały 
dogmatyczną władzę. Współczesnym dogmatem politycznym jest  twierdzenie, 
że  demokracja  jest  najlepszym  możliwym  systemem  i  trzeba  ją  wszędzie 
wprowadzać.

O dogmatyce mówi się nie tylko w filozofii, religiach czy polityce, ale 
również w naukach prawniczych.  Istnieje  nawet  pewien  typ  nauk prawnych, 
zajmujących  się  systematyzacją,  interpretacją  i  analizą obowiązujących  norm 
prawnych,  zwany  dogmatyką  prawa.  Chodzi  tu  głównie  o  formalną  analizę 
obowiązującego  ustawodawstwa,  z  pominięciem  interpretacji  prawa  jako 
zjawiska społecznego. Owo badanie norm prawnych jest motywowane potrzebą 
praktycznego stosowania prawa i ma na celu usprawnienie jego działania.

Wszelkie  regulacje  prawne  zawsze  były  i  są  nadal  uważane  za 
postanowienia  bezdyskusyjne.  Od  nieprawomocnych  wyroków  można  się 
jeszcze  odwołać,  ale  od  samych  paragrafów  już  raczej  nie 190.  Większość 
przepisów współczesnego prawa stanowionego można traktować jako pewien 
rodzaj dogmatów, bo stoi za nimi autorytet władzy ustawodawczej i wszyscy,  
pod groźbą różnych sankcji,  muszą się do nich stosować. Mimo że traktowanie 
prawa jako zbioru dogmatów może budzić sprzeciwy, ma to swoje uzasadnienie 
historyczne, bo w myśl tego, jak je pojmowano w starożytności191, dogmaty to 
postanowienia władzy, niezależnie od tego, czy tą władzą jest król, tyran, senat 
czy  zgromadzenie  ludowe.  Należy  podkreślić,  że  niemal  w  każdym  prawie, 
również w czasach współczesnych,  istnieje jeden metadogmat, który głosi, że 
prawa nie wolno podważać. To właśnie on nadaje status dogmatów wszystkim 
kodeksom.  A  każdy taki  kodeks  zawiera  różne  przepisy  szczegółowe,  które 
również mają charakter dogmatów. Dogmatem jest definicja przestępstwa; jest 
nim również granica wieku, po wyżej której coś wolno, ale poniżej której tego 
nie wolno. Dogmatem jest traktowanie tego, kto odrzucił spadek, jako zmarłego;  
dogmatem jest też przekonanie, że każdy seks z nieletnią to gwałt. Dogmatem 
jest  zasada  nieprzedawniania  niektórych,  a  czasem  nawet  wszystkich 
przestępstw. Dogmatem jest twierdzenie, że nieznajomość prawa nie zwalnia od 
odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie. Dogmatem jest określona sankcja 
za określone przestępstwo. Dogmatów w prawie jest co najmniej tyle, ile jest  
przepisów, a może nawet jeszcze więcej.

190 Przepisom  można  jedynie  zarzucić  niezgodność  z  Konstytucją.  W  Polsce  sprawy  takie 
rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny. Moc ich zmiany ma tylko ten autorytet, który je ogłosił. 
W  krajach  demokratycznych  odbywa  się  to  zwykle  poprzez  nowelizację  lub  zmianę 
odpowiedniej ustawy.

191 Chodzi głównie o starożytną Grecję.
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Każdy  system  naukowy  ma  również  pewne  pojęcia  i  twierdzenia 
podstawowe, które przypominają dogmaty, ale które różnią się od nich tym, że 
na ich straży nie stoi żaden autorytet, ale są one przyjmowane bez dowodu przez 
twórców  tych  systemów  jako  ich  założenia.  W  naukach  opartych  na 
wnioskowaniu  dedukcyjnym,  a  zwłaszcza  w  matematyce,  noszą  one  nazwę 
aksjomatów i pewników. Nie ma potrzeby ich kwestionowania, bo to są tylko 
założenia i  można zawsze stworzyć inny system,  w którym te fundamentalne 
pojęcia  i  twierdzenia  są  także inne.  Na przykład  w fizyce  mamy mechanikę 
newtonowską, mechanikę relatywistyczną i mechanikę kwantową – każda z nich 
jest oparta na innych założeniach. Pojęć i twierdzeń podstawowych, aksjomatów 
oraz  pewników należących  do  danego  systemu  naukowego nie  dowodzi  się. 
Przeciwnie  –  to  one,  jako  tezy  fundamentalne,  są  wykorzystywane  przy 
udowadnianiu  wszelkich  twierdzeń  tego  systemu.  Jest  to  jedyny  sposób 
podejścia do każdego systemu gwarantujący jego niesprzeczność.

Analogia między aksjomatami i dogmatami zawiera się tylko w tym, że 
się je przyjmuje bez dowodu. I tu wszelka analogia się kończy, gdyż dogmatów 
nie wolno podważać, ani zastępować ich innymi dogmatami, które są niezgodne 
z poprzednimi. Albowiem są one ogłaszane jako jedynie słuszne i nienaruszalne, 
ze względu na moc autorytetu,  który stoi  na ich straży,  a czasem nawet i  ze 
względu na dogmat jego nieomylności.

W potocznym rozumieniu tego słowa za dogmat uważa się każdy system 
wartości,  każdy pogląd,  każde  twierdzenie,  każdą  koncepcję,  a  nawet  każdą 
wypowiedzianą  myśl,  które  uznaje  się  za  prawdziwe  bez  logicznego 
uzasadnienia oraz bez  stwierdzenia zgodności z doświadczeniem tylko dlatego, 
że zostały wyrażone przez źródło, któremu ufamy. W tak szeroko pojmowanym 
znaczeniu   dogmatem mogą  się  stać  nie  tylko  nauki  papieża,  słowa  Biblii,  
Koranu czy Bhagvad-Gity,  ale w pewnym sensie także wypowiedzi  rodziców 
skierowane  do  dzieci,  metody  wychowawcze  lansowane  w  danym  okresie 
historycznym,  rozkazy  dowódców,  opinie  ekspertów,  wszelkie  poglądy 
naukowe, a szczególnie aktualnie obowiązujące poglądy na tematy medyczne, 
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różne  metody  terapeutyczne  uznawane  za  jedynie  słuszne192 i  wiele,  wiele 
innych autorytatywnych stwierdzeń. 

Czasami bezdyskusyjne przyjęcie jakiejś myśli, twierdzenia lub zasady 
za  aktualnie  obowiązującą  jest  kwestią  mody.  Mówi  się  nawet  o  dyktacie  i 
dyktatorach mody, jak również o „obowiązywaniu” różnych stylów i trendów w 
danym okresie czasu. Kreatorzy mody tak rozumianej  stają się więc swojego  
rodzaju władzą obwieszczającą na wybiegach swoje  „dogmaty”,  które należy 
uznawać, pod groźbą stania się niemodnym. Na szczęście, za nieprzestrzeganie 
aktualnie obowiązujących kanonów mody nie grozi spalenie na stosie i każdy 
może w tej kwestii opierać się na autorytecie własnym. Ponadto owe dyktowane 
trendy  są  nietrwałe  i  z  roku  na  rok  się  zmieniają,  dlatego  nie  można  ich 
oczywiście uznawać za dogmaty w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jednak fakt,  
że  są  dość  powszechnie  akceptowane  i  czasem  nawet  bezkrytycznie 
naśladowane, sprawia, iż stają się czymś w rodzaju „dogmatów sezonowych”.

Dogmaty nie mogą trwać same przez się. Nie wystarczy je tylko ogłosić. 
Żeby pogląd  stał  się  dogmatem,  ktoś  musi  go  za  dogmat  uznać  i  w  niego 
wierzyć.  Są  dogmaty  ogłaszane  przez  pewne  autorytety,  do  wiary  w  które 
nakłania  się  innych,  ale  są  też  takie  dogmaty,  które  są  dobrowolnie 
przyjmowane  lub nawet same zakorzeniają się w umyśle. Czasami przyjmuje 
się  dany  pogląd  tylko  dlatego,  że  wydaje  się  oczywisty,  lub  że  stanowi 
odzwierciedlenie mentalności pewnych grup. W tym sensie dogmatami stają się 
różne  nieudowodnione  sądy,  a  nawet  niektóre  przesądy,  tak  mocno 
zakorzenione  w  zbiorowym  myśleniu,  że  próby  ich  podważania  kończą  się 
niemal  zawsze  niepowodzeniem.  Nierzadko  do  rozsiewania  dogmatycznych 
poglądów przyczyniają się  środki masowego przekazu, które pewne informacje 
powtarzają  wielokrotnie,  zarówno  dla  celów  propagandowych  jak  i  w 

192 Przykładem dogmatu medycznego było tzw. „spuszczanie krwi”, które kiedyś stosowano jako 
rutynowy zabieg przy wielu chorobach. Nie była to tylko moda, bo towarzyszyła temu  nie 
uzasadniona racjonalnie ani empirycznie wiara w skuteczność takiego zabiegu. Dochodziło do 
takich paradoksów, że krew spuszczano nawet rannym, którzy i  tak dużo już krwi utracili.  
Zdaje się, że niegdyś z tego powodu rozstał  się z życiem jeden z prezydentów USA. Dziś 
zabieg  ten  stosuje  się  bardzo  rzadko,  zazwyczaj  w  czerwienicy  lub  czasem przy  dużym 
nadciśnieniu tętniczym. Innym dogmatem, związanym z odkryciem Pasteura i spowodowanym 
lękiem przed mikrobami była przesadna higiena i antyseptyka, doprowadzona przez niektórych  
do  granicy absurdu.  Przypomnijmy sobie  co  wyprawiano  z  Colinem,  bohaterem powieści  
„Tajemniczy  ogród”.  Późniejszym  dogmatem  było  stosowanie  antybiotyków  przy  niemal 
każdej chorobie zakaźnej, ale także jako „osłony” w chorobach wirusowych i niezakaźnych.  
Antybiotyki  zapisywali  „na  wszelki  wypadek”  nawet  dentyści.  Takie  terapie  często  były 
niepotrzebne i tylko niszczyły naturalną florę bakteryjną organizmu. W ostatecznym rezultacie 
spowodowało  to  uodpornienie  się  bakterii  na  antybiotyki,  spadek  ich  skuteczności   i  
konieczność  podwyższania  dawek tego  rodzaju  leków.  W czasach  współczesnych  również 
istnieje dogmatyczne podejście do różnych terapii oraz leków i często jest kształtowane przez  
rozmaite środki masowego przekazu, zwłaszcza w reklamach firm farmaceutycznych.
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reklamach. Pewne hasła, wciąż lansowane i przypominane, wrastają w umysł i 
stają się rodzajem dogmatów uznanych bez dowodów za prawdziwe. 

 Jednak, aby dogmat mógł się zakorzenić w umyśle, musi tam natrafić 
na podatny grunt.  Są umysły otwarte  i  dogmatyczne.  Te  pierwsze  nigdy nie 
przyjmują czegoś za prawdziwe tylko dlatego, że ktoś tak powiedział. W tych 
drugich dogmat zwykle  znajduje  odpowiednią  glebę. Zatem  dogmaty trwają 
tylko za sprawą dogmatycznych umysłów, które je przyjmują.  Ale każdy 
umysł  ma moc wyzbycia  się swojego dogmatyzmu,  bowiem zawsze możemy 
postanowić myśleć inaczej. Zatem jedynie od nas zależy, czy będziemy opierać  
swoją wizję świata na bezkrytycznym przyjmowaniu dogmatów narzuconych z 
zewnątrz, czy na twórczym działaniu naszych umysłów.      
Hasło opracowano w 2009 roku. Powrót do spisu treści.

Dogmat medyczny
Dogmat  medyczny  to  pogląd  w  kwestii  metod  terapii,  diagnostyki, 

rehabilitacji,  dietetyki  i  profilaktyki,  rozstrzygający  arbitralnie  co  z  punktu 
widzenia medycyny jest dla człowieka dobroczynne i lecznicze, a co szkodliwe,  
co  należy  dla  ludzkiego  zdrowia  czynić,  a  czego  czynić  nie  wolno.   Tego 
rodzaju pogląd jest powszechnie uważany w środowisku medycznym za słuszny 
w danym czasie i na danym etapie rozwoju medycyny i nie podlega ocenie czy 
kwestionowaniu.  Popierają  go  lekarskie  środowiska  i  uznane  autorytety 
medyczne.  Nierzadko zdobywa  poparcie  farmaceutycznych  firm i  korporacji.  
Ma zwykle na tyle dużo zwolenników, że nikt, kto nie chce się narazić uznanym 
autorytetom  medycznym,  nie  próbuje  go  poddawać  w  wątpliwość  i 
weryfikować. Lekarze w swojej  codziennej  praktyce boją się go naruszyć, bo 
mogłoby się to źle dla nich skoczyć,  np.  pozbawieniem prawa wykonywania 
zawodu.

Przesądy i mity w medycynie

Należy  odróżnić  dogmat  medyczny od  przesądu oraz  od  mitu 
medycznego. Za przesądem medycznym nie stoją żadne autorytety. Jest on, jak 
każdy  przesąd,  bezzasadną  wiarą,  mocno  zakorzenionym,  fałszywym 
przekonaniem,  błędnym  i  nieuzasadnionym  poglądem  w  jakiejś  sprawie 
związanej  z powstawaniem i leczeniem chorób. Przykładem takiego przesądu 
może być pogląd, że dzieci nie powinny jeść zbyt dużo słodyczy, bo sprzyja to 
zarażaniu  się  pasożytami  przewodu  pokarmowego.  Jeszcze  inny  przesąd 
zabrania obcinania włosów dzieciom do pierwszego roku życia, w obawie przed 
utratą  rozumu.  Niektóre  kobiety  ciężarne  wciąż  wierzą,  że  nie  wolno  im 
przechodzić pod linkami do suszenia bielizny, bo pępowina zaciśnie się na szyi  
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dziecka w czasie porodu i dziecko się udusi. Kolejny przesąd medyczny głosi,  
że  przyczyną  poważnych  dolegliwości  i  bólów brzucha  jest  przyklejenie  się 
owocowej skórki do ścianki jelita. Niektóre młode dziewczęta są przekonane, że 
podczas  pierwszego stosunku seksualnego nie  można  zajść  w ciążę.  Jeszcze 
dziwniejszym  przesądem  jest  twierdzenie,  że  najlepszym  lekarstwem  na 
wszelkie  dolegliwości  jelitowo-żołądkowe  jest  wódka  (pieprzówka).  Inny 
przesąd głosi, że płacz dziecka jest spowodowany tzw. „przełamaniem” (co to 
jest? – nie wiadomo). Dziecko trzeba „przemierzyć”, czyli zetknąć jego prawy 
łokieć z lewym kolanem i odwrotnie, wtedy płacz ustanie. Kolejna brednia: nie 
wolno mierzyć wzrostu dziecka, bo mierzy się wtedy trumnę. 

Prawdopodobnie nazwa „przesąd medyczny” jest niezbyt właściwa, bo 
treści takich przesądów oprócz tego, że dotyczą zdrowia i chorób, mają niewiele 
wspólnego  z  medycyną.  Być  może  należałoby  go  nazwać  „przesądem 
znachorskim”,  ale  wtedy  obraziliby  się  niektórzy  znachorzy.  Jak  widać  z 
podanych przykładów, niektóre przesądy medyczne są na tak żenująco niskim 
poziomie,  że  łatwo je  obalić  i  wyśmiać.  Właśnie  to  je  głównie  odróżnia  od 
mitów medycznych. Przesąd to coś, co zostało przyjęte na wiarę jako prawdziwe 
czyli  „przesądzone”.  Przesądów się nie omawia, nie ocenia,  nie uzasadnia i  
nie weryfikuje, tylko uznaje za prawdziwe albo odrzuca. W większości są one 
przekazywane indywidualnie na zasadzie „jedna baba drugiej babie” przez ludzi 
o  takim  poziomie  wiedzy  i  typie  mentalności,  który  rezonuje  z  danym 
przesądem.  Niektóre  z  nich  są  już  głęboko  zakorzenione  w  wierzeniach 
ludowych.  Przesąd trudno wykorzenić,  bo,  jak powiedział  jeden z filozofów, 
„przekonania to wrogowie prawdy bardziej niebezpieczni niż kłamstwa”. 

W przeciwieństwie do przesądu, mit medyczny nigdy nie jest uważany 
za „jedynie słuszną prawdę”, bo już sama nazwa „mit” sugeruje, że może być on 
nieprawdziwy.  Jest  to  raczej  legenda,  jaką  się  tworzy  wokół  zdrowia  i  
określonych chorób czy określonych terapii.  Mity takie są rozpowszechniane,  
również  w  mediach  i  są  zwykle  na  wyższym  poziomie  merytorycznym  i 
intelektualnym  niż  przesądy.  W  przeciwieństwie  do  przesądów  poddają  się 
weryfikacji,  można  je  próbować  potwierdzać lub poddawać  w wątpliwość,  a 
nawet obalać. Obecnie głównym źródłem wiedzy, prawdziwej i nieprawdziwej,  
w  tym  różnych  mitów,  zwłaszcza  medycznych,  jest  Internet.  W  dawnych 
czasach  można  było  kupować  poważne  opracowania  drukowane  przez 
Państwowy  Zakład  Wydawnictw  Lekarskich,  a  także  przez  różne  inne 
wydawnictwa naukowe i naukowo-techniczne, które zawierały w miarę rzetelną 
wiedzę,  bez  elementów  komercji  czy  taniej  sensacji.  Niestety,  teraz  takich 
uczciwych  wydawnictw jest  mało,  a  jeśli  już  są  to  i  tak  nie  są  zauważane. 
Dominuje  Internet,  który  dzięki  wyszukiwarkom pozwala  dotrzeć  do  każdej 
informacji.  Ale  tych  informacji  jest  nadmiernie  dużo,  często  otrzymujemy 
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tysiące, setki tysięcy, a nawet miliony wyników wyszukiwania. Łatwo jest więc 
w Internecie zdobywać informacje, ale o wiele trudniej  jest dojść do prawdy.  
Internet  to jest  prawdziwa „puszka Pandory”,  to jest  bagno, z którego trzeba  
prawdę z trudem wyławiać. Niestety wielu ludzi, zwłaszcza reaktywnych, idzie 
na łatwiznę.  Nie  szukają  oni  rzetelnej  wiedzy naukowej  zawartej  w pracach 
różnych ośrodków badawczych i  w specjalistycznych  czasopismach,  które  są 
osiągalne,  ale  często  trzeba  za  dostęp  do  nich  zapłacić  i  w  skupieniu  je  
studiować,  ale  wybierają  newsy  z  popularnych  portali,  które  zwierają  
spreparowaną papkę pełną uproszczeń, zniekształceń, wyrwanych z kontekstu 
stwierdzeń, półprawd i taniej sensacji. Bo czymże są hasła, które głoszą: „Jeśli  
nie chcecie, aby wasze dzieci oślepły, wyrzućcie je na dwór!” (gazeta.pl), albo 
„Żarówki  LED  niszczą  wzrok!  Przerażające  wyniki  badań!”  (tech.wp.pl), 
„Telefony  komórkowe  wypalają  mózgi!  Przerażające  wyniki  badań!” 
(tech.wp.pl).  To jest  oczywista psychomanipulacja  ignorantów skierowana do 
ignorantów.  Jakże  smutną  jest  rzeczą,  że  wielu  ludzi  takim uproszczonym i  
wypreparowanym  hasłom  bezkrytycznie  wierzy.  Niestety,  w  Internecie, 
telewizji i innych środkach masowego przekazu sprawdza się w stu procentach 
gebelsowska  zasada,  że  „każde  kłamstwo  powtórzone  100  razy  staje  się 
prawdą”. Krzysztof Jackowski jest przekonany, że gdyby codziennie przez sto 
dni w telewizji  nadawano reklamę o treści „Platon był idiotą”, to po upływie  
wymienionego okresu przeważająca większość ludzi mówiłaby:  „Jakże Platon 
nie mógłby być idiotą? Przecież mówi się o tym stale w telewizji”. Telewizja i  
Internet, stały się normatywem. Wszystko co się tam podaje przyjmuje się bez 
zastrzeżeń, na wiarę, zakładając, że każdy,  kto się tam wypowiada,  musi  być  
autorytetem.  Niestety,  nie  ma  nic  bardziej  błędnego.  W dzisiejszym świecie 
panują mody i mity, które w miarę upływu czasu są zamieniane na inne mody i  
mity.  Często  są  one  podawane  jako  zdania  eliptyczne  z  pominięciem 
niezbędnych określeń, przez co tracą one walor prawdziwości, a nawet sens. Np. 
zdanie  „zimna  kąpiel  jest  zdrowa”  jest  prawdziwe  w  odniesieniu  do 
zahartowanych  członków  klubu  morsów,  ale  fałszywe  w  stosunku  do 
niezahartowanych  i  chorowitych  cherlaków.  Niestety,  właśnie  takimi 
niedopowiedzianymi,  ale  chwytliwymi  hasłami  karmi  się  dzisiaj  szczególnie 
internautów.  Jeśli  stają  się one powtarzanymi  wielokrotnie  modnymi  mitami, 
zwodzą wielu ludzi i trudno je potem wykorzenić.

Jest dzisiaj wiele takich mód i opartych na nich mitów, jak na przykład 
te,  że  „grzybów  jadalnych  nie  jest  wskazane  jadać,  bo  nie  zawierają  nic  
wartościowego i są ciężkostrawne, bo nawet jadalne mogą kogoś zatruć, a już  
broń Boże nie wolno ich podawać dzieciom, że dzieci, a zwłaszcza małe dzieci  
nie  powinny  oglądać  telewizji  bo  wywołuje  ona  krótkowzroczność,  naraża  
dzieci  na  szkodliwe  promieniowanie  oraz  powoduje  zespół  suchego  oka,  że  
światło  LED  niszczy  wzrok,  bo  zawiera  za  dużo  niebieskiego  światła,  bo  
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migocze i  bo jest  zbyt  intensywne i  przez  to  oślepia,  że miód może szkodzić  
bardziej niż cukier, że w jego składzie nie ma nic wartościowego, a zawiera za  
to  dużo  fruktozy,  oraz  może  być  skażony  bakteriami  chorobotwórczymi  i  
różnymi toksynami”.

To wszystko są naciągane stwierdzenia  o nieokreślonej  prawdziwości 
lub  wręcz  nieprawdziwe.  Każdemu  z  nich  możemy przeciwstawić  odwrotny 
pogląd.  Na  przykład  znany  jasnowidz  ojciec  Czesław  Andrzej  Klimuszko, 
zajmujący  się  również  ziołolecznictwem i  odnoszący  wielkie  sukcesy  w  tej 
dziedzinie, który potrafił  bezbłędnie wyczuwać dobroczynne własności roślin, 
tak  pisał  o  grzybach193:  „Grzyby  mają  wielkie  wartości  smakowe,  lecz  także  
spore  walory  odżywcze,  antychorobowe  i  bakteriobójcze.  Są  to  pokarmy  
zawierające  w sobie  substancje  antybiotyczne  bez  skutków ubocznych”  Pisał 
dalej, że „ze wszystkich niedocenianych środków żywnościowych na pierwszym  
miejscu stawiam grzyby. Dziwne to, że książki tak kucharskie jak i medyczne  
wyznaczają grzybom rolę jedynie przypraw smakowych, nie wspominając wcale  
o ich wielkich wartościach odżywczych, metabolicznych czy leczniczych. Trzeba  
zawsze  pamiętać,  że  wszystkie  rośliny,  jarzyny,  owoce,  zioła  poza  białkiem,  
węglowodanami, tłuszczami, związkami mineralnymi, witaminami i biostyminą  
mają jeszcze szereg substancji  nieznanych, które oddziaływają na nasz ustrój  
ochronnie i regeneratywnie. Grzyby mieszczą w sobie ogrom sił dobroczynnych.  
Są  one  również  naturalnymi  antybiotykami,  działającymi  bez  skutków  
ubocznych  oraz  –   że  tak  powiem  –  naprawiaczami   systemu  nerwowego,  
zwłaszcza nerwów wzrokowych.

Przez 25 lat zalecałem bardzo delikatną kurację grzybami tym chorym,  
których  organizmy  były  do  ostateczności  wycieńczone  różnymi  chorobami,  
osiągając  prawie  zawsze  dobre  wyniki.  O  dobroczynnej  mocy  grzybów  
jadalnych możemy sobie wyrobić sąd, chociażby z następującej  analogii:  Na  
pewnym odcinku terenu leśnego rosną: grzyb-szatan i muchomor. Oba są silnie  
trujące.  W  ich  pobliżu,  dla  równowagi  biocenozy  rośnie  grzyb  szlachetny,  
borowik.  Jeśli  szatan  i  muchomor  mają  w  sobie  śmiertelną  truciznę,  to  w  
przeciwieństwie  do  nich  borowik  musi  posiadać  wielkie  siły  dobroczynne,  
pozornie nieodczuwalne, ale tak mocne, jak trucizna tamtych. W całej bowiem  
przyrodzie  panuje  równowaga  wartości  biologicznych.  Poleca  się  zatem  
spożywanie grzybów o każdej porze roku, częściej niż to czynimy i to pod każdą  
postacią.  Nawet dla chorych na przewód pokarmowy można gotować grzyby  
suszone jak i surowe, albo przynajmniej zupy grzybowe. W hierarchii wartości  
gatunkowych  postawiliśmy  grzyby  w  następującej  kolejności:  borowik,  rydz,  
maślak, pieczarka, smardz, kania, opieńka, surojadka, itd...” 

193 Andrzej  Czesław Klimuszko  –  Wróćmy  do  ziół,  Instytut  Prasy  i  Wydawnictw  NOVUM, 
Warszawa, 1985, s. 47
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Jeśli  chodzi  o  owo  wyrzucanie  dzieci  na  dwór,  to  nie  chodzi  tu  o 
dobroczynny wpływ świeżego powietrza, ale o krótkowzroczność. Dowiedziono 
bowiem, że u dzieci często i długo skupiających wzrok na przedmiotach strefy 
bliskiej, czyli mniej więcej do jednego metra odległości, wskutek pojawiającego 
się wówczas napięcia akomodacyjnego oraz zmuszania oczu, poprzez napięcie 
odpowiednich  mięśni,  do  zbieżności,  następuje  wydłużanie  się  gałki  ocznej 
prowadzące  do  krótkowzroczności.  Oczywiście  winę  tu  ponosi  długotrwałe 
wpatrywanie się w smartfon, tablet, monitor laptopa, blok rysunkowy, książkę, 
zeszyt  szkolny,  itp.  Wykazano,  że najwięcej  krótkowzrocznych  dzieci  jest  w 
Japonii,  gdzie  dzieci  angażuje  się  do  patrzenia  z  bliska  już  od  czwartego, 
piątego roku życia. Wykorzystanie nowoczesnego telewizora o dużym ekranie,  
48  calowego  lub  jeszcze  większego jest  tu  dobrodziejstwem,  bo  można  nań 
patrzyć z odległości 4 - 5 metrów, a nie jest to już wtedy tak bardzo szkodliwa 
strefa bliska i przez to wzrok nie jest już tak mocno zagrożony. Taki telewizor  
może pełnić  również rolę  monitora  komputerowego,  chroniąc  dziecięce  oczy 
przed  używaniem ich  do  strefy  bliży.  Nowoczesne  telewizory  LCD  stu  lub 
dwustuhercowe w ogóle nie migoczą, bo nie dość, że częstotliwość odświeżania 
ekranu  jest  wysoka,  ale  dodatkowo  ekrany  LCD  mają  dużą  bezwładność 
(zjawisko  smużenia).  Monitory  komputerowe  LCD  nieznacznie  migoczą,  bo 
częstotliwość odświeżania ekranu jest  tu trochę mniejsza - zwykle wynosi  60 
herców. To znowu świadczy o przewadze telewizorów. Współczesne telewizory 
nie wykazują również żadnego szkodliwego promieniowania, ten mit pochodzi 
od telewizorów kineskopowych, których już się nie produkuje. Wielkoekranowy 
telewizor zastosowany zamiast książki, tabletu lub laptopowego monitora może 
uchronić dzieci przed wytworzeniem się krótkowzroczności! Niemal wszystkie 
obecnie sprzedawane takie telewizory mają też dostęp do Internetu.

Oczywiście telewizor jako taki jest tylko narzędziem i podobnie jak nóż 
może mieć swoje dobre i złe zastosowania. Sadzanie dzieci przed telewizorem 
powinno być kontrolowane i przemyślane, a oglądane treści starannie dobierane. 
Zbyt  długie  oglądanie  telewizji  może  dziecko  uzależnić,  a  w  dalszej 
konsekwencji  prowadzić  do  szeregu  ubocznych  skutków,  na  przykład  do 
tłumienia rozwoju wyobraźni i samodzielnego myślenia, ale z drugiej strony jest  
to  dla  każdego  dziecka  wspaniałe  okno  na  świat,  które  przy  odpowiednim 
doborze programów TV, płyt DVD, BluRay lub produkcji internetowych, może 
uczyć,  bawić  i  zachwycać  tym,  czego  dziecko  nie  może  ujrzeć  w  swoim 
otoczeniu. Nie należy więc rygorystycznie odsuwać dziecka od TV i tym samym 
wylewać go z kąpielą, ale wszystko dobrze wyważyć. Zespołowi suchego oka 
można zapobiegać u starszych dzieci przez odpowiedni trening, a u młodszych – 
przez odwracanie  uwagi  od telewizora  od czasu do czasu.  W razie  potrzeby 
można  też  zastosować  kropelki  do  oka  typu  „sztuczna  łza”.  Wszelkie  inne 
obawy  co  do  oglądania  telewizji  przez  dzieci  są  irracjonalne  i  wynikają  z 
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aktualnej  mody  lub  aktualnie  obowiązujących  schematów  myślowych, 
narzucanych  przez wymądrzających  się  pseudo-ekspertów.  Ludzie zawsze się 
przeciwstawiali  postępowi.  Zastąpienie  gęsiego  pióra  stalówką  wywoływało 
silne opory motywowane tym, że stalówką nie można tak dobrze kaligrafować 
jak  piórem  ptaka.  Zastąpienie  stalówki  wiecznym  piórem  miałoby  być 
szkodliwe  dla  prawidłowego  procesu  kształtowania  charakteru  pisma.  Autor 
tego  opracowania  sam  doświadczył  zakazu  używania  wiecznego  pióra  w 
pierwszych  klasach  szkoły  podstawowej.  Potem  szkoły  stawiały  silny  opór 
długopisowi –  dopiero w liceum mógł się nim posługiwać bez przeszkód. Ale te 
opory  nic  nie  dały.  Postęp  się  i  tak  dokonał  -  kwestionowane  narzędzia 
ostatecznie  przebiły  się  i  wygrały.  Tak  samo  będzie  z  każdym  innym 
wynalazkiem.

Kolejnym zdaniem o nieokreślonej prawdziwości jest stwierdzenie, że 
światło LED jest szkodliwe dla wzroku. Ten bardzo nowy mit wytworzył się po 
opublikowaniu  raportu  pewnej  francuskiej  instytucji  zajmującej  się 
bezpieczeństwem w kwestii żywności, środowiska i higieny pracy. Na różnych 
portalach pojawiły się wyrwane z kontekstu zdania tego raportu świadczące o 
groźnych  skutkach  używania  diod  świecących.  Nie  podano  jednak,  że  owa 
instytucja  nie  przeprowadziła  badań  na  ludziach,  bo  okres  używania  światła 
LED jest  jeszcze za krótki  i  nie  da się jednoznacznie  stwierdzić,  kto,  kiedy,  
gdzie i jak długo pozostawał pod wpływem świateł LED, a w konsekwencji nie  
da się wykazać związku między ekspozycją na to światło i chorobą oczu. Raport 
więc  w  dużym  stopniu  miał  charakter  spekulatywny  i  sami  jego  autorzy 
zastrzegali,  że  niektórych  jego stwierdzeń  nie  da  się  sprawdzić.  Niestety,  w 
świecie,  w  którym  dominuje  tania  sensacja,  konieczne  jest  zaszokowanie 
internautów, nawet kosztem rzetelności i zachowania prawdy naukowej, dlatego 
różne portale prześcigały się w ogłaszaniu rzekomych rewelacji.

Twierdzenie, że w LED-ach jest za dużo światła niebieskiego jest tak 
samo  wątpliwe,  jak  to,  że  zimna  kąpiel  jest  zdrowa.  O  ilości  światła  
niebieskiego w żarówce świadczy tzw. temperatura  barwowa. Światło „warm 
white” ma temperaturę barwową od 2000K - 3000K, a światło „cold white” od 
6000K - 9000K.  Światło  4000K - 5000K jest  uważane  za  neutralne.  Ciepłe 
światło zawiera niewiele składnika niebieskiego i  ma własności  stabilizujące,  
uspokajające  i  kojące,  a  zimne  światło  ma  bardzo  dużo  komponentu 
niebieskiego  i  jest  pobudzające,  inspirujące,  aktywizujące.  Dlatego  „warm 
white”  umieszcza  się  zwykle  w  domu,  a  pracodawcy  niemal  jednomyślnie 
wkładają nad głowami pracowników żarówki „cold white”, aby ich pobudzić do 
pracy.  Owa  francuska  instytucja,  która  napisała  ten  raport,  zajmowała  się 
między innymi bezpieczeństwem i higieną pracy, dlatego można sądzić, że na 
swój celownik wzięła żarówki LED w miejscu pracy,  stąd jej  wniosek, że za 
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dużo jest w nich niebieskiego. Niestety, na to, co nam pracodawca zawiesza nad 
głową, nie mamy na ogół wpływu. Możemy co najwyżej zakładać żółte okulary 
przeciwsłoneczne,  by  zredukować  niebieski  kolor.  Za  to  na  to,  co  sobie  
wkręcimy w domu, mamy pełny wpływ. Kupujmy więc żarówki o temperaturze 
barwowej 2500K - 3000K, a nie będziemy mieć w nadmiarze niebieskiego i po 
sprawie. Jeśli chodzi o migotanie tych żarówek, to jest to wierutne kłamstwo194. 
Autor niniejszego opracowania sam rozebrał kilka takich żarówek i stwierdził 
ponad wszelką wątpliwość,  że są zasilane prądem stałym (wyprostowanym z 
odfiltrowanymi  tętnieniami)195.  Jeśli  chodzi  o  nadmierną  jasność 
powierzchniową,  to  dotyczy  to  tylko  pojedynczych  diod  zwłaszcza  z 
soczewkami na końcu, które emitują wąski i intensywny strumień światła. Takie 
diody  układane  w  matryce  są  stosowane  w  reflektorach,  również 
samochodowych i w latarkach. Oczywiście nie należy patrzeć wprost na takie 
źródła światła, bo mogą na chwilę oślepić, a na dłuższą metę uszkodzić wzrok. 
Ale  nie  ma  to  nic  wspólnego  z  żarówkami  oświetlającymi  pomieszczenia, 
których  światło  jest  zwykle  rozproszone  w mlecznej  bańce.  Tak więc  trzeci  
zarzut  jest  zupełnie  nie  na  temat,  bo  nie  dotyczy  oświetlenia  biura  czy 
mieszkania, ale raczej latarek. Ale nikt o zdrowych zmysłach nie używa latarki 
do świecenia po oczach, ale raczej do oświetlania ciemnego otoczenia.

Tak więc szkodliwość światła LED, to mit. W stosowanych dawniej (i 
także  wciąż  obecnie)  tzw.  jarzeniowych  żarówkach  energooszczędnych  tak 
samo  może  być  dużo  niebieskiego,  w  zależności  od  temperatury  barwowej.  
Żarówki te są zasilane prądem zmiennym, więc migoczą z częstotliwością 100 
Hz, i nie da się tego odfiltrować elektronicznie, ani nie ma tu żadnej filtrującej  
bezwładności  jak  w w telewizorach  LCD.  Owe  żarówki  generują  w  swoim 
wnętrzu  bardzo  szkodliwy  nadfiolet,  który  jednak  jest  tłumiony  przez  biały 
luminofor  na  ściankach  rurki.  W  niektórych,  zwłaszcza  starych  żarówkach, 
luminofor ten może się miejscami wykruszyć, i wtedy niebezpieczny nadfiolet  
wydostaje się na zewnątrz. Jeszcze jedną wadą żarówek energooszczędnych jest 
to, że zawierają rtęć, przeciętnie 5-6 mg w żarówce, co może być niebezpieczne 
tylko wtedy, gdy się taką żarówkę stłucze.

Jeśli  chodzi  o  szkodliwość  światła  na  wzrok,  to  wieloletnie  badania 
wielu różnych ośrodków naukowo-badawczych pokazały, że, pomijając lampy 
kwarcowe do opalania,  najniebezpieczniejsze jest światło słoneczne. Zawiera 
ono nie tylko dużo składnika niebieskiego, ale najniebezpieczniejszy składnik - 

194 Pewne  migotanie  wynikające  z  niedostatecznego  odfiltrowania  tętnień  może  niekiedy 
występować  w  LED-owych  lampkach  na  choinkę,  których  sposób  zasilania  jest  bardzo  
uproszczony. 

195 Nie można jednak wykluczyć, że w żarówkach LED niektórych drugorzędnych producentów 
tętnienia są słabo odfiltrowywane i dlatego takie źródła światła mogą trochę migotać.
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światło  nadfioletowe  UVA  i  UVB.  Ten  rodzaj  światła  w  nadmiarze  jest  
zabójczy dla wzroku,  dlatego podczas  naświetlania  lampą kwarcową musimy 
zakładać specjalne okulary. Oczywiście nikt poczytalny nie patrzy bezpośrednio 
w słońce.  Ale  słoneczny nadfiolet  odbija  się  od otoczenia,  a  szczególnie  od 
białych  powierzchni.  Dlatego ci,  którzy długo przebywają  na plaży z białym 
piaskiem powinni koniecznie zakładać certyfikowane okulary z filtrami UVA i 
UVB,  a  już  obowiązkowo  muszą  to  czynić  ci,  którzy długo  przebywają  na 
śniegu, np. narciarze, bo tam nadfioletu jest jeszcze kilkadziesiąt razy więcej niż  
na plaży, szczególnie między godziną 9-11 oraz 13-15. Jednak mimo tego, że 
szkodliwość światła słonecznego jest setki, a może nawet tysiące razy większa 
niż hipotetyczna szkodliwość świateł LED, jakoś jeszcze nie oślepliśmy196, więc 
nie  martwmy  się  takimi  drobiazgami  jak  diody  świecące.  W  porównaniu  z 
innymi  współczesnymi  źródłami  światła  należałoby  je  uznać  za 
najbezpieczniejsze,  wbrew temu,  co pisze  się  obecnie  w Internecie.  Żarówki 
LED  są  też  najbardziej  energooszczędne  i  najbardziej  długowieczne  ze 
wszystkich  używanych  obecnie  źródeł  światła.  Nie  ulegajmy 
psychomanipulacjom systemu, który chce nas przestraszyć, uzależnić od siebie i  
sobie podporządkować.

Trzeba bardzo mocno zaakcentować, że obecnie najbardziej szkodliwe 
jest promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe. W przeciwieństwie 
do WiFi czy Bluetooth, jest to promieniowanie bardzo silne. Domowa łączność 
bezprzewodowa zapewnia komunikację zwykle na odległość 10 – 100 metrów i 
przez to wymaga bardzo niewielkiej mocy promieniowania, która jest zupełnie 
nieszkodliwa lub szkodliwość jej jest niewielka. Telefon komórkowy musi się 
połączyć  ze  stacją  bazową,  która  może  się  znajdować  w  dużo  większej 
odległości od niego, nierzadko kilku kilometrów. Żeby się połączyć z tą stacją,  
musi wyemitować dużo większą moc, szczególnie podczas rozmowy głosowej 
lub  połączenia  z  Internetem  na  drodze  telefonicznego  przesyłu  danych 
komórkowych.  Ponieważ  moc  promieniowania  energii  elektromagnetycznej 
maleje  z kwadratem odległości,  z  telefonu trzeba  zatem wysłać  wielokrotnie 
większą  moc  niż  z  nadajnika  WiFi  lub  Bluetooth197.  Dla  przykładu  można 
podać,  że  moc  promieniowania  routerów z WiFi  zwykle  nie  przekracza  100 
mW,  a  moc  promieniowania  nadajników  Bluetooth  jest  jeszcze  mniejsza  – 
najczęściej, przy zasięgu do 10 m, jest to 2,5 mW. W przeciwieństwie do tego, 
moc promieniowania telefonów komórkowych może osiągać nawet 2 W. Tego 

196 Szkodliwość światła słonecznego na wzrok zależy od  czasu ekspozycji.  Nie  należy jednak 
promieni  ultrafioletowych osądzać zbyt  surowo,  bo odgrywają one doniosłą rolę (UVB) w 
przekształcaniu  prowitaminy D w witaminę  D.  Niewielkie  nasłonecznienie  ciała  ludzkiego 
(kilkanaście minut dziennie) jest więc wskazane.

197 Generalnie  jest  tak,  że im mniejszy zasięg (ilość pałeczek)  pokazuje  telefon,  tym bardziej  
emitowane przez niego promieniowanie może być szkodliwe. 
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rzędu  moc  może  przy dłuższej  rozmowie  z  telefonem przyłożonym do ucha 
podgrzać mózg o kilka dziesiątych stopnia198. Niektórzy specjaliści ostrzegają, 
że  jeśli  się  to  robi  często  i  długo,  może  to  wywołać  glejaka  mózgu.  Tak 
przynajmniej  zdają  się sugerować niektóre ostatnie badania.  Szkodzi zdrowiu 
również  zamieszkiwanie  w  pobliżu  stacji  bazowych  telefonii  komórkowej. 
Powstała  nawet  nowa  jednostka  chorobowa  EHS,  czyli  Electro  Hyper 
Sensitivity, którą zarejestrowała już Światowa Organizacja Zdrowia. W Szwecji 
na tę chorobę można nawet dostać zwolnienie lekarskie. Nadmierna ekspozycja  
na falę elektromagnetyczną może wywoływać najrozmaitsze objawy, jak bóle i 
zawroty głowy, mdłości, osłabienie, złe samopoczucie, nerwobóle, a zwłaszcza 
pieczenie w różnych miejscach ciała. Być może stanowi ona również katalizator 
w  różnych  alergiach,  również  pokarmowych,  a  także  aktywizuje  komórki 
rakowe. Można też przypuszczać, że jest bardzo szkodliwa dla małych dzieci, 
które powinno się trzymać z dala od takich urządzeń, jak telefon komórkowy.  
Dlatego w przypadku częstego używania takich telefonów, a szczególnie gdy 
prowadzi  się  długie  rozmowy,  zaleca  się  używać  słuchawek  na  kablu  lub 
Bluetooth (podkreślmy tu jeszcze raz, że promieniowanie Bluetooth jest setki 
razy słabsze). Można też korzystać z  funkcji telefonu głośnomówiącego.

Również zmieniały się poglądy w kwestii  szkodliwości  cukru. Już od 
bardzo dawna, aż do pierwszej połowy XX wieku cukier był traktowany jako 
coś  dobroczynnego,  co  wzmacnia  człowieka  i  dostarcza  mu  energii.  Kiedy 
Melchior  Wańkowicz  wymyślał  slogan  „Cukier  krzepi!”,  nikt  wobec  tej 
substancji nie miał żadnych zastrzeżeń. A jednak w drugiej połowie XX wieku 
zastąpiono go hasłem „Cukier to biała śmierć!”. Zaczęto usuwać go z receptur 
różnych środków spożywczych i w jego miejsce wprowadzać rozmaite sztuczne 
chemikalia  słodzące.  W XXI wieku nasiliły się  mity dotyczące  szkodliwości  
miodu. Dlaczego ten naturalny, słodki płyn, uważany od starożytności za napój 
bogów,  którego pozyskiwanie  uwieczniono na malowidłach  jaskiniowych  już 
dziesięć  tysięcy  lat  przed  naszą  erą  i  któremu  przypisywano  niezliczone 
dobroczynne  i  lecznicze  właściwości  (od  wzmacniania  serca  i  leczenia  jego 
chorób po działanie antyrakowe), jest przez niektórych posądzany o szkodliwe 
działania, zwłaszcza dla małych dzieci? Dlaczego obecnie świat odwraca się od 
mleka? Dlaczego dziesiątki  produktów spożywczych oskarża się o alergiczne 
działanie i zabrania się ich spożycia zwłaszcza kobietom w ciąży i karmiącym?
Dlaczego  używane  od  dawien  dawna  określenie  „kraina  miodem i  mlekiem 
płynąca” miałoby być zastąpione słowami „kraina trucizn i alergenów”?

Odpowiedź  jest  stosunkowo  prosta.  Nie  ma  niczego  o  większej 
łagodności  niż przyroda.  Dary,  które od niej  otrzymujemy,  jak mleko,  miód,  
owoce leśne i jagody, orzechy, zioła lecznicze i wszelkie inne dobra, nigdy same 

198 Ale go oczywiście nie wypala, jak nieprawdziwie twierdzi się na htpps://tech.wp.pl.
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w sobie nie są szkodliwe. Nasza Matka Ziemia nie działa przeciw sobie i na 
swoją szkodę, a świat jest doskonałym tworem, w którym wszystko współgra ze 
wszystkim  i  wszędzie  panuje  równowaga.  Człowiek  i  zwierzęta  wydychają  
dwutlenek  węgla,  który  rośliny  asymilują,  wydalając  potrzebny  ludziom  i 
zwierzętom tlen.  Ta  doskonała  równowaga  utrzymywała  się  miliardy lat,  ale 
obecnie  jest  zagrożona.  To  człowiek  ją  naruszył,  doprowadzając  do  efektu 
cieplarnianego,  którego  skutki  widzimy  już  w  zmianach  klimatycznych.  To 
człowiek  tak  zatruwa  środowisko,  że  to,  co  nazywano  niegdyś  pokarmem 
bogów,  jest  obecnie  postrzegane  jako  szkodliwe.  To  człowiek  wprowadza 
konserwanty i  inne  niedorzeczne  substancje  do  produktów spożywczych  aby 
przedłużyć ich przydatność do spożycia i przez to zwiększyć zyski producentów, 
kosztem skrócenia  życia  konsumentów.  To człowiek spryskuje  pola  uprawne 
pestycydami i herbicydami aby zwiększyć plony, następnie spożywa te zatrute 
rośliny lub karmi nimi zwierzęta hodowlane, a potem zjada ich mięso lub pije 
ich mleko. To człowiek systematycznie zanieczyszcza atmosferę, co na dłuższą 
metę  może  prowadzić  do  astmy  lub  raka  płuc,  a  co  w  wielkich  miastach 
przyczynia się do powstawania niebezpiecznego smogu.

Tak powszechnie i masowo występujące w dzisiejszych czasach alergie 
są odpowiedzią biosystemu na te nieodpowiedzialne działania ludzkości. Nie są 
to reakcje czysto biochemiczne jak reakcja na truciznę czy jad węża. Substancje 
wywołujące uczulenia występują zwykle w małych, często śladowych ilościach. 
A jednak wywołują silne, nieuzasadnione reakcje obronne, w wyniku których 
organizm sam sobie  wyrządza  szkodę.  Wystarczy,  że  w  mleku  podawanym 
przez pewien  czas  znajdą  się  niewielkie  ilości  antybiotyków lub pestycydów 
spożytych  przez  zwierzę  z  paszą,  aby  nagle  wystąpiła  reakcja  alergiczna. 
Najgorsze  jest  to,  że  organizm zapamiętuje,  że  te  świństwa  były  w mleku i 
potem na zasadzie odruchu warunkowego może tak czasem reagować na każde 
mleko.  O tym,  że  tego  typu  reakcja  jest  często  nieuzasadniona,  wyuczona  i 
można  by  nawet  powiedzieć  histeryczna,  świadczy  następująca,  autentyczna 
historia:  Pewien człowiek miał  zdiagnozowaną silną alergię na pyłek różany, 
która  w przypadku  kontaktu  z  tym pyłkiem,  manifestowała  się  gwałtownym 
atakiem  astmy,  z  wielkim  kaszlem,  świszczącym  oddechem,  dusznością  i 
dławieniem się. Kiedyś ów człowiek miał umówioną wizytę u psychologa. Gdy 
wszedł do poczekalni, zauważył stojącą na stoliku różę we flakonie. Dostał tak 
silnego ataku astmy, że trzeba było wzywać pogotowie, po czym okazało się, że 
róża była plastikowa. O czym to świadczy? O tym, że to nie alergen wywołał 
atak,  ale  umysł,  na  podstawie  tego  co  zobaczył  i  fałszywie  zinterpretował. 
„Nocebo” jest sprzymierzeńcem każdej alergii.

Odstawianie miodu jest innym przykładem niezrozumienia jego roli w 
zabezpieczaniu ludzkiego zdrowia i ulegania dogmatyce i mitologii medycznej.  
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Ojciec Czesław Andrzej Klimuszko uważał, że miód ma właściwości lecznicze i 
zalecał spożywanie jego niewielkich ilości199. Jednak są środowiska medyczne, 
które  uważają,  że  on  nic  wartościowego  nie  zawiera200.  Niektórzy  nawet 
twierdzą, że może być szkodliwy i lepiej go nie używać. Twierdzenie, że trzeba 
z niego zrezygnować, bo może zawierać jakieś szkodliwe toksyny lub bakterie, 
jest tak samo niedorzeczne, jak twierdzenie, że należy zrezygnować z chodzenia 
po  chodniku,  bo  może  nań  wjechać  rozpędzony  samochód,  zrezygnować  z 
jeżdżenia  windą,  bo  może  się  urwać  i  spaść,  zrezygnować  z  jeżdżenia 
samochodem, pociągiem lub latania samolotem, bo mogą się rozbić. Oczywiście 
to wszystko może się zdarzyć,  ale prawdopodobieństwo wypadku jest  na tyle  
małe,  że  możemy podjąć  to  ryzyko.  Podobnie  prawdopodobieństwo  nabycia 
toksycznego  miodu  jest  wystarczająco  małe,  aby  nie  rezygnować  z  jego 
dobrodziejstw. Z resztą, jeśli chodzi o miód, to jego szkodliwość może wynikać 
wyłącznie z niedbalstwa pszczelarzy. Szkodliwe toksyny i bakterie pojawiają się 
w  miodzie  wtedy,  gdy  pszczelarz  dopuści  do  zanieczyszczenia  go  ciałami 
martwych  pszczół  lub  larw.  Sprzedawanie  miodu  chorych  pszczół  leczonych 
antybiotykami  to  inny  przykład  pszczelarskich  błędów,  a  może  raczej  
pszczelarskiej  pazerności.  Jeszcze  inny  błąd  bartników  to  ustawianie  uli  w 
pobliżu wielkich plantacji roślin traktowanych pestycydami. Oczywiście można 
temu przeciwdziałać nabywając miody pozyskiwane z nieopryskiwanych roślin, 
jak  na  przykład  miód  lipowy,  akacjowy,  spadziowy lub  wrzosowy.  Ponadto 
trzeba kupować go ze znanych źródeł, najlepiej od renomowanych dostawców 
lub w renomowanych sklepach. Należy unikać miodów nie pochodzących z Unii 
Europejskiej,  bo najczęściej  są  to miody chińskie,  które  często nie  spełniają  
wymaganych  norm,  mogą  być  zbyt  wcześnie  wyjęte  z ula  (niedojrzałe)  oraz 
mogą  zawierać  antybiotyki.  Niekiedy  miody  zagraniczne  mogą  zawierać 
również pyłki  kwiatów gatunków roślin  nie  występujących  w Polsce,  w tym 
bardzo rzadko,  ale  jednak – pyłki  roślin  trujących.   Najlepiej  więc kupować 
polskie miody. 

199 Polecał rozpuszczanie jednej łyżki miodu w szklance wody i wypijanie tego płynu dwa razy w 
tygodniu,  oraz  zjadanie  kromki  chleba  z  masłem,  miodem i  twarogiem,  też  dwa  razy  w 
tygodniu. Można o tym przeczytać w książce: Andrzej Czesław Klimuszko – Wróćmy do ziół, 
Instytut Prasy i Wydawnictw NOVUM, Warszawa, 1985, s. 48.

200 Takie stanowisko głosi m.in. profesor nauk medycznych Jarosław Drożdż, kierownik Kliniki  
Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, twierdząc, że lecznicze właściwości miodu to 
mit. Wypowiadał się na ten temat w „Gazecie Wyborczej” i w Rzeczypospolitej”. Powiedział:  
„Z  miodu  żadne  lekarstwo.  Przecież  nie  ma  tam  żadnych  witamin.  Że  niby  podnosi  
odporność? Nie znam żadnych badań potwierdzających”. Uważa on, że mód nawet szkodzi  
bardziej niż cukier, bo „zawiera dużo fruktozy, na którą organizm reaguje dużym wyrzutem 
insuliny”.  (http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/170328936-Miod-szkodzi-tak-samo-jak-
cukier.html)

http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/170328936-Miod-szkodzi-tak-samo-jak-cukier.html
http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/170328936-Miod-szkodzi-tak-samo-jak-cukier.html
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Twierdzenie,  że generalnie szkodzi nam coś, co jest  darem natury od 
wielu  tysięcy  lat,  jest  absurdalne.  Ale  możemy się  zastanawiać,  czy należy 
dopuszczać do spożywania miodu w nadmiernych ilościach? Wiadomo bowiem, 
że wszystko w nadmiarze może zaszkodzić i każde lekarstwo ma swoją dawkę. 
To samo dotyczy wina.  Istnieje  pogląd,  że wino w niewielkich ilościach nie 
szkodzi  i  jako  przykład  podaje  się  Francuzów,  którzy  zwykle  piją  wino 
codziennie, często do obiadu i mają się dobrze. Pogląd przeciwstawny głosi, że 
alkohol to trucizna  i każda ilość wina szkodzi, szczególnie kobietom w ciąży.  
Jednak  z  drugiej  strony  większość  kierowców  wie,  że  jeśli  na  przyjęciu  u 
znajomych będą sączyć tylko jeden średniej wielkości kieliszek wina przez cały 
wieczór, to potem przy kontroli  policyjnej  alkomat nie wykaże przekroczenia 
dopuszczalnej  normy.  Wszystko  ma  swoją  miarę.  Nitrogliceryna  w  bardzo 
małych dawkach jest lekarstwem, w większych – trucizną, a w dużych ilościach 
– środkiem wybuchowym. Dlatego nigdy nie należy popadać ze skrajności  w 
skrajność,  jak  zaproszone  do  pewnego  programu  telewizyjnego  panie,  które 
rozważały,  czy gdy ktoś zobaczy w restauracji  kobietę w ciąży z kieliszkiem 
wina,  powinien  jej  tylko  zwrócić  uwagę,  czy  też  od  razu  wezwać  policję. 
Nawiasem mówiąc alkohol jest dla ciężarnych najbardziej szkodliwy nie wtedy, 
gdy kobieta  jest  w  widocznej  ciąży,  ale  w  jej  pierwszych  tygodniach,  gdy 
jeszcze o niej nie wie. 

Jest  jeszcze  wiele  innych  mitów medycznych.  Są  pośród  nich  nawet 
mity przeciwstawne, które nawzajem sobie przeczą. Ich podstawową cechą jest 
to, że nie trwają  wiecznie,  mają  swój  okres ważności,  po czym są obalane i  
zastępowane  innymi  mitami.  Nie  będziemy ich  tu  wszystkich  wymieniać;  z 
obszerną  bazą  mitów  medycznych  można  się  zapoznać  na  stronie 
http://pogromcymitowmedycznych.pl .

Dogmaty medyczne

Dogmaty  medyczne  różnią  się  między  innymi  tym  od  mitów 
medycznych,  że  za  tymi  drugimi  zwykle  nikt  ani  nic  nie  stoi.  Te  pierwsze 
przyjmują postać obowiązujących doktryn i są wspierane przez ogół ośrodków 
medycznych  i  wybitne  autorytety,  a  niekiedy nawet  przez państwo  i  prawo. 
Dogmaty  medyczne  zawsze  były  głoszone  w  określonych  czasach 
historycznych, tak długo, dopóki ich ktoś nie obalił, lub nie zastąpił ich innymi 
dogmatami medycznymi. Wyznawcy dogmatów nie akceptują prawdy z nimi nie 
zgodnej.  Najpierw  próbują  ją  wyśmiać,  a  gdy  to  nie  pomaga,  zaciekle  ją 
zwalczają. Gdy jakiś dogmat zostanie wreszcie obalony, a prawda wyjdzie na 
jaw, mówią jak gdyby nigdy nic: „To przecież zawsze było oczywiste”. 

Już  od  starożytności  znany  był  zabieg  flebotomii  czyli  leczniczego 
spuszczania  krwi.  Stosowano  go  w Europie  przez  cały okres  średniowiecza, 

http://pogromcymitowmedycznych.pl/
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gdzie  wykonywali  go  cyrulicy;  miał  także  dużo  zwolenników  w  Stanach 
Zjednoczonych i przetrwał do XIX wieku. Wytaczano z pacjenta zwykle na tyle  
duże  ilości  krwi,  że  często  powodowało  to  jego  omdlenie.  Taki  skutek 
flebotomii  uważany  był  za  wyjątkowo  korzystny.  Stworzono  cały  system 
uzasadnień dla słuszności i skuteczności tego zabiegu, dlatego trudno było go 
poddawać w wątpliwość. Wiara w ten dogmat medyczny była tak silna, że krew 
spuszczano nawet ciężko rannym, którzy stracili już dużo krwi wskutek urazu,  
nierzadko  doprowadzając  ich  tym do  śmierci.   Mimo  to   w  XVI  wieku  w 
północnej  Europie,  zwłaszcza  w  Holandii,  zaczęto  kwestionować  jego 
skuteczność,  a  w  osiemnastowiecznej  Anglii  w  środowisku  medycznym 
prowadzono ostre spory spory na ten temat. Nie doprowadziły one jednak do 
całkowitego zaprzestania stosowania tego zabiegu. W Stanach Zjednoczonych, 
zwłaszcza na początku ich istnienia, spuszczano bardzo dużo krwi.  Taki zabieg 
zastosowano u prezydenta George'a Washingtona, po tym, gdy uległ wypadkowi 
podczas jazdy konnej. Wytoczono mu prawie 1,7 litra krwi, co spowodowało u 
niego  duże  osłabienie  i  najprawdopodobniej  przyczyniło  się  w  znaczącym 
stopniu  do  jego  śmierci  wskutek  infekcji  gardła.  Drastyczną  flebotomię 
zarzucono  w  XIX  wieku,  ale  działania  delikatniejsze,  w  postaci  stosowania 
pijawek, utrzymały się do chwili obecnej. 

Badania  naukowe  nie  potwierdziły  zasadności  ani  skuteczności 
spuszczania  krwi  w  dużych  ilościach,  poza  występującym  niekiedy  efektem 
placebo. Tylko w kilku chorobach, na przykład w nadciśnieniu i czerwienicy,  
metoda ta ma swoje uzasadnienie. Mimo że z flebotomii zrezygnowano jako z 
metody terapeutycznej, pozostawiono jednak pijawki i to nie tylko ze względu 
na samo wytaczanie krwi, bo te zwierzęta wypijają jej stosunkowo niewiele, ale  
też ze względu na hipotetycznie lecznicze właściwości ich śliny. Aby uniknąć 
infekcji stosuje się obecnie pijawki tylko ze sterylnych hodowli.

Następnym  dogmatem  medycznym,  który  pojawił  się  w  następstwie 
odkrycia  elektryczności  były  wstrząsy  elektryczne  stosowane  bezlitośnie 
szczególnie wobec osób chorych psychicznie. Chociaż początki ich stosowania 
sięgają zdaje się XIX wieku, to uważa się, że oficjalnie do medycyny zostały 
wprowadzone  dopiero  przed  II  Wojną  Światową,  we  Włoszech.  Ta  terapia 
polega na przepuszczeniu przez mózg chorego prądu elektrycznego o napięciu 
do 450V i natężeniu do 0,9A przez pewien krótki czas, co głównie ze względu 
na ów krótki  czas  nie  zabija  pacjenta,  ale   skutkuje  napadem drgawkowym. 
Tego  rodzaju  zabiegi  wkrótce  uzyskały  aprobatę  świata  medycznego  i  były 
szeroko stosowane w wielu krajach świata. Używano ich głównie w przypadku 
ostrej  katatonii,  schizofrenii  lekoopornej  i  ciężkiej  depresji  związanej  z 
ryzykiem samobójstwa, oraz w zaburzeniach psychotycznych u kobiet w ciąży, 
gdzie  leki  farmakologiczne  nie  są  wskazane  ze  względu  na  dobro  dziecka. 
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Niestety, trzeba przyznać, że takie działania to był gwałt na pacjencie połączony 
z zadawaniem mu dużego cierpienia. Wstrząsy elektryczne wywoływały szereg 
efektów  ubocznych,  z  których  najczęściej  występującym  było  pogorszenie 
pamięci,  a  czasem,  bezpośrednio  po  zabiegu,  stany  majaczeniowe.  Znacznie 
rzadsze  powikłania201 to  stan  padaczkowy,  zawał  serca,  migotanie  komór, 
zatrzymanie akcji serca, zapaść. 

Obecnie, ze względu na mnogość środków farmakologicznych, wstrząsy 
elektryczne stosuje się rzadziej, ale nie zaprzestano ich całkowicie. Ten dogmat  
medyczny ciągle istnieje i ma się dobrze. Jedyną pozytywną stroną jest to, że 
teraz zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym, a nie, jak dawniej, bez 
znieczulenia. Poza tym jest on takim samym gwałtem na pacjencie jakim był od 
początku.  Jedynym  uzasadnionym  zabiegiem  polegającym  na  poddawaniu 
człowieka  działaniu  silnych  impulsów  elektrycznych  jest  defibrylacja,  która 
często przy ciężkich zaburzeniach pracy serca ratuje pacjentowi życie.

W  medycynie  wielokrotnie  zmieniały  się  poglądy  na  to,  co  jest 
dobroczynne,  a  co  szkodliwe.  Były  to,  oczywiście,  poglądy  dogmatyczne, 
podtrzymywane, a potem obalane przez medyczne autorytety. Obecnie podamy 
kilka przykładów ewoluujących dogmatów medycznych, które promowały jako 
lekarstwa szkodliwe, trujące a nawet zabójcze środki202.

Na przykład pod koniec XIX i na początku XX wieku dopuszczano do 
sprzedaży substancje  zawierające  kokainę,  twierdząc,  że ma ona właściwości 
lecznicze. Pewien biznesmen, farmaceuta z Korsyki, już w 1863 roku wypuścił  
na  rynek napój  o  nazwie  Vin Mariani.  Było  to  wino Bordeaux  wzmocnione 
ekstraktem z  liści  koki.  Napój  ten  wkrótce  zyskał  duże  grono  zwolenników 
zarówno w Europie jak i USA. W aptekach sprzedawano lek o nazwie "Maltine" 
z winem kokainowym, nagrodzony 10 złotymi medalami. Kokainowy preparat 
Burgoyne zalecany był jako środek uspokajający dla dzieci.

Około roku 1885 w Stanach Zjednoczonych, w Atlancie, wprowadzono 
do  sprzedaży  Coca-Colę zawierającą  wino,  kofeinę  i  kokainę.  Początkowo 
napój  ten  niezbyt  dobrze  się  sprzedawał,  ale  po  intensywnej  kampanii  
reklamowej,  gdzie  przedstawiono  go  jako  "największe  dobrodziejstwo  
ludzkości,  najpiękniejszy  dar  natury  i  Boga  w  dziedzinie  medycyny",  jego 

201 Oczywiście  są  one  rzadkie  pod  warunkiem,  że  nie  przedłużono  czasu  ekspozycji  na  ten 
wstrząsowy prąd elektryczny. Działanie policyjnego paralizatora jest do tego podobne, z tym, 
że napięcie  jest  dużo  wyższe,  natężenie  prądu  znacznie  niższe i  prąd nie  przepływa przez 
mózg. Casus Igora Stachowiaka pokazał dobitnie, jak można zabić człowieka przekraczając 
dopuszczalne normy czasu ekspozycji, a jeśli prawdą jest, że policjant wyładował na nim całą 
baterię, to jest bardzo prawdopodobne, iż tak się stało. 

202 Większość podanych przykładów zaczerpnięto z filmu na YouTube: "10 Dangerous Things  
That Used to Be Normal in the Past"
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popularność miała szanse wzrosnąć. Miało to być cudowne lekarstwo dla ludzi  
„dotkniętych nerwicami, zaburzeniami trawienia, wyczerpaniem psychicznym i  
fizycznym,  wszelkimi  chorobami  przewlekłymi”.  Wytwórca  tego  napoju 
obiecywał  konsumentom,  że jego wynalazek przywraca zdrowie,  szczęście,  a 
nawet „pobudza aktywność seksualną i leczy problemy z płodnością”. Wkrótce 
jednak w Atlancie wprowadzono prohibicję, dlatego należało z receptury usunąć 
alkohol.  W  rezultacie  stworzono  napój  o  unikalnym  smaku,  który  zawierał 
między innymi cukier karmelowy, kwas fosforowy, cytrynian kofeiny i płynny 
ekstrakt kokainy; 250 ml napoju zawierało 8 miligramów czystej kokainy. 

Nazwa  Coca-Cola  została  zarejestrowana  w  urzędzie  patentowym  w 
1887 roku. W promowaniu napoju posunięto się nawet do tego, że drukowano 
reklamówki  przedstawiające  niepełnoletnie  dziecko  trzymające  szklaneczkę 
tego płynu, z podpisem, że jest to napój wzmacniający szczególnie zalecany dla 
dzieci.  W  ciągu  kilku  lat  drink  ten  zdominował  rynek  napojów 
bezalkoholowych. Jednak na początku XX wieku pojawiła się ostra kampania 
mająca na celu zniszczenie firmy produkującej ten napój, głosząc, że kokaina  
jest  niebezpiecznym  narkotykiem  wywołującym  uzależnienie,  rozpasanie 
seksualne,  a  przy  przedawkowaniu  nawet  zgon.  Wówczas  firma  Coca-Cola 
Company  wycofała  kokainę  z  receptury,  twierdząc  nawet,  że  nigdy  w  niej  
kokainy  nie  było.  W  1906  roku  Kongres  USA  uchwalił  pierwszą  ustawę 
antynarkotykową, co przypieczętowało sprawę.

Do  połowy XX  wieku  radioaktywność  była  uważana  za  bezpieczną. 
Produkowano nawet radioaktywne zabawki dla dzieci. Zestaw edukacyjny typu 
"mały chemik", który sprzedawano pod nazwą ATOMIC ENERGY LAB, miał 
na  wyposażeniu  radioaktywny polon  i  uran.  Produkowano  też  niebezpieczne 
kosmetyki.  Do  szminek  dodawano  substancje  radioaktywne,  co  wywoływało 
raka wargi, a niekiedy nawet zgony. Pasta do zębów "Doramad" – Radioaktive  
Zahncreme” była  reklamowana  jako "doskonały  środek do uzyskania  lśniąco  
białego  uśmiechu  i  wyeliminowania  wszelkich  bakterii  z  jamy  ustnej". 
Wytwarzano  i  rozprowadzano  różne  inne  radioaktywne  kosmetyki:  pudry,  a 
nawet kremy do twarzy, najpierw w Paryżu a potem na całym świecie. Były one 
bardzo drogie, a jednak znajdowały nabywców.

Produkowano także naczynia do napromieniowania wody reklamowane 
jako  "Revigator  water  jar  for  every  home",  które  w  swojej  cementowej 
podstawie zawierały radioaktywny uran. Sprzedawano również "Radium water  
for  drinking"  nazywaną  też  "radium vitalizer  water"  -  gotową radioaktywną 
wodę  do  picia,  która  zawierała  dwa  mikrogramy  radu  w  butelce.  Pewien 
amerykański  entuzjasta  leczenia  za  pomocą  radiacji,  Eben  Byers  wypijał  za 
zaleceniem lekarza średnio  butelkę dziennie (według niektórych źródeł nawet 3 
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butelki) i tak w ciągu kilku lat opróżnił około 1400 butelek, po czym zmarł 203. 
Gdy odkryto, jak bardzo był napromieniowany, pochowano go w pośpiechu w 
zamkniętej trumnie, aby chronić gości pogrzebowych.

Po  uzyskaniu  ewidentnych  dowodów  szkodliwości  substancji 
radioaktywnych, ów dogmat medyczny, który głosił ich dobroczynne działanie, 
obalono z hukiem. Dziś terapii za pomocą substancji radioaktywnych się prawie 
nie stosuje. Wyjątek stanowią kąpiele w naturalnej wodzie radonowej używane 
do leczenia niektórych chorób, np. cukrzycy, reumatyzmu, chorób tarczycy czy 
chorób ginekologicznych. Są one bezpieczne, bo w wyniku ich stosowania nie 
dochodzi do przedawkowania radonu. Używa się również bomby kobaltowej do 
niszczenia komórek rakowych.

Zmieniał  się  również  stosunek  autorytetów  medycznych  do  palenia 
tytoniu. Wystarczy obejrzeć sobie filmy z lat czterdziestych, pięćdziesiątych a  
nawet sześćdziesiątych XX wieku, zwłaszcza sensacyjne i kryminalne, aby się 
przekonać  jak  bardzo  ich  sceny  są  zadymione.  Polski  teatr  telewizji  z  lat 
sześćdziesiątych, a zwłaszcza kryminalny teatr „Kobra", był wręcz uwędzony,  
bo niemal każdy aktor płci męskiej musiał demonstrować palenie papierosów na 
srebrnym wówczas ekranie. Niewiele osób wie, że jeszcze  siedemdziesiąt lat 
temu,  zwłaszcza w USA,  palenie  papierosów przez kobiety  ciężarne  było 
zalecane przez lekarzy. Pozwalano im na to nawet w szpitalach. Twierdzono, 
że palenie uspokaja zdenerwowane w oczekiwaniu na poród kobiety w ciąży, a 
także uwalnia je od kaszlu i oczyszcza gardło. Niektóre marki papierosów były 
wręcz  zalecane,  np.  Philip  Morris.  Trzeba  było  czekać  pół  wieku  na  to,  by 
można było obwieścić fatalne skutki palenia nie tylko dla kobiet oczekujących 
dziecka  ale  dla  wszystkich  palaczy,  zakazać  reklamy  papierosów  i  nakazać 
umieszczanie ostrzeżeń w dużych rozmiarach na opakowaniach.

Inny  przykład.  W  XX  wieku,  mniej  więcej  do  końca  lat 
siedemdziesiątych  sprzedawano  w  wielu  krajach  w  aptekach  amfetaminę 
(amphetaminum  sulfuricum)  jako  lek  na  receptę  przeciwko  zmęczeniu 
fizycznemu  i  psychicznemu.  Lek  poprawiał  również  samopoczucie,  dlatego 
podawano  go  także  jako  środek  przeciw depresji.  Stosowano  go  również  w 
stanach parkinsonaidalnego otępienia, w zatruciach narkotykami, w chorobach 
alergicznych, w podciśnieniu i w leczeniu alkoholizmu. Znane światowe firmy 
farmaceutyczne  produkowały ten lek pod różnymi  nazwami,  jak na przykład 
aktedron,  benzedrine,  delcobeste,  obetrol,  psychoton.  W  Polsce  amfetamina 
farmaceutyczna  była  produkowana  pod  nazwą  psychedryna.  Obecnie  ta 
substancja została w niektórych krajach usunięta z listy dopuszczalnych leków, 
inne produkują ją i dystrybuują, ale pod ścisłą kontrolą. W Polsce amfetaminy 

203 http://www.cultofweird.com/medical/eben-byers-radithor-poisoning/

http://www.cultofweird.com/medical/eben-byers-radithor-poisoning/
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do celów medycznych  się  już  nie  wytwarza,  a  za  jej  nielegalną  produkcję  i  
handel grozi kara więzienia.

Zmieniał się także pogląd na obecność martwych zębów w jamie ustnej.  
W XX wieku, a szczególnie w latach 60-tych i 70-tych, martwe zęby oskarżano 
o najgorsze rzeczy.  Twierdzono,  że  są  źródłem i  kanałem przerzutowym dla 
różnych infekcji, które mogą zaatakować stawy, mięsień sercowy, a także inne 
podatne  organy,  co  może  doprowadzić  nawet  do  zgonu.  W  przypadku 
niektórych chorób zalecano bezwzględnie ich usuwanie, nawet gdy były to zęby 
leczone  kanałowo204.  Ten  pogląd  okazał  się  znacznie  przesadzony.  Nie 
stwierdzono negatywnego wpływu martwych zębów na zdrowie człowieka, pod 
warunkiem,  że  były  one  prawidłowo  leczone.  Obecnie  dentyści  masowo 
zatruwają zęby pod koronki czy mosty i nikomu się nic złego nie dzieje. 

Należałoby  również  poruszyć  kwestię  antybiotyków.  Są  one 
powszechnie stosowane od czasu, gdy w 1928 roku Aleksander Fleming odkrył  
penicylinę. Wkrótce wynaleziono wiele innych antybiotyków, co spowodowało 
prawdziwą  rewolucję  w  medycynie.  Substancje  te  okazały  się  w  miarę 
bezpieczne dla pacjentów oraz niezwykle skuteczne w leczeniu wielu chorób i w 
początkowym okresie  ich  stosowania  uratowały  życie  wielu  milionom ludzi. 
Wprowadzenie streptomycyny spowodowało, że gruźlica, która dziesiątkowała 
ludzi  na  całym  świecie,  została  niemal  całkowicie  opanowana.   Wielki 
entuzjazm  wśród  lekarzy  i  pacjentów  spowodował,  że  powstał  dogmat  o 
zasadności  szerokiego i powszechnego podawania antybiotyków i wszyscy 
lekarze stosowali je nie tylko w obliczu ciężkich, zagrażających życiu chorób, 
których leczenie innymi  sposobami nie dawało rezultatów, ale także w wielu  
błahych  sprawach,  do  których  podawanie  antybiotyków  nie  było  konieczne; 
czasem  podawali  je  jedynie  jako  osłonę,  gdy  istniało  tylko  pewne  ryzyko 
infekcji,  lub  po  prostu  „na  wszelki  wypadek”.  Nadużywanie  antybiotyków 
dodatkowo powodowało niepotrzebne niszczenie naturalnej flory bakteryjnej w 
organizmie.  W  wielu  krajach  stosowano  (i  nadal  stosuje  się)  antybiotyki  
podczas  hodowli  zwierząt,  dla  powiększenia  masy  trzody  chlewnej  lub 
zapobiegania niektórym chorobom (np. wymion u krów). 

Zbyt  częste  podawanie  antybiotyków  ludziom  i  zwierzętom 
doprowadziło do powstania szczepów bakterii,  które są na te środki odporne. 
Niektóre  antybiotyki,  w  dotychczas  stosowanych  dawkach  straciły  swoją 
skuteczność,  a  nawet  przestawały  w ogóle  działać.  Zaczęto  więc  stopniowo 
zwiększać  dawkowanie,  co  w  końcu  doprowadziło  do  powstawania  reakcji  
uczuleniowych  na  dany  lek.  Na  przykład  wielokrotne  zwiększanie  dawki 

204 Jednak ówcześni stomatolodzy nie wszystkie martwe zęby chcieli leczyć (np. zęby trzonowe z  
kilkoma pokręconymi korzeniami). 
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penicyliny  podawanej  w  zastrzykach  doprowadziło  do  ryzyka  powstawania 
wstrząsu anafilaktycznego, co powodowało konieczność przeprowadzania prób 
uczuleniowych przed podaniem leku. Z drugiej strony przemysł farmaceutyczny 
starał się i nadal się stara produkować całkiem nowe leki, na które bakterie się 
jeszcze nie uodporniły. Niestety, generalnie skuteczność antybiotyków znacznie 
spadła. W XXI wieku powrócił problem gruźlicy, który miał być już całkowicie 
rozwiązany.  Ludzie  umierają  na  sepsę,  z  którą  antybiotyki  nie  mogą  sobie 
poradzić. I oto upadł jeszcze jeden dogmat.

Kolejny  dogmat  medyczny  dotyczy  masła  i  margaryny.  Początkowo 
masło było postrzegane bardzo pozytywnie. Pierwszej próby wyprodukowania 
margaryny  dokonano  już  w  1869  roku,  ale  od  czasu,  gdy  w  1903  roku  w 
Wielkiej  Brytanii  zgłoszono  patent  nr  GB  1515,  1903  dotyczący  metody 
utwardzania  ciekłych  tłuszczów  za  pomocą  uwodornienia,  wprowadzono 
wytwarzanie  margaryny na szerszą skalę. W połowie XX wieku opracowano 
jeszcze drugą, alternatywną metodę produkcji margaryny. Tak więc margaryna 
istnieje  już  od  ponad  stu  lat.  Jej  popularność  wzrosła  wraz  z  odkryciem 
cholesterolu  i  przypisaniem mu negatywnego wpływu na zdrowie  człowieka. 
Margaryna, w przeciwieństwie do masła, nie zawiera cholesterolu, co stało się 
chwytem reklamowym jej sprzedaży. Z tego powodu przez wiele dziesięcioleci  
głoszono wyższość margaryny nad masłem i  innymi  tłuszczami  zwierzęcymi.  
Jednakże ostatnie badania pokazały, że takie tłuszcze nasycone jak masło wcale  
nie powodują wzrostu płytki miażdżycowej205  Z drugiej strony prawdą jest, że 
spożywanie tłuszczów zawierających niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
sprzyja  zachowaniu  przez  wiele  lat  dobrego  zdrowia,  ale  muszą  one  być  w 
postaci pierwotnej206 , jak w tłoczonym na zimno oleju lnianym, a nie w postaci 
chemicznie przetworzonej jak w margarynie. Prowadzone od ponad pół wieku 
obserwacje  i  badania  nad  skutkami  spożycia  margaryny  i  masła  dały 
zaskakujący  rezultat.  Wśród  konsumentów  margaryny  było  znacznie  więcej 
zakończonych zgonem zawałów serca niż wśród konsumentów masła.

Podobnie było z jajami, które w kuchni polskiej zawsze były wysoko 
cenione, ale wraz z odkryciem cholesterolu oskarżano je o to samo co masło. 
Obecnie przyznaje się, że spożywanie jaj nie jest tak szkodliwe, jak pierwotnie 
przypuszczano,  a  żółtka  jaj  zawierają  dużo  lecytyny  i  mają  działanie 
dobroczynne  dla  organizmu  ludzkiego.  Niektórzy  uważają  je  za  niezwykle 
skuteczne lekarstwo.  Tak samo było  z solą.  Głoszono,  że jest  szkodliwa,  bo 
podwyższa ciśnienie krwi. Obecnie twierdzi się, że sól nie podwyższa znacząco 
ciśnienia  u  osób  z  prawidłowym  ciśnieniem.  Może  jednak  szkodzić 
nadciśnieniowcom, dlatego muszą oni podchodzić do niej ostrożnie i spożywać 

205 Jerzy Zięba, Ukryte terapie, część 1, Egida Consulting, Rzeszów, 2017, s. 301
206 Jerzy Zięba, Ukryte terapie, część 1, Egida Consulting, Rzeszów, 2017, s. 303
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ją z umiarem. Osoby zdrowe mogą jej używać bez obaw, jednak powinny wziąć 
pod rozwagę, że ze względu na zawartość różnych mikroelementów szczególnie 
wskazane jest  spożycie  nieprzetworzonej  soli  kamiennej  (kopalnianej),  a  nie 
czystego chlorku sodu.

Następną  sprawą,  którą  rozważymy,  jest  ciśnienie  tętnicze  krwi.  Od 
czasu,  gdy  technika  zaoferowała  medycynie  sposób  na  pomiar  ciśnienia 
tętniczego, usilnie zastanawiano się nad tym, jakie normy ciśnienia przyjąć dla 
człowieka zdrowego. Stwierdzono, że ciśnienie krwi rośnie wraz z wiekiem. W 
końcu  na  podstawie  wieloletnich  pomiarów  i  obserwacji  wymyślono  prostą 
zasadę dla ciśnienia skurczowego: do liczby 100 należało dodać liczbę lat życia  
pacjenta.  A więc w przypadku dwudziestolatka ciśnienie  skurczowe powinno 
wynosić około 120 mmHg, a w przypadku siedemdziesięciolatka – około 170 
mmHg. Takie normy stosowano jeszcze 50 lat temu. Dopiero jak te wartości 
zostały  przekroczone,  uznawano,  że  zdrowie  pacjenta  może  być  zagrożone. 
Jednak w drugiej połowie dwudziestego wieku stało się coś, co zmieniło pogląd 
na  tą  sprawę.  Tak naprawdę  nie  wiadomo dlaczego to  się  stało,  ale  istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że wpływ na to miały firmy farmaceutyczne. Uznano, 
że ta reguła  wiekowa nie  może obowiązywać  dla  ludzi  w bardzo podeszłym 
wieku, bo na przykład ciśnienie skurczowe 180 mmHg dla osiemdziesięciolatka 
to  zdecydowanie  za  dużo  i  dlatego  za  niebezpieczną  wartość  ciśnienia 
skurczowego przyjęto tą, która jest  większa niż 160 mmHg. Reguła wiekowa 
więc została ograniczona tylko do osób, które nie przekroczyły sześćdziesiątego 
roku  życia,  a  wszyscy  starsi  ludzie  już  nie  mogli  mieć  wyższego  ciśnienia. 
Producenci  leków się  ucieszyli,  bo  około  65% osób  powyżej  60  roku życia 
należałoby teraz uznać za chorych na nadciśnienie.  Przyjęto,  że każdego, kto 
przekroczył te wartości,  trzeba leczyć, podając mu środki na nadciśnienie, tzw. 
beta-blokery.   W 1997 roku te granice jeszcze bardziej zaostrzono, ustalając, że  
niebezpieczna wartość ciśnienia zaczyna się od 140/90 mmHg bez względu na 
wiek.  To  jeszcze bardziej  uradowało  firmy farmaceutyczne,  bo  teraz  jeszcze 
większej  liczbie osób aplikowano beta-blokery.  Ta arbitralnie  przyjęta  norma 
obowiązuje do dziś. W Polsce niektórzy nadgorliwi lekarze już przy ciśnieniu  
skurczowym  przekraczającym  135  mmHg  podnoszą  alarm.  Jednak  obecnie 
poglądy na  temat  leczenia  beta-blokerami  zaczynają  się  zmieniać.  Niektórzy 
twierdzą, że beta-blokery mogą być szkodliwe, a nawet zabójcze. Podobno są 
już na to jakieś dowody. Zdaje się, że w związku z tym Amerykanie  podnieśli  
normę dla ciśnienia skurczowego do 150 mmHg. Coś się więc chyba zmienia.  
Jak  dalej  ewoluować  będzie  ta  dogmatyczna  norma?  Na razie  nie  wiadomo. 
Czas przyniesie odpowiedź.

I jeszcze jedno – cholesterol. Początkowo za poziom normalny uważano 
ten,  który  mieścił  się  w  granicach  240-280  mg/dl,  a  dopiero  poziom 
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przekraczający 300 mg/dl uznawano za podwyższony. Normy ustalano wówczas 
na  podstawie  statystycznych  badań  ludzi  uważanych  za  zdrowych,  czyli  na 
podstawie obserwacji tego co jest. Jednak z biegiem czasu zaczęła dominować 
doktryna, aby ustalać normy nie na podstawie tego co jest, ale na podstawie tego 
co powinno być zdaniem pewnych wybranych osób uważanych za ekspertów 
lub pewnych medycznych gremiów uznawanych za wysoce miarodajne. Mówiąc 
prościej,  obserwacje  zostały zastąpione przez wymysły.  Dlatego też potem tą 
pierwotną  normę  zaczęto  stopniowo  zaniżać.  Dziś  wmawia  się  środowisku 
medycznemu, że wynik powyżej wartości 190 mg/dl to już za dużo. Nikt już nie 
obserwuje  organizmu,  liczy  się  wartość  ustalana  w  laboratorium.  Ale  nie 
wszyscy przedstawiciele  służby zdrowia  ulegli  tej  histerii.  Fakt  autentyczny: 
Pewna pacjentka otrzymała karteczkę z wynikiem, na której napisano 220 mg/dl 
a w nawiasie norma = 190 mg/dl. Widząc reakcję pacjentki, laborantka, która 
wydawała wyniki, powiedziała: "Niech pani się nie przejmuje, ma pani dobry  
wynik, my mamy zalecenie podawania takich zaniżonych norm". Dlaczego tak 
się  dzieje?  Bo  wtedy  lekarz  może  powiedzieć:  "Ma  pani  podwyższony 
cholesterol,  musimy  go  obniżyć"  i  zapisuje  jakiś  drogi  lek,  a  przemysł 
farmaceutyczny się cieszy.  A pacjentka też może się cieszyć,  gdy ten lek jej  
zbytnio nie zaszkodzi. Opisany fakt autentyczny ma swój dalszy ciąg. Kobieta  
kardiolog na podstawie wyniku badania cholesterolu zapisała owej pacjentce lek 
na obniżenie cholesterolu. Próby interpretacji  wyniku przez pacjentkę zostały 
przerwane  stwierdzeniem:  „Kto  tu  jest  lekarzem,  ja  czy  pani?”,  dlatego 
wykupiła  ona  zapisany  lek,  ale  po  przeczytaniu  dołączonej  do  niego  ulotki  
przeraziła  się  ilością  i  rozmiarem skutków ubocznych  i  ryzykiem powikłań, 
jakie niesie za sobą przyjmowanie owego specyfiku, postanowiła więc go nie 
zażywać207. Lekarka uznała, że jest to niesubordynacja i zaleciła wpisanie do jej  

207 Był to lek o nazwie Suvarido produkowany przez firmę Sandoz. W ulotce wymieniono wiele 
okoliczności,  w których  tego leku nie wolno  zażywać i  wiele niebezpiecznych  interakcji  z 
innymi substancjami i lekami. Ostrzega się w niej przede wszystkim przed takimi działaniami 
niepożądanymi jak  objawy alergii – wysypka, świąd skóry, pokrzywka, obrzęk twarzy, warg i 
języka,  który może utrudniać połykanie,  trudności  w oddychaniu,  intensywne powstawanie 
pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu i narządów płciowych. Ponadto straszy się 
pacjentów innymi  działaniami niepożądanymi  jak (są  one tu  wymienione  w kolejności  od 
najczęściej do najrzadziej występujących): bóle głowy, zawroty głowy, zaparcie, nudności, ból 
żołądka,  ból  lub osłabienie mięśni, zapalenie mięśni,  uczucie osłabienia,  zwiększenie ilości  
białka w moczu, zapalenie trzustki manifestujące się silnym bólem brzucha, zaburzenia mięśni, 
z  takimi  objawami  jak  skurcze  mięśni,  gorączka  i  czerwono-brązowe  zabarwienie  moczu 
(rabdomiolioza),  ciężka  reakcja  alergiczna  z  silnym  świądem skóry  i  innymi  nasilonymi,  
wymienionymi już poprzednio objawami, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we 
krwi,  żółtaczka (zażółcenie  skóry i  oczu),  zapalenie  wątroby,  krew w moczu,  uszkodzenie  
nerwów w nogach i rękach objawiające się drętwieniem, ból stawów, utrata pamięci. 
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kartoteki,  że  „pacjentka  nie  stosuje  się  do  zaleceń  lekarza  i  odmawia 
leczenia”208. 

Powstaje pytanie czy poglądy medyczne dzielą się na prawdy i dogmaty, 
czy też w jakimś  sensie  wszystko  w tej  dziedzinie  jest  dogmatem?  Przecież 
medycyna  jest  bardziej  sztuką  niż  nauką  ścisłą  i  jej  twierdzeń  nie  da  się  
udowodnić  tak  precyzyjnie  i  jednoznacznie,  jak  to  robi  się  w  fizyce  czy 
matematyce.  Ale  nawet  w  fizyce,  co  odnosi  się   szczególnie  do  fizyki 
kwantowej,  uważa  się,  że  obserwator  może  zaburzać  wyniki  pomiarów  w 
mikroświecie  i  dlatego  pewnych  wielkości  wręcz  nie  da  się  zmierzyć  bez 
wpływu owego obserwatora na wynik. Jeśli tak jest w fizyce kwantowej, to tym 
bardziej w medycynie i dlatego wiele badań klinicznych nie można traktować 
jako  absolutnie  pewne  i  zawsze  w  jakiś  sposób  można  je  zakwestionować. 
Trzeba  się  liczyć  z  tym,  że  nawet  jeśli  w  danym  czasie  są  uznawane  za 
prawdziwe,  to  kiedyś  poglądy  na  ich  temat  być  może  ulegną  zmianie.  W 
badaniach klinicznych tylko tzw. próbę podwójnie ślepą209 uważa się na ogół za 
wiarygodną,  ale  i  tu  mogą  istnieć  błędy  w  założeniach  lub  w  interpretacji  
wyników. W medycynie nie ma prawd absolutnych.  Bo czy to, co medycyna 
obecnie uważa za słuszne i rutynowe działanie, nie okaże się kiedyś fatalnym 
błędem,  jak  miało  to  wielokrotnie  miejsce  w  przeszłości  (chociażby  przy 
stosowaniu flebotomii)? Dr Ruediger Dahlke  napisał, że w medycynie „opinia 
naukowa dzisiaj  jest  pomyłką  jutra”210.  Istotnie,  poglądy medyczne  oparte  są 
nierzadko na różnych teoriach, a te teorie bywają najczęściej  przejściowe. W 
chwili  pisania  tego  tekstu  (grudzień  2017)  obowiązuje  dogmat,  że  należy 
świadomość  ciężko  chorego,  rannego  lub  poparzonego  człowieka  wysłać  w 
zaświaty,  a wtedy łatwiej  go można wyleczyć.  Na tym w istocie  polega idea 
śpiączki  farmakologicznej,  która  jest  obecnie  rutynowo  stosowana. 
Niewątpliwie lekarzom z nieprzytomnym pacjentem łatwiej sobie poradzić, ale  
czy łatwiej go wtedy uzdrowić? Oczywiście krótkotrwałe usypianie pacjenta na 
okres operacji jest stosowane od dawna, ale co wtedy, jeśli śpiączka trwa przez 
okres kilku tygodni czy nawet  kilku miesięcy? Poddany takiej śpiączce pacjent  
jest  nieświadomy ciała i  nie odczuwa bólu,  przyjmuje  się,  że funkcje mózgu 
odpowiedzialne za odbieranie bodźców zewnętrznych zostają wyłączone211. Nie 
ma jednak pewności,  czy pozbawianie człowieka świadomości  jego ciała jest  

208 Oczywiście  miało  to  miejsce  w  publicznej  służbie  zdrowia.  Prywatny  lekarz  na  pewno 
potraktowałby ją łagodniej. 

209 To znaczy taką,  że  uczestnicy badania  jak  i  prowadzący te  badania  nie  mają  dostępu  do  
kluczowych informacji, które mogłyby mieć wpływ na jego wynik.

210 Ruediger Dahlke, Lecznicze głodówki dla każdego, Vital, 2016, str. 56
211 Podobno niektórzy po  wybudzeniu  deklarują,  że słyszeli  co się wokół  nich działo,  ale nie  

potrafiąc kontrolować swego ciała, nie mogli o tym nikogo poinformować.
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zawsze korzystne dla jego zdrowienia. Na pewno wydaje się to być  słusznym 
działaniem  w  szczególnych  okolicznościach,  na  przykład  w  przypadku  nie 
dającego się w pełni  znieczulić,  bardzo silnego bólu.  Z drugiej  strony,  może 
zwykła  przytomność  pacjenta  jest  potrzebna  w  procesie  zdrowienia,  czego 
lekarze jeszcze nie odkryli? Może wskazana jest wiara pacjenta w wyzdrowienie 
i  świadomość  ustępowania  choroby,  której  w  przypadku  śpiączki 
farmakologicznej  brakuje?  A  może,  żeby  uzdrowić  ciało,  trzeba  najpierw 
uzdrowić świadomość? Ważna wydaje się tu odpowiedź na pytanie, czy leczenie 
zawsze  przebiega  automatycznie  przy  pomocy  autonomicznych  funkcji 
organizmu, czy jest ono wspomagane również przez uświadamianie sobie przez 
pacjenta  tego,  co  się  wokół  niego  dzieje?  Może  trzeba  zmienić  w  jego 
świadomości nastawienie do życia?  Może potrzeba jego świadomej wiary w to, 
że będzie lepiej? Może trzeba wzmocnić jego siły psychiczne i wolę życia? A 
co,  jeśli  wysłanie  świadomości  na  dłużej  do  obszarów  niefizycznych212 
przyniesie taki skutek, że nie będzie chciała ona wracać z powrotem do ciała?  
Tego  nie  wiemy  na  pewno.  Lekarze  nawet  nie  potrafią  udowodnić  ponad 
wszelką  wątpliwość,  że  wprowadzanie  w  śpiączkę  jest  skuteczniejsze  niż 
niewprowadzanie  w  nią,  bo  w  okolicznościach  śmiertelnego  zagrożenia  dla 
pacjenta nie można prowadzić zwykłych badań porównawczych; trzeba wtedy 
zawsze  zastosować  to,  co  w  danym  czasie  medycyna  uważa  za  najlepsze.  
Dogmat wprowadzania w śpiączkę farmakologiczną na razie ma się więc dobrze 
i być może trzeba będzie jeszcze kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat, aby 
odkryć całą prawdę w tej kwestii. 

W dawnych czasach siła utrzymująca dany dogmat medyczny zależała 
poglądów medycznych  autorytetów,  które  go podtrzymywały.  W określonym 
okresie  historycznym  wydawał  się  on  prawdziwy  i  użyteczny.  Dopiero  gdy 
niektórzy  lekarze  odkrywali,  że  jest  on  sprzeczny z  nowymi,  empirycznymi  
badaniami, odważali się poddać go w wątpliwość, a wielu innych otwartych na 
postęp  medyków  stopniowo  przeprowadzało  własne  doświadczenia,  których 
wyniki w końcu przekonywały ich, że ów dogmat jest nieprawdziwy. Z drugiej 
strony konserwatyści  bronili go do upadłego i opierali się wszelkim zmianom. 
Dopiero gdy zaczynali  przegrywać,  dogmat  mógł zostać obalony i  w obliczu 
nowych  badań  –  zastąpiony kolejnym dogmatem.  Dziś  sprawa  nie  jest  taka 
prosta,  ponieważ  lekarze  praktycy  po  studiach,  jeśli  nie  są  zatrudnieni  w 
ośrodkach naukowych, na ogół nie mają możliwości przeprowadzania własnych 
badań;  mogą  co  prawda  próbować  zapoznawać  się  z  wynikami  poważnych 
badań różnych placówek naukowych na świecie,  ale z reguły nie mają  na to 
czasu,  siły ani  ochoty213.  Co więc robią? Zdają  się na firmy farmaceutyczne. 
212 Według Roberta Monroe i Bruce'a Moena jest to poziom 22.
213 Lekarze nierzadko łączą pracę np. w szpitalu  z prywatną praktyką, Jeśli takiej praktyki nie  

prowadzą,  to powody finansowe skłaniają ich do brania dodatkowych dyżurów w szpitalu,  
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Trzeba wiedzieć, że za niektórymi  dogmatami,  zwłaszcza dotyczącymi  terapii 
farmakologicznych,  stoją  potężne  siły,  większe  i  mocniejsze  niż  największe 
autorytety medyczne i największe instytuty naukowo-badawcze.  Jest to szeroko 
rozumiany farmaceutyczny biznes, z wielkimi firmami i korporacjami na czele. 
Siły te starają się pozyskać środowisko lekarskie, a nawet próbują z nim żyć w 
symbiozie. Ten proceder ma miejsce od dawna. Już w czasach gomułkowskich, 
kiedy w Polsce rządzili komuniści, zachodnie firmy farmaceutyczne zdobywały 
adresy  polskich  lekarzy  i  przesyłały  im  do  domu  pięknie  wydrukowane, 
kolorowe  ulotki,  broszurki,  a  nawet  książeczki  z  bardzo  dokładnym  opisem 
produkowanych  przez  nich  leków,  ich  zastosowaniem,  dawkowaniem  i 
fotograficzną  ilustracją  wyników  terapii,  co  szczególnie  dotyczyło  leków 
dermatologicznych.

Dziś  wywieranie  wpływu  na  lekarzy  przez  firmy  farmaceutyczne 
odbywa  się  jeszcze  skuteczniej.  Chodzi  o  to,  że  firmy  farmaceutyczne 
organizują  im szkolenia,  które  prowadzą  często  reprezentujący  te  firmy  lub 
wynajęci  przez  nie  specjaliści,  nierzadko  utytułowani  profesorowie.  Taki 
proceder  trwa  już  od  wielu  lat.  Jest  to  coś  więcej  niż  owe  broszurki  z  lat  
sześćdziesiątych  i  siedemdziesiątych  ubiegłego  wieku.  Na  tych  szkoleniach 
serwuje się im bardzo dokładne informacje, jakie leki dana firma produkuje, na 
jakie choroby są przewidziane te leki,  jak należy je  stosować.  Wszystko jest  
bogato  ilustrowane  i  dokumentowane  z  użyciem  nowoczesnych  środków 
audiowizualnych.  Szkolenia  te  miewają  również dodatkowe atrakcje  i  często 
kończą  się  rozdawaniem  bezpłatnych  próbek  leków.  Po  takim  czyszczeniu 
mózgu niektórzy lekarze czują się w jakimś stopniu zobowiązani do stosowania 
medykamentów właśnie tych firm. Czy można więc liczyć,  że będą stosować 
coś innego niż to, co poda im na talerzu w postaci gotowego dania przemysł 
farmaceutyczny? 

Firmy farmaceutyczne wpływają  nie  tylko na lekarzy,  ale i  na środki 
masowego  przekazu,  które  są  zainteresowane  współpracą  z  nimi,  bo 
zamieszczają  płatne  reklamy  leków  tych  firm.  Owocuje  to  tym,  że  owe 
publikatory,  a  zwłaszcza  wielkie  sieci  telewizyjne,  propagują  ślepą  wiarę  w 
medycynę  i  farmakologię,  równocześnie  zwalczając  wszelkie  alternatywne 
terapie i środki. Nie wykazują dobrej woli, by spojrzeć na problem z dystansu i  
rozważyć  wszystkie  za i  przeciw,  ale twardo opowiadają  się  tylko po jednej  
stronie.  Jeśli  tak  nie  jest,  to  dlaczego  straszą  ludzi  różnymi  chorobami  – 
boreliozą,  bąblowcem,  zawałem  serca,  nadciśnieniem  i  innymi  chorobami 
układu krążenia,  nowotworami,  a  zwłaszcza rakiem piersi,  czerniakiem,  itp.? 
Dlaczego jesienią 2018 roku rozpętano histerię związaną z zachorowaniami na 

pogotowiu czy przychodni. Biorąc pod uwagę, że często mają jeszcze obowiązki rodzinne, nie  
starcza im sił ani czasu na żmudne śledzenie prac naukowych, raportów, itp.
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odrę  i  otwarcie  zaatakowano przeciwników szczepionek popierając  nie  tylko 
przymusowe szczepienia, ale i zakaz korzystania ze żłobków i przedszkoli dla 
dzieci  nieszczepionych?”.  Dlaczego  w  jednym  z  programów  znanej  stacji 
telewizyjnej  usiłowano (na szczęście zupełnie nieskutecznie) skompromitować 
Jerzego Ziębę?

Przemysł  farmaceutyczny  musi  zarabiać.  Jeżeli  firma  nie  wykazuje 
zysku,  to  spadają  ceny jej  akcji,  opuszczają  ją  inwestorzy i  firma ta ogłasza  
upadłość. Aby osiągnąć duży zysk, firma musi produkowane przez siebie leki 
patentować,  aby  nikt  inny,  oprócz  tej  firmy,  nie  mógł  ich  produkować.  Po 
otrzymaniu patentu ma na wypracowanie zysków około 10 lat i w tym czasie 
musi  już  pracować  nad  nowym  lekiem,  który  zastąpi  ten  stary,  bo  po 
wygaśnięciu patentu każda firma już będzie mogła go wytwarzać, co oznacza, że 
zyski z tego leku gwałtownie zmaleją. Dążenie do opatentowania i wyłączności  
produkcji  jest  na  świecie  bardzo  wielkie  nie  tylko  w  przemyśle 
farmaceutycznym,  ale  i  w  wielu  innych  gałęziach  gospodarki.  Podobno 
próbowano nawet opatentować sekwencję DNA określonego gatunku świni, aby 
nie dopuścić do hodowli tych zwierząt przez innych producentów.

Do  takiej  dochodowej  produkcji  nie  nadają  się  jednak  proste  leki 
ziołowe i różne substancje naturalnie występujące w przyrodzie, np. witaminy 
czy minerały, bo nie można ich opatentować. Muszą to być specyfiki sztucznie 
wytworzone. Ale żeby taki sztucznie wytworzony lek można było dopuścić do 
sprzedaży,  firma  farmaceutyczna  musi  najpierw  przeprowadzić  wiele 
skomplikowanych  badań  i  testów,  stawiających  ostre,  rygorystyczne 
wymagania. Po ich przeprowadzeniu wyniki tych badań, jeśli są pomyślne, są 
przekazywane do specjalnej instytucji214, która bada ten lek pod względem jego 
skuteczności  i  bezpieczeństwa stosowania.  Na koniec,  jeśli  wszystko pójdzie 
dobrze, firma otrzymuje zezwolenie na produkcję tego leku. Ta skomplikowana 
procedura  generuje  jednak olbrzymie  koszty,  co  ma wpływ na  wysoką  cenę 
leku.  Ponieważ  producent  chce  równocześnie  dużo  zarobić,  łączne  narzuty 
czasem wynoszą kilkaset tysięcy procent! Przykładem może być popularny w 
Stanach  Zjednoczonych  lek  przeciwdepresyjny  Prozac,  gdzie  koszt 
wyprodukowania substancji czynnej zawartej w 100 tabletkach wynosi 0,11$, a 
cena 100 tabletek dla klienta wynosi 247, 47$. Narzut więc wynosi 224 973%215 

Niestety,  działalność  producentów  leków  mająca  na  celu 
maksymalizację dochodów płynących z ich sprzedaży może niekiedy prowadzić 
do różnych patologii  i  wynaturzeń.  Często reklamuje się leki mało skuteczne 
jako niezwykle skuteczne. Bywa czasem nawet i tak, że wymyśla się dla tych  
214 W Stanach Zjednoczonych jest to agencja FDA (Food and Drug Administration).
215 Przykład  zaczerpnięto  z  książki:  Jerzy  Zięba,  Ukryte  terapie,  część  1,  Egida  Consulting, 

Rzeszów, 2017, s. 59.
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leków nieistniejące  choroby.  Jest  to jednak jeszcze najmniejsze zło.  Niestety 
zdarza się  również,  że lansuje  się leki  szkodliwe,  a nawet  niebezpieczne dla  
zdrowia,  przedstawiając  naciągane  badania  wykazujące  ich  skuteczność  i 
nieszkodliwość oraz równocześnie dyskredytując lub nawet ukrywając te wyniki 
badań,  które  mogłyby  świadczyć  o  ich  szkodliwości.  Tematyka  ta  jest  od 
pewnego czasu poruszana  w kinematografii, a zwłaszcza w dwóch najnowszych 
filmach:  francuskim filmie  Dziewczyna  z  Brestu,  wyprodukowanym w 2016 
roku216 oraz polskim filmie Botoks, wyprodukowanym w 2017 roku.

Fakt, że firmy farmaceutyczne muszą osiągać duże zyski, implikuje nie 
tylko  to,  że  chcą  sprzedawać  jak  najwięcej  wyprodukowanych  przez  siebie 
leków,  ale  że  chcą  także  zdyskredytować  lub  zniszczyć  wszelkie  skuteczne 
terapie naturalne, wykorzystujące substancje, których nie da się opatentować. A 
oto przykład z USA podany przez Jerzego Ziębę: „Kiedy okazało się że pod  
wpływem wyizolowanej przez dra Krebsa z pestek moreli amigdaliny komórki  
nowotworowe padają jak przysłowiowe muchy, rozpętało się istne piekło! Dr  
Krebs  nie  był  lekarzem.  Poprosił  więc  swojego  przyjaciela,  aby  spróbował  
zacząć stosować amigdalinę (ściśle biorąc laetrile czyli wit. B17) u pacjentów z  
nowotworami. Tym przyjacielem był dr Binzel, który zastosował się do przysięgi  
Hipokratesa.  Podając  amigdalinę  dożylnie,  uratował  życie  wielu  pacjentom,  
wykazując  jej  skuteczność  w  leczeniu  choroby  nowotworowej.  W  kręgach  
zarządów wielu firm farmaceutycznych nastąpiła totalna panika. 

Pytano: ''O co chodzi?'',  ''Odkryto naturalnie występującą substancję  
niszczącą komórki nowotworowe, a zdrowe pozostawiającą bez żadnej szkody.  
Działa jak środek chemioterapeutyczny,  ale bez żadnych skutków ubocznych.  
Gdzie  ta  substancja  jest?  Prawie  w  każdym  owocu,  w  nasionach  prosa,  w  
pestkach  jabłka,  gruszki,  w  pestkach  wiśni,  śliwki  –  wszędzie!217 Substancja  
NATURALNA,  więc  nie  można  jej  opatentować,  nie  można  na  niej  zarobić  
kroci!  Mało  tego...  może  ona  zastąpić  produkowane  przez  nas  środki  
chemioterapeutyczne, na których zarabiamy miliardy!''

Natychmiast  wytoczono  najcięższe  działa  prawnicze,  zaprzężono  do  
walki  z  tą  naturalnie  występującą  substancją  wszystkie  rządowe  agencje  w  
USA.  Łącznie  z  FDA  (Food  and  Drug  Administration  czyli  Agencja  ds.  
Żywności i Leków). Prawnicy z FDA przyłapani w sądzie na kłamstwie omal nie  
stracili  prawa  do  wykonywania  zawodu.  Wokół  amigdaliny  rozpętano  taką  
psychozę,  że  niektóre  państwa  zabroniły  jej  importu.  W  USA  zakazano  
produkcji czegokolwiek, co zawierało pestki z moreli. Mało tego, jeśli w sklepie  

216 Film był wyświetlany na kanale Ale Kino.
217 Ojciec Czesław Andrzej Klimuszko zalecał spożywanie nasion migdałowca odmiany gorzkiej 

(gorzkich migdałów zawierających amigdalinę) w ilości 3 pestek dziennie przez całe życie, co 
według niego trwale zabezpieczało organizm przed rakiem. 
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spożywczym  na  tej  samej  półce  znajdowały  się  np.  paczuszki  orzechów  i  
paczuszki  z  pestkami  moreli,  właściciel  sklepu dostawał  wysoką karę.  Świat  
zwariował. W takim stanie trwa do dziś, bo ta wojna nadal trwa. W imię czego?  
W  imię  tego,  żeby  nie  pozwolić  na  leczenie  ciężko  chorych  środkami  
naturalnymi”218. 

Podany  przykład  pokazuje  ewidentnie,  jak  zdeterminowane  są  firmy 
farmaceutyczne  w  zwalczaniu  bezpatentowej  konkurencji.  Jednak  trzeba 
uczciwie  przyznać,  że  jak  dotychczas  nie  udało  się  wybronić  amigdaliny.  
Oficjalne źródła medyczne nie potwierdzają jej antynowotworowego działania.  
Za główne przeciwwskazanie  do jej  podawania  uważa się  to,  że podczas  jej  
rozpadu powstaje trujący kwas pruski. Ale jak spożywanie kilku pestek moreli  
dziennie  ma  się  do  szkodliwości  chemioterapii?  I czy trzy gorzkie  migdałki 
dziennie, jakie zalecał ojciec Czesław Andrzej Klimuszko, jest to już trująca i  
niebezpieczna  dawka?  Wiadomo  przecież,  że  wiele  substancji  podanych  w 
niewielkich ilościach wykazuje właściwości lecznicze, a w dużych – trujące, np. 
naparstnica  (digitalis),  wilcza  jagoda  (belladonna)  czy  nitrogliceryna.   Nie 
wiemy  jaka  jest  prawda  w  kwestii  amigdaliny  i  czy  badania  kliniczne 
wykazujące  jej  bezużyteczność,  a  także  bezużyteczność  wytworzonej  na  jej  
bazie witaminy B17, są rzetelne. Czas pokaże.  

Powszechnie  obowiązującym  w  czasach  współczesnych  dogmatem 
medycznym  jest  twierdzenie  o  korzystnym  wpływie  fluoru  na  ochronę 
uzębienia i zabezpieczenia go przed próchnicą, w związku z czym dodaje się go 
do prawie wszystkich past do zębów. Pasty bez fluoru są towarem niszowym i 
nie ma ich w większości hipermarketów i dużych sieci drogeryjnych. Można je 
znaleźć  tylko  w  wybranych  aptekach  i  niektórych  małych  sklepach 
kosmetycznych  czy  drogeryjnych.  Niektóre  kraje  dodatkowo  fluorują  wodę; 
dostępne  są  również  tabletki  do  jej  fluorowania.  Równocześnie  istnieją 
zdecydowani  przeciwnicy fluoru, którzy powołują  się na badania  wykazujące 
jego  szkodliwość  dla  człowieka.  Mówi  się,  że  dla  zabezpieczenia  dziennego 
zapotrzebowania człowieka na fluor wystarczą dwie szklanki herbaty, a wszelki 
nadmiar związków fluoru jest niepotrzebny lub nawet niebezpieczny. Twierdzi 
się, że fluor oddziałuje szkodliwie na mózg, zwapnia szyszynkę, obniża iloraz 
inteligencji  bardziej  niż  ołów,  sprzyja  demencji  osób  w  podeszłym  wieku, 
wywołuje  choroby  mięśni,  nadpobudliwość  lub  senność,  sprzyja  chorobom 
tarczycy,  wywołuje  raka kości,  artretyzm,  problemy ze wzrokiem, zaburzenia 

218 Jerzy Zięba, Ukryte terapie, część 1, Egida Consulting, Rzeszów, 2017, s. 36-37. Podobną, ale 
na o wiele szerszą skalę kampanię rozpętano kilkadziesiąt lat temu w USA w kwestii konopi,  
ale  obecnie  Stany Zjednoczone  wycofują  się  powoli  z  tego  i,  przynajmniej  w niektórych  
stanach, wprowadzają konopie lecznicze do aptek. Tak więc dogmat o szkodliwości marihuany 
jest stopniowo zastępowany przekonaniem o jej dobroczynnym, leczniczym działaniu.
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syntezy  kolagenu,  powoduje  zmniejszenie  odporności  organizmu.  Z  drugiej 
strony liczni zwolennicy fluorowania wody i past do zębów głoszą coś wręcz 
przeciwnego i zalecają wszystkim, nawet dzieciom,  zapobieganie w ten sposób 
próchnicy.  Uważają,  że  nie  ma  żadnych  dowodów  na  szkodliwość  fluoru. 
Zdania  w  tej  kwestii  są  więc  podzielone.  Czas  pokaże  jak  jest  naprawdę. 
Miejmy nadzieję, że  pasta do zębów z dodatkiem fluoru nie okaże się aż tak 
niebezpieczna,  jak  okazała  się,  bardzo  niegdyś  reklamowana,  pasta 
radioaktywna.

Medycyna  w  danym  okresie  historycznym  ma  nie  tylko  swoich 
przyjaciół  w  postaci  aktualnie  obowiązujących  i  zalecanych  metod 
postępowania  z  chorobą,  metod  diagnostycznych,  preferowanych  diet, 
zalecanych leków i  terapii,  ale ma  także i  swoich wrogów. Obecnie  (2017)  
jednym z takich wrogów jest gluten. W dwudziestym wieku dieta bezglutenowa 
była stosowana w zasadzie tylko wobec chorych na celiakię, jednak dziś oskarża 
się  gluten  o  powodowanie  alergii  u  wielu  ludzi,  a  także  o  wywoływanie  i 
utrzymywanie  stanów zapalnych  w organizmie.  W Internecie  można  znaleźć 
coraz  więcej  przepisów  na  bezglutenowe  wypieki.  W  tak  zwaną  dietę 
bezglutenową  zaangażował  się  przemysł  spożywczy,  oferując  różne  nie 
zawierające  glutenu produkty,  od sosu sojowego Tamari  po różnego rodzaju 
wyroby piekarnicze.  Jednak trzeba tu podkreślić, że gluten zawierają głównie  
produkty zbożowe,  na  przykład  z  pszenicy czy żyta,  które  są  spożywane  co 
najmniej  od  tysięcy  lat.   Chleb  ma  swoje  doniosłe  miejsce  w  symbolice 
religijnej  i  był  powszechnie  spożywany  już  w  czasach  biblijnych.  Nawet 
obecnie, w najbardziej znanej chrześcijańskiej modlitwie, wypowiada się słowa 
„...chleba  naszego  powszedniego  daj  nam dzisiaj...”.  Skąd  więc  nagle  takie 
wrogie nastawienie do do pszennego czy żytniego chleba? Przeciwnicy glutenu 
twierdzą,  że  w obecnych  zbożach jest  glutenu znacznie  więcej,  niż  było  go 
dawniej,  ze  względu  na  wyhodowanie  ich  wysokoglutenowych  odmian. 
Dlaczego więc nie skupiają się oni na dążeniu do zaprzestania dystrybucji tych 
odmian,  ale obracają  się przeciwko wszystkim zawierającym gluten zbożom? 
Czy  przypadkiem  tej  antyglutenowej  propagandy  nie  popiera  przemysł 
spożywczy,  który  tak  bardzo  zainwestował  w  produkcję  bezglutenowych 
wyrobów? A może to nie gluten jest przyczyną szkodliwości mąki otrzymanej z 
niektórych  zbóż,  ale  fakt,  że  są  one  napędzane  nawozami  sztucznymi  i 
poddawane  działaniu  pestycydów?  Czy  więc  zamiast  atakować  gluten  nie 
należałoby propagować korzystanie z mąki organicznej (bio, eko)?

W  drugiej  dekadzie  dwudziestego  pierwszego  wieku  jednym  z 
najsilniejszych  dogmatów  medycznych   jest  ten,  który  głosi  dobroczynne 
skutki wszelkich szczepień. Z drugiej strony od kilku lat istnieje już dość silna 
opozycja przeciw szczepieniom złożona z niektórych lekarzy i wielu pacjentów, 
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która  głosi,  że  szczepienia  są  szkodliwe,  a  niektóre  z  nich  nawet  zabójcze. 
Oskarża się je o to, że zawierają trujące substancje219 jak związki rtęci, związki 
aluminium czy formaldehyd,  oraz  że  mogą  przyczyniać  się  do  powstawania 
autyzmu.  Poza  tym  można  mieć  wątpliwości,  czy  masowe  i  różnorodne 
szczepienia  stosowane  na  wszelki  wypadek,  w  sytuacji  gdy  nie  ma  żadnej 
epidemii, w jakimś stopniu nie ubezwłasnowolniają ludzkich organizmów? Czy 
przypadkiem  nie  przyczyniają  się  do  osłabienia  ich  naturalnych  zdolności  
obronnych? Czy po długotrwałym stosowaniu takich powszechnych szczepień 
nie  stanie  się  coś  podobnego,  co  stało  się  po  wielu  latach  masowego  i  
nieodpowiedzialnego podawania antybiotyków? Niestety, nie mamy co do tego 
pewności.  Nie  wiemy jaka jest  prawda  w tym względzie,  ponieważ zarówno 
zwolennicy  jak  i  przeciwnicy  szczepień  powołują  się  na  różne  badania 
potwierdzające ich tezy.

Niektóre szczepionki wynaleziono jeszcze w XIX wieku (lub w jednym 
przypadku nawet nieco wcześniej) i zdążyły one już w pełni potwierdzić swoją 
skuteczność.  Są  to  środki  przeciwko  ospie  prawdziwej  (1796),  wściekliźnie 
(1882),  tężcowi  (1890),  cholerze  (1892),  durowi  brzusznemu (1896),  dżumie 
(1897). Uratowały one wielu ludziom życie, co dotyczy szczególnie szczepionki 
przeciw  wściekliźnie,  której  niepodanie  kończy  się  niemal  zawsze  zgonem 
pacjenta. Z drugiej strony jest teraz wiele nowych szczepionek, które podaje się  
w dużych ilościach małym, zdrowym dzieciom, co wzbudza niepokój niektórych 
rodziców.  To,  jakie  szczepionki  są  traktowane  dogmatycznie  i  pochopnie 
aplikowane,  mimo ich  hipotetycznej  szkodliwości,  a  jakie  należy koniecznie 
stosować  ze  względu  na  ich  ochronne  działanie,  okaże  przyszłość.  Na  razie 
trzeba je aplikować ostrożnie, bez bałwochwalczej wiary w ich nieszkodliwość i 
niezawodność  oraz  bez  używania  prawnego  przymusu  wobec  pacjentów . 
Akceptację  ludności  dla  szczepień  należy  pozyskiwać  poprzez  rzetelną 
informację, a nie poprzez wywieranie presji.  Tylko realna groźba epidemii220 

219 Niewątpliwie  w  wielu  szczepionkach  obecność  antygenów  stymulujących  odpowiedź 
immunologiczną  nie  wystarcza,  w  skład  ich  wchodzą  również  adiuwanty,  powodujące 
wzmocnienie poszczepiennej  odpowiedzi  odpornościowej  na podany antygen.  Właśnie owe 
dodawane  do  szczepionek  adjuwanty,  jak  również  substancje  konserwujące,  oskarża  się  o 
szkodliwe oddziaływania na osoby szczepione.

220 Trzeba jednak podkreślić, że w ostatnich latach zmieniono definicję epidemii. W XX wieku to 
słowo  oznaczało  masowe  zachorowania  na  danym terenie  obejmującym  określony  region 
(miasto, powiat lub nawet województwo). Zachorowania obejmujące cały kraj, kilka krajów 
lub  nawet  cały  kontynent  określano  jako  pandemię.  Podawano  nawet  wymagany odsetek 
zachorowań wyrażony w procentach, konieczny do tego, aby można było mówić o epidemii.  
Dziś mianem epidemii nazywa się pojawienie się na określonym terenie, na którym na daną 
chorobę dotychczas nikt nie chorował, nawet niewielkiej liczby chorych, albo niewielki wzrost  
zachorowań w porównaniu z liczbą dotkniętych tą chorobą w latach poprzednich. Oznacza to,  
że jeśli na przykład w  liczącym grubo ponad osiem milionów mieszkańców Nowym Jorku, 
zachoruje na odrę około 300 jego mieszkańców, to już ogłasza się epidemię i  wywiera się  
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mogłaby  stanowić  podstawę  do wprowadzenia  tymczasowego  obowiązku 
szczepień, pod warunkiem, że szczepienia te będą miały potwierdzoną naukowo 
skuteczność przez niezależne od firm farmaceutycznych ośrodki badawcze oraz 
że korzyści z tych szczepień znacznie przewyższą ewentualne skutki uboczne 
(podczas  epidemii  ospy  prawdziwej  we  Wrocławiu  liczba  zgonów  wskutek 
powikłań  poszczepiennych  przewyższała  liczbę  zgonów  z  powodu  samej 
zarazy). Rządy komunistyczne w Polsce wzywały obywateli  na obowiązkowe 
prześwietlenia  rentgenowskie  płuc,  co  narażało  ich  na  szkodliwe 
promieniowanie  (niestawienie  się  było  zagrożone  karą  grzywny),  a  po 
przemianie ustrojowej ten proceder zlikwidowano. Obecnie, za rządów „dobrej 
zmiany”, stare wraca pod postacią przymusowych szczepień. Podobne działania 
podejmowane są i  w innych krajach221.  Ciekawe, jaką rolę w tym wszystkim 
odgrywają koncerny produkujące szczepionki.

 Niestety,  z przykrością  trzeba stwierdzić, że rolę obrońcy dogmatów 
medycznych przejmuje również państwo. Bo czymże jest ściganie przez policję 
i  karanie  przez sąd  rodziny,  która  nie  chciała  poddać  szczepieniom swojego 
zdrowego  noworodka222?  Czymże  jest  nękanie,  karanie  finansowe,  a  nawet 
pozbawianie prawa wykonywania zawodu lekarzy, którzy mają inny pogląd na 
niektóre  terapie  i  nie  stosują  się  do  zalecanych  przez  dogmatykę  medyczną 
metod leczenia?  Niestety, wielkim błędem jest to, że państwo nie chce wziąć na  
siebie odpowiedzialności w pewnych kwestiach i dlatego przyjmuje aktualnie  
obowiązujące  mody  i  dogmaty  w  medycynie  za  absolutną  prawdę,  tak  jak 
wielkim  błędem  jest  również  to,  że  sędziowie  niekiedy  w  sposób 
bałwochwalczy wierzą w dostarczane im w opinie ekspertów i opierają na nich 
swoje  wyroki,  czasami  wbrew  empirycznym  faktom,  logice  i  zdrowemu 
rozsądkowi, a niekiedy nawet wbrew zeznaniom świadków.

Nie  wszyscy  mają  takie  bezkrytycznie  pozytywne  podejście  do 
współczesnej,  oficjalnej  medycyny.  Jest  wielu  lekarzy,  którym  firmy 
farmaceutyczne  nie  zdołały  wyprać  mózgu.  Istnieje  również  medycyna 
niekonwencjonalna, alternatywna, która opiera się na terapiach przez urzędową 
medycynę  słabo  akceptowanych,  często  w ogóle  nie  uznawanych,  a  czasem 
nawet zwalczanych. Medycyna niekonwencjonalna stosuje specyficzne, swoiste 

presję na mieszkańców tego miasta, aby poddawali szczepieniom swoje dzieci.  Pojawia się tu  
zasadnicze pytanie: komu ta nowa definicja przynosi korzyści?

221 W  wielu  krajach  nie  przyjmuje  się  nie  szczepionych  dzieci  do  przedszkoli  i  szkół  pod 
pretekstem, że takie dzieci mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci. Ale jest tu logiczna 
sprzeczność,   bo  przecież te  inne  dzieci  mają  być  w pełni  chronione  przez to,  że  zostały  
zaszczepione,  więc nieszczepione dzieci,  nawet gdyby zachorowały,  nie mogą im zagrozić. 
Zatem taka praktyka w gruncie rzeczy tylko poddaje w wątpliwość skuteczność szczepień.

222 Obecnie (grudzień 2017) zmieniono tak prawo,  że nawet dorosły może być w określonych 
okolicznościach karany za niepoddanie się szczepieniom.
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metody takie jak na przykład  akupresura (leczenie poprzez ucisk określonych 
miejsc na ciele, a zwłaszcza stóp), akupunktura (metoda polegająca na wbijaniu 
igieł w określone miejsca na ciele),  apiterapia (sposób leczenia i uodparniania 
ludzi  poprzez  progresywne  poddawanie  ich  użądleniom  pszczół,  a  także 
stosowanie  produktów  pszczelich,  jak  propolis),  aromaterapia (leczenie  za 
pomocą  pachnących  olejków  eterycznych),  bioenergoterapia (leczenie  za 
pomocą  energii  niefizycznej,  którą  bioenergoterapeuta  ma  przekazywać 
choremu),  dogoterapia (terapia  z  udziałem  psa,  która  ma  wzmacniać 
skuteczność rehabilitacji, zwłaszcza dzieci), głodówka lecznicza (metoda terapii 
za pomocą powstrzymywania się od spożywania pokarmów, zwykle na okres od 
jednego  dnia  do  kilku  tygodni),  homeopatia (leczenie  chorób  wywołujących 
określone objawy, za pomocą bardzo rozcieńczonych substancji, które w dużym 
stężeniu wywołują takie same objawy),  irydologia (diagnozowanie choroby na 
podstawie wyglądu tęczówki oka),  koloroterapia (metoda leczenia za pomocą 
światła o różnych, odpowiednio dobranych kolorach), masaż leczniczy (leczenie 
za  pomocą  różnego  rodzaju  oddziaływań  uciskowych  lub  rozciągających  na 
tkanki), masaż dźwiękiem (leczenie poprzez oddziaływanie na pacjenta różnymi 
akustycznymi  wibracjami,  np.  mis  tybetańskich  i  gongów),  urynoterapia 
(sposób leczenia za pomocą moczu, często jest to picie własnego moczu), itp.  

Niektóre działy wschodniej  medycyny mają trwającą wiele tysięcy lat 
tradycję,  która  nie  ogranicza  się  do  uzdrawiania  ciała,  ale  koncentruje  się 
również na uzdrawianiu ducha. Na przykład całą wiedzę medyczną starożytnych 
Indii  zawiera  „Ajurweda”  (zwana  niekiedy  też  „Jadżurwedą”).  Słowo  to 
oznacza „wiedzę o życiu” lub dokładniej „naukę o przebiegu życia”. Klasyczne 
teksty wedyjskie  zostały napisane najstarszą postacią  sanskrytu  i  powstawały 
między  1500  a  800  rokiem  przed  naszą  erą.  Mimo  że  niepisana  tradycja  
Ajurwedy sięga setek lat  przed budową piramid,  jej  unowocześniony system 
dotarł do krajów zachodnich dopiero w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku.  Jednym  z  jego  propagatorów  jest  amerykański  lekarz-endokrynolog 
hinduskiego pochodzenia, Deepak Chopra, który w książce Zdrowie doskonałe 
napisał:  „Celem Ajurwedy jest uświadomienie, w jaki sposób możemy wpływać  
na nasze zdrowie, kształtować je, przedłużać i kontrolować je bez zakłóceń z  
powodu  chorób  i  starości.  Podstawowa  zasada  Ajurwedy  jest  następująca:  
umysł wywiera najgłębszy wpływ na ciało, a uwolnienie od chorób zależy od  
zmiany świadomości, zrównoważenia jej i przekazania tej równowagi ciału. Ten  
stan zrównoważonej świadomości, bardziej niż jakikolwiek inny stan fizycznej  
odporności,  tworzy wyższy poziom zdrowia”223. Lekarz ten, który jest autorem 
wielu  publikacji,  w  swoich  kilkudziesięciu  bestselerach  przełożonych  na  35 

223 Deepak  Chopra,  Zdrowie  doskonałe,  O  harmonii  ciała  i  umysłu,  Wydawnictwo  W.A.B. 
Warszawa, 1999, s.19.
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języków  zawarł  nowe  teorie  z  zakresu  medycyny  ducha  i  ciała  oraz 
wewnętrznego rozwoju  człowieka.  Warto  je  przeczytać,  bo  jest  tam opisana 
sama prawda o życiu we wszystkich jego przejawach. Ów lekarz zajmuje się 
przede  wszystkim  leczeniem  nowotworów  powszechnie  stosowanymi 
sposobami,  ale  nie  odrzuca  niekonwencjonalnych  metod  terapeutycznych;  w 
swojej  praktyce  lekarskiej  sięga  do  tradycji  wedyjskiej  kraju  swojego 
pochodzenia  i  zmierza  w  pierwszej  kolejności  do  uzdrowienia  świadomości  
pacjenta. Traktuje go jako całość, która jest czymś więcej niż suma części, co  
jest podstawą Ajruwedy. 

Ajruweda  głosi  więc  medycynę  holistyczną,  która  jest  „zgodna  z  
holistycznym  poglądem,  że  człowiek—pacjent  jest  ''układem  całościowym'';  
należy  leczyć  cały  organizm  –  człowieka-osobę,  nie  ograniczając  się  do  
określonej  choroby  lub  chorego  narządu.  Niezbędna  jest  troska  o stan  jego  
ciała, umysłu, ducha, które wzajemnie wpływają na siebie”224. Jest niewątpliwe, 
że ludzie z pozytywnym nastawieniem do siebie i do życia, łatwiej poddają się 
leczeniu, co oznacza, że psychika ma olbrzymi wpływ na to, co dzieje się w 
organizmie. Jest również oczywiste, że znacznie trudniej  utrzymać zdrowie w 
warunkach stresu lub nawet tylko ludzkiej obojętności, niż wtedy gdy jest się 
otoczonym  miłością.  Miłość  leczy  wszelkie  choroby  i  neutralizuje  wszelkie 
trucizny,  nie  tylko  w przenośni,  ale  i  dosłownie.  Deepak Chopra  w książce 
„Zdrowie  bez  granic”  opisuje  następujący  przypadek:  „W  latach  
siedemdziesiątych na Ohio University prowadzono eksperymenty nad chorobą  
wieńcową, w których karmiono króliki toksyczną, wysoko cholesterolową dietą,  
co doprowadzało do zapchania tętnic. W ten sposób imitowano skutek, jaki ta  
dieta wywołuje w tętnicach człowieka. Spójne rezultaty zaczęły być widoczne we  
wszystkich grupach królików, z wyjątkiem jednej, która o dziwo, wykazywała o  
sześćdziesiąt  procent  mniej  objawów chorobowych.  Nic  w fizjologii  królików  
nie tłumaczyło ich wysokiej  tolerancji  na ową dietę, aż przypadkiem prawda  
wyszła na jaw. Okazało się,  że student,  któremu zlecono karmienie tej grupy  
królików, lubił je pieścić i bawić się z nimi. Przed karmieniem czule przytulał  
każdego królika; ku zaskoczeniu badaczy to jedno zdawało się wystarczać, aby  
zwierzęta poradziły sobie z toksyczną dietą. Eksperyment powtórzono z dwoma  
grupami królików, z których jedne traktowano obojętnie, a drugim okazywano  
miłość,  i  rezultaty  okazały  się  podobne.  Mechanizm,  który  powoduje  taką  
odporność,  jest  w  tym  przypadku  nieznany  –  trudno  sobie  wyobrazić,  by  
ewolucja wyposażyła układ odpornościowy królika  w reakcję,  która wymaga  
przytulenia przez człowieka”225.  Niestety, ewolucja nie zna miłości. A człowiek 
nie jest tylko wytworem ewolucji w takim sensie, jaki nadał jej Darwin, ale na  

224 Wikipedia, hasło: „Medycyna holistyczna”.
225 Deepak Chopra, Zdrowie bez granic, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa, 2000, s. 49
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pewnym poziomie swego rozwoju staje się on jej kreatorem.  Istota ludzka jest 
najpierw odbiorcą miłości, potem przekaźnikiem miłości, a gdy jest dostatecznie 
rozwinięta  duchowo,  staje  się  również generatorem miłości.   Miłość  jest  tak 
niezbędna niefizycznym aspektom człowieka, jak powietrze ciału fizycznemu. 
Wielu nauczycieli  duchowych głosi,  że to właśnie  miłość utrzymuje  świat  w 
istnieniu.

***

Przesądy medyczne to wytwory ciemnoty.  Mity medyczne to wytwory 
fantazji  połączonej  z  niewiedzą.  Dogmaty  medyczne  to  wytwory  arogancji.  
Historycznie  rzecz  ujmując,  wiele  medycznych  twierdzeń  w  przeszłości 
uznawano bezzasadnie za świętą prawdę, kiedy w rzeczywistości okazywały się 
one  być  gówno  prawdą226.  Zasadnicze  pytanie  jest  takie,  ile  dogmatów 
medycznych obecnie uznaje się za świętą prawdę, podczas gdy w rzeczywistości 
nie zasługują one na to miano? 

Trzeba  tu  jednak  wyraźnie  podkreślić,  że  nie  chodzi  tu  o 
dyskredytowanie  całości  medycyny.  Ta  dziedzina  ludzkiej  wiedzy  nie  jest  
oparta  wyłącznie  na  dogmatach  i   ma  również  wspaniałe  osiągnięcia, 
szczególnie  w  chirurgii,  a  zwłaszcza  w  neurochirurgii,  transplantologii  i  
protetyce,  a  także  okulistyce  (np.  usuwanie  zaćmy)  i  w  wielu  innych 
dziedzinach,  gdzie  wykorzystuje  się  najnowsze  osiągnięcia  nauki,  techniki  i 
technologii.  Chodzi tu przede wszystkim o to, że niektórzy lekarze kurczowo 
trzymają się  pewnych skostniałych przekonań i brak im zarówno elastyczności  
jak  i  otwartości  na  nowe  idee.  Do  wszelkich  niekonwencjonalnych  metod 
leczenia  podchodzą  nieufnie  i  traktują  je  jako  szarlatanerię.  Nierzadko mają  
bardzo wąskie spojrzenie na pacjenta, postrzegając go selektywnie, głównie z 
punktu widzenia  swojej  specjalności,  a  nie widzą go jako tworzącego całość 
podmiotu, który ma swoją świadomość,  swoje potrzeby,   swoją wolę i swoją 
godność.   Zdają  się  nie  dostrzegać,  że  pacjent  w  pierwszej  kolejności  jest  
człowiekiem, a potem dopiero jednostką chorobową i potrzebuje od lekarza nie 
tylko  rutynowych  czynności  medycznych  i  sztywnych  zaleceń,  ale  także 
życzliwości,  otwarcia  na  jego  obawy  i  lęki,  udzielania  odpowiedzi  na 
podstawowe  pytania,  oraz  przekazywania  pozytywnej  energii,  która  ludziom 
chorym jest tak bardzo potrzebna. Jest niewątpliwie wielu wspaniałych lekarzy, 
którzy we właściwy sposób traktują swoich pacjentów i którzy poprzez Internet  
są  oceniani  przez  nich  bardzo  wysoko227.  Bywają  jednak  i  tacy,  którzy 

226 Według Józefa Tischnera są trzy rodzaje prawdy: święta prawda, tyż prawda i gówno prawda.
227 Wystarczy wejść na stronę „Znany lekarz” i poczytać sobie niektóre opinie o lekarzach.
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podchodzą  do  pacjentów  bardzo  nieżyczliwie.  Dotyczy  to  szczególnie 
przypadków pacjentów z NFZ228. 

Niestety  wielu  lekarzy  niechętnie  udziela  pacjentom  rzetelnych 
informacji o ich stanie, lub wręcz nie chce ich podawać, szczególnie wtedy, gdy 
nie  są  oni  pewni  swoich  diagnoz.  Na  domiar  złego  medycyna  oficjalna  w 
przypadku wielu  chorób  nie  potrafi  danej  jednostki  chorobowej  wyleczyć,  a 
czasami nawet nie zna mechanizmów jej  powstawania i w związku z tym nie 
potrafi  jej  zapobiec.  Bardzo często  jest  wtedy podejmowanie  tzw.  „leczenie 
objawowe”, które zmniejsza dolegliwe symptomy schorzenia, ale nic ponadto. 
W przypadku chorób nowotworowych główną metodą leczenia jest operacja i 
wycięcie guza, a także chemioterapia. Brak tu właściwej profilaktyki opartej na 
zrozumieniu  przyczyny  choroby229.  W  mediach  wmawia  się  ludziom,  że 
nowotworom zapobiegają regularne badania jak  kolonoskopia, mammografia, 
czy też zwykłe, ręczne badanie piersi  kobiet.  Jest  to nieporozumienie – takie 
działania to nie jest prawdziwa prewencja, ale dowód bezsilności,  bo dotyczą  
one wykrywania nowotworów już istniejących. 

Rola medycyny w uzdrawianiu pacjenta jest  zawsze ograniczona i  do 
pewnego  stopnia  pomocnicza.  Ostatecznie  to  nie  lekarz  produkuje 
przeciwciała  podejmujące  walkę  z  bakteriami  i  wirusami,  ale  sam 
organizm.  To  nie  lekarz  powoduje  zrastanie  się  tkanek.  Może  on 
odpowiednie  części  ciała  przyciąć  i  zszyć,  kości  złożyć  i  unieruchomić,  ale 
samo zrastanie, które jest w tym wszystkim najważniejsze, odbywa się dzięki 
regeneracyjnym  zdolnościom  organizmu.  Ta  prawda  o   roli  lekarza  w 
leczeniu  jest  znana  nie  od  dziś.  Dawna  lekarska  maksyma  głosi:  „Medicus  
curat, natura sanat”230. Chociaż uwypukla ona aspekt samoleczenia organizmu, 
nie  umniejsza  wartości  medycyny.  Jednak trzeba tu  podkreślić,  że  znaczenie 
medycyny  i  jej  służebna  rola  w  ochronie  zdrowia  nie  polega  tylko  na 
szpikowaniu pacjentów farmaceutykami, ale także na wspomaganiu organizmu 
poprzez  dostarczanie  mu  środków  wzmacniających  jego  własne  siły 

228 A oto przykład autentyczny. Pacjentka skarżyła się na bóle śródstopia i udała się do lekarza 
ortopedy ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu w ramach NFZ. Lekarz zlecił jej  
określone zabiegi fizykoterapeutyczne.  Gdy podczas kolejnej, kontrolnej wizyty napomknęła, 
że w owej chorej stopie boli ją nie tylko śródstopie, ale też średni palec tej stopy, otrzymała 
następującą odpowiedź: „Pani zarejestrowała się do mnie z bólem śródstopia. Jeśli Pani chce,  
bym zajął się jej średnim palcem, musi się Pani zapisać na nową wizytę i swoje odczekać”. 
Można przypuszczać, że gdyby to była prywatna wizyta, to prawdopodobnie nigdy by takie  
słowa nie padły.

229 Medycynie  znane  są  jedynie  pewne  rakotwórcze  działania  i  substancje,  jak  na  przykład  
oddziaływanie promieniowania radioaktywnego, palenie papierosów czy kontakt z azbestem. 
Niewątpliwie  unikanie  tych  rakotwórczych  czynników  pozwala  uniknąć  zachorowania  na 
nowotwór z ich powodu, ale nie wyklucza zachorowania z jakiegokolwiek innego powodu.

230 Lekarz tylko dba, a natura leczy.
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uzdrawiające.  Funkcjonowanie  medycyny nie  może się  opierać wyłącznie  na 
dogmatach  odnoszących  się  do  leczenia  ciała.   Każda  terapia  musi  zawsze 
pozostawać w harmonii zarówno z ciałem jak i umysłem pacjenta. Jeśli prawdą 
jest, że stan psychiczny chorego ma doniosły wpływ na jego wyzdrowienie, 
to  wówczas  najważniejszym  składnikiem  każdej  terapii  powinna  być 
miłość. 
Hasło opracowano w 2017 roku. Ostatnie zmiany wprowadzono w 2018 roku.        Powrót do spisu treści.

Ego
W języku łacińskim „ego” znaczy „ja”. Pojęcie ego zatem zawiera się w 

tym, co można mieć na myśli mówiąc „ja”.  Jest ono tym wszystkim co myślimy 
i co pamiętamy o sobie, tym za co się uważamy, co przypuszczamy, że myślą o 
nas inni,  jak również i  tym co chcielibyśmy,  aby o nas  inni  myśleli.  Jest  to 
również wszystko w nas, co obserwuje i  ocenia otaczającą nas rzeczywistość 
według  przyjętych  przez  siebie  kryteriów.  Ego  to  świadoma  organizacja 
psychiczna  człowieka231.  Jest  to  ta  część  osobowości  człowieka,  która 
postrzega,  zapamiętuje,  klasyfikuje,  osądza i  decyduje,  kierując  się  przy tym 
zasadą realizmu. To eksplorator otaczającej rzeczywistości,  a także wytwórca i 
strażnik   świadomych  przekonań.  Ego  to  część  umysłu,  która  uważa  się  za 
regulatora  postępowania  człowieka,  za  głównego  kontrolera  popędów  i 
inspiratora zachowań. Inaczej mówiąc ego sądzi, że jest naczelnym dyrektorem 
umysłu,  szefem na  samej  górze,  któremu  wszystko  powinno  podlegać.  Jest 
przekonane, że uprawnia je do pełnienia tej  funkcji  jego realizm, czyli  to, iż  
uznaje  istnienie  obiektywnej,  poznawalnej  rzeczywistości,  którą,  jak  uważa, 
tylko  ono  jest  w stanie  badać  za  pomocą  doświadczenia  i  tylko  ono potrafi 
obiektywnie oceniać używając rozumu.

Mniej więcej tak pojmował ego Sigmund Freud, który w swojej teorii 
psychoanalizy  rozróżniał  jeszcze  „id”,  czyli  wszystko  to  co  wrodzone, 
odziedziczone,  a  przede  wszystkim  wszelkie  popędy  z  tego  wynikające  i 
znajdujące swój wyraz w ludzkiej psychice. W przeciwieństwie do racjonalnego 
ego,  id  nie  rozróżnia  fantazji  od  rzeczywistości.  Trzeci  składnik  ludzkiej 
psychiki  według Freuda to  „superego” – istniejący w człowieku wewnętrzny 
reprezentant norm moralnych. Składają się nań przede wszystkim różne zakazy i  
nakazy  pochodzące  od  rodziców,  wychowawców,  różnych  instytucji  (np. 
kościoła)  i  całego  społeczeństwa.  Superego  nie  dopuszcza  do  nadmiernej 

231 To jednak nie oznacza, że ego to cała świadomość. Z jednej strony człowiek jest zdolny do  
doświadczania takich stanów świadomości, które nie mają nic wspólnego z ego.  Z drugiej 
strony ego ukrywa pewne swoje manipulacje przed ludzką świadomością. Przykładem mogą 
być tzw. mechanizmy obronne, z których ludzie sobie na ogół nie zdają sprawy. Ego nie jest  
również jedyną możliwą świadomą organizacją psychiczną człowieka. 
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manifestacji ludzkiej sfery popędowej i przekształca ją w różne wyższe formy 
kultury.  Według  Freuda,  w  momencie  narodzin  dziecko  jest  całkowicie 
zintegrowane  z  „id”.  Ego  powstaje  dopiero  w  jakiś  czas  po  urodzeniu 
(najczęściej  podaje  się,  że  zaczyna  się  ono  formować  w  wieku  około  18 
miesięcy).  W miarę rozwoju ludzkiego ego, jedną z jego podstawowych funkcji 
staje  się  godzenie  konfliktowych,  często  sprzecznych  ze  sobą  nakazów 
napływających  ze świata  zewnętrznego,  jak  również konfliktowych  żądań ze 
strony własnych instynktów i własnego sumienia.

Ego nie jest niczym fizycznym, chociaż w taki czy inny sposób może się 
fizyczne  przejawiać.  Jest  to  po  prostu  twór  umysłu,  który  uważa,  że  będąc 
całkowicie  oddzielonym od innych  umysłów,  jest  jedyną  w swoim rodzaju  i 
niepowtarzalną osobowością. Jego cechą charakterystyczną jest silne poczucie 
ważności,  indywidualności  i  odrębności.  Prowadzi  to  w  mniejszym  lub  w 
większym stopniu do egoizmu, egotyzmu czy egocentryzmu.

Egoizm to życiowa postawa,  której  istotą jest  kierowanie się w życiu 
tylko własnym dobrem, korzyścią i interesem. Nasze ego, które uzurpuje sobie 
prawo do wypowiadania się w naszym imieniu i reprezentowania nas, stale i 
niezmiennie  uzasadnia  to  koniecznością  walki  o  przetrwanie  oraz  potrzebą 
obrony przed różnymi atakami, które mu zagrażają. W skrajnej postaci egoizm 
manifestuje  się  obojętnością  lub  nawet  wyraźną  niechęcią  w odniesieniu  do 
innych ludzi i nieliczeniem się z nimi, a zaspokajanie własnych potrzeb odbywa 
się wówczas kosztem innych. Ważne staje się wtedy tylko dobro własne. Taki 
egoizm jest  przeciwieństwem altruizmu232.

Egotyzm, termin, który zdaje się po raz pierwszy zastosował francuski 
pisarz  Stendhal233,  jest  inspirowaną  przez  ego  tendencją  by  nadmiernie 
koncentrować się na sobie, zajmować się własną osobą, własnymi przeżyciami, 
rozmyślać nad sobą, ciągle przejmować się sobą, a nawet kierować na siebie 
uwagę otoczenia.

Egocentryzm podobnie  jak  egotyzm oznacza  skoncentrowanie  się  na 
sobie,  ale  z innego powodu.  Egotyk może skupiać się na sobie,  bo np.  chce 
siebie  lepiej  zrozumieć,  a  egocentryk  skupia  swoje  przeżycia  i  czyny wokół 
siebie,  ponieważ myśli,  że jest  pępkiem świata  i  jego życzenia i  potrzeby są  

232 Egoizm  więc  ma  znaczenie  pejoratywne  i  jest  niewątpliwie  postrzegany  jako  coś  złego.  
Niektórzy  jednak  uważają,  że  istnieje  również  zdrowy  egoizm,  który  inspiruje  ludzi  do  
działania  z  korzyścią  przede wszystkim dla  siebie  ale  bez ignorowania  innych,  skłania  do 
dbałości  o  siebie,  a  nawet  prowadzi  do  miłości  własnej.  Mimo  to  wszystkie  definicje  
słownikowe uważają egoizm za synonim samolubstwa i sobkowstwa (np. Uniwersalny słownik 
języka polskiego) akcentując nieliczenie się z innymi, więc takie pojmowanie tego słowa w 
gruncie rzeczy zmienia jego definicję.

233 Naprawdę nazywał się on Henri Beyle. 
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wszystkim, a wszystko inne jest niczym. Uważa, że tylko jego zdanie się liczy, a 
jego poglądy  są najważniejsze i osądza wszystko z punktu widzenia własnej  
osoby,  co  prowadzi  do  nadmiernego  poczucia  własnej  ważności,  a  czasem 
nawet do nadymania się. Świat według egocentryka jest dokładnie taki, jakim 
mu on się wydaje  i  funkcjonuje  dokładnie tak, jak on myśli,  że funkcjonuje. 
Brak mu empatii  i  na  ogół  nie  potrafi  się  wczuć  w położenie  innej  osoby i 
spojrzeć  na  otaczającą  go rzeczywistość  z jej  punktu  widzenia.  Dlatego jest  
przekonany, że wszyscy inni powinni postępować tak, jak on uważa. Krytykuje 
sprzeczne  ze  swoimi  poglądy  nawet  wtedy,  gdy  przemawia  za  nimi  wiele 
poważnych  argumentów.  W  najlepszym  razie  jest  tylko  apodyktyczny,  bo 
mniema, że ma zawsze rację, ale czasem nawet wierzy, że jest depozytariuszem 
jedynie słusznej prawdy.  

Jedynym źródłem egoizmu,  egotyzmu i  egocentryzmu jest  ego.  Są to 
pojęcia z sobą powiązane i odnoszą się do wszystkich tych, których osobowość 
jest zdominowana przez ego – a takich jest przeważająca większość. Problem 
jest więc nie w tym, czy ktoś jest egoistą, egotykiem czy egocentrykiem, ale ile  
w każdym jest egoizmu, egotyzmu lub egocentryzmu234. Atrybuty te nie wiążą 
się z poziomem umysłowym człowieka ani z jego inteligencją i mogą dotyczyć 
zarówno  ludzi  ograniczonych  umysłowo  jak  i  wybitnych  intelektualistów. 
Jednak  poziom  inteligencji  wpływa  na  sposób  manifestowania  się  tych 
właściwości  ego,  który  może  być  zarówno  prosty  i  prymitywny,  jak  i 
błyskotliwy  i  wyrafinowany.  Niektórzy  uważają,  że  te  cechy  do  pewnego 
stopnia są każdemu potrzebne i nawet wprowadza się obecnie takie pojęcia jak 
„egoizm pozytywny”.  Ale  to  właśnie  ego  podpowiada  ludziom takie  myśli. 
Egoizm to tylko egoizm i nic więcej. Rozbijanie tego pojęcia na jego dobrą i złą 
część  jest  typową  sztuczką  ego,  które  w  ten  sposób  usprawiedliwia  swoje 
machinacje.

Owe machinacje ego psychologia określa jako  mechanizmy obronne. 
Chodzi  o  to,  że  sposób podejścia  ego do  wszystkiego to  próby zrozumienia 
całości poprzez dzielenie jej  na części. Taka metodologia musi  prowadzić do 
błędów. Ego w istocie często koncentruje się na błędzie i nie zauważa prawdy.  
Wykorzystując  różne  sofistyczne  metody  fałszywego  rozumowania,  w  tym 
najczęściej  „błędne  koło”,  tworzy  system  myślowy  zawierający  wiele 
sprzeczności, których nie próbuje, ani nawet nie jest w stanie wyjaśnić. Taki  
sprzeczny  i  zawierający  wiele  błędów  system  myślowy  musi  nieuchronnie 
prowadzić do różnych wewnętrznych konfliktów. Konflikty te mogą podnosić 
poziom lęku poza wyznaczone przez ego granice.  Aby do tego nie dopuścić,  
ego stosuje  różne sztuczki i  triki  – są to właśnie  jego mechanizmy obronne.  

234 Cechy egocentryzmu wykazują  zwykle  kilkuletnie  dzieci,  które  na ogół  przyjmują,  że  inni  
widzą to co one. W miarę ich rozwoju tego rodzaju egocentryzm stopniowo się zmniejsza.
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Tych  machinacji  jest  całe  multum.  Podamy tu tylko  wybrane  przykłady tych 
najbardziej typowych. Jeśli w świadomości pojawiają się bolesne lub budzące 
lęk myśli, wyobrażenia czy wspomnienia, ego może je wyprzeć ze świadomości. 
Skutkiem tego jest  zapomnienie. Może to prowadzić do długotrwałej  amnezji 
dotyczącej  wybranych  zdarzeń  z  przeszłości.  Najczęściej  jednak  mamy  do 
czynienia z chwilowym zanikiem pamięci. Na przykład ktoś, kto panicznie boi  
się dentysty,  często zapomina o terminie wizyty.  Ego może również wyprzeć  
rzeczywiste  uczucia,  doprowadzając  do  przesadnego  wyrażania  uczuć 
przeciwnych. Na przykład pracownik, który zazdrości koledze awansu, składa 
mu  długie  i  wylewne  gratulacje,  piroman  wstępuje  do  ochotniczej  straży 
pożarnej, albo erotoman staje na czele grupy zwalczającej pornografię. Czasami 
ktoś  przekształca  swój  popęd  na  taki,  który  jest  akceptowany  społecznie.  
Wspomniany erotoman może zająć się na przykład fotografowaniem kobiecych 
aktów. Inną sztuczką ego jest udawanie, że istniejące zagrożenie nie istnieje i 
nie  ma  powodu  do  strachu.  Ewidentnym  przykładem  jest  przekonanie 
nałogowego  palacza,  że  nie  zachoruje  na  raka  płuc  lub  fałszywa  pewność 
kierowcy decydującego się na niebezpieczną jazdę, że nie spowoduje wypadku. 
Ten typ mechanizmu obronnego występuje zawsze, gdy ktoś podejmuje decyzje 
obciążone dużym ryzykiem nieszczęścia lub niepowodzenia, myśląc przy tym 
„mnie  się  to  nie  zdarzy”.  Ego czasem również  przenosi  uczucia  i  emocje  z 
jednego  obiektu,  który  został  uznany  za  nieodpowiedni,  na  inny,  który 
zakwalifikowało jako bardziej odpowiedni. Na przykład kapral jest wściekły na 
dowódcę,  który  go  niesłusznie  opieprzył  i  wyżywa  się  na  szeregowcach. 
Kasjerka w sklepie została obrażona przez klienta, a potem w domu dostaje się  
jej dzieciom. Mąż otrzymał naganę od swojego szefa, a wyładowuje swoją złość 
na żonie. Jednym z często stosowanych  trików ego jest  racjonalizacja.  Są to 
zwykle  oszukańcze  usprawiedliwienia  zaistniałej  niekorzystnej  sytuacji, 
nieakceptowalnego społecznie zachowania czy jakiegokolwiek niepowodzenia. 
Ego usiłuje przekonać otoczenie, a nawet samo siebie, że to co się stało, stać się 
musiało z takiego a takiego, zwykle fałszywego powodu, albo próbuje szukać 
dobrych stron w zaistniałej sytuacji, korzyści jakie ona może przynieść. Skłania  
więc  na  przykład  swojego  nosiciela  aby powiedział,  że  nie  mógł  przyjść  na 
umówione spotkanie, bo musiał iść do lekarza. Zapomina jednak przy tym, że 
wizyta u lekarza miała miejsce rano, a spotkanie było ustalone na wieczór. Inny 
przykład to ktoś, komu skradziono telefon komórkowy i który się pociesza, że 
teraz  nie  będzie  musiał  wydawać  pieniędzy  na  rozmowy  lub  ktoś,  komu 
skradziono samochód i który postrzega dobre strony zaistniałej sytuacji w tym, 
że teraz nabierze  sprawności  fizycznej,  a  nawet  schudnie,  bo będzie musiał  
chodzić  na  piechotę.  Innym  mechanizmem  obronnym  jest  regresja,  czyli  
cofnięcie  się do zachowań typowych dla wcześniejszego, zwykle dziecięcego 
okresu rozwojowego człowieka. Na ogół jest to posługiwanie się słownictwem 
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typowym dla małych dzieci, płaczliwy ton wymowy, wybuch płaczu w obliczu 
silnego stresu, infantylne zachowanie, czasem niszczenie różnych przedmiotów 
(tradycyjne tłuczenie talerzy podczas kłótni małżeńskich) lub nawet wdawanie 
się w bójki.

Ego  stale  szuka  zagrożenia,  wietrzy  zdradę  i  oczekuje  ataku  nawet 
wtedy,  gdy są  to  tylko  jego  urojenia.  Jednak zawsze stara  się  nadać  pozory 
rzeczywistości  temu co głosi i najczęściej  stosowaną metodą urealniania jego 
imaginacji  jest  projekcja.  Jest  to  jeden  z  najważniejszych  mechanizmów 
obronnych  ego  przed  tym,  co  uważa  dla  siebie  za  niebezpieczne.  Projekcja  
polega na  przenoszeniu  własnych  mniemań,  pragnień,  uczuć  i  skłonności  na 
świat  zewnętrzny  i  przypisywanie  innym  własnych  zachowań,  motywów 
działania, myśli,  postaw, tendencji.  Prowadzi to do redukcji lęku, ponieważ z 
zagrożeniem zewnętrznym zwykle łatwiej  sobie poradzić niż z wewnętrznym.  
Poprzez  projekcję  dana  osoba  przypisuje  innym  pewne,  na  ogół  negatywne 
cechy,  które  ma  w  sobie  i  jak  gdyby  „rzutuje”  te  cechy  na  innych  (stąd 
„projekcja”).  Konsekwencją  tego  jest  obarczanie  odpowiedzialnością 
zewnętrznego świata za to, co powstaje wewnątrz,  obwinianie otoczenia za to, 
co  się  dzieje  w  jednostce.  Na  przykład  ktoś,  kto  ma  skłonności  do  agresji 
oskarża  o  agresję  kogoś  innego  lub  ktoś,  kto  innych  oszukuje,  podejrzewa 
wszędzie oszustwo, ktoś kto kłamie, oskarża o kłamstwa swoje otoczenie, ktoś 
kto sam jest pełen nienawiści, oskarża innych o nienawiść.  Bardzo typowa jest 
projekcja winy, gdzie obwinia się innych o własne przewinienia. Czyniący tak 
uważają,  że wzbudzanie poczucia winy w innych pozwoli  im uwolnić się od 
ciężaru  własnej  winy.  Projekcja  polega więc  na  szukaniu w innych  tego,  co 
trudno w samym sobie zaakceptować, a nawet do czego trudno się przed samym 
sobą  przyznać,  a  więc  do  własnych  negatywnych  stanów  psychicznych,  
podstępnych celów i ukrytych motywów działania, wrednych cech charakteru.  
Ten proces na ogół bywa nieświadomy i ten, który dokonuje projekcji, nie zdaje  
sobie sprawy z tego, że poprzez ten proceder sam stworzył sobie pewną iluzję  
rzeczywistości i święcie wierzy w to, że ta iluzja jest prawdziwa. Jednak może  
sobie  niekiedy zdawać sprawę z negatywnych  cech,  które  rzutuje  na innych.  
Jeśli  nie zdaje  sobie z nich sprawy,  wówczas projekcja  ta jest  widzeniem w 
innych tego, czego nie dostrzega się w sobie i nierzadko przypomina szukanie 
„drzazgi” w oku bliźniego przy niedostrzeganiu „belki” w oku własnym. Jeżeli  
zdaje  sobie z nich sprawę, wówczas jest  to niejako „mierzenie innych swoją 
miarą”. Jeszcze inny typ projekcji polega na szukaniu w zewnętrznym otoczeniu 
źródła własnych negatywnych stanów psychicznych, motywów działania, cech 
charakteru.  Często  prowadzi  to  do  oskarżania  innych  o  spowodowanie  tych 
stanów czy cech. Niektórzy projekcją nazywają również przypisywanie innym 
cechy nie posiadanej przez siebie. 
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Ego, o czym wspomniano na początku, to po łacinie „ja”. Ale istotne 
jest  pytanie,  kto  lub  co  to  jest  „ja”?  Bo  o  tym,  że  jesteśmy,  mówi  nam 
introspekcja,  ale co tak naprawdę jest  nami,  kim w rzeczywistości  jesteśmy?  
Czy  jesteśmy  jedynie  swoim  ciałem  fizycznym?  Czy  może  powinniśmy 
identyfikować się ze swoim umysłem?  Ale przecież nasze ciała nie są nami,  
nasze umysły też nie są nami.  Jest  wszakże ktoś, kto ogląda własne ciało w 
lustrze i kto myśli. W ten sposób dochodzimy do naszej wyższej jaźni, która jest  
myślącym podmiotem, prawdziwym Szefem, tym na samej górze, pierwszym po 
Bogu. Według niematerialistycznych filozofów myśląca jaźń istnieje niezależnie 
od ciała, jest  zbudowana z energii  wyższego rzędu, ma naturę duchową. Tak 
więc jaźń235 to nasze prawdziwe „Ja”, podczas gdy ego to tylko nasze złudne 
mniemania na temat tego, kim jesteśmy.

Dlaczego  więc  ego  określono  jako  „ja”?  Ano  dlatego,  że  ego  jest  
uzurpatorem  i  samo  sobie  tę  rolę  przypisało,  a  wielu  ludzi  zwiodło.  Ten 
samolubny twór umysłu boi się swego unicestwienia i używa wszystkich swoich 
forteli  by przekonać  swojego nosiciela,  że  jest  mu  potrzebny.  Eckhart  Tolle 
postrzega ego w następujący sposób: „W miarę, jak dorastasz, wyrabiasz sobie  
pewien myślowy obraz tego, kim jesteś. Powstaje on w wyniku tresury, jakiej  
poddaje cię twój krąg prywatny i kulturowy. Temu widmowemu "ja" możemy  
nadać miano "ego". Jego tworzywem jest działalność umysłu i tylko nieustanne  
myślenie  trzyma  je  przy  życiu.  Słowo  "ego"  używane  bywa  w  rozmaitych  
znaczeniach,  ja  jednak  określam  nim  fałszywe  "ja",  powstałe  wskutek  
nieświadomego utożsamiania się z umysłem”236.  Ego jest  to „stworzone przez  
umysł  poczucie  siebie,  uwarunkowane  przeszłością  i  szukające  spełnienia  w  
przyszłości”237. Natomiast wyższą jaźń Tolle określa jako „Jam Jest” –  głębsze 
ja, które nie ma nic wspólnego z przeszłością i przyszłością.

Ego zawsze czegoś szuka.  Czuje  się  niepełne i  poszukuje  czegoś,  co 
mogłoby do siebie dodać, aby poczuć pełnię. Jeśli  to uczucie niedostatku jest 
uświadamiane, to wywołuje ono zwykle wrażenie, że się na coś nie zasługuje, 
lub  do  czegoś  nie  dorasta.  Jeśli  nie  jest  –  to  wyraża  się  ono  jakąś 
niesprecyzowaną tęsknotą lub nostalgią za czymś nieokreślonym. To inspiruje 
ego do szukania. Celów swoich poszukiwań upatruje zawsze w przyszłości, stąd 
jego nieustanna troska o to, co kiedyś będzie. Dlatego chwila obecna zostaje  
zawsze  przez  ego  zredukowana  i  przestaje  być  celem,  a  staje  się  jedynie  
środkiem do celu. Ten,  który żyje poprzez swoje ego, przez większość czasu 
swego życia nie raduje się teraźniejszością, ale żyje dla przyszłości. Celem ego 

235 Nie  należy  utożsamiać  jaźni  w  tym  znaczeniu  z  freudowskim  „superego”.  Jest  to  coś 
zdecydowanie innego i większego. Dlatego niekiedy używa się określenia „wyższa jaźń”.

236 Eckhart Tolle, Potęga teraźniejszości, Wydawnictwo A , 2003 
237 Eckhart Tolle, Mowa ciszy, Studio Astropsychologii, 2009 
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nigdy nie jest to, co człowiek w danej  chwili  robi, ale przyszły wynik, który 
poprzez  to  działanie  ma  zamiar  osiągnąć.  Wyraża  się  to  w  przyszłych  
oczekiwaniach i nadziejach: „kiedy skończę kurs, to...”, „kiedy zdobędę dyplom 
to...”,  „kiedy  uzbieram  pieniądze,  to...”,  „kiedy  się  ożenię,  to...”,  „kiedy 
awansuję, to...”, „kiedy wyzdrowieję, to...”, „kiedy wreszcie pokażę wszystkim 
na  co  mnie  stać  to...”,  „kiedy przejdę  na  emeryturę  to...”,  itp.  Wszystkie  te  
nadzieje i plany są iluzoryczne. Nawet, jeśli ego zrealizuje swój cel,  przynosi to 
tylko  krótkotrwałą  satysfakcję,  która  nie  wystarcza  na  długo.  Ego  wytycza 
zatem następny cel  i  kontynuuje  swoje  szukanie.  Co ego ogłasza jako warte 
szukania?  Niezliczoną  ilość  różnych  rzeczy.  Jednak  na  ogół  większość  jego 
propozycji powinna zapewnić przede wszystkim szczęście, radość i miłość, bo 
są to wzniosłe i uniwersalne cele, które każdy jego nosiciel by zaakceptował.  
Ale ego boi się trwałości tych stanów,  bo w gruncie rzeczy jest zbudowane na 
strachu  przed  zagrożeniami,  na  tendencji  do  szukania  wrogów,  na  ciągłym 
atakowaniu  i  obronie  przed  atakiem.  Trwałe,  nieulotne  szczęście  i  miłość 
wykazałyby jego bezużyteczność. Dlatego, jak napisano w Kursie Cudów, „Ego 
ma pewność, że miłość jest niebezpieczna i to jest zawsze podstawą jego nauk.  
Ale ono nigdy nie przedstawia tego w ten sposób; każdy, który wierzy, że ego  
jest zbawieniem, wydaje się być mocno zaangażowany w poszukiwanie miłości.  
Jednak ego, chociaż do poszukiwania miłości bardzo aktywnie zachęca, stawia  
przy tym jeden warunek: nie znajdź jej. Jego nakazy można w prosty sposób  
podsumować następująco: „Szukaj i nie znajduj”. Jest to jedyna obietnica, jaką  
daje ci ego i jedyna, której ono dotrzyma. Albowiem ego realizuje swój cel z  
fanatycznym  uporem,  a  jego  osąd,  choć  mocno  nadwyrężony,  jest  w  pełni  
konsekwentny”238.  Oczywiście  miłość  nie  jest  jedynym pozornym celem ego. 
Wielu  goni  za  szczęściem,  a  w  rzeczywistości  uczestniczy  w  „wyścigu 
szczurów”. Wielu chce przeżywać swoje życie z radością, a po krótkotrwałym 
uniesieniu przychodzi smutek i melancholia. Ego przy tym podsuwa cele, które 
wydają się być bardzo atrakcyjne, jak pieniądze, władza, sława, uznanie, sukces 
zawodowy,  awans,  wymarzony  partner  lub  partnerka  życiowa,  piękny  dom, 
dalekie  podróże  i  wiele  innych.  Jednak  to  wszystko  samo  w sobie  nie  daje  
trwałej  satysfakcji.  Nawet,  jeśli  komuś udaje  się osiągnąć zamierzony cel,  to  
prędzej czy później stwierdza, że pustka, którą chciał w ten sposób wypełnić, 
jest  tam gdzie  była.  Partner  życiowy  okazuje  się  wymarzonym  tylko  przez 
pewien  czas,  a  potem trzeba  się  z  nim rozstać.  Jednak  ego,  nie  ujawniając  
rzeczywistych  przyczyn  tego  zjawiska,  ochoczo  nakłania  do  poszukiwania 
następnego  towarzysza  życia,  lub  w  przypadku  gdy  ból  rozstania  lub 
rozczarowanie związkiem są zbyt wielkie, tymczasowo kieruje uwagę na inny 
cel. Średnio zarabiające małżeństwo z dziećmi, żyjące w ciasnym mieszkaniu 

238 Kurs  cudów,  Tekst,  Rozdział  12,  podrozdział  IV  „Szukanie  i  Znajdowanie”.  Tłumaczenie 
Romuald Lipu-Akohard.
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przez  większą  część  swego  życia,  marzy  o  pięknym,  dużym  i  wspaniale 
wyposażonym  domu,  w którym mieszkałaby cała  rodzina  i  oszczędza  przez 
wiele  lat,  aby  zrealizować  ten  cel.  Dom w końcu  zostaje  wybudowany,  ale 
dorosłe  już  dzieci  rozjeżdżają  się  po świecie  i  dwoje  starszych ludzi  spędza 
samotnie  większość  czasu  w  pustym  budynku,  który  wcale  już  nie  cieszy,  
albowiem samotność nawet w pałacu bywa smutna. Ludzie ci wydają  się nie 
zauważać,  że  chociaż  ich  dom  wydaje  się  pusty,  to  mają  przecież  siebie. 
Człowiek,  który  całe  swoje  życie  poświęcił  pomnażaniu  stanu  swojego 
posiadania,  w  końcu  z  niezrozumiałych  dla  otoczenia  powodów  popełnia 
samobójstwo, mimo że wydawało się, iż nic mu nie brakuje.

Nie zawsze fiasko w poszukiwaniach inspirowanych przez ego kończy 
się tragicznie. Można powiedzieć nawet,  że są to na ogół rzadkie przypadki. 
Jednak  naczelna  zasada  ego  „szukaj  i  nie  znajduj”  realizowana  jest  bardzo 
często.  W  skrajnych  przypadkach  wyraża  się  ona  nawet  w  różnych 
uzależnieniach,  począwszy od  pracoholizmu,  seksoholizmu i  zamiłowania  do 
hazardu,  aż  do  alkoholizmu  i  narkomanii.  Jednak  na  ogół  jest  to  jedynie 
planowanie  takich  działań,  które  tylko  pozornie  zmierzają  do  jakiegoś 
wartościowego  celu,  a  w  rzeczywistości  przynoszą  niedoskonałe  rezultaty,  
stanowiące  tylko  pewien  marny  substytut  tego  celu,  często  z  różnymi  
nieprzewidzianymi efektami ubocznymi. 

Ego nie docenia teraźniejszości. Albo wyznacza jej rolę narzędzia, które 
służy do osiągnięcia czegoś w przyszłości, albo wykorzystuje teraźniejszość do 
wskrzeszania przeszłości. W tym pierwszym przypadku używa teraźniejszości 
do tworzenia planów na przyszłość, szukając w niej ulgi i spełnienia. Typowe,  
inspirowane przez ego myślenie przebiega wtedy na ogół tak: „Pewnego dnia,  
kiedy zdarzy się to czy tamto,  przyjdzie  czas, że będzie mi  dobrze.  Odnajdę 
wreszcie to, czego mi teraz brakuje (szczęście, miłość, spokój,  itp.)”. W tym 
drugim przypadku ego wykorzystuje  teraźniejszość do stałego przypominania 
przeszłości. Nawet gdy pozornie zajmuje się teraźniejszością, to patrzy na nią z 
perspektywy przeszłości.  Ten  sposób  widzenia  wykorzystuje  ono  do  stałego 
oceniania,  obwiniania,  osądzania  i  atakowania  różnych   rzeczy  w 
teraźniejszości,  z  powodów,  mających  swoje  źródło  w  przeszłości.   Nawet 
potajemnie  tworzy  sobie  pewien  składający  się  z  myśli  i  emocji  system 
energetyczny,  który  Eckhart  Tolle  nazwał  „ciałem  bolesnym”  i  którego 
większość ludzi nie jest świadoma, chociaż doświadcza skutków jego działania. 
Jest  ono  źródłem bólu  psychicznego  i  składają  się  nań  różne  destruktywne 
uczucia i emocje,  takie jak smutek, żal,  rozpacz, gniew, złość czy nienawiść, 
które wypływają  z negatywnych myśli  stanowiących ocenę wydarzeń z mniej 
lub bardziej odległej przeszłości. Tolle pisze: „Ciało bolesne zbudowane jest z  
uwięzionej  energii  życiowej,  która  odszczepiła  się  od  całości  twojego  pola  
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energetycznego  i  zyskała  chwilową  autonomię  w  wyniku  nienaturalnego  
procesu  utożsamienia  z  umysłem.  Zwróciło  się  przeciwko  sobie  i  stało  się  
wrogie życiu, niby zwierzę, próbujące pożreć własny ogon”239. 

Istnienie ego jest uzależnione od specyficznego typu myślenia, które z 
kolei  podtrzymywane  jest  przez strach.  Ego zawsze stara  się  minimalizować 
strach  do  akceptowalnego  poziomu,  a  nawet  kreuje  się  na  obrońcę  przed 
różnymi zagrożeniami, ale nigdy nie usuwa tego strachu całkowicie, bo jest on 
mu niezbędny do podtrzymywania  wiary,  że jest  ono człowiekowi  potrzebne 
jako doradca i obrońca. Jednak jest to fałszywy powiernik, który sam boi się  
wszystkiego, w tym swego unicestwienia. Jest niepewne siebie i przekonane, że 
stale  mu  coś  zagraża,  nawet  wtedy  gdy  stwarza  wrażenie,  że  jest  nadęte  i 
zadufane  w  sobie.  Według  Eckharta  Tolle  „Z  punktu  widzenia  ego  śmierć  
nieustannie  czyha tuż  za rogiem.  Gdy  utożsamiasz  się  z  umysłem,  lęk  przed  
śmiercią  wywiera  wpływ na wszystkie  aspekty  twojego życia.  Nawet  coś  tak  
pozornie trywialnego i "normalnego", jak przemożna chęć stawiania na swoim i  
udowadniania, że rozmówca nie ma racji – obrona postawy umysłowej, z którą  
się utożsamiłeś – bierze się z lęku przed śmiercią. Jeśli utożsamiasz się z jakąś  
postawą umysłową i  nagle  się  okazuje,  że  jesteś  w błędzie,  twoje  oparte  na  
tożsamości z umysłem poczucie "ja" staje w obliczu groźby unicestwienia. Ty  
jako ego nie  możesz  więc  sobie  pozwolić  na to,  żeby nie  mieć  racji.  Być w  
błędzie znaczy umrzeć. Wiele wojen stoczono o to, kto ma słuszność, i z tegoż  
powodu rozpadło się niezliczone mnóstwo związków”240.

Ego  boi  się  swojej  „śmierci”,  ale  jest  ono  tylko  pewnym  układem 
energetycznym i nie należy go utożsamiać z energią, która ten układ tworzy.  
Mówiąc innymi słowy, ego to pewien system myślowy, a nie umysł, w którym 
ten  system powstaje.  Unicestwienie  ego  nie  zniszczy  energii  myślowej,  ani 
zaszkodzi samemu umysłowi, a jedynie uwolni od szalonego doradcy, który nie 
zna się na niczym. Ego bowiem to jedynie nasza wiara w to, czym jesteśmy. 
Stosując analogię informatyczną możemy powiedzieć, że ego to tylko pewien 
program w  komputerze umysłu, a nie cały komputer; program, który uważa się  
za  system operacyjny  i  nadał  sobie  najwyższy priorytet,  a  w rzeczywistości  
wcale nie jest taki ważny, bo bez niego komputer będzie działać nawet lepiej i 
szybciej. Według Eckharta Tolle „brak ego pozwala przekroczyć granice tego,  
co dotychczas uważałeś za swoje ja”.

Tak wiec można żyć bez ego i całkowicie się go pozbyć. Ale nie da się z 
nim walczyć, ponieważ wszelki opór je tylko umacnia. Skutecznym sposobem 
jest niestawianie oporu. Jednak to stwierdzenie trzeba właściwie rozumieć. Nie 

239 Eckhart Tolle, Potęga teraźniejszości, Wydawnictwo A , 2003 
240 Eckhart Tolle, Potęga teraźniejszości, Wydawnictwo A , 2003 
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chodzi tu żeby się poddać i spełniać wszystkie życzenia ego. Chodzi o to, aby 
nie  osądzać  teraźniejszości  i  pogodzić  się  z tym,  co jest.   Jeśli  na  przykład 
komuś  zdarzyło  się  coś  nieprzyjemnego,  stłukł  przez  przypadek  cenną  wazę 
teściowej, został ochlapany przez samochód, wpadł do kałuży pełnej błota lub 
wdepnął w psie gówno, wówczas typową reakcją jest złość wyrażająca sprzeciw 
wobec tego co jest. Ten sprzeciw wobec teraźniejszości często pociąga za sobą 
obwinianie siebie o nieostrożność, kierowcy o nieuwagę lub właścicieli psów o 
niefrasobliwość i lenistwo. Ale stawianie oporu temu co nieuniknione nie ma 
sensu. Dużo mądrzejsze jest pogodzenie się z tym, co się stało i podjęcie działań 
naprawczych  jak  próba  odkupienia  wazy  lub,  jeśli  to  niemożliwe  – 
udobruchania teściowej, oczyszczenia ubrania z błota lub oczyszczenia buta z 
psich ekskrementów. 

Zasada  niestawiania  oporu  jest  jednym  z  najlepszych  sposobów 
zignorowania ego. Głosił  ją  już prawie dwa tysiące lat temu Jezus mówiąc o 
nadstawianiu  drugiego  policzka,  choć  przez  wielu  została  potem  błędnie 
zrozumiana i przekazana. Nie chodzi tu o to, aby wystawiać się na cierpienie lub 
zniewagę, ale aby pokazać, że dla wyższej jaźni uderzenie w policzek nic nie  
znaczy i – w przeciwieństwie do tego, co uważa na ten temat ego – taki czyn  
hańbi  nie  tego,  kto  został  uderzony,  ale  tego,  kto  uderzył.  Ostra  reakcja 
wywołana  przez  wymierzony  policzek  byłaby  podyktowana  złością  i 
rozogniłaby  tylko  konflikt,  nie  przynosząc  niczego  dobrego,  a  czasem 
pociągając  za  sobą  nieprzewidywalne  rezultaty241.  Nadstawianie  drugiego 
policzka  symbolizuje  nieosądzanie  teraźniejszości;  to  jest  raczej  jej  pełna 
akceptacja, bez względu na to jaka ta teraźniejszość wydaje się być. Rezygnacja 
z  oporu,  do  którego  zachęca  ego,  jest  działaniem  pozytywnym,  w  dalszej 
perspektywie  dużo  skuteczniejszym  niż  reakcja  powodowana  gniewem, 
rozgoryczeniem bądź rozpaczą. Chodzi tu o opór psychiczny raczej niż fizyczny,  
więc rezygnacja z takiego oporu nie oznacza bierności i powstrzymywania się 
od przeciwdziałania jakiemuś złu, ale wręcz przeciwnie – o precyzyjne działania 
w atmosferze spokoju wewnętrznego.  Opór lansowany przez ego jest  zwykle  
beznadziejnie głupi i prawie zawsze bardziej szkodzi niż pomaga.

Inny dobry sposób  na  ego to  przestać  nałogowo myśleć.  Nieustanna 
biegunka  myśli,  tak  typowa  dla  wielu  umysłów,  to  woda  na  młyn  ego. 
Przeciętny umysł wciąż toczy sam ze sobą wewnętrzny dialog, skacząc z tematu 
na temat jak pijana małpa. Zwykle udaje się przerwać ten dialog na kilka, może 
kilkanaście  sekund,  po  czym  dialog  powraca.  W  owym  przerwaniu 
wewnętrznego dialogu nie chodzi o to, aby całkowicie zaniechać myślenia, ale 
by nie tracić energii na niepotrzebne myślenie. Jeśli przestaniemy identyfikować 

241 W czasach, gdy honoru broniono za pomocą pojedynków, mogłoby to oznaczać nawet czyjąś 
śmierć.
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się  ze  swoim umysłem,  to  wówczas  kontrolę  nad  umysłem przejmuje  nasza 
wyższa jaźń,  która  używa  umysłu  tylko  wtedy,  gdy jest  to  niezbędne.  Takie 
myślenie przestaje być chaotyczne, nabiera spójności i staje się przez to bardziej 
skuteczne.  Ego to  twór  umysłu  i  kontrola  nad  myślami  oznacza  koniec tego 
uzurpatora  tożsamości.  Umiejętność  zaprzestania  wewnętrznego  dialogu  ma 
jeszcze  jedną  zaletę  –  otwiera  nas  na  wyższe  wymiary  rzeczywistości  i  
nierzadko uruchamia  to,  co zwykle  określa  się  jako  zdolności  paranormalne.  
Albowiem to, co duchowe, dokonuje się w ciszy.

Jak przerwać wewnętrzny dialog? Przede wszystkim trzeba zdać sobie 
sprawę  z  tego,  że  taki  wewnętrzny  dialog  istnieje.  Następnie  przestać 
identyfikować się z własnym strumieniem myśli i przyglądać się im z pozycji  
obserwatora  zewnętrznego.  W  końcu  starać  się  zatrzymać  ten  strumień.  Na 
początku udaje  się  to tylko w stanie  odprężenia,  ale  i  tak po krótkim czasie  
wewnętrzny dialog powraca.  W miarę  ćwiczeń przerwa w myśleniu staje  się  
coraz dłuższa. Tym, którzy w ogóle nie potrafią wyłączyć swych myśli, radzi się 
aby najpierw opanowali  chaos we własnym umyśle.  Zamiast  myśleć  o wielu 
rzeczach  na  raz  powinni  skupić  się  na  jednej  rzeczy.  Jest  wiele  technik 
medytacyjnych242,  które  wykorzystując  różne  wyobrażenia,  słowa  czy  inne 
przedmioty skupiające uwagę, pozwalają skutecznie opanować niesforny umysł. 
Jedną z bardziej  znanych metod wyciszania umysłu jest technika oddechowa, 
która wymaga skupienia się na własnym oddechu i wykonywania określonych 
ćwiczeń oddechowych. 

Kolejna metoda eliminacji ego to skupianie się na teraźniejszości i jej  
pełna  akceptacja.  Chodzi  nawet  o  coś  więcej  –  o  uczynienie  teraźniejszości  
swoim przyjacielem. Albowiem ego zwykle czyni odwrotnie, skupiając się na 
przeszłości lub przyszłości. Decyzja, aby zaprzyjaźnić się z teraźniejszością, jest  
końcem ego. Ego nigdy nie docenia tego, co jest teraz, albowiem żyje w czasie 
odległym od teraźniejszości.  Dla  umysłów zdominowanych  przez ego prawie 
każda myśl, która się pojawia w umyśle, koncentruje się na tym co było lub na 
tym co będzie.  Przeszłość stworzyła bowiem tożsamość, którą ego uznaje, a 
przyszłość ma ją dopełnić.  Chwila obecna jest  przez ego w najlepszym razie 
traktowana jako środek wiodący do celu umiejscowionego w przyszłości. Jeśli 
nie  współgra  ona  z  tym  celem,  jest  uważana  za  przeszkodę,  którą  trzeba 
pokonać. Toczące się życie ego postrzega wtedy jako problem do rozwiązania, a 
niecierpliwość,  frustracja  i  stres  stają  się  codzienną  rzeczywistością.  W 
najgorszym razie ego chwilę obecną traktuje jako wroga. Za każdym razem, gdy 
ktoś nienawidzi tego co robi, przeklina to, co się wydarza, narzeka na istniejące  

242 Wiedzy na temat technik opanowywania własnego umysłu można się dopatrywać nawet  w 
różnych mądrościach ludowych. Jedna z nich radzi wyciszać rozgorączkowany umysł poprzez 
„liczenie baranów”, co niekiedy ułatwia zasypianie.
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warunki,  osądza,  obwinia,  oskarża  i  jest  gotów  atakować  –   pozostaje  w 
konflikcie z teraźniejszością i przez to staje się skłócony z życiem.  Życie wtedy 
niezmiennie  odpowiada:  „Chcesz wojny,  więc będziesz na pewno ją  miał”.  I 
wówczas  wszystko,  co  się  dzieje  wokół  tego  kogoś,  jest  przez  niego 
doświadczane jako wrogie i nieprzyjazne.

Przyjaźń z teraźniejszością polega na tym, aby traktować ją jako cel sam 
w sobie243.  Albowiem tak  naprawdę  istnieje  tylko  teraźniejszość.  Przeszłość 
odeszła i pozostała tylko bladym wspomnieniem, a przyszłość się jeszcze nie 
wydarzyła.  Trzeba więc przestać przejmować się czasem. Nie chodzi tu o czas 
fizyczny,  zegarowy,  który  –  dopóki  przebywamy  w  naszych  ciałach  –   ma 
istotne znaczenie, bowiem obecnie nie sposób żyć na tym świecie bez zegarka i  
tylko ci nieliczni, którzy mieszkają w dżungli amazońskiej, potrafią się jeszcze 
bez niego obejść. Chodzi o eliminację czasu psychicznego, czyli permanentnego 
zaabsorbowania naszej świadomości tym co było i tym co ma nadejść. Życie w 
teraźniejszości  to skupianie się na tym, co się robi teraz, a nie na przyszłych  
rezultatach obecnego działania. To rezygnacja ze stałego oczekiwania na to co 
się ma wydarzyć, a co jest podyktowane określonymi potrzebami. Neale Donald 
Walsh  wyraził  to  w  następujących  słowach:  „Bądź  bez  potrzeb.  Pragnij  
wszystkiego. Bierz to, co przychodzi”244. Tego żadne ego nie wytrzyma!

***

Czym  więc  jest  ego?  Niezbędną  świadomą  organizacją  psychiczną 
człowieka,  czy szkodliwym tworem? Prawdziwą tożsamością,  czy fałszywym 
ja?  Obrońcą  przed  zagrożeniami,  czy  czymś,  co  samo  stwarza  zagrożenia? 
Mądrym, życiowym przewodnikiem czy szalonym doradcą? Pocieszycielem w 
nieszczęściu czy sprawcą nieszczęść? Zbawieniem czy przekleństwem? 

Dla  każdego człowieka  ego jest  tym,  za  co  je  uważa.  Niektórzy tak 
mocno utożsamiają się z tym wytworem umysłu, że w ogóle nie posługują się  
owym pojęciem; zawsze i w każdej sytuacji mówią po prostu „ja”. Inni mniej  
lub bardziej zdają sobie sprawę z istnienia ego, ale nadal w dużym stopniu się z 
nim identyfikują.  Takich ludzi  zdaje się jest  wciąż przeważająca większość.  
Jednak stale rośnie liczba tych, którzy zaczynają sobie stopniowo uświadamiać, 
że są nie tylko czymś więcej niż ciałem fizycznym, ale także czymś więcej niż 
umysłem.  Jest  to  nieunikniony  proces,  chociaż  bardzo  powolny. 
Prawdopodobnie najbliższe lata przyniosą jego przyspieszenie, choć być może 
dla niektórych w bolesny sposób. Niestety,  tylko nieliczna grupa ludzi na tej 

243 Znawcy zagadnienia twierdzą nawet, że permanentne skupianie się na teraźniejszości pozwala  
nie tylko wyeliminować ego, ale wykroczyć poza czas w stronę „Wiecznego Teraz”.

244 Neale Donald Walsh., Rozmowy z Bogiem, księga druga, Limbus, Bydgoszcz, 1998, s. 208
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Ziemi potrafiła dotychczas skutecznie, trwale i całkowicie zneutralizować swoje  
ego.  Ludzi  tych  można  w  pewnym  sensie,  innym  niż  religijny,  uważać  za 
zbawionych.  Albowiem,  mimo  że  ego  kreuje  się  na  zbawiciela,  właśnie 
uwolnienie od ego jest zbawieniem.

Hasło opracowano w 2010 roku. Powrót do spisu treści.

Ekspert
Słowo ekspert pochodzi od łacińskiego wyrazu  expertus, określającego 

kogoś,  kto  jest  w  czymś  doświadczony.  Ekspert  jest  więc  kimś  doskonale 
obeznanym z określoną dziedziną, mającym w niej dużą wiedzę praktyczną. To 
specjalista, znawca zagadnienia, tematyki czy przedmiotu, którym się zajmuje.  
Ponieważ ekspert zna się na rzeczy, w której się specjalizuje, stąd synonimem 
tego słowa jest wyraz rzeczoznawca. Ma dużą wprawę w praktycznym używaniu 
swojej  wiedzy z dziedziny będącej  przedmiotem jego zainteresowań,  dlatego 
jest też często określany jako biegły. 

Ekspert  jest  często powoływany do wydawania  orzeczeń w sprawach 
wymagających zastosowania  jego wiedzy i  umiejętności.  Jest  niejednokrotnie 
proszony o opinię w kwestiach niejasnych lub spornych. Orzeczenia ekspertów 
zwą  się  ekspertyzami  i  są  rezultatem  badania  przez  nich  przedmiotów 
materialnych,  zjawisk,  wydarzeń  i  faktów  wymagających  oceny  lub  opinii. 
Dokonuje  się  ekspertyz  dotyczących  rozmaitych  dziedzin.  Rzeczoznawcy 
wypowiadają się w wielu sprawach, między innymi  ustalają daty i przyczyny 
zgonów, interpretują przepisy prawa, oceniają wartość twórczości artystycznej,  
szacują  wiek  przedmiotów  pochodzących  z  wykopalisk  archeologicznych, 
badają autentyczność dzieł sztuki, dokonują analizy porównawczej  pisma czy 
głosu  i  orzekają  o  przyczynach  katastrof.  Niekiedy  nawet  orzekają  w  tak 
błahych kwestiach jak ta, czy dana wypowiedź jest obraźliwa, czy też nie 245. W 
sprawach złożonych lub dużej wagi często powołuje się komisję, w skład której 
wchodzą eksperci z różnych dyscyplin wiedzy.

Jedną  z dziedzin,  w której  eksperci  mają  wiele  do powiedzenia,  jest 
kryminalistyka. Biegli często wydają orzeczenia w różnych sprawach zlecanych 
im przez policję, prokuraturę czy sąd. Istnieje zresztą podgrupa tzw „biegłych  
sądowych” umieszczona na specjalnej liście, chociaż w razie potrzeby mogą być  
również  powoływani  eksperci  spoza  tej  listy.  Rzeczoznawcy  są  angażowani 
zwykle po to, aby wyjaśnili sądowi wskazane przez niego okoliczności sprawy.  

245 Chodzi o fakt autentyczny. Gdy jeden z posłów powiedział, że „uważa prezydenta za chama” i 
sprawą zajęła się prokuratura, prokurator umorzył sprawę, powołując się na opinię eksperta 
językoznawcy.
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Sędziowie nie są w stanie ogarnąć w całości aktualnego stanu wiedzy, która w 
dzisiejszych  czasach  jest  bardzo  rozległa,  dlatego  często  muszą  korzystać  z 
pomocy biegłych.

Biegłość w jakiejkolwiek dziedzinie była zawsze wysoce ceniona, nawet 
wtedy, gdy chodziło tylko o wprawę w posługiwaniu się maczugą. Jednak taką 
biegłość mogło wówczas osiągnąć wielu ówczesnych przedstawicieli  gatunku 
homo sapiens, ponieważ używanie maczugi było rzeczą dość prostą. W czasach 
współczesnych  pojawia  się  coraz więcej  spraw,  w której  mogą  mieć  coś  do 
powiedzenia tylko specjaliści o wysokich kwalifikacjach. Obecnie niemal każda 
dyscyplina naukowa ma swoich rzeczoznawców. Do udzielania odpowiedzi na 
stawiane  dziś  trudne  pytania  potrzebna  jest  rozległa  i  złożona  wiedza, 
wymagająca długich i żmudnych studiów oraz wieloletniej praktyki, jak również 
skomplikowana  aparatura  badawcza.  Badania  genetyczne,  różnego  rodzaju 
metody spektroskopowe, prześwietlenia rentgenowskie, badania ultradźwiękowe 
oraz  inne  najnowsze  zdobycze  fizyki,  a  także  rozliczne  zastosowania 
komputerów – to tylko kilka przykładów mocnych narzędzi, jakimi dysponują 
dziś eksperci. Obecnie ich możliwości są tak duże jak nigdy dotąd, mogą więc 
stawiać  czoło  coraz  większym  wyzwaniom.  Z  tego  powodu  pozycja 
rzeczoznawców w społeczeństwie jest wysoka. Nie tylko organa ścigania i sądy,  
ale również wiele innych podmiotów korzysta z usług rzeczoznawców. Również 
osoby indywidualne często zwracają się do biegłych,  prosząc o różne opinie,  
oceny i  wyceny.  Niekiedy jest  to  nawet  wymóg ustawowy.  Ludzie  w wielu 
kwestiach liczą na pomoc ekspertów, ceniąc ich użyteczność społeczną.

Z  działalnością  ekspertów  wiążą  się  więc  określone  oczekiwania  i 
nadzieje, które jednak nie zawsze mogą być spełnione. Mimo to znaczna część 
społeczeństwa  jest  przekonana  co  do  pewności  ekspertyz  i  nieomylności 
ekspertów. Taka postawa nierzadko ma swoje źródło w scjentyzmie i  czasem 
przejawia  się  nawet  jako  coś  w  rodzaju  świeckiego  bałwochwalstwa.  
Rzeczoznawcy nie  są  ani  jasnowidzami  ani  cudotwórcami.  Nauka,  którą  się 
posługują,  mimo  że  może  obfitować  w  najnowsze  zdobycze,  również  nie 
gwarantuje  cudownych  objawień.  Chociaż  czasem pozwala  odpowiedzieć  na 
wiele  pytań,  to  jednak nie  zawsze i  nie w każdych okolicznościach.  Jeden z 
profesorów  akustyki,  specjalizujący  się  między  innymi  w  analizie  mowy,  
zapytany, czy komputerowe metody rozpoznawania głosu ludzkiego, jakimi się 
posługiwał  w  swoich  ekspertyzach,  dają  wystarczająco  dużą  pewność, 
odpowiedział krótko: „czasami tak, czasami nie”.  Otóż to! Czasami tak, ale nie 
zawsze. Nierzadko zdarzają się głosy łudząco podobne, zwłaszcza w rodzinie.  
Jeśli człowiek nie jest w stanie  ich rozróżnić, to tym bardziej maszyna. Pogląd,  
że  każdy  głos  można  zawsze  jednoznacznie  zidentyfikować,  to  mit 
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rozpowszechniany  przez  organy  ścigania,  dziennikarzy246 i  niekiedy  przez 
samych  ekspertów.  Podobnym  mitem  jest  przekonanie,  że  każdy  montaż 
dźwięku można wykryć.  Przestępców wykrywa  się  dzięki  popełnianym przez 
nich błędom,  dlatego najłatwiej  ujawnić  działania  amatorskie.  Profesjonaliści 
zwykle błędów nie popełniają i śladów nie zostawiają. W przypadku montażu 
nagrania  akustycznego typowe błędy to  prymitywne  „sklejanie”  kilku nagrań 
lub „wycinanie” fragmentów zapisu dźwiękowego. Takim nieudolne działania 
powodują  łatwą  do  wykrycia  nieciągłość  zdarzeń  dźwiękowych.  Ponadto 
pojawia się charakterystyczny zapis w miejscu łączenia nagrań lub wycięcia ich 
fragmentów,  niekiedy  słyszalny  w  postaci  trzasku  lub  innego  typowego 
dźwięku.  Jeśli  nawet  uda  się  go  wyeliminować,  a  w  miejscu  łączenia 
fragmentów nie ma głośnych dźwięków, to montaż można wykryć  analizując 
zdarzenia  dźwiękowe  zachodzące  w  tle,  w  tym również  szum.  Na  przykład 
zmiany w widmie  szumu  mogą  świadczyć  o  tym,  że  dany fragment  zapisu, 
którego  te  zmiany  dotyczą,  został  nagrany  w  innym  miejscu  lub  innym 
sprzętem. Kiedyś stosunkowo łatwo było wykryć montaż dźwięku zapisanego na 
taśmie  magnetycznej.  Dziś  można  ten  dźwięk  przekopiować  do  komputera, 
dokonać  jego  cyfrowej  obróbki  i  skopiować  z  powrotem na  taśmę.  Dźwięk 
zapisany cyfrowo łatwo przerabiać nawet ogólnie dostępnymi programami. Jeśli 
do dzieła zabierze się fachowiec, który zna się na rzeczy i w pełni wykorzystuje  
możliwości komputerowych metod przetwarzania dźwięku, to praktycznie może 
zrobić  z tym dźwiękiem wszystko  w sposób niewykrywalny.  Żaden uczciwy 
ekspert nie będzie mógł wówczas jednoznacznie stwierdzić, że dźwięk nie był 
montowany,  ale tylko to,  że on nie był  w stanie nic takiego wykryć.  Jednak 
niektórym  rzeczoznawcom  takie  słowa  ciężko  wychodzą  spod  pióra,  bo  to 
obniża ich autorytet. Na domiar złego, jeśli nawet ktoś się na to zdobędzie, to  

246 Niestety,  w  dzisiejszych  czasach  duża  liczba,  a  może  nawet  przeważająca  większość  
dziennikarzy i innych występujących na antenie pracowników telewizji nie ma wykształcenia  
ścisłego. Ci ludzie nie znają się ani na matematyce, ani na fizyce, ani na technice, co widać po 
ich  wypowiedziach.  Ciekawe,  że  w  okresie,  gdy  rządzili  komuniści,  ludzi  z  wyższym 
wykształceniem fizycznym,  matematycznym  lub  technicznym  było  w  środkach  masowego 
przekazu znacznie więcej. Nawet ci, którzy zapowiadali pogodę, studiowali geofizykę i dobrze 
znali  się  na meteorologii.  Dziś  jeden  z  takich panów z rozbrajającą szczerością  przyznaje  
publicznie, że nie wie dlaczego w czasie burzy, gdy blisko uderzają pioruny, nie należy stać w 
rozkroku.  A  inna,  skądinąd  piękna  prezenterka  pogody  używała  pojęcia  „temperatura  w 
słońcu”,  które  z  fizycznego punktu  widzenia  jest  bez sensu,  bo nie  jest  obiektywną  miarą 
temperatury powietrza,  lecz tylko  miarą  nagrzewania się  konkretnego  termometru,  którego 
temperatura w słońcu zależy od jego konstrukcji. Prawdziwa meteorologia mierzy temperaturę 
powietrza w cieniu, dlatego termometry używane do tego celu są zawsze osłonięte. Można też  
mierzyć różnymi metodami intensywność promieniowania słonecznego, ale nigdy temperaturę 
w  słońcu.  Z  drugiej  strony  prawdą  jest,  że  popularne  termometry  pokazują  w  słońcu 
temperaturę  znacznie  wyższą niż w cieniu,  bo same się od   słońca nagrzewają.  Ale każdy 
inaczej,  w  zależności  od  modelu,  barwy  obudowy,  sposobu  zamontowania,  kąta  padania 
promieni słonecznych i miejsca ustawienia.
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bałwochwalcza  wiara  w  biegłych  i  tak  może  doprowadzić  do  fałszywego 
wniosku, że jeśli ekspert czegoś nie wykrył, to tego nie ma.

Innym  rozpowszechnionym  mitem  jest  pogląd,  że  dane  usunięte  z 
twardego dysku komputera  można zawsze odzyskać.  No, jeśli  nie zawsze, to  
przynajmniej  bardzo  często.  Ten  nieprawdziwy  pogląd  jest  nierzadko 
rozpowszechniany,  zwłaszcza  w  telewizji,  przez  ludzi,  którzy  się  na  tym 
kompletnie nie znają.  A przecież sprawa jest dość prosta.  System operacyjny 
komputera nigdy nie usuwa danych z twardego dysku. Nie ma takiej potrzeby. 
Gdy trzeba zmienić te dane na inne, stare dane są po prostu zastępowane przez 
nowe.  Po  zastąpieniu  tych  starych  danych,  ich  odzyskanie  jest  absolutnie 
niemożliwe.  Co  robi  zatem  komputer,  gdy  użytkownik  komputera  wyda 
polecenie „usuń plik”247? Wymazuje tylko kilka bajtów z nagłówka tego pliku. I 
to  wszystko.  Owo  usunięcie  kilku  bajtów  powoduje,  że  system  operacyjny 
komputera traktuje to miejsce na dysku, które dotychczas było zajmowane przez 
ów plik, jako niezajęte i gotowe do przyjęcia nowych danych. Jednak, dopóki te  
nowe dane nie zostaną tam wpisane, stary plik wciąż istnieje i bardzo łatwo go 
odzyskać, wpisując na nowo usunięte bajty do jego nagłówka248. Jeśli zrobi się 
to dostatecznie szybko, wówczas istnieje duża szansa na to, że plik zostanie w 
pełni  odzyskany.  Jednak,  gdy  przed  próbą  ratowania  pliku  użytkownik 
komputera pracuje na nim intensywnie, zapisując nowe pliki, wówczas jest duże 
prawdopodobieństwo, że w miejscu, gdzie był stary plik, zostaną wpisane jakieś 
nowe dane, a wtedy odzyskanie starych staje się niewykonalne. Ponadto, system 
operacyjny komputera, jak również wiele różnych programów, zapisuje różne 
dane  na  dysku  automatycznie,  bez wiedzy użytkownika.  Wystarczy więc,  że 
komputer zostanie uruchomiony na czas dłuższy i po sprawie. Im dłużej pracuje  
się na komputerze od chwili usunięcia pliku lub im więcej nowych plików na 
nim zapisano, tym mniejsze nadzieje na to, że coś da się odzyskać. Po pewnym 
czasie staje się to więc niemożliwe, a w najlepszym razie można co najwyżej  
uratować jakieś fragmenty usuniętego pliku.

Uniemożliwienie  odratowania  usuniętych  danych  jest  bardzo  łatwe, 
nawet  bez  specjalistycznego  oprogramowania.  Jeśli  ktoś  na  przykład  chce 
podarować lub sprzedać komuś swój komputer bez ryzyka, że nowy użytkownik 
odzyska jakieś jego dane osobiste, wówczas po usunięciu tych poufnych danych 
(z SHIFT-em),  wystarczy wypełniać  dysk  dowolnymi  innymi  danymi,  takimi 
które  mogą być  ujawnione,  aż do uzyskania  komunikatu,  że dysk  jest  pełny. 

247 W systemie operacyjnym Windows to polecenie musi być wydane z przetrzymanym klawiszem 
SHIFT,  w  przeciwnym  razie  system w ogóle  pliku  nie  usunie,  a  tylko  przeniesie  go  do 
schowka.

248 Można tego dokonać za pomocą specjalnych programów.
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Teraz wystarczy te nowe dane z powrotem usunąć i to wszystko249. Stare dane są 
już praktycznie nie do odzyskania. 

Przykładem bałwochwalczego  zaufania  do  ekspertów były  przesadne 
nadzieje na uzyskanie po ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego 
dokładnej  odpowiedzi  na pytanie,  jak zginął  i  czy był  to zamach polityczny.  
Stawiano  przy  tym  fałszywą  alternatywę  wykluczającą,  że  albo  to  była  
katastrofa, albo zabójstwo (zastrzelenie, otrucie, itp.). A przecież mogło to być i  
jedno  i  drugie.  Wystarczyło  przecież,  aby  pilot  otrzymał  zadanie  zatopienia 
samolotu  oraz  aby  generałowi  uniemożliwiono  opuszczenie  kabiny.  Żaden 
ekspert  nie  mógłby  wtedy  wykryć  na  podstawie  badania  zwłok,  czy  taka 
katastrofa była  „prawdziwa”, czy też nie. Inny przykład to rozpowszechniane 
ostatnio przez środki masowego przekazu przekonanie, że sekcja zwłok może 
jednoznacznie  stwierdzić,  czy  mamy  do  czynienia  z  samobójstwem  czy  z 
zabójstwem. Jakże często media podają takie stwierdzenia, jak: „sekcja zwłok 
wykluczyła  udział  osób  trzecich”  lub  „sekcja  wykazała,  że  X  popełnił  
samobójstwo”. Oczywiście badanie ciała zmarłego może czasem ujawnić pewne 
istotne fakty, np. obrażenia na ciele denata, które mogłyby świadczyć o walce, 
jaką stoczył przed śmiercią i tym samym potwierdzić hipotezę o udziale osób 
trzecich. Jednak brak takich śladów wcale nie oznacza, że takiego udziału nie  
było.  Dobrze  wyszkoleni  fachowcy  od  zabijania  na  ogół  nie  pozostawiają 
śladów. Mimo to brak dowodów zabójstwa skłania zwykle organa ścigania do 
przyjęcia hipotezy najprostszej, tj. nieszczęśliwego wypadku lub samobójstwa. 
Jest  to  zgodne  z  zasadą  „brzytwy Ockhama”  i  przez  to  uzasadnione,  trzeba 
jednak zawsze pamiętać o tym, że przyjęcie najprostszej, a przez to najbardziej  
prawdopodobnej wersji zdarzeń jest tylko ludzką decyzją i dlatego nigdy nie jest 
ono równoznaczne z udowodnieniem prawdy o tych zdarzeniach.

Tak więc eksperci nie zawsze są w stanie dojść do prawdy i czasem się 
mylą.  Niekiedy dwóch ekspertów wydaje sprzeczne opinie w tej samej sprawie. 
Bywa  i  tak,  że  eksperci  się  mylą  nawet  wtedy,  gdy  w  przypadku  wielkiej 
katastrofy powołuje się specjalną komisję do zbadania jej przyczyn. Ale zawsze 
wydają jakąś ekspertyzę, w której niezwykle rzadko, jeśli w ogóle, znajdują się 
słowa:  „nie  wiemy”,  „nie  potrafimy”,  „nie  jesteśmy  w  stanie”.  O  ile  w 
przypadku  dociekań  nie  związanych  z  popełnieniem przestępstwa  nie  ma  to 
zwykle  większego  znaczenia,  to  dla  ekspertyz  kryminalistycznych  trafność 
orzeczenia  jest  bardzo  istotna.  Czasami  od  takiej  ekspertyzy  może  zależeć 
czyjaś wolność lub w przypadku krajów stosujących karę śmierci – nawet życie. 
Jednocześnie wielu sędziów przywiązuje dużą wagę do różnych ekspertyz, które 
zwalniają ich od myślenia.  Również prokuratorzy wolą się czasem podeprzeć 

249 Inny,  dość  skuteczny sposób,  to  zrobienie  porządkowania  dysku  po  uprzednim usunięciu  
poufnych plików.
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opinią  biegłego,  za  którą  zapłacą  podatnicy,  niż  wykorzystać  swój  zdrowy 
rozsądek250.  Czasem cenią orzeczenia biegłych bardziej niż zeznania świadków. 
Jeśli  dwóch  świadków  zgodnie  stwierdza,  że  samochód  bezpośrednio  przed 
wypadkiem i w chwili wypadku miał wyłączone światła, a rzeczoznawca orzeka, 
że  się  paliły,  to  co  jest  bardziej  wiarygodne?  Jeśli  przyznaje  się  rację  
rzeczoznawcy,  oskarżając  równocześnie  owych  świadków  o  składanie 
fałszywych zeznań, to o czym to świadczy? I jakim cudem rzeczoznawca mógł 
wydać taką ekspertyzę, jeśli nie był jasnowidzem?

Problem  niepewności  orzeczeń  biegłych,  a  zwłaszcza  ekspertyz 
kryminalistycznych, jest bardzo istotny. Można zaryzykować twierdzenie, że co 
najmniej  połowa  wszystkich  ocen  rzeczoznawców  jest  niepewna.  A  może 
jeszcze  więcej.  A  równocześnie  dla  sądów  bardzo  ważne  jest  określenie  
pewności  ekspertyzy,  bo  tylko  wtedy,  gdy jej  wyniki  są  znaczące,  można ją 
uwzględnić przy wydawaniu wyroku. I chociaż sędziowie nie mogą oczekiwać 
od ekspertów absolutnej pewności ich orzeczeń, liczą na stwierdzenia typu „jest  
wysoce prawdopodobne, że...”, „z bardzo dużym prawdopodobieństwem można 
orzec,  że...”,  i  tym podobne.  Rzeczoznawcy,  którzy wydają  zbyt  dużo opinii  
niepewnych, stopniowo tracą autorytet i przestają się liczyć. Po pewnym czasie 
tracą  w ten  sposób  również  źródło  dochodów,  bo  nikt  nie  chce  powoływać 
biegłego, którego opinie są zazwyczaj  typu „na dwoje babka wróżyła...”.  Od 
wybitnego  specjalisty  wymaga  się,  aby  wiedział.  Im za  wybitniejszego  jest  
uważany, tym większe są wobec niego oczekiwania i tym większy ciężar na nim 
spoczywa. Cóż więc mu pozostaje? 

250 Na przykład dla ustalenia, czy pewne słowa są obraźliwe.   Skłonność do obrazy jest cechą 
indywidualną, dlatego ta sama treść wypowiedzi jednego może obrazić, a drugiego nie. Jednak  
bardzo istotna jest również jej forma – i tu można sformułować pewne ogólne kryteria. Jeśli 
ktoś mówi, że „Kowalski jest chamem, durniem czy idiotą”, to go znieważa, ponieważ tym 
zdaniem orzekającym obiektywizuje swoją wypowiedź, ogłaszając, że to co mówi jest faktem i  
w ten sposób wydając na Kowalskiego wyrok. Nikt nie jest absolutnym chamem, durniem czy 
idiotą,  ale  tylko  czasem zachowuje  się  jak  cham,  dureń  lub  idiota.  Dlatego  też  wszelkie 
uogólnienia  negatywnych opinii  o  ludziach są  zwykle  w mniejszym lub  większym stopniu 
obraźliwe. Jeśli ktoś jednak mówi, że „uważa, iż Kowalski jest chamem, durniem czy idiotą”, 
to oczywiście tego Kowalskiego nie znieważa, bo każdy ma prawo mniemać na temat innych, 
co się komu podoba. To jest tylko jego zdanie, które nie świadczy o Kowalskim, ale o nim 
samym.   Dlatego  żadne  zdanie  wyrażające  subiektywną  opinię,  zaczynające  się  od  słów 
„uważam  że...”,  „przypuszczam,  że...”,  „według  mnie...”,  itp.,  nie  może  być  uznane  za 
obraźliwe.  Ten, który je wypowiada, powołuje się na siebie i w ten sposób wydaje jedynie 
świadectwo o poziomie swego umysłu. Również wypowiedzi i oceny dotyczące konkretnych 
zdarzeń  nie  są  na  ogół  obraźliwe,  o  ile  odpowiadają  rzeczywistym  faktom.  Jeśli  ktoś 
powiedział zgodnie z prawdą, że „wczoraj Kowalski zachował się po chamsku, bo zbył kogoś  
słowami won gnoju, to żadnej obrazy w tym nie ma.  Nie ocenia się tu bowiem Kowalskiego 
globalnie, a tylko jego konkretne, udokumentowane zachowanie. Nie trzeba eksperta, żeby to  
wszystko wiedzieć, bo przesądza o tym zwykła logika.
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Z wykonywaniem funkcji  eksperta,  a  zwłaszcza  biegłego  sądowego, 
wiąże  się  problem  odpowiedzialności.  Oczywiście,  najbardziej 
nieodpowiedzialny  na  świecie  jest  parlament,  bo  nie  da  się  pociągnąć  do 
odpowiedzialności ani całej tej instytucji, ani żadnego posła osobiście za to, że 
głosował na szkodliwą społecznie ustawę, choćby nawet wyrządziła wiele zła. 
Ale  na  drugim  miejscu  są  eksperci,  bo  co  prawda  teoretycznie  mogą 
odpowiadać za nieuczciwe ekspertyzy,  ale w praktyce  coś takiego zdarza się 
niezwykle rzadko, a jeśli nawet się zdarzy, to nie jest nagłaśniane.  Dlaczego tak 
się dzieje? Po pierwsze dlatego, że ekspertowi niezwykle trudno jest udowodnić 
złą  wolę,  sprzeniewierzenie  się  zasadom  uczciwości,  stronniczość,  czy 
wydawanie fałszywej opinii dla korzyści. Po drugie dlatego, że tylko ekspert zna 
się na swoich ekspertyzach, w których z definicji pokłada się zaufanie i tylko 
inny, równorzędny ekspert mógłby to próbować zakwestionować. Rzecz jasna 
zdarza  się  czasem,  że  z  inicjatywy  sądu  lub  na  żądanie  stron  procesowych 
powołuje  się  drugiego  biegłego  i  że  ten  drugi  rzeczoznawca  wydaje  opinię  
rozbieżną, a nawet sprzeczną z poprzednią, ale zwykle nie jest to podstawą do 
oskarżenia  któregokolwiek  z  nich.  Każdy ekspert   może  mieć  przecież  inne 
zdanie  od drugiego eksperta. Może się też pomylić, bo  errare humanum est. 
Ponadto,  biegli  (podobnie  jak  np.  lekarze),  stanowiąc  wyodrębnioną  grupę 
wspólnego  interesu,  raczej  nie  chcieliby  świadczyć  przeciwko  sobie.  Nie 
chcieliby  też  świadczyć  przeciw  swoim  chlebodawcom,  którzy  zlecają  im 
ekspertyzy.  Jest  więc  konieczne,  aby  eksperci  byli  nie  tylko  biegłymi 
specjalistami  w  swoich  dziedzinach,  ale  także  by  ich  poziom  moralny  był  
szczególnie  wysoki.  Dotyczy  to  nie  tylko  rzeczoznawców  sądowych,  ale 
wszystkich zawodów, których wykonywanie może mieć znaczący wpływ na los 
człowieka.

W dzisiejszych czasach nie sposób obejść się bez rzeczoznawców, bo 
nikt już nie jest  w stanie ogarnąć całości  ludzkiej  wiedzy.  Ale tak samo, jak 
nadużywanie  antybiotyków  w  medycznych  terapiach  nie  sprzyja  zdrowiu 
społeczeństwa, tak też nadużywanie powoływania ekspertów w tych sprawach, 
gdzie wystarczy zdrowy rozsądek, sprawom tym nie służy. Do takich nadużyć 
dochodzi  dlatego,  że  wielu  decydentów  nie  chce  wziąć  na  siebie  pełnej  
odpowiedzialności  przy  podejmowaniu  decyzji  i  woli  się  zasłonić  opinią 
rzeczoznawców.   Również  sumienia  sędziów  wydają  się  być  bardziej 
uspokojone,  gdy wyrok jest  uzasadniony ekspertyzami  biegłych.  Ponadto  we 
wszystkich takich przypadkach ekspertyzy w mniejszym lub większym stopniu 
zwalniają od samodzielnego myślenia. 

Korzystajmy  więc   z  umiejętności  i  doświadczenia  tych,  których 
uważamy za mądrzejszych od siebie, o ile jest to naprawdę potrzebne.  Jeśli nie 
będziemy  chować  głowy  w  piasek  i  przyjrzymy  się  uczciwie  naszym 
problemom,  to  nasza  własna  mądrość  podpowie  nam,  kiedy  tak  naprawdę 
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czegoś nie wiemy, a kiedy chcemy tylko uchylić się od odpowiedzi i przez to od 
odpowiedzialności. Doceniajmy ekspertów, ale ich nie przeceniajmy.       
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Eutanazja
Słowo  „eutanazja”  pochodzi  z  języka  greckiego  i  znaczy dosłownie 

„dobra  śmierć”  (eú  –  dobrze,   thánatos  –  śmierć).  Chodzi  tu  oczywiście  o 
bezbolesną  śmierć  cielesną,  bez  cierpień  lub  przynajmniej  z  możliwie  jak 
najmniejszymi cierpieniami. Zakończenie egzystencji  ciała nie następuje tu w 
wyniku zgonu „naturalnego”, będącego następstwem choroby lub wypadku, ale 
zostaje  „przyspieszone”  po  to,  by  skrócić  męki  umierającego.  Jest  więc  to 
działanie  motywowane  litością.  Eutanazja  jest  zatem  powodowanym 
współczuciem  szybkim  i  bezbolesnym  zakończeniem  życia  nieuleczalnie 
chorego lub śmiertelnie zranionego ciała fizycznego, aby uniknąć cierpień 
jego powolnego  konania.  Ten  czyn  jest  dokonywany zwykle  na  prośbę  lub 
nawet żądanie cierpiącego, choć decyzja o przyspieszeniu śmierci może czasem 
być podejmowana wobec osoby niezdolnej do sformułowania takiej prośby (np. 
osoby niepoczytalnej lub niemowlęcia) albo może też dotyczyć odłączenia  od 
aparatury podtrzymującej życie kogoś nieprzytomnego, znajdującego się np. w 
stanie  śpiączki.  Może  przybierać  formę  zabójstwa,  czasem tylko  pomocy  w 
samobójstwie,  a  niekiedy  ogranicza  się  do  zaniechania  dalszego  leczenia  w 
sytuacjach  beznadziejnych,  gdy  rokowanie  jest  niepomyślne,  a  dalsze 
uporczywe podtrzymywanie życia przedłużałoby tylko cierpienia umierającego. 
Te dwie pierwsze postacie eutanazji nazywa się zwykle „eutanazją czynną”, a ta 
trzecia – „eutanazją bierną”.

„Dobra śmierć” stanowiła w starożytności wartość pozytywną. Liczyło 
się nie tylko godne życie, ale i godne umieranie. Prawo do godnego opuszczenia 
tego  świata,  nawet  jeśli  nastąpiłoby  to  z  własnego  wyboru,  było  czymś 
naturalnym.  Samobójstwo  pośród  ludzi  zajmujących  wyższe  miejsca  w 
hierarchii społecznej było, podobnie jak później wśród japońskich samurajów, 
sprawą honoru. Sokrates naraził się Ateńczykom i gdy został skazany na śmierć, 
sam wypił truciznę. Seneka Młodszy uważał, że przez całe życie należy uczyć 
się  umierać.  Gdy  Neron  wydał  na  niego  wyrok  śmierci,  sam  popełnił 
samobójstwo otwierając sobie żyły.  Podobnie postąpił  Petroniusz uprzedzając 
egzekucję. W epoce odrodzenia, kiedy zaczęto fascynować się starożytnością, 
powrócił problem przyspieszenia śmierci czy pomocy w umieraniu. Pisał o tym 
między innymi Montaigne. W późniejszym okresie eutanazję popierali Diderot, 
Comte,  Kant,   Monteskiusz,  Nietsche,  Rousseau,  Schopenhauer,  Voltaire. 
Obecnie pozytywnie o eutanazji wypowiada się wielu liberalnych i lewicowych 
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myślicieli. Religie teistyczne na ogół potępiają samobójstwo i eutanazję, ale w 
hinduizmie śmierć z wyboru bywa niekiedy aprobowana. Zgodnie ze starą, choć 
obecnie  zabronioną   już  przez  prawo  tradycją,  wdowa  po  zmarłym  mężu 
dobrowolnie udawała się na stos i była palona wraz z nim. Chociaż dziś takich 
praktyk się na ogół już nie stosuje, to jednak samobójstwo czy eutanazja nawet  
obecnie  nie są w Indiach oceniane aż tak negatywnie,  jak w krajach kultury 
Zachodu.  Świadomy  wybór  momentu  opuszczenia  ciała  jest  zdolnością 
mistrzów jogi.  Oni  nie  umierają,  tylko  w  akcie  swej  woli   porzucają  ciało  
fizyczne jak zużyte ubranie, wtedy, kiedy uznają to za stosowne. Często ciało to 
nie  ulega  potem rozkładowi  przez  wiele  tygodni.  Jest  to  umiejętność  znana 
wtajemniczonym już od starożytności.  Tak np.  zakończył  swój  pobyt  na tym 
świecie znany ze swej autobiografii jogin Paramahansa Yogananda. Japończycy 
akceptowali dobrowolną decyzję starych ludzi poddania się swoistej  eutanazji  
poprzez śmierć na górze Narajama, po to, by mogli oni uniknąć przedłużania 
cierpień  starości  i  by  przestali  być  ciężarem dla  rodziny.  Było  to  czymś  w 
rodzaju religijnego rytuału. Opowiada o tym piękny i wzruszający film japoński 
Ballada  o  Narajamie251.  Mimo,  że  film ten  głosi  wartości  obce  mentalności 
chrześcijańskiej,  jego  obejrzenie  stwarza  szanse  lepszego  poznania  natury 
ludzkiej i zrozumienia problemu eutanazji. 

Obecnie  eutanazja  jest  prawnie  dozwolona  w  Belgii,  Holandii, 
Luksemburgu, oraz w amerykańskim stanie Oregon.  W Szwajcarii lekarz może 
pomóc  w  samobójstwie,  przepisując  śmiertelną  dawkę  leku  nasennego,  ale 
pacjent musi go przyjąć sam. W Polsce eutanazja czynna jest zabroniona, jednak 
prawo traktuje ją jako „zabójstwo uprzywilejowane”, za które grozi mniejsza 
kara niż za „zabójstwo podstawowe”. Zwykle jest to wyrok od trzech miesięcy 
do  pięciu  lat  więzienia,  chociaż  sąd  ma  też  możliwość  nadzwyczajnego 
złagodzenia kary lub w ogóle odstąpienia od jej wymierzenia.

Głównym  argumentem  wszystkich  współczesnych  przeciwników 
eutanazji  jest  zasada  etyczna  zakazująca  uśmiercania,  która  znajduje  swoje 
odzwierciedlenie  zarówno  w  prawie  świeckim,  jak  i  w  przykazaniach 
głoszonych przez różne kościoły. Jednak powoływanie się w kwestii eutanazji  
na normę moralną „nie zabijaj” nie stanowi dostatecznej wiarygodnej podstawy 
do jej  stosowania, ponieważ nie jest  ona respektowana w sposób absolutny i  
dopuszcza liczne wyjątki. Powszechnie pozwala się na zabijanie na wojnie czy 
w  obronie  koniecznej,  niekiedy  w  ramach  egzekucji.  Zwolennicy  takiego 
stawiania sprawy ograniczają tę zasadę do zredukowanych postaci,  takich jak 
„nie zabijaj niewinnego”, „nie zabijaj bez potrzeby”, albo „nie zabijaj, chyba że 

251 Nie należy mylić go z filmem Narajama. Film Ballada o Narajamie był tylko raz pokazany w 
latach 70-tych ubiegłego wieku w polskiej telewizji publicznej, ale potem tej emisji zdaje się  
nigdy nie powtórzono. Unikały jego wyświetlania również telewizje niepubliczne. 
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masz do czynienia z dozwolonym wyjątkiem”. Usprawiedliwiają w ten sposób 
niektóre  przypadki pozbawiania  innych życia.  Rozumują zwykle  następująco: 
Ci,  którzy  zaatakowali  nasz  kraj,  czy  nawet  tylko  służą  złej  sprawie,  np.  
terroryzmowi,  są  winni,  więc  można,  a  nawet  trzeba  ich  zabijać.  Ci,  którzy 
zdradzili ojczyznę, też nie mają prawa żyć. Tych, którzy nastają na nasze życie, 
też wolno zabić, bo życie to stanowi najwyższą wartość i trzeba go bronić za 
wszelką  cenę.  Tych,  którzy  popełnili  ciężkie  przestępstwo  też  trzeba 
wyeliminować ze społeczeństwa, bo są winni i niegodni tego aby żyć. Poza tym 
trzeba poprzez ich egzekucję odstraszyć innych, aby nie ważyli się postąpić tak 
samo.  Wartość  ludzkiego  życia  wyceniana  jest  w  zależności  od  tego,  czy 
wystąpił wymagany wyjątek zezwalający na zabijanie. Jeśli tak, to nie jest ono 
warte złamanego szeląga. Kiedyś  na nieistniejącym już chyba  kanale  „Zone 
Reality”  pokazywano  gonitwę  za  przestępcą  uciekającym  samochodem.  W 
czasie  dość  długiego  pościgu,  w  którym  brało  udział  wielu  amerykańskich 
policjantów, używano broni palnej wyłącznie do strzelania w opony samochodu. 
Jednak gdy po unieruchomieniu samochodu uciekinier  nie chciał  się poddać, 
wyjął  broń  i  oddał  jeden,  niecelny  zresztą,  strzał  w  kierunku  ścigających,  
natychmiast  został  zamieniony  dosłownie  w  „sito”.  Strzał  ten  uruchomił 
bowiem dozwolony wyjątek  w kwestii  zabijania.  W Polsce  rzeczy miały się 
jeszcze  gorzej,  gdyż  w  Poznaniu  nieumundurowana  policja  zaatakowała 
jadących samochodem niewinnych ludzi, z których jeden zginął, a drugi został  
kaleką  na  całe  życie.  Nie  mieli  oni,  w  przeciwieństwie  do  owego 
amerykańskiego przestępcy,  broni  palnej  i  w ogóle nikogo nie atakowali,  ale  
starali się uciekać, myśląc, że zostali napadnięci przez bandytów. Tłumaczono 
to  zabójstwo  pomyleniem ich  z  przestępcami.  Polscy  policjanci  w ostatnich 
latach zastrzelili również motocyklistę, którego jedynym przewinieniem było to, 
że nie zatrzymał się na wezwanie umundurowanego patrolu policji. Tu również 
usprawiedliwiano zabójstwo pomyłką252.

Religijne motywacje  do zabijania  posuwały się  czasem jeszcze dalej.  
Tomasz z Akwinu w Summa Theologiae pisał: „Życie duchowe więcej waży od  
życia  cielesnego.  Skoro  więc  karze  się  śmiercią  zabójców,  gdyż  odbierają  
ludziom  życie  cielesne,  tym  bardziej  na  karę  śmierci  zasługują  heretycy,  
odbierający  ludziom  życie  duchowe”253. W  podobny  sposób  motywowano 
potrzebę zabijania czarownic, jako narzędzia szatana. Współcześnie, islamscy 
252  Gdyby nawet ci ludzie byli tymi, za których ich brano, to czy można bezkarnie strzelać do 

podejrzanych?  Tłumaczenie,  że  strzelano  dlatego,  że  uciekający  usiłowali  „przejechać” 
policjanta,  wydaje  się,  szczególnie  w  pierwszym  przypadku,  „naciągane”,  bo  w  takich  
sytuacjach zagrożenie nie jest zbyt wielkie i łatwo jest „uskoczyć”, co najprawdopodobniej  
miało właśnie miejsce. Prawdziwym zagrożeniem dla policji byłoby użycie broni palnej, ale 
takie fakty nie zaistniały.

253 Źródło:  Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae [prawdopodobnie II. II, 11, 3]. Cytat pochodzi 
z polskiej wersji Wikipedii.
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terroryści  zabijają  nie  tylko  wrogów swojej  religii  ale  i  siebie  przy  okazji,  
wierząc, że pójdą za to prosto do raju.  Obecnie,  tradycyjne  nauki  kościołów 
chrześcijańskich  dopuszczają  zabijanie  w  obronie  koniecznej,  w  ramach 
egzekucji i na wojnie, a zwłaszcza gdy wojna ma charakter obronny. Kościoły te  
zwykle  akceptują  to,  co  robi  wojsko,  a  w kościele  katolickim ustanawia  się 
nawet  kapelanów wojskowych.  Uśmiercanie  wrogów i  zadawanie  im ran  na 
wojnie  jest  w  większości  religijnych  i  w  niemal  wszystkich  świeckich 
systemach etycznych nie tylko usprawiedliwiane moralnie, ale nawet traktowane 
jako patriotyczny obowiązek. Im więcej ktoś zabił wrogów, tym za większego 
bohatera jest uważany. Zwycięzcom wielkich bitew stawia się nawet pomniki. 
Zwycięzców  wojen,  a  zwłaszcza  imperialne  mocarstwa,  łatwo  się  przy  tym 
usprawiedliwia.  Świat  bardzo  łatwo  rozgrzeszył  Stany  Zjednoczone  ze  stu 
kilkudziesięciu  tysięcy ofiar  zagłady atomowej  Hiroszimy i  Nagasaki  oraz z 
ponad dwóch milionów zabitych w wyniku wojny w Wietnamie. Nawet obecnie 
łatwo przechodzi się do porządku dziennego w obliczu kolejnych ofiar w Iraku 
czy w Afganistanie254.  

Jest  tylko  kwestią  definicji,  co  uważa  się  za  ciężkie  przestępstwo 
wymagające kary śmierci. Niektóre kraje uważają za takie przestępstwo tylko 
morderstwo z premedytacją, inne dołączają szpiegostwo, jeszcze inne karzą za 
malwersacje  i  afery gospodarcze255.  W Tajlandii  można zostać  straconym za 
przemyt narkotyków. W krajach rządzonych przez fundamentalistów islamskich 
można być skazanym na śmierć nie tylko za zabójstwo czy obrazę religii, ale 
także z wielu innych błahszych powodów, takich jak np. zdrada małżeńska czy 
tylko  pewne  zaniedbania.  Znane  są  nawet  przypadki  skazywania  na  śmierć 
kobiet, które zaszły w ciążę w wyniku gwałtu.

Wielkie religie monoteistyczne, jak chrześcijaństwo, judaizm czy islam, 
potępiają eutanazję. Papież Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae uznaje 
za moralnie niedopuszczalną eutanazję czynną, bez względu na to, czy jest to 
powodowane  litością  zabójstwo  czy  tylko  pomoc  w  samobójstwie.  Jednak 
dopuszcza eutanazję bierną rozumianą jako rezygnację z uporczywego leczenia, 
gdy  nie  przynosi  już  ono  oczekiwanych  rezultatów,  przedłużając  tylko 
cierpienia  pacjenta.  Mimo  to  wszelkie  postacie  eutanazji  czynnej  są  przez 
kościół  katolicki  ostro  potępiane.  Niektórzy biskupi  nawet  myśl  o  eutanazji 
obwołują  dziełem szatana.  Katolickie  nauczanie  głosi,  że  życie  jest  dane  od 

254 Być może chodzi tu nie tylko o respekt wobec silniejszego państwa, ale także i o to, że im 
mniej zabójstwa dotyczą nas bezpośrednio, tym mniej nas to obchodzi. Dlatego trudno nam 
zapomnieć i wybaczyć zbrodnie hitlerowskie  czy zamordowanie polskich oficerów w Katyniu, 
a  w  niewielkim  stopniu  przejmujemy  się  tym,  co  np.  wyprawiał  Pol  Pot  i  Czerwoni 
Khmerowie.

255 W czasach  komunistycznych  w Polsce skazano  na śmierć  i  stracono  ludzi  w tzw.  „aferze 
mięsnej”.



241

Boga i tylko on może je odebrać.  Uznaje ono cierpienie za wartość pozytywną 
(np. cierpienie na krzyżu). Czasami uważa je nawet za pewne szczególne dobro,  
za  dar  dany od Boga.  Niektórzy mistycy dostawali  nawet  stygmaty,  pragnąc 
współuczestniczyć w cierpieniu Jezusa i modląc się o to doświadczenie. Matka 
Teresa  z  Kalkuty  była  wielką  zwolenniczką,  propagatorką  i  głosicielką 
cierpienia. Mawiała: „Jeśli cierpisz, to znaczy, że Jezus cię całuje”. Cierpienie 
jest  więc  w  kościele  katolickim  traktowane  jako  swojego  rodzaju  „ofiara” 
składana  Bogu i  równocześnie  oczyszczająca  ofiarodawcę.  Męczeństwo  było 
marzeniem wielu  przyszłych  świętych,  w tym  świętej  Teresy  od  Dzieciątka 
Jezus. Nic więc dziwnego, że kościół traktuje  ucieczkę od cierpienia poprzez 
eutanazję  jako  przejaw  „cywilizacji  śmierci”,  która  zatraciła  poczucie  sensu 
cierpienia. 

Strażnikom doktryny wiary nie chodzi jednak o wartość samego życia, 
bo śmierć za wiarę jest  traktowana za akt niezwykle  pozytywny,  zastępujący 
czasem nawet chrzest  i  często otwierający drogę do świętości.  Taka postawa 
wobec śmierci przejawia się nie tylko w kościele, bo każde poświęcenie życia  
dla ratowania innego życia, a nawet tylko dla dobra sprawy, dobra innych czy 
jedynie  z  powodu  pewnych  honorowych  zobowiązań,  jest  uważane  za  czyn 
szlachetny. Nawet gdy graniczy to z samobójstwem.  Znajduje to swoje odbicie 
w  literaturze.  Na  przykład  pan  Wołodyjowski  nie  skorzystał  z  możliwości 
poddania  się  Turkom  i  wysadził  się  w  powietrze,  bo  przysiągł  bronić 
powierzonego mu zamku do śmierci. Jego samozniszczenie zostało uznane za 
śmierć bohaterską.  Niemal każda śmierć na wojnie, nawet z własnego wyboru, 
stanowi powód do chwały. Ale jeśli tylko czyni się to dla „egoistycznego” celu 
uniknięcia cierpienia, wtedy się to potępia. Jest przy tym rzeczą ciekawą, że w 
kwestii  śmierci  o doniosłości  wydarzenia decydują  pewne liczby.  Jeśli  zginie 
kilkanaście osób w katastrofie autobusowej czy lotniczej, to ogłasza się żałobę 
narodową. Jeśli ginie tylko jedna osoba, to przechodzi to bez większego echa.  
Jeśli  ginie  więcej  osób,  ale  te  przypadki  śmierci  są  rozłożone  w czasie  lub 
następują  w  różnych  miejscach,  to  również  nie  wywołuje  to  większego 
oddźwięku. A przecież co tydzień w wypadkach drogowych na terenie Polski  
umiera kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt osób, natomiast w skali roku 
są to tysiące. 

W  kwestii  przyspieszania  śmierci  liczy  się  również  bardzo  czas 
umierania.  Zadanie  sobie  lub  innym szybkiej  śmierci,  nawet  tylko  po  to,  by 
ulżyć  cierpieniom,  jest  potępiane  przez znaczną część  społeczeństwa,  w tym 
niektóre świeckie i niemal wszystkie kościelne autorytety moralne. Zatem jeśli  
do zakończenia życia dochodzi stosunkowo szybko, jest to uważane za moralnie 
niedopuszczalne i za złamanie prawa. Ale wszelkie działania, które prowadzą do 
zakończenia życia po dłuższym czasie, nie łamią prawa, mimo że przynoszą taki 
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sam  skutek.  Jak  napisał  Neale  Donald  Walsh,  „Jeśli  lekarz  pomoże  ci  w 
dokonaniu  samobójstwa,  nazywa  się  to  zabójstwem,  jeśli  to  samo  robi  
producent  papierosów,  nazywa  się  to  biznesem”256.  Można  więc  bezkarnie 
zatruwać ludzki organizm substancjami rakotwórczymi, pić bezkarnie alkohol, a 
nawet zapić się na śmierć,  można jeść żywność skażoną dla przedłużenia jej  
trwałości  konserwantami, co na dłuższą metę jest dla człowieka zabójcze czy 
oddychać  zanieczyszczonym  powietrzem.  Ludzie  mogą  bezkarnie  niszczyć 
sobie  i  innym  zdrowie  na  tysiące  różnych  sposobów,  przyjmując  różne 
szkodliwe  substancje,  które  nie  zabijają  od  razu.  Jeśli  jednak  trują  siebie  i 
innych czymś, co działa szybciej, wówczas łamią zarówno prawo moralne jak i 
karne.

Tak więc na ogół nie można zgodnie z prawem pomóc komuś szybko 
odejść  z  tego  świata,  by  skrócić  jego  cierpienia.  Ciekawe,  że  odnosi  się  to 
wyłącznie do ludzi, bo wobec zwierząt obowiązuje zupełnie odwrotny kodeks 
moralny. Skrócenie cierpień nieuleczalnie choremu psu czy kotu jest określane 
jako  akt  humanitaryzmu.  Dobicie  śmiertelnie  rannego  zwierzęcia  jest  też 
powszechną  praktyką.  Okazywanie  przez  człowieka  swego  człowieczeństwa 
istotom nieczłowieczym jest więc akceptowane i zgodne z prawem, podczas gdy 
prawo nie pozwala na taki sam akt miłosierdzia ludzi wobec ludzi.

Jednak na wojnie jest trochę inaczej. Wolno nie tylko zabijać wrogów, 
ale  nawet  czasem pomóc  koledze  w  samobójstwie.  Zresztą  niekiedy  jest  to 
naprawdę jedyne  wyjście.  Wyobraźmy sobie  np.  rannego w brzuch żołnierza 
amerykańskiego,  który w czasie  przedzierania  się  przez  wietnamską  dżunglę 
wpadł na minę. Wszystkie wnętrzności ma na wierzchu, natychmiastowy powrót 
do „swoich”  jest  niemożliwy,  koledzy muszą  go zostawić,  bo  jego transport 
utrudniałby przedostanie się przez dżunglę. Gdyby natychmiast  znalazł się na 
stole operacyjnym w dobrze wyposażonym szpitalu, może miałby jakieś szanse. 
Ale w zaistniałej sytuacji, jeśli nawet by się nie wykrwawił i nie dobrałyby się 
do  niego  dzikie  zwierzęta,  to  nieunikniona  infekcja  spowodowałaby  jego 
powolny zgon. Typowym filmowym rozwiązaniem tej sytuacji jest włożenie mu 
w rękę przez jednego z kolegów naładowanej i odbezpieczonej broni. Żołnierze 
odchodzą i po chwili słychać strzał. W życiu zdarzają się w takich sytuacjach  
rozwiązania jeszcze bardziej drastyczne, choć często nie są ujawniane.

Przeciwnicy eutanazji, oprócz używania argumentów czysto moralnych 
czy religijnych, często też starają się wzbudzić strach w oponentach, głosząc, że 
eutanazja może być wykorzystana do usuwania ludzi ciężko chorych, starych i  
niedołężnych  wbrew ich  woli,  do  eliminacji  takich,  nad  którymi  opieka  jest  
kosztowna bądź uciążliwa, a nawet do tego, by wysłać na tamten świat bogatego 

256 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga trzecia, Limbus, Bydgoszcz, 2000,  s. 189
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krewnego w celu otrzymania po nim spadku. Twierdzą więc, że dopuszczenie  
eutanazji grozi nadużyciami i wykorzystywaniem jej do popełniania morderstw. 
To  prawda.  Ale  prawdą  jest  również  fakt,  że  niemal  wszystko  można 
wykorzystać w dobrym lub złym celu. Idąc tym tokiem rozumowania należałoby 
zakazać  używania  noża,  bo  można  nim  kogoś  zabić  lub  zakazać  używania 
samochodu,  bo  można  nim kogoś  przejechać.  Jeśli  ktoś  chce  kogoś  innego 
zabić, to nie musi wykorzystywać do tego celu eutanazji, może np. upozorować 
napad,  wypadek  lub  samobójstwo.  Zakazując  eutanazji  nikogo  nie 
powstrzymamy  przed  dokonywaniem  morderstw  ale  jedynie  przed 
wykorzystaniem eutanazji  do popełniania  morderstw.  Sposobów mordowania 
jest  wiele.  Wszelkim nadużyciom  w  kwestii  eutanazji  może  przeciwdziałać 
odpowiedni system kontroli.

Bardzo  nieuczciwym  argumentem  przeciwników  eutanazji  jest 
twierdzenie,  że  ponieważ  hitlerowcy ją  popierali,  więc  musi  być  ona  czymś 
złym.  Trzeba tu wyraźnie  to twierdzenie  zdementować.  Naziści  nie  popierali  
wyłącznie eutanazji rozumianej jako śmierć na życzenie, która jest zadawana po 
to,  by  ulżyć  cierpieniom.  Posługiwali  się  słowem  „eutanazja”  jak  swojego 
rodzaju  eufemizmem,  by  uniknąć  negatywnego  wydźwięku  słowa 
„morderstwo”. Tak samo zresztą postępują ci, którzy zamiast mówić o zabiciu 
mówią  o  likwidacji  lub  eliminacji,  lub  ci,  którzy zamiast  mówić  o  okupacji 
mówią o misji stabilizacyjnej, mimo że fakty świadczą o czymś innym. Hitler i  
jego  zwolennicy polecali  zabijać  ludzi  wbrew ich woli,  a  słowo „eutanazja” 
było jedynie zasłoną dymną dla ich morderstw dokonywanych na na osobach 
chorych  umysłowo,  różnego  rodzaju  zboczeńcach  i  dewiantach, 
niedorozwiniętych dzieciach, kalekach, a także chorych i osłabionych więźniach 
obozów koncentracyjnych.

W  dwudziestym  wieku,  wraz  z  rozwojem  skomplikowanej  techniki 
medycznej,  pojawił się jeszcze jeden powiązany z eutanazją dylemat, dotyczący 
z odłączenia pacjenta od aparatury podtrzymującej życie. W dawnych czasach 
taki problem w ogóle nie istniał – jeśli ktoś nie był zdolny do samodzielnego 
życia, to po prostu umierał. Obecnie można nie tylko karmić kogoś sztucznie za 
pomocą kroplówek, ale zastępować mu nerkę odpowiednią aparaturą, oddychać 
za  niego,  a  nawet  wyręczać  jego  serce,  podtrzymując  krążenie  poprzez 
podłączenie  jego  krwiobiegu  do  odpowiedniej  pompy.  Za  pomocą  pewnych 
urządzeń można nawet sztucznie utrzymywać ciało przy życiu, podczas gdy to,  
co w człowieku najważniejsze – energia jego świadomości – już dawno to ciało 
opuściła.  Sprawa  odłączenia  takiego  pacjenta  od  aparatury  nie  budzi 
wątpliwości,  jeśli  lekarz  stwierdzi  tzw.  „śmierć  mózgową”  manifestującą  się 
między  innymi  całkowitym  brakiem  aktywności  mózgu  (płaskie  EEG).  W 
pozostałych  przypadkach  pozostawania  w  śpiączce  zaprzestanie 
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podtrzymywania  życia  wiąże  się  niejednokrotnie  z  koniecznością  podjęcia 
trudnej decyzji, bo przecież bywały przypadki wybudzenia się ze śpiączki nawet 
po kilku latach. Jednak zdarza się to raczej rzadko, bo gdy esencja energetyczna  
człowieka już raz na dobre odłączy się od ciała, to potem zwykle nie chce już do 
niego wracać z powrotem257. 

Mimo,  że  decyzja  odłączenia  od  respiratora  osoby znajdującej  się  w 
śpiączce jest niemal zawsze trudna, to jednak na ogół jest możliwa jeszcze do  
podjęcia.  W sytuacji,  gdy pacjent  jest  przytomny,  byłoby  to  na  tyle  bliskie 
eutanazji,  że żaden lekarz nie chce wziąć za to na siebie  odpowiedzialności.  
Zdarzają  się  przypadki,  że  tetraplegik258,  który  w  dodatku  nie  może  sam 
oddychać, musi występować do sądu o zezwolenie na odłączenie respiratora, nie 
zawsze zresztą je uzyskując. Rozwój techniki staje się dla niego przekleństwem, 
bo jego fizyczna egzystencja jest podtrzymywana przez aparaturę „na siłę”, a on 
nie  może  nic  zrobić,  by to  zakończyć.  Ktoś  nieuleczalnie  chory,  ale  jeszcze 
sprawny fizycznie, może się sam zabić, jak to uczynił bohater filmu „Spirala” 
Krzysztofa  Zanussiego.  Sparaliżowany może liczyć  jedynie  na łaskę lekarzy, 
mając  nikłą  nadzieję,  że  w  ogóle  się  jej  doczeka.  Albo  na  kumulację  
wystarczającej ilości energii mentalnej, by móc wyłącznie za pomocą swej woli 
opuścić na zawsze swoje ciało. Ten ostatni sposób jest jednak dostępny tylko 
dla nielicznych.

Jakże  więc  jest  naprawdę?  Czy  eutanazja  czynna  jest  aktem 
miłosierdzia, czy zabójstwem? Odpowiedź zależy od sposobu pojmowania tego, 
czym jest życie i czym jest świadomość. Jeśli  życie jest wyłącznie w ciele, a 
świadomość jest wyłącznie funkcją mózgu i jeśli życie w ciele jest najwyższą 
wartością, bo żyje się w nim tylko raz i jeśli Wolą Boga jest to, by to ciało żyło 
nawet  w  cierpieniach,  to  niewątpliwie  pomoc  w  pozbawieniu  kogoś  tak 
rozumianego życia można by uznać za zabójstwo. Jeśli Bóg byłby dawcą tylko  
takiej  formy  życia  –  życia  w  ciele  –  to  eutanazja  byłaby  niewątpliwie 
odrzuceniem Jego daru i sprzeniewierzeniem się Jego Woli.

Jednak  czy  Bóg,  który  jest  Miłością,  mógłby  być  dawcą  tego,  co 
choruje, cierpi, a w końcu obraca się w proch? Czy chciałby, aby jego dzieci 
cierpiały?  Czy  byłby  to  dar  godny  Wszechmocnego?   Żadną  miarą! 
257 Można podejrzewać, że energia, która czasem  „wraca”, nie zawsze jest tą samą energią, która  

ciało  opuściła.  Jeśli  jest  to  energia  typu  zwierzęcego,  to  zdolna  jest  utrzymać  ciało  
samodzielnie przy życiu, możliwy jest też prosty kontakt z otoczeniem, ale nie jest możliwa 
sensowna  wymiana  bardziej  złożonych  myśli  i  logiczne  porozumiewanie  się.  Jeśli  jest  to 
energia  typu  człowieczego,  to  najczęściej  ten  „obcy”  osobnik  musi  się  uczyć  o  „sobie”  
wszystkiego od nowa.

258 Jest  to  człowiek,  który  ma całkowite  porażenie  wszystkich  kończyn  i  nie  może  poruszać 
zarówno nogami jak i rękami.
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Wszechmocnemu Bogu nie można się  sprzeciwić,  planów bożych nie można 
pokrzyżować, a Jego Woli nie da się udaremnić. Skoro życie jest Wolą Boga i 
darem Boga, to nie można go zniszczyć. Życie jest wieczne, chociaż nie w ciele 
fizycznym.  Wbrew temu,  co głoszą teologie  twardych  serc,  wcale  nie  trzeba 
sobie nań zasłużyć. Każdy już je ma, choć nie każdy o tym wie. Śmierci nie ma. 
Czyż Jezus nie pokazał tego dobitnie poprzez swoje Zmartwychwstanie, które 
miało stanowić nie tyle ofiarę, co lekcję dla całego świata? A jeśli śmierci nie  
ma i  życie  jest  wieczne,  to  tak naprawdę  nikogo zabić  nie  można.  Zatem z 
perspektywy wieczności idea eutanazji jako zabójstwa natychmiast upada jako 
bezzasadna.

Jednak z perspektywy „tu i teraz” pozbawianie życia ludzi wbrew ich 
woli jest niewątpliwie zabójstwem, nawet wtedy, gdy się to odbywa na wojnie 
czy w ramach egzekucji. Ale pozbawianie życia na prośbę zainteresowanych, 
by ulżyć im w cierpieniu, nie musi być zabójstwem. O wszystkim przesądzają 
intencje. Jeśli motywacją do eutanazji jest miłość, to wtedy jest to akt miłości, a 
nie zabójstwo.  Prawdziwa miłość bowiem uprawnia do wszystkiego. Nie bez 
powodu święty Augustyn powiedział: „Kochaj i rób co chcesz”. Przyzwolenie 
na  eutanazję  można  odnaleźć  również  w  niektórych  ewangeliach 
apokryficznych, np. Ewangelii Życia Doskonałego:  „Napisano: Nie zabijaj, ale  
Ja wam powiadam, (że ci,) którzy nienawidzą i chcą zabijać, są winni; tak, jeśli  
gotują  cierpienie  i  męczarnie  niewinnym  stworzeniom,  są  winni.  Ale  jeśli  
zabijają  tylko  ze  względu  na  cierpienia,  które  nie  mogą  być  uleczone,  by  
uczynić im koniec, wtedy nie są winni, jeśli czynią to szybko i w miłości”259.

Teologie, które głoszą, że wolą Boga jest cierpienie, że jest Mu miłe, że 
nawet swego jedynego Syna nie oszczędził, żądając od Niego ofiary z bólu i 
męki, są dziełem ludzi lękliwych, którzy nie pojmują dobroci Stwórcy i mając  
sami twarde i bojaźliwe serca, przypisują Mu swoje okrucieństwo. To jest tylko 
projekcja  ich  ego.  Bóg  nie  potępia  tylko  kocha,  pragnąc,  by  Jego  kreacje 
doświadczały piękna, radości i miłości, a nie męki i cierpienia. Jezus świadomie 
i dobrowolnie poddał swoje ciało cierpieniu tylko po to, aby zademonstrować,  
że ciało fizyczne jest niczym, a To, Co Naprawdę Ma Wartość, jest w stanie  
ożywić  owo  ciało  nawet  wtedy,  gdy  zostanie  ono  zabite.  Nie  musimy  Go 
naśladować  i  powtarzać  Jego  doświadczenia  cierpienia.  Jednak  każdy może, 
jeśli taka jest jego wola, pogodzić się z losem, uznać swoje własne cierpienie  
związane  z  nieuleczalną  chorobą  za  wartość  pozytywną  i  poddać  się  mu, 
przeżywając je do końca. Takie rozwiązanie zaproponował Krzysztof Zanussi w 
filmie „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”. Mimo to nie 
musimy  cierpieć.  Jeśli  uświadomimy  sobie,  Czym  naprawdę  jesteśmy,  to 
eutanazja przestanie być nam potrzebna, bo będziemy wiedzieli, że cierpienie 
259 Ewangelia Życia Doskonałego [47, 3], przekład polski - ks. H. Zaleski, MEFIS, Gdańsk, 1971 
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jest tylko iluzją ego i straci ono wtedy wszelką moc nad nami. Jednak ci, którzy 
jeszcze nie są w stanie tego pojąć,  doświadczając bólu nieuleczalnej choroby 
mogą  uznać  eutanazję  jako  sposób  uwolnienia  się  od  męki  i  gdy  proszą  o 
przyspieszenie zgonu swego ciała, miłość nie może im tego odmówić. Ale nawet 
wtedy nie zginą, bo śmierci nie ma, a życie jest wieczne.        
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Fanatyzm
Słowo „fanatyzm” pochodzi od łacińskiego wyrazu fanaticus i oznacza 

dosłownie szalony, opętany,  ale również  natchniony,  zagorzały.  Fanatyk to 
ktoś, kto przejawia fanatyzm w swym zachowaniu, jak również wykazuje go w 
swych  słowach  i  czynach.  Według  Wikipedii  po  raz  pierwszy  określenia 
fanatici użyto wobec kapłanów bogini Bellony w Rzymie. Słowo fanatyzm jest 
rozpowszechnione w wielu językach (np. fr. fanatisme, niem. Fanatismus, ang. 
fanaticism) i brzmi w nich podobnie. W praktyce, we wszystkich tych językach  
wyraz ten oznacza bezkrytyczną i nieustępliwą wiarę w coś, np. w jakiś system 
wartości, w jakąś ideę czy ideologię, system religijny lub poglądy polityczne. Z 
fanatyzmem  wiąże  się  głębokie  przekonanie  o  prawdziwości  określonego 
poglądu,  idei  lub  nieomylności  jakiegoś  autorytetu  oraz  nietolerancja  wobec 
wszystkiego, co nie zgadza się z treścią tego przekonania. Fanatycy nie potrafią 
na ogół  dowieść słuszności swoich przekonań, dlatego przybierają one postać 
ślepej  wiary,  choć  nierzadko  starają  się  oni  racjonalnie  uzasadniać  swoje 
stanowisko  na  podstawie  założeń  zaczerpniętych  z  religijnych  dogmatów, 
ideologicznych haseł czy politycznych doktryn. Jednak prawdziwości przyjętych 
założeń nie są w stanie udowodnić i właśnie z tego powodu ich wiara staje się 
ślepa. Znamienną cechą fanatyzmu jest stałe dążenie do manifestowania postaw 
i  realizacji  idei  uznanych  za słuszne  bez  względu na reakcję  otoczenia  oraz 
bezkompromisowe zwalczanie postaw i idei odmiennych od przyjętych.

Fanatyzm jest trochę podobny do skrajnego egocentryzmu, bo zarówno 
fanatyk  jak  i  skrajny egocentryk  uważają  swoje  poglądy za  jedynie  słuszne.  
Różnica  między nimi  polega  na  tym,  że  egocentryk  zawsze  upiera  się  przy 
swoim bo wierzy swojemu ego w tym, że ma rację, a fanatyk upiera się przy 
określonych ideach bo wierzy w te idee lub w autorytet, który je ogłosił i często  
aktywnie zwalcza idee przeciwne. Taki stan ma różne stopnie nasilenia, bowiem 
fanatyka można określić stosunkowo łagodnymi słowami jak zapalony, gorliwy, 
zagorzały,  żarliwy,  natchniony,  wielce  oddany,  jak  również  znacznie 
mocniejszymi  określeniami  jak,  omamiony,  zaślepiony,  nieustępliwie 
bezkrytyczny,  bezkrytycznie  nietolerancyjny,  zaciekły,  szalony.  Przedmiotem 
fanatyzmu mogą być różne rzeczy.  Można być fanatycznym wielbicielem lub 
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obrońcą kogoś lub czegoś. Można przejawiać fanatyczną miłość lub fanatyczną 
nienawiść,  fanatyczną  wiarę  w  słuszność  jakiejś  sprawy.  Bywa,  że  ktoś 
fanatycznie  przywiązuje  się  do  kogoś  lub  żywi  do  jakiejś  osoby fanatyczne 
uprzedzenie. Zdarzają się również fanatyczni kibice260, fanatyczni pacyfiści lub 
fanatyczni nacjonaliści.

Fanatyzm jest  generalnie  określeniem mocno  pejoratywnym,  chociaż 
czasem może mieć pozytywny wydźwięk, zwłaszcza w sytuacji  gdy chodzi o 
kogoś  oddanego  jakiejś  sprawie,  zapaleńca,  wielbiciela  czegoś  lub  kogoś. 
Wymyślono  nawet  pochodzący od  słowa  fanatyk  skrót  fan261,  który oznacza 
kogoś podziwiającego coś  – rzecz, ideę,  człowieka lub grupę ludzi.  Fan jest  
zapaleńcem, zwolennikiem, miłośnikiem lub wielbicielem, ale mimo wielkiego 
zainteresowania danym obiektem, nie wykazuje nietolerancji wobec tych, którzy 
mają odmienne poglądy na temat tego obiektu i nie walczy z nimi naruszając  
normy  społeczne.  Aktywność  fanów  przejawia  się  zwykle  w  tworzeniu 
fanklubów. 

Fanatyzm  w  swej  negatywnej  postaci  przejawia  się  w  sposób 
najbardziej  wyrazisty w kwestii  światopoglądu i religii. Z powodu fanatyzmu 
religijnego  przelało  się  wiele  krwi.  Zaślepienie  religijne  prowadziło  w 
przeszłości do palenia ludzi na stosie i wszelkiego rodzaju wojen religijnych, w 
tym  krucjat.  Ale  również  dziś  niektórzy  manifestują  zachowania  pełne 
nietolerancji  i  wrogości  dla  odmiennych  przekonań.  Niektóre  odmiany 
terroryzmu  oparte  na  fundamentalizmie  islamskim dały  w ostatnich  czasach 
wielokrotnie  znać  o  sobie  w  krwawy  sposób.  Tylko  fanatycy  są  zdolni  do 
przeprowadzania  zamachów  samobójczych.  Mało  kto  godziłby  się  na  utratę  
życia  bez  umotywowań  religijnych  połączonych  ze  ślepą  wiarą  w  te 
umotywowania  i  dotyczy to  zarówno pilotów japońskich  w czasie  II Wojny 
Światowej,  których  zginęło  około  pięciu  tysięcy262,  jak  i  współczesnych 
terrorystów  muzułmańskich  skupionych  w  organizacjach  takich  jak  np.  Al-
Kaida, których też zginęło już bardzo wielu i nie wiadomo ile jeszcze zginie.  

 Chociaż religie same w sobie na ogół nie nakłaniają do fanatyzmu, to 
jednak niektóre z nich mogą stanowić podatny grunt dla fanatycznych umysłów. 
Chodzi głównie o tego typu religie, które głoszą, że są jedynie słuszne. O ile  
religie wschodu, takie jak hinduizm i buddyzm, są tolerancyjne wobec innych 

260 A oto fakt autentyczny, jaki miał miejsce kilka lat temu. W wywiadzie telewizyjnym jeden z 
kibiców kategorycznie stwierdził, że gotów jest oddać życie za swój klub.

261 Słowo  „fan”  istotnie  pochodzi  od  wyrazu  „fanatyk”.  Można  jednak  przypuszczać,  że  nie 
zrodziło się ono w Polsce, ale przywędrowało do naszego kraju jako kolejne zapożyczenie z  
języka angielskiego, ponieważ w tym języku relacje między fanem i fanatykiem są identyczne. 

262 Kamikadze  to  przecież  znaczy boski  wiatr,  więc  ci  piloci  mieli  być  narzędziem boskiego 
wymiaru sprawiedliwości.
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wyznań,  o tyle  chrześcijaństwo i islam nigdy nie zdobyły się na taki poziom 
wyrozumiałości.  Wynikało  to  z  doktryny,  która  głosi,  że  tylko  prawowierni 
mogą  być  zbawieni,  a  cała  reszta,  czyli  poganie  według  chrześcijan  lub 
niewierni  według  muzułmanów  będą  się  smażyć  w  piekle.  Chrześcijaństwo 
miało  swój  niechlubny  okres  fanatyzmu  i  nietolerancji,  kiedy  wierzono,  iż 
zabijanie pogan i palenie na stosie heretyków jest słuszne. Wielu fanatycznie  
usposobionych inkwizytorów wręcz uważało, że robi heretykom przysługę. Ci 
wąsko  myślący  funkcjonariusze  kościelni  wierzyli,  że  wymuszone  torturami 
wyznanie grzechu herezji, a następnie spalenie tych nieszczęśników na stosie po 
udzieleniu im rozgrzeszenia, uwolni ich od wiecznej męki w piekle. Zabijanie  
heretyków  popierał  między  innymi  Tomasz  z  Akwinu,  późniejszy  święty  i 
doktor kościoła. Była to logiczna konsekwencja sztywnej interpretacji dogmatu. 
Dziś  kościół  tę  interpretację  zmienił,  dopuszczając  możliwość  zbawienia 
innowierców, a nawet ateistów, ale dogmat wciąż pozostał263. Kościół zmienił 
również  interpretację  innych  dogmatów,  które  mogłyby  prowadzić  do 
nietolerancji  religijnej. Niestety, istnieje wciąż nieliczna grupa tych, którzy są 
gotowi je interpretować w stary sposób. Stanowią oni zarzewie współczesnego 
fanatyzmu  religijnego  związanego  z  chrześcijaństwem.  Z  przykrością  trzeba 
stwierdzić,  że  daje  on  się  niekiedy  zaobserwować  w  niektórych  krajach 
europejskich,  w tym również i  w Polsce.  Z jego  przejawami  możemy się  od 
czasu do czasu spotkać w niektórych kazaniach, na antenie niektórych stacji i na  
niektórych placach.

Islam jako taki również nie zmusza do fanatyzmu, a święta wojna czyli 
dżihad,  może być  różnie  rozumiana,  bowiem szerzenie  wiary muzułmańskiej  
może się odbywać zarówno metodami pokojowymi264, jak i poprzez przelewanie 
krwi. Jednak islamskie organizacje terrorystyczne przyjęły skrajną interpretację 
dżihadu, według której świętą wojną jest również walka z cywilizacją Zachodu, 
a  każdy,  który  w  niej  zginie,  zostanie  natychmiastowo  zbawiony.  
Fundamentalistycznie  nastawieni  terroryści  islamscy  stanowią  ekstremalny 
przykład fanatyzmu.

Innym przykładem skrajnego fanatyzmu jest fanatyzm polityczny, który 
jest  szczególnie  groźny  wtedy,  gdy  jest  podbudowany  jakąś  fanatyczną 
ideologią.  Systemy  totalitarne  często  uzasadniały  swoje  istnienie  różnymi 
teoriami wymagając fanatycznego poparcia dla tych teorii, oraz zachęcając do 
fanatycznego wręcz uwielbienia dla wodza, który stał na straży takiego systemu.  
Stalinizm lub maoizm to przykłady takich nieludzkich wymysłów człowieka. 

263 Kościół  katolicki  nie może już usunąć lub zmienić żadnego dogmatu,  ponieważ ogłaszając 
nieomylność papieża i  Urzędu Nauczycielskiego  Kościoła  w sprawach wiary i  moralności,  
zabrnął w „ślepą uliczkę”, z której nie ma wyjścia.

264 Formą dżihadu może być nawet przezwyciężanie własnych słabości.
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Niewątpliwie  niektórzy  głęboko  wierzyli  w  generalissimusa  Stalina  i  w 
przewodniczącego  Mao.  Jednak  poparcie  mas  dla  ustrojów,  w  których  oni 
rządzili,   było  w pewnym stopniu  udawane,  ponieważ  lojalność  wobec  tych 
systemów wymuszano za pomocą strachu. Najwięcej autentycznego fanatyzmu 
było  chyba  w ideologiach  faszystowskich,  zwłaszcza w nazistowskiej  wersji.  
Skrajny  nacjonalizm  wespół  z  rasizmem  i  kultem  wodza  wydał  jeden  z 
najbardziej trujących owoców w historii naszej planety. Uważny przegląd zdjęć 
archiwalnych z tych czasów wskazuje na to, że wielu Niemców z niekłamaną 
wiarą i entuzjazmem pozdrawiało führera, a niektórzy mieli nawet w oczach łzy 
szczęścia.   Hitler  miał  więc  fanatyczne  poparcie  mas,  co  z  jednej  strony 
umacniało  jego  wiarę  w  to,  co  głosił,  a  z  drugiej  strony  dawało  mu 
nieograniczoną  władzę.  Bez  społecznego  uznania  byłby  niczym,  dlatego 
odpowiedzialność za nazizm tych Niemców, którzy go popierali, była większa 
niż się niektórym wydaje.

Skąd  bierze  się  antynaukowa  postawa,  nakazująca  bezkrytycznie,  a 
nawet  z uporem maniaka  trzymać  się  raz  na  zawsze ustalonych  przekonań i 
zwalczać przekonania przeciwne? Naukowcy przecież nie bronią do upadłego 
swoich starych teorii, gdy udowodni im się lub oni sami udowodnią, że są one 
niesłuszne, a istnieją inne – lepsze. Rozum nakazuje im wtedy porzucić stare 
poglądy na rzecz nowych. Dlaczego więc fanatycy upierają się przy swoim? Jest 
tak dlatego, że oprócz ludzi otwartych, to znaczy bezstronnych, nieulegających 
uprzedzeniom,  tolerancyjnych  wobec  niewyznawanych  poglądów,  a  nawet 
gotowych do porzucenia starych idei na rzecz takich, które wydają się lepsze od 
poprzednich, są również ludzie zamknięci, w ogóle nie wyposażeni w te cechy.  
Postawa tej drugiej grupy bierze się z lęku. Ludzie ci nie mają odwagi myśleć i 
działać samodzielnie, dlatego  przywiązują się do tego, co uznane autorytety im 
proponują  lub  dyktują.  Wolą  przyswajać  gotowe  formy  myślowe  niż 
wypracowywać własne. Niewiara w samych siebie każe im odwoływać się do 
tego co zewnętrzne.  Chociaż stopień otwartości może być pewną predyspozycją  
wrodzoną, to jednak to, czy ludzie są zamknięci czy otwarci,  w dużej mierze 
zależy od ich dotychczasowego przebiegu życia. Jeżeli od dzieciństwa ćwiczono 
ich  w  dyscyplinie  i  szkolono  w posłuszeństwie,  jeśli  programowano  ich  na 
bezkrytyczne  przyjmowanie  sztywnych  dogmatów,  których  nie  wolno 
kwestionować, jeśli tłumiono w nich naturalne pragnienie zdobywania wiedzy, 
wmawiając im przy tym, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, to tym 
samym wybijano im z głowy otwartość. Tacy ludzie są wtedy na prostej drodze 
do fanatyzmu, albowiem tylko osoby zamknięte są do niego zdolne. Również 
sprzyja mu absolutyzm w myśleniu i pojmowaniu świata. Gdy ktoś dopuszcza 
myśl, że w poglądach jego oponentów też może być jakieś ziarnko prawdy, lub 
że może się nawet w czymś mylić, wówczas to go oddala od fanatyzmu. Ale 
jakże może nie być fanatykiem, jeśli uważa, że prawda leży wyłącznie po jego  
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stronie  i  tylko jego światopogląd jest  słuszny?  Czy mógłby wtedy tolerować 
poglądy sprzeczne z jego „jedynie słuszną” prawdą? 

Fanatyczny umysł  boi  się uznać, że jest  w błędzie, bo tylko wiara w 
słuszność  własnych  przekonań  daje  mu  poczucie  bezpieczeństwa.  Nie 
podejmuje się szukania prawdy, bo obawia się tego, co mógłby odkryć. Ponadto 
tego  rodzaju  umysł  jest  inspirowany  przez  ego  i  przez  to  nierzadko  bywa 
samolubny,  a przyznanie się do pomyłki popsułoby jego dobre samopoczucie. 
Dlatego woli swoim przekonaniom nadać status dogmatów i z chorobliwą wręcz 
zaciekłością bronić ich słuszności.  Fanatyzm jest chorobą umysłu. Głównym 
lekiem na tę chorobę jest bezwarunkowa miłość, a środkami wspomagającymi 
są otwartość, tolerancja oraz odrobina relatywizmu. A ponieważ jest to choroba 
zaraźliwa,  kuracja  musi  być  przeprowadzona  zbiorowo.  Jest  do 
przeprowadzenia  jedynie  w  szanującym  wolność  państwie,  w  którym  dobro 
jednostek  stawia  się  na  pierwszym  miejscu  i  które  jest  neutralne 
światopoglądowo. 
Hasło opracowano w 2010 roku. Powrót do spisu treści.

Grzech
Grzech inaczej jest rozumiany w chrześcijaństwie a inaczej w religiach 

Wschodu.  W religiach  Chin  starożytnych  (a  zwłaszcza  w  konfucjanizmie  i 
taoizmie)  pojęcie  grzechu  zdaje  się  w ogóle  nie  występuje.  Chrześcijańska 
definicja  grzechu  śmiertelnego  określa  go  jako świadome  i  dobrowolne 
złamanie prawa bożego (moralnego). Chodzi tu o tzw. „materię ciężką”, czyli 
wykroczenie  przeciw  zasadom  określonym  w  dekalogu.  Polega  więc  on  na 
sprzeciwieniu się woli bożej i obrazie Boga, poprzez niewłaściwe użycie woli 
własnej, przy pełnej świadomości tego czynu. 

Hinduistyczne  rozumienie  grzechu  jest  inne, jest  on tu  rezultatem 
niewiedzy.  Nikhilananda  twierdzi,  że  „to,  co  nazywamy grzechami,  to  tylko 
błędy,  jakie  popełniamy  w życiu  z  powodu  niedostatecznej  znajomości 
prawdy”265.

Wydawałoby się,  że  te  dwie  definicje  grzechu są  sprzeczne,  że  tam,  
gdzie  kończy  się  grzech  w   chrześcijaństwie,  zaczyna  się  w  hinduizmie  i 
odwrotnie. Tak jednak nie jest.   Różnice wynikają z oparcia tych definicji  na 
różnych aspektach grzechu. Z każdym grzechem wiążą się bowiem trzy sprawy: 
po pierwsze sam fakt jego zaistnienia, po drugie jego przyczyny, po trzecie jego 
skutki. 

265 Helmer Ringgren,  Åke V. Ström, Religie w przeszłości i  w dobie  współczesnej, Książka i 
Wiedza, 1975, s. 340
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Definicje grzechu, oparte na samym fakcie jego zaistnienia, występują 
w wielu religiach, np. w islamie, judaizmie i w chrześcijaństwie. Grzech tutaj  
wiąże  się  z  świadomym naruszeniem jakiejś  normy moralnej,  ogłoszonej 
przez tę religię  jako przykazanie  boże.  Definicja  ta jednak nie wnika zbyt 
głęboko w jego przyczyny. W chrześcijaństwie zwykle indywidualna motywacja 
grzechu  sprowadza  się  do  „złej  woli”,  „nieposłuszeństwa”,  „miłości  siebie 
posuniętej do pogardy Boga” a grzeszność całej ludzkości tłumaczy się zranioną 
przez  grzech  pierworodny  naturą  człowieka.  Czasami  przypisuje  się  też 
szatanowi pewien udział w powstaniu grzechu, np. poprzez skuteczne kuszenie. 
Trzeba  jednak  zaznaczyć,  że  chociaż  prawa  moralne  głoszone  przez 
poszczególne religie są w dość dużym stopniu zgodne, to jednak nie w pełni 
pokrywają  się.  Dlatego  świadomość  grzechu  jest  do  pewnego  stopnia 
subiektywna,  zależnie  od  przyjętego  systemu  wartości  moralnych.  Prawo 
moralne nie jest zatem jednakowe na całej kuli ziemskiej. To co jest uważane za 
moralne  w  jednym  kraju,  traktowane  jest  jako  zło  w  innym  kraju.  Prawo 
moralne zmienia się również w czasie. Czyny, za które niegdyś groziło spalenie 
na  stosie,  obecnie  są  dopuszczalne.  Nie  można  zapominać,  że  jeszcze 
stosunkowo  niedawno  zawieranie  małżeństw  pomiędzy osobami  różnych  ras 
było uważane za „wbrew boskiemu prawu”. Dlatego też i pojęcie grzechu jest 
względne, zależy bowiem od przyjętych zakazów i nakazów moralnych oraz od 
wzorców dobra i zła, które zmieniają się w czasie i w przestrzeni. 

Definicje  grzechu  oparte  na  jego  przyczynach  występują  w religiach 
Wschodu,  np.  w hinduizmie.  Wyprowadzane  są  one  z ludzkiej  ignorancji, 
niewiedzy. Nie negując wolności ludzkiej woli traktują jednak pewne akty woli 
jako pomyłki. Grzechy są tu więc błędami umysłu. Uważa się ponadto, że nikt 
inny poza człowiekiem nie jest przyczyną grzechu.

Możliwy jest  również trzeci  sposób  określenia  grzechu,  w oparciu  o 
jego skutki. Jest bowiem jasne, że każdy grzech powoduje jakieś zło. Gdyby 
grzech  implikował  tylko  dobro,  nie  byłby  grzechem.  Zwykle  to  zło  jest 
powodem,  że grzech jest  w ogóle grzechem. Rozmiar  zła będącego skutkiem 
grzechu   jest  zatem  pewną  miarą  ciężkości  grzechu.  Należy  jednak  tu 
podkreślić,  że zło jest  pojęciem względnym.  Zdarza się  bowiem,  że  to  co z 
pewnego punktu widzenia wydaje się być złe, z innej perspektywy okazuje się 
czymś  dobrym.  Biorąc  jednak  jako  układ  odniesienia  główny  cel  ludzkiego 
życia  jakim  jest  jego  rozwój  duchowy,  możemy  powiedzieć,  że  złem  jest  
wszystko to, co nie służy temu rozwojowi i przyczynia się do jego opóźniania.  
Najgorszym możliwym złem będącym następstwem grzechu  jest  oddzielenie 
człowieka od Boga. 
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Jest oczywiste, że trzecia definicja, oparta na skutkach grzechu, nie jest 
sprzeczna z pierwszą i  drugą. Mogą powstać jednak duże wątpliwości,  co do 
możliwości pogodzenia ze sobą dwóch pierwszych definicji. Przecież określenie 
grzechu  w  oparciu  o  sam  fakt  jego  dokonania  jest  podobne  do  określenia 
przestępstwa  w  prawie  świeckim.  A  tutaj  przecież  nie  może  być  pełnej 
odpowiedzialności  bez pełnej  świadomości.  Wszak prawo zna pojęcie  „winy 
nieumyślnej” oraz rozpatruje przypadki „niepoczytalności”. Również wszystkie 
katechizmowe definicje grzechu (przynajmniej śmiertelnego) akcentują fakt, iż 
jest  on dokonany świadomie i dobrowolnie.  Jakże więc można winić w pełni 
kogoś, kto popełnił błąd wskutek niedostatecznej znajomości prawdy? Jednak ta 
sprzeczność jest  pozorna.  Niewiedza,  o  której  mowa w drugiej  definicji,  nie  
dotyczy samego faktu złamania  prawa czy wykroczenia  przeciw przykazaniu. 
Dotyczy ona czegoś zupełnie innego. Dlatego też grzeszy się  zwykle świadomie 
mimo tej niewiedzy. Np. bandyta, który zabija dla pieniędzy, wie doskonale, że 
grozi mu za to najwyższy wymiar kary. W młodości zapewne chodził na religię i 
zna przykazanie „Nie zabijaj”. Czego więc dotyczy ta niewiedza? Niewiedza ta 
dotyczy natury grzechu oraz wpływu grzechu na rzeczywistość.  Wspomniany 
bandyta kompletnie nie zdaje sobie bowiem sprawy ze skutków  jakie pociąga 
za sobą to morderstwo zarówno dla niego jak i dla świata. Jedyne skutki jakie  
ewentualnie bierze pod uwagę to możliwość „wpadki” i skazania, ale człowiek 
ten wierzy w swoje bandyckie zdolności a zatem i w to, że uniknie kary. Reszta 
go nie obchodzi. Nie wie i nie chce wiedzieć co spowoduje nagłe przerwanie 
życia swojej ofiary. Jakie będzie ona przeżywać cierpienia zanim umrze. Jakich 
przyszłych możliwości i doświadczeń życiowych ją pozbawi. Co stracą na tym 
inni. Jak cierpieć będą osierocone dzieci i inni członkowie rodziny. Całkowicie 
brak  mu  współczucia  dla  ofiary.  Morderca  ten  przesycony  jest  różnymi 
egoistycznymi żądzami i równocześnie nie zna prawdziwej miłości, która polega 
na dawaniu. On chce tylko brać. Bandyta ten nie wie również, jakie skutki ten 
czyn spowoduje dla niego samego. Wprawdzie uczono go, że oddala się w ten 
sposób od Boga, że grozi mu wieczne potępienie (jeśli jest chrześcijaninem), lub 
że  wytwarza  w  ten  sposób  bardzo  złą  karmę  (jeśli  wyznaje  hinduizm  lub 
buddyzm),  ale  on  w  gruncie  rzeczy  jest  przede  wszystkim  materialistą  
praktycznym. On w to nie wierzy.  Niestety,  również nie ma on odpowiedniej  
wiedzy,  która  mogłaby zastąpić  wiarę.  Ten człowiek jest  głęboko pogrążony 
w mrokach ignorancji i jasno widzi tylko swoją doraźną korzyść, tj. zrabowane 
pieniądze. 

Są  różne  poziomy  niewiedzy.  Niewiedza,  o  której  była  mowa  w 
przykładzie, jest na dość niskim poziomie. Bardziej ogólnie można by mówić o 
niewiedzy dotyczącej celu, jakiemu powinno służyć życie ludzkie na ziemi. Ta 
niewiedza jest bowiem zasadniczą przyczyną grzechu. Niestety, nawet ci ludzie, 
którzy  świadomie  nie  dążą  do  złego,   najczęściej  jako  główny  cel  uznają 
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działanie dla korzyści materialnej  oraz konsumowanie owoców tego działania.  
Nie zdają sobie sprawy, że człowiek został powołany do realizacji celów daleko 
bardziej wzniosłych. Całą swoją uwagę poświęcają temu co „rdza niszczy i mól 
psuje” nie dbając o swój rozwój duchowy.

Pogląd, że niedostateczna znajomość prawdy jest powodem grzechu nie 
jest  wyłącznie  domeną  religii  wschodu.  Na  wyzwalającą  od  grzechu  moc 
prawdy wskazywał bowiem również Jezus, o czym mowa w Ewangelii wg św. 
Jana. Powiedział bowiem: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” [J, 8,32]. 
Na  pytanie,  o  jakiego rodzaju  niewolę  tu  chodzi,  odpowiedział:  „każdy,  kto 
popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” [J, 8,34].

A zatem przyczyną  grzechu jest  niedostateczna znajomość  prawdy. 
Ponieważ  najważniejszą  prawdą  jest  prawda  o  miłości,  więc  najistotniejszą 
przyczyną  grzechu  jest  brak  wiedzy  o  miłości266.  Oczywiście  mowa  tu  o 
wiedzy rozumianej w szerszym sensie niż to proponuje nauka. Chodzi również o 
taką  wiedzę,  którą  daje  każde  doświadczenie,  każde  przeżycie  wewnętrzne, 
nawet  jeżeli  jest  ono  subiektywne  i  niepowtarzalne.  Miłość  jest  więc 
najpotężniejszym  środkiem  przezwyciężenia  grzechu.  W  tym  zawiera  się 
głęboki sens powiedzenia św. Augustyna: „Kochaj i rób co chcesz”. Oczywiście 
chodzi tu o miłość bezwarunkową, bezinteresowną, w której pragnie się dobra 
przedmiotu miłości  i  która nie  polega na braniu,  ale  na dawaniu,  nie  polega  
również na wymaganiu i ograniczaniu, ale na darowaniu wolności. Ktoś, kto tak 
kocha nie może krzywdzić. 

Prawie każda współczesna religia zakłada, że w człowieku istnieje jakiś 
pierwiastek boski, działa Iskra Boża. W Bhagavagat-Gicie zawarta jest myśl, że 
Bóg przebywa  w sercu  każdej  istoty jako  Dusza  Najwyższa  [Bhagavad-Gita 
7,21  i  10,20].  W  chrześcijaństwie  mowa  o stworzeniu  człowieka  na  obraz 
i podobieństwo  Boga  oraz  o  działaniu  Ducha  Bożego  w człowieku.  Dlatego 
każdy  człowiek  ma  szansę  na  szukanie  i  poznawanie  prawdy  nie  tylko  na 
zewnątrz  ale  również  i  w  sobie.  Niestety,  wielu  odrzuca  tą  możliwość, 
zamykając się w skorupie  swych przekonań,  lub pogrążając  się całkowicie  w 
sprawach świata materialnego. W rezultacie  powoduje  to trwanie w błędnym 
rozumowaniu, a także rezygnację ze stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi 
u Boga. Tego rodzaju grzech jest uważany za najcięższy, bo odcina człowieka 
od źródła prawdy, a tym samym od możliwości uwolnienia się od niewiedzy. 
W chrześcijaństwie jest on  nazywany „grzechem przeciw Duchowi Świętemu”.

Wypada się również odnieść do dwóch skrajnych poglądów na temat 
grzechu. Niektórzy bowiem twierdzą (szczególnie w kościele katolickim), że zło 

266 Niektórzy uważają, że grzech to po prostu brak miłości.
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jest  nieobecnością  dobra.  Logiczną  konsekwencją  takiego  poglądu  jest 
twierdzenie,  że  nieczynienie  dobra  jest  grzechem  i  dopiero  poprzez  dobre 
uczynki trzeba sobie zasłużyć na niebo. Może to prowadzić do spekulacji:  ile 
razy  w  roku,  miesięcznie,  tygodniowo  czy  dziennie  należy  spełnić  dobry 
uczynek, aby nie grzeszyć? Następstwem takich rozważań może być życie  w 
ciągłym strachu, że być może grzeszymy, bo jesteśmy nie dość dobrzy. Nawet 
sen  mógłby  zostać  uznany  za  źródło  grzechu,  bo  przecież  gdy  śpimy  nie  
czynimy dobrze. Trzeba tu zdecydowanie takim poglądom się przeciwstawić. Po 
pierwsze,  nieczynienie  dobra  nie  zawsze  jest  grzechem,  bo  nie  wszystko  co 
robimy należy rozpatrywać w kategoriach dobra i zła. Po drugie, nie sprawione 
dobro  czasami  pociąga  za  sobą  wielkie  zło,  a  czasami  niczego  złego  nie 
powoduje.  Jest  bowiem  różnica  między  sytuacją  gdy  nie  dajemy  pić 
spragnionemu  na  pustyni,  wiedząc,  że  jego  życie  jest  w  naszych  rękach  i 
sytuacją, gdy nie dajemy pieniędzy młodemu, zdrowemu mężczyźnie, nie mając 
pewności,  że  nie  usiłuje  on  wyłudzić  tych  pieniędzy  na  narkotyki. 
Niesprawianie dobra można wtedy uznać za grzech, kiedy jego uczynienie jest  
naszą powinnością, bo zaniechanie działania spowodowałoby zło, np. gdy mamy 
pewność,  że  naszym  czynem  możemy  coś  naprawić,  kogoś  uratować,  coś 
umocnić,  komuś  ulżyć,  itp.,  a  nie  robimy  tego.  Nie  jest  w  naszej  mocy 
zlikwidować głód na całym świecie, ale gdy podzielimy się ze swoim jedzeniem 
z głodnym,  który stanął  na naszej  drodze, objawimy najlepszą cząstkę siebie. 
Nie  mamy  wpływu  na  globalny  poziom  bezpieczeństwa  wszystkiego,  co 
człowiek wybudował,  ale  gdy ostrzeżemy kogoś,  aby nie  wchodził  na  most, 
który może się zawalić, ratujemy mu życie.  Musimy przy tym jednak zawsze 
pamiętać, aby do spraw dobra i zła podchodzić świadomie, odpowiedzialnie i  
mądrze, nie wszystko bowiem, co wydaje się być dobre, jest dobre naprawdę. 

Należy również wspomnieć i o tych, którzy głoszą, że grzech w ogóle 
nie  istnieje.  Twierdzą  oni,  że  Bóg nie  ma  żadnych  preferencji,  nie  objawia 
swojej  woli,  a  jego  najwyższym  darem  danym  człowiekowi  jest  całkowita 
wolność.  Gdyby  bowiem Bóg  dał  człowiekowi  wolną  wolę  a  potem ogłosił 
swoją wolę, za łamanie której wtrącał by do piekła, byłby obłudnikiem.  Skoro 
więc nie ma żadnych bożych nakazów i zakazów, dlatego każdy, zważywszy na 
model  świata w jaki  wierzy i  jaki wyznaje,  postępuje słusznie. Pozostawiając 
tego rodzaju poglądy bez komentarza, trzeba jednak podkreślić, że do określenia 
grzechu pojęcie woli bożej nie jest konieczne,  wystarczy posłużyć się zasadami  
etycznymi stworzonymi przez ludzi. 

Jednak  niektóre  religie,  a  szczególnie  religie  chrześcijańskie,  bardzo 
mocno łączą grzech z wolą bożą. Nie tylko w ten sposób, że określają grzech 
jako przeciwstawienie się woli   Stwórcy.  W kościele katolickim głosi się, że 
tylko  Bóg  może  uwolnić  człowieka  od  grzechu.  Nie  wystarczy  pokuta  i 
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zadośćuczynienie. Nie wystarczy postanowienie poprawy i zrekompensowanie 
wyrządzonego  zła.  Nie  wystarczy  wybaczenie.  Grzech  (śmiertelny)  w 
interpretacji tego kościoła nie jest błędem, który można naprawić, ale czymś co 
obciąża sprawcę winą w sposób trwały i przez to w pewnym sensie staje się on 
niewybaczalny.  Zgodnie z dogmatyką tego kościoła tylko Bóg może zniweczyć 
skutki grzechu.  Ale zwykle nie czyni tego z własnej inicjatywy, ani nawet na 
bezpośrednio  do Niego skierowaną  prośbę  zainteresowanego.  Trzeba  wyznać 
ów grzech kapłanowi kościoła katolickiego w sakramencie pokuty i tylko wtedy 
Bóg  ten  grzech  odpuszcza.  To  silnie  uzależnia  wiernych  od  tej  instytucji  i  
przydaje jej  olbrzymią władzę, albowiem szczególnie łatwo jest manipulować 
ludźmi z poczuciem winy.

Mimo  że  słowo  „grzech”  ma  swój  religijny  rodowód,  można  je 
zdefiniować jako pojęcie wykraczające poza religijne systemy. Na zakończenie 
można  podjąć  próbę  podania  takiej  rozszerzonej,  trójwymiarowej  definicji 
grzechu: Grzech jest to świadome i dobrowolne złamanie prawa moralnego, 
które  jest  spowodowane  niedostateczną  znajomością  prawdy  i które 
powoduje zło. Posługując się tą definicją trzeba jednak stale pamiętać o tym, że 
prawo  moralne  wciąż  ewoluuje,  prawda  poszerza  się,   a  pojęcie  zła  jest  
subiektywne i zmienne. Stąd też pogląd na to, co jest grzechem, a co nie jest, nie  
tylko zależy od przyjętego systemu etycznego czy wyznawanej  religii, ale też 
stale się zmienia.  
Hasło opracowano w 2005 roku.                 Powrót do spisu treści.

Honor
Mianem honoru określa się  poczucie godności osobistej,  dobre imię,  

cześć.  Człowieka,  który  ma  takie  poczucie  godności  osobistej,  dba  o  swoje 
dobre imię i jest godnym czci, nazywa się zwykle człowiekiem honoru. Mimo, 
że  pojęcie  honoru  wiąże  się  czasem z  przynależnością  do  określonej  klasy 
społecznej  (określonego  stanu),  to  jednak  nie  jest  on  czymś  niezmiennym, 
danym raz na zawsze; honor można bowiem splamić (lub, jak niektórzy mówią, 
stracić). Istnieją dwa przeciwstawne poglądy na temat tego, co plami honor.  

Według  najbardziej  rozpowszechnionego  mniemania  czyjś  honor 
doznaje  uszczerbku  wtedy,  gdy ten  ktoś  zaznaje  jakiejś  zniewagi  ze  strony 
kogoś innego. Taka obraza była często w przeszłości powodem do pojedynku. 
Czasem kończyło się to nawet śmiercią jednej ze stron. W miarę upływu czasu 
pojedynki  były jednak zakazywane  przez prawa poszczególnych  państw.  Ale 
mimo to do dziś pozostało przekonanie,  że obrazy nie można puścić płazem. 
Znajduje  to  odzwierciedlenie  w  powiedzeniu  „ta  zniewaga  krwi  wymaga”. 
A więc panuje  przeświadczenie,  że splamiony honor można oczyścić  poprzez 
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odwet na znieważającym. Drastycznym przykładem takiej postawy w obecnych 
czasach  było  dokonywanie  tzw.  „honorowego  zabójstwa”  we   Włoszech. 
Zdradzony małżonek (zwykle  mąż) miał  splamiony honor dopóty,  dopóki nie 
zamordował  współmałżonka.  Ciekawe,  że  w  tym  katolickim  kraju  taki 
barbarzyński zwyczaj był dość powszechnie akceptowany. Znajdowało to swój 
wyraz nawet we włoskim prawie, które za tego rodzaju zbrodnie przewidywało 
śmiesznie niskie wyroki.

Według  drugiego  poglądu  honor  plami  sam zainteresowany  poprzez 
niegodne  postępowanie.  Pojęcie  człowieka honoru  jest  wtedy bliskie  pojęciu 
człowieka  szlachetnego  i oznacza  tu  tego,  na  kim  można  polegać,  którego 
postępowanie jest czyste moralnie, bez podłości i intryg. W historii bliskie temu 
rozumieniu  było  poczucie  honoru  u  japońskich  samurajów,  który  czuli  się 
czasem tak bardzo splamieni z powodu np. niewypełnienia swoich obowiązków, 
że  byli  zmuszeni  do  popełnienia  rytualnego  samobójstwa.  Chociaż  czasy 
samurajów już dawno minęły,  to jednak współcześni  Japończycy mają wciąż 
duże poczucie wstydu z powodu niegodnego postępowania.

A więc kiedy naprawdę brudzi się nasz honor, czy  wtedy, gdy ktoś nas 
znieważa,  czy  też  wówczas,  gdy  to  my  znieważamy  innych?  Szukając 
odpowiedzi na to pytanie wewnątrz naszych sumień musimy stwierdzić ponad 
wszelką  wątpliwość,  że  chodzi  o  ten  drugi  przypadek.  Tak  głoszą  również 
najwyższe autorytety moralne. Jezus powiedział, że „nie to jest nieczyste, co do 
człowieka wchodzi, ale to co z niego wychodzi”. A więc jeśli ktoś nas obraża, to 
plami  swój honor, a nie nasz.  Nasz honor zależy tylko od tego, z czym my 
wychodzimy do świata. 
Hasło opracowano w 2005 roku.    Powrót do spisu treści.

Informacja

Co to jest informacja?

Słowo  informacja  pochodzi  z  łaciny  (informatio)  i  jest  powszechnie 
używane  w  języku  potocznym.  Jest  to  również  interdyscyplinarny  termin 
naukowy, różnie definiowany w rozmaitych dziedzinach nauki. W najbardziej  
rozpowszechnionym znaczeniu  informacja  jest  tym samym co wiadomość. 
Zawsze, kiedy jesteśmy o czymś powiadamiani, kiedy coś się nam komunikuje, 
kiedy  otrzymujemy  jakieś  pouczenia  czy  wskazówki,  mamy  do  czynienia  z 
przekazywaniem informacji. Wysyłanie wiadomości odbywa się nawet podczas 
zwykłej rozmowy dwóch lub większej liczby osób. Informacji można zasięgać, 
udzielać,  można  ją  przekazywać,  oceniać,  interpretować,  rozpowszechniać, 
zbierać, gromadzić, przechowywać, a nawet ukrywać.
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Patrząc  na  zagadnienie  tworzenia  wiadomości  z  nieco  innej 
perspektywy można  stwierdzić,  że  przesyłana  informacja  jest  zawsze  jakimś 
zawężeniem możliwości.  Na przykład z określonych liter alfabetu łacińskiego 
można tworzyć niezliczone multum różnych tekstów w różnych językach, ale 
sam dowolnie duży i nieuporządkowany zbiór tych liter stanowi nie zawierający 
żadnej  informacji  chaos.   Dopiero wybranie  z tego zbioru właściwych  liter  i  
ułożenie  ich  w  odpowiedni  sposób  tworzy  wiadomość.  Inny  przykład  to 
sześcienna kostka do gry, której rzut przynosi sześć możliwych wyników. Ten 
fakt  sam w sobie  jest  oczywisty  i  nie  stanowi  żadnej  znaczącej  informacji. 
Jednak każdy konkretny rzut tej kostki zawęża liczbę możliwych wyników tylko 
do  jednego  i  przynosi  dla  gracza  znaczącą  informację.  Podobnie  każdy rzut 
monetą  stwarza  dwie  możliwości,  a  każdy  konkretny  wynik  tego  rzutu  jest  
zawężeniem możliwości tylko do jednej  i z matematycznego punktu widzenia 
stanowi 1 bit informacji.

W drugim znaczeniu informacja jest tym, co zmniejsza niewiedzę lub 
inaczej mówiąc, tym co powiększa wiedzę odbiorcy. Zgodnie z tym znaczeniem 
wiadomość  jako  taka  nie  musi  stanowić  informacji,  bo  może  być  nią  tylko 
zawarta  w  niej  wiedza.  Jeżeli  więc  wiadomość  jest  bez  znaczenia  dla  jej  
odbiorcy, bo nic nowego nie wnosi, wówczas z jego punktu widzenia nie mieści  
w sobie informacji. Każda zawarta w wiadomości informacja musi coś wnosić,  
jej  odbiorca  musi  się  o  czymś  z  niej  dowiedzieć.  Jeśli  przynosi  mu  ona 
rozpoznanie  przyczyniające  się  do  jego  sprawniejszego  działania,   wówczas 
wiadomość ta mieści w sobie dużo informacji – tym więcej, im więcej wiedzy 
dostarcza.  A  więc  w  przeciwieństwie  do  pierwszej  definicji,  według  której 
każda  wiadomość  jest  informacją,  w  myśl  drugiej  definicji  wiadomość  jest 
informacją tylko wtedy, gdy zawiera coś nowego, co nie jest znane odbiorcy.  
Ponieważ odbierane  wiadomości  na ogół  zawierają  jakąś  nową wiedzę,  obie 
definicje często są ze sobą zgodne.

W  trzecim  znaczeniu  pojęcie  to  wiąże  się  ze  środkami  masowego 
przekazu.  Chodzi  o  zorganizowany  proces  powiadamiania całego 
społeczeństwa  lub  określonych  grup społecznych  w sposób  systematyczny o 
bieżących  wydarzeniach,  zaistniałych  lub  prognozowanych,  w  kraju  i  na 
świecie, które są ważne z punktu widzenia gospodarki, kultury czy nauki lub 
mają  istotne  znaczenie  polityczne  lub  które  wzbudzają  szczególne 
zainteresowanie  odbiorców.  Odbywa  się  to  poprzez  publikacje  artykułów  w 
gazetach,  różne  telewizyjne  i  radiowe programy informacyjne,  oraz poprzez 
internetowe strony i portale informacyjne, często będące sieciowymi wersjami  
gazet.

Rozpowszechnianie informacji jest nierzadko zamierzonym działaniem 
w ściśle określonym celu. W socjotechnice wykorzystuje się różne informacje  
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do  wywołania  pożądanych  zmian  w  zachowaniach  społecznych.  Propaganda 
wykorzystuje je do pozyskiwania zwolenników dla różnych poglądów lub idei. 
Reklama  ma  na  celu  nakłonienie  ludzi  do  zakupu określonych  towarów czy 
usług  za  pomocą  odpowiednio  spreparowanych,  sugestywnych  oddziaływań 
audiowizualnych.  Tego  rodzaju  działania  nierzadko  bywają  niezwykle 
skuteczne, zgodnie z zasadą, szczególnie rozwijaną przez Goebbelsa, ale znaną 
chyba już od starożytności,  która głosi,  że „każda informacja  powtórzona sto 
razy staje się prawdą”. Wielokrotne powtarzanie tych samych tez powoduje, że 
wsiąkają one w podświadomość i w ostatecznym rezultacie zostają uznane za 
wiarygodne i prawdziwe. Wszak to już Paweł z Tarsu głosił, że „wiara bierze 
się ze słuchania”.

W  czwartym  znaczeniu  słowem  informacja  określa  się  jakieś 
wydzielone miejsce, dział urzędu czy jakiejkolwiek instytucji, czy nawet tylko 
sam  numer  telefonu,  gdzie  możemy  zasięgnąć  informacji  w  drugim 
znaczeniu267, która zostanie nam udzielona przez osobę kompetentną w danej 
dziedzinie. W tym sensie możemy zapytać o pociąg w  informacji kolejowej czy 
dowiedzieć o noclegach w informacji turystycznej.

Informacje  można  przekazywać,  przetwarzać  lub  zapisywać. 
Przekazywanie informacji jest przesyłaniem określonych treści od nadawcy do 
odbiorcy przez co  zmniejsza  się  jego  skala  niewiedzy.  Jest  dużo sposobów 
komunikowania się,  na przykład za pomocą języka mówionego, pisanego czy 
migowego,  mowy  gestów  i  ciała,  poczty  tradycyjnej  lub  elektronicznej,  
telefonicznych  połączeń  głosowych  lub  SMS-ów,  wideo-rozmowy,  itp. 
Informacje  przesyłają  między  sobą  również  różne  maszyny  i  urządzenia, 
systemy  automatyki  czy  komputery.  Od  strony  naukowej  przesyłaniem 
informacji  zajmuje  się  głównie  teoria  informacji,  a  przetwarzaniem  – 
informatyka  i  cybernetyka,  chociaż  ten  podział  jest  trochę  nieścisły,  bo 
wszystkie te trzy dziedziny są z sobą powiązane i nawzajem się uzupełniają.

 Informacja przetwarzana lub przesyłana wiedzie byt aktywny. Możliwy 
jest również jej pasywny stan, kiedy to zostanie ona zarejestrowana na jakimś  
nośniku  i  czeka,  aż  ktoś  po  nią  sięgnie.  Zapisywanie  informacji  jest 
zapamiętywaniem  tych  treści  w  określony  sposób  (np.  papierowa  książka, 
książka  elektroniczna,  nagranie  dźwiękowe,  film  czy  jakikolwiek  inny  plik 
multimedialny)  i  w  określonym  medium  (np.  tabliczka  kamienna,  papirus, 
papier, twardy dysk komputera, pamięć USB, płyta DVD lub Blue Ray,  itp.).  
Największą  na  świecie  siecią  służącą  do  przetwarzania,  przesyłania  i 
przechowywania268 informacji jest Internet.

267 Czyli dowiedzieć się czegoś, czego nie wiedzieliśmy, a co jest nam w danej chwili potrzebne.
268 Obecnie modne są tzw. „chmury”, w których można przechowywać różne pliki.
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Informacjom można przypisywać atrybut prawdziwości lub fałszywości. 
Zamierzone podawanie nieprawdziwych informacji nazywa się dezinformacją. 
Fałszywe  informacje  podaje  się  nie  tylko  dlatego,  aby wprowadzić  kogoś w 
błąd,  ale  także  by  odwrócić  uwagę  od  prawdziwej  informacji.  Czasami 
przyczyną dezinformacji jest głupota lub ignorancja informatora. Nierzadko rolę 
dezinformacyjnego  medium odgrywają  środki  masowego  przekazu269.  Można 
również ukrywać informacje, ograniczając lub uniemożliwiając do niej dostęp.  
Na poziomie polskiego prawa istnieje termin informacja niejawna, który został 
zdefiniowany w odpowiedniej ustawie i który oznacza informację wymagającą 
ochrony przed  nieuprawnionym  ujawnieniem.  Informacjom takim nadaje  się 
klauzulę ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Ujawnienie takich informacji  
jest karalne, w przypadku naruszenia klauzuli ściśle tajne lub tajne jest to kara  
nawet do pięciu lat więzienia.

Informacja  jest  czymś  powszechnym  we  wszechświecie  i  można  ją 
znaleźć  niemal  wszędzie.  Jest  w  przepisach  książki  kucharskiej,  w  planach 
budowy samochodów, w projektach architektonicznych, w znakach drogowych 
na  ulicach,  w  książkach  beletrystycznych  jak  i  w  encyklopediach,  w  treści  
każdej  wypowiedzi,  w odnalezionych  skamielinach,  w dźwiękach muzyki,  w 
klatkach filmowych, w układzie gwiazd na niebie,  w każdej komórce ciała, w 
mimice  twarzy,  we  wskazaniach  termometru  czy w odebranym e-mailu.  Bez 
informacji niczego by nie zbudowano, a nawet nie byłoby nas na świecie. To 
dzięki  informacji  z nasiona  wyrasta  drzewo a z zarodka – człowiek.  Istnieje 
takie  pojęcie  jak  informacja  genetyczna.  Są  to  dane  o  budowie  organizmu 
zakodowane w genach poprzez sposób ułożenia w nich ogniw łańcucha DNA 
(kwasu  dezoksyrybonukleinowego).  Informacja  genetyczna  zawiera  w  sobie 

269 Oto przykład dezinformacji prowadzonej przez środki masowego przekazu. TVN 24 w dniach  
13 i 14 maja 2014 z uporem maniaka podawała, że przyczyną katastrofy w tureckiej kopalni 
węgla w mieście Soma był wybuch transformatora. Wiadomość tą podawano permanentnie na 
pasku  informacyjnym  u  dołu  ekranu  oraz  była  ona  wielokrotnie  odczytywana  w  trakcie 
nadawania wiadomości. Zignorowano wypowiedź specjalisty od ratownictwa górniczego, że 
transformator mógł być jedynie źródłem zapłonu, a sam wybuch był spowodowany zapaleniem 
się metanu lub pyłu węglowego. Dopiero na drugi dzień, wieczorem, w wiadomościach TVN 
podano  właściwą  interpretację  tego,  co  się  stało.  Jest  to  kolejny  przykład  kompletnej  
ignorancji  w  sprawach  nauki  i  techniki,  jaką  prezentują  niektórzy  twórcy  programów 
informacyjnych. Wygląda na to, że nie chodzili  na zajęcia fizyki w szkole średniej,  lub nie  
przykładali się należycie do tych zajęć. A może wprowadzają telewidzów w błąd specjalnie,  
aby  wiadomość  brzmiała  bardziej  sensacyjnie?  Transformatory,  podobnie  zresztą  jak  i 
komputery,  nie wybuchają,  chyba że ktoś podłoży tam ładunek wybuchowy.  Mogą jedynie  
przegrzewać się lub zaiskrzyć. W rzadkich przypadkach może powstać w nich łuk elektryczny, 
co może niekiedy wywołać głośny huk. I to wszystko. Istnieją również transformatory dużej 
mocy chłodzone olejem, w których może istnieć ryzyko zapalenia się oleju i w ten sposób  
wywołania pożaru, ale jest mało prawdopodobne by tego typu transformator zainstalowano w 
kopalni węgla.
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wiedzę  o  wszystkich  cechach  dziedzicznych  tego  organizmu.  Dopóki  nie 
rozpocznie się proces powstawania i wzrostu nowego organizmu, wiedzie ona 
byt  statyczny.  Gdy  nasiono  padnie  na  odpowiedni  grunt,  lub  gdy  nastąpi  
zapłodnienie,  uruchamia  się  procedura  odczytywania  i  przetwarzania  tej 
informacji, dzięki czemu rozpoczyna się wielki proces budowy nowego życia.

Teoria informacji

W dwudziestym wieku rozwinęła się naukowa teoria badająca głównie 
procesy  kodowania,  przesyłania  i  gromadzenia  informacji,  wysoce 
zmatematyzowana,  oparta  na teorii  prawdopodobieństwa i  prawach statystyki 
matematycznej.  Nabrała  ona  szczególnego  znaczenia  w  obliczu  rozwoju 
technicznych systemów komunikowania się. Jednym z jej głównych zadań jest  
rozwiązanie  problemu  optymalizacji  procesu  przekazywania  informacji  – 
maksymalizacji szybkości przesyłania danych i minimalizacji błędów transmisji.

Każda  wiadomość  zawiera  w  sobie  jakąś  informację,  ale  niektóre 
wiadomości  mogą  nieść  z  sobą  więcej  informacji  niż  inne.  Zatem pierwszą 
rzeczą,  jaką teoria  informacji  musiała  się zająć,  było  stworzenie obiektywnej  
miary  informacji.  Przesyłane  wiadomości  informują  nas  zwykle  o  zajściu 
różnych  zdarzeń,  niezależnie  od  tego,  czy  chodzi  powódź  w  Indiach  czy  o 
określone  zdarzenie  na ekranie  telewizora,  jak na przykład  rozświetlenie  lub 
wygaszenie  określonego piksela. Okazuje  się,  że ilość informacji,  jaką jakieś 
wydarzenie  ze  sobą  niesie,  jest  ściśle  uzależniona  od  prawdopodobieństwa 
zajścia  tego  zdarzenia.  Jeśli  wiadomość  dotyczy  zdarzenia  bardzo 
prawdopodobnego,  to  dostarcza  niewiele  informacji.  Jeśli  wiadomość  jest 
oczekiwana  z  dużą  niepewnością  co  do  zajścia  danego  zdarzenia  i  zawiera 
element  zaskoczenia,  wówczas  ilość  przekazanej  informacji  jest  duża.  Na 
przykład gdy ktoś mówi nam, że słońce zachodzi na zachodzie, to ta wypowiedź 
nie  wnosi  żadnej  informacji,  bo  zawiera  prawdę  oczywistą,  jako  że 
prawdopodobieństwo,  iż  każdego  dnia  słońce  zajdzie  na  zachodzie  jest 
praktycznie równe jedności.  Jeśli  jednak w styczniu instytut  meteorologiczny 
poda,  że  temperatura  we  Wrocławiu  przekroczyła  25  stopni  Celsjusza,  to 
wiadomość ta zawiera olbrzymią ilość informacji,  jako że zdarzenie owo jest 
zupełnie nieoczekiwane i prawdopodobieństwo jego zaistnienia jest bliskie zeru. 
Inny przykład, to wiadomość dziennikarska, że w miejscowości X pies dotkliwie 
pogryzł jednego z jej mieszkańców. Ta wiadomość zawiera już dość dużą ilość 
informacji, ponieważ pogryzienia ludzi przez psy, chociaż czasami występują, 
nie  zdarzają  się  w  owej  miejscowości  codziennie.  Jednak  nie  przynosi  ona 
takiego zdziwienia i zaskoczenia, jak wiadomość, że w miejscowości X jeden z 
jej  mieszkańców  pogryzł  dotkliwie  psa.  Zdziwienie  przychodzi,  oczywiście, 



261

jako  rezultat  wydarzenia  się  czegoś  nieoczekiwanego,  bardzo  mało 
prawdopodobnego, co zawiera bardzo duży ładunek informacyjny. 

Zatem  intuicyjnie  wyczuwamy,  że  ilość  informacji  jaką  wnosi 
wystąpienie określonego zdarzenia zależy od odwrotności prawdopodobieństwa 
zajścia  tego  zdarzenia.  Ilość  informacji  jest  miarą  niepewności,  jaka  została 
usunięta w wyniku jego zajścia.  Im mniej  prawdopodobne było to zdarzenie,  
tym więcej niosło ze sobą informacji.  Można to wyrazić następującym wzorem:

I = log2(1/p)
   gdzie

I – ilość informacji  (w bitach) otrzymanej  przy wystąpieniu danego 
zdarzenia

p – prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia

Jeden  bit  informacji  przynoszą  zdarzenia,  w których  występują  dwa 
jednakowo prawdopodobne stany.  Na przykład rezultat  rzutu monetą  zawiera 
jeden bit informacji, bo prawdopodobieństwo wylosowania orła lub reszki jest  
jednakowe  i  wynosi  0,5,  zatem log2(1/0,5)  =  log2  2  =  1.  Natomiast  wynik 
ośmiokrotnego  rzutu  monetą  zawiera  8  bitów  informacji,  jako  że  możemy 
otrzymać 256 wyników, każdy z prawdopodobieństwem 1/256 = 0,00390625, 
zatem log2(1/0,00390625) = log2  256 = 8. Jeśli  dane zdarzenie jest  pewne, to 
jego prawdopodobieństwo wynosi jeden, a wtedy log2 1 = 0, zatem pewność nie 
wnosi  żadnej  informacji.  Jeśli  zdarzenie  jest  mało  prawdopodobne,  wówczas 
ilość  informacji  jest  duża.  Każda  wiadomość  o  katastrofie,  kataklizmie  czy 
niecodziennym  zajściu  zawiera  w  sobie  olbrzymi  ładunek  informacyjny. 
Podobnie się dzieje, jeśli na wyścigach wygrywa koń, którego szanse uznawano 
za nikłe i na którego nikt nie stawiał.

Najmniejszą  jednostką  ilości  informacji  jest  bit.  Większe  ilości 
informacji wyraża się za pomocą jednostek zawierających w nazwie przedrostek 
„kilo”,  „mega”,  „giga”  lub  „tera”,  ale  w  teorii  informacji  i  informatyce 
oznaczają one zawsze przemnożenie przez 1024. Tak więc na przykład 1 kilobit 
= 1024 bitów,  1 megabit = 1024 kilobitów = (1024)2 bitów. Powszechnie jako 
miarę  ilości  informacji  stosuje  się  również  bajty.  Jeden  bajt  zawiera  osiem 
bitów. Stosuje się również kilobajty, megabajty, gigabajty i terabajty, tak samo z 
mnożnikiem 1024.

Trzeba podkreślić, że przy przesyłaniu i przetwarzaniu danych środkami 
technicznymi nie dokonuje się analizy ich treści i dlatego nie ocenia się ilości  
zawartej  w  nich  informacji  pod  względem  ważkości,  nieprzewidywalności, 
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elementu  zaskoczenia,  nie  szacuje  się  również  prawdopodobieństwa  zajścia 
zdarzenia  opisanego  w  przesyłanej  wiadomości.  Dla  systemów 
telekomunikacyjnych, komputerów i innych urządzeń technicznych wiadomość 
„słońce  zaszło”  zawiera  taką  samą  ilość  informacji  jak  wiadomość  „słońce 
zgasło”270. Dla człowieka jako odbiorcy pierwsza wiadomość niewiele znaczy i 
zawiera znikomą ilość informacji, a druga wiadomość niesie z sobą olbrzymią  
ilość informacji, dramatycznie wielką i śmiertelnie groźną.

Wszelkie  informacje  wprowadzane  do  systemów  przesyłania, 
przechowywania lub przetwarzania danych  są najpierw przetwarzane na ciąg 
umownych symboli – najczęściej są to liczby w systemie dwójkowym. Cyfrowe 
urządzenia techniczne, czyli hardware, przekazują, przetwarzają i przechowują 
już tylko te liczby, nie zajmując się tym, co te liczby znaczą. Dlatego określenie 
ilości informacji zawartej w owych liczbach jest tu niezwykle proste, zwłaszcza  
wtedy,  gdy są to liczby binarne – wówczas jest  to po prostu ilość cyfr  jakie 
tworzą te liczby. Np. liczba 328 w kodzie binarnym wynosi 101001000 i ma 9 
cyfr, a tym samym niesie z sobą 9 bitów informacji. Im więcej liczba ma cyfr,  
tym więcej  zawiera informacji.  Wiadomości  są przesyłane cyfrowo zwykle w 
postaci  binarnych  ciągów  liczbowych.  Sumaryczna  ilość  cyfr  wszystkich 
przesłanych ciągów liczbowych oznacza całkowitą ilość informacji zawartej w 
przesłanej  wiadomości.  Oczywiście  taki  sposób  mierzenia  informacji  jest 
zasadny tylko z punktu widzenia  hardware.  Użytkownik tych  urządzeń może 
oceniać  doniosłość  otrzymanych  wiadomości  i  ich  informacyjny  ładunek 
zupełnie inaczej.

Ktoś mógłby powiedzieć, że definicja ilości informacji oparta na liczbie 
cyfr271 binarnego ciągu liczbowego zupełnie nie zgadza się z podaną poprzednio 
definicją  opartą  na  prawdopodobieństwie  zdarzenia.  Otóż  tak  nie  jest.  W 
elektronicznych urządzeniach cyfrowych są wysyłane i odbierane liczby. Często 
są to ciągi liczbowe o ustalonej długości. Przypuśćmy, że w takim urządzeniu 
przesyłane są liczby binarne ośmiocyfrowe. Za każdym razem, gdy urządzenie 
ma odebrać taką liczbę, nie wie, jaką będzie miała ona wartość. Może to być  
00000000,  00000001,  00000010,  00000011  i  tak  dalej.  Największa  możliwa 
liczba  do  odebrania  wynosi  11111111.  W  sumie  jest  256  możliwości. 
Prawdopodobieństwo  odebrania  takiej  a  nie  innej  liczby wynosi  p  =  1/256, 
zatem ilość informacji,  jaką przynosi jej  odebranie, równa się I = log2(1/p) = 
log2  256 = 8 bitów, czyli  tyle co powinna mieć liczba binarna ośmiocyfrowa.  

270 Jeśli wiadomość ta została przesłana za pomocą 8-bitowego kodu ASCII, to, ponieważ  oba 
teksty łącznie ze spacją zawierają po 13 znaków, przesłana ilość informacji wynosi 8*13 bitów 
czyli 104 bity.

271 Im większa liczba cyfr, tym większa długość ciągu liczbowego, można zatem powiedzieć, że  
ilość informacji jest proporcjonalna do długości ciągu liczbowego.
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Wszystko więc się zgadza.  Podobne rozumowanie daje się przeprowadzić w 
stosunku do liczby o dowolnej długości. Nie ma zatem sprzeczności pomiędzy 
obiema  definicjami.  Różnica  jest  jedynie  taka,  że  definicja  oparta  na 
prawdopodobieństwie  jest  szersza,  bo  dotyczy  nie  tylko  liczb.  Jednak  w 
cyfrowych urządzeniach technicznych przetwarzane są tylko liczby, wiec można 
tu postawić znak równości pomiędzy liczbą cyfr liczb binarnych a zawartą w 
nich ilością informacji i zamiast mówić o liczbach binarnych, mówić o bitach,  
bajtach, kilobajtach, megabajtach, itp. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami określenie 
sto  bajtów oznacza  liczbę  binarną  składającą  się  z  8*100  =  800  cyfr,  a  
określenie pamięć o pojemności 1GB oznacza, że zmieszczą się w niej liczby 
dwójkowe o sumarycznej ilości 1024*1024*1024*8 = 8589934592 cyfr.

Drugim  ważnym,  jeśli  nie  najważniejszym  zagadnieniem  w  teorii 
informacji  jest  szybkość  przesyłania  danych.  Każdy  przekaz  odbywa  się  za 
pomocą  sygnałów  przenoszących  informację,  wykorzystując  do  transmisji 
dźwięk,  prąd  elektryczny,  falę  elektromagnetyczną,  itp.  Sygnały  te 
przemieszczają  się  zawsze  w  jakimś  ośrodku,  jak  powietrze,  woda,  kabel 
elektryczny,  kabel  światłowodowy,  a  nawet  wolna  przestrzeń.  Z  punktu 
widzenia  telekomunikacji,  wszystko  to,  co  oddziela  nadawcę  od  odbiorcy  i 
przez co informacja musi się przedostać by do niego dotrzeć, nazywa się łączem 
lub  kanałem  telekomunikacyjnym.  Każdy  taki  kanał  ma  określoną 
przepustowość, która określa, z jaką maksymalną prędkością można przesyłać 
dane. Dobrą analogią jest tutaj przepływ wody przez rurę. O tym ile litrów wody 
na  sekundę  przez  nią  przepływa  decydują  dwa  czynniki:  szerokość  rury  i 
ciśnienie  wody w tej  rurze. Im większa średnica rury i  im większe ciśnienie 
wody  w  rurze,  tym  większa  ilość  wody  przepłynie  w  jednostce  czasu.  A 
ciśnienie  wody  zależy  od  mocy  pompy,  która  tę  wodę  wtłacza.  Tak  więc 
decydujące  są  dwie  wielkości:  szerokość  i  moc.  Niemal  tak  samo  jest  w 
telekomunikacji, z tym, że analogiem szerokości rury jest tu szerokość pasma  
kanału  telekomunikacyjnego,  oraz  że  sygnały  telekomunikacyjne  bywają 
zakłócane, zatem o jego przepustowości decyduje nie tylko szerokość pasma i 
moc  sygnału,  ale  także  zakłócający  transmisję  szum272.  Centralnym 
twierdzeniem teorii informacji jest prawo Hartleya-Shannona, które wyraża się 
następującym równaniem273:

272 Szumy powstają wskutek naturalny dzięki zjawiskom elektromagnetycznym zachodzącym w 
przyrodzie. Na świecie w danej chwili występuje od kilkuset do kilku tysięcy burz. Sygnały 
dochodzące  do  Ziemi  z  kosmosu  również  zawierają  szumy.  Zakłócenia  o  szumowym 
charakterze są generowane także przez wytwory człowieka. Na przykład urządzenia zapłonowe 
samochodów  wytwarzają  sygnały  zakłócające,  które  w  dużych  miastach  mogą  wpływać 
negatywnie na jakość odbioru telewizji naziemnej.

273 Równanie  jest  prawdziwe  dla  szumu  białego.  Dla  innych  rodzajów  szumów  i  zakłóceń 
wymaga  ono  modyfikacji,  jednak  żeby nie  komplikować  wywodów nie  będziemy się  tym 
zajmować.
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C = B log2(1 + S/N)

gdzie:

C – przepustowość kanału telekomunikacyjnego w bitach na sekundę,
B – szerokość pasma kanału telekomunikacyjnego w hercach,
S – moc sygnału,
N – moc szumu (musi być podana w takich samych jednostkach jak moc 
sygnału).

Z podanego wzoru wynika, że

• Aby uzyskać jak największą przepustowość kanału trzeba stosować 
łącza  jak  najbardziej  szerokopasmowe,  a  moc  sygnału  musi  być 
możliwie duża. Minimalizacja szumu jest bardziej problematyczna, 
ponieważ na szumy najczęściej  nie mamy wpływu, można jednak 
niekiedy optymalizować stosunek sygnału do szumu274.

• Przy  zadanej  przepustowości  można  wybierać  warianty  przesyłu 
przez łącza o większej szerokości pasma i mniejszej mocy sygnału 
lub odwrotnie.

• Możliwe  jest  przesyłanie  sygnałów  przy niekorzystnym stosunku 
sygnału do szumu, a nawet, gdy S  ˂ N (transmisja podszumowa), 
wymaga to jednak specjalnych technik.

Trzeci  ważny  problem  to  zagadnienie  wyboru  sposobu  przesyłania 
informacji. Metody transmisji sygnałów ewoluowały. Początkowo wiadomości 
przekazywano za pomocą telegrafu, potem rozwinęła się telefonia analogowa,  
następnie  analogowe radio  i  telewizja.  Dziś  powszechnie  stosuje  się  metody 
cyfrowe zapisu i przesyłania sygnałów. 

Informacja  w  telekomunikacji  cyfrowej  jest  przesyłana  za  pomocą 
kodowania.   Każdy  kod  to  system  umownych  znaków  (liter,  cyfr,  ciągów 
liczbowych,  symboli  ideograficznych,  itp.).  Nadawana  informacja  przed  jej  
wysłaniem  musi  być  najpierw  zakodowana,  czyli  przetworzona  na  system 
umownych  symboli,  a  potem,  po  jej  odebraniu,  zdekodowana,  czyli 
przetworzona z powrotem na formę pierwotną.  Aby informację  zdekodować, 

274 Na przykład gdy chcemy we Wrocławiu odbierać czeską telewizję cyfrową, musimy stosować 
anteny  o  dużym  zysku  energetycznym,  dzięki  którym  stosunek  sygnału  do  szumu  ulega 
znacznej  poprawie  i  możliwy  jest  wtedy  dobry  odbiór  z  odległości  ponad  100  km  od 
nadajnika.
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trzeba znać reguły kodowania.  Na przykład naturalnym sposobem kodowania i  
dekodowania jest używanie określonego języka. Osoba wysyłająca informacje 
(w czasie  rozmowy czy pisania  maila)  przetwarza w mózgu swoje  myśli  na 
słowa w danym języku, a osoba odbierająca postępuje odwrotnie – przetwarza 
słowa na myśli. Zarówno nadawca jak i odbiorca muszą znać reguły kodowania, 
czyli  język,  w  którym  informacja  została  zakodowana.  Podobnie  jest  przy 
przetwarzaniu  informacji  przez  maszyny  i  urządzenia.  W  systemach 
telekomunikacyjnych  sposoby  kodowania   obrazów czy dźwięku  są  na  ogół 
powszechnie  znane  i  dlatego  nie  ma  zazwyczaj   problemu  z  odbiorem np. 
audycji  telewizyjnych  czy radiowych.  Ale  niektóre  informacje  mają  klauzulę 
tajności  i  wtedy  trzeba  tak  je  przesyłać,  by  uniemożliwić  do  nich  dostęp 
niepowołanym  osobom.  Koduje  się  więc  informacje  tak,  by  do  ich 
zdekodowania   potrzebne  były  dodatkowe  dane,  znane  tylko  osobom 
upoważnionym. Taki kod nazywa się szyfrem.  

Czwartym problemem jest  jakość transmisji,  a  szczególnie odporność 
systemu  telekomunikacyjnego  na  zakłócenia.  Jeśli  mamy  do  czynienia   z 
krótkimi łączami  między urządzeniami  znajdującymi  się w pobliżu, wówczas 
ten problem w ogóle nie istnieje. Jeśli jednak odbieramy sygnał z odległego o 
kilkadziesiąt  tysięcy  kilometrów  satelity  lub  choćby  tylko  odległego  o  100 
kilometrów  nadajnika  telewizji  naziemnej,  wówczas  problem  jest  bardzo 
istotny.  Rozwiązuje się go poprzez wprowadzanie redundancji  czyli  nadmiaru 
informacji. Na czym to polega? Na przesyłaniu większych ilości danych, niż jest 
to niezbędne do prawidłowego odbioru wiadomości.  Takie zwiększenie ilości 
danych możemy uzyskać na przykład przez powtarzanie tej samej  informacji.  
Komunikując  się  przez  trzeszczącą  i  buczącą  linię  telefoniczną  często  nie 
rozpoznajemy  słów  wypowiadanych  cichym  głosem  naszego  rozmówcy  i 
wówczas prosimy o powtórzenie wypowiedzi.  Po kilku powtórzeniach zwykle 
„łapiemy” o co chodzi. Naturalnie wytworzone języki mówione i pisane zwykle 
zawierają  pewien  nadmiar  informacji,  czego  przykładem  mogą  być  dwa 
poniższe słowa:

Mimo,  że  w  pierwszym  wyrazie  wymazano  górną  jego  część,  a  w 
drugim pominięto dwie litery, można bez problemu odczytać nazwy miast. Jest  
tak dzięki nadmiarowi informacji zawartemu w zapisach tych rzeczowników. W 
systemach  telekomunikacji  cyfrowej  specjalnie  wprowadza  się  nadmiar 
informacji poprzez wstawienie dodatkowych bitów do ciągów kodowych, dzięki 
czemu można nie tylko wykrywać ewentualne błędy, ale także dokonywać ich 



266

korekcji. Na przykład w naziemnej telewizji cyfrowej stosuje się tego rodzaju  
metodę  detekcji  i  korekcji  błędów,  co  sprawia,  że  jest  ona  o  wiele  bardziej 
niezawodna niż telewizja analogowa.

Wprowadzanie  nadmiaru  informacji  polega  na  dodawaniu  do  niej 
dodatkowych bitów, jest więc w pewnym sensie jej „poszerzaniem” i wiąże się 
z  powiększaniem  rozmiaru  pliku,  w  którym  jest  zawarta.  Istnieje  odwrotna 
operacja, zwana kompresją, która polega na zmniejszaniu rozmiaru tego pliku. 
Skompresowana  informacja  jest  „ściśnięta”  i  bardziej  upakowana,  przez  co 
zajmuje mniej miejsca na nośniku, na którym jest zapisana i może być szybciej  
przesyłana  przez  łącza  telekomunikacyjne,  zwłaszcza  te  o  zmniejszonej  
przepustowości. W sytuacji, kiedy trzeba odczytać czy odtworzyć tę informację, 
dokonuje się jej dekompresji.

Istnieją  dwa  rodzaje  kompresji:  kompresja  bezstratna  i  stratna. 
Kompresja  bezstratna  polega na  lepszym upakowaniu  informacji,  ale  bez jej  
utraty, tak że po dekompresji tej upakowanej informacji otrzymuje się dokładnie 
to samo, co było przed kompresją; cały plik jest przywrócony do pierwotnego 
stanu,  precyzyjnie,  bit  po  bicie.  Można  to  porównać  do  składania  dużego, 
rozwiniętego  namiotu,  który po  spakowaniu  zajmuje  miejsce  w dość  małym 
worku,  który łatwo przenosić.  W razie  potrzeby ponownego użycia  namiotu,  
rozkłada się go z powrotem. Istnieje wiele znanych metod kompresji bezstratnej,  
najpopularniejsze  sposoby  prowadzą  do  tworzenia  plików  z  rozszerzeniem 
„*.zip” lub  „*.rar”.  Ich skuteczność zależy od stopnia  „rozrzutności”,  z jaką  
dana informacja była zapisywana. Jeśli została ekonomicznie upakowana już w 
momencie pierwszej rejestracji, to „zipowanie” potem już niewiele daje.

Kompresja  stratna  dotyczy najczęściej  plików dźwiękowych,  zdjęć  z 
aparatu fotograficznego, obrazów ze skanera  lub nagrań wideo i wiąże się z  
utratą  informacji.  Pliki  o  takich  rozszerzeniach,  jak  na  przykład  „*.mp3”,  
„*.wma”,  „*.jpg”,  „*.mpeg”,  „*.wmv”,  „*.mp4”,  „*.mts”,  zawierają  tak 
skompresowane nagrania dźwięku i obrazu. Na czym polega kompresja stratna? 
Na zmniejszaniu dokładności rejestracji wtedy, gdy duża jej dokładność nie jest  
potrzebna.  Chodzi  o  to,  że  nasze  uszy  i  oczy  nie  zawsze  wymagają  tak 
dokładnego i precyzyjnego zapisu dźwięku i obrazu, na jaki stać współczesne 
rejestratory  cyfrowe.  Wykorzystuje  się  tu  psychologię  percepcji  obrazu  i 
dźwięku, co pozwala zmniejszyć precyzję informacji, a tym samym zmniejszyć  
ilość przesyłanej  informacji wtedy, gdy oko lub ucho i tak nie jest zdolne do 
precyzyjnego  jej  odbioru.  Na  przykład  oko  potrafi  bardzo  szczegółowo 
analizować obraz nieruchomy, dlatego wymagana jest tu duża ilość informacji.  
W przypadku szybko poruszającego się obrazu lub jakiegoś obiektu w obrazie,  
oko nie jest zdolne do wychwytywania szczegółów, dlatego w takim przypadku 
ilość informacji może być mniejsza. Poprzez kompresję stratną można znacznie 
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zmniejszyć  rozmiar  pliku  multimedialnego,  kosztem niewielkiego,  czasem w 
ogóle  niezauważalnego  pogorszenia  jakości  zapisu.  Zwykle  do  pewnego 
poziomu kompresji stratnej jakość nagrań jest bardzo dobra, a po przekroczeniu 
tego poziomu szybko się pogarsza.  

W kompresji  stratnej  wykorzystuje  się  również fakt  istnienia  pewnej 
rozrzutności, z jaką niekiedy rejestrowana jest informacja. Spróbujemy wyjaśnić 
dokładniej  o  co  tu  chodzi  na  przykładzie  kompresji  wideo.  W  klasycznej  
kamerze  filmowej,  obraz  jest  zapisywany na  światłoczułej  taśmie,  klatka  po 
klatce, z częstotliwością 24 klatek na sekundę. Jeśli na przykład kamera filmuje  
przez  10  sekund  nieruchomy  obraz,  to  na  taśmie  zapisze  się  240  klatek,  a 
wystarczyłaby tylko jedna,  bo pozostałe są tylko powtórzeniem tej  pierwszej. 
Jest to okropna rozrzutność w rejestrowaniu informacji. Niestety, mechaniczny 
projektor musi odtworzyć każdą klatkę po kolei i dlatego nie można wyrzucić 
tych niepotrzebnych, zatem pakowanie informacji nie jest tu możliwe. Cyfrowe 
kamery  wideo  mogą  dokonywać  kompresji  już  w  trakcje  rejestracji  obrazu. 
Wykorzystuje się tu fakt, że bardzo rzadko występuje intensywny ruch na całym 
ekranie. Zdarza się to tylko przy szybkim panoramowaniu i przy dokonywaniu 
szybkiej  zmiany ogniskowej obiektywu. W przeważającej  liczbie przypadków 
obraz  porusza  się  bardzo  powoli  lub  na  nieruchomym obrazie  poruszają  się 
tylko pewne obiekty. Kompresja polega tu na tym, że pełną informację o obrazie 
zapisuje się tylko raz na kilka do kilkudziesięciu klatek. Takie kompletne klatki 
nazywają się klatkami kluczowymi. Każda następna klatka, zwana klatką delta,  
zawiera  już  tylko  informację  o  pojawiających  się  zmianach  w  obrazie,  o 
poruszeniu się jakiegoś obiektu na ekranie. Tych niepełnych klatek nie może 
być jednak zbyt  wiele aby znacząco nie pogorszyć jakości zapisu, dlatego co 
jakiś  czas  trzeba  klatkę  kluczową  powtórzyć.  Taki  sposób  tworzenia  filmu 
radykalnie  zmniejsza  rozmiar  rejestrowanych  plików.  Szczególnie  system 
kompresji MPEG4 jest bardzo wydajny pod tym względem.

Zilustrujmy  to  rysunkami.  Rozważmy  dwie  kolejne  klatki  filmowe, 
różniące się tylko niewielkim przesunięciem litery A:
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Jak widzimy, niemal cała informacja w drugiej (prawej) klatce jest taka sama 
jak  w  pierwszej  (lewej)  i  dlatego  powtarzanie  jej  jest  rozrzutnością 
niepotrzebnie  zajmującą  pamięć.  Zamiast  tego można w materiale  filmowym 
umieścić klatkę kluczową zawierającą pełną informację o obrazie oraz klatkę 
delta zawierającą tylko informację o zmianie położenia litery A i wynikających 
z tego skutkach widocznych w zmianie wyglądu obrazu:

Ta druga klatka, w porównaniu z poprzednią, zawiera niewielką ilość informacji  
i uzyskuje się przez to znaczne zmniejszenie rozmiaru pliku filmowego. Teraz 
można umieścić następną klatkę delta zawierającą kolejne informacje o zmianie 
położenia litery.  Tych klatek delta,  w zależności od rodzaju kompresji,  może 
być kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt,  po czym klatkę kluczową trzeba 
powtórzyć. Ten cykl powtarza się wielokrotnie, aż do końca filmu. Wygląda to 
mniej więcej tak:

Stosowanie kompresji obrazu i dźwięku w naziemnej telewizji cyfrowej 
oraz detekcja i korekcja błędów transmisji poprzez wprowadzanie dodatkowych 
bitów do ciągów kodowych  spowodowały,  że w jednym kanale analogowym 
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zdołano upakować do ośmiu programów cyfrowych, oraz że udało zmniejszyć 
niezbędną moc nadawanego sygnału co najmniej dziesięciokrotnie.

Jak już powiedziano, informacja może wieść byt dynamiczny gdy krąży 
w systemie, jest odczytywana,  przesyłana lub przetwarzania, lub byt statyczny,  
gdy jest  tylko  zapisana  i  nic  się  z  nią  nie  dzieje.  W  systemach  cyfrowych 
rejestruje się ją,  czyli  zapamiętuje na określonych nośnikach, takich jak płyta  
Blue Ray, twardy dysk, pamięć flash, itp. Pojemność tych nośników wyraża się  
ilością informacji, jaką można na nich zapisać, a więc mówi się o kilobajtach,  
megabajtach,  gigabajtach czy terabajtach pamięci.  Jednostki  ilości  informacji  
służą  tu  do  określenia  pojemności  mediów,  które   te  informacje  w  sobie 
przechowują. Chociaż nie są one tożsame z nośnikami, na których się znajdują,  
nie mogą istnieć  samodzielnie,  bez żadnego nośnika, tak jak obraz nie może 
istnieć bez płótna i bez farb którymi został na tym płótnie namalowany. 

Każdą informację można odczytywać,  powielać, kopiować i przenosić 
na inne nośniki,  ale  także wymazywać  czyli  kasować.  Każdy cyfrowy zapis, 
jeśli zostanie prawidłowo skopiowany i pomyślnie zweryfikowany, nie różni się 
niczym od swego źródła, dlatego mówienie o oryginale i o kopii nie ma wtedy 
większego sensu. Można mówić jedynie o duplikacji czy powieleniu oryginału. 
Wymazanie  nośnika  niszczy zapisaną  w nim informację.  Kiedy wyczyścimy 
ostatni  nośnik,  na  którym  została  zapisana,  unicestwimy  ją  bezpowrotnie  i 
nieodwracalnie.  

Informatyka 

Informatyka  jest  to  nauka  o  przetwarzaniu  informacji.  O  ile  teoria 
informacji  zajmuje  się  jej  obiegiem  we  wszystkich  możliwych  układach  i 
systemach,  o  tyle  informatyka  koncentruje  się  głównie  na  systemach 
komputerowych. W krajach anglojęzycznych najczęściej określa się tę dziedzinę 
jako computer science, co można by przetłumaczyć jako naukę o komputerze i 
co stanowi  pewne zawężenie  tego pojęcia,  bo  chodzi  tu  również  o wszelkie 
systemy i sieci komputerowe275. Niemcy używają nazwy Informatik, a Francuzi 
– informatique. 

Informatyka  jest  bardzo  szeroką  dziedziną,  stanowi  bowiem z jednej 
strony  dyscyplinę  naukową,  która  jest  powiązana  z  innymi  dyscyplinami 
naukowymi,  ale także z drugiej  strony posiada mający duże znaczenie aspekt 
praktyczny  wiążący  się  z  tworzeniem  użytkowych  narzędzi  pracy  poprzez 
oprogramowanie komputerów; wspiera takie dziedziny jak ekonomia czy nawet 
jak  zwykła  działalność  gospodarcza.  Zajmuje  się  również  tworzeniem  i 
rozwijaniem systemów i sieci komputerowych,  o różnym stopniu złożoności i 

275  Jednak w języku tym  funkcjonuje również słowo informatics. 
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różnym zasięgu terytorialnym.  Największą siecią informatyczną o światowym 
zasięgu,  jaką zajmuje  się  informatyka,   jest  oczywiście  Internet.  Ta  globalna 
sieć jest największym na Ziemi systemem informatycznym, gdzie nieprzerwanie 
krąży  niewyobrażalnie  duża  ilość  informacji,  która  jest  stale  wysyłana, 
odbierana,  przetwarzana  i  gromadzona.  Nowa  informacja  wciąż  do  tej  sieci 
napływa, a stara bywa usuwana, ale jak dotychczas nie ma tu równowagi, bo 
zasoby sieci wydają się ciągle powiększać.

Informatyka jako nauka w teorii zajmuje się technikami przetwarzania 
informacji oraz tworzeniem systemów przetwarzania informacji. Przetwarzanie 
informacji w komputerach to głównie procesy algorytmiczne, które informatyka 
tworzy,  bada  i  analizuje.  Algorytmika to wiedza o metodach rozwiązywania 
zadań  za  pomocą  algorytmów,  czyli  zbioru  poleceń  wykonania  określonych 
czynności,  wskazanych punkt po punkcie,  w ściśle  określonej  kolejności.  Do 
konstruowania algorytmów w systemach komputerowych potrzebna jest wiedza 
matematyczna i  informatyczna,  znajomość logiki,  a także duża pomysłowość. 
Informatycy  również  tworzą,  eksploatują  i  rozwijają  rozmaite  języki 
oprogramowania.  Inspirują  również  twórców  hardware,  w  tym  producentów 
procesorów.

Ponieważ  w  dziedzinie  tworzenia  algorytmów  i  procedur  nierzadko 
trzeba  zaangażować  inwencję  twórczą,  dlatego  też  informatyka,  z  pewnego 
punktu widzenia i w pewnych jej aspektach może być traktowana jako sztuka. 
Jednak  w  praktyce  informatycy  zajmują  się  przede  wszystkim  tworzeniem 
użytkowego  oprogramowania  komputerowego,  w  którym  wykorzystuje  się 
rutynowe  procedury,  są  również  administratorami  sieci  i  systemów 
komputerowych czy webmasterami w Internecie, co ze sztuką ma już niewiele  
wspólnego. 

Istnieje  również  dyscyplina  zwana  cybernetyką,  w  której  krążenie  i 
przetwarzanie informacji odgrywa olbrzymią rolę, jako że dyscyplina ta zajmuje 
się  sterowaniem,  a  zwłaszcza  samosterowaniem  w  wielu  rozmaitych 
dziedzinach  – nie  tylko  w maszynach  cybernetycznych,  ale  też  organizmach 
żywych,  strukturach  organizacyjnych,  społecznościach,  itp.   Cybernetyka 
techniczna  stanowi  jej  dział  i  zajmuje  się  zagadnieniem  sterowania  w 
urządzeniach technicznych takich jak na przykład automaty i  roboty.  Tu rola 
informatyki jest olbrzymia, bo najważniejszymi składnikami wszelkich urządzeń 
automatycznych,  samosterujących,  a  zwłaszcza  takich,  które  przejawiają 
sztuczną  inteligencję,  są  wyspecjalizowane  komputery  wymagające 
odpowiedniego oprogramowania.  Przetwarzanie informacji  występuje  również 
w  prostych  urządzeniach  elektronicznych.  Wymagające  nieskomplikowanego 
oprogramowania  specjalizowane mikrokomputery jednoukładowe znajdują  się 
w  większości  urządzeń  technicznych  domowego  użytku,  takich  jak  pralki, 
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kuchenki  mikrofalowe,  telewizory,  odtwarzacze,  itp.  Tu  również  występuje 
obieg i przetwarzanie informacji, chociaż w znacznie mniejszym zakresie276.

Rola informacji we wszechświecie

Z cybernetyką i teorią informacji powiązana jest nauka, która powstała  
w dwudziestym wieku, zwana  ogólną teorią systemów.  Nauka ta zajmuje  się 
wszelkimi systemami i bada ogólne prawa, jakie rządzą dowolnymi, mniej lub 
bardziej  złożonymi  układami,  które  funkcjonują  jako  wyodrębnione  całości. 
Elementy każdego takiego układu mają określoną budowę, są z sobą powiązane 
i stanowią uporządkowaną kompletność. Jest to bardzo uniwersalna dziedzina 
wiedzy, bo cały wszechświat składa się z systemów, począwszy od mikroświata, 
a skończywszy na makroświecie. Wszystko, co jest  w nas i co nas otacza, to 
najrozmaitsze  systemy.  Istnieją  na  przykład  systemy  planetarne,  systemy 
satelitarne,  systemy  rzek  i  dróg  wodnych,  systemy  sygnalizacji,  urządzeń 
alarmowych,  centralnego  ogrzewania,  kanalizacji,  nawadniania  pól,  systemy 
operacyjne komputerów, a także systemy wartości etycznych. Każdy organizm 
żywy,  od  pojedynczej  komórki  aż  do  złożonej  konstrukcji  ciała  człowieka, 
składa  się  z  różnych  systemów.  Ludzie  tworzą  rozmaite  systemy społeczne, 
polityczne  i  gospodarcze.  Można  przypuszczać,  że  wszystko  co  istnieje  we 
wszechświecie jest jakimś systemem lub stanowi jego część. 

W każdym systemie, a także między systemami, występuje przesyłanie, 
przetwarzanie i wymiana informacji. Informacja jest podstawą ich istnienia. Jest  
ona powszechnym zjawiskiem we wszechświecie. Wszelkie życie funkcjonuje 
dzięki statycznym i dynamicznym postaciom informacji. Bez nich nie mogłoby 
w  ogóle  istnieć.  Jest  wciąż  odtwarzane  i  podtrzymywane  dzięki  informacji 
genetycznej. Każda świadomość jest z pewnego punktu widzenia samosterującą 
informacją.  Zachodzą w niej  procesy,  bez których  nie wiedzielibyśmy,  gdzie 
jesteśmy, czym jesteśmy i że w ogóle jesteśmy. 

Informacja  krążąca  we  wszechświecie  jest  w  taki  czy  inny  sposób 
kodowana.  Przykładem kodowanej  informacji  jest  słowo, które  jest  nie  tylko 
pojęciem lingwistycznym ale  również informatycznym277.  Już dwa tysiące lat 
temu doceniano rolę słowa w kreacji rzeczywistości:

276 W  najnowszych  urządzeniach  wysokiej  klasy,  a  zwłaszcza  w  telewizorach  najnowszej 
generacji i  smartfonach, istnieje tendencja do wyposażania ich w bardziej złożone,  szybkie 
systemy  komputerowe  z  procesorami  dwu  lub  nawet  czterordzeniowymi,  co  sprawia,  że 
przemieniają się one w urządzenia wielofunkcyjne, zapewniające odtwarzanie różnych plików 
audio i wideo, łączność z Internetem, itp.

277 Słowo w informatyce składa się z dwóch bajtów, a podwójne słowo – z czterech bajtów.
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„Na początku było Słowo,
a słowo było u Boga
i Bogiem było słowo.

Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.
W Nim było życie,

a życie było światłością ludzi...”278

Jeśli przyjąć, że wyraz „Słowo” oznacza tu zakodowaną informację279, 
to próbując zinterpretować zacytowany tekst można zaryzykować twierdzenie, 
że utożsamia się w nim informację z Bogiem. Zgodnie z tym co napisano, na 
początku  była  informacja,  wszystko  stało  się  poprzez  informację  i  dzięki 
informacji, oraz  nic nie mogłoby się stać bez informacji. Informacja utrzymuje 
w istnieniu rzeczy, stymuluje rozwój życia i jego ewolucję. Można powiedzieć 
więcej:  życie  jest  wciąż  przetwarzającą  się  informacją.  Jesteśmy  nie  tylko 
ciałem fizycznym, nie tylko fizyczną i niefizyczną energią, która zasila to ciało,  
ale także informacją. Człowiek już od poczęcia stanowi proces informacyjny, w 
którym  informacja  zawarta  w  strukturach  kwasu  dezoksyrybonukleinowego 
(DNA)  steruje  rozwojem  zarodka  i  decyduje  o  końcowym  kształcie  tego 
rozwoju.  Wszystkie  zjawiska  regulacyjne  zachodzące  już  w  dojrzałych 
jednostkach za pomocą wielu różnych układów, na przykład za pomocą układu 
nerwowego,  układu  wewnątrzwydzielniczego  czy  układu  krążenia,  są 
cybernetycznymi procesami sterowania opartymi na przesyłaniu i przetwarzaniu 
informacji. Niezależnie od tego, człowiek w ciągu całego życia wciąż wypełnia  
się  informacją,  co  następuje  w  miarę  nabywania  doświadczeń  życiowych.  
Wszystko co przeżywa jest zapamiętywane i w ten sposób powiększa się jego 
zasób  wiedzy  empirycznej,  obejmującej  opisy  zdarzeń,  logiczne  wnioski  i 
wszelkie uczucia, jakie temu towarzyszyły.

W  świecie  materialnym  informacja  nie  może  istnieć  bez  swojego 
nośnika,  ponieważ  jest  ona  zapisana  na  tym  nośniku,  a  ściślej  biorąc 
zakodowana w zmianach struktury tego nośnika. A więc w papierowej książce 
są to zmiany koloru powierzchni papieru spowodowane nadrukowanym tekstem, 
na dysku DVD lub Blu-Ray są to zmiany wytłoczone lub wypalone laserem, na 
twardym  dysku  są  to  zmiany  namagnesowania  dyskowej  powierzchni,  itp. 
Każda  informacja  na  tym  świecie,  aby  istnieć,  musi  być  więc  gdzieś 

278 Ewangelia św. Jana, 1,1 – 1,4.
279 Kościół katolicki określenie „Słowo” tłumaczy jako drugą osobę Trójcy Świętej.
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zarejestrowana. Gdy nośnik zostanie uszkodzony bądź zniszczony,  informacja 
kończy swój ziemski byt. Ale czy to stwierdzenie dotyczy tylko świata materii,  
czy  też  ma  bardziej  uniwersalny  charakter?  Co  dzieje  się  z  informacją  
zgromadzoną w wyniku zapamiętywania doświadczeń życiowych człowieka, po 
jego śmierci? Czy bezpowrotnie ginie wraz z destrukcją jego mózgu? A może 
przenosi się do innej, lepszej rzeczywistości – świata informacji?
Hasło opracowano w 2014 roku. Powrót do spisu treści.

Jałmużna
(Inspiracją  do  opracowania  tego  hasła  było  następujące  zdanie:  

„Jałmużna jest miłością”, umieszczane na plakatach w drugiej połowie 2004  
roku, przed kościołami katolickimi w Polsce.) 

Jałmużna  to  wsparcie,  zapomoga,  udzielona  komuś  potrzebującemu, 
zwykle osobie biednej (lub podającej się za biedną). Słownik Języka Polskiego 
PWN podaje, że jest to „datek ofiarowany ubogiemu, jako uczynek miłosierny”, 
akcentując w ten sposób, iż ten akt darowizny jest motywowany uczuciowo.

Dzielenie się bogatych z biednymi swym dobrobytem jest praktykowane 
już od czasów, gdy wspólnota pierwotna została zastąpiona systemem opartym 
na  własności  prywatnej.  Również  obecnie,  zwłaszcza  w  krajach,  w  których 
występują duże nierówności społeczne, jałmużna jest czymś zwyczajnym, a w 
islamie stanowi nawet nakaz i została wyniesiona do rangi jednego z filarów tej  
religii. 

Trzeba  w  tym  miejscu  jednak  zaznaczyć,  że  ludzka  skłonność  do 
pomagania  innym  jest  niejednokrotnie  wykorzystywana  przez  osoby,  dla 
których żebranina stała się głównym źródłem utrzymania,  a nawet zawodem. 
Niektórzy zbierają w ten sposób pieniądze na alkohol lub narkotyki. Ludzie tacy 
są zwykle dobrymi aktorami i potrafią skutecznie wzbudzać w innych litość i  
współczucie,  symulując  chorobę  czy  kalectwo.  Z  drugiej  strony,  ci,  którzy 
naprawdę  znaleźli  się  w tarapatach,  często wstydzą  się  prosić  o cokolwiek i  
cierpią  swą  biedę  w  milczeniu.  Dlatego  prawdziwą  sztuką  jest  zdolność 
rozróżnienia,  komu pomoc  jest  naprawdę  potrzebna.  Wydaje  się,  że  gdy nie 
mamy  co  do  tego  całkowitej  pewności,  lepiej  jest  zbłądzić  po  stronie  
współczucia.

Nasuwają się tu różne pytania: Co powoduje, że ludzie pragną dawać 
coś  biedniejszym od siebie? Jaki to ma wpływ na biorących i dających? Czy 
więc jałmużna – jak głosi kościół katolicki – jest rzeczywiście miłością?
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Odpowiadając  na  te  pytania  musimy  stwierdzić,  że  chociaż  w  myśl  
przytoczonej definicji jałmużna jest „uczynkiem miłosiernym”, to miłosierdzie, 
będąc reakcją  współczucia  i  litości,  nie jest  tym samym co miłość,  a już  na 
pewno  nie  jest  tym  samym  co  miłość   bezwarunkowa.  Litość  jest  bowiem 
odpowiedzią naszego ego na opłakane warunki, w jakich znalazł się ktoś inny i  
wypływa  nie  – jak by się  mogło wydawać  – z miłości  do tego kogoś,  ale z  
miłości  własnej.  Po  prostu  wyobrażamy  sobie,  co  by  było,  gdybyśmy  się 
znaleźli na jego miejscu i powstałe wówczas uczucie nazywamy litością. Jeśli  
przyczyną litości jest czyjeś ubóstwo, to wyzwala to chęć ofiarowania owemu 
biednemu jakiegoś datku – czyli  jałmużny.  Gdy naszym jedynym celem jest  
udzielenie  komuś  wsparcia,  to  mamy  do  czynienia  z  pięknym  przejawem 
utożsamienia  się  z cierpiącym niedostatek  i  chociaż nasza jałmużna  nie  jest  
wtedy – wbrew temu co głosi kościół280 – miłością281, to jednak może wypływać 
z  miłości282,  która  w  akcie  solidarności  z  pokrzywdzonym  przez  los  uznaje 
dobro innego za swoje dobro. Z drugiej strony, gdy kogoś kochamy prawdziwie 
i  mocno,  wówczas  tego,  co  mu  dajemy,  nie  uważamy  za  jałmużnę.  Nasz 
ukochany też tak tego nie traktuje.

Jednak  ludzkie  ego  nie  jest  zazwyczaj  zdolne  do  czynów 
bezinteresownych.  Nasze  „ja”  kieruje  się  najczęściej  swoistą  ekonomią, 
zmierzającą  do  wyciągnięcia  ze  swych  działań  wymiernych  korzyści.  W 
odniesieniu do jałmużny, najpospolitszą taką korzyścią jest duma z przejawionej 
w ten sposób dobroci i uzyskany dzięki temu wzrost poczucia własnej ważności. 
To poczucie może być  jeszcze spotęgowane wówczas, gdy o naszej  hojności  
dowiadują się inni i zaczynają spływać na nas ze wszystkich stron pochwały – 
niektórzy więc  w tym celu  podejmują  regularną  działalność  charytatywną,  z 
której  korzystają  w  sposób  powtarzalny  pewne  jednostki  lub  (przy  dużych 
rozmiarach  tej  działalności)  nawet  określone  grupy  społeczne.  Les  Giblin 
napisał, że „siłą napędową dobroczynności jest przede wszystkim satysfakcja i 
przyjemność, jaką ofiarodawca odczuwa w chwili dawania, a nie dobroczynny 
skutek  daru”.  Powoduje  to  uzależnienie  od  darczyńców,  którzy  szybko 
spostrzegają, że daje im to władzę nad obdarowanymi. Jest to następna korzyść 
dla ich ego. Równocześnie jednak idea jałmużny ulega wypaczeniu, bo to co 

280 Takie kościelne  sformułowania  często  wprowadzają  w błąd.  Dosłowne  potraktowanie  tego 
hasła może prowadzić do absurdalnych wniosków, co unaocznia następujące rozumowanie:  
„Jałmużna jest miłością”, ale też „Bóg jest miłością”, zatem „Bóg i jałmużna są tym samym 
(uczuciem)”.

281 Prawdziwa miłość nie daje tylko jałmużny,  ale znacznie więcej – czasem nawet oddaje za 
kogoś życie.

282 Jest to wówczas najszlachetniejsza postać miłości własnej, która w cudzym szczęściu widzi  
własne szczęście, w radości innych – własną radość, a korzyść własną upatruje w korzyści dla 
wielu.  Różnica między tak pojmowaną miłością do samego siebie i  altruizmem zaciera się 
wtedy całkowicie.
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uzależnia, nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi. Znana jest przypowieść o 
żebraku,  który  działając  w  nadmorskim  miasteczku  portowym  otrzymywał 
jałmużnę  w  postaci  ryb,  ofiarowywanych  mu  przez  rybaków  wracających  z 
połowów.  Pewnego  razu  zjawił  się  człowiek,  którzy nauczył  owego żebraka 
łowić  ryby  i  ten  przestał  żebrać.  Czyja  pomoc  była  więc  wartościowsza?  
Oczywiście  ta  ostatnia,  bo przecież poprzednio  rybacy tylko  uzależniali  tego 
żebraka  od  siebie  zapewniając  mu  utrzymanie  tylko  na  jeden  dzień  i  w ten 
sposób go osłabiając, a ten ostatni postawił żebraka na nogi i zapewniając mu 
utrzymanie na całe życie, umocnił go. Podobnie, jak ci rybacy, postępują bogate 
państwa, które pomagają innym słabszym i biedniejszym krajom tylko w taki 
sposób, aby je uzależnić od siebie i w ten sposób uzyskać nad nimi władzę. Np. 
zamiast słać do Etiopii transporty z żywnością w okresie powtarzającej się tam 
co jakiś czas suszy i związanej z nią klęski głodu, najbogatsze państwa świata 
mogłyby  skutecznie  pomóc  temu  krajowi,  np.  w  budowie  sieci  ujęć  wody,  
zbiorników  retencyjnych  i  systemów  irygacyjnych,  co  zlikwidowałoby 
całkowicie problem. Jednak owe państwa  tego nie czynią. Dlaczego?

Innym wypaczeniem jest sprowadzenie jałmużny do postaci obowiązku, 
jak to ma miejsce w islamie. Oczywiście to, co nie wynika z potrzeby serca, ale 
jest  tylko  stosowaniem  się  do  nakazu,  nie  jest  miłością,  nie  jest  nawet  
miłosierdziem – jest jedynie zaliczeniem określonego wymogu.

Jałmużna  jest  to  więc  datek,  który  może  być  powodowany 
współczuciem, ale może też wypływać z pychy i samolubstwa, który na ogół 
bywa dobrowolny, ale jest czasem traktowany jako nakaz. Taka darowizna może 
pomóc obdarowanemu, lecz może także mu zaszkodzić. Datek ten może się się 
również dostać w ręce kogoś, komu się zupełnie nie należy. Wypowiadanie się o 
jałmużnie w sposób jednoznaczny jako o miłości wydaje się być więc niezbyt  
rozumne.

Z wypaczeń idei dawania jałmużny zdawał sobie w pełni sprawę Jezus i  
dlatego  powiedział:  „Kiedy  więc  dajesz  jałmużnę,  nie  trąb  przed  sobą,  jak  
obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę  
powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę,  
niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w  
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” [Mt, 6, 2-4]

W podsumowaniu należy stwierdzić, że  jałmużna rzadko wypływa z 
czystej  miłości.  O  wiele  częściej  powodowana  jest  niezbyt  chwalebną 
postacią  miłości  własnej  czyli  egoizmem  i  prowadzi  do  uzależnienia 
obdarowanych  od  dających.  Prawdziwą  miłością  jest  sprawić,  aby 
jałmużna nie była potrzebna.
Hasło opracowano w 2005 roku.  Powrót do spisu treści.
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Język
Wyraz ten ma wiele znaczeń. Można wyróżnić jego dwa podstawowe 

znaczenia. Po pierwsze język to narząd znajdujący się w jamie ustnej gadów, 
płazów, ptaków i ssaków –  ruchliwy, mocno umięśniony, odgrywający ważną 
rolę  przy  spożywaniu  pokarmów  i  nierzadko  mieszczący  receptory  smaku. 
Narząd ten ma również często wpływ na kształtowanie i modulację dźwięków 
wydawanych przez struny głosowe i zmianę ich brzmienia. U ludzi jest jednym 
z najważniejszych organów mowy. 

Słowo to w ciągu długiego czasu swojego istnienia doczekało się wielu 
różnych  połączeń  wyrazowych,  frazeologizmów  i  idiomów.  Można  więc  na 
przykład  ciągnąć kogoś za język (wypytywać kogoś o coś),  ugryźć się w język 
(w ostatnim momencie zadecydować, aby o czymś nie mówić), trzymać język za  
zębami (milczeć, dochować tajemnicy),  mieć coś na końcu języka (chcieć coś 
powiedzieć ale nie  móc znaleźć lub przypomnieć  sobie  odpowiednich  słów), 
mieć niewyparzony język (mówić za dużo, wyrażając się w sposób dosadny i nie 
licząc  się  ze  słowami),  mieć  cięty,  złośliwy  język (potrafić  odpowiedzieć 
złośliwie i uszczypliwie ale równocześnie dowcipnie i inteligentnie). Można też 
mieć  za  długi  język  (nie  umieć  utrzymać  tajemnicy,  plotkować),  rozwiązać  
komuś  język (nakłonić  kogoś do  mówienia),  łamać  sobie  język (z  trudnością 
wymawiać skomplikowane słowa, zwłaszcza obcego pochodzenia). Język może 
komuś  kołowacieć,  plątać się,  ktoś może  zapomnieć języka w gębie,  strzępić  
sobie język, pokazać komuś język, mówić co ślina na język przyniesie, itp.

W przenośni mianem języka możemy nazywać przedmiot lub zjawisko 
fizyczne o wąskim, wydłużonym kształcie, podobnym w  wyglądzie do języka, 
jak język w bucie, język ognia czy język spustowy w ręcznej broni palnej.

W drugim, podstawowym znaczeniu język to  metoda przekazywania 
informacji  za  pomocą  uzgodnionych  znaków,  używanych  według 
ustalonych  reguł.  Najbardziej  rozpowszechnionym  typem  języka  w  tym 
znaczeniu jest  system uporządkowanych dźwięków lub znaków pisarskich 
zorganizowanych  w  słowa  i  zdania,  wypowiadanych  lub  wypisywanych  w 
celu wyrażania myśli  i uczuć przez ludzi, po to by mogli komunikować się z 
innymi  ludźmi.  Każda wypowiedź w danym języku jest  tworzona za pomocą 
słów należących  do  tego  języka  i  według jego  reguł  gramatycznych.  Każde 
słowo ma przynajmniej  jedno ściśle  określone znaczenie wiążące to słowo z 
jego  rozpoznaniem  w  umyśle  i  wyobrażeniem  sobie  jego  desygnatów,  co 
ostatecznie  prowadzi  do  jego  zrozumienia283.  To  powiązanie  jest  umowne  i 

283 Istnieją słowa mające wiele znaczeń (homonimy) jak również to samo lub zbliżone znaczenie 
można nadawać wielu słowom (synonimy).
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tworzy się w procesie kształtowania i ewolucji  języka. Zdarza się czasem, że 
nadaje  się  określone  znaczenie  nie  tylko  pojedynczym  słowom,  ale  także 
pewnym ustabilizowanym związkom wyrazowym, wyrażeniom i zwrotom, które 
przybierają  wówczas  postać  frazeologizmów  lub   idiomów.  Przypisywanie 
znaczeń  słowom  i  niektórym  zwrotom  poprzez  określanie  sposobu  ich 
pojmowania jest najczęściej długotrwałym procesem społecznym zachodzącym 
od czasu, gdy ludzie zaczęli  posługiwać się mową. W jego wyniku powstają 
języki  naturalne,  które  zawsze  są  wytworem  historycznego  rozwoju  i  które 
nieustannie podlegają zmianom kształtowanym społecznie. Sporadycznie zdarza 
się jednak, że niektóre słowa i wyrażenia występujące w językach naturalnych  
tworzą i  znaczenie im nadają  jednostki.  Zdarza się nawet,  że ktoś projektuje 
język sztuczny w całości,  jak na przykład Ludwik Zamenhof,  który stworzył  
esperanto. 

Zdolność posługiwania się językami w mowie i piśmie jest wrodzona i 
posiadają ją tylko ludzie. Jest to jednak tylko potencjalna zdolność, jak zdolność 
do chodzenia. Tak samo jak umiejętność utrzymywania  równowagi w trakcie 
posługiwania  się  nogami,  tak  też  znajomość  konkretnych  języków  wymaga 
nauki.  W  bardzo  ograniczonym  zakresie  niektóre  zwierzęta  można  nauczyć 
określonych reakcji  na określone słowa, ale odbywa się to raczej  na zasadzie 
tresury niż na podstawie odwoływania się do rozumu. Tylko ludzie potrafią w 
pełni opanować język i wykorzystywać go do wyrażania myśli i przekazywania  
złożonych  informacji.  Tylko  ludzie  potrafią  myśleć   abstrakcyjnie  i  tworzyć 
pojęcia ogólne oraz wypowiadać się o rzeczach niekonkretnych, oderwanych od 
rzeczywistości.  Związek między brzmieniem lub graficznym zapisem danego 
wyrazu a jego rozumieniem kształtuje się w umyśle  w procesie uczenia się i  
codziennej  praktyki  poznawczej.  Pierwszymi  nauczycielami  języka są zwykle 
rodzice  lub  opiekunowie.  Mając  już  dostatecznie  duży zasób przyswojonych 
słów,  znaczenie  nowych  wyrazów można  poznawać  przy użyciu  słowników, 
które słowa nieznane wyjaśniają poprzez podanie ich znanych synonimów lub 
poprzez objaśnienie ich znaczeń zdaniami zawierającymi  inne, znane słowa i  
nierzadko poprzez ilustrowanie ich sensu przykładami ich użycia.

Trzeba  wyraźnie  podkreślić,  że  słowa  jako  takie  to  tylko  symbole, 
etykietki  i  komunikacja  werbalna  nigdy w pełni  nie  odzwierciedla  tego,  co 
umysł  chciałby  wyrazić.  Zabawa  w  głuchy  telefon  w  sposób  ewidentny 
pokazuje,  jak  bardzo  niedokładny  i  zawodny  jest  to  sposób  przekazywania 
informacji. Niedokładności i zniekształcenia powstają zarówno w procesie ich 
nadawania  jak  i  odbierania.  Jest  wielką  sztuką  precyzyjnie  wyrazić  myśli  
słowami,  ale jeszcze trudniejszą sztuką jest  wyrazić słowami uczucia. Jednak 
najtrudniej  jest  wypowiedzi  słowne  w  sposób  właściwy  zrozumieć.  Tych 
wszystkich  wad  jest  pozbawiona  komunikacja  bezpośrednia  czyli 
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przekazywanie myśli z umysłu do umysłu. Robert Monroe w swoich książkach 
opisywał  niewerbalne przekazywanie  informacji  za pomocą kuli  myśli  (rota),  
które zawierają wszystkie możliwe aspekty komunikowania się – myśli, obrazy, 
dźwięki, zapachy, uczucia, emocje oraz wszelkie inne stany psychiczne i które 
odbiorca może potem dowolnie przeglądać i analizować, jakby czytał książkę, 
albo przeglądał materiały wideo. Ten sposób porozumiewania się jest typowy 
po tamtej stronie życia, a obecnie, dla większości ludzi przebywających w tym 
świecie materii, nie jest dostępny. Jak na razie jesteśmy więc poniekąd skazani  
na werbalne porozumiewanie się.

Istnieje  wiele  różnych  języków,  niemal  każde  państwo  ma  odrębny 
język, a bywają również kraje wielojęzyczne. Zdarza się niekiedy, że dany język 
używany  jest  powszechnie  w  wielu  krajach,  jak  na  przykład  język  arabski.  
Każdy zna bardzo dobrze swój język rodzimy lub w najlepszym razie dwa albo  
trzy  języki  oficjalne  jakiegoś  wielojęzycznego  państwa.  Być  może  ktoś 
skutecznie nauczył  się się jeszcze jakichś  innych,  obcych języków w szkole.  
Jednak  mało  jest  na  świecie  poliglotów,  którzy  potrafiliby  perfekcyjnie 
opanować wiele  języków i  posługiwać się  nimi  równie płynnie  jak językiem 
ojczystym. Dlatego istnieje zawód tłumacza, który przekłada teksty pisane lub 
mówione  z jednego języka  na drugi.  Jest  to  bardzo trudne  i  odpowiedzialne 
zadanie.  Dowodzą  tego  słabe,  a  w  niektórych  przypadkach  nawet  żałosne 
rezultaty  tłumaczeń  na  język  polski,  dokonywanych  za  pomocą  programów 
komputerowych. Tego rodzaju tłumaczenia maszynowe są aktualnie forsowane 
przez takie  firmy jak Google  czy Microsoft284.  Współczesne komputery mają 
olbrzymią moc obliczeniową, ale nie myślą świadomie i nie pojmują tego co 
robią,  dlatego,  przynajmniej  obecnie285,  nie  potrafią  właściwie  zrozumieć 
tłumaczonych  tekstów.  Jakość  działania  tych  komputerów  zależy  od  reguł 
wpisywanych do programów tłumaczących przez ich twórców, a z tym ciągle 
nie  jest  najlepiej.  Z uwagi  na  wieloznaczność języka  mówionego i  pisanego 
wciąż tylko człowiek może się w tym najlepiej połapać. Tylko człowiek może 
zrozumieć  złośliwość  zawartą  w  pozornie  aprobującej  wypowiedzi,  ukrytą 
drwinę,  utajone  szyderstwo,  subtelne  aluzje  i  tylko  człowiek może uchwycić 
delikatne  sugestie.  Tylko  człowiek  może  właściwie  zinterpretować  niektóre 
frazeologizmy  i  idiomy.   Ponadto,  nierzadko  znaczenie  jakiegoś  małego 
fragmentu wypowiedzi zależy od szerszego kontekstu, w którym ten fragment 
został  umieszczony.  Dlatego dobre tłumaczenie  nie polega na mechanicznym 
przekładaniu  słów  na  słowa  i  zdań  na  zdania.  Tłumacz  musi  właściwie 
zrozumieć cały tekst napisany w jednym języku, a następnie napisać go od nowa 

284 Maszynowe tłumaczenia oferowane na stronie Microsoftu są na ogół fatalne i czasami trudno 
zrozumieć niektóre  fachowe informacje podawane w ten sposób  przez tę  firmę.  Przekłady 
stron internetowych dokonywane przez Google są nieco lepsze, ale też jest tam wiele błędów. 

285 Tekst ten pisano w roku 2017.
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w  drugim języku, zmieniając tylko jego formę i dostosowując ją do specyfiki  
tego  drugiego  języka,  ale  bez  zmiany  jego  treści  i  z  zachowaniem  jego 
pierwotnego znaczenia. Wymaga to pewnej dozy kreatywności, a tego komputer 
wciąż nie potrafi, choć być może rozwój inwencji programistów w połączeniu z 
rozwojem  sztucznej  inteligencji  komputerów  spowodują  w  przyszłości 
korzystne zmiany w tym zakresie.

Języki werbalne podlegają różnym klasyfikacjom. Dzieli się je na różne 
grupy, zależnie od regionu świata, w którym są używane, na przykład wyróżnia 
się  języki  wschodniosłowiańskie,  zachodniosłowiańskie,  germańskie, 
ugrofińskie,  bałtyckie,  semickie,  chamickie,  irańskie,  afroazjatyckie, 
mongolskie, itp. Dzieli się je również w zależności od tego, kto, kiedy  i gdzie 
ich  używa.  Język  ogólny  to  poprawna  odmiana  języka  narodowego  znana 
większości  społeczeństwa,  której  uczy  się  w  szkołach  i  która  jest 
upowszechniana  przez  administrację  państwową,  środki  masowego  przekazu, 
literaturę, itp. Może on mieć jednak różne lokalne lub środowiskowe odmiany 
zwane dialektami,  używanymi  na określonym terytorium lub przez określoną 
grupę społeczną albo zawodową. Często określa się je również mianem gwary,  
żargonu lub slangu.  Różnią się  one od języka ogólnego zmodyfikowanym w 
mniejszym  lub  większym  stopniu  słownictwem  oraz  pewnymi  zmienionymi 
cechami  fonetycznymi  i  gramatycznymi.  Język  literacki  to  zwykle  pisana,  
bardzo staranna odmiana języka ogólnego, używana najczęściej przez pisarzy i 
innych twórców. Język potoczny to odmiana języka używana w codziennych 
sytuacjach życiowych.  Język urzędowy lub kancelaryjny to język posługujący 
się stylem używanym w oficjalnych dokumentach instytucji administracyjnych i 
prawnych,  nierzadko  sztywny  i  ciężkostrawny.  Język  artystyczny  to  język 
typowy  dla  utworów  literackich,  wykorzystujący  różne  środki  artystycznego 
wyrazu i w razie potrzeby różne odmiany języka, użyte dla osiągnięcia różnych 
celów  i  efektów  estetycznych.  Język  ciała  to  sposób  wyrażania  się  i  
przekazywania informacji  poprzez ruchy ciała i gesty, który może mieć wiele  
postaci, od  mowy ciała w życiu codziennym, aż po pantomimę i balet. Język 
muzyki  to  zapis  nutowy utworów muzycznych.  Język retoryczny to odmiana 
języka  ogólnego  stosowana  w  publicznych  przemówieniach  i  używająca 
krasomówczych  reguł  sztuki  wymowy.  Język  żywy  to  język  używany 
współcześnie  ale  będący  wynikiem  historycznego  rozwoju,  ukształtowany 
społecznie i podlegający wciąż naturalnym przemianom. Język martwy, to język 
już nieużywany, istniejący często tylko w postaci pisanej.

Do werbalnego przekazywania informacji używa się nie tylko dźwięków 
i symboli graficznych, ale także znaków manualnych, mimicznych oraz ruchów 
wykonywanych  głową  czy  tułowiem,  jak  na  przykład  w  języku  migowym, 
używanym  przez  głuchoniemych.  Wbrew  pozorom  taki  język  nie  różni  się 
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zbytnio  od  języków  używających  dźwięków.  Podobnie  jak  one  stanowi  on 
system zawierający słownik i gramatykę.

W  bardziej  przenośnym  znaczeniu  można  mówić  o  języku  jako  o 
sposobie werbalnego wypowiadania się w sposób znamienny dla konkretnego 
człowieka, pisarza, dzieła czy gatunku literackiego lub czasów historycznych, na 
przykład:  język Sienkiewicza, język powieści brukowej, język poezji lirycznej, 
język epoki,  itp.  Można także określać  pewne cechy ustnych  lub pisemnych  
wypowiedzi  mówiąc  na  przykład  o  języku  bogatym  lub  ubogim,  o  języku 
jasnym,  przystępnym,  precyzyjnym  lub  niezrozumiałym  i  zagmatwanym. 
Istnieją również formy komunikacji, które posługują się pewnymi utrwalonymi 
społecznie  zbiorami  niewerbalnych  znaków i  symboli  związanych  z  jakimiś 
działaniami człowieka, lub wyrażających jego uczucia oraz wszelkie inne treści  
(np.  szum wody,  barwa nieba,  zapach kwiatów,  itp.),  którym człowiek nadał 
znaczenie.  W  tym  sensie  możemy  mówić  o  języku  uczuć,  języku  barw  i  
kwiatów, języku filmu i teatru, języku plakatu lub języku przyrody.

Mianem języka  w drugim znaczeniu określa  się  także różne sztuczne 
twory  naukowe  i  specjalistyczne,  zbiory  zdefiniowanych  symboli  i  zasad 
posługiwania  się  nimi  używanych  w  nauce,  technice,  matematyce,  logice 
formalnej,  systemach  komputerowych,  itp.  Dlatego  mówi  się  na  przykład  o 
języku  matematyki,  języku  logiki  czy  o  językach  komputerowego 
programowania.  Te  ostatnie  stanowią  bezpośredni  (język  maszynowy)  lub 
pośredni  (języki  wysokiego  poziomu)  sposób  komunikacji  programu  z 
procesorem komputera,  wydawania  mu poleceń  i  przyjmowania  informacji  o 
rezultatach  działań  tego  procesora.  W  tego  rodzaju  językach  naukowych  i 
matematycznych,  w  przeciwieństwie  do  języków  werbalnych,  wszystkie 
symbole  i  reguły  ich  wykorzystywania  muszą  być  zdefiniowane  w  sposób 
jednoznaczny.  Nie  może  być  tu  miejsca  wieloznaczność  symboli  czy  na 
indywidualną interpretację reguł i ich swoiste rozumienie. Wszelkie nieścisłości  
musiałyby  prowadzić  do  zawalenia  się  teorii  naukowych,  a  w  przypadku 
programów komputerowych – do ich nieprawidłowego działania,  a nawet  do 
zawieszania się.

Wszelkie  języki  żywe  podlegają  nieustannym  przemianom.  Nawet 
języki urzędowe, na straży których stoi lub przynajmniej powinno stać państwo, 
nie potrafią oprzeć się zmianom. Pewne słowa starzeją się i przekształcają się w 
archaizmy, a równocześnie powstają wciąż neologizmy, z których znaczna cześć 
wchodzi na długo do słownictwa danego języka. Występuje również zjawisko 
mieszania się języków, czego historycznym przykładem może być lingua franca 
– język będący mieszaniną francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, włoskiego i 
arabskiego,  używany w portach  śródziemnomorskich  do końca XVIII wieku. 
Dziś  mianem  lingua  franca  określa  się  również  każdy  wspólny  język, 
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umożliwiający porozumiewanie się ludziom, którzy na co dzień posługują się 
różnymi  językami.  Nawet  jeśli  języki  się zasadniczo nie mieszają,  to bywają 
takie  słowa,  które  brzmią  podobnie  w  bardzo  wielu  językach 
(internacjonalizmy), na przykład wyraz „ekonomia”, „filozofia”, „muzyka” czy 
„totalitaryzm”.

Zapożyczenia z innych języków są zjawiskiem powszechnym i dotyczą 
nie  tylko  pojedynczych  wyrazów,  ale  i  całych  zwrotów,  form  fleksyjnych, 
konstrukcji składniowych czy związków frazeologicznych. W  języku polskim 
już  dawno  można  było  spotkać  makaronizmy,  pochodzące  z  łaciny,  języka 
francuskiego lub włoskiego. W XVI wieku pojawiły się one na większą skalę i  
stały się powszechnie używane przez szlachtę. Mniej więcej od połowy XVII 
wieku  do  połowy XVIII wieku  zjawisko  to  się  nasiliło  do  tego  stopnia,  że 
niemal  doprowadziło  to  do  zachwiania  norm  językowych.  Zapożyczenia 
zdarzały się nie tylko w postaci obejmujących język włoski, francuski i łacinę 
makaronizmów,  ale  także  w  postaci  anglicyzmów,  arabizmów,  czechizmów, 
germanizmów,  hebraizmów,  hellenizmów,  hungaryzmów,  japonizmów, 
rusycyzmów,  sinicyzmów,  turcyzmów,  czy  ukrainizmów.  W  XIX  wieku 
światowym  centrum  kultury  i  mody  była  Francja,  a  znajomość  języka 
francuskiego była pożądanym elementem dobrego wykształcenia, dlatego stąd 
pochodziło  najwięcej  neologizmów.  O  tym  jak  wielka  była  i  jest  to  skala  
zjawiska  w  Polsce  świadczy  sięgająca  dziesiątek  tysięcy  liczba  haseł  w 
słownikach wyrazów obcych. 

W XX wieku liczba zapożyczeń językowych znacznie zmalała, jednak 
pod  jego  koniec  znowu  pojawiły  się  przeniesienia  z  różnych  języków,  a 
zwłaszcza  z  języka  angielskiego,  który  zaczął  we  współczesnym  świecie 
odgrywać rolę podobną jak język aramejski  w starożytności,  język arabski w 
dawnym i współczesnym świecie islamu, a może nawet zaczął pretendować do 
bycia  jakimś  nowym  lingua  franca.  W  XXI  wieku  to  zjawisko  zachodzi 
szczególnie  szybko  i  szczególnie  intensywnie.  Wynika  to  z  kilku  powodów. 
Jednym z nich jest duże przyspieszenie biegu życia politycznego, kulturalnego i 
społecznego.  Drugim powodem jest to, że poszczególne kraje nigdy nie były 
tak blisko siebie jak obecnie, w znaczeniu nie tyle geograficznym, ale w sensie  
dużej  łatwości  przemieszczania  się  i  przepływu  informacji.  Podróż,  która 
niegdyś trwała kilka lub kilkanaście tygodni, dziś zajmuje kilka lub kilkanaście  
godzin.  Listy,  które docierały do adresata  w kilka dni,  tygodni  lub miesięcy,  
teraz w postaci e-maili docierają niemal natychmiast. SMS-y i MMS-y stwarzają 
nowe,  nieznane  wcześniej  opcje.  Możliwość  przeprowadzania  rozmów 
głosowych i rozmów wideo na duże odległości w sposób niesamowity łączy i  
zbliża ludzi, którzy mogą fizycznie przebywać na antypodach. Olbrzymią rolę w 
szybkim  przekazywaniu  informacji  odgrywa  również  Internet,  a  portale 
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społecznościowe, YouTube i inne miejsca w sieci pozwalają publikować własne 
myśli i dokonania w sposób jaki poprzednio nie był znany ani możliwy. Każdy 
może umieszczać w tych mediach teksty w swoim własnym języku, ale stwarza  
to pewne bariery porozumienia, dlatego język angielski zaczyna odgrywać rolę 
uniwersalnego środka komunikacji, łączącego ludzi z różnych krajów Europy i 
świata. Z tego samego powodu język ten wywiera duży wpływ na inne języki 
sprzyjając powstawaniu nowych anglicyzmów. 

Zapożyczenia  mogą  przybierać  różną  postać.  Mogą  to  być  słowa 
angielskie przeniesione do polskiego słownika z oryginalną angielską pisownią i 
przynajmniej  jednym  z  oryginalnych  znaczeń,  jak  np.  dumping286,  parking, 
serial,  top,  bikini,  software,  hardware,  ranking,  piercing,  spot,  front,  real, 
fitness, streaming, patchwork, mass media itp. Przenoszone są również słowa z 
zachowaniem przynajmniej jednego z oryginalnych znaczeń, ale ze spolszczoną 
pisownią  lub  wymową  (czasem z  minimalnymi  zmianami),  jak  na  przykład 
match – mecz, bestseller – bestseler, bridge – brydż, goal – gol, option – opcja, 
deal –  dil,  baseball –  bejsbol.  Zdarzają  się  również  kalki  językowe  będące 
dokładnymi  polskimi  odwzorowaniami  obcych  wyrazów,  jak  na  przykład 
teenager – nastolatek. Bywają  również kalki wielowyrazowe będące polskimi 
odwzorowaniami obcych zwrotów, np. to be good at sth – być dobrym w czymś, 
to be on top – być na topie, no matter – nie ma sprawy, no option – nie ma opcji 
(brak możliwości wyboru), family doctor – lekarz rodzinny, percentage point – 
punkt procentowy, for good – na dobre, do it yourself (popularny skrót DIY)287 – 
zrób  to  sam.  Pojawiają  się  również zapożyczenia  znaczeniowe,  nadające  już 
istniejącym polskim wyrazom nowy sens. W ostatnich dziesięcioleciach słowo 
„dokładnie”,  pod  wpływem  angielskiego  wyrazu  exactly,  zaczęło  oznaczać 
również  mocne  potwierdzenie  z  wykrzyknikiem,  takie  jak  „oczywiście!”, 
„właśnie!”,  „ja  też  tak  uważam!”,  „pewnie,  że  tak!”.  Pochodzące  z  łaciny 
(proiectus)  oraz  wtórnie  z  języka  niemieckiego  (Projekt)  polskie  słowo 
„projekt”,  pod  wpływem  angielskiego  projekt zaczęło  znaczyć  również 
przedsięwzięcie,  inwestycja,  a  jego  pierwotny  sens,  wzbogacony  o  nowe 
odcienie znaczeniowe, zaczyna powoli kojarzyć się ze słowem „dizajn” (projekt, 
szkic,  dokumentacja,  rysunek,  specyfikacja,  model,  wzór,  wystrój,  deseń)  od 
angielskiego  design.  Dopóki  nie  wynaleziono komputerów osobistych,  słowo 
„mysz”  oznaczało  jedynie  małe  zwierzę,  obecnie  oznacza  ono  również 
komputerowy gadżet, pod wpływem jego angielskiej nazwy – „mouse”.

W  Polsce  ten  proces  „zangliczania”  czy  „anglicyzacji”  zachodzi  ze 
szczególnie dużym nasileniem,  ze względu na masową emigrację  zarobkową, 
która tracąc bezpośredni,  codzienny kontakt  z poprawnym językiem polskim, 

286 Jest to sprzedawanie towarów za granicę po zaniżonej cenie w celu utrzymania się na rynku.
287 Ta kalka zdaje się występuje w wielu językach, np. po niemiecku ma postać mach es selbst. 
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wprowadza do używanego przez siebie języka słowa angielskie przerobione na 
polskie  lub  angielską  składnię,  sprawiając,  że  powstają  różne  „dziwolągi” 
językowe.  Ze  względu  na  łatwość  komunikacji  z  Polską,  słowa  te  szybko 
przedostają  się  do  kraju  i  zaczynają  w  mniejszym  lub  większym  stopniu 
oddziaływać na język, jakim posługują się zwłaszcza młodzi Polacy. Z czasem 
podchwytują  je osoby publiczne, celebryci,  aktorzy, prezenterzy,  dziennikarze 
radiowi i telewizyjni, pojawiają się w radio, telewizji, w Internecie, zwłaszcza 
na różnych blogach, a także zaczynają nawet być używane w reklamach. Stacje 
telewizyjne zapraszają rozmaitych gości do swych programów, którzy gładko i 
bez  zająknienia  posługują  się  różnymi,  nawet  niedawno  powstałymi  i  dość 
wątpliwymi  anglicyzmami,  a prowadzący te programy przyjmują  je  za dobrą 
monetę  bez  sprzeciwu,  a  nawet  bez  żadnego  komentarza.   Niektóre  z  nich 
stopniowo zagnieżdżają  się w polskiej  mowie potocznej  i  po pewnym czasie  
stają się elementami polskiego słownika. 

Jedną z typowych kalek powstałych w ostatnich latach jest określenie 
„na Internecie”, które już coraz bardziej zastępuje dawny zwrot „w Internecie”. 
Jest ono, oczywiście, niezbyt logiczne i dość niefortunne, bo Internet288 jest to 
globalna sieć komputerowa, a powszechnie używanym zwrotem w odniesieniu 
do sieci jest „w sieci”, a nie „na sieci”. Na sieci może sobie rybak usiąść, gdy 
się zmęczył jej naprawianiem, lub położyć sobie na niej zapakowaną kanapkę,  
którą mu żona przygotowała. Ale ryby łowi on w sieci. Podobnie słucha audycji 
nadawanych  w radio i  w telewizji. W języku angielskim używa się jednak tu 
przyimka „on”, a więc  „on the radio”, „on TV”, „on the Internet”.  Ponieważ 
angielskie  słowo „on”  tłumaczy się  zwykle  jako  „na”,  a  wyraz  Internet  jest 
obecnie  jednym  z  najbardziej  rozpowszechnionych  na  świecie  i  najczęściej  
używanych słów, stąd staje się oczywiste, że coraz powszechniej  zaczyna się 
tłumaczyć „on the Internet” jako „na Internecie”.

Istnieje  wiele  dosłownie  tłumaczonych,  obcojęzycznych   słów  i 
zwrotów,  które  są  bezkrytycznie  przekładane  na  język  polski.  Na  przykład 
określenie „rodzina nuklearna” (nuclear family) jest kuriozalną kalką z języka 
angielskiego. W Polsce słowo „nuklearny” dotychczas oznaczało „jądrowy”. Tu 
to  ma  prawdopodobnie  oznaczać  „rodzina  dwupokoleniowa”.  Podobnie 
„żywność organiczna”  (organic food) nie jest wcale w jakiś szczególny sposób 
organiczna (wszystko co jemy jest pochodzenia organicznego) ale ekologiczna, 
oparta na naturalnych metodach uprawy, a „energia odnawialna”  (renovable  
288 Są  pewne  kontrowersje  dotyczące  pisowni  tego  słowa.  Początkowo  zalecano,  by  wyraz 

Internet pisać zawsze dużą literą. Obecnie istnieją tendencje,  aby to słowo, rozumiane jako 
globalna sieć komputerowa, rozpoczynać dużą literą (wtedy jest to nazwa własna), a internet  
jako medium informacyjne traktować małą literą. Ponieważ trudno rozróżnić te dwa znaczenia  
(globalna sieć internetowa pełni równocześnie funkcję informacyjnego medium), w niniejszym 
tekście używa się pisowni dużą literą.
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energy)  tak  naprawdę  nie  jest  energią  odnawialną289 (co  tu  miałoby  się 
odnawiać?), ale energią pozyskiwaną z naturalnych, stale dostępnych zasobów 
energetycznych  przyrody  (woda,  wiatr,  słońce).  Tak  samo  „muzyczne 
instrumenty  akustyczne”  nie  są  takie,  bo  wydają  dźwięki  (nie  ma  przecież 
instrumentów optycznych – wszystkie instrumenty muzyczne wydają  dźwięki, 
są  więc  akustyczne),  ale  bo  dźwięki  są  wytwarzane  w  sposób  naturalny  i  
powstają  wskutek  drgań  przedmiotów  materialnych,  a  nie  są  to  sztucznie 
wygenerowane przebiegi elektryczne.  Te mechanicznie  przyjmowane kalki są 
dowodem,  że  proces  zmian  językowych  w  naszym  kraju  nie  jest  rozumną 
przemianą i wzbogacaniem słownictwa, ale raczej bezmyślnym przyswajaniem 
popularnych, zagranicznych słów i fraz. 

Polacy przebywający na stałe zagranicą, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii 
i  USA,  szczególnie  ci,  którzy  gromadzą  się  w  większych  polonijnych 
skupiskach,  tworzą  spontanicznie  swój  własny  język  będący  mieszaniną 
polskiego i  angielskiego, który otrzymał  nazwę ponglish,  (rzadziej  używa się 
polglish,  lub  poglish).   Złośliwi  ironizują,  że  jest  to  „oficjalny  język  
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie”. Jest na ten temat krótki artykuł w 
Nonsensopedii oraz kilka filmów na YouTube. Natasza Urbańska w 2014 roku 
wydała  popowy utwór  pod tytułem „Rolowanie”  (album One),  którego tekst 
został  napisany  w  tym  pidżynowym  języku.  Nawet  profesor  Jan  Miodek 
powiedział kiedyś w ponglishu:  „Brejkam wszystkie rule!” co znaczy „Łamię 
wszystkie zasady!”. Głównym składnikiem tego języka jest słownik składający 
się z wyrazów pochodzenia angielskiego, ale jednak wymawianych  dość często 
w sposób spolszczony i pisanych przy użyciu polskich liter. Jeśli  jakiś wyraz  
pseudo-angielski w tym słowniku nie występuje, wówczas jest używane słowo 
polskie.  Poniżej  podano  przykłady  wyrazów  z  tego  słownika  oraz  kilka 
przykładów budowania  pełnych  zdań.  Wszystkie  te  przykłady zaczerpnięto  z 
dwóch filmów na YouTube oraz z Nonsensopedii290:

badrować – bother – przeszkadzać (np. nie badruj mi),
bejsment – basement – piwnica (na przykład znosić coś do bejsmentu),
brejkać – break –  łamać, złamać,
bryksowany – brick – z cegły, ceglany,
dora – daughter – córka,
dzionk – junk – rupiecie, graty, dziadostwo, coś co należy wyrzucić,
drajło – dry wall – sucha ściana,
egzitować – exit – wychodzić, opuszczać, zjeżdżać (z głównej drogi),

289 Lepszym określeniem byłoby więc „energia naturalna” czyli pozyskiwana z sił natury. 
290 Nonsensopedia. Polska encyklopedia humoru: hasło  Ponglish, YouTube:  Ponglish czyli jak  

Polacy  komunikują  się  w  USA,  YouTube: Szikago  gwara  challenge,  YouTuberzy  kontra  
Polonia.
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ela – alley – aleja, alejka,
Gaad – God – Bóg,
garbeć – garbage – śmieć, odpad,
giwować – give –  dawać,
hajłej – highway – autostrada, droga szybkiego ruchu,
hors – horse – koń,
hu – who – kto,
insiura – insurance – ubezpieczenie,
jard – yard – podwórko,
kanter – counter – lada, blat,
kap – cop – glina (policjant),
kar – car – samochód, wóz,
kipować – keep – trzymać się,
korner – corner  – róg (ulicy),
luknąć – look – popatrzeć,
łejkapować – wake up – budzić się ze snu, wstawać,
łindoł – window – okno,
makrołej – microwave – kuchenka mikrofalowa,
mornig – morning – ranek,
pejment – payment – zapłata, opłata, wpłata, wypłata,
rul – rule – zasada, reguła, przepis, nakaz,
saud – south – południe (kierunek geograficzny),
sidrak – sheetrock – nazwa płyty budowlanej,
skanselować – cancel – anulować, skasować,
strit – street – ulica,
suty – suits – garnitury,
tiket – ticket – mandat,
trok – truck – ciężarówka,
trunpajk –  turnpike –  płatna  autostrada,  (np.  jechałem  wczoraj  
trunpajkiem)
tubajfory – 2x4 – podstawowy rozmiar deski budowlanej w USA: dwa 
na cztery cale. Słowo to powstało dlatego, że Polacy w USA  często  
zatrudniali się w firmach budowlanych,
wymyn – woman – kobieta, baba.

Wynieś ten garbeć na ele bo jutro przyjeżdża trok.
Zostawiłem kara na kornerze koło bryksowanego domu.
Kapy zatrzymali mnie na hajłeju i dali mi tiket.
Kipuj się prawej, bo zaraz będziemy egzitować.
Wymyn z karu, horsom lżej.
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Hu mornigiem łejkapuje, temu Gaad giwuje.
Luknij no przez łindoł czy kar stoi na stricie.

Oczywiście nie można za zmiany językowe w Polsce winić wyłącznie 
emigrantów. W gruncie rzeczy większość ich wymysłów nie przyjmuje się tak 
łatwo w Polsce. Trzeba także pamiętać,  że wielu młodych ludzi uczących się  
angielskiego w kraju, a także wielu lingwistycznych profesjonalistów, również 
ponosi fantazja. Nie tylko  niedouczeni emigranci, którzy zapomnieli jak należy 
mówić po polsku, ale także przeuczeni naukowcy, artyści  i  celebryci  mają w 
tym swój udział. Naukowcy piszą swoje prace po angielsku, bo język polski się 
w świecie nauki raczej nie liczy. Artyści piszą teksty piosenek po angielsku, bo 
język polski się w świecie sztuki też się za bardzo nie liczy (a przynajmniej tak 
się im wydaje). Każdy piosenkarz z ambicjami uważa, że musi promować swoje 
wykonania w tym języku, zwłaszcza gdy chce szybko się wylansować i zdobyć 
sławę za granicą. Nawet polska opera (a na pewno Opera Wrocławska) nie chce 
wykonywać  zagranicznych  spektakli  po  polsku,  co  za  czasów  słusznie 
minionych  było  regułą  obowiązującą,  oferując  jedynie  wyświetlanie  polskich 
napisów.  Krajowi  biznesmeni  wymyślają  sobie  anglojęzyczne  nazwy swoich 
firm.  Nawet  prawnicy  przechodzą  samych  siebie  wprowadzając  do  swojego 
specjalistycznego  języka  anglicyzmy,  których  nie  ma  w  żadnym  słowniku 
wyrazów  obcych  ani  encyklopedii,  na  przykład  „judycjalizacja”  czy 
jurydifikacja. 

Wygląda  na  to,  że  niektórzy  polscy  obywatele  mają  kompleks 
narodowej niższości, uważając, że jak będą promować polskość po polsku, to 
nie mają szans, i dlatego muszą  otaczać się angielskimi nazwami, śpiewać po 
angielsku, pisać po angielsku, itp. oraz używać w polskiej mowie angielskich 
słów  zamiast  polskich.  A  przecież  ani  Henryk  Sienkiewicz,  ani  Władysław 
Reymont, ani Wisława Szymborska nie pisali po angielsku, a jednak otrzymali  
nagrody Nobla.  Nie  musieli  nic  tłumaczyć  na angielski,  przeciwnie  – to  ich 
napisane po polsku dzieła tłumaczono na dziesiątki obcych języków. Podobnie 
Stanisław Lem,  choć nie otrzymał  nagrody Nobla,  to jednak miał  rekordowo 
dużą liczbę tłumaczeń291. Czyli jak się chce to można, ale niektórzy mali ludzie 
tego nie wiedzą.

Najczęściej  neologizmy  pochodzenia  angielskiego  tworzą  internauci, 
którzy nie mogąc przetłumaczyć jakiegoś angielskiego określenia, przenoszą je  
do naszego języka w całości lub z niewielkimi zmianami. Za zangliczanie języka 
polskiego w dużym stopniu odpowiadają również środki masowego przekazu, 
które  tak  łatwo  dają  się  uwieść  wszelkim  nowinkom  w  tym  względzie. 

291 Jego  książki  przetłumaczono  na  40  języków  i  osiągnęły  łączny  nakład  30  milionów 
egzemplarzy.
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Szczególnie  stacja  TVN24  jest  otwarta  na  wszelkiego  rodzaju  anglicyzmy. 
Niektóre, nadawane w porze największej oglądalności reklamy, wręcz lansują 
określone angielskie słowa. Na przykład młoda i atrakcyjna kobieta wypowiada 
w spocie reklamowym angielskie słowa „loan me”, co ma się odnosić do nazwy 
instytucji  finansowej  udzielającej  pożyczek  gotówkowych,  ale  niesie  z  sobą 
również angielskie znaczenia tych słów,  których wielokrotne powtarzanie może 
stopniowo osłabiać  pozycję  polskiego wyrazu „pożyczka”. Dodatkowo trzeba 
wziąć pod uwagę fakt,  że tego typu reklamy rzadko są wyświetlane  tylko  w 
jednej, określonej stacji, ale przeważnie również w wielu  innych, co potęguje 
ich oddziaływanie na odbiorców. W innym telewizyjnym spocie reklamowym 
dotyczącym telefonii  komórkowej  jednego z polskich operatorów mówi się i 
pisze się na ekranie „full abonament”, zamiast „pełny abonament”. Zangliczanie 
nie omija także różnych instytucji  i organizacji  społecznych.  W 2016 roku w 
Stalowej Woli ogłoszono konkurs plastyczny pod nazwą „Pomaganie jest cool”, 
aby przybliżyć dzieciom i młodzieży ideę woluntariatu. W grudniu 2017 roku na 
bokach  niektórych  wrocławskich  tramwajów  można  było  odczytać  to  samo 
hasło.   Nie  podważając  szlachetnego wydźwięku owego zdania,  ani  dobrych 
intencji jego autora, trzeba jednak powiedzieć, że istnieją dziesiątki lepszych i 
wspanialszych słów wyrażających tą piękną ideę, jak: „Pomaganie jest wielkie,  
piękne,  wspaniałe,  jest  szlachetnym  gestem,  jest  wyrazem  współczucia,  
przejawem  empatii,  gestem  solidarności,  czy,  w  ostatecznym  wymiarze  – 
wyrazem  miłości  bliźniego”.   Jeśli  twórca  owego  hasła  nie  chciał  używać 
górnolotnych słów, ale pragnął przemówić językiem młodzieżowego slangu, to 
przecież  mógł  użyć  wyrazów,  które  już  są  mocno  zakorzenione  w  naszym 
języku i wówczas ten slogan mógłby brzmieć tak: „pomaganie jest  odjazdowe,  
odlotowe,  w  dechę,  super  czy  nawet zajebiste292”.  To  ostatnie  określenie, 
chociaż dość wulgarne,  byłoby jednak czysto  polskie.  Używając  słowa  cool, 
autor cytowanego hasła stał się jednym z tych, którzy przyczyniają się do jego 
rozpowszechniania  i  do  wprowadzania  go  do  polskiego  słownika.  Również 
wrocławskie MPK przyłożyło do tego swoją rękę.

A oto przykłady importowanych do Polski w ostatnich kilku dekadach 
słów,  z  których  większość  już  na  dobre  zagnieździła  się  w  naszym języku. 
Znaczna część z nich używana jest już od dość dawna, ale niektóre są całkiem 
świeże:

austajlowy –  out  style lub  out  of  style –  niemodny,  staromodny,  
antyczny, archaiczny, nie na czasie, nieaktualny,  niewspółczesny (np.  
wyroby autstajlowe – odbiegające od aktualnie obowiązujących stylów, 
niemodne, nie na czasie),

292 Tak, tak – to słowo ma już swoją ugruntowaną pozycję i jest obecne w słownikach  PWN. 
Oznacza ono: bardzo intensywny, robiący duże wrażenie, wspaniały.
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barber – barber – fryzjer.
cool (kul) –  cool – słowo to ma wiele znaczeń, ale w języku polskim 
chodzi  tu  głównie  o  to,  że  coś  jest  odjazdowe,  odlotowe,  super;  
wydźwięk  jest  tu  podobny  do  tego,   jak  w  sformułowaniu,  że  coś  
jest OK, ale mocniejszy.
destynacja –  destination –  cel  podróży,  miejsce  docelowe,  stacja  
docelowa, port docelowy. W języku polskim słowo to pojawiło się jako 
kalka  z  języka  angielskiego,  chociaż  jego  pierwotnym  źródłem jest  
łacina  (destinatio  –  cel,  przeznaczenie).  Przed  powstaniem  tego  
anglicyzmu w naszym języku używane było  tylko słowo predestynacja, 
które oznacza nieodwracalny los, przeznaczenie, fatum.
dil –  deal – umowa, układ, porozumienie, interes, transakcja, sprawa  
załatwiona lub do załatwienia,
diler –  dealer – osoba lub firma dokonująca  transakcji  handlowych  
lub  pośrednicząca  w kupnie  i  sprzedaży (np.  diler  pośredniczący w  
sprzedaży mieszkań czy samochodów lub sprzedawca narkotyków),
dizajn – design – projekt, rysunek, model, wzór, wystrój, deseń,
dizajner – designer – projektant, konstruktor, 
donator –  donor, donate – dawca, ofiarodawca, darczyńca,
ekstraordynaryjny –  extraordinary –  niezwykły,  nadzwyczajny,  
wyjątkowy, niesamowity,  zadziwiający (np. tempo ekstraordynaryjne,  
sytuacja ekstraordynaryjna),
event (iwent)  –  event – wydarzenie, zdarzenie, również towarzyskie,  
kulturalne, impreza,
flashback (fleszbek) – flashback – retrospekcja, wspomnienie, migawka 
z  przeszłości,  w  psychologii  przypomnienie  sobie  psychotycznych  
doznań  z  przeszłości  zawierających  dźwięki,  obrazy,  jak  również  
emocje,
florystka – florist – kwiaciarka,
friendzone –  friend  zone –   Słowo  to  oznacza  związek  między  
dwojgiem osób, w którym jedna z nich odczuwa wobec drugiej miłość  
romantyczną, czasem nawet bardzo głęboką, a ta druga traktuje swojego 
partnera wyłącznie jako przyjaciela, któremu ufa i któremu zwierza się 
ze swoich kłopotów, lecz którego uczucia nie tylko nie odwzajemnia,  
ale nawet go nie zauważa, lub je ignoruje.
full – full –  pełny (np. full abonament – pełny abonament, full wypas – 
ekstra, super, najlepszy, w pełni wypasiony, tak bajerancki, że więcej  
się już nie da, coś tak fajnego, że aż do granic możliwości),
hardkorowy – hardcore – wiele znaczeń, ale głównie ekstremalny,
ostry, mocny, twardy (np. hardkorowa muzyka, hardkorowy sport),
hardware – hardware – sprzęt komputerowy,
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hatchback  – hatchback – typ nadwozia z otwieraną do góry tylną szybą 
wraz z klapą bagażnika, a także samochód o takim nadwoziu,
hejter – hate(r) – ktoś, kto demonstruje nienawiść w Internecie, dodaje 
atakujące,  kłótliwe  i  agresywne  komentarze,  wypisuje  ekstremalnie  
negatywne oceny i opinie, wyraża swoją niechęć do czegoś lub kogoś,
influencer(ka) – od ang. influence (wpływ) – osoba, która jest zdolna 
do  wywierania  medialnego  wpływu  wielu  ludzi,  zwłaszcza  za  
pośrednictwem  Internetu.  Wyrażonym  przez  siebie  zdaniem  może  
kształtować ich opinie, a nawet wpływać na ich decyzje. Najczęściej  
jest  to  ktoś  znany  i  cieszący  się  uznaniem  pośród  swoich  
odbiorców,  który  ma  własnego  bloga,  vloga,  tworzy  filmy  na  
YouTube lub działa na innym portalu społecznościowym.
interfejs – interface – sprzęg, złącze, ogniwo pośrednie łączące pewne 
elementy  systemu  komputerowego  i  umożliwiające   współpracę  i  
wymianę  informacji  między tymi  elementami.  Interfejsem może być  
zarówno urządzenie techniczne jak i program komputerowy,
judycjalizacja –  judicialization  –  wzmocnienie  jurysdykcji  i  
kompetencji sądów w różnych  dziedzinach,  na  przykład  w  
postępowaniu administracyjnym, 
jurydifikacja –  juridificacion – zwiększenie roli  prawa w państwie,  
także znaczny wzrost ilości aktów prawnych,
kołcz (koucz) – coach – trener,
mainstream (meinstrim) – mainstream – główny, dominujący, główny 
nurt, np. „media meinstrimowe”,
mass media – mass media – środki masowego przekazu,
mesydż – message – wiadomość, komunikat,
nerd –  nerd –  głupek,  dureń,  maniak  komputerowy.  W  żargonie  
internetowym jest to pejoratywne określenie osoby nieprzystosowanej  
do  życia  w grupie,  zwłaszcza  młodzieżowej.  Osoba  taka  nie  dba  o  
wygląd i formę fizyczną oraz nie utrzymuje stosunków towarzyskich.  
Czasem nawet nie potrafi się bronić i jest obiektem przemocy szkolnej.
offline –  offline albo  off-line –  autonomicznie,  bez  połączenia  z  
Internetem
offroad –  off-road  (vehicle) –   pojazd  terenowy  a  także  sport  
wykorzystujący takie pojazdy do jeżdżenia po nieutwardzonych  
drogach  lub  bezdrożach  („offroadowy  mikołaj”  –  ten  zawierający  
anglicyzm zwrot podała stacja TVN24 dnia 10 grudnia 2017)
online – online albo on-line – na bieżąco, w bezpośrednim połączeniu z 
Internetem
opcja – option –  możliwość, możliwość wyboru,
opcjonalny –  optional –  nieobowiązkowy,  niekonieczny,  
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niefakultatywny, do wyboru,
patchwork – patchwork – kompozycja z połączonych, zwykle zszytych, 
kawałków jakiegoś materiału np. tkaniny, dzianiny, skóry, futra. Jest to 
także wyrób wykonany z takich kawałków, 
prank – prank – figiel, kawał, psikus,
punkt procentowy –  procentage point – słowo zaczerpnięte z języka  
finansów  i  przeniesione  do  języka  ogólnego,  oznaczające  różnicę  
między  podanymi  w  procentach  dwiema  wartościami  tej  samej  
wielkości,
ranking –  ranking –  klasyfikacja  według  ustalonych  kryteriów,  
kolejność wyznaczona na podstawie osiągniętych wyników,
real –  real –  prawdziwa  rzeczywistość  w  przeciwieństwie  do  
wirtualnego  świata   komputera,  psychodelicznych  wizji,  marzeń  
sennych i wszystkiego co nieprawdziwe; „spotkać się w realu” znaczy  
w rzeczywistym świecie materialnym a nie w Internecie czy na czacie,  
„oglądać coś w realu” znaczy „oglądać na żywo”,
research (risercz) – research – badania nad czymś, zbieranie informacji 
o czymś lub na temat czegoś,
saport –  support –  poparcie,  wsparcie,  pomoc,   a  także muzyk lub  
zespół muzyczny występujący na koncercie przed programem głównego 
artysty, 
show-biznes – show-business – produkcja telewizyjnych i estradowych 
programów muzycznych i rozrywkowych,
smartfon – smartphone – telefon komórkowy z dotykowym ekranem i 
dużymi możliwościami multimedialnymi,  który w istocie jest małym,  
kieszonkowym komputerem,
software – software – oprogramowanie komputera,
streaming – streaming – technika dostarczania multimediów (muzyka, 
film,  telewizja  internetowa)  bezpośrednio  do  odbiorcy,  w  postaci  
nieprzerwanie  napływającego  strumienia  danych,  na  zasadzie  
streamingu działa np. YouTube,
surwiwalowy –  survival – związany z tzw. „szkołą przetrwania” (np.  
surwiwalowy obóz)
symultaniczny – simultaneus – równoczesny, równoległy,
target – target – cel, tarcza, obiekt (ataku) (np. być targetem czegoś),
team (tim)  –  team –  dobrze  współpracująca  drużyna  (również  
sportowa), ekipa, zgrany zespół,
top –  top – szczyt sławy, popularności,  wysoka pozycja w rankingu,  
wysokie miejsce zajmowane przez kogoś lub coś, (np. być na topie)
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triggerować –  trigger,  triggered –  wywoływać,  spowodować,  a  
w  zawężonym  znaczeniu:  rozsierdzić,  wywoływać  silne  emocje,  
zirytować, wkurzać, 
workflow –  work flow  – dosł.  przepływ pracy,  „w szerszym sensie  
sposób  przepływu  informacji  pomiędzy  rozmaitymi  obiektami  
biorącymi  udział  w jej  przetwarzaniu,  w węższym sensie  określenie  
sposobu  przepływu  dokumentów  pomiędzy  pracownikami  
wykonującymi  pewien  zalgorytmizowany zespół  czynności”293 obieg  
dokumentów,  cykl  pracy,  zarządzanie  zespołem  ludzi,  sposób  
organizacji pracy.

Oczywiście jest takich słów znacznie więcej, ale nie sposób ich tu wszystkich 
przytoczyć, ponadto wciąż powstają nowe.

***

No cóż, współczesny język polski, tak zresztą jak każdego innego kraju,  
jest tworem żywym, podlegającym nieustannemu procesowi przemian. Jedyne, 
co  opiera  się  zmianom,  to  wulgaryzmy,  które  w większości  brzmiały  mniej 
więcej tak samo sto lat temu jak i teraz. Co do innych wyrazów, to powstają  
wciąż nowe, a stare przechodzą do lamusa. Tworzą się nowe frazeologizmy i  
idiomy  zastępujące  takie,  które  zdążyły  już  zardzewieć.  Nawet  sposób 
wypowiadania  niektórych  głosek ewoluuje.  W okresie  międzywojennym tzw, 
„ł”  przedniojęzykowe  było  powszechnie  używane,  zwłaszcza  na  kresach 
wschodnich,   po  II  Wojnie  Światowej  tylko  repatrianci  z  ziem zabranych  i 
aktorzy  wciąż  się  nim  posługiwali,  a  pod  koniec  XX  ten  sposób  wymowy 
niemal  całkowicie  zanikł.  Tak  zawsze  było  i  tak  musi  być  nadal.  Nie 
zatrzymamy  ewolucji  języka  i  możemy  być  pewni,  że  będzie  zachodziła 
niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. W końcu, może za wiele, wiele  
lat,  powstanie  jeden wspólny język dla całego świata.  Ten stopniowy proces 
zmian językowych nie może jednak zachodzić żywiołowo, bo rezultaty mogą się 
okazać żałosne. Musi być on kontrolowany przez językoznawców.

Problem jest  tylko w tym,  że obecnie na tworzenie nowych,  polskich 
słów  mają  coraz  mniejszy  wpływ  elity  umysłowe,  intelektualne,  naukowe  i 
artystyczne, a w coraz większym – ulica w szerokim rozumieniu tego słowa, jak 
również  media  internetowe,  portale  społecznościowe,  YouTube,  itp.  Proces 
zangliczania języka polskiego połączony z jego wulgaryzacją wciąż się nasila.  
Najgorsze jest jednak to, że nikt nad tym nie panuje i nikt nie stara się pilnować 
poprawności  językowej.  W  tej  kwestii  panuje  pełna  wolnoamerykanka.  Za 
czasów słusznie minionych Internetu jeszcze nie było, a władza kontrolowała i  

293 Wikipedia, hasło workflow.
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cenzurowała środki masowego przekazu. Zadziwiające, że pomimo całej ohydy 
totalitarnych rządów, poziom językowy wypowiedzi w ówczesnych mediach był 
wyższy niż  obecnie.  Jak  to  było  możliwe?  Czyżby cenzura  pełniła  też  jakąś 
pozytywną  funkcję?  A  może  w  psuciu  polskiego  języka  najważniejszą  rolę 
odgrywają  otwarte  na  oścież  granice,  które  wówczas  były  przymknięte  i 
Internet, którego wtedy nie było? Faktem jest, że teraz prawie nikt, a zwłaszcza  
państwo294, kompletnie się poprawnością językową nie interesuje. Profesorowie, 
którzy  kiedyś  w  telewizji  rozstrzygali  co  poprawne,  a  co  nie,  przeszli  na 
emeryturę,  a   młodzi,  nowi  nie  kwapią  się  do  tego,  żeby  ich  zastąpić.  
Ministerstwo Kultury zajmuje się sprawami administracyjnymi w teatrach, ale 
nie potrafi zapobiec zaśmiecaniu języka anglicyzmami i innymi neologizmami. 
A kto, jak nie państwo, ma narzędzia i możliwości by stanąć na straży czystości 
językowej?295 Czyż nie byłoby to przejawem patriotyzmu, o którym to państwo 
tak często prawi? Przecież już Mikołaj Rej pisał, że „Polacy nie gęsi, iż swój  
język mają”.
Hasło opracowano w 2017 roku. Powrót do spisu treści.

Kara
Pojęcie kary jest nierozerwalnie związane z pojęciem sprawiedliwości, 

w  jej  węższym  znaczeniu.  Kara  jest  narzędziem  tzw.  „wymiaru 
sprawiedliwości”  i  zwykle  stanowi  reakcję  na  czyny  niedozwolone.  Poniżej 
rozpatrzymy kilka najważniejszych aspektów tego pojęcia.

Geneza kary i krótki rys historyczny.

Karanie  (obok nagradzania)   to  jeden  z podstawowych  instrumentów 
oddziaływania  człowieka  na  człowieka,  który  w  pierwotnym,  tradycyjnym 
rozumieniu  polega na wyrządzaniu  mu zła  w zamian  za zło uczynione  przez 
niego.  Prawo  do  orzekania  winy  i  kary  zwykle  przysługiwało  sprawującym 
władzę,  od  władzy  rodzicielskiej  począwszy  a  na  władzy  królewskiej  

294 Obecnie Francja zdaje się dbać o czystość językową bardziej niż Polska. 
295 Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć,  że nie ma to nic wspólnego z nacjonalizmem. Niewątpliwie  

dbałość o czystość rasową byłoby przejawem nacjonalizmu, ale troska o czystość językową to 
czysty patriotyzm wynikający z umiłowania własnego języka. Nie chodzi tu o to, żeby państwo 
pod  pretekstem kontrolowania  czystości  językowej  zafundowało  nam jakąś  nową  cenzurę 
polityczną czy obyczajową, ani o to, by w jakikolwiek sposób karać tych, którzy zaśmiecają  
nasz język. Państwo może jednak odegrać wiodącą rolę we wskazywaniu błędów językowych,  
propagowaniu  prawidłowych sposobów używania  naszego języka,  a nawet  w pokazywaniu 
jego piękna. Aby to osiągnąć, może na przykład inicjować spoty reklamowe lub programy w 
publicznych  mass mediach.  Prowadzenie  przez państwo konsekwentnej  polityki  wspierania 
polskości w języku ojczystym i kontroli  nad jego poprawnością prawdopodobnie w dużym 
stopniu zahamowałoby wszelkie negatywne tendencje, które dziś dają się zaobserwować. 
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skończywszy.  Początkowo  państwo  wymierzało  karę  tylko  za  niektóre 
przestępstwa,  jak  np.  zdradę  lub  obrazę  majestatu,  a  prawo  do  karania 
pozostałych  przestępstw  przysługiwało  poszkodowanym  i  ich  rodzinom.  Z 
czasem  powoływano  instytucje  tzw.  „wymiaru  sprawiedliwości”,  które  były 
uprawnione do orzekania winy i wymierzania kary za naruszenie prawa. Dziś 
dopuszcza  się  w  ograniczonym  zakresie  karanie  poza  wymiarem 
sprawiedliwości  tylko  w przypadku  kar  umownych  (na  które  godzą  się 
umawiające strony), kar dyscyplinarnych (wymierzanych przez instytucje), oraz 
kar za nieposłuszeństwo i drobne wykroczenia, wymierzanych niepełnoletnim 
przez  rodziców,  opiekunów  i  wychowawców.  Jednak  zawsze  zdarzały  się  i 
nadal  zdarzają  przypadki  samosądów,  szczególnie  tam,  gdzie  wymiar 
sprawiedliwości  nie sięga, lub jest  nieskuteczny.  Również pewne organizacje 
działające poza prawem (gangi, mafie) załatwiają swoje porachunki wyłącznie 
między sobą.

Pojęcie karania towarzyszyło człowiekowi od zarania dziejów wchodząc 
w  skład  religijnych  mitów,  a  atrybut  surowej,  srogiej  sprawiedliwości  
przypisywano  bogom.  Według judaizmu pierwszą karą,  jaka w ogóle  została 
zastosowana, było wypędzenie z raju. Również cały Stary Testament wypełniają  
opisy  gniewu  bożego  i  jego  strasznej  sprawiedliwości.  Bóg  wytraca  ludzi 
potopem,  niszczy  Sodomę  i  Gomorę,  zsyła  różne  plagi,  a nawet  każe 
Mojżeszowi  zabić  człowieka  pracowicie  zbierającego  drewno  na  opał  tylko 
dlatego, że uczynił to w szabat. Nawet w Nowym Testamencie opisano jaka to 
straszna sprawiedliwość boża dopadła Ananiasza i Safirę za to, że zataili przed 
apostołami  część  zapłaty  za  posiadłość.  Oto  co  mówi  Bóg  według  Biblii:  
„Zemsta  należy  do  mnie”.  Jeżeli  na  takich  słowach  miała  się  opierać 
sprawiedliwość  boża,  to  czy można  było  się  dziwić  okrucieństwu  człowieka 
w wymierzaniu  kar?  Toteż  i  ludzką  sprawiedliwość  opierano  na  zasadzie 
zemsty.  „Oko  za  oko,  ząb  za  ząb”  –  oto  czym kierowano  się  wymierzając  
sprawiedliwość.  Z  czasem  kary  stawały  się  bardziej  okrutne,  również  i  w 
społecznościach  chrześcijańskich.  Stosowano  tortury,  odcinanie  kończyn, 
wyrywanie  języka,  oślepianie.  Szczególnie  nadużywano  kary  śmierci. 
Stosowano ją już nie tylko za morderstwo, ale i za kradzież, zdradę (również 
małżeńską), niewykonanie obowiązku, a nawet tylko za to, że ktoś miał  inne 
poglądy,  niż  obowiązujące  oficjalnie.   Głównym celem karania  była  odpłata 
złem  za  zło,  ale  uważano  również,  że  kara,  zwłaszcza  surowa,  odstrasza  
potencjalnych przestępców przed naruszeniem prawa, wpływając w ten sposób 
na  poprawę  bezpieczeństwa  publicznego.  Czasem  surowość  kar  poprawiała 
samopoczucie neurotycznym monarchom, lękającym się utraty władzy i różnym 
tyranom,  opierającym  swoje  rządy  na  zastraszaniu  poddanych.  Niekiedy 
również  celem  karania  było  niedopuszczenie  do  recydywy,  np.  poprzez 
odcinanie  dłoni  złodziejowi  czy wyrywanie  języka  bluźniercy.  Nieobca  była 
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również  idea  wykorzystania  skazanych  do  przymusowej  pracy,  np.  do 
napędzania łodzi i okrętów (galernicy), do ciężkiej pracy w kamieniołomach czy 
do pracy w koloniach  (obozy pracy).  Stosowano również karę  wyłączenia  ze 
wspólnoty  rodowej,  banicji,  itp.  Jednak  z biegiem  czasu  najbardziej 
rozpowszechniona stała się kara pozbawienia wolności, szczególnie wtedy, gdy 
w tzw. „cywilizacji zachodniej” zrezygnowano z tortur, okaleczania czy nawet 
naruszania nietykalności cielesnej. Uznano, że każdy, nawet skazany, ma swoją 
godność, której nie należy w taki sposób poniżać. Równocześnie  zrezygnowano 
(przynajmniej  oficjalnie)  z  nazywania  kary  zemstą  (utrzymały  się  mniej  
zjadliwe określenia jak „odwet”, „odpłata” czy „wyrównanie”) i zaczęto się w 
niej nawet dopatrywać funkcji wychowawczych. Utrzymano także interpretację 
kary jako  środka  zapobiegawczego i odstraszającego.  Obecnie  nie  ma   tylko 
jednomyślności  co  do  kary  śmierci,  którą  zniesiono  w krajach  Unii 
Europejskiej, a utrzymano np. w Stanach Zjednoczonych. Tylko niektóre kraje 
azjatyckie czy afrykańskie, w tym większość krajów islamskich, wciąż stosują 
stare sposoby karania (szerokie zastosowanie kary śmierci, okaleczenia).

Czy karanie jest skuteczne, a jeśli nie, to dlaczego?

Nie od rzeczy jest zadanie sobie pytania: czy karanie się sprawdza? Czy 
działanie  represyjne  kary w istocie  prowadzi  do zmiany zachowań,  czy kara  
działa  również  wychowawczo?  Są  bowiem  gorący  zwolennicy  surowego 
karania,  dążący nawet  do zaostrzania  kar,  głosząc,  że im kara  surowsza tym 
skuteczniejsza. W krajach, w których zniesiono karę śmierci, podnoszą się głosy 
na rzecz jej przywrócenia. 

Niestety,  fakty  historyczne  tego  nie  potwierdzają.  Ucinanie  rąk,  czy 
nawet kara śmierci nie powstrzymywały złodziei. Stany Zjednoczone, w których 
sumuje  się  wyroki  (np.  skazując  kogoś  na  łączną  karę  150  lat  więzienia)  i 
stosuje  się  karę  śmierci,  nie  są  wcale  bezpieczniejsze  od  krajów  Unii 
Europejskiej,  gdzie  kara  śmierci  została  zniesiona.  Z  powodu  łatwiejszego 
dostępu do broni dużo więcej ludzi strzela do siebie mimo, że w samym tylko  
Teksasie, gdy gubernatorem był  późniejszy prezydent G. W. Bush, wykonano 
około 150 wyroków śmierci. W siedmiu tysiącach więzień i aresztów śledczych 
siedzi  przeciętnie  5-8  razy  więcej  przestępców  niż  w  uprzemysłowionych 
krajach  Europy  Zachodniej.  Ostatnio  w USA  zaczyna  się  także  szerzyć 
terroryzm. 

Trzeba  przyznać,  że  czasem po  zaostrzeniu  kar,  statystyki  wykazują 
zmniejszenie  przestępczości,  co  jest  powodem  tryumfalistycznie  brzmiących 
wypowiedzi  zwolenników  represyjnego  prawa.  Niestety,  jest  to  zjawisko 
przejściowe, które szybko przemija nie dając trwałych efektów. Dzieje się tak, 
bo człowiek najpierw reaguje (czasem nawet dość gwałtownie) na zmiany, a po 
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upływie pewnego czasu przystosowuje do nich. To co nowe wkrótce staje się  
normalne i przestaje odstraszać. 

Spróbujmy zastanowić się,  dlaczego karanie jest  tak mało skuteczne? 
Składa się na to kilka powodów. Po pierwsze, wpływ na przestępczość ma nie 
prawo, a poziom moralny społeczeństwa.  Niestety, nie da się prawem wymusić 
moralności. Można powiedzieć, że im wyżej rozwinięte społeczeństwo (ale nie 
technologicznie tylko etycznie) tym mniej potrzebne są prawa i tym mniej jest 
praw  stanowionych.  Istoty wysoko rozwinięte nie potrzebują wielu praw, by 
wiedzieć co dobre a co złe. Nie potrzebują też aparatu ścigania i represji,  po  
prostu  same  się  pilnują.   Istoty  prymitywne,  przeciwnie,  obcinają  ręce, 
wyrywają  języki,  stosują  zasady  w  rodzaju  „oko  za  oko,  ząb  za  ząb”  oraz 
stanowią  prawa  podobne  do  „kodeksu  Hammurabiego”.  Zatem  im  niższy 
poziom  moralny  społeczeństwa  tym  większa  przestępczość  towarzyszy 
represyjnemu  prawu.  Jedyny  sposób  na  poprawę  tego  stanu  rzeczy  tkwi 
w zmianach w człowieku a nie w zaostrzaniu prawa. 

Po  drugie  karanie  nie  spełnia  swojego  zadania  jako  środka 
odstraszającego  i  to  nie  dla  tego,  że  kary  są  za  mało  surowe,  ale  przede  
wszystkim  z  tego  powodu,  że  skuteczność  w ściganiu  przestępców  jest 
niewielka.  Każda  nie  wykryta  zbrodnia,  napad rabunkowy,  gwałt,  czy nawet 
zwykła kradzież to sygnał dla przestępcy: „górą nasi”. Rozzuchwaleni bandyci 
zabijają bezkarnie policjantów, a ci nie potrafią nawet ich wykryć. Wykonują  
egzekucję w biały dzień, w pełnym ochroniarzy hipermarkecie i nikt nie jest w 
stanie ich zatrzymać.  W Polsce do dziś nie wiadomo, kto zabił byłego ministra  
sportu  i  szefa  policji.  To  rozzuchwala  tych,  którzy  łamią  prawo.  Tylko 
nieuchronność  kary  mogłaby  skłonić  ich  do  zastanowienia.  Co  z  tego,  że 
przepisy prawa będą zaostrzone, jeśli pan prokurator nie wystąpi z oskarżeniem 
o morderstwo przeciw szefowi mafii, bo będzie się bał, że wyleci wraz ze swym 
samochodem w powietrze, a pani  sędzina zmieni  kwalifikację karną czynu na 
łagodniejszą, bo obawia się, że zabiją jej dzieci, lub obleją jej twarz kwasem. 
Zastanawiające są śmiesznie niskie wyroki, jakie serwowano w ostatnich latach 
domniemanym  szefom  gangów  i  mafii.  Zastanawiające  jest  także,  z  jaką 
łatwością potem niektórzy uciekali z więzienia, a nawet z gmachu sądu. Trzeba 
tu jednak wyraźnie podkreślić, że jest wielu ofiarnych sędziów, prokuratorów i  
policjantów, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki i nierzadko cieszą się 
nieposzlakowaną  opinią.  Jednak  w  tym  środowisku  zdarzają  się  również 
przypadki  osób,  które  hańbią  te  zawody,  poprzez  korupcję  i  wchodzenie  w 
układy ze środowiskiem przestępczym. Z przykrością należy stwierdzić, że nie 
istnieją  skuteczne  mechanizmy  przeciwdziałania  tego  rodzaju  zjawiskom. 
Sędziów i prokuratorów nie można pociągnąć do odpowiedzialności w zwykły 
sposób, bo chroni ich immunitet.  Poszkodowani z wiadomych powodów boją 
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się przeciw nim występować, jednocześnie brakuje skutecznej odgórnej kontroli 
nad nimi, a oportunizm i fałszywa solidarność zawodowa ich kolegów po fachu 
czynią wątpliwym jakiekolwiek działania w kierunku oczyszczenia środowiska 
z  takich  ludzi.  Trzeba  dopiero  dużej  stacji  telewizyjnej  i  prowokacji 
dziennikarskiej, żeby pewne sprawy wyszły na jaw.

Zdarzają się również przypadki różnego traktowania tych, którzy weszli 
w  konflikt  z  prawem,  w  zależności  od  ważności  danej  osoby,  jej  pozycji 
społecznej,  a  także  powiązań  rodzinnych  lub  politycznych.  W  Stanach 
Zjednoczonych  częstym powodem wybiórczego stosowania  prawa  był,  przez 
znaczną  część  XX  wieku,  kolor  skóry  oraz  status  majątkowy296.  W  Polsce, 
wzorując  się  na  krajach  zachodnich,  wprowadzono możliwość  zwolnienia  za 
kaucją, co stwarza nierówne szanse dla biednych i bogatych297.  

Jeszcze  inną  sprawą  są  tzw.  „martwe  przepisy”.  Demoralizują  one 
jeszcze bardziej, bo wielkie zbrodnie zdarzają się tylko od czasu do czasu, a z 
nie  egzekwowanymi  przepisami  mamy  do  czynienia  na  co  dzień.  Z 
historycznych przykładów można by wymienić „cinkciarzy” i „meliniarzy”. W 
czasach,  gdy  w  Polsce  nie  było  jeszcze  kantorów  wymiany  walut  i  handel 
walutą był  zakazany, rolę tą spełniali  „cinkciarze”298. Ci sami ludzie, czasami 
przez lata całe wystawali  pod tymi  samymi bankami sprzedając oraz kupując  
dolary i nikt ich nie ruszał. Podobnie znane są meliny, które pełniły tę funkcję 
przez 20 a nawet 30 lat,  choć nielegalny handel  alkoholem był  zakazany.  W 
czasach współczesnych wciąż obowiązuje zakaz czerpania zysków z nierządu 299, 
a  mimo  to  agencje  towarzyskie  mają  się  dobrze,  reklamują  się  nawet 
w gazetach. Przecież te gazety czyta młodzież, a nawet starsze dzieci, które nie 
mogą wyjść  ze zdumienia, jak to jest  możliwe, że coś, co jest  zakazane, jest  
dozwolone300? Inny przykład to przeprowadzone w latach dziewięćdziesiątych 
zaostrzenie  przepisów w wyniku którego obowiązuje  nie  tylko  zakaz handlu 
narkotykami,  ale  i  ich  posiadania.  Równocześnie  młodzież  może  wciąż  bez 
przeszkód zaopatrzyć się w „dragi”  u dealerów działających pod ich szkołą, 
a czasem nawet w samej  szkole. Gdyby Bóg był  nienawiścią,  a nie miłością,  
należałoby tu zawołać o pomstę do nieba. Jakież to deprawujące działanie na 

296 Dziś  kolorowi  obywatele  tego  kraju,  a  zwłaszcza  murzyni,  stworzyli  broniące  ich  silne 
organizacje  społeczne  i  wykształcili  wielu  prawników,  dlatego  ten  pierwszy  powód 
nierówności wobec prawa stracił na znaczeniu.

297 Wprawdzie wysokość poręczenia majątkowego jest zróżnicowana w zależności od zamożności  
danej osoby, ale bardzo biednych często nie stać na żadną kaucję.

298 Nazwa „cinkciarz’ wywodzi się od angielskiego słowa „change” – zmienić, wymienić.
299 Nie dotyczy on tylko samej prostytutki.
300 Chodzi tu nie o piętnowanie agencji towarzyskich, ale o wskazanie na hipokryzję związaną z  

utrzymywaniem prawa, które prawie w ogóle nie jest egzekwowane, mimo pełnej wiedzy, że  
jest łamane. 
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młodzież  wywołuje  ta  sytuacja!  Zamiast  wychowywać  uczniów  w  duchu 
poszanowania prawa uczy się ich jego lekceważenia. Czy nadejdą kiedykolwiek 
czasy,  że  polski  parlament  zerwie  z hipokryzją,  a  organa  ścigania  obejmą 
większą troską interesy polskich dzieci niż interesy pana Billa Gatesa? 

Po  trzecie,  karanie  nie  spełnia  przypisywanej  mu  roli  środka 
wychowawczego. W więźniach nie zachodzą przemiany pozytywne w kierunku 
wzrostu  ich  poziomu etycznego.  Przeciwnie,   więzienia  są  często  szkołą  dla 
przestępców, a tak zwane systemy wychowawcze w więzieniach tłamszą resztki 
indywidualności, poniżają godność  ludzką oferując okruchy wolności w zamian 
za tzw. „dobre sprawowanie”,  które przestaje  być  wówczas czymś  dobrym a 
staje się inwestycją w przepustkę, w przedterminowe zwolnienie lub jakieś inne 
korzyści.  Bezwzględni  bandyci,  często  recydywiści  znoszą  łatwo  warunki 
więzienne, a ludzie, którzy znaleźli się tam po raz pierwszy, czasem z błahych  
powodów jak np. niezapłacenie alimentów czy kłopoty z fiskusem, widząc co 
człowiek może uczynić człowiekowi, tracą wiarę w dobro, i w końcu stają się 
bezwzględni  jak  ci  pierwsi.  Muszą  przecież  jakoś  przetrwać,  a  najlepiej  
przetrwają  więzienie  tylko  najsilniejsi,  najbardziej  bezlitośni  i  najlepiej  
przystosowani.  

Po  czwarte  karanie  nie  tylko  nie  odstrasza,  ale  nawet  do  pewnego 
stopnia  uwiarygodnia  przestępstwa,  ponieważ  pokazuje,  że  przemoc  jest  
dozwolona, wszystko zależy tylko od tego gdzie, kiedy i w stosunku do kogo 
jest stosowana. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie kary śmierci. Jej  
głównym  uzasadnieniem  jest,  oprócz  „zapłaty”  za  czyny,  przykład 
odstraszający, ponieważ o reedukacji nie może być tu mowy. Społeczeństwo, z 
obawy o życie swoich członków, chce jakoś rozwiązać problem zabijania ludzi i 
kara śmierci jest takim rozwiązaniem. Ale czy to dobre rozwiązanie? Czy można 
rozwiązać  problem  zabijania  za  pomocą  zabijania?  Jeżeli  zasady  etyczne  i  
nakazy  religijne  mówią:  „Nie  zabijaj!”,  to  czy  można  dopuścić  wyjątki?  
Dowcipni  mówią,  że  wyjątek  potwierdza  regułę,  ale  to  nieprawda.  Jeśli  są 
wyjątki,  to nie ma reguły.  Jeśli  nie wolno,  to nie wolno i  już,  inna postawa  
wprowadza tylko sprzeczności  do systemów etycznych,  przez które wszystko 
jest możliwe301, nie tylko karanie skazanych, ale zabicie każdego, który stanie na 
drodze, ogłoszenie krucjaty przeciw każdej grupie czy społeczności, która ma 
inne poglądy niż zalecane, lub nie chce się podporządkować władzy. Czyż nie 
dlatego wybito Albigensów w całej  Francji  czy Siuksów pod Wounded Knee 
w Stanach  Zjednoczonych?  A  z  jakiego  powodu  wymordowano   Żydów 
w Oświęcimiu? 

301 Zgodnie z zasadą „ex falso quodlibet”, jeśli do danego systemu wprowadzi się sprzeczność, to  
system staje  się  zupełny  i  wówczas  można  udowodnić  prawdziwość  każdego  twierdzenia 
wypowiedzianego językiem tego systemu.
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Nie.  Nie  można  rozwiązać  problemu  za  pomocą  energii,  która  ten 
problem wywołała. Nawet myśli nie da się zmienić za pomocą myśli podobnej. 
Nie można wyeliminować przemocy za pomocą przemocy.   Nie można więc 
skończyć z zabijaniem ludzi za pomocą zabijania ludzi. Jest to tak, jakby ktoś 
chciał ugasić ogień za pomocą ognia. Kara śmierci nie powstrzyma zabijania. 
Przeciwnie, kara śmierci utwierdzi wielu ludzi w przekonaniu, że zabijanie jest 
słuszne,  tylko trzeba mieć właściwy powód. Ponieważ wielu morderców jest 
przekonanych, że mają oni odpowiednie (z ich punktu widzenia) powody aby 
zabić, więc będą zabijać. Wyrazistym przykładem jest tu żołnierz amerykański 
odpowiednio  wyszkolony do zabijania  wrogów,  który czynił  to  na wojnie  w 
Zatoce Perskiej  mając błogosławieństwo swoich przełożonych i całego narodu 
amerykańskiego. Ale z jakichś powodów nastąpiła w nim przemiana, w wyniku 
której uznał za swojego wroga rząd Stanów Zjednoczonych i dlatego wysadził 
wieżowiec w Oklahoma City.  Do końca był  przekonany,  że postąpił  słusznie, 
przecież miał właściwy (jego zdaniem) powód. Nie był on jedynym, u którego 
nastąpiła  taka  transformacja.  Wielu  weteranów  wojny  w Wietnamie, 
doświadczając  dramatyzmu  wojny i zabijania,  reagowało  w podobny sposób, 
choć nie powodowało to na ogół tak tragicznych skutków i kończyło się zwykle 
wizytą u psychiatry. Podobnie mężczyzna, który zabił lekarza wychodzącego z 
kliniki aborcyjnej w USA, również uważał, że postąpił słusznie – przecież zabił 
mordercę  nie  narodzonych  dzieci.  Niejeden  człowiek  przeżywa  poważne 
rozterki moralne, zadając sobie pytanie: Co to jest „być po słusznej stronie”? 
Kiedy wolno zabijać, bo „my” mamy rację, a kiedy nie bo „oni” mają rację? 
Czym  się  różni  żołnierz  zabijający  bezlitośnie  wrogów  na  polu  walki  od 
żołnierza armii  przeciwnej?  Czy ten wrogi żołnierz nie jest  też człowiekiem, 
któremu  przysługuje  prawo  do  życia?  Jak  ustosunkować  się  do  ofiar  wśród 
ludności cywilnej, czy wystarczy je skwitować krótkim stwierdzeniem: „trudno, 
to  przecież  jest  wojna”?  Czy państwo,  które  zmusza  własnych  żołnierzy do 
zabijania, nie staje się odpowiedzialne za te zbrodnie? Czym się różni kat od 
płatnego mordercy? 

Spróbujmy chociaż odpowiedzieć na to ostatnie pytanie. Czym się więc 
różni kat od płatnego mordercy? Odpowiedź jest prosta. Tylko tym, że kat jest 
zabójcą  państwowym,  który  ma  pozwolenie  na  zabijanie  bo  zabija  z 
„właściwego powodu” i  którego potem nikt nie ściga, a płatny morderca jest 
zabójcą prywatnym, który zabija nielegalnie i którego państwo nie chroni tylko 
ściga. Cała reszta jest taka sama. Jeśli ktoś nie wie o co tu chodzi, niech sobie  
obejrzy  „Krótki  film  o  zabijaniu”  Kieślowskiego,  wtedy  na  pewno  będzie 
wiedział. Niezwykle pouczające jest również obejrzenie dramatu biograficznego 



299

„Pierrepoint  –  ostatni  kat”302,  pokazującego  życie  brytyjskiego  kata  Alberta 
Pierrepointa,  który  własnoręcznie  powiesił  608  skazańców,  w  tym  również 
swojego przyjaciela.

Jeden  z  głównych  argumentów  zwolenników  kary  śmierci  jest 
następujący:  W państwach,  gdzie  zniesiono  karę  śmierci,  morderca  ma 
przewagę  nad  innymi,  uczciwymi  i przestrzegającymi  prawa  obywatelami, 
ponieważ on może zabijać, a wszystkim innym tego robić nie wolno. Jeśli taki  
morderca  został  już  skazany na  najwyższą  przewidzianą  za  to  karę  (np.  na 
dożywocie),  może  zabić  nawet  w więzieniu  i  nie  można  mu  już  zwiększyć 
wyroku. 

Należało  by  zapytać  owych  zwolenników  kary  śmierci:  „Czego  tak 
naprawdę zazdrościcie mordercy? Tego, że on jest bardziej od was „wolny”, bo 
może  zabijać,  a  wy  nie?  Czy  gdy  wołacie  „kara  śmierci  dla  mordercy”,  
występujecie  w obronie  życia  uczciwych  obywateli,  czy też  powoduje  wami 
strach? A może żądza zemsty? Jeżeli naprawdę cenilibyście życie, uważając, iż  
jest  to  wartość  najwyższa,  nigdy nie  domagalibyście  się  prawa do zabijania,  
nawet,  gdyby  chodziło  o mordercę.  Chrześcijanom  należałoby  tu  jeszcze 
dodatkowo przypomnieć słowa Pawła z Tarsu: „Zło dobrem zwyciężaj”. A tym, 
którym  sen  z  powiek  spędza  problem  morderstw  w więzieniach,  należy 
odpowiedzieć,  że  skazany  na  śmierć  też  może  zabić303,  bowiem  pomiędzy 
ogłoszeniem  wyroku  a  jego  wykonaniem  upływa  zwykle  wiele  czasu.  W 
Stanach Zjednoczonych zdarzają się nawet przypadki kilkunastoletniej  zwłoki 
w wykonaniu kary. Dlatego żądanie kary śmierci to za mało. Musicie się jeszcze 
domagać natychmiastowego jej wykonania.

Jednym z poważnych argumentów przeciw karze śmierci jest możliwość 
tzw.  „pomyłki  sądowej”.  Określenie  „pomyłka”  to  eufemizm,  tak  naprawdę,  
należałoby  to  nazwać  „sądową  zbrodnią”.  To  nie  jest  tylko  teoretyczna 
możliwość.  Zdarzało  się  już  nie  raz,  że  po  skazaniu  i straceniu  człowieka 
wychodziły  na  jaw  nowe  okoliczności,  które  dowodziły  jego  niewinności. 
Każdy niesłuszny wyrok można jakoś wynagrodzić, z wyjątkiem kary śmierci,  
bo  wrócić  życia  się  już  nie  da.  W  ostatnich  latach  w  USA,  korzystając  z 
najnowszych osiągnięć nauki, przeprowadzono badania genetyczne w sprawach, 
które  zakończyły  się  egzekucją.  Okazało  się,  że  przynajmniej  w  pięciu  czy 
sześciu procentach  wyniki  tych  badań dowodziły niewinności  straconych  już 

302 „Pierrepoint  –  ostatni  kat”,  reżyseria  Adrian  Shergold,  produkcja  brytyjska,  2005,  w roli 
głównej Timothy Spall. Film wyświetlany był na kanale „Ale Kino”.

303 Znany jest przypadek skazanego na śmierć, który przemycił do swojej celi nóż po to, aby zabić 
strażnika  w  dniu  egzekucji.  Spowodowałoby  to  bowiem  konieczność  przeprowadzenia 
śledztwa i nowego procesu, co by znacznie opóźniło wykonanie wyroku.



300

ludzi. Ileż więc zbrodni dokonuje się co roku na całym świecie w majestacie  
prawa?

Nie  da  się  rozwiązać  problemu  zabijania  za  pomocą  zabijania, 
wprowadzając  wyjątki  do  kodeksów  etycznych  i  karnych.  Zabijanie  można 
wyeliminować  zmieniając  warunki  społeczne,  które sprzyjają  takim skrajnym 
zachowaniom oraz wychowując młode pokolenie w duchu afirmacji  życia, do 
którego ma prawo każdy człowiek, a nie tylko sprawiedliwa(?) większość. Tak, 
poziom  moralny  społeczeństwa  można  zmienić,  troszcząc  się  o  młode 
pokolenie.  Niestety,  młodzi  widzą  wyraźnie  sprzeczności  pomiędzy  tym,  co 
dorośli  im mówią,  a tym co naprawdę  robią.  Aby to zmienić,  dorośli  muszą 
zerwać  z  hipokryzją  i  żyć  tak  jak  wymagają  tego  od  swoich  dzieci.  Trzeba  
również zerwać z przemocą w wychowaniu, używając jej tylko w stanie wyższej 
konieczności.  Poza tym, należy poważnie się zastanowić nad tym,  jak to jest  
możliwe, że dorośli z jednej strony pragną wyeliminować przemoc i zabijanie, a 
z  drugiej  strony  pozwalają  młodym  oglądać  liczne  przykłady  przemocy  i 
zabijania w telewizji oraz spędzać czas na tzw. „ostrych” grach komputerowych. 
Czego  się  naprawdę  uczy  młody  entuzjasta  gier,  w  których  strzela  się  do 
innych? Tego, że wszystko da się rozwiązać naciśnięciem jednego przycisku. 
Czy można się potem dziwić, że gdy taki uczeń ma kłopoty z ocenami w szkole, 
rozwiązuje  swój  problem  naciskając  spust  pistoletu  i  zabijając  przy  tym 
kilkunastu swoich nauczycieli?

Aby  wyeliminować  potrzebę  karania,  trzeba  całkowicie  zmienić 
systemy edukacyjne i wychowawcze dzieci i młodzieży, opierając je na trzech 
pojęciach: świadomości, uczciwości i odpowiedzialności.   Uczciwość to życie 
oparte  na  prawdzie.  Odpowiedzialność  to  troska  o drugiego  człowieka, 
wyrażająca  się  tym,  aby  nigdy  nie  działać  na  jego  szkodę,  a w przypadku 
wyrządzenia  szkody  nieumyślnej  –  zrobienie  wszystkiego  co  możliwe,  aby 
szkodę naprawić. Świadomość to zdawanie sobie sprawy z tego co jest dobre a 
co złe, co słuszne a co nie, co szkodliwe a co dobroczynne. Bez świadomości  
nie  byłaby  możliwa  ani  uczciwość  ani  odpowiedzialność.  Tego,  kto  żyje 
świadomie, uczciwie i odpowiedzialnie, nie trzeba w ogóle karać, bo nawet gdy 
niechcący uczyni coś złego, będzie wiedział co ma wtedy zrobić.

 Co zrobić, aby zwiększyć skuteczność karania?

Społeczeństwo bez kary, to wizja dalekiej przyszłości. Dziś obyć się bez 
karania niepodobna, bo przecież zachowania skrajne trzeba jakoś hamować. Nie 
można pozwolić, aby jedni ludzie krzywdzili innych i uchodziło im to na sucho. 
Aby zwiększyć niewielką, jak dotychczas, skuteczność karania, trzeba dokonać 
radykalnych zmian w sposobie pojmowania kary i w metodach karania.   
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Po pierwsze, trzeba całkowicie zrezygnować z  przypisywania karze roli 
„zemsty”,  „odwetu”,  „czy  odpłaty  złem  za  zło”.  Jak  widać  na  przykładzie  
konfliktu  izraelsko-palestyńskiego,  każda  ze  stron  uważa,  że  jej  działania  są 
słuszną karą za działania strony przeciwnej. Ale dziś już nie wiadomo, co było  
pierwsze, czy jajko, czy kura. W wyniku kolejnych odwetów giną ludzie i nic 
nie zmienia  się na lepsze.  Należy również zapytać tych,  którzy wołają  „kara  
śmierci dla mordercy”, czy po wykonaniu wyroku czują się lepiej?

Po drugie należy ograniczyć do absolutnego minimum karę pozbawienia 
wolności.  Czy trzeba zamykać w więzieniu tego,  kto będąc bezrobotnym nie 
płaci alimentów, bo nie ma z czego? Czy to poprawi sytuację jego dzieci? Czy 
nie lepiej ułatwić mu znalezienie pracy? Czy trzeba zamykać w więzieniu tego, 
kto  wyrządził  jakąś  szkodę  z  winy  nieumyślnej,  nawet  gdyby  chodziło  o 
pozbawienie życia? Czy nie lepiej  dać mu szansę na naprawienie szkody, lub 
szansę pracy na rzecz osieroconej rodziny? Przecież w więzieniu taki człowiek 
jest  bezużyteczny,  bezproduktywny  i  w  dodatku  utrzymywany  za  pieniądze 
podatników. Nawet złodziejowi można by dać szansę na powrót do normalnego 
życia, gdyby zwrócił to, co ukradł i odpracował to, czego już zwrócić nie może. 
Pozbawienie  wolności  jest  konieczne  tylko  wówczas,  kiedy  zachodzi 
uzasadniona obawa, że przestępca, pozostając na wolności, mógłby powtarzać 
swoje  niedopuszczalne  zachowania.  Tylko  w przypadku  zdegenerowanego 
recydywisty  lub  bestialskiego  mordercy  więzienie  mogłoby  się  więc  okazać 
nieodzowne.  Ale  i tu  można by wiele  zdziałać  poprzez właściwą  reedukację. 
Trzeba  tutaj  z  przykrością  zauważyć,  że    współczesne  więzienia  rzadko 
reedukują304, a jakże często deprawują. 

304 Tego typu  działania  na ogół  są  określane  mianem „resocjalizacja”.  Słowo  to  sugeruje,  że  
istnieją osoby źle przygotowane do życia w społeczeństwie, czy wręcz „wyrzutki społeczne”,  
które trzeba społeczeństwu „przywrócić”. Jest ono dość powszechnie stosowane w odniesieniu 
do osób przebywających w więzieniach. Stosowana tam resocjalizacja polega głównie na na 
systemie zakazów i nakazów oraz kar dyscyplinarnych i nagród za tzw. „dobre sprawowanie”, 
na  organizowaniu  różnych  zajęć,  w  tym  również  na  zatrudnianiu  więźniów,  oraz  na 
utrzymywaniu  kontaktów  ze  społecznością  pozawięzienną  (spotkania,  występy,  koncerty, 
widzenia,  przepustki,  itp.).  Niestety,  wszystko  to  opiera  się  na  błędnych  założeniach. 
Więzienia karzą ludzkie ciała, ograniczając ich wolność, ale te ciała znalazły się w więzieniach  
z powodu błędów, jakie popełniły wadliwie zaprogramowane umysły osadzonych, a nie ich 
ciała.  Zatem to  umysły powinny być  przemienione,  należy je  oduczyć  pewnych  rzeczy,  a 
nauczyć  innych.  Dlatego  znacznie  lepszym  określeniem  od  resocjalizacji  byłaby  tu 
„reedukacja”.  Główną  metodą  postępowania  wobec  przestępców  winno  być  więc 
przeprogramowanie  ich  umysłów,  a  nie  całkowicie  bezskuteczna,  wymierzona  w ich  ciała 
zemsta,  nazywana  karą.  Takie  karanie  nie  naprawia  niczego  w umysłach,  a  może je  tylko 
jeszcze bardziej popsuć. Tylko rzeczywista zmiana sposobu widzenia świata przez skazanego 
może gwarantować to, że nie powróci on na drogę przestępstwa. Spotykając się w więzieniu z 
przemocą, nigdy nie oduczy się przemocy.  Doświadczając tam nasilonych ataków z różnych 
stron, nigdy nie oduczy się atakować. Poniżany i zmuszony do udawania kogoś, kim nie jest,  
nigdy nie nauczy się uczciwości i nie wstąpi na drogę prawdy. Jeśli nawet się czegoś dobrego  
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Zamiast  całkowitego  pozbawienia  wolności,  w wielu  przypadkach 
drobniejszych  przestępstw  może  wystarczyć  ograniczenie  wolności,  nadzór 
wychowawczy, konieczność wykonania określonych prac, czy uczestniczenia w 
określonych zajęciach reedukacyjnych. Nie powinno być to wyłącznie szkolenie 
teoretycznie. Skazany musi praktycznie zetknąć się ze skutkami swoich czynów 
lub podobnych czynów innych ludzi. Musi sam dojść do właściwych wniosków, 
nie można mu niczego wciskać, ani  narzucać, bo wywoła to odwrotny efekt. 
Bezsensowne trzymanie ludzi w zamknięciu na koszt podatników można zatem 
zastąpić  działaniem  użytecznym  dla  samego  skazanego  czy  użytecznym 
społecznie.

Po trzecie, więzienie można w dużej mierze zastąpić pracą. Idea to nie 
nowa, ponieważ galery, kolonie karne, obozy pracy, itp. znane są od dawna. Ale 
nie  może  być  to  praca  ponad  miarę,  praca  nieludzka,  praca  niewolnicza,  w 
poniżeniu i upodleniu. Nie może być to też wyłącznie dochodowy, więzienny 
biznes, jak to ma miejsce w USA. Powinna to być praca, która „przemienia”  
skazanego, dając mu praktyczną i namacalną wiedzę, o tym, o czym dotychczas 
nie wiedział, i to nie poprzez wtłaczanie mu do głowy pustych haseł, ale poprzez 
przygotowanie  dla  niego  odpowiedniego  doświadczenia.  Taka  praca,  która 
pozwala   przekazać przestępcy prawdę o życiu,  którego dotychczas  nie  znał, 
która pozwoli mu zrozumieć ludzkie cierpienie, którego przedtem nie rozumiał i 
dlatego je zadawał. Taka praca, która umożliwiając poznanie prawdy o życiu i o 
nich  samych,  wyzwoli  ich  od  zaślepienia,  które  pchnęło  ich  na  drogę 
przestępstwa. „Praca czyni wolność”, to piękna sentencja, chociaż naziści użyli  
jej w niegodnym celu305. Nie muszą być to kamieniołomy, galery, czy obozy, w 
których  przesypuje  się  górę  piasku  z  jednego  miejsca  na  drugie.  Wystarczy 
szpital,  hospicjum,  dom  opieki,  dom  pogrzebowy,  dom  starców,  izba 
wytrzeźwień, ośrodek odwykowy i wszystkie inne miejsca, w których człowiek 
styka się z cierpieniem.  Może to nawet  być  jakiekolwiek inne miejsce pracy 
społecznie użytecznej, gdzie skazany może zarobić i w ten sposób spłacić długi 
wobec  pokrzywdzonych,  a  także  i  utrzymać  siebie,  zmniejszając  przez  to 
obciążenia podatników. Musi być tylko spełniony jeden podstawowy warunek: 
Nie wolno skazanego do takiej pracy zmuszać, inicjatywa musi wyjść od niego. 
Trzeba  mu  dać  tylko  wybór:  albo  tradycyjne  więzienie,  o odpowiednio 
zaostrzonym  rygorze,  albo  praca  połączona  z  większą  swobodą  i szansą 
szybszego zakończenia reedukacji.  Można podejrzewać,  że po wprowadzeniu 
takiego systemu tradycyjne więzienia stawałyby się coraz bardziej puste. Jednak 
nie  każdemu  mogłoby  przysługiwać  prawo  do  reedukacji  poprzez  pracę.  W 

dla siebie uczy, to tylko tego, jak przetrwać ten trudny dla niego okres ograniczenia wolności.  
Reszta wiedzy, której źródłem są zwykle współwięźniowie, często bywa dla niego szkodliwa. 

305 Słowa  „ARBEIT  MACHT FREI”  (praca  czyni  wolnym)  zostały  umieszczone  nad  bramą 
główną obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.



303

każdym przypadku taką decyzję  musiałaby poprzedzać staranna  kwalifikacja. 
Ponadto każdy przejaw wykazywania złej woli ze strony skazanego, symulacji,  
czy  odmowy  współpracy,  musiałby  się  kończyć  powrotem  do  tradycyjnego 
więzienia.

W  przypadku  mniejszych  przestępstw  wystarczyłoby  żądanie 
naprawienia szkody połączone z rzetelnym nadzorem nad jego wykonaniem i 
ewentualne uczestnictwo w zajęciach reedukacyjnych.

Po czwarte, największy nacisk w karaniu należy położyć na jej funkcję 
wychowawczą.  Są  tacy,  którzy  mówią,  że  kara  musi  być  „dolegliwa”,  że 
skazany musi mocno odczuć ją na sobie. Ale co przez to można zyskać? Czy 
wzbudzi to w skazanym poczucie winy i  żal z powodu tego co się stało? Nie, 
skazany tylko umocni się w przekonaniu, że świat jest okrutny i bezlitosny, że 
rządzi nim prawo odwetu, że trzeba każdemu odpłacić pięknym za nadobne, bo 
tak już jest i inaczej być nie może. Nawet, jeśli uzna słuszność swojej kary, to 
tylko dlatego, że uzna słuszność odwetu. 

Wychowanie  powinno  polegać  na  spowodowaniu  takich  zmian  w 
świadomości  skazanego, aby zrozumiał  on, co naprawdę uczynił,  jakie skutki 
spowodował, co można zrobić aby naprawić wyrządzone szkody. Potrzebuje on 
bowiem bardziej  oświecenia  niż dolegliwej  zapłaty za swoje  czyny.  Skazany 
powinien uświadomić sobie właściwy sens kary, nie jako bezlitosnej zemsty, ale  
jako  czegoś,  co  służy  umocnieniu  w  nim  poczucia  odpowiedzialności  i co 
w konsekwencji prowadzi do naprawienia zaistniałej sytuacji, w takim stopniu, 
w jakim to tylko jest możliwe. Nie chodzi o to więc aby „odsiedzieć”, ale aby 
„naprawić” to co popsute. Sam pobyt w więzieniu niczego zwykle nie naprawia,  
a czasem psuje jeszcze bardziej. Jednak, aby skazany mógł naprawić popełniony 
przez siebie  błąd, musi  najpierw sam zrozumieć,  że to był  błąd. To wymaga  
zmiany  jego  systemu  myślowego,  albowiem  każdy  błąd  rodzi  się  w  myśli.  
Tymczasem  celem  tzw.  „wymiaru  sprawiedliwości”  jest  karanie  a  nie  
przemiana;  nie  mogąc  ukarać  myśli,  dąży więc  on  do  ukarania  ciała.  Tylko 
przemiana  w  świadomości  skazanego  jest  podstawą  skutecznej  reedukacji  i  
jedyną gwarancją, że nie wróci on do swej przestępczej działalności.  

Nie  da  się  jednak  zmieniać  świadomości  przestępców  bez  zmian  w 
świadomości  społecznej.  To,  jaki  jest  poziom przestępczości,  jest  odbiciem 
poziomu  moralnego  całego  społeczeństwa.  Stąd  też  transformacja 
społeczeństwa  w  kierunku  wzrostu  świadomości,  uczciwości 
i odpowiedzialności  powinna  obejmować  wszystkich,  bo  wszyscy  jesteśmy 
odpowiedzialni,  nie  tylko  za  siebie,  ale  i  za  całą  resztę.  Choroba  części 
organizmu społecznego jest chorobą całego organizmu, dlatego nie możemy się 
wykręcać stwierdzeniem „to nie my,  to oni”, nie ma bowiem „ich”, jesteśmy 
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tylko „my”.   Dlatego idea społeczeństwa obywatelskiego,  w którym wszyscy 
jego  członkowie  biorą  odpowiedzialność  za  całość,  godna  jest  tego,  aby  ją 
urzeczywistnić.  
Hasło opracowano w 2005 roku.  Powrót do spisu treści.

Kłamstwo
Kłamstwo  jest  to  świadome  przekazanie  komuś  częściowo  lub 

całkowicie  nieprawdziwej  informacji,  zwykle  z jakiegoś określonego powodu 
lub w jakimś konkretnym  celu. Jest wiele takich powodów i celów. Najczęściej 
chodzi  o  uzyskanie  jakiejś  własnej  korzyści,  ukrywanie  czegoś  lub  o chęć 
zaszkodzenia komuś. 

Nieprawda  jako  taka  nie  musi  być  kłamstwem,  o  ile  nie  wystąpią 
wymienione  już  dodatkowe  warunki.  Kłamstwo  jest  zatem  szczególnym 
rodzajem nieprawdy  polegającym  na  świadomym  i  celowym zniekształceniu 
prawdy. Decydująca jest więc tu intencja kłamiącego. Oprócz tego kłamstwem 
może też czasem być zatajenie lub przemilczenie. Tego rodzaju działanie (lub 
brak  działania)  wtedy  jest  równoznaczne  z  kłamstwem,  kiedy  wiąże  się  ze 
świadomym  ukrywaniem  prawdy  w  sytuacji  kiedy  można  i  powinno  się  ją  
ujawnić306.

Jest  wiele postaci  i  przejawów kłamstwa.  Nie jest  ono tylko prostym 
dawaniem fałszywego świadectwa przeciwko innym. Wielu ludzi posługuje się 
kłamstwem jako  narzędziem do  realizacji  różnych  celów.  Budowanie  wokół 
siebie błyszczącej fasady po to, by zasłonić nią swe mroczne wnętrze, też jest  
kłamstwem.  Reklama,  wmawiająca  nam wspaniałe  cechy jakiegoś  produktu, 
których on wcale nie ma, też jest  kłamstwem. Każda obietnica,  składana bez 
intencji  jej  dotrzymania, też jest  kłamstwem. Ze szczególnie żałosną postacią  
kłamstwa  mamy wtedy,  gdy ktoś  mówi   nieprawdę  wyłącznie  po to,  by mu 
uwierzono lub by zyskał przez to uznanie i akceptację.

Istnieje  bardzo poważny dylemat  moralny:  Kiedy można  a  kiedy nie 
powinno się kłamać? Odpowiedź na to pytanie zwykle jest  bardzo trudna. Są 
rygoryści, którzy twierdzą, że w ogóle nie można kłamać. Niektórzy liberałowie  

306 Np. związki małżeńskie powinny być oparte na uczciwości, chociażby ze względu na składaną  
przysięgę małżeńską. Jeśli więc małżonkowie prowadzą wspólny budżet domowy i żona zgubi  
np.  1000 zł.  to powinna ujawnić to mężowi.  Gdy tego nie zrobi  – jest to równoznaczne z  
kłamstwem. Wprowadza się go wtedy w błąd pośrednio, pozwalając mu mniemać, że wszystko 
jest w porządku. To samo dotyczy również zdrady małżeńskiej. Nieujawnienie informacji we 
właściwym  momencie  może  być  nie  tylko  równoznaczne  z  kłamstwem,  ale  może  nawet 
stanowić  zbrodnię.  Jeśli  np.  widzimy,  że  ktoś  wkracza  na  uszkodzony most,  który  grozi  
zawaleniem i milczymy, wiedząc, że ten człowiek zginie, to jest to tak, jakbyśmy go zabili. 
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dopuszczają kłamstwo w wielu sytuacjach. Egoiści twierdzą, że kłamstwo jest  
dobre  zawsze  wtedy,  kiedy przynosi  im korzyść.  Dla  wielu  ludzi  mówienie 
nieprawdy  jest  narzędziem  do  montowania  intryg.  Żony  okłamują  mężów 
i mężowie  okłamują  żony.  Kłamstwo  jest  nieobce  również  wielu  politykom. 
W systemach etycznych wielu religii stawiane jest pytanie: Kiedy kłamstwo jest 
grzechem?  W kulturze  judeochrześcijańskiej  funkcjonuje  przykazanie:  „Nie 
będziesz  dawał  fałszywego  świadectwa  przeciw  bliźniemu  swemu”,  które 
można interpretować również i  tak, że nie każde kłamstwo jest  zakazane, ale 
jedynie  to,  które  szkodzi  bliźniemu.  Przecież  nikt  zwykle  nie  ma  pretensji  
o primaaprilisowy żart czy o odrobinę towarzyskiej obłudy. Każdy ma prawo do 
ochrony  prywatności,  a  kłamstwo  może  być  czasami  jedynym  sposobem 
ochrony  przed  wścibstwem.  Niekiedy  może  być  ono  jedynym  sposobem 
zapobieżenia złu. W ekstremalnych sytuacjach kłamstwo może czasami komuś 
uratować życie. Wypada przynajmniej częściowo zgodzić się z tymi poglądami. 
Uogólniając  można  powiedzieć,  że  dla  człowieka,  który  chce  żyć 
w PRAWDZIE,  kłamstwo  jest  dopuszczalne  tylko  w tych  sytuacjach,  które 
nazywamy  „stanem  wyższej  konieczności”  lub  „obroną  konieczną”.  W 
pozostałych  sytuacjach  kłamać  samemu  nie  powinno  się.  Można  jedynie 
tolerować drobne kłamstewka u innych,  ale tylko w błahych sprawach i tylko 
wtedy, kiedy nikomu nie szkodzą. Aby  osiągnąć taki poziom istnienia, trzeba 
kierować się zawsze następującą zasadą: Żyj tak, abyś nie musiał kłamać. 
Hasło opracowano w 2005 roku.  Powrót do spisu   treści
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Konopie307

Trochę historii

Ojczyzną konopi  jest  Azja.  Występują  tam trzy gatunki tej  rośliny308. 
Jedną  z  nich  jest  cannabis  rudealis, która  rośnie  na  terenie  Afganistanu, 
Kazachstanu,  Kirgistanu,  Turkmenistanu  i  Uzbekistanu.  Drugi  gatunek  to 
konopie  indyjskie  (cannabis  indica)  rosnący  na  Półwyspie  Indyjskim. 
Najbardziej  rozpowszechniona  jest  trzecia,  środkowo-azjatycka  odmiana  tej 
rośliny o nazwie konopie siewne (cannabis sativa), która została przewieziona 
do  Europy,  a po  odkryciu  Ameryki,  również  i  na  ten  kontynent.  Najstarsze 
wzmianki o stosowaniu konopi pochodzą z 2600 roku p.n.e. W Polsce konopie 
są znane od tysiąca lat.  Odmiana siewna była  uprawiana głównie na włókno 
otrzymywane  z  łodyg,  z którego  wyrabiano  sznury,  liny,  worki,  a  nawet 
przędziwo  tekstylne.  Nasiona  wykorzystywano  do  tłoczenia  oleju.  Na 
konopnych płótnach malowano obrazy,  używał  ich m. in. Vincent  van Gogh. 
Znane  były  również  narkotyczne  właściwości  tej  rośliny.  Odmianę  indyjską 
(cannabis indica) wykorzystywano od starożytności do wytwarzania haszyszu. 
W hinduizmie ta roślina jest uważana za świętą, a umiarkowane jej palenie lub 
spożywanie  napoju z mleka,  migdałów i  konopi  jest  akceptowane społecznie 
jako  część religijnego kultu.  Po  skolonizowaniu  Indii  przez Wielką  Brytanię 
wzrosło  w Europie  zainteresowanie  narkotycznym,  a  także  leczniczym 
działaniem konopi.  Rozważano  również  możliwość  zastosowania  tej  rośliny 
w medycynie. W 1839 została z powodzeniem użyta jako środek znieczulający 
przy  bólach  reumatycznych  i bólach  tężcowych.  Również  angielska  królowa 
Wiktoria stosowała konopie dla złagodzenia bólów menstruacyjnych. 

307 Niniejszy tekst został zainspirowany przez dwa filmy:  film australijski - „Plon wart milion  
dolarów”,  reż.  Barbara  A.  Chobocky  i   Michael  Cordell,  1996    i    film kanadyjski  -  
„Trawka”, reż. Ron Mann, 1999. Niektóre informacje zawarte w tekście, zwłaszcza na temat 
pewnych wydarzeń historycznych a także dotyczące pewnych wartości  liczbowych,  zostały 
zaczerpnięte z tych filmów. Autor niniejszego tekstu nie jest ani zwolennikiem narkotyków ani 
przeciwnikiem  Stanów  Zjednoczonych,  ale  czasami  trzeba  dać  świadectwo  prawdzie  na 
przekór obiegowym opiniom, zwłaszcza gdy chodzi o dobro naszej Matki Ziemi, a tym samym 
dobro nas wszystkich.

308 Podział  konopi  na gatunki  nigdy nie był  jednoznaczny i  budzi  spory do dnia  dzisiejszego. 
Według  szwedzkiego  przyrodnika  z  XVIII  wieku  Karola  Linneusza  istnieje  tylko  jeden 
gatunek tej  rośliny – konopie  siewne,  który dzieli  się na następujące odmiany botaniczne:  
konopie dzikie, konopie uprawne, konopie indyjskie i konopie olbrzymie. Jedna z nowszych 
klasyfikacji  wyróżnia  tylko  dwa  gatunki  konopi:  konopie  siewne  i  konopie  indyjskie,  w 
obrębie których występuje kilka podgatunków. Jeszcze inna systematyka uznaje (podobnie jak 
u  Linneusza)  jeden  gatunek  –  konopie  siewne,  na  który składają  się  podgatunki:  sativa i 
indica.  W  niniejszym  opracowaniu  przyjęto  klasyfikację  zamieszczoną  w  encyklopedii 
multimedialnej „Wiem” z 2006 roku.
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Na kontynencie amerykańskim konopie zaczęły być uprawiane z tych 
samych  powodów,  co  i w Europie.  Otrzymywano  z  nich  mocne  liny,  żagle, 
worki,  a  z ich  nasion  – olej.  Włókno konopne  wykorzystywano  również  do 
produkcji  tkanin. Niewiele  osób wie, że pierwsze LEVIS-y były sporządzone 
właśnie  z konopi. Wykonywano z nich również flagi amerykańskie.  Zwyczaj 
palenia wysuszonej  mieszanki kwiatostanu i liści rozpowszechnił się najpierw 
w Meksyku,  ale  na  początku  XX  wieku  został  przeniesiony  do  Stanów 
Zjednoczonych poprzez imigrantów meksykańskich, którzy przywieźli również 
ze sobą meksykańską nazwę konopi – „marihuana”. 

Początkowo Amerykanie, tak jak i reszta świata nic nie mieli  przeciw 
konopiom.  Co prawda na początku dwudziestego wieku pojawiły się  lokalne 
zakazy na granicy z Meksykiem309,  ale skierowane one były bardziej  przeciw 
imigrantom  latynoskim  niż  przeciw  samej  marihuanie.  W  okresie  tzw. 
„prohibicji”  nie  zwracano większej  uwagi na marihuanę,  ponieważ głównym 
celem  ataków  był  wówczas  alkohol,  który  obwiniano  o  zepsucie  moralne 
społeczeństwa amerykańskiego. Prohibicja poniosła jednak kompletne fiasko, a 
jedynym  jej  efektem  było  powstanie  potężnej  mafii  alkoholowej,  która  po 
zniesieniu zakazu dystrybucji alkoholu przekształciła się w mafię narkotykową. 
Wówczas to przyczyn degradacji  moralnej  zaczęto upatrywać w narkotykach. 
Równocześnie  w  tym  czasie  rozwijało  się  coraz  bardziej  przemysłowe 
wykorzystanie włókna konopnego, które znajdowało wciąż nowe zastosowania, 
m.  in.  podjęto  zaawansowane  próby  przemysłowego  wykorzystania  tych 
włókien do produkcji papieru. Rezultaty były zachęcające. Pewną przeszkodą w 
masowym wykorzystaniu były trudności w pozyskiwaniu oraz obróbce włókna, 
ale  i  z  tym  sobie  poradzono,  wynajdując  bardzo  skuteczne  maszyny 
przyspieszające  przetwarzanie  konopi.  Szczególnie  w  latach  30-tych  zaczęto 
wiązać z tą rośliną duże nadzieje.  Np.  magazyn „POPULAR MECHANICS” 
przewidywał,  że  wkrótce  uprawa  konopi  przyniesie   miliardowe  zyski  oraz 
stworzy  szansę  na  duży  wzrost  zatrudnienia,  ponieważ  będzie  się  z konopi 
produkować wiele różnych rzeczy.  W 1937 roku wynaleziono maszynę,  która 
dla konopi była tym, czym dla bawełny „odziarniarka”310. Maszyna ta w sposób 
rewolucyjny przyspieszyła i powiększyła produkcję, oraz znacznie obniżyła jej 
koszty.

Niestety, w dwa miesiące po wynalezieniu tej maszyny wprowadzono w 
USA zakaz uprawy konopi, poprzedzony kampanią na niespotykaną dotąd skalę, 
do której wykorzystano wszystkie środki masowego przekazu. Główną sprężyną 

309 Pierwsza taka ustawa weszła w życie w 1914 roku w stanie Texas.
310 Po wynalezieniu tej maszyny ceny wyrobów bawełnianych spadły tak znacznie, że wyroby te 

przestały  być  towarem  luksusowym  i  stały  się  dostępne  nawet  dla  uboższej  części 
społeczeństwa.
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tej kampanii był ówczesny szef Federalnego Biura do Spraw Narkotyków Harry 
J.  Anslinger,  który  pełniąc  swą  funkcje  przez  ponad  30  lat  (1930 - 1962) 
stworzył prawdziwe biurokratyczne imperium. Człowiek ten nazywał marihuanę 
„zabójczym  zielskiem”,  „zabójcą  młodości”,  „rośliną  z  piekła  rodem”  i 
twierdził,  że  „palenie  prowadzi  do  aktów  przemocy  i  do  utraty  zdrowia 
psychicznego”.  To  on  przekonał  Kongres  Stanów  Zjednoczonych  o 
konieczności  zakazu  uprawy  konopi,  wygłaszając  tam  przemówienie 
o rasistowskim  wydźwięku,  w  którym  stwierdził,  że  „palenie  marihuany 
propagują  Murzyni,  Meksykanie  i niektóre  kręgi  artystyczne”.  Za  przykład 
podał przypadek młodego Latynosa, który zabił siekierą matkę, ojca, siostrę i 
dwóch braci, przypisując jego czyn wpływowi marihuany. Niestety, całkowicie  
pominął  fakt,  że  ów  człowiek  był  chory  psychicznie  i  został  zamknięty  w 
zakładzie dla umysłowo chorych. 

Dodatkowym  nieuczciwym  chwytem  było  to,  że  w  antykonopnej 
kampanii  używano  zwykle  obcojęzycznej  nazwy  „marijuana”,  która  wielu 
Amerykanom  zupełnie  nie  kojarzyła  się  z  anglojęzyczną  nazwą  „hemp” 
(konopie)311.

Zmienione w 1937 roku prawo przewidywało wysokie kary już za sam 
fakt posiadania marihuany. Pierwszą osobą skazaną w związku z nową ustawą 
antynarkotykową był 50-letni mieszkaniec Denver, który za posiadanie konopi 
dostał  4  lata  ciężkich  robót.  Sędzia  w uzasadnieniu  wyroku  stwierdził: 
„Marihuana  jest  najgorszym  narkotykiem,  pod  wpływem  którego  ludzie 
przemieniają  się  w  bestie”.  Jednocześnie  nasilono  kampanię  przeciw 
marihuanie, stosując bardzo prymitywne hasła, np. „jeżeli zapalisz, to dostajesz 
kręćka  i  zaczynasz  szaleć”,  „jeżeli  zapalisz  pierwszego  papierosa  będzie  to 
pierwszy  krok  do  samobójstwa”,  „najpierw  palisz  a potem  zabijasz”, 
„marihuana  sprzyja  rozwiązłości  seksualnej  i  jest  przyczyną  demoralizacji 
amerykańskiego  społeczeństwa”.  W  czasopismach  publikowano  opowieści 
o ludziach,  którzy palili  marihuanę  i  dopuścili  się  potem okropnych  czynów. 
Propaganda  przeciw  konopiom  okazała  się  niezwykle  skuteczna  zgodnie  z 

311 Ten zabieg zaowocował również w Polsce. Do dziś wielu Polaków nie wie czym naprawdę jest  
marihuana. Nawet Słownik Wyrazów Obcych PWN z 1996 roku i później wydane słowniki  
komputerowe  pod  hasłem „marihuana”  podają:  „meksykańska  odmiana  haszyszu”.  Jest  to 
nieprawda,  ponieważ  haszysz  to  wysuszona  żywica  z  żeńskiego  kwiatostanu  konopi 
indyjskich, a marihuana to wywodząca się z języka hiszpańskiego meksykańska nazwa konopi,  
których  susz  pali  się  w  papierosach.  Poza  tym  nie  istnieje  żadna  odrębna  meksykańska  
odmiana,  wszystkie  odmiany konopi  zostały do Ameryki  przywiezione,  a przed odkryciem 
amerykańskiego kontynentu nie było tam żadnych konopi. Prawdą jest jednak, że w ostatnich 
dekadach  powstało  na  bazie  konopi  naturalnych  dużo  sztucznych  odmian  wyhodowanych 
przez  człowieka  metodą  zapylenia  krzyżowego,  które  jednak  z  Meksykiem mają  niewiele  
wspólnego.
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zasadą, która głosi, że każda informacja powtórzona co najmniej 100 razy staje 
się prawdą.

Nagły zwrot w skierowanej przeciw konopiom polityce amerykańskiej 
nastąpił w 5 lat po wprowadzeniu zakazu ich uprawy, kiedy to amerykańskiej 
armii, biorącej wówczas udział w II Wojnie Światowej, zaczął dokuczać brak 
lin. Wtedy to rząd zaczął zachęcać farmerów do uprawy „diabelskiej rośliny”  
dla potrzeb wojska. Pojawiły się hasła „konopie na liny cumownicze”, „konopie 
do wielokrążków”, „konopie na buty dla amerykańskich żołnierzy”. Marihuana 
wróciła więc do łask, chociaż niektórzy dostrzegali w tym hipokryzję władzy.  
Jednak pod koniec wojny zapotrzebowanie na konopie się  zmniejszyło i wtedy 
znowu wydano wojnę marihuanie. 

Trzeba  przyznać,  że  nie  wszyscy  Amerykanie  ulegli  antykonopnej 
propagandzie. Burmistrz Nowego Jorku Fiorello La Guardia nie podzielał opinii 
ogółu  na  temat  narkotyku,  uważał  również,  że  nie  można  stanowić  praw, 
których  nie  da  się  potem wyegzekwować.  Odnosił  się  ze  sceptycyzmem do 
rządowych  zapewnień,  że  przestępczość  wśród  nieletnich  jest  spowodowana 
paleniem marihuany. Z inicjatywy La Guardii powstał zespół badawczy, w skład 
którego  wchodziło  31  naukowców  z różnych  dziedzin.  Mieli  oni  określić 
zagrożenia związane z paleniem marihuany.  Badania  trwały 6 lat,  obejmując 
zarówno  zagadnienia  medyczne  jak  i  socjologiczne.  Komisja  La  Guardii 
ustaliła,  że palenie  marihuany nie prowadzi  do powstania  niekontrolowanych 
popędów  seksualnych  i  nie  narusza  podstawowych  struktur  osobowości. 
Opublikowany w 1944 roku raport komisji podważał wszystkie opinie głoszone 
przez  Harrego  Anslingera.  Anslinger  był  wściekły.  Użył  wszystkich  swoich 
wpływów  w  mediach  by  zdyskredytować  raport.  Ograniczył  też  owym 
naukowcom  dostęp  do  marihuany,  co  uniemożliwiło  kontynuowanie  badań. 
Nakazał także inwigilację zwolenników konopi.

W  latach  powojennych,  kiedy  to  zaczęły  się  badania  „działalności  
antyamerykańskiej”  i polowania  na  komunistów,  doszły  jeszcze  nowe 
argumenty przeciw marihuanie. Ta diabelska roślina, mówiono, jest dostarczana 
do  Ameryki  przez  komunistów312,  którzy  chcą  w  ten  sposób  osłabić 
amerykańskie  społeczeństwo.  Walka  z  tym  narkotykiem  jest  więc  sprawą 
bezpieczeństwa  państwa.  Doprowadziło  to  ustanowienia  w  1951  roku 
ostrzejszych kar za posiadanie narkotyku.

W roku 1956  prezydent  Eisenhower  podpisał  ustawę  wprowadzającą 
jeszcze  surowsze  kary.  Za  posiadanie  tylko  jednego  „joint-a”  z  marihuaną 
groziło  od  2  do  10  lat  więzienia,  a  za  handel  można  było  dostać  50  lat  (w 

312 W owych czasach podobnie absurdalne zarzuty stawiała propaganda komunistyczna głosząc,  
że Amerykanie zrzucili na nasz kraj stonkę ziemniaczaną.
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niektórych stanach nawet dożywocie). Równocześnie propagowano nowe hasło: 
palenie marihuany prowadzi nieuchronnie do zażywania heroiny.

Rząd Stanów Zjednoczonych zainicjował także serię obrad w ONZ-cie, 
która  miała  na celu wprowadzenie  zakazu uprawy konopi  na  całym świecie. 
Znamienne były przy tym oświadczenia przedstawicieli  rządu USA, że żaden 
kraj nie otrzyma pomocy od Stanów Zjednoczonych, jeśli nie wprowadzi zakazu 
uprawy  marihuany.  Działania  amerykańskie  były  nad  wyraz  skuteczne. 
Przeważająca  większość  krajów  (ponad  sto)  wprowadziła  zakaz  uprawy  tej  
rośliny. Jednocześnie szefowie światowych mafii zacierali ręce z radości. Cena 
marihuany przekroczyła cenę złota.

Richard Nixon chciał uchodzić za najbardziej nieprzejednanego obrońcę 
prawa z wszystkich dotychczasowych prezydentów USA. Powołał więc komisję 
pod przewodnictwem Raymonda  P.  Shafera,  która  miała  zbadać  szkodliwość 
marihuany.  Liczył  na  to,  że  komisja  uwiarygodni  jego  antynarkotykową 
politykę. Opublikowany w 1972 roku raport był jednak zupełnie inny. Komisja 
wyraziła przekonanie, że „nie należy traktować w kategoriach przestępstwa ani 
używania, ani posiadania marihuany na prywatny użytek”. Uzasadniano to tym,  
że „ludzie, którzy dopuszczają się eksperymentów na sobie samych nie powinni 
być  z  tego powodu  karani”.  Raport  dalej  stwierdzał:  „Zażywanie  marihuany 
samo w sobie nie powoduje wzrostu przestępczości”. Ponadto komisja zwróciła 
uwagę  na  to,  że  prawo  jest  wybiórcze  i policjanci  podejmując  decyzje  o 
aresztowaniu posługują się zwykle dodatkowymi kryteriami, jak wygląd, kolor 
skóry lub przekonania polityczne.

Po opublikowaniu raportu Nixon nie krył swojego oburzenia. Podobno 
nawet nie czytał tego dokumentu tylko od razu wrzucił go do kosza. Postąpił  
wbrew  zaleceniom  komisji  i  wydał  marihuanie  totalną  wojnę.  Walkę  z 
narkotykami  powierzył  nowo  utworzonej  super  agendzie  DEA  (Drag 
Enforcement Administration). 

W latach siedemdziesiątych, zapewne w jakimś stopniu pod wpływem 
ruchu  hippisów,  w społeczeństwie  amerykańskim  zaczęły  się  coraz  częściej 
pojawiać  głosy na  rzecz legalizacji  posiadania  konopi  do użytku  osobistego. 
Twierdzono, że istniejące restrykcje są zaprzeczeniem wolności,  którą zawsze 
tak  bardzo  chlubiła  się  Ameryka.  Palenie  marihuany  nikomu  nie  szkodzi, 
mówiono,  a  za  to  sprawia  przyjemność.  Za  co  więc  wsadza  się  ludzi  do 
więzienia na długie lata? Twierdzono również, że działania organów ścigania 
mają znamiona rasizmu, ponieważ często przymyka się oczy na łamanie zakazu 
posiadania  narkotyków  przez  białych,  natomiast  bezlitośnie  egzekwuje  się 
prawo  wobec  kolorowych.  Wówczas  to  powstał  ruch  na  rzecz  legalizacji  
marihuany.  Symbolem  walki  o  tę  sprawę  stał  się  działacz  polityczny  John 
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Sinclaire skazany na 10 lat więzienia za wypalenie 2 joint-ów. John Lennon na  
jego cześć skomponował piosenkę. 

Pod  wpływem takich  głosów w 1973 roku stan  Oregon jako  jedyny 
zalegalizował  posiadanie  marihuany.  Po pięciu  latach  badań nie  stwierdzono 
wzrostu spożycia narkotyku w tym stanie. Za przykładem Oregonu poszło więc 
10 kolejnych stanów. 

Pewna  odwilż  w  całych  Stanach  nastąpiła  z  inicjatywy  prezydenta 
Jimmy  Cartera,  który  publicznie  opowiedział  się  za  legalizacją  posiadania 
konopi i  nawet  podpisał  decyzję  o ich legalizacji  w całym kraju.  Jednak nie 
trwało  to  zbyt  długo,  bo  wkrótce  doradca  prezydenta  do  spraw narkotyków 
został oskarżony o zażywanie kokainy. Sprawę rozdmuchały środki masowego 
przekazu.  Prezydent  J.  Carter  zdał  sobie  wtedy sprawę,  że  jego  propozycje  
dekryminalizacji narkotyku nie mają w kongresie żadnych szans i całkowicie się 
z tego wycofał. 

Wszyscy  późniejsi  prezydenci  popierali  walkę  z  marihuaną, 
przeznaczając  na ten cel  coraz więcej  pieniędzy.  Np. w latach 1948-1963 na 
walkę z marihuaną wydano tylko 1,5 miliarda dolarów, za to w latach 1980-
1998 wydano na ten cel aż 214,7 miliarda dolarów. Tylko za prezydentury Billa  
Clintona aresztowano za posiadanie tej rośliny 3 miliony osób. 

Czy coś  się  zmieniło  w  sprawie  konopi  w  ostatnich  latach?  O  tym 
opowiada  film  „Superchwast”  wyprodukowany  przez  National  Geografic 
Television313.  Z jego treści  wynika,  że w kwestii  polityki  większości  państw 
wobec  marihuany  do  tej  pory  niewiele  się  zmieniło.  Większość  krajów 
utrzymała zakaz jej  uprawy. Niektóre dopuszczają uprawę tej  rośliny tylko w 
bardzo w ograniczonym zakresie, np. do produkcji papieru. Tylko w nielicznych 
krajach hodowla konopi jest dozwolona, np. w Chinach, które zresztą nigdy nie 
zakazały ich uprawy. W Europie ewenementem jest Holandia, w której od 1976 
roku  dozwolone  jest  zarówno  posiadanie  marihuany  jak  i  handel  tym 
narkotykiem314. Również w Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii i w Belgii, a 
ostatnio  również w Czechach prawo w kwestii  konopi  jest  dość łagodne.  W 
313 Inside Marijuana, tytuł polski  Superchwast, produkcja National Geografic Television, 2008. 

Film ten wyświetlany był między innymi na kanale National Geografic HD. Wszystkie dane  
liczbowe użyte w niniejszym opracowaniu i dotyczące ostatnich lat (do 2008 roku) zostały 
zaczerpnięte właśnie z tego źródła.

314 Chodzi tu o niewielkie ilości zioła. Można nabyć w sklepie o nazwie coffee shop do 5 gramów 
tej rośliny.  Można też legalnie wypalić sobie jointa w kawiarni. Posiadanie i handel dużymi  
ilościami konopi są niezgodne z prawem. Istotny jest jednak sposób podejścia władz to tej 
sprawy, który zawarty jest w odpowiedzi na pytanie: Ile osób w Holandii (w przeliczeniu na 
określoną liczbę mieszkańców) siedzi w więzieniu z powodu konopi, a ile np. w USA? Mimo 
to  ostatnio  słyszy  się  głosy,  że  Holendrzy  zaczynają  się  powoli  wycofywać  ze  swojego  
liberalizmu wobec konopi.
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Kanadzie,  chociaż  prawo  tak  samo  jak  w  wielu  innych  krajach  odnosi  się 
restrykcyjnie  do konopi, to jednak nie jest  ono rygorystycznie egzekwowane.  
Ponadto jest to pierwszy kraj na świecie, który w 2001 roku wprowadził ustawę 
o  dostępności  marihuany  w  celach  medycznych.  Wydaje  się  tam  nawet 
indywidualne pozwolenia dla osób fizycznych na uprawę marihuany na własny 
użytek lub na potrzeby innych osób. Szacuje się, że w Kanadzie jest obecnie  
największa   ilość  palaczy  trawki  spośród  wszystkich  krajów 
uprzemysłowionych.

W  Stanach  Zjednoczonych  na  walkę  z  konopiami  wciąż  wydaje  się 
miliardy dolarów rocznie. Nadal prowadzi się w tym kraju mocno restrykcyjną  
politykę wobec konopi opartą o drakońskie kary. Na przykład w  stanie Virginia 
za  posiadanie  dwóch  krzewów marihuany   dostaje  się  dziś  od  5  do  30  lat 
więzienia.  W 2007 roku z powodu konopi aresztowano w całych Stanach ponad 
osiemset  tysięcy  osób.  Należy  przy  tym  podkreślić,  że  w  90%  przypadków 
chodziło jedynie o posiadanie tego narkotyku. Amerykańskie sądy za pierwszym 
razem stosują  zwykle kary minimalne, ale zasadą jest, że po trzecim wyroku 
zasądza się dożywocie315.  Agencja DEA wciąż traktuje marihuanę na równi z 
heroiną jako substancję priorytetową. Nadal straszy się ludzi używających tego 
„zioła” schizofrenią i utratą pamięci.

Trzeba jednak dodać, że w USA funkcjonuje podwójny system prawny.  
Istnieje prawo i sądownictwo stanowe oraz prawo i sądownictwo federalne, co 
może prowadzić do konfliktów. Jak już wspomniano poprzednio, niektóre stany 
już w latach siedemdziesiątych  złagodziły swój  stosunek do konopi,  co było  
niezgodne z prawem federalnym.   W 1996 roku Kalifornia,  a potem jeszcze 
kilka innych stanów dopuściło stosowanie marihuany do praktyk medycznych i 
susz konopny można tam dostać na receptę. Powodem zmiany kalifornijskiego 
prawa była troska o zwiększenie skuteczności uśmierzania bólu osób śmiertelnie 
chorych  na  raka  czy  AIDS,  zmniejszenie  nudności  i  wymiotów  przy 
chemioterapii  i  zapewnienie  chorym lepszego snu.  Jednak zakres  zastosowań 
medycznych  tego „zioła”  wkrótce rozszerzono i   obecnie  w Kalifornii  około 
dwieście tysięcy osób pali trawkę na zlecenie lekarza. W tym celu powstało tam 
trzysta  specjalnych  ambulatoriów.  Jednak  rząd  federalny  nie  akceptuje 
marihuany  nawet  do  zastosowań  leczniczych.  Siły  federalne  uważają,  że 
tworzenie takich wyjątków  stwarza atmosferę nadmiernej tolerancji dla konopi 
i  zachęca  do  legalizacji  tej  rośliny.  Przepisy  federalne,  które  zabraniają  jej  
uprawy,  sprzedaży  i używania,  mają  wyższą  rangę,  dlatego  wspomniane 
ambulatoria są stale zagrożone. Jednak jak dotychczas coś powstrzymuje władze 

315 Wydaje się to być dziwne, a nawet nieludzkie jak na cywilizowany kraj, ale taką informację 
podano w filmie „Superchwast”.
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USA przed  podjęciem działań  w  celu  ich  ostatecznej  likwidacji;  być  może 
chodzi tu o jakąś lukę w przepisach, która pozwala na naginanie prawa.

Trwający  już  od  wielu  dziesięcioleci  zakaz  posiadania,  produkcji  i 
dystrybucji konopi doprowadził jednak do wielu zmian. Zadziałało tu naturalne 
prawo „to, czemu się opierasz, umacniasz”.  Stale istniejące zapotrzebowanie na 
tę roślinę wzmocnione faktem, że zakazany owoc lepiej smakuje, doprowadziło 
do  znacznego  wzrostu  nielegalnej  produkcji.  Ryzykowny  przemyt  jest  coraz 
częściej  zastępowany uprawą  domową,  która  może  być  kontynuowana  przez 
cały rok i  dawać w tym czasie trzy a nawet cztery zbiory.  Hodowcy,  w celu  
zwiększenia zysku, posługując się metodą zapylenia krzyżowego, doprowadzili 
do  znacznego  zwiększenia  zawartości  THC316 w  konopiach.  Jeśli  w  latach 
sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych przeciętna zawartość THC w tej  roślinie  
wynosiła 3 do 4 procent, to obecnie osiąga nawet 18 do 20 procent. Powstało 
całe multum najrozmaitszych odmian tego „zioła”, których nasiona sprzedaje się 
w internecie, np. Early Girl, Early Misty, Early Spond, Hawaii, Holland's Hope, 
White Rhino, Wonder Woman, Four Way, Afghan, Northern Light, California 
Orange Bud, Big Bud, Haze i wiele innych. 

Paradoksalnie,  duży wzrost  nielegalnej  produkcji  marihuany nastąpił, 
mimo  drakońskiego  prawa,  w  Stanach  Zjednoczonych,  które  zdaje  się 
przegrywają  tą konopną wojnę,  tak jak kiedyś przegrały batalię prohibicyjną. 
Szacuje się, że obecnie pali ją dwieście milionów ludzi na całym świecie, w tym 
dwa  miliony  Amerykanów.  Jednym  z  wiodących  stanów  pod  względem 
domowych  upraw  konopi  jest  Floryda.  W  Miami  zarabia  się  cztery  tysiące 
dolarów na funcie  tej  rośliny.  Jednak sprawa dotyczy nie  tylko  Florydy,  ale 
całych Stanów Zjednoczonych. W 2005 roku Amerykański Departament Stanu 
oszacował, że w szklarniach i na polach na terenie całego kraju wyprodukowano 
10 milionów kilogramów marihuany. Agencja antynarkotykowa DEA nie jest w 
stanie  zlikwidować  przeważającej  większości  tych  hodowli.  Jeśli  chodzi  o 
uprawy pozadomowe,  to  amerykańscy  hodowcy  wpadli  na  znakomity  z  ich 
punktu widzenia pomysł, aby zasiewać to „zioło” w lasach i na terenach trudno 
dostępnych,  co znacznie utrudnia  ich wykrycie,  a  w razie  wykrycia  utrudnia  
ustalenie tego, kto je tam zasiał. Statystycznie na pięć takich zasiewów jeden 
jest  niszczony przez dzikie zwierzęta, dwa zostają  okradzione lub zniszczone 
przez odpowiednie służby, ale mimo to pozostałe dwa przynoszą duże zyski. Dla 
niektórych  tego  rodzaju  hodowla  stała  się  wielopokoleniowym  interesem 
rodzinnym. We wspomnianym filmie „Superchwast” pokazano człowieka, który 
tego rodzaju uprawy prowadzi od ponad trzydziestu lat. Stolicą takich leśnych 
zasiewów jest Kalifornia, tam wykrywa się najwięcej plantacji, a zakłada się je  
nawet w lasach państwowych,  np.  w  Sequoia National  Forest.  W 2007 roku 

316 THC – tetrahydrokannabinol, substancja psychoaktywna znajdująca się w konopiach.
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wykryto i skonfiskowano w USA na terenach państwowych ponad dwa miliony 
krzewów konopnych. Jednak szacuje się, że w roku poprzednim w samej tylko 
Kalifornii zebrano aż dwadzieścia dwa miliony krzewów. Wynika więc z tego, 
że  przeważającej  większości  krzewów  w  ogóle  nie  wykryto  i  nie 
skonfiskowano. Dzieje się tak dlatego, że nie sposób sprawdzić metr po metrze 
wszystkich lasów i nie sposób przeprowadzić rewizji we wszystkich domach. Z 
tego  powodu  głównym   źródłem  wiedzy  służb  antynarkotykowych  o 
nielegalnych uprawach konopi stał się donos.

Najnowszy film wyprodukowany przez National  Geografic Television 
„Trawka:  ulga w cierpieniu”317 pokazuje  jednak,  że coś  w USA się zmienia. 
Podaje się tam, że marihuana stosowana do celów medycznych jest już dostępna 
w 16 stanach, przy czym zdaniem autorów filmu „stan Kolorado przeciera szlaki 
dla całego kraju”.   Uchwalono tam ustawę o leczniczej  marihuanie,  na mocy 
której może być przepisywana na receptę i sprzedawana pacjentom. W punktach 
sprzedaży  można  nabyć  wiele  odmian  konopi  –  odmianę  indyjską,  konopie 
siewne i hybrydy  powstałe z zapylenia krzyżowego. Pacjenci mogą posiadać 
dwie uncje  konopnego suszu na osobę lub hodować samodzielnie  do sześciu 
roślin. Choć w Kolorado na receptę można kupić i stosować konopie legalnie318, 
poszczególne miasta mogą w drodze uchwały zdelegalizować punkty sprzedaży 
tego  środka.  Decyzja  w  tej  sprawie  może  być  podjęta  w  oparciu  o 
przeprowadzone  referendum.  Wieloletnia  antykonopna  propaganda 
spowodowała,  że  niektórzy  Amerykanie  boją  się  tej  rośliny319.  We 
wspomnianym filmie pokazano, jak w wyniku głosowania przeprowadzonego w 
miejscowości  Castle  Rock,  właściciele  tamtejszego  sklepu  z  leczniczą 
marihuaną  musieli  go  zlikwidować  w  ciągu  dziesięciu  dni.  Mimo  to  coraz 
częściej  lekarze  stosują  marihuanę  w  terapii  swoich  pacjentów.  Dr  Allan 
Shackelford  z  Denver,  absolwent  Harvardu,   powołując  się  na  najnowsze 
badania  twierdzi,  że  „w  warunkach  laboratoryjnych  marihuana  zabija  różne 
komórki nowotworowe i zapobiega wrastaniu naczyń krwionośnych w guz, co 
powoduje zatrzymanie jego rozwoju i śmierć”.  Film pokazuje jednego z jego 

317 Tytuł oryginalny American weed: banned and busted, tytuł polski: Trawka: ulga w cierpieniu,  
wyprodukowany przez National  Geografic Television  dla  kanałów National  Geografic,  rok 
produkcji 2011.

318 W 2012 roku na mocy przeprowadzonego referendum zalegalizowano w tym stanie prawo do 
posiadania niewielkich ilości konopi dla własnego użytku do celów rekreacyjnych.

319 Amerykanie, a także mieszkańcy wielu krajów zachodniej Europy, boją się nie tylko konopi.  
Wielu  ludziom wpojono  bowiem strach  przed  makiem.  Przykładem tego  są  zdania,  które 
umieścił Michel Sharon w książce „Zdrowo jeść”: „Jakkolwiek nasion jak i oleju makowego  
używano  z  dawien  dawna  w  kuchni,  zwłaszcza  do  wypieków,  należy  podkreślić  trujące  
właściwości nasion”. I dalej „zarówno roślina, jak i przetwory z niej wytwarzane są trujące”. 
W Polsce od wielu lat mak jest składnikiem wielu tradycyjnych wypieków, a także potraw,  
nawet wigilijnych i jakoś nikt się dotychczas nim nie zatruł.
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pacjentów, chorego na nowotwór jelita grubego, u którego w wyniku leczenia 
nastąpił  całkowity  zanik  guzów.  Rak  zniknął.  Pacjent  przypisuje  swoje 
całkowite wyleczenie stosowaniu marihuany320. Konkluzją filmu jest to, że bez 
względu  na  to,  czy  marihuana  naprawdę  tak  radykalnie  działa,  czy  tylko 
spowalnia  rozrost  nowotworu,  czy  też  jej  działanie  antyrakowe  należałoby 
poddać w wątpliwość, ma ona tak duże znaczenie lecznicze, że w medycynie  
jest  na  nią  miejsce.  Zioło to  nie  musi  stanowić  jedynej  terapii,  ale  w wielu 
przypadkach jego użycie może okazać się najskuteczniejsze.

Wygląda na to, że obecnie w USA stosunek do konopi stopniowo się 
zmienia i tak jak kiedyś Stany Zjednoczone jako pierwsze wprowadziły zakaz 
posiadania  tego  zioła,  ustanowiły  drakońskie  kary  za  jego  złamanie  oraz 
nakłoniły niemal cały świat do uczynienia tego samego, tak obecnie zaczęły się 
z  tego  powoli  wycofywać.  W  2015  roku  w  stanie  Oregon  dopuszczono 
posiadanie marihuany do celów rekreacyjnych. Wolno nabyć do 7 gramów tego 
zioła  dziennie,  a  także  kupować  nasiona  i  hodować  tę  roślinę  samodzielnie. 
Trudno przewidzieć, jak ten stopniowy proces zmiany stosunku USA do konopi  
będzie  się  rozwijać,  ale  wydaje  się,  że  pewnych  wydarzeń  nie  da  się  już 
zatrzymać, ani tym bardziej cofnąć.

Czy warto uprawiać konopie? 

Rzadko która roślina jest  tak łatwa w uprawie i  jednocześnie  ma tak 
szerokie  zastosowania  jak  konopie.  Nie  ma  specjalnych  wymagań 
klimatycznych, rośnie prawie na każdej glebie i jest bardzo odporna na działanie 
różnych  szkodników,  co  czyni  zbędnym stosowanie  środków ochrony roślin 
(pestycydów). 

Ziarno  konopne  jest  źródłem  białka  i oleju,  który  może  być  użyty 
zarówno do celów przemysłowych jak i spożywczych. Nie ma bowiem w ziarnie 
narkotyku, zawiera ono za to substancje zmniejszające poziom cholesterolu we 
krwi.

Włókno  konopi  może  mieć  wiele  zastosowań,  od  wspomnianej  już 
produkcji  sznurów i  lin,  poprzez bardzo twarde i  mocne  płyty paździerzowe 
nadające się do produkcji mebli, aż do przemysłowego alkoholu napędzającego 
ekologiczne silniki spalinowe. Z konopi można również otrzymać bardzo mocne 
tkaniny,  nadające  się  nie  tylko  na   worki  czy żagle,  ale  również  na  bardzo 
wytrzymałe ubrania. Dżinsy z włókna konopnego są dziesięć razy mocniejsze od 
tych, które dziś można kupić w sklepach. Nie przecierają się one przez wiele lat  
używania i można je prać więcej niż sto razy.

320 Jednak  stosował  on  równolegle  tradycyjną  chemioterapię,  więc  również  nią  można  by 
tłumaczyć sukces terapeutyczny.
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Jednak  największe  korzyści  przynosi  użycie  konopi  do  produkcji 
papieru.  Można  w ten  sposób  uzyskać  papier  doskonałej  jakości, 
porównywalnej  z  jakością  papieru  drzewnego,  przy  znacznie  mniejszym 
koszcie. Ponadto produkcja papieru konopnego nie wymaga tylu dodatkowych 
substancji  chemicznych   co  produkcja  papieru  drzewnego.  Włókno  konopne 
może  również  wspomagać  odzyskiwanie  papieru  z  makulatury  (recycling). 
Wiadomo, że po kilku cyklach wytrzymałość takiego papieru znacznie spada. 
Dodatek konopi bardzo wzmacnia tego rodzaju papier321.

Oprócz  korzyści  ekonomicznych  uzyskuje  się  niewymierne  korzyści 
ekologiczne, ponieważ chroni się w ten sposób lasy. Niestety,  główny powód 
wycinania  lasów  to  papier.  Zużycie  drewna  przy  produkcji  mebli  czy  w 
budownictwie jest dużo mniejsze. Na papier zużywa się rocznie setki milionów 
ton drewna.  Tylko  niedzielne  wydania  gazet  i  magazynów wymagają  ścięcia 
drzew z jednego, dużego, lasu. Tak więc dzień w dzień, rok w rok, ubywa nam 
drzew, a aby je odtworzyć potrzeba kilkudziesięciu, a w przypadku niektórych 
gatunków – nawet kilkuset lat. Konopie rosną tylko 120 dni.

Dziura ozonowa, pogłębiający się efekt  cieplarniany to sprawy,  które 
powinny zaniepokoić  wszystkich.  To  paradoksalne,  ale  wprowadza  się  coraz 
więcej dwutlenku węgla do atmosfery i równocześnie wycina się coraz więcej 
lasów, które ten dwutlenek węgla mogłyby zamienić z powrotem na tlen. Coraz 
łagodniejsze zimy,  topnienie  lodów w okolicach podbiegunowych,  zaburzenia 
pogody, huragany, gwałtowne ulewy, podczas których na ziemię w ciągu dwóch 
godzin spada więcej deszczu niż normalnie w ciągu miesiąca – to dowody na to, 
że człowiek naruszył równowagę ekosystemu. Jeszcze jest trochę czasu, aby to 
naprawić. Ale czy ci, którzy kierują światem, wezmą to pod uwagę?

Konopie – zabójca czy lekarz? 

Substancje  psychoaktywne  zawarte  w  konopiach  to  kannabinoidy,  z 
których  najważniejszy  nosi  skrótową  nazwę  THC  (delta-9,  delta-6  i delta-1-
tetrahydrokannabinol).  Wszystkie wymienione poprzednio odmiany tej rośliny 
zawierają  ten  narkotyk.  Największa  jego  zawartość  jest  w  kwiatostanie, 
występuje  on również w liściach i w łodygach.  Nasiona konopne są od niego 
wolne.  Pozostałe  kannabinoidy  zawarte  w konopiach  nie  są  psychoaktywne, 
przypisuje  się im za to właściwości  lecznicze. Jednym z najpopularniejszych  
jest kannabidiol oznaczony skrótem CBD.

Wysuszona  żywica  z  żeńskiego  kwiatostanu  konopi  indyjskich  nosi 
nazwę haszyszu i jest używana od dawna, zwłaszcza w krajach muzułmańskich. 

321 Dodawanie włókna konopnego do papieru z makulatury stosuje się w Holandii.
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Wysuszone kwiaty z dodatkiem liści  i łodygi  różnych odmian322,  to popularna 
marihuana, którą można palić w postaci skręta, joint-a, lub używając specjalnej 
fajki  z  filtrem wodnym zwanej  bongo.  Wdychanie  wyziewów  wydzielanych 
przez  tę  roślinę  podczas  jej  podgrzewania  to  jeszcze  jedna  możliwość 
przyjmowania  tego  narkotyku.  THC nie  rozpuszcza  się  w wodzie,  ale  za  to 
łatwo  można  tę  substancję  rozprowadzić  w  alkoholu  lub  w  tłuszczach. 
Marihuanę można zatem spożywać również w postaci nalewki czy dodatku do 
różnych  potraw323.  Spożycie  doustne  wydaje  się  być  najmniej  szkodliwe  dla 
zdrowia, bo oszczędza się układ oddechowy. Jednak marihuana inaczej działa w 
sytuacji, gdy się ją pali lub wdycha jej wyziewy, niż w sytuacji, gdy spożywa 
się potrawy z konopi. W tym pierwszym przypadku, gdy THC wchłania się do 
krwi poprzez płuca, skutki są odczuwalne bardzo szybko i dlatego każdy może 
wyczuć ten moment, kiedy trzeba przestać. W przypadku spożywania doustnego 
tego zioła, wchłanianie THC odbywa się powoli poprzez przewód pokarmowy, a 
jego działanie jest  opóźnione i  bardziej  długotrwałe,  dlatego trzeba wówczas 
dokładnie kontrolować ilość spożywanej potrawy zawierającej ten narkotyk, bo 
łatwo można przedawkować.

Jak działa marihuana, czy szkodzi czy leczy?  W dwudziestym wieku 
przeprowadzono szereg badań naukowych.  Wspomniany już zespół badawczy 
La  Guardii  nie  wykazał  szkodliwości  tej  rośliny.  Również  raport  komisji 
powołanej  przez Nixona całkowicie zaprzeczył  obiegowym opiniom na temat 
konopi.  Jednak nie wszystkie badania naukowe były rzetelne. Np. już w drugiej 
połowie  lat  trzydziestych  znaleźli  się  naukowcy  popierający  antykonopną 
krucjatę,  którzy  głosili,  że  marihuana  popycha  ludzi  do  zbrodni  i powoduje 
zmiany w funkcjonowaniu mózgu.  Te badania były jednak naciągane, ponieważ 
opierano je tylko na retrospektywnych spekulacjach.  Obywały się one tak, że 
np. wyszukiwano pośród przestępców tych, którzy palili marihuanę, a następnie 
twierdzono, że to marihuana spowodowała te przestępstwa. Innym przykładem 
nierzetelnych  badań  było  wyszukiwanie  ucznia,  którego  wyniki  w  szkole 
zaczęły się pogarszać i który palił marihuanę. Gdy znaleziono takiego ucznia,  
natychmiast przypisywano pogorszenie wyników paleniu marihuany, nie biorąc 
pod uwagę,  że  mogło  być  odwrotnie,  tzn.,  że  to  złe  wyniki  w nauce  mogły 
spowodować sięgnięcie po narkotyk.

322 Ponieważ  wszystkie  naturalne,  nie  wyhodowane  sztucznie  odmiany  mają  THC,  więc 
wszystkimi  można  się  narkotyzować.  Najlepsza  jest  odmiana  indyjska,  ale  najbardziej 
rozpowszechnione  są  konopie  siewne  (Cannabis  sativa).  W  ostatnich  dziesięcioleciach 
powstało  także  wiele  krzyżówek  o  dużej  zawartości  THC  (sięgającej  nawet  20%),  
wyselekcjonowanych specjalnie  z myślą o podziemiu narkotykowym.  Pojawiły się również 
konopie genetycznie zmodyfikowane.

323 W filmie „Superchwast” pokazano masło z zawartością THC wyprodukowane w Kanadzie.
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Również  obecnie  przeciwnicy  dekryminalizacji  marihuany  wysuwają 
dwie sztandarowe tezy na temat szkodliwości konopi. Pierwsza z nich głosi, że 
palenie  marihuany  wywołuje  schizofrenię,  a  druga  –  że  używanie  miękkich 
narkotyków (takich jak marihuana) prowadzi do uzależnienia się od twardych 
narkotyków (takich jak heroina, morfina, itp.). Oprócz tego niektórzy uważają, 
że  marihuana  u  niektórych  pogłębia  stan  psychiczny  jaki  istniał  przed  jej 
zażyciem,  więc jeśli  ktoś był  w depresji,  to po jej  wypaleniu ta depresja  się 
wzmaga, co może doprowadzić do samobójstwa. Wrogowie „wolnych konopi” 
powołują  się  zwykle  na bliżej  nieokreślone  badania,  nie  podając  źródeł.  Ale 
nawet  gdyby takie źródła udostępnili,  to  ich wiarygodność jest  wątpliwa,  bo 
oczywiście z powodu przesłanek etycznych jak i prawnych zakazów nie można 
prowadzić czynnych, powtarzalnych eksperymentów na ochotnikach324 i można 
się  jedynie  posłużyć  takimi  samymi  retrospektywnymi  spekulacjami  jakich 
używano  w  latach  trzydziestych  ubiegłego  wieku.  Jeśli  nawet  stwierdzi  się 
większą ilość  palaczy marihuany wśród schizofreników,  to  nigdy nie  będzie 
pewności co do tego, czy jest tak bo konopie sprzyjają schizofrenii, czy też jest  
tak, bo schizofrenicy bardziej niż inni lubią konopie. Niezależnie od tego, który 
wniosek jest bliższy prawdy, można zaryzykować twierdzenie, że marihuana nie 
bardziej prowadzi do schizofrenii  niż alkohol do delirium tremens. Medycyna 
upatruje wiele przyczyn tej choroby, ale na pewno konopie nie są jedną z nich. 
Mogą one stanowić tylko pewien czynnik zwiększonego ryzyka ujawnienia się 
czy nasilenia schizofrenii, podobnie jak migoczące światło, które samo w sobie 
nie jest przyczyną epilepsji, może czasem wywołać atak epileptyczny. Teza, że 
używanie marihuany wiedzie do uzależnienia się od twardych narkotyków jest 
również  naciągana.  Po  prostu  istnieją  ludzie,  u  których  wydziela  się  bardzo 
mało  endorfin.  Są oni  szczególnie  podatni  na  uzależnienie  się  od alkoholu  i 
wszelkich innych środków odurzających. Na początku najczęściej sięgają po te 
słabsze, które z czasem przestają ich zadowalać i wtedy wybierają mocniejsze.  
Twierdzenie, że zwykle zaczyna się na marihuanie a kończy na heroinie wydaje 
się być tak samo wątpliwe, jak to, że zwykle zaczyna się od piwa, a kończy na 
wódce. Jeśli  ktoś ma skłonność do alkoholu, to najprawdopodobniej  w końcu 
stanie  się  alkoholikiem niezależnie  od  tego,  czy zaczynał  od  piwa,  czy nie. 
Podobnie  jeśli  ktoś  ma  skłonność  do  narkotyków,  to  jest  bardzo 
prawdopodobne, że w końcu stanie się narkomanem, niezależnie od tego, czy 
zaczynał  od  marihuany,  czy  nie.  Jeśli  chodzi  o  depresję,  to  jest  ona  tak 
destruktywnym stanem psychicznym, że może doprowadzić do targnięcia się na 

324 Jest nie do pomyślenia, żeby podawano komuś marihuanę w nadziei wywołania schizofrenii 
lub w celu nakłonienia do przejścia na twarde narkotyki. Tego rodzaju czynne eksperymenty 
byłyby niedopuszczalne, bo nie można nikomu podawać czegokolwiek z zamiarem wywołania 
szkodliwego skutku. Takie doświadczenia  na ochotnikach można by przeprowadzać tylko z 
dobrymi intencjami, np. w celu wykazania leczniczych właściwości marihuany.
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życie  niezależnie  od  tego,  jakie  próby  ratowania  się  przed  nią  podejmował 
desperat. 

Naukowcy  amerykańscy  do  dnia  dzisiejszego  mają  problemy  z 
przeprowadzeniem rzetelnych badań, ponieważ za każdym razem muszą mieć 
zezwolenie na takie badania i na przydział konopi lub kontrolowaną ich uprawę.  
Jeżeli  jakiś uczony występuje o zgodę na badania szkodliwości  marihuany to 
zwykle taką zgodę dostaje dość szybko i oprócz tego może jeszcze liczyć na 
rządowe dotacje. Jeśli  tematem badań są lecznicze właściwości tej  rośliny,  to  
wówczas długo czeka na  pozwolenie,  a  jeśli  je  wreszcie  dostanie,  to  na nic  
innego już liczyć nie może, nawet na firmy farmaceutyczne, które zwykle nie 
chcą finansować takich badań.

Tylko te kraje,  które nie stosują restrykcyjnej  polityki  wobec konopi, 
popierają badania mające na celu wykorzystanie konopi do celów leczniczych 
czy przemysłowych.  Liderem w kwestii  badań nad marihuaną  jest  Izrael.  To 
właśnie  tam  odkryto  i  wyizolowano  w  1964  roku  substancję  narkotyczną 
zawartą w konopiach – THC. W Izraelu prowadzi się intensywne badania nad 
wpływem marihuany na ludzi i zwierzęta. Osiągnięto do tej pory interesujące 
rezultaty  w  leczeniu  za  pomocą  THC  urazów  mózgu,  epilepsji,  cukrzycy,  
osteoporozy, a nawet chorób nowotworowych. Poprzez podawanie kropli z THC 
uzyskano również pozytywne wyniki w zapobieganiu objawom nietolerancji dla 
przeszczepionego  szpiku  kostnego.  W Europie  krajem  najbardziej 
zaawansowanym w badaniach nad przemysłowym zastosowaniem konopi jest 
Holandia, która już wydała dużo pieniędzy na ten cel. Np. w pierwszej połowie  
lat  dziewięćdziesiątych  rząd  holenderski  przeznaczył  piętnaście  milionów 
dolarów  na  wyhodowanie  beznarkotykowej  odmiany  konopi325.  Udało  się  w 
końcu taką odmianę  uzyskać.  Zawartość  THC jest  niewielka  i próby palenia 
takiej rośliny kończą się bez efektu. Duże dawki powodują tylko ból głowy, nic 
więcej.  Niestety,  zarówno  rząd  Stanów  Zjednoczonych,  jak  i  rządy  innych 
krajów  które  zakazały  uprawy  konopi,  z niezrozumiałych  względów  nie 
zezwalają na uprawę tej odmiany326.

Wyniki  rzetelnych  badań  wskazują,  że  konopie  mają  właściwości 
lecznicze i mogą służyć do produkcji skutecznych lekarstw. Marihuana pomaga 
w  leczeniu  astmy,  miażdżycy,  kurczów  mięśni,  bezsenności.  Może  być 
stosowana  jako  łagodny  środek  przeciwbólowy.  Pozwala  zwalczać  ból 
szczególnie w stwardnieniu rozsianym i chorobach nowotworowych. Niektórzy 
przypisują  jej  również  działanie  przeciwnowotworowe.  THC  zawarty 

325 Również w Polsce, w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu wyhodowano pięć odmian 
konopi włóknistych o niskiej zawartości THC (poniżej 0,2%); są to: Białobrzeskie, Beniko,  
Tygra, Wojko i Wielkopolskie.

326 Obecnie (2022) już to się w  wielu krajach zmieniło.
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w konopiach  zmniejsza  ciśnienie  śródgałkowe  oka,  jest  więc  przydatny 
w leczeniu  jaskry.  Marihuana  zapobiega  również  mdłościom  i  wymiotom, 
zwłaszcza  wtedy  gdy  są  one  skutkiem  ubocznym  chemioterapii.  Pomaga 
również  zwalczać  dolegliwości  typowe  dla  chorych  na  AIDS.  Najnowsze 
badania  wykazują,  że  podana  w małych  dawkach i w odpowiedni  sposób  nie 
szkodzi,  a przeciwnie  –  stymuluje  ośrodki  pamięci  w  mózgu  usprawniając 
proces uczenia się. Szkodliwe jest tylko nadużywanie marihuany. Nie powinny 
jej również używać dzieci, kobiety w ciąży i kierowcy. Długotrwałe palenie w 
dużych  ilościach  może,  podobnie  jak  palenie  papierosów,  prowadzić  do 
chronicznych chorób górnych dróg oddechowych, jak nieżyt, zapalenie oskrzeli, 
itp., dlatego można powiedzieć, iż jest  to najgorszy sposób przyjmowania tej  
substancji. Dotyczy to szczególnie palenia skrętów, bo w dymie pochodzącym z 
tlącej  się  bibułki  znajduje  się  szczególnie  dużo  substancji  rakotwórczych. 
Można  jednak  nie  spalać  konopi,  ale  posłużyć  się  odparowalnikiem 
(inhalatorem)327,  który  podgrzewa  tę  roślinę  i  wytwarza  wyziewy,  które  są 
znacznie łagodniejsze i dużo mniej szkodliwe niż dym.

 Działanie  marihuany  zależy  w  pewnym  stopniu  od  psychiki 
przyjmującego ten narkotyk.  Zwykle  jest  to działanie  rekreacyjne,  sedatywne 
(uspokajające), czasem lekko nasenne. Najczęściej opisywane efekty działania 
to:  zwiększone  poczucie  humoru,  euforia,  empatia,  poczucie  jedności  ze 
światem,  wyczulenie  zmysłów dotyku,  smaku i  słuchu.  Większe dawki mogą 
powodować spowolnienie reakcji, zaburzenia w odczuwaniu mijającego czasu, 
kłopoty  z pamięcią  krótkoterminową  oraz  lekkie  halucynacje.  Do  rzadko 
spotykanych  objawów  występujących  w przypadku  umiarkowanego 
przedawkowania  należą:  złe  samopoczucie,  nudności,  zawroty  głowy, 
zaburzenia widzenia i słyszenia, drżenie mięśni, palpitacje serca, utrata kontroli 
nad  własnym  ciałem,  itp.  Duże  przedawkowanie  może  prowadzić  nawet  do 
śmierci. Dawka śmiertelna to około 3,5 kilograma szczytów roślin wypalonych 
lub zjedzonych w czasie 24 godzin328.

327 Ostatnio  używa  się  modnej  nazwy  „waporyzator”,  pochodzącej  od  angielskiego  słowa 
vaporization – odparowanie. 

328 Taka ilość konopi, potrzebna do zatrucia śmiertelnego, wydaje się być bardzo duża. Dane na 
temat  dawki  śmiertelnej  zaczerpnięto  z  Multimedialnej  Encyklopedii  Powszechnej,  edycja 
2002, hasło „marihuana”. Wikipedia potwierdza te dane podając, że ilość spożytej marihuany 
powodująca śmierć wynosi  od 20000 do 40000 indywidualnych dawek. Biorąc pod uwagę 
czarnorynkową cenę tego zioła należy stwierdzić, że większości ludzi nie byłoby na taką ilość 
stać  i  dlatego  nie  ulega  wątpliwości,  iż  zatrucie  śmiertelne  konopiami  jest  praktycznie  
niemożliwe.  Zdaje  się,  że  dotychczas  odnotowano  tylko  dwa  czy  trzy  przypadki  śmierci 
związane z przedawkowaniem marihuany, ale miało to miejsce u osób obciążonych innymi, 
dodatkowymi czynnikami ryzyka,  bez których do śmierci by nie doszło. Takim czynnikiem 
ryzyka  mogłaby  być  na  przykład  zaawansowana  choroba  wieńcowa  i  wówczas 
przedawkowanie konopi zwiększałoby prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca.
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Zewnętrzne objawy rozpoznawcze, po których można się zorientować, 
że spożyto lub wypalono marihuanę,  to rozszerzenie naczyń,  zwłaszcza gałek 
ocznych (przekrwione oczy), stan głębokiego zamyślenia lub duże rozbawienie.

Jeśli  chodzi  o  wpływ  marihuany  na  zachowanie  się  człowieka,  to 
najbardziej rzetelne obserwacje można poczynić w Holandii, gdzie użycie tego 
„miękkiego”  narkotyku  jest  dozwolone.  Ciekawe,  że  wprowadzenie  takiego 
prawa  nie  spowodowało  w  ogóle  wzrostu  zainteresowania  marihuaną.  Nie 
zaobserwowano  również  wzrostu  przestępczości,  ani  niczego  innego,  co 
mogłoby  świadczyć  o  zgubnym  wpływie  tego  środka  na  społeczeństwo. 
Przeciwnie, w USA bardzo często uczniowie strzelają do nauczycieli, zdarza się 
to  również  w innych  krajach  Europy  Zachodniej.  Nawet  w Polsce  były 
przypadki rzucania się uczennicy z nożem  na koleżankę, nauczycielki z nożem 
na ucznia  czy studenta  z siekierą  na wykładowcę.  Czy ktoś  jednak słyszał  o 
takich przypadkach w Holandii? Nawet, jeśli się zdarzały, to znacznie rzadziej 
niż w innych krajach.

Dokładne badania wykazały,  że marihuana nie wywołuje  uzależnienia 
fizjologicznego, tj. zaprzestanie przyjmowania narkotyku nie powoduje skutków 
ubocznych  określanych  potocznie  mianem  „zespołu  odstawienia”,  z  jakim 
mamy do czynienia np. przy odstawieniu heroiny, kokainy, alkoholu, nikotyny 
czy innych narkotyków.  Rzadko zdarzają  się przypadki lekkiego uzależnienia 
psychicznego. Większość osób, które stosowały marihuanę, twierdzi, że mogą ją 
odstawić na długie miesiące czy lata, bez odczuwania jakiejkolwiek potrzeby jej 
użycia. Tylko około dziesięć procent palaczy przyzwyczaja się do marihuany na 
tyle mocno, że ma potem trudności z jej odstawieniem. Są to prawdopodobnie 
tego typu  ludzie,  którzy łatwo wpadają  we  wszelkie  nałogi,  jak na przykład 
nałóg  korzystania  z  Internetu,  uzależnienie  od  gier  komputerowych  czy 
seksoholizm.  Być  może  wydziela  się  u  nich  za  mało  endorfin  i  dlatego 
odczuwają oni silną potrzebę sprawiania sobie jakichś przyjemności.

Podsumowując należy stwierdzić, że marihuana na ogół nie prowadzi do 
uzależnienia,  a jeśli  nawet  niektórych  uzależnia,  to  na pewno nie  więcej  niż 
papieros. Za to wprowadza ludzi w pogodny nastrój. Nie ma tu miejsca na stany, 
które  jej  przypisywali  przywódcy antykonopnej  krucjaty.  Już  w starożytnych 
Indiach  konopie  były  niezwykle  cenione,  ponieważ  pomagały  dokonywać 
wglądu w siebie i uzyskiwać stan oświecenia. Do dziś spożywanie w tym kraju 
napoju z mleka, migdałów i konopi jest społecznie akceptowane, o ile odbywa 
się w kontekście religijnym podczas niektórych świąt. Do czasu amerykańskiej  
krucjaty  konopie  były  również  dobrze  traktowane  w  Polsce,  czego  mamy 
przykłady  w  literaturze,  bo   to  już  przecież  pan  Zagłoba  wychwalał  zalety 
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konopnego oleum329. Teraz okazuje się, że marihuana może służyć również do 
produkcji skutecznych lekarstw. 

W świetle przedstawionych faktów wydaje się zupełnie niezrozumiałe, 
dlaczego wywołano w USA histerię, skierowaną przeciw jednej roślinie, której 
nazwa brzmi konopie, skoro ta roślina ma tyle pożytecznych zastosowań, dzięki 
której można uratować lasy i ochronić środowisko naturalne przed dewastacją, a 
której  szkodliwość jest  niewielka. Dlaczego zakazano jej  uprawy,  pozwalając 
równocześnie na uprawę innej  rośliny,  zwanej  tytoniem, która służy tylko do 
jednego celu  jako używka i  która  wywołuje  w dodatku choroby serca i raka 
płuc?  Dlaczego  wywierano  naciski  na  inne  kraje,  doprowadzając  do  zakazu 
uprawy tej  pierwszej  rośliny niemal  na całym świecie?  Co się  kryje  za  tym 
kolejnym przykładem hipokryzji rządu Stanów Zjednoczonych?

Dlaczego stało się to, co się stało?

Dlaczego  w  drugiej  połowie  lat  trzydziestych  dwudziestego  wieku 
rozpętano  krucjatę  przeciw  marihuanie,  skoro  równocześnie  w  tym  czasie 
wiązano z konopiami wielkie nadzieje, spodziewano się miliardowych zysków? 
Dlaczego zakaz uprawy konopi wprowadzono dwa miesiące po wynalezieniu 
wspaniałej maszyny do ich obróbki, która pozwalała na wielokrotne obniżenie 
kosztów produkcji?

O co tu chodzi? Możemy się tylko domyślać. Mądrość narodów głosi, 
że  jeśli  nie  wiadomo  o  co  chodzi,  to  chodzi  o  pieniądze.  Lata  trzydzieste  
ubiegłego  wieku  to  okres  dynamicznego  rozwoju  przemysłu  chemicznego. 
Powstawały  na  świecie   koncerny chemiczne,  które  przygotowywały  się  do 
masowej  produkcji  tworzyw  sztucznych  i tkanin  syntetycznych.  W Stanach 
Zjednoczonych  wiodącą  rolę  odgrywały  wielkie  zakłady  chemiczne, 
kontrolowane  przez  znaną  francuską  rodzinę  Du  Pont330,  które  właśnie 
przygotowywały się do masowej produkcji nylonu. Du Pont promował nylon jak 
tylko mógł, ponieważ planował robić z niego niemal wszystko. Nylon miał być 
wielkim  przebojem,  Du  Pont  reklamował  go  jako  „syntetyczny  len”  czy 
„syntetyczne konopie”. Potentaci przemysłu chemicznego perspektywę masowej 
produkcji  tkanin  konopnych  uważali  za  duże  zagrożenie  dla  potencjalnych 
zysków  z  wytwarzania  włókien  sztucznych,  zwłaszcza  wobec  wynalezienia 
rewelacyjnej  maszyny  do  przetwarzania  konopi.  Producenci  drewna  bali  się 
plajty z powodu możliwości przestawienia się na papier konopny, a właściciele 

329 W Polsce, w czasach gdy uprawa konopi nie była zakazana, o narkomanii konopnej w ogóle 
się nie słyszało.

330 Hipotezy dotyczące roli,  jaką w sprawie konopi miał odegrać Du Pont,  oraz informacje na 
temat  jego  powiązań  z  Andrew  Mellonem  i  Harry  Anslingerem  zaczerpnięto  z  filmu 
australijskiego  „Plon  wart  milion  dolarów”,  reż.  Barbara  A. Chobocky i  Michael  Cordell, 
1996. Są to jednak tylko przypuszczenia, nie poparte, jak dotychczas, żadnymi dowodami.
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fabryk  chemicznych  obawiali  się  też  spadku  sprzedaży  chemikaliów 
potrzebnych  do  produkcji  papieru  z  drewna,  a zbędnych  przy  wytwarzaniu 
papieru konopnego.

Z  przedstawionych  faktów  wynika,  że  Du  Pont  mógł  być  osobiście 
zainteresowany w tym,  aby w trosce  o zabezpieczenie  popytu  na  nylon,  nie 
dopuścić  do  masowego  wykorzystania  konopi.  Ten  potentat  chemiczny  był 
powiązany ze swoim bankierem, prezesem jednego z największych banków w 
Ameryce, Andrew Mellonem, który mu pożyczał miliony dolarów. Mellon był 
w swoim czasie także ministrem skarbu USA. To on powołał  na stanowisko 
Pełnomocnika  Rządu  do  Spraw  Narkotyków  Harrego  J. Anslingera,  który 
bardziej niż ktokolwiek domagał się wprowadzenia zakazu uprawy konopi. To 
właśnie  Anslinger,  już  jako  szef  Federalnego  Biura  do  Spraw  Narkotyków, 
rozpętał  później  krucjatę  przeciw  konopiom  i  swoimi  wystąpieniami  w 
Kongresie doprowadził do zakazu jej uprawy. Mellon był nie tylko jego szefem. 
Anslinger  był  bowiem mężem bratanicy  Mellona.  A więc  wszystko  zaczyna 
tworzyć logiczną całość. 

Zatem wydaje  się  być  bardzo  prawdopodobne  przypuszczenie,  że  to 
koncerny chemiczne doprowadziły do ustanowienia zakazu uprawy konopi,  aby 
pozbyć  się  konkurencji.  Właściciele  tych  koncernów  wiedzieli  dobrze,  kto 
zagraża ich produktom nafaszerowanym chemikaliami i usunęli ich z drogi.

Ciekawe, że do dzisiejszego dnia stanowisko Stanów Zjednoczonych w 
sprawie  konopi  nie  zmieniło  się  ani  na  jotę,  mimo  wyhodowania 
beznarkotykowej odmiany tej rośliny331. To również świadczy samo za siebie. 
Zresztą trudno się było spodziewać, że prezydent G. W. Bush będzie chciał dbać 
o środowisko i ratować lasy, jeśli wycofał się z układu z Kioto o ograniczeniu 
emisji  dwutlenku węgla  do atmosfery.  Jego następcy też nie  wydają  się  być  
zainteresowani  kwestią  konopi332.  Może  inne  kraje  jednak  postąpią  inaczej. 
Jedna Holandia to stanowczo za mało. A może następna będzie Australia333?    
Hasło opracowano w 2005 roku. Do 2022 roku wprowadzono kilka drobnych poprawek i uzupełnień. 

Powrót do spisu treści.

331 To zdanie nie jest już (2022) aktualne. W USA nastąpiło wreszcie dość duże poluzowanie w 
tej kwestii.

332 Z podobnego  porozumienia  klimatycznego  zawartego  w Paryżu  wycofał  się  w 2017  roku 
prezydent Donald Trump.

333 Jednak okazało  się  (2018),  że  to  Kanada wprowadziła  całkowitą  dekryminalizację  konopi.  
Podobnie  postąpiła  Republika  Południowej  Afryki.  Również  w USA coraz  więcej  stanów 
liberalizuje podejście do marihuany. W Polsce zdaje się też coś drgnęło w kwestii używania 
konopi  do  celów  medycznych,  ale  wciąż  jeszcze  daleko  nam  do  naszych  południowych 
sąsiadów. Obecnie (2022) w naszym kraju dozwolona jest uprawa konopi z odmian o niskiej  
zawartości  THC  (poniżej  0,2%)  oraz  sprzedawanie  do  celów  leczniczych  preparatów 
konopnych wytworzonych z tych odmian, na przykład oleju CBD.
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Kościół
Życie religijne ludzi przebiega we wspólnotach, które zwykle dzielą się 

na kościoły (gminy) i sekty. Te ostatnie powstają czasem wskutek oderwania się 
od jakiegoś kościoła. Sekty zwykle tym różnią się od kościołów, że członkostwo 
w  sekcie  jest  uzależnione  od  spełnienia  określonych  warunków  lub  od 
wykazania się określonymi umiejętnościami. Często głównym warunkiem jest  
uznanie  przywódcy  sekty  (guru)  za  bezwzględny  autorytet  i całkowite 
podporządkowanie się mu. W kościołach zwykle przyjęcie jest bezwarunkowe 
(np. chrześcijanie chrzczą niemowlęta, nic od nich oczywiście nie wymagając). 

W  chrześcijaństwie  pojęciu  „kościół”  przypisano  tyle  znaczeń  i 
określeń, że posługując się nim trzeba na ogół podać, w jakim znaczeniu się go 
używa.  Słowo  „kościół”  może  bowiem mieć  różne  znaczenia  począwszy od 
świątyni  (budynku),  urzędu  (instytucji),  poprzez  zgromadzenie  wiernych, 
wspólnotę  lokalną  czy powszechną  aż  do  takich  abstrakcyjnych  znaczeń  jak 
świątynia  Ducha  Świętego  czy  mistyczne  ciało  Chrystusa.  Tak  duża  ilość 
różnych określeń tego słowa może wywoływać wiele nieporozumień, ponieważ 
określenia  te  zajmują  różne  wymiary  świata  myśli  i  często  nie  dają  się 
sprowadzić  na jedną  płaszczyznę.  Tak więc jeśli  w dyskusji  nie  uzgodni  się 
najpierw znaczenia tego słowa, może to prowadzić do pozornych sprzeczności.

Wydaje się, że można poprzestać na dwóch punktach widzenia: pojęciu 
„kościoła  wewnętrznego”  i  „kościoła  zewnętrznego”334,  w  tych  bowiem 
znaczeniach zawierają się wszystkie inne. Kościół w swojej istocie jest bowiem 
podobny do góry lodowej, której niewielka część wystaje ponad powierzchnię 
wody,  a znaczna część znajduje  się pod wodą. Ta część widoczna to kościół 
zewnętrzny,  a  ta  ukryta  pod  powierzchnią  wody  symbolizuje  kościół 
wewnętrzny.  Kościół zewnętrzny, to wszystko to, co jest widoczne na zewnątrz 
w  świecie  materialnym,  a więc  świątynia,  obrazy  i  figury  świętych, 
duchowieństwo, wierni  w różnych wspólnotach,  materialny aspekt ceremonii, 
obrzędów  i  rytuałów,  troska  o  sprawy  doczesne.  Kościół  wewnętrzny  to 
wszystko  to  co  jest  ukryte  wewnątrz,  w  duchu,  a  więc  cicha  modlitwa 
cierpiących,  wiara  żarliwych,  medytacja  mędrców,   ekstaza  mistyków,  męka 
świętych,  to także prawda, miłość i wszelkie dobro płynące z ducha. Kościół 
wewnętrzny jest  zatem tym,  co łączy nas z Duchem Bożym.  Ponieważ świat  
ducha jest większy i potężniejszy niż świat materii, stąd też kościół wewnętrzny 
jest  większy  i  potężniejszy  niż  zewnętrzny.  Kościół  wewnętrzny  jest  tak 
potężny, że zdoła przetrwać nawet wówczas, gdy kościół zewnętrzny  musi się 
ukrywać w katakumbach.

334 Zamiast  określeń  „kościół  zewnętrzny”  i  „kościół  wewnętrzny”  można użyć  słów „kościół  
widzialny” i „kościół niewidzialny”.
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Niestety,  częstym  błędem  jest  utożsamianie  pojęcia  kościoła  tylko 
z kościołem  zewnętrznym  i  zapominanie  o  kościele  wewnętrznym.  Wielu 
wierzących katolików uważa za swoją główną powinność chodzenie do kościoła 
(zewnętrznego). Ludzie ci często po wyjściu z kościoła zapominają o Bogu aż 
do następnej  niedzieli.  Czasem również i  duchowieństwo  propaguje  kościół 
zewnętrzny,  kładąc  nacisk  na  kultywowanie  ceremonii  i obrzędów  oraz 
wpajając  w wiernych przekonanie,  że to jest  najważniejsze.  Broniąc kościoła 
często broni się tylko interesów kościoła zewnętrznego. Taka postawa zawsze w 
mniejszym lub większym stopniu występowała w różnych religiach świata. W 
Izraelu,  w  czasach  Jezusa,  kładziono  szczególny  nacisk  na  przestrzeganie 
rytuałów,  obrzędów,  składanie  ofiar,  przestrzeganie   przepisów  dotyczących 
czystości, itp. Nauczano czcić Boga „wargami” a nie „w duchu i w prawdzie”. 
Dlatego  Jezus  zaprotestował  przeciw  „demonstracyjnemu  modleniu  się”  czy 
„poszczeniu”, zalecając aby robić to w skrytości, tak, aby nikt tego nie widział.  
Jezus  sprzeciwił  się  również  przepisom  dotyczącym  przestrzegania  szabatu, 
które  wynikały  z wypaczonej  interpretacji  przykazania  „pamiętaj  abyś  dzień 
święty święcił”.  Faryzeusze  popełniali  błąd  utożsamiania  praktyk  religijnych 
wyłącznie  z  kościołem  zewnętrznym.  Bogu  nie  powinno  się  oddawać  czci 
poprzez zabijanie  zwierząt  ofiarnych,  powstrzymywanie  się  od  działania  czy 
ograniczanie swojej aktywności w szabat. Bogu należy się miłość i wszystko to, 
co  jest  jej  następstwem.  Dlatego  Jezus  powiedział,  że  „godzi  się  w  szabat 
dobrze czynić”. Poza tym święcenie żydowskiego szabatu czy chrześcijańskiej  
niedzieli  mogłoby nasuwać przekonanie, że tylko ten jeden dzień jest dla Boga,  
a  pozostałe  –  dla  grzeszników.  Nie  ma  nic  bardziej  błędnego!  Każdy dzień 
powinien być szabatem! Można powiedzieć jeszcze więcej! Człowiek powinien 
poświęcić  Bogu  każdą  minutę  swojego  życia  i  starać  się  o czystość  każdej 
swojej myśli! To znaczy dużo więcej niż wszelkie rytuały i obrzędy.
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Korupcja
Korupcja, to osiąganie różnych nienależnych korzyści, w tym korzyści  

materialnych,  przez  osoby  pełniące  różne  funkcje  publiczne,  w  związku  z 
pełnieniem tych funkcji.  Jest to zjawisko powszechne na całej  kuli ziemskiej, 
ale od kultury poszczególnych narodów zależy, jak głęboko jest zakorzenione w 
obyczajowości  i  świadomości  społecznej.  Polska  ma  zdaje  się  pod  tym 
względem niezbyt chlubne miejsce w świecie, a nawet w Europie.

Mechanizm zjawiska jest  prosty.  Ktoś  zajmuje  jakieś  stanowisko,  na 
którym podejmuje się decyzje, które mogą być korzystne lub niekorzystne dla 
innych. Jeżeli ów ktoś przyjmuje pieniądze, otrzymuje jakieś dobra (materialne 
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lub niematerialne) w zamian za podjęcie korzystnej decyzji dla ofiarodawcy – 
mamy do czynienia  z  korupcją.  Może  być  to  jakiś  urzędnik  państwowy,  od 
którego  zależy wyrażenie  na  coś  zgody lub  wydanie  zezwolenia,  udzielenie 
licencji,  czy koncesji.  Może to być  również nauczyciel  czy nawet pracownik 
wyższej uczelni, od którego zależy zaliczenie przedmiotu czy zdanie egzaminu. 
Może to być także jakikolwiek egzaminator związany z jakimś kursem, np. na 
prawo jazdy.  Również lekarz, udzielający zwolnień lekarskich czy zaświadczeń 
o  chorobie  uniemożliwiającej  np.  stawienie  się  na  rozprawę  sądową,  jest  
narażony na korupcję. Chirurg obdarowany odpowiednim prezentem nierzadko 
przyspiesza termin operacji, a anestezjolog uzależnia rodzaj podawanego środka 
znieczulającego czy usypiającego od wsparcia finansowego335.  Szczególnie na 
korupcję  narażeni  są  wszyscy  pełniący  funkcje  kontrolerów,  niezależnie  od 
tego, czy chodzi o kontrolę biletów w tramwaju,  kontrolę trzeźwości czy też 
kontrolę stanu technicznego pojazdu. Za odpowiednią sumę można odstąpić od 
dużo droższego mandatu, zabrania prawa jazdy czy dopuścić do ruchu jakiegoś 
zardzewiałego „rzęcha”. Szczególnie na korupcję narażeni są ci, którzy pełnią  
funkcję  inspektorów  nadzoru.  Wystarczy,  że  będą  się  nadmiernie  „czepiać” 
różnych drobiazgów i wtedy zaraz znajdą się tacy, którzy się od razu domyślą o 
co  chodzi,  wyciągając  „właściwe”  wnioski.  Korupcja  nie  omija  również 
wymiaru  sprawiedliwości.  Są  na  nią  szczególnie  narażeni  sędziowie  i 
prokuratorzy.  Niestety,  to  środowisko  jest  szczególnie  niepodatne  na 
samooczyszczanie, i trzeba  nierzadko dopiero prowokacji dziennikarskiej, aby 
ujawnić takie przypadki.

Korupcja  nie polega tylko na przyjmowaniu łapówek. Czasami w grę 
wchodzą jakieś inne korzyści, zwykle na zasadzie wymiany, np. ktoś komuś coś 
załatwia  w  zamian  za  załatwienie  czegoś  innego.  Nierzadko  chodzi  o  tzw. 
korzyści „w naturze”. Np. funduje się odpowiedniemu podmiotowi atrakcyjne 
wczasy za granicą lub daje się drogie urządzenie do przetestowania (ale potem 
już  się  go  nie  odbiera).  Zdarza  się  nawet,  że  juror  w  konkursie  piękności 
obiecuje kandydatce pierwsze miejsce w zamian za upojną noc, lub egzaminator  
na prawo jazdy w zamian za zdanie egzaminu przyjmuje usługi erotyczne. 

Bywają  również  działania  na  pograniczu  korupcji.  Np.  firma 
farmaceutyczna zaprasza lekarzy na darmowy weekend w atrakcyjnym miejscu, 
z  noclegiem,  wyżywieniem  i  konsumpcją  wysokogatunkowych  trunków, 
połączony  z  prezentacją  produkowanych  przez  nią  leków.  Lekarze  wracają  
potem  do  domów  pełni  miłych  wrażeń  z  samochodami  wypakowanymi 
bezpłatnymi próbkami leków, które wystarczą dla całej ich rodziny, znajomych, 

335 Autentyczna wypowiedź pewnej pani anestezjolog w rozmowie z pacjentką przed operacją:  
„Wie pani, są środki, po których się wymiotuje. Są też i takie, po których się nie wymiotuje.  
Tylko od pani zależy, jaki zostanie podany.”
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a może i niektórych pacjentów. Oczywiście, w dowód wdzięczności, będą teraz 
pisać recepty na leki właśnie tej firmy.

Przyczyny korupcji są w gruncie rzeczy bardzo proste. Ma ona zawsze 
miejsce, gdy ktoś „małej miary” podejmuje decyzje w sprawach „dużej miary” 
w państwie, które z tajemnicy uczyniło cnotę. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli  
urzędnik  państwowy,  który  zarabia  tylko  kilka  tysięcy  złotych  miesięcznie, 
podejmuje ważne decyzje w sprawach, gdzie obraca się milionami, to staje się 
podatny  na  przyjmowanie  łapówek  za  wyrażenie  zgody  na  coś,  wydanie 
pozwolenia, udzielenie koncesji, itp. Jest zrozumiałe, że jeśli egzaminator, który 
zwykle  zarabia  jeszcze  mniej  niż  urzędnik  państwowy,  podejmuje  ważne 
decyzje  w  sprawach  życiowych  studentów,  uczniów,  czy  kandydatów  na 
kierowców, to staje się również podatny na korupcję. Jest jasne, że jeżeli lekarz, 
który w ciągu całego swojego życia nigdy tyle nie zarobi, ile mistrz świata wagi  
ciężkiej zarabia za jeden mecz, podejmuje ważne decyzje w sprawach zdrowia i 
życia  pacjentów,  to jest  również narażony na pokusy przyjmowania  kopert  z 
banknotami. 

Takich sytuacji można by uniknąć spełniając następujące postulaty:

• Do podatnych na korupcję  zawodów i  stanowisk należy wybierać ludzi  o 
wysokich kwalifikacjach moralnych,  przy czym wybierającymi  muszą być 
również osoby o wysokich kwalifikacjach moralnych.

• Ludzie takich zawodów i na takich stanowiskach powinni być szanowani i  
doceniani pod każdym względem, również materialnym.

• Wszystkie  decyzje  muszą  być  podejmowane  i  uzasadniane  w  sposób 
przejrzysty w oparciu o kryteria merytoryczne a nie uznaniowe.

• W państwie musi obowiązywać zasada powszechnej jawności, co oznacza w 
praktyce, że każdy może mieć wgląd we wszystko336.   

Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

336 Ten ostatni postulat nie jest obecnie realny, choć zapewne kiedyś się takim stanie. Próby jego  
wprowadzenia dziś spowodowałyby takie wrzaski i protesty, że natychmiast zostałby utrącony. 
Głos podnosiliby przede wszystkim ci, którzy mają coś do ukrycia, choć uzasadnialiby swoje  
protesty  zupełnie  czym  innym,  np.  racją  stanu,  dobrem  obywateli,  czy  bezpieczeństwem 
państwa. 
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Kradzież

Wstęp

Pojęcie kradzieży jest ściśle związane z pojęciem własności. Kradzież, 
to  potajemne  zabranie  cudzej  własności.  Prawnicy  określają  ją  jako 
pozbawienie kogoś jego mienia ruchomego. Ofiara kradzieży zwykle nie wie, że 
jest okradana i uświadamia sobie to dopiero po pewnym czasie. Kradzież należy 
odróżnić  od  przywłaszczenia,  rabunku  i  oszustwa.  Przywłaszczenie  jest  to 
bezprawne rozporządzenie czyimś mieniem (np. pożyczonym czy znalezionym) 
lub przypisanie sobie prawa własności do tego mienia. Nie dzieje  się to jednak  
po  kryjomu,  ale  zwykle  w  sposób  jawny.  Rabunek  jest  to  zabranie  czyjejś  
własności  przemocą.  Nie  odbywa  się  to  również  potajemnie,  ponieważ 
obrabowany sobie  najczęściej337 dobrze zdaje  sprawę z tego faktu.  Oszustwo 
polega na  działaniu  opartym na  kłamstwie,  w wyniku którego ktoś  uzyskuje 
korzyści, które mu się nie należą, np. pobiera pieniądze za coś, co nie jest warte 
swojej ceny, lub za coś, co obiecał, a czego nigdy nie miał zamiaru spełnić. 

W  szerszym  znaczeniu  pojęcie  kradzieży nie  ogranicza  się  tylko  do 
zaboru mienia ruchomego. Często, zwłaszcza w mowie potocznej, mówi się o 
kradzieży pomysłu, wynalazku, wytworu intelektualnego, a nawet o kradzieży 
czasu, chociaż tak naprawdę nic materialnego nikomu wtedy nie ubywa. 

Pojęcie pozbawienia własności dotyczy nie tylko dziedziny prawa, ale 
również (a może przede wszystkim) dziedziny moralności.  „Nie kradnij”  jest 
podstawową normą moralną niemal wszystkich kultur, z wyjątkiem wspólnoty 
pierwotnej,  oraz przykazaniem wszystkich współczesnych religii. Jest  to czyn 
uważany za naganny, z wyjątkiem sytuacji, które można by określić jako „stany 
wyższej  konieczności”.  Przykładem  kradzieży  usprawiedliwionej  może  być 
kradzież żywności, zwłaszcza gdy po nią sięga człowiek głodny, który nie jadł  
od wielu dni, a który znalazł się w nieprzyjaznym otoczeniu, gdzie nikt nie chce 
się  z nim podzielić  jedzeniem.  Inny przykład  wzięty z literatury to  kradzież 
instrumentów  chirurgicznych  opisana  w  powieści  „Znachor”.  W  obu 
przypadkach  przyczyną  kradzieży  jest  miłość.  W  pierwszym  z  nich  jest  to  
miłość własna, a w drugim – miłość do drugiego człowieka.

Rodzaje kradzieży

Istnieją różne rodzaje kradzieży w zależności od tego kto, kiedy i jak 
kradnie. Dość często mamy do czynienia z kradzieżą okolicznościową opartą na 
zasadzie  „okazja  czyni  złodzieja”.  Przykładem  takiego  działania  może  być 

337 Chyba, że został np. uderzony w głowę i stracił przytomność, co doprowadziło do pourazowej 
amnezji.
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przyjęcie omyłkowo wydanej  zbyt dużej  reszty przy pełnej świadomości  tego 
faktu,  nieoddanie  czyjejś  zguby,  mimo  że  wiemy  do  kogo  zgubiona  rzecz 
należy,  okradanie  pijaków,  lub – co jest  szczególnie  obrzydliwe  – okradanie 
ofiar wypadków. 

Z  drugiej  strony  niektórzy  traktują  okradanie  innych  jako  sposób 
„zarabiania”  na  życie.  Zawód  złodzieja  dzieli  się  na  specjalności 
(kieszonkowiec,  włamywacz,  złodziej  samochodów,  itp.)  i  niekiedy  stanowi 
nawet tradycję rodzinną. 

Kradzież może być też rodzajem sportu. Często bogaci ludzie, w tym 
sławne aktorki, dokonują drobnych kradzieży w hipermarketach, czego nie da 
się  inaczej  wytłumaczyć,  jak  zamiłowaniem  do  ryzyka  i  hazardu.  Czasem 
przyczyną  takich  działań  są  zaburzenia  psychiczne.  Gdy  mają  charakter 
nawykowy  i  dotyczą  zaboru  przedmiotów  nie  przynoszących  złodziejowi 
wyraźnej korzyści, noszą nazwę kleptomanii.

Zdarzają się również kradzieże wymuszone trudną sytuacją, w jakiej się 
ktoś znalazł. Nagłe popadnięcie w długi,  bycie szantażowanym, a także zwykła 
bieda – to często wystarczające powody aby sięgnąć po cudzą własność.

Powstaje  pytanie,  czy zabór  mienia  nieruchomego jest  kradzieżą?  W 
myśl  przedstawionej  na początku definicji  różni się od kradzieży,  bo nie jest  
potajemny.  Mienia  nieruchomego  nie  da  się  bowiem wynieść  i  ukryć.  Tego 
rodzaju rabunek możliwy jest w kraju, w którym panuje bezprawie lub prawo 
nie jest jednakowe dla wszystkich. Dokonuje się również między państwami w 
wyniku wojny.  Podbój Ameryki jest przykładem zaboru mienia nieruchomego 
dokonywanego przemocą kosztem Indian, mordowanych i wypieranych z ziem, 
które zamieszkiwali.

Kradzież własności intelektualnej 

W obecnej dobie często mówi się o czymś, co określa się jako „kradzież 
własności  intelektualnej”.  Chodzi  zwłaszcza  o  dzieła  artystyczne,  literackie, 
fonograficzne, filmowe,  telewizyjne,  a także o programy komputerowe.  Tego 
rodzaju  wytwory  myśli  twórczej  coraz  częściej  zapisywane  są  w  postaci  
cyfrowej  i  kopiowane  na  dyski  CD,  DVD  czy  BD  oraz  przesyłane  przez 
Internet.  Czy można jednak traktować powielanie  i  rozpowszechnianie takich 
rzeczy jako kradzież? Bo przecież, jeśli ktoś ukradnie komuś samochód, to ów 
ktoś będzie bez samochodu – a tu nic nikomu nie ubywa. Aby rozpatrzyć ten 
problem dokładniej posłuchajmy najpierw następującej opowieści: 

W pewnym mieście, przy ruchliwej ulicy, jest piekarnia. Pewnego razu 
przychodzi do tej piekarni właściciel znanej z różnych baśni, dużej, magicznej 
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torby,  z  której  można  wyjmować  w  dowolnej  ilości  wszystko  to,  co  się 
uprzednio do niej włożyło. Posiadacz owej cudownej torby kupuje w piekarni 
chleb, a następnie wkłada go do tego pojemnika i wychodzi. Znając moc swojej  
torby postanawia ją wykorzystać w dobrym celu: staje na owej ruchliwej ulicy i  
zaczyna  rozdawać  wszystkim chleb.  Początkowo  korzystają  na  tym głodni  i 
bezdomni,  a  reszta  przygląda  się   nieufnie  formującej  się   kolejce.  Wkrótce  
jednak i  oni  stają  po to  darmowe pieczywo,  które  zawsze wychodzi  z torby 
świeże  i  pachnące.  Gdy  sytuacja  zaczyna  się  powtarzać  przez  kolejne  dni, 
właściciel  piekarni  spostrzega,  że  mu  coraz  bardziej  spadają  obroty.  Usiłuje 
przepędzić tego dobroczyńcę, a gdy to nie pomaga, najmuje zbirów, którzy mają 
go  nastraszyć.  Jednak  bandyci,  dostrzegając  korzyści  płynące  z  istnienia  tej  
magicznej  torby,  wolą sami skorzystać z jej  niezwykłych możliwości;  zresztą 
nie mieliby odwagi podnieść ręki na rozdawcę chleba w obliczu gromadzących 
się już tłumów. Wszyscy piekarze w mieście zwołują naradę, na której ustalają, 
że  trzeba  zawiadomić  władze.  Ale  te  nie  znajdują  powodu,  aby  usunąć 
rozdającego chleb na ulicy, a w dodatku boją się reakcji tłumu, chociaż nasyłają  
na tego dobroczyńcę urzędnika skarbowego, który żąda zapłacenia wysokiego 
podatku od darowizny. To nie ważne, że chleb zaspokaja głód najbiedniejszych,  
mówi ów przedstawiciel władzy, prawo musi być przestrzegane.  Jednak tłum 
naciera na urzędnika zmuszając go do ucieczki. Władze wciąż wahają się przed 
podjęciem decyzji o użyciu siły, bo byłoby to podniesieniem ręki na tego, który 
czyni dobro. Blady strach pada więc nie tylko na piekarzy, ale na wszystkich  
producentów  i  handlowców  sprzedających  towary  o  takich  rozmiarach,  że 
mogłyby  się  zmieścić  w  torbie.  Sprawa  dociera  do  stolicy  i  staje  się 
przedmiotem  zainteresowania  parlamentu.  Chociaż  posłowie  lewicy  i  partii  
populistycznych  nie  wyrażają  jednoznacznego  stanowiska  w  tej  sprawie,  to 
jednak duża grupa parlamentarzystów partii centrowych i prawicowych wnosi  
do do parlamentu projekt ustawy o prawach autorskich i  osobistych twórców 
przedmiotów,  mających  wymiary  do  30  dcm3.  Zabrania  on wszelkiego 
cudownego  powielania  i  rozpowszechniania  tych  przedmiotów,  pod  karą 
więzienia od 2 do 10 lat. Projekt o nazwie „Ustawa o zakazie czynienia cudów 
rozmnażania  chleba  i  innych  towarów”  przechodzi  większością  2/3  głosów. 
Dobroczyńca zostaje aresztowany, osądzony i skazany prawomocnym wyrokiem 
na 6 lat więzienia. 

Takim cudem jest technika cyfrowa. Kopia powielana jedna od drugiej 
nawet dziesięć tysięcy razy składa się dokładnie z tych samych bitów informacji  
i  jest  równa  oryginałowi.  W  dawnych  metodach  analogowych  wielokrotne 
powielanie wiązało się z utratą jakości, a tutaj nie – każdy przebój nagrany i  
skopiowany jako plik „MP3”,  „WMA”,  czy „WAV”,  każdy film w technice  
„DIVX”,  „XVID”,  „MPEG”,  „DVD”  i  „BD”,  a  przede  wszystkim  każdy 
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program  komputerowy  jest  dokładnie  taki  sam  jak  jego  źródło.  Nic  więc 
dziwnego,  że  blady  strach  padł  na  wielu  biznesmenów  związanych  z 
przemysłem  fonograficznym  i  filmowym.  Nawet  właściciele  wielkich  firm 
sofware'owych, którzy mają krociowe zyski ze względu na bardzo niskie koszty 
własne  i  ceny  windowane  bez  przeszkód  do  góry,  ogłosili  wielką  krucjatę 
przeciw tzw. „piratom komputerowym”, bo zbyt wiele mają do stracenia.  

Jest hipokryzją twierdzić, że ci, którzy korzystają z nieautoryzowanych 
kopii  programów komputerowych,  coś  kradną.  Kradzież ma bowiem miejsce 
wtedy, gdy się coś traci. Ale czy można stracić to, czego się jeszcze nie ma? 
Powszechnie  twierdzi  się,  że  tak,  że  właściciele  praw  autorskich  a  także  
dystrybutorzy i handlowcy ponoszą jednak straty,  bo gdyby ten, który używa 
nielegalnej kopii danego programu, kupił go legalnie, to oni by na nim zarobili. 
To najczęściej  jest  nieprawda,  bo większości polskich obywateli  nie stać  na 
program, który kosztuje setki, a często nawet tysiące złotych i w związku z tym 
nigdy by go nie kupili338. Dotyczy to nie tylko Polski, ale wielu innych krajów, 
nie tak bogatych, jak wysoko uprzemysłowione państwa Europy Zachodniej czy 
Ameryki.  Tak samo zresztą  bezdomni,  którzy otrzymują  darmowy chleb,  nie 
kradną go piekarzom, bo i tak by go nie mogli od nich kupić. To uzasadnienie  
traktowania  kopiowania  programów  komputerowych  czy  tworów 
audiowizualnych  jako kradzieży ma jakiś sens tylko w odniesieniu do ludzi 
bogatych,  oraz  do  wszelkich  firm  i  instytucji,  które  wykorzystują  je  do 
pomnażania swoich dochodów. Zresztą to, co zostało już rozpowszechnione, w 
jakimś  sensie  przestaje  być  własnością  indywidualną,  ale  staje  się  poniekąd, 
niezależnie  od  tego  co  mówi  na  ten  temat  prawo,  własnością  zbiorową. 
Wykorzystanie tych rzeczy do celów osobistych czy poznawczych nikogo nie 
okrada. Niemoralne jest tylko wykorzystanie dzieła, będącego owocem czyjegoś 
trudu, do zarabiania pieniędzy, bez podzielenia się nimi z jego autorem.

Dlaczego ludzie kradną i jak temu przeciwdziałać?

Istnieje  wiele  powodów sięgania  po cudze mienie:  bieda,  bezrobocie,  
chęć  łatwego  i  szybkiego  ustabilizowania  swojego  życia,  pragnienie  bycia 
bardzo bogatym,  tradycja  rodzin złodziejskich,  okazja,  którą trzeba łapać,  bo 
ucieknie, kradzież dla sportu, pragnienie doświadczenia sytuacji dużego ryzyka 
(adrenalina),  itp.  Wszystkie  te  przyczyny  wypływają  jednak  z  tego  samego 
źródła:  iluzji  niedoboru  i  wynikającej  z  niej  obsesji  posiadania.  W 
powszechnym odczuciu, wszystkiego w tym fizycznym świecie jest za mało – za 
mało pieniędzy,  za mało czasu, za mało policji  na drogach, za mało kary dla  
bandyty, za mało radości, za mało szczęścia, za mało miłości, itp. Wynikająca 

338 Na jednorazowym akcie zakupu zwykle się nie kończy.  Programy komputerowe szybko się 
starzeją i wymagają aktualizacji. Powstają ich nowe wersje, za które zwykle trzeba dopłacać.
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ze  złudzenia  powszechnego  braku  żądza  posiadania  prowadzi  do  podjęcia 
działań  na  rzecz  kompensacji  niedoboru.  Dochodzi  do  tego  jeszcze  idea 
rywalizacji  połączona  z  przekonaniem,  że  zwycięstwo  mogą  odnieść  tylko 
najsprytniejsi,  najbardziej  zaradni  i  najlepiej  przystosowani. Ustawia się przy 
tym wysoko poprzeczkę, której niektórzy nie są w stanie przeskoczyć. A jednak 
mówi się im, że jeśli  jej  nie pokonają, to są na przegranej pozycji.  Cóż więc 
mają robić? Sięgają po takie metody, jakie są dla nich dostępne. Jeśli nie mogą 
czegoś zarobić, to kradną. Oczywiście są i tacy, którzy mogą zarobić lecz nie  
chcą. Z własnej woli wybierają los włóczęgi. Dlaczego? To jest ich wybór i ich 
tajemnica. Oni wzięli za to odpowiedzialność. Nie jest naszą rzeczą mieszać się 
do tego. Tacy ludzie zresztą rzadko kradną. Żyją na ogół z datków lub z tego co 
uzbierają na śmietnikach. Gdy są głodni, zaczepiają ludzi na ulicy prosząc, aby 
im kupić bułkę. Korzystają też z darmowych stołówek. Jednak są również i tacy,  
którzy  mają  wyjątkowe  zdolności  manualne  i  wykorzystują  je  do  łatwego 
zarobku jako kieszonkowcy, woląc to robić, zamiast szukać nudnej, uciążliwej, 
nisko płatnej pracy. To też jest ich wybór. Do tego wyboru możemy się jednak 
wtrącić, bo chodzi tu o nasze portfele.  

W  ten  sposób  dochodzimy  do  problemu  przeciwdziałania  zjawisku 
zaboru mienia. Doraźnym sposobem jest karanie więzieniem. Sposób ten jest w 
pewnej mierze skuteczny, bo izoluje złodzieja na okres trwania kary; jednak w 
tym  środowisku  powszechnym  zjawiskiem jest  recydywa.  Karanie  więc  nie 
zmienia na ogół stosunku ukaranego do tego co robi, a tylko odsuwa problem na 
jakiś czas. Surowość kary też niewiele pomaga. Były w historii  świata czasy, 
gdy  złodziejowi  odcinano  rękę,  a  niekiedy  nawet  głowę,  ale  to  też  nie 
skutkowało.  Zresztą  niektórzy  złodzieje  tworzą  całe  teorie  moralnych 
uzasadnień  swojej  działalności.  Np.  twierdzą,  że  obrabiają  tylko  ludzi 
wyglądających na bogatych, nie tknąwszy żadnej biednej staruszki i pełnią przez 
to  funkcje regulacyjne w świecie pełnym nierówności społecznych. Niektórzy z 
nich uważają się nawet za nauczycieli ostrożności. 

Z wykrywalnością przestępstw przeciwko mieniu też jest nie najlepiej.  
Najtrudniej  schwytać kieszonkowców, bo trzeba by ich złapać za rękę, a gdy 
ofiara  zorientuje  się,  że  została  okradziona,  to  już  jest  za  późno.  Złodzieje 
natychmiast pozbywają się przedmiotów, po których można by zidentyfikować 
okradzionego.  W pierwszej  kolejności  wyrzucają  znajdujące się w portfelach 
dowody osobiste, kalendarzyki, notesy  i inne zapiski, lub nawet całe portfele, 
po ich opróżnieniu z pieniędzy.

Główną  przyczyną  sięgania  po  cudze  mienie  są  systemy  oparte  na 
zasadzie  „każdy  za  siebie”  wzmocnione  powszechną  obsesją  posiadania. 
Własność  prywatna  stanowi  w  nich  podstawę  egzystencji,  a  w  niektórych 
krajach jest nawet podniesiona do rangi świętości. Systemy te wytwarzają duże 
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nierówności  społeczne,  które  potęgują  iluzję  niedoboru  i  jeszcze  bardziej  
wzmacniają  obsesję  posiadania.  Wprowadzają  one  podziały,  podczas  gdy 
potrzebna  jest  jedność.  Głoszą  walkę  o  przetrwanie,  chociaż  mogłyby  je 
każdemu zapewnić339. Kuszą wspaniałymi towarami w reklamach telewizyjnych 
i na wystawach sklepowych, powodując frustrację tych, których na te towary nie 
stać.  Istnieje  w nich powszechny pęd dążenia do sukcesu, ale nie każdy jest  
wstanie go osiągnąć. Gdy nadzieje na zwycięstwo w tym biegu po kasę są nikłe, 
niektórzy chcą po prostu iść na skróty i wybierają drogę niezgodną z prawem.  
Dlatego sięgają po cudze mienie.  

Gdyby  każdy  miał  zapewnione  przetrwanie,  nie  byłoby  kradzieży  z 
niedostatku. Gdyby ludzie się wszystkim dzielili, nie byłoby w ogóle kradzieży. 
Dlatego kradzieży nie było wśród ludów określanych dziś jako prymitywne, ale 
które wiedziały, że aby przetrwało plemię trzeba zadbać o przetrwanie każdego.  
Wiedziały one również, że trzeba się dzielić tym co się ma. Zdawały sobie one 
dokładnie sprawę z tego, że jeżeli każdy gotów jest się dzielić z innymi, wtedy 
wszyscy  mogą  mieć  wszystko.  Znika  wówczas  iluzja  niedoboru.  Ludzie 
współcześni, zwłaszcza w bogatych krajach Zachodu, gdzieś zatracili tę wiedzę.

 Nie jest w tym nic dziwnego ani nagannego, że poszczególni ludzie, a  
nawet całe narody dążą do dobrobytu.  Pragnienie  czegoś więcej  jest  jedną z 
podstawowych  sił  napędowych  Wszechświata.  Ale  będąc  przekonanym  o 
powszechnym niedoborze, o tym,  że wszystkiego jest  za mało,  ludzie pragną 
więcej dla siebie kosztem innych. Gdyby zapragnęli więcej dla siebie nie po to, 
aby więcej  mieć,  ale aby więcej  rozdać,  wszystko zmieniło by się w sposób  
radykalny.   Dzielenie  się  wszystkich  ze wszystkimi  wytworzyłoby  odczucie 
powszechnej  obfitości.  Nie mogłoby wtedy dojść do sytuacji,  aby jeden miał  
miliardy, a drugi spał na dworcu kolejowym, lub co gorsza umierał zamarznięty 
w  domku  na  działce,  zaskoczony  silnym  mrozem.  Trzeba  by  jednak  wtedy 
zrezygnować z dotychczasowego sposobu pojmowania słowa „własność”. Nie 
byłoby  wówczas  mowy  o  „świętym  prawie  własności”  lecz  o 
„odpowiedzialności  za  własność”.  Należałoby  również  zmienić  sposób 
rozumienia  słowa  „sukces”.  Sukcesem  nie  byłoby  wtedy  maksymalne 
wzbogacenie  siebie  kosztem  innych,  ale  przyczynienie  się  do  wzbogacenia 
innych.  Nie  byłoby  nim  również  zapewnienie  tylko  sobie  przetrwania,  ale 
zapewnienie przetrwania wszystkim. Zasadę „każdy za siebie”, trzeba by było 
zastąpić zasadą „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Jednak musiałoby 
to by stać się  powszechnym stylem życia,  a nie  odgórnym nakazem władzy.  

339 W krajach bogatych marnuje się tyle jedzenia, że wystarczyłoby dla wszystkich umierających z  
głodu  na  całym świecie.  Niestety,  przepisy prawne  w wielu  krajach  nakładają  podatek na 
darowizny,  dlatego  właściciele  restauracji,  hipermarketów  i  innych  sklepów  wolą  taką 
żywność spisać na straty i wyrzucić na śmietnik. 
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Osiąganie wtórnego podziału dóbr metodami administracyjnymi wspomaganymi 
przemocą już przerabialiśmy – nazywało się to komunizmem i nic dobrego z 
tego nie wyszło. Tu nie chodzi jednak o komunizm, ale o komunię, w znaczeniu 
zgodnym  z  etymologią  tego  słowa.  Gdyby  wszyscy  uświadomili  sobie,  że 
tworzą  wspólnotę,  że  stanowią  jedność,  nie  byłoby  kradzieży,  ani  wielu 
innych patologii. Gdyby wszyscy w pełni zrozumieli, że w każdym organizmie 
musi istnieć harmonia, współpraca i działanie dla dobra całości, niezależnie od 
tego,  czy chodzi  o  organizm ludzki,  czy społeczny,  oznaczałoby to  zwrot  w 
historii Ziemi. Jednak dopóki każdy nie pojmie, że nie należy się ręką bić po 
głowie  czy  kopać  własnej  nogi,  nic  się  nie  zmieni. Do  takiej  świadomości 
dochodzą w końcu wysoko rozwinięte cywilizacje. My mamy to jeszcze przed 
sobą.    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Krzyż
Inspiracją do omówienia tego hasła był napis „Przez krzyż do chwały”,  

umieszczony na plakatach przed kościołami katolickimi w Polsce wiosną 2006  
roku, jak również wydarzenia pod pałacem prezydenckim, jakie miały miejsce w  
lecie 2010 roku.

Krzyż to przedmiot o wyróżniającym się kształcie, zwykle wytworzony 
przez  człowieka340,  który  składa  się  z  dwóch  połączonych  ze  sobą  i 
przecinających się (na ogół pod kątem 90 stopni) prostych elementów, takich 
jak deska,  belka,  rura,  listwa,  itp.  Może być  też odlany z metalu,  wycięty z  
litego  materiału  lub  wykuty  w  kamieniu.  Mianem  krzyża  lub  krzyżyka  (w 
zależności od rozmiaru) określa się także znak graficzny składający się z dwóch 
przecinających się  linii. Jest to również motyw ornamentalny występujący w 
najrozmaitszych  odmianach:  św.  Andrzeja,  św.  Antoniego,  egipski  (z 
uchwytem)  grecki,  jerozolimski,  kardynalski,  laskowany,  łaciński,  litewski, 
lotaryński, maltański, monogramowy, papieski, podwójny,  swastyka,  trójlistny, 
widlasty,  zdwojony341. 

Kształt  krzyża przyjmują  niektóre odznaczenia  państwowe.  W Polsce 
zgodnie z wieloletnią tradycją przyznawano różne medale i ordery w kształcie 
krzyża,  między innymi  Order  Odrodzenia  Polski,  który ma  pięć  klas:  Krzyż 
Wielki, Krzyż Komandorski z Gwiazdą, Krzyż Komandorski, Krzyż Oficerski i 
Krzyż  Kawalerski.  Innym trójstopniowym  polskim odznaczeniem jest  Krzyż 
Zasługi.  Żołnierzom  nadawany  jest  Krzyż  Walecznych.  U  Niemców  duże 

340 Czasami  kształt  krzyża  można  zaobserwować  w naturze  (gałęzie  drzew,  formacje  skalne,  
ułożenie chmur, itp.)

341 Klasyfikację tę zaczerpnięto z encyklopedii „Wiem” edycja 2006.
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znaczenie  miał  już  od  czasów ustanowienia  Krzyż  Żelazny (Eisernes  Kreuz) 
powołany do istnienia w 1813 roku przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma 
III  i  nadawany  za  zasługi  wojenne.  Przyznawany  był  do  końca  II  Wojny 
Światowej.

Postać krzyża miało stosowane w starożytności narzędzie kary śmierci, 
która  następowała  po  długich,  czasem kilkudniowych  męczarniach.  Te  dwie 
skrzyżowane  belki  używane  były  przez  Asyryjczyków,  Kartagińczyków, 
Persów, Rzymian i  Scytów. Szczególnie u Rzymian krzyż stał  się wytworem 
używanym do masowego mordu.  Około  71  roku przed  naszą  erą,  po  klęsce 
powstania Spartakusa,  Krassus powiesił na krzyżu sześć tysięcy jeńców wzdłuż 
drogi Kapua-Rzym.

Po ukrzyżowaniu Jezusa około roku 33 naszej ery krzyż stał się godłem 
chrześcijan  i  symbolem  kultu  religijnego.  Jest  wykonywany  z  różnych 
materiałów i eksponowany w dwóch odmianach: z figurą wiszącego Jezusa lub 
bez. Można go oglądać zarówno w chrześcijańskich kościołach, na cmentarzach, 
często w domach prywatnych, nierzadko również w obiektach publicznych, jak i  
w wielu innych miejscach,  a czasem nawet przy drodze.  Niektórzy noszą go 
zawieszając  na szyi.  Dla  chrześcijan  jest  świętym znakiem,  a  w wierzeniach 
ludowych przypisuje  się mu, obok wody święconej,  moc i  funkcję  ochronną,  
działającą szczególnie przeciw szatanowi. 

Krzyż chrześcijański, szczególnie w wersji  z figurą wiszącego Jezusa, 
przywodzi  na myśl  kaźń ukrzyżowania.  Dlatego nie  sposób patrzeć na krzyż  
całkowicie  abstrahując  od  funkcji  jaką  niegdyś  pełnił.  Czym  było 
ukrzyżowanie? Było sposobem wykonania kary śmierci w starożytności, w taki 
sposób,  aby  skazany  długo  cierpiał  zanim  umrze.  Krzyż  był  więc  dla  
starożytnych symbolem winy i bezlitosnej kary, a także potępienia winnego. Był 
niemal  tym  samym,  czym  dziś  są  współczesne  narzędzia  do  zabijania  w 
majestacie  prawa  jak  na  przykład  szubienica,  gilotyna,  krzesło  elektryczne, 
komora gazowa, itp. Różnił się tylko większym stopniem okrucieństwa. Tak jak 
obecnie nikomu nie przyszłoby do głowy aby czcić szubienicę i modlić się pod 
nią, tak też w starożytności nikt by nawet nie pomyślał,  że krzyż mógłby być 
przedmiotem religijnego  kultu.  Nawet  jeszcze  dziś  wielu  wyznawców religii 
niechrześcijańskich nie może pojąć jak można czcić narzędzie zbrodni. 

A jednak chrześcijanie  widzą w krzyżu wartość  pozytywną,  a  nawet 
więcej – widzą w nim świętość. Świętość krzyża nie wynika z tego, że jest to 
narzędzie kaźni,  ale z tego, kto został  ukrzyżowany i w jakim celu. W myśl  
dogmatyki  kościoła  katolickiego  i  chyba  wszystkich  innych  wyznań 
chrześcijańskich Jezus cierpiał i umarł na krzyżu po to, aby uwolnić ludzkość od 
skutków grzechu pierworodnego popełnionego przez pierwszych prarodziców, 
Adama  i  Ewę.  Miała  to  być  ofiara  za  ludzkie  grzechy,  która  dokonała  się 
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zgodnie  z  wolą  Boga.  Wiara  w odkupienie  przez  cierpienie  i  śmierć  Jezusa 
Chrystusa  zawsze  miała  i  wciąż  ma  podstawowe  znaczenie  w  doktrynach 
religijnych  kościołów  chrześcijańskich.  Cierpienie,  tak  bardzo  niemiłe  dla 
niektórych  myślicieli  starożytnych  (na  przykład  hedonistów),  w 
chrześcijaństwie  zyskało  wartość  dodatnią  i  to  do  tego  stopnia,  że  wielu 
rozmodlonych  mistyków  wręcz  prosiło  Boga  o  cierpienia,  które  by  były 
powtórzeniem bądź dopełnieniem męki Jezusa. 

Oto co w kościele katolickim mówi się o krzyżu:   „krzyż jest  jedyną 
drogą do do zbawienia”,  jest  to  „święty znak zbawienia”,  „znak największej  
miłości  Boga do człowieka”, „drzewo, na którym zawisło zbawienie  świata”, 
„krzyż  jest  pierwszą  literą  w  alfabecie  Boga”,  „zwycięstwo  nad  grzechem 
zaczyna  się  od  krzyża”.  Przypomnijmy  również  zdanie  umieszczone  na 
kościelnym plakacie, które było inspiracją do opracowania tego hasła: „Przez 
krzyż  do chwały”.  Wielu  wierzy w moc krzyża,  w to,  że  jest  on  symbolem 
zbawczego cierpienia, narzędziem walki z grzechem i znakiem zwycięstwa nad 
grzechem;  że  ofiara  krzyża  przynosi  chwałę.  Papież  Jan  Paweł  II  również  
przypisywał mu duże znaczenie, skoro w jednej z homilii powiedział: „brońcie 
krzyża”.

Ateiści,  jak  również  wyznawcy  innych  religii,  często  nie  rozumieją 
chrześcijańskiej  idei  krzyża.  Widok  człowieka  przygwożdżonego  do  drewna 
wywołuje  u  wielu  zdziwienie,  niesmak,  przygnębienie,  a  nawet  przerażenie. 
Dogmatyka, która głosi, że Bóg zażądał od swego dobrego i niewinnego Syna, 
żeby cierpiał i umarł na krzyżu, jest dla nich niezrozumiała. Krzyż staje się więc  
dla  wielu  niechrześcijan  przedmiotem  zgorszenia.   Jako  symbol  określonej 
religii, nie sprzyja  wtedy wytworzeniu sobie dobrego mniemania o tej  religii. 
Jednak im więcej  tolerancji  zawiera  jakieś  niechrześcijańskie  wyznanie,  tym 
łatwiej jego wyznawcom zaakceptować krzyż, chociaż mogą mu nadawać nieco 
inną  interpretację.  Na  przykład  dla  niektórych  myślicieli  Wschodu 
zgłębiających chrześcijaństwo krzyż jest jest symbolem poskromienia własnego 
ego.

W związku z różnymi  poglądami na temat  krzyża,  nasuwa się  szereg 
pytań. Czy w istocie krzyż ma takie znaczenie, jakie się mu nadaje?  Czy ma 
moc  ochronną?  Czy  jest  on  narzędziem  walki  z  grzechem,  czy  też  jest  
narzędziem grzechu?  Czy trzeba  go  bronić?  Czy stanowi  drogę  wiodącą  do 
chwały? Oczywiście nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, 
bowiem nic nie znaczy samo przez się, ale to my nadajemy wszystkiemu takie 
czy inne znaczenie.  Od tego,  jak rozumiemy krzyż,  zależy to,  co on dla  nas 
przedstawia.
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Jeśli  krzyż  pojmować  tylko  jako  przedmiot  materialny  zbudowany z 
dwóch kawałków drewna i używany do wykonywania wyroków śmierci, to nie 
różni się on od gilotyny,  szubienicy i innych tego typu narzędzi. Gdy jednak 
weźmiemy pod uwagę możliwe jego znaczenia symboliczne, to wówczas jego 
interpretacja  się radykalnie zmienia. Jeżeli  symbolizuje on to, co stało się po 
ukrzyżowaniu,  wówczas przedstawia  sobą  zapowiedź zmartwychwstania.  Jest 
więc  wtedy  symbolem  walki  z  grzechem,  obietnicą  zniweczenia  grzechu, 
znakiem zbawienia i symbolem miłości Boga do człowieka. Jeśli jednak krzyż 
jest   rozumiany  tylko  jako  narzędzie  kaźni,  staje  się  symbolem  grzechu  – 
grzechu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Albowiem to właśnie grzech 
krzyżuje.

Czy krzyża trzeba bronić? Papież Jan Paweł II mówiąc „brońcie krzyża” 
miał  zapewne  na  myśli  ochronę  pozytywnych  wartości,  jakie  ten  krzyż 
symbolizuje. Jednak wydarzenia pod pałacem prezydenckim jakie miały miejsce 
w lecie 2010 roku świadczą o tym, że wielu zrozumiało to dosłownie, skupiając  
się  nie  na  symbolu  religijnym,  ale  na konkretnym przedmiocie  materialnym. 
Zamiar przeniesienia tego drewnianego krzyża do kościoła ci ludzie uznali za 
„atak” na krzyż, co wytworzyło potrzebę jego obrony. Niewątpliwie niektórzy z 
nich  „walczyli”  o  krzyż  z  wielką  wiarą  i  żarliwością,  nie  sposób  więc  im 
odmówić  dobrych  intencji  czy  autentyczności  działania.  Jednak  żadna 
prawdziwa  wiara  nie  może  się  koncentrować  tylko  na  jednym  przedmiocie, 
choćby był  uważany za najbardziej  święty342,  bo to oznacza jej  zawężenie,  a 
nawet degradację. Niestety, niektórym „obrońcom” krzyża te dwie skrzyżowane 
belki przysłoniły wszystko łącznie z Bogiem. Albowiem zamiast skupić się na 
miłości, która jest atrybutem Boga, uparli się by nie dopuścić do przeniesienia w 
inne miejsce czegoś, co w swym materialnym aspekcie jest tylko drewnianym 
wytworem człowieka używanym niegdyś do zabijania ludzi. To, co robili, nie 
wyrażało czci dla symbolu343, lecz było raczej targowaniem się o przedmiot 344. 
Manipulowani przez polityków sami manipulowali krzyżem, chociaż zapewne 
wydawało im się, że jest to ich wyraz wiary.  Ale wiara w krzyż, przedkładana  

342 Prawdziwa wiara jest  przede wszystkim dawaniem jej  świadectwa w praktyce czyli  życiem 
zgodnie  z  zasadami  tej  wiary.  Bywali  dawniej  i  są  nadal  tacy,  którzy  chcieliby  walką 
potwierdzać swoje  przekonania.  Jednak znacznie  bardziej  wiarygodni  są  ci,  którzy żyją  w 
prawdzie, czynią dobro i rozdają miłość.

343 Cześć dla symbolu można wyrażać wobec jakiejkolwiek reprezentacji tego symbolu, bowiem 
najważniejszy jest  wówczas  sam symbol.   Taka  postawa  przejawia  się  czcią  dla  każdego 
krzyża, tego w kościele i tego przy drodze, a nawet tego w wyobraźni. Jeśli ktoś jednak skupia  
się tylko na jednej reprezentacji krzyża i przedkłada ją nad wszystkie inne, to wówczas nie czci 
symbolu, ale tylko konkretną formę, która go wyraża.

344 Tzw. „obrońcy krzyża” targowali się nie tylko o sam krzyż, ale także o miejsce, na którym go  
postawiono.  Uzależniali  zgodę na przeniesienie krzyża od uzyskania  gwarancji,  że na jego 
miejscu powstanie w zamian pomnik.
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nad wiarę w miłosiernego Boga, przynosi ból, albowiem ukrzyżowani cierpią, 
tak jak wiara w odkupienie przynosi radość, ponieważ uzdrawia i uwalnia od 
bólu. Nadmierna gloryfikacja samego tylko krzyża z pominięciem świadomości 
tego, kim był ten, kto na nim zawisł i czego później dokonał, jest błędem. Tego 
rodzaju  błąd  popełnili  Krzyżacy,  nosząc  ten  chrześcijański  znak  na  swych 
ubraniach, ale nie znajdując dla niego miejsca w swych sercach. Przyniosło im 
to ostatecznie cierpienie i przegraną.

Czy poprzez krzyż można dojść do chwały? Gdyby poprzez sam fakt 
ukrzyżowania  można  było  osiągnąć  chwałę,  to  musiałaby  ona  spłynąć  na 
dziesiątki,  a  może  nawet  setki  tysięcy ukrzyżowanych,  w tym na  owe sześć 
tysięcy niewolników straconych  po  stłumieniu  powstania  Spartakusa.  Chodzi 
więc nie tylko o sam fakt ukrzyżowania, ale o to, że stracono niewinnego, który 
oddał swe życie dla dobra jakiejś wielkiej sprawy, na przykład złożył ofiarę z 
siebie  w  obronie  wartości,  w  które  wierzył.  Tym,  którzy  ginęli  męczeńską 
śmiercią, niekoniecznie na krzyżu, nadawano potem status świętych. Ostatnim 
takim polskim męczennikiem był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ale nie każdy jest 
gotowy do takiego poświęcenia. Mimo to każdy niesie jakiś swój krzyż, choć 
czasem sobie tego nie uświadamia.

„Niesienie  krzyża”  jest  jednak  czymś  innym  niż  ukrzyżowanie.  To 
pierwsze  symbolizuje  trudy  życia,  przeciwności,  które  trzeba  pokonać.  Idea 
dźwigania  własnego krzyża  nawiązuje  do  ciężaru,  jaki  musiał  nieść  Jezus  w 
drodze na Golgotę i pod którym upadał. Niesienie własnego krzyża znaczy, że 
„nie ma lekko”,  że życie  doczesne jest  pełne trudów i  cierpienia,  ale znaczy 
również  i  to,  że  niejednokrotnie  cierniste  drogi  prowadzą  do  realizacji 
wzniosłych  celów.  Zauważyli  to  już  starożytni  myśliciele,  wyrażając  tę  ideę 
słowami: „per aspera ad astra”345. I w tym sensie słuszne są słowa kościelnego 
hasła „Przez krzyż do chwały”.  A wiec każdy ma swój krzyż, niekiedy tylko  
niezbyt  lekki, ale czasem nawet bardzo ciężki. Ale dźwiganie go nie oznacza 
cierpienia,  jakiego  od  nas  Bóg  żąda,  ani  ofiary,  jaką  musimy   złożyć  by 
złagodzić Jego gniew, ale jedynie to, że każde niezmarnowane życie nierzadko 
wymaga  wysiłku  i  zmagania  się  z  przeciwnościami.  Ale  nawet  to  nie  jest  
absolutnie  konieczne,  bo możliwe  jest  również takie  przeżywanie,  w którym 
własną  egzystencję  postrzega  się  nie  w  kategoriach  trudu  i  znoju,  lecz  w 
kategoriach  radości.  Tego  rodzaju  twórcze  życie  przynoszące  nieustanną 
satysfakcję  z jego  dokonań  nie  zdarza się  jednak zbyt  często.  Płacz na  tym 
świecie jest wciąż słyszany znacznie częściej niż śmiech.

Czy krzyż ma moc ochronną? I tak i nie. Sam krzyż nie ma takiej mocy,  
jak każdy inny przedmiot materialny. Ale wiara w krzyż może mieć taką moc. 

345 Przez trudy do gwiazd.
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W istocie każda silna i niezachwiana wiara ma moc sprawczą. Albowiem każda 
wiara to niezłomna myśl, że coś jest, coś zachodzi, coś ma miejsce lub że coś się 
na pewno stanie. A tego rodzaju myśl ma zawsze siłę twórczą, zarówno na tym, 
jak  i  na  tamtym  świecie,  z  tym,  że  na  tamtym  świecie  rezultaty  są 
natychmiastowe,  a  na  tym  świecie  zmiany  zachodzą  zwykle  z  pewnym 
opóźnieniem, co utrudnia dostrzeżenie korelacji między myślą i jej skutkiem. W 
przypadku krzyża wiara w jego ochronną funkcję jest zwielokrotniona poprzez 
świadomość zbiorową, staje się więc przez to potężna. 

  Oczywiście wszystko jeszcze zależy od tego, czym dla nas jest krzyż.  
Jeśli  nie  stanowi  on  symbolu  bożej  miłości  noszonego  w  sercu,  ale 
najważniejsza staje się jego postać materialna, to nie tylko nie ma on w sobie  
żadnej mocy, ale zaczyna odgrywać negatywną rolę. Oddawanie czci kawałkowi 
drewna trąci  bałwochwalstwem.  Ponadto  stawiając  wszędzie krzyże,  a  nawet 
nosząc je na piersi, wciąż od nowa Jezusa krzyżujemy, ponieważ te wizerunki  
wywołują  określone  fizyczne  skojarzenia  i  towarzyszące  im  wyobrażenia. 
Oddziaływanie wizualne zwykle bardziej przemawia do wielu niż kryjąca się za 
wizerunkiem  wzniosła  symbolika.  Widok  przybitego  gwoździami  człowieka 
nierzadko wywołuje czarne myśli. Zapatrzeni w cierpienie i śmierć zapominamy 
o  Zmartwychwstaniu,  które  było  przezwyciężeniem  śmierci.  Można  by 
powiedzieć,  że  krzyż  staje  się  wtedy  symbolem  cierpienia.  Ale  krzyż  nie 
powinien być symbolem cierpienia, ale symbolem zwycięstwa nad cierpieniem.  
Cierpienie  jest  wytworem  ego.  Ukrzyżowanie  było  potrzebne,  aby  mogło 
zaistnieć Zmartwychwstanie, które było najważniejszym dokonaniem Jezusa i 
głównym celem jego  misji  na  Ziemi.  To  powstanie  z  martwych  unaoczniło  
wszystkim potęgę  ducha,  który jest  wstanie  zniweczyć  skutki  ukrzyżowania. 
Paradoksalnie  więc  sens  krzyża polega nie  na  tym,  aby na  nim zawisnąć  i 
zginąć, ani może nawet nie na tym, aby go wciąż dźwigać, ale na tym, aby go 
przezwyciężyć.

Hasło opracowano w 2010 roku. Powrót do spisu treści.

Legalizm
Legalizm  to  zasada  ścisłego  przestrzegania  obowiązujących 

przepisów  prawa  i  bezwzględnego  stosowania  się  do  tych  przepisów . 
Synonimem legalizmu jest praworządność, oznaczająca również poszanowanie 
obowiązujących  praw  i  postępowanie  zgodne  z  prawem,  które  obejmuje 
zarówno rządzących jak i rządzonych, urzędników państwowych jak i zwykłych 
obywateli.  Zatem zarówno legalizm jak i praworządność oznaczają panowanie 
prawa w życiu publicznym. Zwolennicy legalizmu akceptują istniejący porządek 
prawny i uznają za konieczne by postępować zawsze zgodnie z obowiązującymi  
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normami prawnymi. Uważają również, że źródłem legitymizacji każdej władzy 
powinno być prawo. 

Zasada legalizmu w odniesieniu do obywateli danego państwa oznacza, 
że wszystko co nie jest dla nich zabronione prawem, jest dozwolone. Zasada ta 
w odniesieniu do organów władzy oznacza, że wszelkie działania tych organów, 
które nie są dozwolone przez prawo lub nakazane prawem, są dla nich zakazane. 
Praworządność wymaga zatem tego,  by pociągać do odpowiedzialności  tylko 
tych  obywateli,  którzy  złamali  istniejące  prawo.  Urzędników  państwowych 
natomiast obliguje ona do działania na podstawie prawa i w granicach prawa. 
Zabrania  im  postępowania  według  własnego  widzimisię  lub  zgodnie  z 
nieopartymi na podstawach prawnych naciskami ich przełożonych – mogą oni 
czynić  tylko to,  co prawo od nich wymaga i  na co im prawo pozwala,  czyli  
muszą postępować w granicach przyznanych im przez to prawo kompetencji. 

Jak już powiedziano,  słowa  legalizm i  praworządność uważane są za 
synonimy i zapewne tak słowa te pojmują prawnicy. Jednak wydaje się, że w 
potocznym  rozumieniu,  niektórzy  wyczuwają  między  nimi  pewne  subtelne 
różnice.  Praworządność  według  nich  oznacza  bardziej  respekt,  szacunek  dla 
prawa,  ale  z  pozycji  obywateli  traktowanych  podmiotowo,  a  to  oznacza,  że 
prawo widziane z ich perspektywy jest dla społeczeństwa, a nie społeczeństwo  
dla prawa i że o jego przestrzeganie troszczą się wszyscy, a nie tylko władza. 
Zgodnie  z  ich  odczuciami,  legalizm  promuje  raczej  ideę,  że  obywatele  są  
bardziej dla prawa niż prawo jest dla nich i że nierzadko je lekceważą, a nawet 
stawiają mu opór, w wyniku czego  przestrzeganie tego prawa jest wymuszane 
przez władzę. 

Trzeba przyznać, że takie poglądy nie są całkiem wyssane z palca i coś 
w nich jest. Myślą przewodnią legalizmu jest rzymska zasada dura lex, sed lex  
(twarde  prawo,  ale  prawo)346.  Ta  prawnicza  reguła  wyraża  absolutną 
nadrzędność norm prawa i nakazuje bezwzględne stosowanie się do przepisów 
każdej ustawy, bez żadnych wyjątków, niezależnie od stopnia uciążliwości tych 
przepisów i konsekwencji dla tego, który jest obowiązany je stosować, nawet  
wtedy,  gdyby  określony  przepis  był  postrzegany  jako  niewłaściwy  lub 
niesprawiedliwy. Na straży legalizmu stoi władza  państwowa, która wymaga od 
obywateli  bezwzględnego  posłuszeństwa  i  egzekwuje  to  posłuszeństwo  za 
pomocą aparatu ścigania i represji.

346 Zasada ta opiera się na jednej z wypowiedzi Ulpiana. Urodzony w II wieku naszej ery Gnaeus 
Domitius Annius Ulpianus był jurystą i pisarzem epoki cesarstwa rzymskiego. Fragmenty jego 
pism stanowią znaczną część kodyfikacji prawa rzymskiego, podjętej w VI wieku naszej ery 
przez cesarza Justyniana I Wielkiego.
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Niewątpliwie legalizm wydaje się iluzoryczny i bezzasadny w sytuacji,  
gdy prawem jest  widzimisię  absolutnego  monarchy lub  dyktatora.  Jednak w 
wielu  systemach  uwzględniających  w  dużej  mierze  prawa  obywateli,  a 
zwłaszcza w systemach w pełni demokratycznych347, nie można kwestionować 
legalizmu, bo jest on jedną z ich podstaw. Obecnie ludzie nie potrafią jeszcze  
całkowicie sami się pilnować, sami o sobie stanowić i sami rozstrzygać swoje  
dylematy w oparciu o własne poczucie sprawiedliwości i o własną mądrość, bo 
jeszcze  nie  osiągnęli  odpowiedniego  poziomu   rozwoju,  który  by  im  to 
umożliwiał.  Dotyczy to zarówno władz państwowych jak i obywateli. Dlatego 
wszyscy muszą w mniejszym lub większym stopniu przestrzegać określonych 
praw, bo istnieje uzasadniona obawa, że bez tych praw państwo nie działałoby 
skutecznie i efektywnie, a być może nawet zapanowałyby w nim wtedy chaos, 
samowola  i  anarchia.  Niewątpliwie,  obecnie  ludzkość  jeszcze  wydaje  się 
potrzebować  legalizmu,   jednak  to  nie  może  pozostawać  w  sprzeczności  z 
regułą, że prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Dlatego prawo musi 
zawsze służyć dobru wszystkich obywateli. Drugą konieczną regułą jest to, że 
prawo  musi  być  skonstruowane  mądrze,  logicznie  i  jednoznacznie,  bez 
istnienia  w  nim  sprzeczności,  ale  i  też  bez  luk,  które  utrudniałyby  lub 
uniemożliwiały jego właściwe stosowanie348. Trzecią zasadą powinno być to, że 
prawo w powszechnym odczuciu społecznym nie powinno być postrzegane 
jako  niewłaściwe  lub  niesprawiedliwe.  Jeżeli  opinia  publiczna  źle  się 
wypowiada o istniejącym prawie, to najprawdopodobniej z tym prawem jest coś 
nie tak.  Jeśli  ludzie w życiu codziennym masowo nie przestrzegają  prawa, a 
władza nie potrafi  skutecznie temu przeciwdziałać, to tym bardziej  jest coś z 
tym prawem nie tak.

Legalizm powinien  być  konsekwencją  poszanowana  prawa  i  dlatego 
kary i represje nie mogą być podstawowym, a tym bardziej jedynym sposobem 
jego  utrzymywania.  Respekt  dla  prawa  musi  wytworzyć  się  w  sposób 
naturalny,  w  wyniku  uznania,  że  jest  ono  w  pełni  jasne,  mądre,  słuszne, 
użyteczne,  sprawiedliwe  i  nieodzowne;  nie  należy go  w jakikolwiek  sposób 
narzucać.  Jeśli prawo jest niezrozumiałe, lub jeśli nawet jest zrozumiałe, ale z  
jakichś  powodów  nie  jest  powszechnie  akceptowane,  to  nigdy  nie  będzie 
powszechnie i w pełni przestrzegane, a jeśli nawet w jakimś stopniu będzie, to 
tylko w wyniku strachu przed represjami349.

347 Chodzi tu o tego rodzaju ustroje, które są powszechnie uznawane za w pełni demokratyczne. 
Ale, czy one rzeczywiście są takie? Obecnie coraz więcej ludzi ma co do tego wątpliwości.

348 Niestety,  często  w  praktyce  tak  nie  jest,  bo  prawo  nierzadko  zawiera  nieprecyzyjne 
sformułowania  ogólne  i  dopiero  utworzenie  tzw.  przepisów  wykonawczych  umożliwia 
jednoznaczne jego użycie.

349 Mówi  się,  że  w  hitlerowskich  Niemczech  w  znaczący  sposób  zmalała  przestępczość.  
Prawdopodobnie stało się to głównie z powodu tego, że nazistowski rząd tego kraju był bardzo 
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Systemy społeczne promujące legalizm zakładają, że nie ma i nie może 
być  niczego  ponad  prawem.  W  ustrojach  tych  do  rozstrzygania  kwestii 
prawnych powołane są sądy.   Ich postanowienia,  po wyczerpaniu wszystkich 
możliwości odwoławczych, są zawsze uważane za ostateczne i niepodważalne. 
Taki stan rzeczy byłby niewątpliwie do zaakceptowania, gdyby wszelkie prawa 
stanowione  były  w  pełni  doskonałe.  Niestety,  prawa,  które  mają  prowadzić 
niedoskonałych  ludzi  ścieżkami  prawości  i  sprawiedliwości,  są  wymyślone 
przez równie niedoskonałe umysły ludzkie. W dodatku nie są one stanowione 
przez  elitarnych  przedstawicieli  społeczeństwa,  którzy  mają  dużą  wiedzę  o 
życiu i przejawiają najwyższą mądrość, rozwagę i roztropność, ale przez posłów 
o różnym poziomie zarówno intelektualnego jak i duchowego rozwoju, którzy 
zostali  wybrani  nierzadko  przez  podobnych  im  ludzi,  często  tylko  z  tych 
powodów,  że  różnymi  socjotechnicznymi  metodami  potrafili  ich  do  siebie 
skutecznie przekonać i przyciągnąć, potrafili im zaimponować i pozytywnie ich 
do  siebie  nastawić.  Dlatego  wszelkie  prawa  stanowione  są  niewątpliwie, 
przynajmniej  w  pewnym  stopniu,   ułomne,  często  zawierają  niejasne  lub 
niejednoznaczne sformułowania, błędy nie tylko formalne ale i merytoryczne, a 
także  luki  i  sprzeczności.  Nierzadko  obejmują  to,  czego  nie  powinny 
obejmować  i  nie  obejmują  tego,  co  powinny.  Nawet  w  ustrojach  w  pełni 
demokratycznych  są  one  w  mniejszym  lub  większym  stopniu  nasączone 
ideologią  i  przekonaniami,  jakie  przejawiają  posłowie  należący do rządzącej 
partii.  Ponadto intencje kreowania takich praw często nie obejmują dobra całej  
ludzkości,  ale  są  nakierowane  tylko  na  dobro  określonych  jednostek  czy 
określonych  zbiorowości  i  w  konsekwencji  prawa  te  służą  przed  wszystkim 
interesom pewnych  grup  trzymających  władzę,   interesom wybranych  partii  
politycznych,  klas  społecznych,  grup  wyznaniowych,  grup  zawodowych, 
korporacji, itp.

Stanowione prawa są w większym lub mniejszym stopniu ułomne  nie 
tylko dlatego, że ci, którzy je tworzą oraz ci, którzy je przyjmują i zatwierdzają 
w parlamencie,  nie  mają  do  tego  wystarczających  kompetencji.  Często  sam 
sposób  legislacji  pozostawia  wiele  do  życzenia.  Aby  tworzone  prawo  było 
powszechnie  aprobowane  i  skutecznie  działało,  powinno  być  dobrze 
przemyślane i zanim zostanie uchwalone, musi w procesie kreacji wielokrotnie 
przechodzić przez geste sita i skuteczne filtry ustanowione przez ludzi mądrych 
i kompetentnych, którzy będą je oceniać i wprowadzać odpowiednie korekty do 
projektu.  W parlamentach  dwuizbowych  istnieje  również możliwość  korekt  i  
poprawek dokonanych  w izbie  wyższej,  a  także  współuczestniczenie  w tych 
działaniach głowy państwa (np. veto prezydenckie). To stwarza możliwość jego 
doskonalenia i pozwala uniknąć wielu błędów i uchybień. Niestety, taki proces 

represyjny. 
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legislacyjny musi  trwać i  czasem wymaga nawet dużej  ilości  czasu. Problem 
polega na tym, że niekiedy władza czasu nie ma lub nie chce go mieć i dąży do 
szybkiego,  a  bywa,  że  nawet  błyskawicznego uchwalania  i  wprowadzania  w 
życie  ustanawianych  praw.  Jeśli  ta  władza  ma  wystarczającą  parlamentarną 
większość  i  „swojego”  prezydenta,  to  ustawy mogą  być  pisane  szybko,  „na 
kolanie”, parlament je uchwala w jednym dniu (lub nawet nocą?!), w następnym 
zatwierdza je  izba wyższa i  w najkrótszym możliwym terminie  podpisuje  je  
prezydent.  Posłowie posłusznie, a niekiedy nawet bezmyślnie i  bezkrytycznie 
głosują  za  tymi  ustawami  tylko  dla  tego,  że  stoi  za  nimi  ich  partia  lub  jej 
przywódca. Lojalność wobec swojego ugrupowania i wobec jego szefa staje się 
dla  nich  najwyższym priorytetem.  Zapominają  przez  kogo  zostali  wybrani  i 
komu powinni  służyć350.  Takie  ustawy nie  mogą  być dobre.  Niestety,  tego 
rodzaju  praktyki  były i  są  nadal   stosowane  w Polsce,  zwłaszcza za rządów 
PIS-u.

Każda  władza  państwowa  ma  tendencję  do  stawiania  na  legalizm w 
odniesieniu  do  swoich  obywateli  i  do  pobłażania  sobie  w  tej  kwestii  w 
odniesieniu do samej siebie. Dotyczy to nie tylko systemów autorytarnych ale  
również wszelkich ustrojów uważanych lub podających się za demokratyczne.  
Rządzący  chcieliby  w  wielu  sprawach  ograniczać  wolność  rządzonych, 
wymuszając  na  nich  respekt  dla  władzy,  posłuszeństwo  i  bezwzględne 
przestrzeganie prawa. Dla samych siebie pragnęliby pozostawić dużą swobodę 
działania,  nawet  gdy wykracza ono poza zakres  kompetencji  udzielonych  im 
przez konstytucję i obowiązujące ustawy.  Czasami dochodzi nawet do tego, że 
władza  łamie  swoje  własne  postanowienia.  Ewidentnym  przykładem  było 
tworzenie  rozporządzeń  narzucających  obywatelom  obostrzenia  w  okresie 
epidemii  koronawirusa  i  ostentacyjne  łamanie  ich  przez  niektórych 
przedstawicieli  władzy,  w tym najwyższych jej  dostojników (np.  nienoszenie 
maseczek  wraz  z  niezachowaniem  odpowiedniego  dystansu  społecznego, 
łamanie zakazu wchodzenia na teren określonych obiektów i organizowania tam 
uroczystości,  itp.).   Postulat  ścisłego legalizmu dla  rządzonych  i  liberalizmu 
prawniczego dla rządzących trafnie określa przysłowie „co wolno wojewodzie, 
to nie tobie smrodzie”.

Postawa: „dla władzy swoboda a dla obywateli przymus” jest z punktu 
widzenia prawdziwej demokracji  błędna i świadczy o autorytarnych zapędach 
państwa. Każdy rząd ze skłonnością do autorytaryzmu woli sprawować władzę 
nad uległym i posłusznym społeczeństwem, ponieważ sprawia ono wtedy mniej 
kłopotu i  łatwiej  nim manipulować.  Jest  to sytuacja  wygodna dla władzy ale 

350 Taka postawa posłów była zjawiskiem powszechnym za rządów komunistycznych. Odgrywali 
wówczas rolę bezwolnych automatów stosujących się się do tzw. „linii partii” i dyrektyw jej  
pierwszego sekretarza.
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uciążliwa dla  obywateli.  A jak ta sprawa wygląda z nadrzędnej  perspektywy 
opartej  na kryterium społecznego dobra? Społeczna mądrość mówi wtedy,  że 
jedną z najważniejszych podstaw wszelkiej  legislacji,  jak również praktyki 
stosowania  aktów  prawnych  powinna  być  wolność.  Przymus  można 
wprowadzać  do  prawa  tylko  w  przypadkach  wyjątkowych  i  absolutnie 
koniecznych.  Nie należy ludzi pętać zbędnymi  zakazami,  chyba  że w sposób 
ewidentny  wymaga  tego  dobro  wspólne.  Ludzie  mają  tendencję  do  zero-
jedynkowego traktowania wszystkiego. Wiele rzeczy jest dla nich albo czarne 
albo białe, albo słuszne albo niesłuszne, albo dobre albo złe. Nie ma miejsca na 
odcienie  pośrednie.  Dlatego  w  mentalności  każdej  władzy  dominuje 
paradygmat: zakazać lub zezwolić. Tymczasem życie, w całej swojej wielkości, 
rozciągłości i głębi wcale nie jest zero-jedynkowe. 

Ci, którzy stoją u steru państwa, starają się ingerować w życie obywateli  
na wszystkie możliwe sposoby, ograniczając ich wolność. Na przykład poprzez 
odpowiednie prawodawstwo usiłują ograniczyć ich prawo do ryzyka. Wszelkie 
odmiany  szlachetnego  ryzyka  podejmowane  dla  dobra  wspólnego  lub  dobra 
innych, np. ryzyko badawcze, sportowe, branżowe, komercyjne lub wojenne, są 
często w pełni tolerowane, a niekiedy nawet wysławiane, ale dotyczy to wtedy 
tylko wybranych dziedzin życia i wybranych sytuacji. Pomijając stany wyższej 
konieczności,  większość  przejawów  ryzyka  indywidualnego  jest  potępiana  i 
uważana  za  naganną.  Jeżeli  zawodnik  sportowy  uczestnicząc  w  wyścigach 
samochodowych  lub  motocyklowych  przekracza  wszelkie  normy 
bezpieczeństwa  jadąc  z  prędkością,  która  w  normalnych  warunkach  byłaby 
uznana za niebezpieczną, wówczas uchodzi  mu to na sucho,  a nawet dostaje 
nagrodę, gdy przyjedzie pierwszy na metę. Jeśli zginie w wypadku, wszyscy go 
żałują, ale nie krytykują jego ryzykownego zachowania (bo jest ono normą w 
sporcie wyczynowym), krótko stwierdzając: „No cóż, tak czasem w tego rodzaju 
sporcie bywa”.  Każdy indywidualny ryzykant, który czyni to na własną rękę, 
nie  mając  za  sobą  instytucji  wspierających  i  kibiców,  zostaje  oskarżony  o 
brawurę  i  potępiony.  Jeśli  kierowca  wyścigowy  uczestnicząc  w  zawodach 
wypadnie z trasy na zakręcie, przebije barierki i zabije przy tym paru kibiców, 
to  jest  znacznie  łatwiej  usprawiedliwiany  niż  zwykły  użytkownik  drogi. 
Najczęściej nie oskarża się go o niezachowanie należytej ostrożności i jazdę z 
nadmierną  prędkością  (wszak maksymalizacja  prędkości  jest  istotą  wszelkich 
wyścigów), a całe zdarzenie traktuje się jako nieszczęśliwy wypadek. Jeśli się  
już  czasem  kogoś  obwinia,  to  raczej  tych  co  pozwolili  kibicom  stać  w 
nieodpowiednim miejscu  lub  postawili  zbyt  słabe  barierki.  Zwykły kierowca 
nigdy nie zostałby tak pobłażliwie potraktowany. 

Jest  oczywiste,  że  jeśli  ktoś  podejmując  jakieś  ryzyko  stwarza 
niebezpieczeństwo  nie  tylko  dla  siebie,  ale  i  dla  innych,  to  bez  wątpienia  
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wszelkie  zakazy  są  w  mniejszym  lub  większym  stopniu  uzasadnione.  Na 
przykład każdy kierowca, który przekracza dopuszczalną prędkość lub prowadzi 
w  stanie  upojenia  alkoholowego,  stwarza  niebezpieczeństwo  dla  wielu 
użytkowników  drogi.  Również  ten,  który  nie  stosuje  się  do  obostrzeń 
związanych z ryzykiem epidemicznym i nie zakłada wymaganej  maseczki  na 
twarz, zagraża nie tylko sobie ale i innym, bo przecież  może ich zakazić. W 
takich przypadkach rygorystyczny legalizm w stosowaniu  prawa jest  w pełni  
uzasadniony. Jednak władza często zakazuje czegoś, co jest ryzykowne tylko dla 
samego ryzykanta i dla nikogo innego. Jako przykład można podać zakaz jazdy 
bez zapiętych  pasów bezpieczeństwa (lub równoważny temu zakazowi  nakaz 
jazdy  z  zapiętymi  pasami).  Złamanie  tego  zakazu  może  stwarzać  pewne 
niebezpieczeństwo  tylko  dla  osoby,  która  pasów nie  zapięła  (choć  znane  są 
przypadki,  że  zapięcie  pasów zabija,  a  niezapięcie  ich  ratuje  życie).  Jednak 
użytkownika samochodu bez zapiętych pasów karze się mandatem. Podobnie się 
sprawa  przedstawia  z  obowiązkowymi  kaskami  dla  motocyklistów.  Inny 
przykład to użycie konopi popularnie nazywanych marihuaną. Ten, kto spożył 
lub zapalił marihuanę może szkodzić tylko sobie, choć są tacy, co ewentualną 
szkodliwość tego zioła poddają w wątpliwość. Ta używka, w przeciwieństwie 
do alkoholu, najczęściej  nie wywołuje agresji,  ale raczej wesołość. Używanie  
marihuany nie stwarza wielkiego niebezpieczeństwa dla używającego, a on z 
kolei  nie  stanowi  ryzyka  dla  otoczenia,  oczywiście  pod  warunkiem,  że  nie 
prowadzi  wtedy  żadnego  pojazdu.  A  jednak  władza  zakazuje  nie  tylko 
używania,  ale  nawet  posiadania  tej  rośliny.  Takie  regulacje  prawne  są 
przejawem autorytaryzmu władzy i policzkiem dla wolności osobistej. Nie służy 
to ani dobru indywidualnemu ani publicznemu i chyba jest przejawem jakichś 
nieuzasadnionych  lęków  lub  powodowane  jest  jakimś  koniunkturalizmem 
politycznym. Każdy dorosły i poczytalny człowiek powinien mieć prawo do 
indywidualnego ryzyka, które nie stwarza zagrożenia dla nikogo innego. To 
koresponduje  z  imperatywem  wolności,  który  jest  jednym  z  praw 
naturalnych wszechświata. Nie wolno tylko narażać na ryzyko innych bez 
ich  zgody.  Dotyczyć  to  powinno  nie  tylko  himalaistów  zdobywających 
niebezpieczne  szczyty  czy  kierowców  wyścigowych  „Formuły  1”  ale  i 
wszystkich  innych  dorosłych  ryzykantów.  Niestety,  zamysły  legislatorów nie 
zawsze  są  nakierowane  na  prawdziwe  dobro  indywidualne  i  społeczne,  a 
niektóre istniejące regulacje prawne niekiedy bywają odzwierciedleniem jakichś 
społecznych fobii351.
351 Na przykład władze lokalne bardzo często wolą postawić nad wodą tablicę z zakazem kąpieli  

niż  ostrzeżenie  o  niebezpieczeństwie  utonięcia.  Dlaczego  tak  się  dzieje?  Gdy ktoś  gdzieś 
utonie, wówczas natychmiast wszyscy, w tym wszelkie media, atakują urzędników, oskarżając  
ich, że nic nie zrobili, aby do tego nie dopuścić. Stawiają więc oni w sposób asekurancki zakaz 
kąpieli i nikt im wtedy nic już nie może zarzucić. Ludzie nie przestrzegają zakazu i topią się  
nadal, ale wówczas jest to już ich wyłączna wina.
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Oczywiście  należy  odróżnić  ryzyko  świadomie  zaplanowane od 
ryzyka  wynikającego  z  nadmiernej  pewności  siebie  i  niepotrzebnej 
brawury, a także powodowanego z niewiedzą, głupotą lub bezmyślnością. 
Każdy,  kto korzystając z przywileju wolności podejmuje jakieś niebezpieczne 
działania,  musi  wiedzieć  na  co  się  naraża.  Aktywizując  swoje  potencjały 
mądrości, powinien on dobrze rozważyć wszelkie za i przeciw, zanim podejmie 
ostateczną decyzję. Na przykład himalaista, zanim podejmie się uczestnictwa w 
wyprawie i wejścia na niebezpieczny szczyt, dokładnie planuje trasę, analizuje 
warunki pogodowe, szacuje możliwe zagrożenia, po czym dokonuje mniej lub 
bardziej  ryzykownego,  ale przemyślanego wyboru.  Z drugiej  strony ktoś, kto 
skacze do wody na głowę, nie sprawdziwszy uprzednio, jak głęboka jest woda, 
do której skacze, nie jest  świadomym ryzykantem –  jest  po prostu głupcem.  
Podobnie jazda samochodem lub nawet tylko kąpiel w morzu, rzece lub jeziorze 
w stanie upojenia alkoholowego jest przejawem bezmyślności  wynikającym z 
braku  wiedzy i  wyobraźni.  Aby w  pełni  skorzystać  z  prawa do wolności, 
trzeba   działać  świadomie,  zdając  sobie  w  pełni  sprawę  z  możliwych 
konsekwencji  swoich  wyborów.  Prawo  nie  powinno  nikomu  w  tym 
przeszkadzać,  o  ile  owe  działania  zostały  podjęte  w  sposób  celowy  i 
przemyślany oraz nie stwarzają niebezpieczeństwa dla innych. Ustawodawstwo 
nie  może  ludziom  wiązać  rąk,  powinno  jedynie  obligować  wszystkich,  a 
szczególnie  władzę  państwową,  do  propagowania  wiedzy na  temat  ogólnych 
zasad  bezpieczeństwa,  skutków  podejmowania  niebezpiecznych  działań  i 
minimalizacji  wszelkiego  ryzyka,  tak  aby  każdy  był  w  pełni  świadomy 
możliwych  następstw  tego,  co  zamierza  uczynić.   Rolą  państwa  nie  jest 
nakazywać i zakazywać, ale jedynie informować i ostrzegać. Ostrzeganie jest 
odwoływaniem się do ludzkiego rozsądku i  roztropności, podczas gdy zakazy i 
nakazy są wymuszaniem bezmyślnego posłuszeństwa. Prawdziwie prospołeczna 
władza  powinna  traktować  ludzi  podmiotowo,  chroniąc  ich  bardziej  przed 
niewiedzą  i  stymulując  ich  mądrość,  niż  pętać  ograniczeniami.  Powinna 
traktować  ich  jako  świadomych  współtwórców  państwa  obywatelskiego  i 
wymagać  od  nich  odpowiedzialności a  nie  posłuszeństwa.  Brak zakazów  i 
nakazów nie może być rozumiany jako  uwolnienie od odpowiedzialności za 
swoje  czyny.  Każe  działanie  wywołuje  określone  konsekwencje  dla 
działającego,  które  zawsze  musi  on  ponieść.  Gdy  ktoś  podejmie  decyzję 
zignorowania  jakiegoś zakazu ustanowionego w ruchu drogowym,  bo wie na 
pewno, że nikomu przez to nie zagrozi, to ta decyzja powinna być uznana za 
dopuszczalną. Jeśli jednak czyniąc to spowoduje groźny wypadek, to powinien 
ponieść  przewidzianą  prawem odpowiedzialność  za  swój  nierozważny  czyn. 
Nadrzędną  zasadą  prawa  powinno  być  bowiem  dobro  człowieka  a  nie 
bezrozumna represyjność. 
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Jeśli  nawet  intencje  tworzenia  określonych  praw są  szlachetne  i  ich 
celem jest służenie dobru ludzkości, to sposób ich wyrażenia w ustawach może 
być na tyle niedokładny, że mogą być one potem różnie interpretowane. Dlatego 
też  ustawodawca  nierzadko  upoważnia  rząd  do  wydawania  tzw.  aktów 
wykonawczych  w  szczegółach,  których  nie  potrafił  wyrazić  w  ustawie 
zasadniczej  i  które  wymagają  doprecyzowania.  Być  może  w  wyjątkowych 
przypadkach jest to potrzebne, ale wydaje się, że generalnie trzeba by taki stan 
rzeczy uznać za porażkę legislacyjną. O ostatecznym kształcie ustawy decyduje  
bowiem  nie  ustawodawca,  ale  władza  wykonawcza.  Złośliwie  można  by 
powiedzieć, że prawodawcom nie chciało się ruszyć głową i dobrze pomyśleć, 
dlatego zwalili to na rząd.  Na domiar złego trzeba jeszcze stwierdzić, że nawet 
akty wykonawcze nie gwarantują stuprocentowej precyzji ustaw.

Ludzie chcieliby mieć dobre regulacje prawne, ale w praktyce trudno to 
osiągnąć.  Istnieje  problem dualizmu ducha i  litery  prawa.  Duch prawa to 
zamysł,  jaki  przyświecał  legislatorom,  intencja,  z jaką dane prawo tworzono, 
określająca cele jakie za pomocą tego prawa można osiągnąć. Litera prawa to  
konkretny zapis w kodeksie, to słowa, poprzez które prawodawcy chcieli swój 
zamysł  wyrazić.  Z  przedstawionych  wywodów wynika,  że  nie  zawsze  litera 
prawa  w  pełni  oddaje  jego  ducha.  Litera  prawa  często  wyraża  tego  ducha 
niedokładnie  i  nie  obejmuje  wszystkich  możliwych  sytuacji,  w  jakich 
przychodzi to prawo stosować. Istnieje całe multum możliwych do zaistnienia 
faktów,  które mogą być rozstrzygnięte poprzez ducha prawa, ale które zupełnie 
nie mieszczą się w granicach jego litery.  Są również i  takie zdarzenia,  które 
duch prawa postrzega zupełnie inaczej niż literalnie zapisana ustawa. Intencją  
ustawodawców może być niewątpliwie działanie dla dobra obywateli, ale ścisłe 
i dosłowne zastosowanie określonego zapisu legislacyjnego może być dla nich 
niekorzystne lub nawet spowodować jakąś ludzką krzywdę.

A  oto  kilka  przykładów.  Pierwszy z  nich  jest  następujący:  Jeżeli  w 
wyniku  awarii  systemu  sterowania  oświetleniem na  skrzyżowaniu  wszystkie 
sygnalizatory  pokazują  czerwone  światło,  to  litera  prawa  wymaga,  aby 
przejeżdżający  przez  to  skrzyżowanie  nie  wjeżdżali  nań  i  zatrzymali  swoje 
pojazdy. W takiej sytuacji na ekipę naprawczą można by długo czekać, a tylko 
od  sprawności  i  dobrej  woli  policji  zależałoby,  czy  i  kiedy  zostanie 
wydelegowany  policjant  zapewniający  właściwą  regulację  ruchu.  Gdyby 
chodziło o bardzo ruchliwe skrzyżowanie, na którym tworzą się duże korki, to 
można by przypuszczać, że nastąpiłoby to stosunkowo szybko. Ale jeśli awaria 
wydarzyłaby się w mało ruchliwym i  mało znaczącym miejscu,  to być  może 
trzeba by czekać na reakcję służb kilka godzin, a nawet kilka dni352. Co w takiej 

352 W  razie  niemożności  szybkiej  naprawy  można  by  również  wyłączyć  te  światła  poprzez 
odcięcie dopływu zasilania, ale wymagałoby to też niezwłocznej reakcji odpowiednich służb.   
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sytuacji powinni zrobić kierowcy? Stać kilka godzin na czerwonym świetle, czy 
przejechać to skrzyżowanie? A może zawrócić, o ile to możliwe, i wybrać inną 
drogę?  A  jeśli  żadnego  innego  objazdu  nie  ma?  Problem  przejazdu,  czy 
przejścia pieszego na czerwonym świetle ma swój szerszy aspekt. Idea regulacji  
przejazdu za pomocą świateł zdaje egzamin na w miarę ruchliwych ulicach. Jej  
myślą  przewodnią  jest  dążenie  do  usprawnienia  ruchu  i  zwiększenia 
bezpieczeństwa  użytkowników  dróg.  Wykreowano  więc  zapis  prawny, 
zakazujący kierowcom wjazd, a pieszym przechodzenie na czerwonym świetle. 
Ale co wtedy,  jeśli  ze względu na miejsce lub porę dnia, ruch na drodze jest  
znikomy?  Wówczas  użytkownik  drogi,  który  dotarł  do  skrzyżowania  musi 
niepotrzebnie czekać, aż zapali się zielone światło, mimo że w odległości pół 
kilometra  od skrzyżowania,  po obu jego stronach,  nie  ma żadnego pojazdu i  
droga jest pusta.  Wtedy ów użytkownik uświadamia sobie bezsens literalnego 
traktowania  prawa. Jeśli  jest  on niecierpliwy lub z jakichś  powodów mu się 
spieszy, może przekroczyć to skrzyżowanie na czerwonym świetle, co grozi mu 
mandatem i  ewentualnie  punktami  karnymi  (gdy jest  kierowcą).   Jednak nie  
postępuje  on wtedy sprzecznie z duchem prawa, bo przecież nie utrudnił ruchu i 
nikomu nie zagroził. Narusza tylko jego literę. Niestety policja w tej sytuacji  
jest zwykle bezlitosna i ma on mandat jak w banku. Inny przykład to kwestia 
pomocy osobie chorej  i znajdującej  się w ciężkiej sytuacji  materialnej,  której  
przepisy nie pozwalają pomóc, bo nie spełnia ona jednego z wymyślonych przez 
prawodawców  kryteriów,  lub  nie  dopełniła  wcześniej  jakichś  wymaganych 
formalności.  Władza  w  takiej  sytuacji  odmawia  wszelkiego  działania, 
motywując to tym, że nie może ona postępować poza granicami prawa. Ale co z 
moralnego  punktu  widzenia  jest  wtedy  ważniejsze,  litera  czy  duch  prawa? 
Kolejny przykład to kradzież z głodu. Litera prawa jest tu złamana, ale duch nie 
jest, bo prawo do posiłku jest naturalnym przywilejem każdego człowieka i jeśli  
ktoś nie ma za co kupić chleba i nikt nie chce się z nim tym chlebem podzielić, 
to wówczas ten człowiek ma prawo moralne, aby zdobyć go w każdy możliwy 
sposób.  Niestety,  wskutek  nadmiernej  surowości  dawnego  prawa,  bohater 
powieści  Wiktora  Hugo  „Nędznicy”   zapłacił  za  długoletnim  wiezieniem353. 
Dobro człowieka i jego priorytet względem bezdusznego legalizmu domaga się, 
aby każde  złamanie  prawa powodowane  stanem wyższej  konieczności,  które 
pozwala  uniknąć  jakiegoś  większego  zła,  było  moralnie  akceptowalne. 
Warunkiem koniecznym akceptacji  takiej  zasady jest  tu  jednak to,  aby samo 
naruszenie prawa nie powodowało zła, lub aby to zło było nieporównywalnie  
mniejsze od tego, którego udało się  w ten sposób uniknąć. 

353 Podobno pisarz oparł się tu na fakcie autentycznym.
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Dochodzimy więc do kwestii etycznych. Problem legalizmu polega na 
tym,  że  stawia  on  prawo  ponad  wszystko354.  Wymaga  bezwzględnego 
posłuszeństwa,  co  nierzadko  wymusza  ignorowanie  ducha  prawa,  albowiem 
jeśli duch prawa i jego litera nie są  zgodne, to wtedy odwołanie się do ducha  
prawa  jest zawsze aktem nieposłuszeństwa wobec jego litery. Ślepe, bezmyślne 
i  bezkrytyczne  stosowanie  się  w  każdej  sytuacji  tylko  do  litery  prawa 
wyklucza ocenę moralną tej sytuacji. Jednak wielu ludzi reaktywnych tak 
właśnie czyni. Zabijają oni wówczas człowieczeństwo w sobie i sprowadzają 
się do roli automatu. Uwalniają się również od wszelkiej odpowiedzialności za 
swoje  decyzje,  usprawiedliwiając  swoje  działania  słowami:  „Przecież 
postąpiłem zgodnie  z prawem”.  W ogóle  nie  rozważają  aspektów moralnych 
podejmowanych decyzji, nie przychodzi im do głowy aby zastanowić się, czy to,  
co robią,  komuś  szkodzi  czy nie.  Nie  kierują  się  też  własną  mądrością  oraz 
ignorują  to,  co  mówi  im  ich  własne  sumienie.  Litera  prawa  jest  dla  nich  
najważniejsza.  Tak postępuje  wielu ludzi,  w tym również sędziowie,  których 
działania i  wyroki  opierają  się na literze prawa, bez względu na to, w jakim 
stopniu  jest  to  niedorzeczne355 lub  w jakim stopniu  krzywdzą  w ten  sposób 
osądzanych356.  

Z drugiej  strony istnieją  jednostki,  które  z  reguły nie  są  skłonne  do 
podporządkowania się prawu, chociaż nie zawsze mają w sobie wystarczające 
poczucie  odpowiedzialności  za  swoje  czyny.  Ich  niechęć  do  posłuszeństwa 
wobec  władzy jest  na  tyle  silna357,  że  bez wahania  łamią  wszelkie  regulacje 
prawne, a zwłaszcza przepisy porządkowe, regulaminy itp358. Myślą przewodnią 

354 Oczywiście,  jak już wspomniano,  istnieją  stany wyższej  konieczności,  gdzie  dla  wyższych 
racji  trzeba złamać prawo.  Policjant  czasem powinien  zabić terrorystę,  aby uratować życie  
wielu ludzi. Człowiek, który zauważył pierwsze płomienie rozpoczynającego się pożaru lasu,  
powinien do niego wkroczyć mimo zakazu wstępu i ugasić ten ogień, o ile jest to możliwe. Z  
legalistycznego punktu widzenia mógłby powiedzieć: „Nie wolno mi wchodzić do lasu, więc 
trudno,  niech się pali”.  W najlepszym razie,  gdyby miał naładowany telefon  komórkowy i  
odpowiedni zasięg, to zadzwoniłby na straż pożarną. Ale zanim ta straż by przyjechała, ogień  
mógłby się już bardzo rozprzestrzenić i ugasić las byłoby wtedy bardzo trudno.

355 Przykładem niedorzeczności działania wymiaru sprawiedliwości jest umieszczenie przez sąd 
ogłoszenia mediach, aby osoba urodzona w 1784 roku stawiła się do sądu, bo w przeciwnym 
razie zostanie uznana za zmarłą. Takie kurczowe i ślepe trzymanie się legalizmu jest wręcz 
śmieszne i zarazem żałosne.

356 Fakt autentyczny. Właściciel piekarni, który nie chcąc wyrzucać na śmietnik czerstwego, nie 
sprzedanego chleba, rozdawał go biednym, został zmasakrowany przez urząd skarbowy, bo nie 
zapłacił odpowiedniego podatku od darowizny. Gdyby zniszczył ten chleb i spisał go na straty, 
wówczas to  ułomne,  chore  prawo by się  go  nie  czepiało.  Postępując  godziwie  i  moralnie 
naraził się na zniszczenie swojej firmy przez instytucję działającą w imieniu państwa.

357 Być  może  ta  niechęć  ma  uwarunkowania  historyczne.  Polacy  często  omijali  prawa 
ustanawiane przez zaborców.

358 Wziętym z życia przykładem jest młody człowiek, który permanentnie pozostawia swój rower 
zapięty na kłódkę, na klatce schodowej bloku mieszkalnego, w miejscu niedozwolonym. Nie 
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tych ludzi jest powiedzenie, że „przepisy są po to, aby je łamać”. Taka postawa 
oznacza  całkowity  brak  szacunku  dla  praworządności.  Mądrość  nakazuje 
przestrzeganie litery prawa, o ile jest ona zgodna z jego duchem. W przeciwnym 
wypadku  trzeba  kierować  się  zdrowym  rozsądkiem  w  oparciu  o  kryterium 
najmniejszego  zła  lub  największego  dobra.  Jednak  całkowite  odrzucenie 
legalizmu jest możliwe tylko dla mądrych i dojrzałych jednostek, które cechuje 
wysoki poziom odpowiedzialności. 

Odpowiedzialność  wymaga  krytycznego spojrzenia  na  literę  prawa,  a 
kreatywność  pomaga  w  znalezieniu  właściwego  rozwiązania  jurystycznego 
problemu,  które  wykracza  poza  legalizm.  Legalizm  w  swoim  obecnym 
kształcie  jest  niedoskonałością  a  może  nawet  i  błędem  nie  w  pełni 
rozwiniętej duchowo ludzkości i chociaż jest on na pewno lepszy od sposobu 
posługiwania  się  prawem  w  czasach  Hammurabiego,  pozostawia  wiele  do 
życzenia,  zwłaszcza  w  kwestiach  etycznych.  Prawo  nie  może  mieć 
najwyższego  priorytetu!  Twierdzenie,  że  nikt  i  nic  nie  może  być  ponad 
prawem jest fałszywe. Ponad prawem powinna być zawsze odpowiedzialność, 
mądrość  i  sprawiedliwość oparta  na  zasadach  etycznych  wypływających  z 
praw  naturalnych.  Te  atrybuty  powinny  być  również  najważniejsze  dla 
legislatorów.  To  właśnie  prawo  powinno  wypływać  ze  sprawiedliwości. 
Sprawiedliwość nie może być wymierzana tylko na podstawie ułomnego prawa. 
Obecnie  stosowana,  prawnicza  definicja  sprawiedliwości  jest  błędna. Prawo 
powinno  być  owocem  sprawiedliwości,  a  nie  sprawiedliwość  owocem 
stosowania prawa. Legalizm należałoby uznać za słuszną zasadę, o ile nie 
koliduje ona z tym, co mówi mądrość, oraz z tym, co wynika z poczucia 
sprawiedliwości  inspirowanego  własnym  sumieniem.  Żaden  legalizm  nie 

znając  numeru  mieszkania  tego  człowieka,  administracja  budynku  wielokrotnie  zostawiała 
przy tym rowerze opieczętowane pismo, które go wzywało do wyprowadzenia roweru z tego  
niedozwolonego miejsca w nieprzekraczalnym terminie, pod groźbą jego usunięcia przez tą 
administrację. Ów rowerzysta za każdym razem nie reagował na to pismo i parkował rower 
wciąż w tym samym miejscu. Taka sytuacja trwa już kilka lat, do dnia dzisiejszego. Trzeba z  
przykrością  stwierdzić,  że ten właściciel  roweru  w gruncie  rzeczy odniósł,  przynajmniej  w 
swoim mniemaniu,  sukces.  Zdał  sobie  sprawę,  że  nikt  mu nic  nie  zrobi,  że  administracja 
budynku  jest  słaba,  pozbawiona  mocy sprawczej  oraz autorytetu  i  wypowiada  groźby bez 
pokrycia.  Dlaczego tak się dzieje? Aby usunąć rower, trzeba by było przeciąć kłódkę.  Być 
może  nikt  z  przedstawicieli  administracji  nie  chciał  się  tego  podjąć,  nie  mając  całkowitej  
pewności,  że  ma  do  tego  uprawnienia,  a  może  też  obawiano  się,  że  wykonawca 
administracyjnej  groźby  zostanie  oskarżony  o  kradzież  lub  zniszczenie  mienia.  Takie 
uprawnienia  ma z pewnością  policja,  ale  może po  prostu  nie  chciała  się zajmować takimi 
duperelami.  Po  co  więc  formułowano  te  fałszywe  groźby?  To  tylko  ośmieszało  owych 
urzędników. Innym przykładem jest ostentacyjne nienoszenie maseczek przez ludzi młodych w 
środkach komunikacji miejskiej w czasie epidemii koronawirusa, wbrew nakazowi władz.



351

może wymuszać posłuszeństwa wobec prawa w sposób ślepy i bezmyślny! A 
zatem legalizm absolutny – nie, ale legalizm oświecony – tak.

Każdy  ma  obowiązek  poddawać  w  wątpliwość  takie  prawa,  które 
pozostają  w  sprzeczności  z  jego  sumieniem,  pod  warunkiem,  że  jest  ono 
właściwie  uformowane  i  nie  opiera  się  tylko  na  czyichś  wątpliwej  jakości 
mniemaniach lub  ślepych zasadach jakiejś religii, ale  jego fundamentem jest 
miłość bezwarunkowa. Wszystko powinno z takiej bezwarunkowej miłości 
wypływać. Tego rodzaju miłość jest, a jeśli nie jest, to powinna być podstawą i 
najważniejszym  kryterium  rozstrzygnięć  mądrych  i  sprawiedliwych. 
Ważniejszy jest więc nie legalizm, ale miłość. Pytanie, czy coś jest zgodne z 
prawem oraz  czy  i  jak  w  razie  złamania  tego  prawa  należy  kogoś  ukarać,  
powinno  być  zawsze  poprzedzone  najpierw  pytaniem: Jak  w  takiej  sytuacji 
postąpiłaby miłość? Bezwarunkowa miłość jest siłą sprawczą wszystkiego we 
wszechświecie  i  powinna mieć  zawsze  najwyższy priorytet. Niestety takie 
stawianie sprawy wymaga wyższego poziomu rozwoju duchowego ludzkości niż 
to  ma  miejsce  obecnie,  dlatego  jest  ono  melodią  przyszłości.  Przedwczesne 
poluzowanie  w  kwestii  legalizmu  nieodpowiedzialni  ludzie  mogliby 
wykorzystywać do nieodpowiedzialnych działań, a jednostki podłe i niegodziwe 
mogłyby go używać do czynienia podłych i niegodziwych rzeczy.  Być może 
groźnie i traumatyczne wydarzenia, jakie ludzkość obecnie zaczyna przeżywać, i 
których  będzie  najprawdopodobniej  doświadczać  w  sposób  jeszcze  bardziej 
nasilony  w  niezbyt  odległym  czasie,  przyśpieszą  proces  jej  duchowego 
dojrzewania i ludzie uświadomią sobie w końcu, że nie legalizm ale miłość jest 
najważniejsza.

Hasło opracowano w 2020 roku. Powrót do spisu treści.

Lichwa
Słowo to jest znane od starożytności, ma swój odpowiednik w niemal 

każdym  języku  i  przez  wiele  wieków  oznaczało  czerpanie  zysków  z 
pożyczania  pieniędzy.  Na  ogół  tego  rodzaju  działalność  wiązała  się  z 
zawarciem umowy, zgodnie z którą pożyczkobiorca zmuszony był do oddawania 
długu powiększonego o wartość odsetek. 

Konieczność  pożyczania  pieniędzy  zwykle  powstawała  wtedy,  gdy 
komuś ich brakowało, więc lichwiarzy odwiedzali najczęściej ludzie znajdujący 
się w trudnej sytuacji życiowej. To zadecydowało o negatywnej ocenie moralnej 
tego procederu, który był postrzegany jako żerowanie na cudzym nieszczęściu. 
Powszechnie  sądzono,  że jedynym właściwym przeznaczeniem pieniędzy jest 
ich  wymiana  na  towary  i  usługi.  Jakąkolwiek  formę  zarabiania  pieniędzy 
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poprzez sam fakt ich posiadania  uważano za coś w rodzaju pasożytnictwa,  a  
nawet  formę  kradzieży.  W  różnych  pismach  religijnych,  np.  w  Starym 
Testamencie,  można  znaleźć  upomnienia  i  przestrogi  dotyczące  lichwy. 
Użyczanie pieniędzy dla zysku potępiał Arystoteles i Platon. Niemal od samego 
początku  potępiał  je  również  kościół  chrześcijański.  Przeciw  lichwie 
wypowiadało się wielu ojców i doktorów kościoła od św. Bazylego Wielkiego i 
św. Ambrożego po św. Tomasza z Akwinu. W średniowieczu za lichwę groziła 
ekskomunika. Negatywny stosunek do pożyczania na procent miały także inne 
doktryny  religijne,  szczególnie  islam był  i  jest  nadal  w  tej  sprawie  bardzo 
rygorystyczny, zakazując takich praktyk aż po dzień dzisiejszy. Również prawo 
świeckie  krajów  średniowiecznej  Europy  sprzeciwiało  się  lichwiarskim 
praktykom; w niektórych krajach groziła za to nawet kara śmierci.   Mimo to 
lichwa była praktykowana, zwłaszcza na wsi.

Negatywna  ocena  moralna  lichwy  miała  pewne  racjonalne, 
ekonomiczne podstawy. Teoretycznie, w stałej puli pieniądza (np. opartego na 
złotych monetach), każdy kto nieprzerwanie pożycza pieniądze na procent i po 
zwrocie  długu  dodaje  do  sumy  posiadanych  pieniędzy  również  odsetki,  w 
końcu, choć czasem dopiero po kilkudziesięciu latach, stanie się posiadaczem 
wszystkich  pieniędzy.   Oczywiście  w  praktyce  do  tego  nie  dochodzi,  bo 
lichwiarze  też  mają  swoje  potrzeby,  na  które  wydają  zarobione  odsetki.  Ale 
zaspokoiwszy  je,  nierzadko  tezauryzują  nadwyżkę  swego  bogactwa.  W 
skrajnym  przypadku  możemy  mieć  do  czynienia  z  sytuacją  podobną  do  tej 
opisanej w „Skąpcu” Moliera, gdzie bogacz w przetartym ubraniu i dziurawych 
skarpetkach  pilnuje  swoich  skrzyni  pełnych  złota.  Tak  więc  duży dochód  z 
lichwy  i  powstały  w  konsekwencji  nadmiar  bogactwa  może  skłaniać  jego 
posiadacza  do  zamykania  swojego majątku  w skarbcu.  Ten  problem stał  się 
jedną  z  przyczyn  upadku  cesarstwa  rzymskiego.  Gromadzenie  złota  w 
prywatnych  rękach  spowodowało,  że  rządzący  zmuszeni  byli  do  „psucia” 
pieniądza, bicia monet z metali innych niż szlachetne. Nastąpił spadek zaufania 
społecznego  do  władzy,  co  zakończyło  dla  państwa  katastrofą.  Następcy 
wyciągnęli  z  tego  właściwe  wnioski.  Przez  kolejne  1000  lat  lichwa  była  
zakazana. 

Jednak w miarę jak pojawiały się i rosły potrzeby kredytowe w handlu,  
argumenty  moralne  przeciw  lichwie  zaczęły  ewoluować.  Twierdzono,  że 
przecież  pożyczanie  pieniędzy związane jest  z ryzykiem,  a  ich  wyzbycie  się 
ogranicza  możliwości  pożyczkodawcy,  dlatego  czerpanie  zysku  z  pożyczek 
można  usprawiedliwić.  Doszło  w  rezultacie  do  tego,  że  w  1545  roku  w 
prawodawstwie  angielskim  zmieniono  definicję  lichwy.  Określono  ją  jako 
pobieranie  zbyt  wysokich  odsetek,  a zatem wypożyczanie  pieniędzy na niski 
procent  stało  się  legalne.   Wkrótce  podobne  zmiany zaczęto  wprowadzać  w 
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innych krajach  Europy, do czego przyczynił się rozwój bankowości handlowej. 
Legalizacja  lichwy doprowadziła  do  tego,  że  coraz  większe  ilości  kredytów 
oferowanych  przez  bankierów  stały  się  ostatecznie  źródłem  sukcesu  i  
komercyjnej ekspansji Europy. W końcu zarówno judaizm jak i chrześcijaństwo 
zmuszone zostały do akceptacji procederu pożyczania dla zysku359. Tyko islam 
jest wciąż nieprzejednany w kwestii potępiania lichwiarstwa. 

Obecnie  w większości  krajów świata,  w tym we  wszystkich  krajach 
cywilizacji  Zachodu,  panuje  pogląd,  że  idea zarabiania  pieniędzy za pomocą 
pieniędzy jest  tym ideałem kapitalizmu,  do  którego trzeba  zmierzać.   Wielu 
ludzi  uważa,  że  wcale  nie  trzeba  pracować,  wystarczy  mieć  pieniądze  i 
odpowiednio nimi rozporządzać, a wtedy to one będą na nich pracować. Znane 
od dawien  dawna hasło  „oszczędnością  i  pracą  ludzie  się  bogacą”  poszło  w 
odstawkę.

Zmiana  oceny  moralnej  procederu  pożyczania  dla  zysku  i 
przedefiniowanie pojęcia lichwy to klasyczny przykład relatywizmu moralnego. 
To, co kiedyś było złe, nagle stało się dobre, a w dodatku granice tego dobra 
zostały określone niejasno. Bo cóż to znaczy pobieranie nadmiernych odsetek 
od pożyczek pieniężnych? Dla kogoś może być to więcej niż 2%, a dla kogoś 
innego  –  więcej  niż  20%.  W  Polsce  międzywojennej  lichwą  nazywano 
oprocentowanie pożyczki wyższe niż 10%. Obecnie oprocentowanie kredytów 
bankowych jest zmienne360, a w latach powojennych w naszym kraju nierzadko 
przekraczało tę granicę361. Jednak w odniesieniu do banków, udzielania takich, 
nawet  wysoko  oprocentowanych  kredytów  na  ogół  nie  traktuje  się  jako 
lichwiarstwa  bez względu na  wysokość  pobieranych  odsetek,  a  proceder  ten 
zwykle odnoszony jest do transakcji pomiędzy osobami fizycznymi362.

359 W  kościele  katolickim,  w  obecnie  obowiązującej  wersji  katechizmu  (wydawnictwo 
Pallotinum, Poznań, 1994), w indeksie tematycznym na końcu książki słowo „lichwa” w ogóle 
nie występuje.

360 W celu zapobieżenia lichwie w różnych krajach nakładano często zmieniane ustawowe granice 
na maksymalną wysokość odsetek. W USA zależało to od konkretnego stanu i podejmowano 
w tej kwestii nawet decyzje ekstremalne. Np. w stanie Delaware w 1981 roku zniesiono górną  
granicę  odsetek  od  wszelkich  transakcji  konsumenckich.  W  Polsce  na  oprocentowanie 
kredytów ma wpływ Rada Polityki  Pieniężnej,  a  wysokość  odsetek maksymalnych  określa 
Ustawa  o  Kredycie  Konsumenckim,  która  określa  ją  na  czterokrotność  stopy  kredytu  
lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

361 Należy zaznaczyć, że  rzeczywista wartość odsetek, jaką trzeba zapłacić za kredyt, różni się od  
nominalnego  oprocentowania  kredytu,  bo  to  zależy od  ilości  rat  i  terminu  spłaty.  Kredyt 
krótkoterminowy,  np.  miesięczny wymaga  niewielkiej  dopłaty  do  wartości  pożyczki,  a  za 
kredyt  kilkuletni  często  trzeba  zapłacić  kilkadziesiąt  procent  więcej  niż  się  pożyczyło.  
Spłacając przez dziesiątki  lat  kredyt  długoterminowy trzeba  zwykle  zwrócić  wielokrotność 
kwoty pożyczki.

362 W polskim prawie traktuje się go zresztą szerzej, jako „wyzyskanie przymusowego położenia 
innej osoby przez zawarcie umowy nakładającej na tę osobę obowiązek świadczenia rażąco 
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Zmiana  definicji  lichwy  w  1545  roku  była  tylko  wstępem  do 
wprowadzenia  metody  udzielania  kredytów  całkowicie  odmiennej  od 
dotychczasowych, co nastąpiło w następnym wieku. W 1694 roku pewna grupa 
ludzi z Williamem Pattersonem na czele dokonała czegoś, co potem zmieniło  
historię  świata.  Udali  się  bowiem  oni  do  angielskiego  króla  Wilhelma  III 
Orańskiego z propozycją pożyczenia mu ponad miliona funtów w złocie na 8% 
pod  warunkiem,  że  zezwoli  on  im  na  wydrukowanie  takiej  samej  sumy  w 
banknotach i pożyczenie jej na 8%. Król potrzebował pieniędzy i zgodził się na  
tę propozycję  tworząc  precedens generacji  pustego pieniądza dłużnego, czyli  
robienie pieniędzy z niczego. Ten proceder był potem wielokrotnie powtarzany 
a  ów obdarzony królewskim przywilejem syndykat  przekształcił  się  w Bank 
Anglii.  Z  czasem  stał  się  on  głównym,  a  następnie  jedynym  emitentem 
banknotów,  przemieniając  się  w  bank  centralny,  a  proporcje  pomiędzy 
pieniądzem w złocie i wydrukowanym pustym pieniądzem nie wyrażały się już 
stosunkiem 1:1 ale 1:10. Bank Anglii stał się wzorem dla całego zachodniego 
świata. Powszechnie zapanował pieniądz dłużny, a kredyty stały się podstawą 
ekonomii.  Spowodowało  to  niebywały  rozwój  gospodarczy Europy,  a  potem 
wielu innych krajów i w konsekwencji  doprowadziło do rozpowszechnienia i 
utrwalenia  się tego systemu finansowego363.  Z czasem okazało się,  że ma on 
również wady w postaci  tzw. cykli  koniunkturalnych  oscylujących  pomiędzy 
ożywieniem i  rozkwitem a  kryzysem i  depresją.  Wielki  kryzys  gospodarczy, 
który rozpoczął  się  w 1929 roku,  pokazał,  że  ów system może być  również 
źródłem  masowych  bankructw  i  upadków,  skłaniając  ludzi  nawet  do 
samobójstw. Do prawidłowego działania wymaga on bowiem stałego wzrostu 
gospodarczego i nieustannego powiększania puli pieniądza dłużnego, co wobec 
skończonych  zasobów  świata  jest  najprawdopodobniej  niemożliwe  do 
spełnienia.  Obecny  kryzys  gospodarczy,  szczególnie  widoczny  w  USA  i 
Europie, zdaje się potwierdzać tę tezę i nie jest do końca pewne czy możliwe 
jest  przeprowadzenie  takich  reform,  które  zdołają  go  pokonać364;  nie  można 
wykluczyć  tego,  że  zakończy go dopiero  jakiś  kataklizm lub  wielki  konflikt 
międzynarodowy,  tak  jak  II  Wojna  Światowa  ostatecznie  zakończyła  ten 
poprzedni. 

Muzułmanie nigdy nie zmienili  definicji  lichwy. Aby nie dopuścić do 
zakazanego  przez  Koran  lichwiarstwa,  banki  islamskie  działają  na  zupełnie 

niewspółmiernego w porównaniu ze świadczeniem wzajemnym”.
363 Obecnie nie trzeba drukować pieniędzy bez pokrycia jak to praktykowano na początku, zresztą  

banki  komercyjne  nie  mają  takich  uprawnień.  Pieniądz  dłużny jest  po  prostu  generowany 
przez komputer w postaci odpowiedniego zapisu w jego pamięci.

364 Konieczne byłoby spełnienie dwóch warunków: reformy musiałyby być skuteczne i cały świat 
musiałby się na nie zgodzić.
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innych zasadach365. Celem udzielanych przez te banki pożyczek zwanych Kard 
Hasan  jest  dofinansowanie najbardziej  potrzebujących.  Niedopuszczalne jest 
wykorzystywanie czyjejś trudnej sytuacji i dlatego takie operacje są wyłącznie  
bezodsetkowe.  Banki  udzielają  tego  rodzaju  kredytów  również 
rozpoczynającym swoją działalność właścicielom małych firm czy farmerom na 
rozkręcenie interesu. Pozostałych pożyczkobiorców znajdujących się w lepszej 
sytuacji  wspomaga się w inny sposób. Nie jest to kredyt w ścisłym tego słowa 
znaczeniu ale odsprzedaż z zyskiem zwana  Murabaha. Bank bezpośrednio nie 
pożycza  pieniędzy,  ale  nabywa  dany towar  w imieniu  pożyczkobiorcy,  który 
zobowiązuje  się  z czasem zwrócić  bankowi  równowartość  ceny tego towaru 
powiększoną  o pewien  ustalony z góry narzut  (nie  są  to  jednak procentowo 
obliczane odsetki), który stanowi zysk banku. Zadaniem banków islamskich jest 
realizowanie  celów społecznych poprzez sprawiedliwe  dzielenie  pozyskanych 
zasobów.  O  ile  komercyjne  banki  zachodnie  koncentrują  się  na  udzielaniu 
oprocentowanych  kredytów generując  przy tym wirtualne  pieniądze  dłużne  i 
inwestują przede wszystkim w wirtualne operacje na rynkach finansowych, np. 
zajmują  się operacjami  walutowymi  czy inwestują  w papiery wartościowe,  o 
tyle  banki  islamskie  inwestują  w  operacje  realne,  a  przede  wszystkim  w 
zakładanie  przedsiębiorstw.  Prowadzą  również  działalność  charytatywną. 
Charakteryzuje je solidaryzm społeczny. Nie pomnażają pieniędzy na zasadzie 
kreowania  długów  ale  operują  prawdziwym  kapitałem  pochodzącym  z 
depozytów opartych na rzeczywistych pieniądzach. Oczywiście zawsze istnieje 
pewne ryzyko umieszczenia pieniędzy w takim banku, ale składający depozyt 
współdzieli je z tym bankiem, a w zamian za to ma prawo do udziału w jego 
realnych  zyskach.  W komercyjnych  bankach  zachodnich  wszelkim ryzykiem 
jest obciążany klient, dlatego też działalność takich banków jest oceniana przez 
świat  islamu  bardzo  negatywnie.  Zarzuca  się  im  brak  ludzkiej  solidarności 
wyrażający  się  w  tym,  że  najbiedniejszy  kredytobiorca  będący  w  trudnej 
sytuacji  życiowej płaci kredytodawcy najwyższy procent z powodu większego 
ryzyka utraty kapitału. Takie działania wydają się nam być mądre i rozsądne, ale  
tu  właśnie  ujawnia  się  różnica  mentalności  zderzających  się  kultur.  Świat 
islamu  uważa  takie  praktyki  za  lichwę,  bo  przecież  każdego  lichwiarza  nie 
obchodzi  kredytobiorca,  który  jest  przez  tego  lichwiarza  wykorzystywany 
wyłącznie jako środek do osiągnięcia zysku. Pobieranie odsetek uznawane jest 
za niemoralny sposób wzbogacania się, a tę ocenę dodatkowo umacnia fakt, że 
odbywa  się  to  bez  żadnego  ryzyka  ze  strony  banku,  bowiem  całe  ryzyko 
przerzucone jest na kredytobiorcę. Bank, nawet gdy nie zdoła wyegzekwować 
od niego długu, nic oprócz spodziewanych odsetek  nie traci, bo nie pożyczył  

365 Informacje na temat bankowości islamskiej pochodzą z dostępnej w Internecie „Demokracji 
finansowej”, Nr 6,  2006, tytuł artykułu: „Gospodarka i bankowość bezodsetkowa”.
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przecież  rzeczywistych  pieniędzy  ale  wykreowane  w  komputerze  sumy 
wirtualne.

***

  Jak więc jest z tą lichwą? Czy działalność kredytowa komercyjnych banków 
jest lichwiarstwem, czy też jest moralnie dopuszczalna? Nie ma na to pytanie 
jednoznacznej  odpowiedzi.  W  odhumanizowanym  świecie  prawniczego 
legalizmu, gdzie liczą się definicje i liczby zawarte w przepisach, kredyty nie są  
lichwą,  bo  tak  kiedyś  postanowiono  i  zapisano  w  ustawach.  Tak  w  końcu 
zadecydował również kościół katolicki. Jednak odczucia wielu ludzi rozmijają  
się z tymi decyzjami, skłaniając się raczej do popierania poglądów opartych na 
wielowiekowej  tradycji.  Jak  bowiem  wytłumaczyć  tym,  którzy  wobec 
niemożności spłaty długu stracili dach nad głową, że sprawiedliwości stało  się 
zadość?  Wszak  oprócz  prawniczych  kryteriów sprawiedliwości  zawartych  w 
odpowiednich zapisach istnieją jeszcze ludzkie sumienia. A te sumienia widzą, 
że bezlitosna zasada „zysk ponad wszystko” jest sprzeczna z zasadą solidarności 
społecznej. Widzą też, jak często banki w natarczywych reklamach namawiają 
ludzi na branie kredytów, jak łatwo jest taki kredyt  załatwić 366, jak trudno go 
potem spłacić i z jaką bezwzględnością wykonywana jest w końcu egzekucja 
długu.  Widzą  równocześnie  szklane  gmachy,  w jakich  mieszczą  się  główne 
siedziby banków i luksusowe samochody, jakimi ich prezesi do nich dojeżdżają.  
Nasze  sumienia  intuicyjnie  przeczuwają,  że  tylko  obrót  towarem,  a  nie 
spekulowanie  pieniądzem może  być  źródłem gospodarczego wzrostu.  Jednak 
wbrew temu, pochodzące z pobranych odsetek zyski bankierów nie wracają w 
całości  do gospodarki,  ale  są inwestowane by je  jeszcze bardziej  pomnożyć.  
Część  tych  pieniędzy zasila  rynki  finansowe,  gdzie  zawierane  transakcje  są 
rodzajem  „gry  hazardowej”.  W  puli  są  liczby,  a  gra  ma  doprowadzić  do 
uzyskania  jeszcze  większych  liczb.  Taka  praktyka  nie  ma  nic  wspólnego 
realizowaniem  potrzeb  społeczeństwa.  Niestety,  inaczej  niż  w  przypadku 
pokerzystów,  żadna  ustawa  antyhazardowa  tego  rodzaju  graczy  nie  ściga.  
Przeciwnie,  najwięcej  pieniędzy  krąży  właśnie  w  tak  zwanej  „ekonomii 
kasynowej”; jest to rynek walutowy i wiele innych instrumentów finansowych,  
gdzie  graczami  są  banki  i  fundusze  inwestycyjne,  a  celem  gry  jest 
maksymalizacja zysku. Gra się o stawki tak wysokie, że np. tygodniowy obrót 

366 W  czasach  komunistycznych  podstawowym  zabezpieczeniem  polskich  banków  przy 
udzielaniu pożyczek było przedstawienie zaświadczenia z zakładu pracy o stałym zatrudnieniu 
i wysokości zarobków oraz ustanowienie żyrantów. Obecnie w reklamach oferuje się kredyty 
bez poręczycieli i zaświadczeń. Nierzadko wystarczy dowód osobisty i deklaracja o zarobkach. 
Są to jednak kredyty na niezbyt  wysokie kwoty.  Pozostałe pożyczki są zabezpieczone,  np.  
kredyty hipoteczne.
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na rynkach walutowych przewyższa roczny obrót handlowy na całym świecie367. 
W istocie, na takich grach, np. na fluktuacji cen walut, można się czasem nieźle 
obłowić.  Tak  więc  bogaci  coraz  więcej  pieniędzy  wpuszczają  na  rynki  
finansowe, a zwykły pożyczkobiorca nie ma szans na pozyskanie ich stamtąd. 
Zamożni zamożnieją, a biedni biednieją. Wobec powyższego można postawić 
następujące  pytania:  Czy  działalność  współczesnych  banków  komercyjnych 
należałoby w świetle przedstawionych faktów, wbrew temu, co mówi prawo i 
kościół, uznać za lichwę? A może takie praktyki bankowe są także w pewnym 
stopniu hazardem? Oficjalnie się zaprzecza jednemu i drugiemu, ale każdy może 
rozważyć to pytanie w swoim sumieniu i podjąć własną próbę udzielenia na nie 
odpowiedzi. Istotnie, każdy może, ale czy każdy zechce?   

Hasło opracowano w 2011 roku. Powrót do spisu treści.

Logika
Logika jest pojęciem  ściśle związanym z funkcjonowaniem umysłu i  

określa  formy  oraz  sposoby  poprawnego  myślenia.  Nadaje  różnym  myślom 
atrybuty  prawdziwości  lub  fałszywości  i  dostarcza  reguł  myślenia,  dzięki 
którym umysł w swych rozumowaniach tak przetwarza owe myśli, by  „trzymać  
się prawdy”. Logika jest więc narzędziem umysłu utrzymującym prawdziwe 
myśli  w  prawdzie  i  pozwalającym  dzięki  temu  uniknąć  sprzeczności  i 
niedorzeczności. 

Chociaż umysły zdrowych psychicznie  ludzi  są zdolne do logicznego 
myślenia,  to jednak czasem mogą działać wbrew regułom logiki, a przyczyną 
tego mogą być błędne nawyki niewyszkolonego lub źle uformowanego umysłu, 
a niekiedy nawet świadoma decyzja ignorowania reguł logiki w przedstawianym 
rozumowaniu, podjęta po to, by kogoś wprowadzić w błąd. Jednak najczęściej  
taki  stan  jest  wynikiem błędów działania  umysłu  spowodowanych  wpływem 
jakiegoś  silnego  uczucia,  na  przykład  gniewu,  strachu,  nienawiści  lub 
pożądania.  Każdy  silny  afekt,  niezależnie  od  tego,  czy  jest  zbudowany  na 
strachu  czy  na  jakiejś  formie  miłości  uwarunkowanej,  może  wprowadzić 
zakłócenia  do  logicznego  funkcjonowania  umysłu.  Logika  wiąże  się  więc  z 
pewną,  w  jakimś  stopniu  wrodzoną,  zdolnością  umysłową,  której  świadomy 
umysł  nie  używa  jednak  w  sposób  automatyczny,  ale  której  musi  najpierw 
nauczyć się, aby potem z rozmysłem wykorzystywać. Dlatego też wchodzi ona 
w skład  wielu  nauk,  a  nawet  sama  stanowi  dyscyplinę  naukową  jako  dział 
filozofii. Jednak jest również przydatnym narzędziem praktycznym, używanym 
w  metodologiach  wielu  dziedzin  naukowych,  którym  posługują  się  niemal 

367 Dane zaczerpnięte z filmu „Money as debt II” dostępnego w YouTube.
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wszystkie nauki ścisłe, poczynając od wszelkich nauk technicznych, a kończąc 
na  fizyce i matematyce. 

Prawa  logiki  są  prawami  naturalnymi,  które  zostały  wpisane  do 
wszechświata  przez  jego  Projektanta.  Wszystkie  relacje  niższych  poziomów 
zachodzące  w  całym  uniwersum,  zarówno  w  przestrzeni  fizykalnej  jak  i  w 
czasie,  są  utworzone  w  oparciu  o  te  prawa.  Wszystkie  materialne  związki  
przyczynowo  skutkowe stanowią  ciągi  logicznych  powiązań.  Logika  nie  jest 
więc  tylko  przywilejem  ludzkiego  umysłu,  ale  immanentną  cechą  całej 
rzeczywistości  fizycznej.  Jest  szkieletem,  na  którym wszechświat  materialny 
został zbudowany i który nadaje mu konieczną spójność. Wszystkie zasady w 
nim obowiązujące są logiczne i poddają się logicznej analizie. Bez tych zasad 
nie mógłby on istnieć.

Logika jako nauka

Logika jako dyscyplina naukowa powstała już w starożytności i 
jej  początki  sięgają  Pitagorasa  i  pitagorejczyków368.  Była  przedmiotem 
zainteresowania  wielu  starożytnych  filozofów,  jak  na  przykład  Sokratesa, 
Arystotelesa, Platona czy Zenona z Elei, którzy ją kształtowali i rozwijali.  W 
wiekach średnich na rozwój logiki mieli wpływ również muzułmańscy uczeni, 
tacy  jak  Al-Farabi  czy Avicenna.  Do  znaczących  logików chrześcijańskiego 
średniowiecza należeli Piotr Abelard369 i Wilhelm Ockham. Ten ostatni napisał 
nawet dzieło o nazwie  Summa Logicae.  Nowe tory dla logiki wytyczyli  tacy 
siedemnastowieczni  myśliciele  jak  Francis  Bacon,  Rene  Descartes,  Baruch 
Spinoza,  John  Locke,  a  zwłaszcza  Gottfried  Wilhelm  von  Leibniz.  W 
dziewiętnastym wieku logika jako nauka zaczęła przybierać taką postać, jaką ma 
obecnie  i  ostatecznie  stała  się  nauką  poprawnego  myślenia,  jasnego  i 
jednoznacznego  definiowania,  sensownego  rozumowania,  prawidłowego 
wnioskowania  i  dowodzenia.  Podaje  recepty  na  właściwe  posługiwanie  się 
pojęciami  i  formułowanie  sądów.  Zawiera  zbiór  reguł,  dzięki  którym  z 
prawdziwych  przesłanek  otrzymuje  się  prawdziwe  wnioski;  z  prawdziwych 
założeń  –  prawdziwe  tezy.  Obejmuje  więc  zasady  takiego  przetwarzania 
informacji, aby prawda była zawsze zachowana.

Logika formalna zajmuje się wybranymi zagadnieniami pracy umysłu, a 
w szczególności sposobami prawidłowego budowania wyrażeń logicznych oraz 
właściwymi  sposobami  wnioskowania  i  dowodzenia,  aby  można  było  je  z 
powodzeniem stosować zarówno w codziennej praktyce życiowej jak i włączyć 

368 W starożytnych Indiach i Chinach pojawiła się jeszcze wcześniej, ale nie wywarła znaczącego 
wpływu na kraje zachodnie.

369 Teolog i filozof francuski znany również z tragicznego związku z Heloizą.
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w skład metod naukowych.  Niektórzy do tej kategorii logiki dołączają również 
umiejętność prowadzenia dyskusji. 

Logika matematyczna jest  adaptacją  zasad logiki,  a  szczególnie  reguł 
wnioskowania, dla potrzeb matematyki. Matematyka, przejmując te zasady od 
filozofów,  rozwinęła  je  tworząc  systemy  logiki  dwuwartościowej  i 
wielowartościowej,  algebrę Boole'a, teorię mnogości, logikę rozmytą itp.

Czym zatem tak naprawdę zajmuje się logika w nauce? Odgrywa ona 
ona  niewątpliwie  dużą  rolę  w  naukach  ścisłych,  a  zwłaszcza  we  wszelkich 
dziedzinach teoretycznych.  Każdy przedmiot teoretyczny,  a szczególnie każdy 
dział matematyki, zawiera pewien system składający się z pewnej ilości pojęć  
podstawowych,  których  się  nie  definiuje  i  długiego  szeregu  pojęć 
zdefiniowanych  w  oparciu  o  te  pojęcia  podstawowe,  a  także  zbiór  praw 
podstawowych przyjętych bez dowodu za prawdziwe (są to tzw. aksjomaty lub 
pewniki),  oraz  całe  multum  praw  pochodnych,  które  można  udowodnić  w 
oparciu o te prawa podstawowe. 

W owych systemach stworzonych przez naukę wszystko funkcjonuje w 
oparciu  o logikę.  Każde twierdzenie  jest  dowodzone lub obalane  za pomocą 
tego podstawowego narzędzia. Dzięki temu wszystkie takie systemy są zawsze 
niesprzeczne  i  to,  co  jest  prawdziwe,  jest  zawsze  prawdziwe,  a  to,  co  jest  
fałszywe, jest zawsze fałszywe. Logika zajmuje się więc zagadnieniami prawdy 
i fałszu, stojąc zawsze na straży prawdy. Nie interesuje jej więc każde zdanie 
gramatyczne,  ale  wyłącznie  takie,  któremu  można  przypisać  atrybut 
prawdziwości lub fałszywości. Musi więc być to zdanie oznajmujące. Bada ona 
związki  i  relacje  między takimi  zdaniami  oraz  formułuje  wnioski  w kwestii 
prawdziwości  tych  zdań  i  tych  związków.  Wyraża  je  w  formie  różnie 
nazywanej, ale którą, w swej podstawowej, najprostszej postaci, można zapisać 
następująco:

A → B

Zapis  ten  można  przeczytać  w formie  implikacji  określonej  jako  „B 
wynika z  A”, „następstwem  A jest  B”, „A pociąga za sobą  B” lub w formie 
twierdzenia „jeżeli  A to  B”. W wyrażeniu tym A i  B są prostymi zdaniami w 
sensie  logicznym,  tzn.  są  one  prawdziwe  albo  fałszywe,  a  implikacja  
(twierdzenie)  A  → B jest  zdaniem złożonym składającym się  z poprzednika 
(założenia) A i następnika (tezy) B. 

Symbole  A i  B mogą  reprezentować  zdania  gramatyczne,  np.  A = 
„Kowalski  zachorował  na  boreliozę”,  a  B =  „Kowalski  miał  kontakt  z 
kleszczem” i wówczas implikację  A → B można określić następująco: Z faktu, 
że  Kowalski  zachorował  na  boreliozę  wynika,  że  musiał  mieć  kontakt  z 
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kleszczem. Gdy wypowiemy tę implikację w formie twierdzenia, wówczas A → 
B oznacza:  Jeżeli  Kowalski  zachorował  na  boreliozę,  to  miał  on  kontakt  z 
kleszczem. Oczywiście zarówno założenie jak i teza takiego twierdzenia mogą 
być prawdziwe lub fałszywe. W logice matematycznej  lub w informatyce nie  
używa się tego typu zdań, dlatego też A i B przybierają wartości liczbowe 0 lub 
1, gdzie 0 oznacza fałsz, a 1 – prawdę.  

Tak więc w implikacji (twierdzeniu)  A → B, tak  A jak i  B mogą być 
zarówno prawdziwe jak i fałszywe. Sama implikacja (twierdzenie), bez względu 
na to jakimi słowami się ją określa, też może być albo prawdziwa albo fałszywa. 
Ma ona bardzo ciekawą właściwość, która jest podstawą wszelkich logicznych 
działań – otóż jest ona fałszywa wtedy i tylko wtedy, gdy  A jest prawdziwe i 
równocześnie B jest fałszywe. Wynika to z fundamentalnego prawa logiki, które 
głosi,  że  z prawdy nigdy nie  może  wynikać  fałsz,  lub innymi  słowy,  że z 
prawdziwego  założenia  nigdy  nie  można  dojść  na  drodze  prawidłowo 
przeprowadzonego  logicznego  rozumowania  do  fałszywego  wniosku.  Zatem 
wszystkie implikacje, wszystkie twierdzenia, w których z prawdy wynika fałsz, 
muszą być z natury fałszywe. Prawda może prowadzić jedynie do prawdy. Ta  
logiczna zasada jest gwarancją niesprzeczności wszelkich systemów opartych na 
logice i gwarancją skuteczności wszelkich poprawnych logicznie rozumowań.

Nie mniej jednak z fałszu może czasem wynikać prawda, bo jeśli nawet 
twierdzenie, że Kowalski zachorował na boreliozę jest kłamstwem, to ten fakt  
nie wyklucza tego, że był atakowany przez kleszcza. Wszak nie każdy kontakt z 
kleszczem  musi  kończyć  się  chorobą.  Chociaż  więc  fałsz  może  niekiedy 
implikować  prawdę,  to  niewątpliwie  fałsz  może  wynikać  tylko  z  fałszu,  a 
prawda musi pociągać za sobą jedynie prawdę. 

Każdemu  prostemu  zdaniu  logicznemu  A,  niezależnie  od  tego,  czy 
wyraża  jakąś  konkretną  treść,  czy  też  jest  tylko  liczbą  0 lub  1,  można 
zaprzeczyć. Zatem wyrażenie nie A  oznacza negację, co w naszym przykładzie 
przekłada się  na słowa:  „Nieprawda,  że Kowalski  zachorował  na boreliozę”. 
Zwróćmy  uwagę  na  fakt,  że  jeśli  Kowalski  rzeczywiście  zachorował  na 
boreliozę, to zaprzeczenie temu faktowi jest fałszem, a jeśli Kowalski nie ma i 
nigdy nie miał boreliozy, to zaprzeczenie stwierdzeniu, że na nią chorował, jest  
prawdą.  W  logice  matematycznej  i  informatycznej  A nie  jest  zdaniem 
gramatycznym i może przybierać wartości  0 (fałsz) albo  1 (prawda), zatem w 
tym przypadku nie 0 = 1 i nie 1 = 0. 

Pomiędzy zdaniami  A i  B oraz  ich  negacjami  można  tworzyć  różne 
związki  prawdziwości  lub  fałszywości,  na  przykład  związek  koniunkcji 
(współprawdziwości), związek alternatywy  (niewspółfałszywości), czy związek 
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alternatywy  wykluczającej  (niezgodności).  Tych  związków  jest  oczywiście 
więcej, ale nie będziemy ich wszystkich tu omawiać.

Połączenie dwóch lub więcej  zdań spójnikiem „i” tworzy koniunkcję. 
Zdanie złożone A i B jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy zarówno A jak i 
B są prawdziwe. Jeśli  mówimy „Pada deszcz i jest bardzo zimno”, to prawdą 
musi być jedno i drugie, bo w przeciwnym razie całe zdanie jest fałszywe. 

Połączenie  dwóch  lub  więcej  zdań  spójnikiem  „lub”  tworzy 
alternatywę.  Zdanie  złożone  A lub  B jest  prawdziwe  wyłącznie  wtedy,  gdy 
chociaż jeden z jego członów jest prawdziwy. Jeśli ktoś np. nie zjadł podanej  
mu zupy, to wówczas najczęściej domyślamy się, że mu ta zupa nie smakuje lub 
nie jest głodny. Żeby to zdanie było prawdziwe, wystarczy aby chociaż jeden z 
naszych domysłów okazał się prawdą, choć oczywiście oba mogą być z różnych 
powodów fałszywe, bo na przykład ktoś może się odchudzać lub być na diecie.

Alternatywa wykluczająca jest  oznaczana spójnikiem „albo”.   Zdanie 
złożone A albo B jest prawdziwe jedynie wtedy, gdy jeden z jego członów jest 
prawdziwy, a drugi fałszywy.  Alternatywa taka opisuje więc rzeczy, które się 
wzajemnie wykluczają i tylko wtedy może być prawdziwa.  Jeśli powiemy, że 
Kowalski  jest  głupi  albo  mądry,  to  takie  stwierdzenie  wydaje  się  zawsze 
prawdziwe, bo każdy może być głupi albo mądry, a nikt nie jest głupi i mądry 
jednocześnie. Jeśli  powiemy natomiast,  że Kowalski jest  w Krakowie albo w 
Warszawie, to nasze stwierdzenie odpowiada prawdzie wtedy i tylko wtedy, gdy 
jest on w jednym z tych dwóch miejsc, bo być w dwóch tych miejscach na raz,  
przynajmniej fizycznie, nie może i taka alternatywa wykluczająca byłaby wtedy 
fałszywa.  Oczywiście  może  się  również  zdarzyć,  że  Kowalski  przebywa  we 
Wrocławiu i wówczas stwierdzenie, że jest w Krakowie albo w Warszawie, jest  
także fałszywe.

Można ustanawiać bardzo złożone związki między zdaniami logicznymi 
i ustanawiać najróżniejsze implikacje z nich wynikające, na przykład:

[(A lub B) i C] albo (nie D i E i F) i [nie (G lub H lub I)] → J.

Cała logika  opiera  się  na  budowaniu  i  rozstrzyganiu  o  prawdziwości  takich 
wyrażeń,  z  tym,  że  nierzadko  są  one  jeszcze  dużo  bardziej  złożone  niż  w 
podanym przykładzie.  Oczywiście,  w przypadku  matematyki  czy zastosowań 
komputerowych  nie  używa  się  tu  zdań  gramatycznych.  W  matematyce 
wykorzystuje  się  pojęcie  zbioru.  Posługując  się  logiką  można  dokonywać 
różnych  operacji  na  zbiorach.  Służy  do  tego  tzw.  algebra  Boole'a  mająca 
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zastosowanie m.in. w teorii mnogości. Zbiory te w najogólniejszym przypadku 
mogą zawierać elementy różnego rodzaju,  nie tylko liczby.  Jeśli  takie zbiory 
zawierają  tylko  dwa  elementy  (0=fałsz  i  1=prawda)  to  taka  algebra  ma 
zastosowanie w automatyce i w systemach komputerowych. 

Możliwa  jest  również  logika  wielowymiarowa,  oraz  logika  rozmyta. 
Teoria tej ostatniej została opracowana w 1973 przez L. Zadeha z uniwersytetu  
w Teheranie i operuje nieskończenie wielu wartościami liczb rzeczywistych z 
przedziału  0-1.  Zakłada,  że  nie  wszystkie  wartości  logiczne  są  ostro  i 
jednoznacznie prawdziwe lub fałszywe. Stwierdzenia, że czegoś jest mało lub 
dużo, że ktoś jest wysoki lub niski, że coś jest ciepłe lub zimne są nieprecyzyjne  
i w jakimś stopniu względne. Temperatura 10 stopni Celsjusza w styczniu bywa 
określana  jako  wysoka,  a  w  lipcu  –  jako  niska.  Dlatego  prawdziwość 
stwierdzenia może być, w zależności od okoliczności,  stopniowana za pomocą 
określonej  wartości  logicznej,  np.  z  przedziału  od  0  do  1.   Na  przykład 
stwierdzenie  „moje  okulary  są  blisko  mnie”  może  być  określone  wartością 
logiczną 1, jeśli są umieszczone na moim nosie. Prawdziwość tego stwierdzenia 
może  być  oznaczona  liczbą  0,000001  jeśli  leżą  one  w  szufladzie  biurka 
znajdującego się w moim mieszkaniu w Warszawie, podczas gdy ja jestem w 
Nowej Zelandii. Można ją określić liczbą 0,9, jeśli są w mym mieszkaniu i leżą 
na stole,  w odległości  jednego metra od mojego nosa,  lub liczbą 0,01 - jeśli  
jestem w odległości pięciu kilometrów od mieszkania. 

Logika rozmyta jest użyteczna w badaniach nad sztuczną inteligencją.  
Tego  typu  logika  może  być  wykorzystywana  również  we  wszystkich  tych 
przypadkach,  gdzie  pewne  wielkości  można  określić  tylko  z  jakimś 
prawdopodobieństwem.  Na przykład  prawdziwość  twierdzenia,  że  zawierając 
jeden  zakład Lotto  wygram w najbliższym losowaniu  trójkę,  można określić 
liczbą 0,01765040387, bo właśnie takie jest prawdopodobieństwo tego rodzaju 
wygranej. Statystyczne określanie słuszności określonych twierdzeń logicznych 
może dotyczyć  nie  tylko  prognozowania  przyszłych  wydarzeń,  ale  wszelkich 
twierdzeń niepewnych,  opartych  na  tak  zwanym wnioskowaniu  redukcyjnym 
lub  indukcji  niezupełnej,  gdzie  wniosek  jest  formułowany  na  podstawie 
skończonej  liczby badań,  pomiarów czy prób.  Wtedy zamiast  wniosków czy 
twierdzeń  absolutnie  pewnych  formułuje  się  tylko  takie  wyrażenia  logiczne, 
które są prawdziwe jedynie z określonym prawdopodobieństwem.

Logika w praktycznych zastosowaniach 

Logika nie jest dziedziną wyłącznie spekulatywną i ma zastosowania nie 
tylko w teorii i w metodologii naukowej, ale jest potrzebna w wielu sytuacjach 
praktycznych.  Oferuje  bowiem  reguły  wyciągania  wniosków  z  obserwacji  i  
doświadczeń.  Podaje  zasady  pomocne  w  ustalaniu  prawidłowej  interpretacji 
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zachodzących  zdarzeń  oraz  sposoby  wykrywania  związków  przyczynowo 
skutkowych występujących pomiędzy tymi zdarzeniami. Bez logiki nie mógłby 
działać Sherlock Holmes, Hercules Poirot czy porucznik Columbo i mimo to, że 
są  to  tylko  postacie  z  literatury  i  filmu,  stanowią  dobre  wzorce  zastosowań 
logiki  w  kryminalistyce.  Bez  logiki  nie  dokonano  by  żadnych  odkryć 
naukowych.  Bez logiki  nie rozwiązano by żadnego problemu.  Bez logiki  nie 
rozwinęłaby się w tak bardzo i w tak zawrotnym tempie technika i technologia. I 
to  nie  tylko  dlatego,  że  projektanci  i  konstruktorzy  urządzeń  technicznych 
muszą posługiwać się w swej działalności logiką. Również z tego powodu, że 
większość  wytworów  technicznych,  a  zwłaszcza  elektronicznych  układów 
cyfrowych, funkcjonuje w oparciu o prawa logiki. Istnieją nawet elektroniczne 
układy realizujące operacje logiczne,  jak np. bramki AND, OR, EXOR, i tym 
podobne,  które  wchodzą  w  skład  bardziej  złożonych  struktur.  Procesory 
komputerów  to  nic  innego  jak  urządzenia  realizujące,  w  sposób  niezwykle 
szybki,  działania  logiczne  i  matematyczne.  Również  wszelkiego  rodzaju 
programy komputerowe muszą być wytworzone w oparciu o zasady logiki, bo w 
przeciwnym wypadku  nie  mogły by działać.  Logika  jest  podstawą  działania 
takich  programów  i  odnosi  się  to  zarówno  do  kodów  maszynowych  jak  i 
języków programowania wysokiego poziomu. Tzw. „zawieszenie się” programu 
jest  najczęściej  spowodowane  jego  błędem  logicznym,  dotychczas  nie 
wykrytym przez programistów370. Bez logiki nie mogą zatem działać komputery. 
Bez logiki nie byłoby telewizji  cyfrowej,  ani  cyfrowego dźwięku. Bez logiki 
zawartej  w  mikroprocesorach  nie  działałaby  elektronika  w  większości 
współczesnych  samolotów  wojskowych  czy  cywilnych  i  nie  mogłyby 
prawidłowo funkcjonować ekskluzywne modele samochodów, a nawet niektóre 
droższe  modele  pralek  czy  lodówek.  Bez  logiki  nie  działałyby  nowoczesne 
telewizory,  odtwarzacze  DVD  czy  BD,  telefony  komórkowe,  aparaty  czy 
kamery  cyfrowe  i  wiele  innych  urządzeń  elektronicznych.  Bez  logiki  nie 
działałyby  współczesne,  całkowicie  zautomatyzowane  i  skomputeryzowane 
fabryki.

Logika  ma  również  olbrzymie  zastosowanie  w  życiu  codziennym, 
ponieważ umożliwia właściwą interpretację tego, co postrzegamy i tego, czego 
doświadczamy.  Dostarcza  reguł  formułowania  prawidłowych  wniosków  i 
dlatego pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych oraz pozwala 

370 Czasem wystarczy jeden błąd logiczny programu, a program działa niepoprawnie lub nawet 
komputer  się  zawiesza.  Zdarza  się  to  najczęściej  wówczas,  gdy  programista  czegoś  nie  
przewidział, tzn. gdy do programu nie została wpisana właściwa reakcja na sytuację, której ów 
programista nie uwzględnił. Gdy program jest skomplikowany, jest to całkiem prawdopodobne 
i dlatego nowe programy muszą być dość długo testowane,  zanim zostaną dopuszczone do 
użytku.  Rzecz  jasna,  zawieszenie  się  komputera  może  również  nastąpić  wskutek  usterki  
technicznej. 
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na sensowną wymianę myśli  w różnych sporach i dyskusjach. Kierowanie się 
logiką  znacznie  zwiększa  skuteczność  wszelkich  działań.  Ponadto  ułatwia 
rozwiązywanie wszelkich problemów, nawet tych najtrudniejszych. 

Podstawowe  metody  logiki  to  wnioskowanie  i  dowodzenie. 
Wnioskowanie  jest  zawsze  rozumowaniem  spontanicznym,  ponieważ  nie 
towarzyszy mu żadne z góry postawione pytanie dotyczące prawdziwości lub 
fałszywości  określonego  zdania.  We  wnioskowaniu  wychodzi  się  od 
określonego zdania lub nawet wielu zdań, których prawdziwość lub fałszywość 
jest nam znana. Nazywają się one przesłankami. Posługując się teraz różnymi 
logicznymi  związkami (koniunkcji,  alternatywy,  implikacji,  itp.)  między tymi 
przesłankami i innymi zdaniami, dochodzimy w końcu do zdań, które uznajemy 
za cel naszego rozumowania czyli za wnioski.

Wnioskowania dzielą się na niezawodne, które prowadzą do logicznie 
pewnych wniosków i zawodne, które prowadzą jedynie do wniosków mniej lub 
bardziej prawdopodobnych. Wnioskowania niezawodne to dedukcja i używana 
w matematyce indukcja zupełna. Wnioskowania zawodne to redukcja, indukcja 
niezupełna oraz wnioskowanie przez analogię. W rozumowaniach dedukcyjnych 
korzysta się z fundamentalnego prawa logiki, że jeśli prawdziwa jest implikacja 
A → B oraz prawdziwe jest zdanie A, to musi być również prawdziwe zdanie B. 
Jest  to  oczywiste  w świetle  tego,  że  z prawdy może  wynikać  tylko  prawda. 
Przykładem może być zawsze prawdziwy związek logiczny polegający na tym, 
że odłączenie żarówki od źródła zasilania pociąga za sobą to, iż przestaje ona 
świecić. Możemy więc wnioskować z absolutną pewnością, że działanie takie 
przyniesie  przewidywalny  skutek.  Wnioskowania  dedukcyjne,  korzystając  z 
prawdziwych przesłanek i  prawdziwych implikacji,  muszą więc prowadzić do 
prawdziwych  wniosków.  Rozumowania  dedukcyjne  często  składają  się  z 
pewnego ciągu implikacji  i  innych  związków logicznych,  w którym ostatnia 
implikacja  prowadzi  do  wniosku.  Przykładem  prawidłowej  dedukcji  jest 
następujące rozumowanie: Człowiek potrzebuje tlenu do oddychania. Kowalski 
jest  człowiekiem.  Zatem  Kowalski  potrzebuje  tlenu  do  oddychania371. 
Odpowiednikiem  dedukcji  w  logice  formalnej  jest  rachunek  zdań  w  logice 
matematycznej.

Wnioskowanie  redukcyjne  zakłada  również  prawdziwość  implikacji 
A → B, ale w przeciwieństwie do dedukcji, z założenia prawdziwości zdania B 
wnioskuje  o prawdziwości  zdania  A.  Takie rozumowanie  nie  daje  pewności, 
ponieważ ta  implikacja  jest  prawdziwa również wtedy,  gdy  A jest  fałszywe, 
jako że z fałszu może wynikać prawda. Na przykład jeśli  ktoś zachorował na 
boreliozę  (A)  to  niewątpliwie  musiał  być  poprzednio  zaatakowany  przez 

371 Tego rodzaju rozumowanie nazywa się sylogizmem.



365

kleszcza (B).   Wiedza medyczna potwierdza, że ta implikacja jest prawdziwa. 
Ale jeśli wyjdziemy od B, tj. od tego, że kogoś ukąsił kleszcz, to niekoniecznie 
musi  on  zachorować  na  boreliozę,  czyli  że  A nie  zawsze  musi  być  wtedy 
prawdziwe.  Zachorowanie  na  tę  chorobę  może  być  wówczas  tylko  hipotezą, 
podejrzeniem,  które  może  być  potwierdzone  przez  obserwację  pacjenta  i 
dodatkowe badania. Wnioskowanie redukcyjne, mimo swej niepewności,  może 
więc  być  użyteczną  wskazówką  dla  dalszych  badań  i  poszukiwań.  Czasem 
wykorzystuje  się  je  bez  potwierdzeń,  gdy ryzyko  tragicznych  następstw  jest 
duże. Na przykład kogoś pokąsanego przez niezidentyfikowanego psa szczepi 
się  przeciw  wściekliźnie,  mimo  braku  pewności,  że  pies  był  wściekły  i  nie  
czekając na wystąpienie objawów choroby, bo wtedy byłoby już za późno.

Wnioskowanie  indukcyjne  jest  podstawą  wszelkich  badań 
empirycznych. Jest również często praktykowane w sytuacjach codziennych. O 
ile dedukcja jest często nazywana rozumowaniem od ogółu do szczegółu, to w 
przypadku  indukcji  jest  odwrotnie,  jest  to  proces  myślowy  zachodzący  od 
szczegółu do ogółu. Jest tak dlatego, że pewne szczegółowe wyniki badań czy 
obserwacji uogólnia się, formułując powszechną prawidłowość. Na przykład ze 
szczegółowych badań poszczególnych ryb wynika, że dorsz ma płetwy, sum ma 
płetwy,  sandacz  ma  płetwy,  płastuga  ma  płetwy,  karp  ma  płetwy,  śledź  ma 
płetwy,  ...  itd.  Formułuje  się  więc  wniosek  ogólny,  że  wszystkie  ryby mają 
płetwy.  Nie  jest  to  jednak  stwierdzenie  absolutnie  pewne,  bo  nie  można 
wykluczyć,  że  kiedyś  zostanie  odkryty  jakiś  nowy gatunek  ryby  bez  płetw.  
Podobnie  na  podstawie  wielokrotnego  stwierdzania  prawdomówności 
Kowalskiego i to na drodze nie tylko własnego doświadczenia ale także opinii 
innych, wnioskujemy, że Kowalski zawsze mówi prawdę. Jednak również i tu 
nie można wykluczyć, że kiedyś, w określonych okolicznościach, może skłamać, 
zatem  nasz  wniosek  jest  tylko  prawdopodobny.  Jednak  tym  bardziej  
prawdopodobny, im dłużej znamy Kowalskiego, im częściej z nim rozmawiamy 
i im więcej znamy  o nim pozytywnych opinii.

Odmianą wnioskowania indukcyjnego jest tzw. indukcja eliminacyjna, 
która służy do stwierdzania różnych związków. Służą do tego kanony: jedynej 
zgodności, jedynej różnicy i zmian towarzyszących. Zostały one po raz pierwszy 
sformułowane przez angielskiego filozofa Johna Stuarta Milla.  Nie będziemy 
ich  tu  wszystkich  omawiać,  podamy  tylko  przykład  zastosowania  kanonu 
jedynej zgodności.  Badacze, którzy szukali przyczyn zachorowania na malarię,  
bardzo  uważnie  przypatrywali  się  okolicznościom,  które  towarzyszyły  temu 
faktowi.  Stwierdzono,  że  we  wszystkich  licznych  przypadkach  takich 
zachorowań,  zawsze poprzedzało je  ukąszenie (a właściwie ukłucie)  pacjenta 
przez komara  widliszka.  Była  to  jedyna  zgodność  zdarzeń.  Wywnioskowano 
więc,  że  komar  ten  musi  roznosić  zarazki  malarii.  Dokładniejsze  badania  to 
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potwierdziły.  Przyczyną  okazał  się  pierwotniak  z  rodzaju  Plasmodium 
znajdujący się w ślinie tego komara.

Wnioskowanie  indukcyjne  jest  wtedy pewne,  gdy wniosek odnosi  się 
tylko do elementów przebadanego zbioru. Gdybyśmy powiedzieli, że wszystkie 
znane  obecnie  gatunki  ryb  mają  płetwy,  wówczas  byłaby  to  prawda  bez 
zastrzeżeń.  W  matematyce  znana  jest  tzw.  indukcja  zupełna,  która  jest 
niezawodnym typem rozumowania dlatego,  że dowodzi się tam prawdziwości 
wniosku dla wszystkich elementów badanego zbioru372.

Dowodzenie  różni się od wnioskowania  tym,  że jest  to rozumowanie 
kierowane  pytaniem  odnośnie  prawdziwości  (lub  nieprawdziwości)  jakiegoś 
zdania.  Często  mamy do  czynienia  z  twierdzeniem,  zawierającym  określone 
założenie (lub założenia,  bo może być  ich więcej)  i  formułującym określoną  
tezę (lub tezy, bo też może być ich więcej). Właśnie owej tezy musimy dowieść.  
Takie  twierdzenie  możemy  udowodnić  metodą  „wprost”  lub  „nie  wprost”. 
Dowodzenie  „wprost”  jest  rozumowaniem  mającym  na  celu  wykazać 
prawdziwość tezy. Jest ono podobne do wnioskowania i w gruncie rzeczy może 
wykorzystywać metody stosowane we wszystkich rodzajach wnioskowania373, z 
tym,  że  nie  jest  spontaniczne  i  zmierza  do  udowodnienia  czegoś  z  góry 
założonego.  Dowodzenie  „nie  wprost”  przebiega  niemal  tak  samo  jak 
dowodzenie  „wprost”.  Różnica  polega na  tym,  że  zamiast  dowodzić  tezy na 
podstawie  przyjętego  założenia,  zaprzecza  się  tej  tezie  i  dowodzi  się  
nieprawdziwości  założenia.  Dlatego  taki  dowód  często  nazywa  się 
„doprowadzeniem do niedorzeczności”. Wykorzystuje się tu prawo logiki zwane 
modus  tollendo  tollens,  które  ustanawia  równoważność  następujących 
implikacji (twierdzeń):

A → B
nie B → nie A

Niech za  przykład  posłużą następujące  twierdzenia:  (1)  Jeśli  wyjęto  wtyczkę  
kabla zasilającego od telewizora z gniazda sieciowego, to telewizor nie działa.  
(2)  Jeśli  telewizor  działa,  to  wtyczka  kabla  zasilającego  jest  wetknięta  do  
gniazda. Równoważność obu twierdzeń jest oczywista. Innym przykładem mogą 
być dwa oświadczenia znane z Nowego Testamentu: (1) Kto nie jest ze mną, ten  
jest  przeciwko  mnie.  (2)  Kto  nie  jest  przeciwko  mnie,  ten  jest  ze  mną.  Oba 

372 Dowodzi  się  zwykle  prawdziwości  wniosku  dla  pierwszego  elementu  zbioru,  a  następnie 
wykazuje  się,  że  z  prawdziwości  wniosku  dla  n-tego  elementu  zbioru  wynika  jego 
prawdziwość  dla  elementu  n+1.  Zbiór  taki  może  być  nawet  nieskończony,  ale  musi  być 
policzalny, tzn. jego elementy muszą dać się ponumerować.

373 Jednak tylko wnioskowania niezawodne gwarantują absolutną pewność dowodu.
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zdania można znaleźć w kilku miejscach Nowego Testamentu i na pozór może 
się wydawać, że są one sprzeczne. Otóż nie. Na mocy prawa  modus tollendo 
tollens są  one równoważne.   Prawdziwość  jednej  z takich implikacji  zawsze 
pociąga za sobą prawdziwość drugiej.  Wystarczy więc dowieść prawdziwości 
jednej z nich aby dowieść prawdziwości obu. Dowodzenie „wprost” zajmuje się 
pierwszą  z  nich,  a  dowodzenie  „nie  wprost”  –   drugą.  Niezawodność 
dowodzenia, podobnie jak wnioskowania, zależy od zastosowanych metod. Jeśli 
posłużono się metodami dedukcyjnymi, to dowód jest pewny.

Wnioskowanie  przez  analogię  podobnie  jak  redukcja  nie  daje 
stuprocentowej  pewności.  Polega  ono  na  orzekaniu  o  czymś  na  podstawie 
podobieństwa  do  czegoś  innego,  co  jest  nam dobrze  znane.  Na  przykład  o 
danym  związku  przyczynowo  skutkowym  wnioskujemy  na  podstawie 
podobnego związku przyczynowo skutkowego. Tego rodzaju rozumowanie ma 
szerokie  zastosowanie  przy  wnioskowaniu  o  określonych  zjawiskach  na 
podstawie  ich  modeli  fizycznych  lub symulacji  komputerowych.  W podobny 
sposób  możemy  przeprowadzać  również  dowodzenie  przez  analogię. 
Przykładem  takiego  dowodzenia  jest  wyjaśnienie  jednej  z  katastrof  promu 
kosmicznego Columbia. Aby sprawdzić, czy przyczyną uszkodzenia promu było 
uderzenie  odłamka  pianki  izolacyjnej  w  skrzydło  promu  przy  jego  starcie,  
zbudowano dokładny model  tego skrzydła  i  wystrzelono w jego kierunku  z 
odpowiednio dużą prędkością kawałek pianki.  W wyniku tego powstała  dość 
duża dziura w owym skrzydle. Mogło to wskazywać na możliwość pojawienia 
się  takiej  samej  dziury  przy  starcie  promu  i  na  przyczynę  późniejszej  jego 
katastrofy przy lądowaniu. W ten sposób potwierdzono postawioną na początku 
hipotezę,  co  uczyniło  ją  bardzo  prawdopodobną.  Trzeba  jednak  wyraźnie  
zaznaczyć, że zarówno wnioskowanie jak i dowodzenie przez analogię nie są 
rozumowaniami dającymi absolutną pewność.

Błędy logicznego rozumowania

Wiele rozumowań zawiera błędy.  Czasem są to nieświadome błędy w 
myśleniu, gdy myśliciel ma szczerą intencję dochodzenia do prawdy. Dzielą się 
one na błędy materialne i błędy formalne. Błąd materialny polega na uznaniu 
jakiejś fałszywej przesłanki za prawdziwą. Na przykład niesłuszne założenie, że 
podejrzany był na miejscu przestępstwa, może prowadzić do błędnego wniosku, 
że  je  popełnił.  Jednak  gdy udowodni  on,  że  w czasie  jego  popełniania  był 
zupełnie  gdzie  indziej,  wówczas  wniosek  ten  upada  jako  bezzasadny.  Błąd 
formalny polega na niewłaściwym rozumowaniu wynikającym z niezrozumienia 
jakiegoś związku logicznego lub z niewłaściwego zastosowania jakiegoś prawa 
logiki.  Przykładami  nieprawidłowych  rozumowań  są  tzw.  sofizmaty, 
zawierające  sformułowania  na  pozór  prawdziwe,  ale  w  rzeczywistości 
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zawierające błąd. Przykładem takiego sofizmatu jest zdanie:  Nie ukradziono ci  
roweru, a jeśli jakiejś rzeczy ci nie ukradziono, to ją masz, zatem masz rower . 
Błąd  oczywiście  polega  na  tym,  że  twierdzenie  „  jeśli  jakiejś  rzeczy  ci  nie  
ukradziono, to ją masz” jest fałszywe. Z faktu, że komuś czegoś nie ukradziono 
wcale nie wynika, że ów ktoś to ma. Może czegoś nie ukradziono tylko dlatego, 
że  po  prostu  nie  było  co  kraść.  Częstym  błędem  jest  również  uznawanie 
wniosków opartych na rozumowaniach niepewnych (np. indukcji  niezupełnej,  
analogii czy redukcji) za absolutnie pewne. 

Już w starożytnej  Grecji  rozwinęła  się sztuka prowadzenia dyskusji  i  
dochodzenia  do  prawdy poprzez wykazywanie,  że rozmówca nie  ma racji 374, 
zwana sofistyką375, erystyką lub dialektyką376. W wiekach średnich Piotr Abelard 
włączył ją nawet do teologii. Jednak w erystyce często nie chodzi o prawdę, ale 
o  postawienie  na  swoim.  Wielu  ludziom  wcale  nie  zależy  na  zwycięstwie 
prawdy,  ale  na  zwycięstwie  własnych  racji.  Wszelkiego  rodzaju  dyskusje 
traktują jako walkę na słowa, w której chodzi tylko o osobiste zwycięstwo. Chcą 
wykazać, że słuszność jest po ich stronie, a ich adwersarz się myli i próbują to 
czynić  nawet  kosztem  sprzeniewierzenia  się  prawdzie.  Dlatego  stosują,  
nierzadko  świadomie,  fałszywą  argumentację,  nadając  swym  rozumowaniom 
pozory logicznej poprawności. W erystyce chodzi o to, by dowieść słuszności 
głoszonego poglądu, bez względu na to czy jest on prawdziwy czy też nie, nawet 
kosztem  błędów  rozumowania.  Chodzi  również  o  to,  by  odeprzeć  i  obalić 
poglądy  oponenta.  Jednak  nie  da  się  przeciągnąć  prawdy  na  swoją  stronę,  
albowiem  prawda  nie  jest  stronnicza.  Można  co  najwyżej  być  po  stronie 
prawdy. Zauważył to już Sokrates i dlatego podchodził krytycznie do erystyki.  
Artur   Schopenhauer  poświęcił  jej  niewielką  książeczkę377,  w  której  opisał 
wszystkie nieuczciwe metody argumentacji,  fortele  erystyczne i  sofizmaty,  w 
sumie 38 nieuczciwych sposobów pokonywania przeciwnika w dyskusji i w ten 
sposób zyskiwania przychylności dla swoich racji, bez względu na to, czy się 
ma rację, czy też nie.   

Jedną  z  najbardziej  powszechnych  metod  erystycznych  jest 
utożsamianie obalenia czyjegoś dowodu jakiegoś twierdzenia z obaleniem tego 
twierdzenia.  Jest  to  oczywiście  bzdura,  bo  chociaż  wykazaliśmy fałszywość 
jakiegoś  dowodu,  to  nie  można  wykluczyć,  że  istnieje  inny  –  tym  razem 
prawdziwy  dowód.  Stąd,  jeśli  byśmy  na  przykład  obalili  nawet  wszystkie 
dowody na istnienie Boga, to jeszcze nie udowodnilibyśmy, że Go nie ma. Inny 

374 Wskazywano na sprzeczności w rozumowaniu przeciwnika i obalano jego tezy.
375 Dlatego, że była używana przez sofistów.
376 Nie należy tego słowa mylić z dialektyką heglowską czy marksistowską.
377 Artur Schopenhauer – Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków, 1973
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sposób polega na pominięciu doniosłych argumentów na rzecz jakiejś racji, a 
skoncentrowaniu się na słabych, które łatwo obalić. Jeszcze inny wredny chwyt 
polega  na  wykorzystaniu  wypowiedzi  wieloznacznych  ze  względu  na 
wykorzystanie  w nich  homonimów,  albo  zdań o  nieokreślonej  prawdziwości 
(zależnej od kontekstu), ze względu na tkwiący w nich relatywizm. Nie sposób 
tu  wymienić  wszystkich  podstępnych  forteli,  dlatego  warto  zapoznać  się  ze 
wspomnianą pracą  Artura Schopenhauera. Należałoby odesłać do tego dzieła 
większość polityków i przynajmniej  niektórych teologów, jednak nie po to by 
nauczyli  się  tych  nieuczciwych  sztuczek  (bo  oni  je  już  mniej  lub  bardziej  
świadomie  stosują),  ale  po  to,  aby  się  ich  wystrzegali.  Niestety,  chwyty 
erystyczne stosowane są przez niektórych posłów, urzędników państwowych i 
działaczy partyjnych (choć nie przez wszystkich) na co dzień i logika jest przez 
nich  obrażana  na  każdym  kroku.  Aby  się  o  tym  przekonać  wystarczy 
przysłuchać  się  uważnie  niektórym  wypowiedziom  z  mównicy  sejmowej, 
niektórym konferencjom prasowym, czy telewizyjnym wywiadom i dyskusjom. 

Tam, gdzie logika nie sięga

Ludzkie  życie  psychiczne  to  nie  tylko  logika,  ale  przede  wszystkim 
różnorodne  uczucia,  które  mają  większy  niż  logika  wpływ  na  myślenie  i 
podejmowane  przez  ludzi  decyzje.  Z wszystkich  uczuć  możemy wyodrębnić 
dwa rodzaje – te, które są oparte na miłości i te, które biorą się z lęku. Każda  
myśl, nawet ta najbardziej logiczna, niesie z sobą jakieś zabarwienie uczuciowe,  
czasem jakieś naładowane silnymi emocjami pragnienie, jakąś złość, nienawiść 
lub jakieś pożądanie. W najłagodniejszym przypadku myśli  takiej  towarzyszy 
uczucie „lubię” bądź „nie lubię”. Bywa również, że niesie ona ze sobą wielki  
strach  albo  wielką  miłość.  Często  właśnie  te  uczucia  przesądzają  o 
postępowaniu  ludzi,  nawet  jeśli  jest  to  wbrew  logice.  Dorabianie  pozornie 
logicznych  uzasadnień  dla  emocjonalnych  działań  bywa  nierzadko  procesem 
wtórnym.  Jest  tak, gdyż do pozalogicznych motywacji  podejmowania  decyzji  
mało kto chce się przyznać, zwłaszcza wtedy, gdy nie spotkałyby się z uznaniem 
otoczenia.  W  takiej  sytuacji  zawsze  lepsze  się  wydaje  piękne  kłamstwo. 
Dotyczy  to  jednak  tylko  niższych  uczuć  i  związanych  z  nimi  emocji.  
Najpotężniejsza energia wszechświata, jaką jest Czysta Bezwarunkowa Miłość, 
zawsze skłania do jawności i nigdy nie potrzebuje się ukrywać.

Chociaż rola logiki w tym świecie jest olbrzymia, to jednak jest to tylko 
użyteczne narzędzie i nic więcej.  Logika nie jest prawdą, stoi tylko na straży 
prawdy. Podaje reguły jak dojść do prawdy i utrzymać prawdę. Pomaga w tym, 
by prawda była zawsze prawdą a fałsz fałszem. Dotyczy to jednak prawd jakie 
umysł formułuje w odniesieniu do świata fizycznego, które są prawami niższego 
rzędu.  To,  co  jest  Prawdą,  jest  poza  logiką  i  ponad  logiką.  Być  może 
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mieszkańcy  filmowej  planety  Volcan378 upieraliby  się,  że  logika  ma 
zastosowanie  we  wszystkim.  Ale  Ziemianie  wiedzą,  że  tak  nie  jest.  Niemal 
każdy mieszkaniec naszej planety doświadczył przynajmniej raz w swym życiu 
przebłysku intuicji, przeczucia, nieodpartego przeświadczenia, które sprawdziło 
się  wbrew  logice.  Niektórym  ludziom zdarza  się  to  codziennie.  Największe 
dokonania na Ziemi powstały nie dzięki empirycznym doświadczeniom i logice, 
ale dzięki intuicji. Pomysły na większość genialnych wynalazków przychodziły 
nierzadko we śnie i w innych zmienionych stanach świadomości. T. A. Edison 
dokonywał ich w stanie transu, na granicy snu i jawy. Zamykał oczy i poddawał 
się  falom swobodnych  skojarzeń  i  obrazów,  które  przychodziły  do  niego  w 
warunkach całkowitego odprężenia i to nie wtedy gdy intensywnie myślał, ale  
właśnie wtedy,  gdy nie myślał.  Aby nie zapaść całkowicie w sen, trzymał  w 
dłoniach metalowe kulki, które z hałasem spadały na ziemię, gdy tylko zasypiał. 
Wówczas  budził  się,  wkładał  w  dłonie  kulki  ponownie  i  dalej  doświadczał  
przepływających  przez  umysł  obrazów.  Twierdził,  że  właśnie  wtedy 
przychodziły do niego najbardziej genialne pomysły. Odkrycia wielu fizyków, w 
tym Alberta Einsteina, dokonywały się przede wszystkim na drodze intuicji, a 
logiczne  przemyślenia  przychodziły  dopiero  później.  Jednak  wielu  z  nich, 
obawiając się sceptycyzmu otoczenia, nie przyznawało się do tego. Mimo to nie 
ulega wątpliwości, że najważniejszy postęp w dziejach ludzkości dokonywał się 
zawsze pod wpływem inspiracji pochodzącej z „tamtej strony życia”.

W  podsumowaniu  należy  stwierdzić,  że  logika  jest  użytecznym 
narzędziem  wspomagającym  poprawne  myślenie.  Zasady  logiki  są 
wykorzystane  również  w  wielu  ludzkich  wytworach,  między  innymi  we 
wszelkiego  rodzaju  cyfrowych  układach  elektronicznych  i  systemach 
komputerowych.  Logika  jest  więc  niewątpliwie  potrzebna  i  powinna  być 
nauczana w szkołach. Jednak  to nie logika jest siłą napędową istnienia, ale 
miłość.      
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Mądrość
Mądrość  to  umiejętność  posługiwania  się  własnym  rozumem,   to 

zdolność  do  skutecznego  myślenia  na  podstawie  zgromadzonej  wiedzy  i 
doświadczenia oraz podejmowania, w oparciu o to myślenie, uzasadnionych i 
trafnych  decyzji  przynoszących  pożądane  rezultaty.  Mądrość  nie  żąda 
posiadania  dużych  zasobów  wiedzy,  ale  jej  podstawą  jest  umiejętność 
zdobywania  potrzebnych  informacji,  co   wymaga  biegłości  w obserwowaniu 
świata,  zdolności  dogłębnego  poznawania  wszystkich  aspektów  istniejącej 

378 Chodzi oczywiście o film Star Trek.
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rzeczywistości,  w tym wykrywania  reguł,  prawidłowości  i  związków między 
obserwowanymi zjawiskami.

Mądrość  to  zatem  pewien  rodzaj  hiperwiedzy,  polegającej  na 
zdolności do pozyskiwania wszelkiej wiedzy oraz umiejętności posługiwania 
się  nią  i  wykorzystywania  do  celów  praktycznych. To  rozumienie  życia. 
Wiedza sama w sobie to tylko wszelkiego rodzaju zgromadzona informacja o 
wszystkim. Mądrość, to wiedza na temat tego, co z nią potem można zrobić. To 
wiedza empiryczna, stosowana, która przeszła próby i doświadczenia, stając 
się umiejętnością życia.

Mądrość nie jest tym samym co inteligencja. Człowiek inteligentny ma 
lotny  umysł,  jest  zdolny  do  szybkiego  rozumowania  opartego  na  logice,  do 
szybkiego uczenia  się,  do łatwego pojmowania  rzeczywistości,  do kojarzenia 
faktów i  do  niezwłocznego reagowania.  Jest  jak  szybki  komputer  –  bystry  i 
pojętny, potrafi efektywnie wykorzystywać swój umysł. Oczywiście nie każdy 
człowiek szybko myślący,  błyskotliwy i inteligentny musi być od razu mądry.  
Jednak mądrzy ludzie zwykle posługują się swą inteligencją, zwłaszcza wtedy,  
kiedy  ułatwia  ona  i  przyspiesza  funkcjonowanie  mądrości.  Czasami  jednak 
podjecie  mądrej  decyzji  wymaga  czasu  i  namysłu  –  wtedy  szybkość  i 
błyskotliwość raczej się nie przydaje. Inteligencja nierzadko preferuje gotowe 
algorytmy,  które  szybko  można  zastosować  i  które  inteligentny  człowiek 
wydobywa  ze swoich  zasobów pamięciowych  błyskawicznie,  jakby wyciągał 
królika z kapelusza. Mądrość preferuje dogłębne, samodzielne myślenie, które 
jest kreatywne i efektywne, ale niekoniecznie musi być błyskawiczne.

Inteligencja nie jest pojęciem zastrzeżonym tylko dla człowieka. Mogą 
ją  przejawiać  również  inne  sztuczne  twory  działające  w  oparciu  o  logikę 
matematyczną,  jak  na  przykład  komputery.  Sztuczna  inteligencja  może  być 
także  właściwością  bardziej  złożonych  systemów,  na  przykład  sieci 
komputerowych, telekomunikacyjnych, itp. W przeciwieństwie do tego mądrość 
jest, jak dotychczas, cechą przypisywaną wyłącznie człowiekowi. Możemy mieć 
inteligentne programy komputerowe i inteligentne systemy informatyczne, ale 
mądrość wydaje się być w nich wciąż nieobecna.

Mądrość nie jest też tym samym co rozsądek, rozwaga lub roztropność. 
Te ostatnie cechy wiążą się ze zdolnością do trafnej oceny określonej sytuacji i 
odpowiedniego  reagowania  na  tę  sytuację,  do  optymalnego  dostosowania 
zachowania do okoliczności. Jednak rozsądek zazwyczaj wynika z mądrości, 
jest jej dobrym owocem. Jego istotnymi cechami są wyważone oceny, dobrze 
przemyślane  działania,  umiarkowanie  oraz  niepodejmowanie  pochopnych  i 
ryzykownych decyzji.
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Mądrość można określić poprzez odwołanie się do jej przeciwieństwa, 
czyli  głupoty.  Głupota jest  wszystkim tym, czym mądrość nie jest,  a więc 
brakiem zdolności do posługiwania się rozumem, brakiem rozsądku, rozwagi, 
bezmyślnością i tępotą umysłową. Sam brak wiedzy nie jest tożsamy z głupotą, 
bo  mądry  człowiek  jest  na  ogół  świadom  swoich  niedostatków i  stara  się 
zawsze potrzebną, a brakującą wiedzę pozyskiwać w każdy możliwy sposób.

Prototypem i modelowym przykładem mądrego człowieka jest biblijny 
król  Salomon.  Ów starożytny  władca  miał  dużą wiedzę  o  ludzkiej  naturze  i 
dzięki  swej  mądrości  potrafił  ją  skutecznie  wykorzystywać.  Rozumiał,  że 
bezwarunkowa miłość prawdziwej matki pragnie dobra dziecka i że będzie ona 
wolała  raczej  oddać  je  obcej  osobie  niż  zgodzić  się  na  jego  uśmiercenie. 
Dlatego opowieść biblijna o salomonowej metodzie ustalania, która matka jest 
autentyczna,  przetrwała wieki i  przeszła do historii.  Grecką boginią mądrości 
była Atena, a jej symbolem mądrości została sowa, uważana za najmądrzejszego 
ptaka. Spersonifikowaną postacią  mądrości  jest  też Sofia,  przedstawiana jako 
posąg kobiety.

Mądrość jest pożądanym przymiotem każdego człowieka. Do pewnego 
stopnia  jest  darem wrodzonym,  ale może być  rozwijana i  powiększana przez 
całe życie. Proces dydaktyczny prowadzący do kształtowania mądrości może się 
odbywać już od najwcześniejszej młodości, za co odpowiedzialni są rodzice lub 
opiekunowie. Za doskonalenie mądrości starszych dzieci i młodzieży powinna 
odpowiadać  szkoła.  Niestety,  rodzice  rzadko stanowią  właściwy wzorzec  do 
kształtowania  mądrości,  dzieci  najczęściej  przyswajają  sobie  ich błędy,  które 
potem w swym dorosłym życiu powielają. Szkolne systemy nauczania są oparte 
głównie na przyswajaniu wiedzy i niekiedy na podkręcaniu inteligencji, a nie na 
rozwijaniu mądrości. A przecież wiedza bez mądrości nic nie znaczy. Mądrzy 
ludzie sami potrafią zdobywać potrzebne im informacje i nie potrzebują do tego 
szkoły, natomiast przeładowywanie w szkole pamięci wiedzą może wywoływać 
tylko negatywne skutki.

Niestety również państwa nie oczekują od swoich obywateli mądrości,  
ale wymagają raczej bezwarunkowej lojalności, a często również żądają ślepego 
posłuszeństwa. Nawet w krajach uważanych za demokratyczne, tworzone prawa 
są  zwykle  wysoce  represyjne  i  w  ogóle  nie  odwołują  się  do  mądrości.  Nie 
obiecują  żadnych  korzyści  za  pozostawanie  w  zgodzie  z  duchem  prawa  (a 
przecież  właśnie  taka  postawa  jest  owocem  działania  mądrości),  ale  grożą 
sankcjami za złamanie jego litery.  Rządzący nie promują więc mądrości,  lecz 
nakazują posłuszeństwo. Ludzie są zmuszani do postępowania zgodnie z tym, 
czego  wymaga  prawodawstwo,  nawet  gdyby  to  było  głupie  i  bezmyślne. 
Mądrość jest dla każdej władzy niebezpieczna; lepiej jest dla niej, aby ludzie za 
dużo nie myśleli samodzielnie i nie wyciągali  zbyt daleko idących wniosków. 



373

To  władza  uzurpuje  sobie  prawo,  aby  za  nich  myśleć  i  wydawać  im 
odpowiednie  polecenia.  Ewidentnym  przykładem  takiego  postępowania  były 
decyzje  polskiego rządu w czasie epidemii  koronawirusa w 2020 roku, które 
zupełnie  nie  odwoływały  się  do  mądrości  Polaków,  ale  dotyczyły  wyłącznie 
ustanawiania różnych nakazów i zakazów, za których nieprzestrzeganie groziły 
wysokie  kary grzywny lub  nawet  wiezienia.  Przykładem takiej  supergłupoty 
rządzących był  zakaz wstępu do lasów i parków, oraz nakaz utrzymywania w 
przestrzeni publicznej dystansu dwóch metrów od mieszkających ze sobą razem, 
dorosłych członków rodziny.

***

Mądrość w najszerszym tego słowa znaczeniu powinna przynosić  nie 
tylko  pożądane  rezultaty  praktyczne jej  użycia,  ale  też  efekty  pozytywne 
moralnie, służące tak własnym jak i powszechnym celom uznawanym w danym 
czasie i w danych społecznościach za dobre. Do funkcjonowania takiej mądrości  
potrzebne są nie tylko wiedza i doświadczenie, ale i pewne fundamenty etyczne,  
wsparte  odpowiednimi  predyspozycjami  psychicznymi,  takimi  jak  otwartość, 
bezstronność,  umiejętność  obiektywnego  spoglądania  na  rzeczywistość  z 
różnych  perspektyw  oraz  wysoki  stopień  samokontroli.  Na  tego  rodzaju 
zasadach powinna się opierać każda mądrość, a zwłaszcza mądrość życiowa czy 
mądrość rodzicielska.  Jest to najwyższa forma mądrości,  której  towarzyszy 
głębokie,  emocjonalne  zaangażowanie.  Najlepszym  gwarantem  osiągania 
pozytywnych  rezultatów  takiej  mądrości  jest  miłość  bezwarunkowa , 
ponieważ zawsze popiera ona zarówno dobro indywidualne jak i wspólne oraz 
wyklucza działania na czyjąkolwiek szkodę.

Hasło opracowano w 2020 roku. Powrót do spisu treści.

Miłość
Miłość  to  pojęcie  wielowymiarowe.  Ma  tyle  powiązanych  z  sobą 

znaczeń, tyle  różnych aspektów, że nie sposób zawrzeć jej  w jednej  zwięzłej  
definicji.  Sławiona przez poetów, opisywana w powieściach, będąca inspiracją 
dla  autorów  scenariuszy  filmowych,  jest  również  przedmiotem  rozważań 
socjologów, filozofów i teologów. Jej szeroki wachlarz znaczeń rozciąga się od 
miłości  do  lodów  waniliowych  poprzez  miłość  bliźniego  aż  do  miłości  do 
Stwórcy.  Miłość  oznacza  zarówno   uczucie  jak  i  wartość  etyczną,  cnotę 
teologiczną czy rodzaj energii. W języku potocznym słowem tym oznacza się 
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także fizyczne zbliżenie między mężczyzną i kobietą. W niektórych językach do 
określenia  miłości  stosuje  się  kilka  odrębnych  słów.  Np.  Grecy  już  od 
starożytności używali do tego celu trzech wyrazów: eros – dla opisania miłości 
między kobietą i mężczyzną,  philia – dla wyodrębnienia miłości do rodziny i 
przyjaciół,  agape – dla określenia miłości ogólnej czyniącej  dobro bliźniemu. 
Łacińskimi  odpowiednikami  tych  słów są:  amor,  amicita oraz  caritas.  Język 
polski (podobnie jak angielski) jest pod tym względem bardzo ubogi – musi tu 
wystarczyć tylko jedno słowo. 

Aby się zmierzyć  z pojęciem miłości,  trzeba więc rozpatrzyć  kolejno 
wszystkie jej aspekty i znaczenia.

Miłość własna

Miłość własna to miłość do samego siebie. W powszechnej opinii taka 
miłość  jest  uważana  za  coś  złego,  lub  w  najlepszym  razie  za  coś  niezbyt  
dobrego. Jest ona kojarzona z egoizmem, narcyzmem. Pragnienie dobra innych, 
nawet kosztem dobra własnego, jest uważane za wielką cnotę. Pragnienie dobra 
własnego  jest  prawie  zawsze  podejrzane  o  samolubstwo.  Niesłusznie. 
Samolubstwem jest tylko to, co pragnie dobra własnego kosztem dobra innych.  
Człowiek ma  prawo kochać  samego siebie.  Miłość  bowiem,  w tym również 
miłość własna, jest energią zasilającą jego życie i nadającą mu sens. 

Powstaje pytanie, skąd wziął się, w kulturze zachodniej,   taki niezbyt  
przychylny stosunek do kochania siebie? W dużej  mierze miały na to wpływ 
religie chrześcijańskie, które głosiły i nadal  głoszą, że człowiek jest  z gruntu 
zły,  grzeszny,  a  nawet,  że  jest  tym  obciążony  dziedzicznie  (grzech 
pierworodny). Głoszono, że życie nie jest po to, aby było przyjemnie, że jest to 
ciężka próba czy egzamin. Jeśli go zdamy, zostaniemy wpuszczeni do raju, jeśli 
nie  –  czekają  nas  wieczne  męki  w  piekle.  Zatem trzeba  walczyć  z  własną 
grzesznością, a nawet odciąć własne grzeszne członki, bo lepiej jest dostać się 
do  nieba  po  życiu  pełnym  cierpień,  umartwień  i  wyrzeczeń,  niż  zostać 
wtrąconym do piekła. Dlatego bezpieczniej jest nie kochać siebie i za bardzo 
sobie nie dogadzać, bo kto wie? Szerzenie tego rodzaju poglądów owocowało 
powszechnym umartwianiem się, tworzeniem się grup biczowników, zakonów 
o surowej  regule,  itp.  Taka  postawa  życiowa  nie  jest  już  dziś  praktykowana 
(z niewielkimi  wyjątkami).  Jednak  jej  ślady  ciągle  tkwią  w  ludzkiej 
podświadomości  i  wpływają  na  pojmowanie  miłości  własnej.  W  kościele 
katolickim wciąż wypowiadana jest formuła: „Panie, nie jestem godzien...”. Jak 
więc mam siebie kochać, jeżeli nie jestem godzien?

Czas zerwać z takim myśleniem i uwierzyć, że jest się godnym. Trzeba 
zatem  kochać  samego  siebie.  Taka  postawa  ma  swoje  źródło  również 
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w chrześcijaństwie.  Jezus  bowiem  powiedział:  „Będziesz  miłował  bliźniego  
swego jak siebie samego.”379  Miłość własna jest tu więc jak gdyby podstawą, 
układem odniesienia dla miłości bliźniego, która bez miłości do samego siebie 
nie byłaby w ogóle możliwa. Kochanie siebie jest zatem w świetle wypowiedzi 
Jezusa  nie  tylko  prawem,  ale  i powinnością.  Jeśli  więc  mamy  się  kochać, 
musimy pragnąć również swojego dobra, a nawet stawiać siebie na pierwszym 
miejscu. Pytaniem jest tylko: Co stanowi dobro własne? Odpowiedź zależy od 
stopnia  duchowego  rozwoju  danej  osoby.  Ludzie  prymitywni  przedkładają 
dobro własne nad dobro innych, co prowadzi do egoizmu. Im bardziej ktoś jest 
rozwinięty, tym lepiej zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma podziału na „jego” i 
„innych”,  że wszyscy stanowimy jedność,  a w związku z tym,  co ktoś czyni  
innym,  czyni  sobie.  A więc  to  co  jest  naprawdę  dobre  dla  niego,  musi  być  
również dobre dla innych.

Kto nie kocha siebie, nie potrafi też pokochać innych. Dlatego nie 
wyszukujmy w sobie wad, bo wynajdywanie ich nie tylko ich nie usunie, ale 
je umocni. Nie hodujmy w sobie poczucia winy, bo taka postawa również 
do niczego dobrego nas nie  doprowadzi.  Kochajmy siebie  i  z  miłości  do 
siebie stawajmy się lepsi niż dotychczas.

Miłość romantyczna

Większość  ludzi  zapytanych  o  miłość  od  razu  kojarzy  to  pytanie  z 
pojęciem miłości romantycznej. Jest to bowiem najbardziej powszechny sposób 
pojmowania miłości, opiewanej w pieśniach, będącej inspiracją dla artystów i 
przynoszącej duże zyski twórcom różnych „love story”. Ci, którzy choć raz w 
życiu  byli  zakochani  wiedzą,  że  takiej  miłości  nie  da  się  wymusić  w żaden 
sposób, ani nawet przewidzieć kiedy nadejdzie. Spada ona nagle, jak grom z 
jasnego  nieba.  W  jednej  chwili  czujemy,  że  coś  się  zmieniło,  że  jesteśmy 
zakochani. Dalszy rozwój wydarzeń zależy od okoliczności. Jeżeli obiekt naszej 
miłości jest nieosiągalny lub z jakichś powodów nie możemy się zdecydować na 
podjęcie  jakichkolwiek  działań  (nieśmiałość,  normy  moralne,  opinia 
środowiska, itp.),  wówczas cierpimy w milczeniu.  Jeśli  jednak widzimy choć 
cień  szansy  powodzenia  i  mamy  choć  odrobinę  wiary  we  własne  siły,  
podejmujemy  szereg  czynności  zwanych  zdobywaniem  partnera,  których 
głównym celem jest zaskarbić sobie jego miłość380. Osiągnięcie sukcesu w tej 
dziedzinie prowadzi zwykle do powstania mniej lub bardziej trwałego związku, 
nierzadko  zakończonego  małżeństwem.   Porażka  równa  się  cierpieniu. 
Poszczególne  etapy miłości  romantycznej  zostały opisane  dokładnie  w wielu 

379 Ewangelia Mateusza [22,39] i Łukasza [10,27].
380 W rzadkich przypadkach następuje jednoczesne zakochanie się obojga partnerów, co czyni ten 

etap zbędnym lub w znaczny sposób go ułatwia i skraca.
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powieściach  i pokazane  na  wielu  filmach,  we  wszystkich  możliwych 
wariantach, nie ma więc sensu się nad nimi rozwodzić. Należy tylko podkreślić,  
że  taka  miłość,  zwłaszcza  w  początkowej  fazie,  jest  źródłem  wielu  bardzo 
silnych emocji. Nawet proste wyznanie: „Kocham cię”, może spowodować, że 
serce wali  jak młotem,  a  głowa niemal  pęka ze  szczęścia.  Tak silne  emocje  
powodują w zakochanych zmiany postrzegania rzeczywistości. Miłość jest więc 
jak narkotyk, pod wpływem którego wszystko wydaje się lepsze i piękniejsze. 
W szczególny sposób  zmienia  się  sposób  widzenia  partnera,  który staje  się 
ucieleśnieniem naszych marzeń na  temat  idealnego męża,  idealnej  żony,  czy 
idealnych kochanków. 

Miłość  romantyczna  jest  więc  czymś  w  rodzaju  romantycznego 
zauroczenia, w którym patrzymy na swojego partnera przez różowe okulary i  
przez to  widzimy go nie  takim jakim jest,  ale  takim,  jakim chcielibyśmy go 
widzieć. Nasz partner zwykle zdaje sobie z tego sprawę, na ogół podświadomie, 
ale czasem i świadomie. Stara się więc jeszcze bardziej uwiarygodnić to nasze 
widzenie  zmieniając  swoje  zachowanie  w taki sposób,  aby dostosować je  do 
naszych potrzeb. My, pragnąc zadowolić partnera i umocnić w ten sposób jego 
miłość do nas, robimy to samo. W ten sposób jednak coraz bardziej przestajemy 
być  sobą,  a stajemy  się  obrazem  oczekiwań  naszego  partnera.  Miłość 
romantyczna  w  rzeczywistości  stanowi  zatem  rodzaj  handlu  wymiennego. 
Partnerzy stawiają na szalę coś co posiadają w zamian za coś, czego pożądają.  
Jest to więc miłość warunkowa, która mówi: „Jeżeli  będziesz mnie traktować 
tak  jak  chcę  być  traktowany,  wówczas  będę  cię  kochać”.  Pojawia  się  w 
odpowiedzi na zaspokojenie potrzeb. Ale jeśli kochasz kogoś za to, co ci daje,  
to tak naprawdę nie jego kochasz, ale kochasz siebie poprzez tę osobę. Miłość  
romantyczna  jest  więc  w  pewnym  sensie   swoistą  iluzją  –  zakamuflowaną 
postacią miłości własnej. 

Jednym  z  przejawów  romantycznego  zauroczenia  jest  nadmierne 
skupienie  uwagi na partnerze,  czasem przybierające wręcz formę obsesji.  Co 
robi? Co mówi? Czego chce? O czym myśli? Czy mnie jeszcze kocha?, itp. To  
ostatnie  pytanie  często  jest  powodem wywierania  nacisków na partnera,  aby 
udowodnił  swoją  miłość,  co  prowadzi  do  jeszcze  większych  zmian  w  jego 
zachowaniu. W ten sposób dwoje ludzi zatraca się w takim związku. Nie chcąc  
zawieść  tego  drugiego  próbują  nagiąć  się  do  jego  oczekiwań,  aż  w  końcu 
opadają z sił. Nie są już w stanie być obrazem tego, co chciałby widzieć w nich 
partner. Pojawia się poczucie krzywdy, czasem nawet i gniew. Wtedy zwykle 
mówimy, że się zmienili. Ale oni  tylko przestali udawać, zaczęli z powrotem 
być sobą i działać zgodnie z tym, kim są naprawdę.

Ponieważ ludzie zwykle tworzą związki uczuciowe z myślą o tym, co 
mogą zyskać, a nie co mogą wnieść, wszystko, co mogłoby zmniejszyć ów zysk, 
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stanowi  dla  nich  poważne  zagrożenie.   Tak  rodzi  się  zazdrość.  Niektórzy 
uważają  ją  za  nieodłączną  cechę  miłości.  Pewna  znana  polska  aktorka 
powiedziała  nawet  w jednym z  wywiadów:  „Nie  wyobrażam sobie,   żebym 
mogła kochać i nie być zazdrosna.”  Są również i tacy, którzy nawet widzą w 
zazdrości wartość pozytywną. Jeżeli jest zazdrosny, mówią, to znaczy, że kocha. 
Grubo  się  jednak  mylą.  Zazdrość  nie  jest  bowiem  miernikiem  miłości  do 
partnera, lecz reakcją na to wszystko, co mogłoby zagrozić realizacji potrzeb i 
spełnieniu  oczekiwań  wobec  tego  partnera.  Jest  więc  ona  reakcją  na  groźbę 
utraty zysku płynącego ze związku z ta drugą osobą. Zwykle zagrożeniem jest 
ten trzeci lub ta trzecia,  choć można być  zazdrosnym dosłownie o wszystko,  
nawet o psa czy kota.

 To prawda, że umiejętnie kontrolowaną i tylko w niewielkim stopniu 
podsycaną  zazdrością  można  na  jakiś  czas  przywiązać  kogoś  do  siebie,  ale 
skuteczność  takich  praktyk  jest  ograniczona  w  czasie.  W ostatecznym 
rozrachunku  zazdrość  zawsze  jest  szkodliwa,  czasami  nawet  bardzo.  Jest  to 
niekiedy  tak  niszczące,  destruktywne  uczucie,  że  w skrajnych  przypadkach 
prowadzi  do tragedii. Nierzadko z jej powodu popełniano zbrodnie. Jeśli nawet 
nie ginie człowiek, to umiera    miłość. Tak więc niezaspokojone potrzeby, 
niespełnione oczekiwania i zazdrość w końcu zabijają miłość. 

Miłość romantyczna jest więc nietrwałą formą miłości. Jeżeli w trakcie 
istnienia  związku opartego na takiej  miłości  nie  przekształci  się ona w inną, 
trwalszą postać (np. miłość rodzinną czy bezwarunkową), to czy prędzej,  czy 
później kończy się, a wraz z tym nierzadko kończy się związek.  Czy to dobrze, 
czy źle? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Są tacy, którzy uwielbiają ten 
dramatyzm,  to  napięcie,  tą  radość  i  to  podniecenie,  jakie  dają  tego  rodzaju  
związki i pakują się w nie raz po raz, za każdym razem wierząc, że uda im się 
zachować  tą  miłość  na  długo.   Niektórzy nawet  nie  wyobrażają  sobie  innej 
miłości.  Nie  ma  w tym nic  złego,  dopóki  ich  to  uszczęśliwia.  Ale  w życiu 
każdego może w końcu nastąpić taki moment, że uświadomi sobie iluzoryczność 
tego  rodzaju  szczęścia,  a  wtedy  zapragnie  czegoś  trwalszego  i  jeszcze 
piękniejszego. To otwiera mu drogę do innych, wyższych form miłości.

Miłość bezwarunkowa

Jest  to najwyższa forma miłości.  O takiej  miłości  pisał  św. Paweł  w 
Pierwszym liście do Koryntian:

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca
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albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,

i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,

byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje...”

Miłość  bezwarunkowa,  to  miłość,  która  nie  zna  potrzeb,  oczekiwań 
i zazdrości.  To  miłość,  która  stara  się  nikomu  nie  zaszkodzić,  nikogo  nie 
skrzywdzić. To miłość, która nie rani, ale goi, która nie dzieli, a łączy, która nie 
krzywdzi, ale naprawia krzywdy, która nigdy nie przynosi smutku, ale zawsze 
jest źródłem szczęścia i radości. Miłość taka gdy jest dawana, zawsze powraca 
w zwielokrotnionym natężeniu. Neale Donald Walsh napisał381, że prawdziwa, 
czysta miłość to:

„Coś,  co nie zna warunków, ograniczeń i  potrzeb.  Ponieważ nie zna  
warunków, nie wymaga niczego aby się wyrazić. Nie żąda niczego w zamian.  
Nie wstrzymuje niczego w odwecie.

381 Neale Donald Walsh, Przyjaźń z Bogiem, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 173
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Ponieważ nie zna ograniczeń,  nie krępuje  drugiego.  Jest  bez końca i  
trwa wiecznie. Nie doświadcza zapór i granic.

Ponieważ nie zna potrzeb, stara się nie brać niczego, co nie pochodzi z  
hojności  serca.  Stara  się  nie  zatrzymywać  niczego,  co  nie  pragnie  być  
zatrzymane. Stara się nie dawać niczego, co nie jest przyjmowane z radością.

I jest wolne. Miłość jest tym, co swobodne, albowiem wolność stanowi  
istotę Boga, a miłość to przejaw Boga.” 

Miłość  romantyczna  powstaje  spontanicznie,  miłość  rodzinna  też 
zwykle  tworzy  się  w sposób  naturalny.  W  przeciwieństwie  do  nich,  miłość 
bezwarunkowa  jest  sztuką,  którą  należy  posiąść.  Równocześnie  jednak,  nie 
można nic zrobić, aby ją posiąść. Wydaje się, że dwa ostatnie zdania są ze sobą 
sprzeczne. Jak można coś posiąść, jeśli  nic nie da się zrobić, aby to posiąść?  
Ten paradoks jest tylko pozorny.  Prawdziwa, czysta miłość nie jest wynikiem 
określonych warunków, jakie muszą wystąpić, aby mogła zaistnieć. Przeciwnie,  
to  określone  warunki  powstają  jako  wynik  miłości.  Miłość  warunkowa  jest 
reakcją.  Miłość  bezwarunkowa  jest  decyzją.  Twórczym  postanowieniem nie 
wywołanym  czynnikami  zewnętrznymi,  ale  pochodzącym  od  wewnątrz. 
Opartym na  tym,  co  w każdym jest  najistotniejsze,  na  tym,  co  jest  w nim 
obrazem i  podobieństwem Stwórcy.  Stwórca  jest  miłością,  tego uczy prawie 
każda religia. Zatem to, co jest jego obrazem i podobieństwem, jest też miłością. 
Trzeba  tylko  o  tym  wiedzieć.  A  zatem  posiąść  miłość  bezwarunkową,  to 
uświadomić sobie, że się nią jest. Niczego nie trzeba więcej. Ale być miłością, 
to  nie  to  samo  co  miłować.  Kochać,  to  przemienić  bycie  miłością  w  jej  
doświadczenie.  Doświadczenie  miłości  wyznacza określone warunki.  Tak oto 
miłość stwarza warunki, a nie warunki – miłość.

Skoro  w  doświadczeniu  miłości  wychodzimy  od  siebie,  a  nie  od 
warunków  zewnętrznych,  świadomi,  że  nasza  wyższa  jaźń  jest  miłością,  to 
miłość nasza nie potrzebuje niczego z zewnątrz aby się wyrazić. Możemy więc 
kochać wszystkich i  wszystko, nic od nich przy tym nie potrzebując i nic od 
nich nie oczekując w zamian. Nie występuje w nas również lęk, że coś lub ktoś 
zagraża tej  miłości  i  że możemy ją  utracić,  ponieważ to  czy i  jak  kochamy 
zależy  tylko  od  nas.  Czysta  miłość  nie  stwarza  więc  nigdy  warunków  do 
wystąpienia zazdrości. Takiej miłości nie można też zranić. 

Jeśli więc kochamy kogoś miłością bezwarunkową, to za to kim jest, a 
nie za to, co możemy dzięki niemu zyskać. Jeśli nawet pragniemy z nim być, to  
dla samego faktu bycia  z nim, a nie z żadnych innych powodów. Jeśli  nawet 
chcemy stworzyć związek z ta osobą, to nie jest dla nas ważne,  ile wyniesiemy 
z tego związku, ale ile możemy do niego wnieść. 
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Miłość  bezwarunkowa to miłość  Stwórcy do stworzenia.  Choć liczne 
religie to przyznają, to jednak w doktrynach religijnych jest wiele stwierdzeń, 
które  temu  przeczą.  Według  chrześcijańskich  źródeł  Bóg   jest  zazdrosny,  
mściwy,  groźny382,  uzależniający  swoją  miłość  do  człowieka  od  tego,  czy 
człowiek będzie wypełniał jego wolę. W przeciwnym razie wtrąci go do piekła 
na wieczne męki. Chodzi tu nie tylko o teksty biblijne.  Poglądy głoszące, że 
miłość boża jest warunkowa, wypowiada się również obecnie383. 

Jak więc przeciętny chrześcijanin ma kochać miłością bezwarunkową, 
jeśli powiada mu się, że Ten, którego obraz i podobieństwo nosi w sobie, jest 
zazdrosny,  mściwy  i  miłuje  warunkowo?  Zapytany  o  miłość  bezwarunkową 
opisaną przez Pawła z Tarsu odpowiada: List do Koryntian? Nie, to dobre dla 
matek.  Ja  muszę  zazdrościć,  nie  wyobrażam  sobie  niczego  innego.  I kocha 
miłością zazdrosną. I mści się. I czasem nawet zabija.

A przecież  tak  niewiele  trzeba.  Wystarczy  odkryć  czystą  miłość  w 
sobie.  Wtedy  będziemy  zdolni  pokochać  siebie.  Jeśli  pokochamy  siebie, 
pokochamy  innych.  Gdy  pokochamy  innych,  pokochamy  Życie.  Gdy 
pokochamy Życie, pokochamy Boga. Wtedy zdamy sobie sprawę z tego, że 
On kocha nas tak samo, miłością czystą, bezwarunkową.

Pozostałe rodzaje miłości

Można  jeszcze  wyodrębnić  miłość  rodzinną,  miłość  w  przyjaźni  i 
koleżeństwie,  ogólną  miłość  bliźniego,  miłość  do  przyrody,  do  ojczyzny,  a 
nawet  do  psa,  kota  czy  kanarka.  Właściwie  można  kochać  wszystko  i  
wszystkich.  Cechą  charakterystyczną  tego  rodzaju  miłości  jest  to,  że  są  one 
uwarunkowane w mniejszym, czasami nawet w znacznie mniejszym stopniu niż 
miłość  romantyczna.  Miłość  macierzyńska  jest  uwarunkowana  najmniej  ze 
wszystkich  wymienionych,  choć  nie  jest  w  pełni  wolna  od  wymagań  czy 
oczekiwań. Matka zwykle kocha swoje dziecko nie w zależności od tego jakie 
jest,  ale po prostu dlatego, że jest, nawet, gdy jest niepełnosprawne fizycznie  
382 Np.  „Do  mnie  należy pomsta”,  List  do  Rzymian  [12,19].  O zemście  czy odwecie  bożym 

mówią też księgi prorockie, m. in. Izajasza, Jeremiasza i innych. Również „Ja Pan, twój Bóg, 
jestem  Bogiem  zazdrosnym”,  Księga  Wyjścia  [20,5],  „Ja  jestem  Pan,  Bóg  twój,  Bóg 
zazdrosny”,  Księga  Powtórzonego  Prawa  [5,9].  Można  powiedzieć,  że  niemal  cały  Stary 
Testament i niektóre fragmenty Nowego Testamentu są nasycone takim wizerunkiem Boga.  
Nauki  Jezusa  zawarte  w  ewangeliach,  zwłaszcza  te  dotyczące  miłości  nieprzyjaciół,  czy 
Pierwszy list do Koryntian św. Pawła,  głoszą miłość bezwarunkową i pozostają w jaskrawej 
sprzeczności z innymi tekstami Biblii.

383 Np. w czasie pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku Jan Paweł II w jednej z homilii 
powiedział:  „Miłość Boża jest  wymagająca”. Nie musi to, oczywiście,  oznaczać: „Będę cię 
kochał dopiero wtedy, gdy spełnisz moje warunki”. Może to znaczyć również: „Kocham cię, i 
dlatego  od  ciebie  wymagam”.  Tak,  czy  inaczej  –  jest  to  miłość  warunkowa.  Miłość 
bezwarunkowa mówi coś innego: „Kocham cię i dlatego obdarzam cię  wolnością”.
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czy umysłowo. Ale taka miłość różni się od miłości czystej tym, że często jest  
obłożona protokołem i  że upatruje  korzyści,  które będą widoczne dopiero  w 
przyszłości. Jest do niej jednak bardzo zbliżona. Miłość ojca do swych dzieci  
częściej  zależy od tego,  w jakim stopniu spełniają  jego oczekiwania.  Ogólna 
miłość bliźniego jest uwarunkowana pojmowaniem tego, kto jest, a kto nie jest 
bliźnim drugiego. 

Cechą  wyróżniającą  wymienione  rodzaje  miłości  jest  to,  że  są  one 
zwykle   pozbawione  pierwiastków  seksualnych.  W  zamian  za  to  obejmują 
przyjaźń, szacunek i życzliwe nastawienie. Jest tu także miejsce na upodobanie,  
zachwyt,  przywiązanie,  odczuwanie  piękna  i wszelkie  inne  możliwe  ciepłe 
uczucia, docenianie, a także troskę, współczucie, odpowiedzialność. Inną cechą 
charakterystyczną  takich  miłości  jest  ich  długotrwałość.  Mogą  one  zaistnieć 
nawet na całe życie, a nawet przekroczyć barierę śmierci. Najważniejsze jednak 
jest  to,  że  każda  taka  miłość  może  się  rozwijać,  stale  wzbogacać  o  coś 
nowego, a nawet przekształcić w miłość bezwarunkową.

Miłość a seks

Słowo  „miłość”  jest  niejednokrotnie  kojarzone  ze  stosunkiem 
seksualnym,  np.  w  takich  zwrotach  jak  np.  „uprawiać  miłość”  czy  „miłość 
francuska”, ponieważ w wielu językach nie ma właściwych słów do określenia 
tego aktu, a te,  które są w potocznym użyciu,  to zwykle  słowa wulgarne. W 
rzeczywistości, miłość i seks to różne pojęcia. Nie da się ich używać zamiennie, 
bowiem możliwa jest miłość bez seksu i seks bez miłości. Jednak seks często 
towarzyszy miłości.  W przypadku  miłości  romantycznej  jest  jej  celebracją  i 
niemal  nieodłącznym  składnikiem.  Zbliżenie  seksualne  może  pozwolić  na 
fizyczne  doświadczenie  miłości  i  w  ten  sposób  ją  dopełnić.  Seks  jest  więc 
fizyczną nutą w akordzie miłości i jeżeli pozostaje w harmonii z innymi nutami,  
sprawia, że akord ten brzmi jeszcze piękniej.

  Nastawienie do seksu zależy od regionu świata i kultury. Na wschodzie 
rozwijała się bogata sztuka erotyczna, co nawet owocowało powstaniem dzieł w 
rodzaju  Kamasutry.  Również  kultura  islamska  jest  bogata  w  tego  rodzaju 
literaturę  choć  z  praktyką  jest  tu  znacznie  gorzej.  Chrześcijańska  kultura 
Zachodu  długo  była  nieufna  wobec  seksualności,  gloryfikowała  celibat, 
dziewictwo,  powściągliwość  seksualną,  ustanowiła  szereg  zakazów  i 
ograniczeń,  a wszelkie  urozmaicenia  sztuki  miłosnej  utożsamiała 
z wyrafinowaniem, wyuzdaniem. Do pewnego stopnia tak jest nadal, zwłaszcza 
w kościele katolickim. W myśl doktryny, stosunki seksualne, dozwolone tylko w 
małżeństwie,  mają  służyć   prokreacji,  a wszelka  antykoncepcja,  z  wyjątkiem 
tzw. metod naturalnych, jest zabroniona. Ci, który głoszą takie poglądy, nie chcą 
zauważyć, że w opozycji do doktryny, sztuka erotyczna Zachodu rozwinęła się 
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w nie  mniejszym  stopniu  niż  w  innych  kulturach,  a  ograniczanie  seksu  do 
prokreacji  nie  wpłynęło  prawie  w ogóle  na  praktykę  w  tej  dziedzinie.  Aby 
zapewnić przetrwanie gatunku wystarczy przecież, aby każdy miał za sobą kilka 
lub co najwyżej kilkanaście zbliżeń w ciągu życia. W rzeczywistości przeciętny 
żonaty mężczyzna lub zamężna kobieta mają ich po kilka tysięcy.

Ci, co zmuszają ludzi do ograniczania seksu wyłącznie do prokreacji, 
zadają  gwałt  ludzkiej  naturze.  Nie  rozumieją  natury  wszechświata.  Nie 
dostrzegają, że z jednej strony polaryzacja, a z drugiej strony przyciąganie się 
przeciwieństw,  jest  cechą  powszechną  i  dotyczy  wszystkich  aspektów 
rzeczywistości  od elektronu i protonu zaczynając,  a na mężczyźnie i  kobiecie 
kończąc.  Energia  seksualna  przyciąga  i  spaja  ludzi,  ponieważ  we 
wszechświecie,  podzielonym  i  zróżnicowanym,  powszechne  jest  dążenie  do 
jedności. Jakże pięknie to zostało  powiedziane w słowach: „Będziecie dwoje 
jednym  ciałem”384.  Prokreacja  nie  jest  więc  celem zbliżenia  fizycznego,  ale 
raczej jednym z jego możliwych, szczęśliwych następstw.

A co z seksem bez miłości? Zaspokojenie fizyczne bez głębszych uczuć 
jest  też  możliwe.  Nie  posuwa  ono  jednak  naprzód  w  rozwoju.  Ponadto  od 
takiego  seksu  łatwo  się  uzależnić.  Związki  oparte  tylko  na  przyciąganiu 
seksualnym są jeszcze mniej trwałe niż oparte na miłości romantycznej. Jedna 
ze  stron  może  je  łatwo  wykorzystać  do  kontroli,  manipulacji  oraz  osiągania  
różnych  korzyści.  Niektórzy  (nawet  nie  związani  z  chrześcijaństwem) 
nauczyciele duchowi głoszą wyższość celibatu, dziewictwa i zalecają całkowitą 
rezygnację  ze  zbliżeń  cielesnych,  świadcząc   o  tym  własnym  przykładem. 
Dlaczego  tak  się  dzieje?  Oni  po  prostu  nie  wierzą,  że  można  skutecznie 
kontrolować  popęd  seksualny,  tak  jak  wielu  nie  wierzy,  że  można  używać 
narkotyki bez popadnięcia w nałóg. Mówią, że energia seksualna jest najniższą 
formą energii jakiej może człowiek doświadczyć, która uzależniając człowieka, 
przeszkadza w doświadczaniu energii  wyższych i  utrudnia w ten sposób bądź 
uniemożliwia rozwój duchowy. Ci nauczyciele jednak mylą się,  przynajmniej 
częściowo. Nie jest możliwe skuteczne wyrzeczenie się seksu rozumiane jako 
samozaparcie.  Istnieje  bowiem prawo naturalne,  które brzmi:  „To,  czemu się 
opierasz,  umacniasz”.  Zatem każde  tłumienie  popędu  seksualnego  w  końcu 
zaowocuje pojawieniem się tego popędu w najmniej oczekiwanym momencie,  
w postaci  trudnej  do  przezwyciężenia  żądzy.  Doświadczają  tego  zakonnicy 
i kapłani  kościoła  katolickiego,  o  czym  świadczą  wciąż  wybuchające  afery 
związane z molestowaniem czy wykorzystaniem seksualnym przez duchownych. 
Nie jest  też prawdą,  że seks,  jako niska energia,  utrudnia  dojście  do energii  
wyższych. Przeciwnie, niejednokrotnie dojść do tego co wysokie można tylko 
poprzez  to  co  niskie.  Wszak  aby  zdobyć  szczyt  górski  trzeba  zacząć  od 

384 Słowa z Księgi Rodzaju [2, 24] cytowane też przez Jezusa w ewangeliach Mateusza i Marka.
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podstawy.  Dlatego w życiu każdego człowieka seks może odegrać pozytywną 
rolę. Zdarza się jednak czasem, że gdy spełni już ową rolę, przestaje być czymś 
atrakcyjnym. I wówczas ktoś może go odstawić, jak dziecko odstawia zabawkę, 
z  której  już  wyrosło,  lub  jak  odkłada  ubranie,  które  jest  za  ciasne,  czy jak 
biesiadnik, który odsuwa kolejny deser od siebie,  bo już naprawdę nie może 
więcej. Dzieje się to zwykle wtedy, gdy ów ktoś odkryje inne źródło szczęścia,  
radości  i  rozkoszy,  przy którym seks  wydaje  się  bladą  imitacją.  Nie  jest  to 
jednak w tym przypadku wyrzeczenie, ale odstawienie i wybór czegoś innego.

Cieszmy się zatem seksem i bawmy się nim, dopóki nas to bawi. Nie 
używajmy  go  jednak  do  kontroli,  manipulacji,  dominacji  czy  osiągania 
różnych  korzyści.  Pamiętajmy,  że  zbliżenie  seksualne  staje  się  dopiero 
wtedy naprawdę piękne, kiedy jest wyrazem miłości.

Czy można kochać wiele osób?

W przypadku licznego rodzeństwa czy wielu przyjaciół odpowiedź jest 
natychmiastowa:  oczywiście,  że  można.  Jednak  w  przypadku  miłości 
romantycznej wielu odpowiedziałoby, że nie. Jeśli nawet można, to nie powinno 
się.  Panuje  bowiem  dość  powszechne  przekonanie,  że  kochając  nie  tylko 
swojego partnera, ale i kogoś innego, w jakiś sposób się tego partnera zdradza.  
Taka dodatkowa miłość prawie zawsze traktowana jest jako zagrożenie i prawie 
zawsze  wywołuje  zazdrość.  Czy  jednak  rzeczywiście  można  kochać  tylko 
jednego i jakakolwiek nowa miłość niszczy starą? Jeśli nawet tak się dzieje, to  
nie  dlatego,  że  nowa miłość  oddziałuje  destrukcyjnie  na  dotychczasową,  ale 
dlatego,  że starą  miłość  zabija  zazdrość.  Tak naprawdę  można kochać wiele  
osób, w taki sposób kocha nas Stwórca. Przekonania, że są wybrani ludzie, czy 
wybrane narody, to tylko pobożne życzenia niektórych. Bóg kocha wszystkich 
jednakowo. W tym miejscu może się jednak pojawić protest: No dobrze, może 
można kochać wielu, lecz miłością bezwarunkową, ale nie w taki sposób, nie 
miłością  romantyczną,  nie  z  podtekstem  seksualnym.  Odpowiedź  jest 
następująca: Czy się komu to podoba, czy nie, tak się zdarza w praktyce i to nie  
tylko w poligamicznych związkach islamskich czy mormońskich, ale również w 
szanowanych  rodzinach  chrześcijańskich.  Jak  już  poprzednio  powiedziano, 
miłość romantyczna pojawia się spontanicznie i zwykle nie ma się wpływu na to 
kiedy, jak i w kim powstaje. Mówiąc językiem poety385:  „Serce nie sługa, nie  
zna co to pany i nie da się okuć przemocą w kajdany”. Dlatego nikt nie jest 
winny, że kocha. Nie ma i nie może być miłości zakazanej. Każda miłość jest 
święta, bo jest darem Stwórcy. Kochanie kogokolwiek nigdy nie może stanowić 
zdrady,  nawet gdyby kochało się wielu. Pokochanie kogoś nie musi oznaczać 

385 Autorem tych słów jest Jan Nepomucen Kamiński.
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zaprzestania kochania kogoś innego. Pogląd, że w sposób romantyczny można 
kochać tylko jedną osobę to mit.

Ale w tym miejscu zaczynają  się problemy z uczciwością.   Np. mąż, 
który oprócz żony kocha jeszcze inną, może żonie tego nie powiedzieć. Może w 
tajemnicy przed żoną utworzyć i konsumować drugi związek. To już jest zdrada, 
bowiem  zdrada  to  nieuczciwość,  to  życie  w kłamstwie.  Tłumaczenie,  że 
ukrywa swój  drugi  związek przed żoną,  bo nie  chce jej  ranić,  jest  zwykłym 
wykrętem.  Kochającej żonie zawsze należy się prawda. Zresztą każde kłamstwo 
ma krótkie nogi i taki ukrywany romans czy prędzej czy później się wyda.

Może być  i  odwrotna  sytuacja.  Zakochany podwójnie  mąż nie  chcąc 
łamać wyznawanych zasad moralnych stara się wyprzeć swojej drugiej miłości,  
stłumić ją, zepchnąć do podświadomości. Ze względu na wyznawane zasady czy 
religię, rezygnuje więc z niej. Ale to co robi, to jest „zakuwanie swojego serca 
w kajdany”,  co  nie  jest  w gruncie  rzeczy możliwe.  Wypierając  się  miłości,  
umacnia ją. Wypierając się miłości zdradza siebie. A zdradzenie samego siebie  
to  też  zdrada.  Skutkiem  takiego  postępowania  będzie  to,  że  mąż  albo  nie 
wytrzyma  i w końcu  zdradzi  żonę,  albo  będzie  się  przez  lata  zamartwiał  po 
cichu, przez co w końcu wpędzi się w jakąś chorobę. Takie tłumienie w sobie 
miłości może również wypaczyć jego charakter, prowadząc do ujawnienia się 
zaborczości.

Najlepszym rozwiązaniem jest więc prawda. Powiedzenie żonie, że się 
kocha jeszcze kogoś innego to nie zdrada. To uczciwość. Dlatego im prędzej 
mąż  to  uczyni,  tym  lepiej.  Taka  sytuacja  nie  musi  prowadzić  do  rozbicia 
małżeństwa.  Każda  ze stron  w tym dramacie  powinna  sobie  wówczas zadać 
pytanie: Jak postąpiłaby miłość? I to miłość nie tylko do tego jednego czy tej 
jednej, ale do wszystkich uczestników dramatu. Rozwiązania mogą być różne. 
Może mąż w imię miłości do żony postanowi nie tworzyć nowego erotycznego 
związku i jego miłość przekształci się w miłość platoniczną? W ten sposób nie  
wyprze się swojej  miłości,  ale tylko odsunie  od siebie  jej  erotyczne aspekty.  
Może żona oświadczy, że taka sytuacja jest dla niej nie do przyjęcia i odejdzie? 
Może  jednak  da  mężowi  wolną  rękę?  A  może  ta  druga,  nie  chcąc  rozbijać 
małżeństwa, sama odejdzie? Każde rozwiązanie, które zostanie przyjęte, będzie 
dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że będzie to porozumienie wszystkich 
stron zawarte w imię miłości.  

Reasumując należy stwierdzić, że można kochać wiele osób i to na 
wszystkie  możliwe  sposoby.  Jednak,  ze  względu  na  istniejące 
uwarunkowania  kulturowe  i  obyczajowe,  kochanie  wielu  miłością 
romantyczną może stwarzać problemy. Jest więc najlepiej,  gdy kocha się 
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miłością  bezwarunkową.  W  ten  sposób  można  kochać  wszystkich  i 
wszystko bez przeszkód. Tak kocha nas Ten Który Jest.

Miłość jako energia

Wszechświat to wieczny ruch, wieczna zmiana, wieczne ewoluowanie. 
Fizycy już dawno spostrzegli, że nie jest możliwa jakakolwiek przemiana bez 
energii.  Wprowadzenie  w  ruch,  zatrzymanie  ruchu,  przemiana  chemiczna, 
emisja światła, wytwarzanie dźwięku  – wszystko to wymaga energii. Życie to 
też wieczny ruch, wieczna zmiana, wieczne ewoluowanie. O ile do wytwarzania  
zjawisk  fizycznych  potrzebna  jest  energia  fizyczna,  o  tyle  do  zaistnienia, 
podtrzymania i przemieniania życia potrzebna jest energia psychiczna. Podstawą 
tej energii są uczucia. Uczuciami o największej sile oddziaływania są miłość i 
strach.  Zjawiska  psychiczne  są  właściwe  wielu  żyjącym  formom,  niektórzy 
nawet uważają, że w jakimś stopniu wszystkim formom. Podobno nawet rośliny 
lepiej rosną gdy są traktowane z miłością. Niemal każdy mały  zaniepokojony 
owad  reaguje  strachem  i  ucieka  lub  nieruchomieje.  Najłatwiej  jednak 
zaobserwować uczucia w człowieku.  Są one źródłem siły napędowej dla życia i 
nadają mu sens. Wszystko, cokolwiek człowiek robi, jest powodowane miłością 
lub strachem. Każde inne uczucie jest oparte na tych dwóch podstawowych. Np. 
smutek  jest  skutkiem  braku,  chwilowego  zaniku  lub  niespełnienia  miłości, 
pozwala on nam pogodzić się z utratą tego, co kochaliśmy, a także pogodzić się 
z tym, że nie objawiliśmy siebie w swojej najlepszej wersji i nie postąpiliśmy 
jak postąpiłaby miłość. Złościmy się, jeśli  ktoś postąpił z nami tak jakby miłość 
nie  postąpiła,  złość  pozwala  nam  również  odmówić  czegoś  co  nie  wyraża  
miłości. Smutek czy złość może być też wyrazem lęku o miłość, zwłaszcza, gdy 
coś jej zagraża czy przeszkadza. Smucimy się, gdy jesteśmy przekonani, że już 
nie  da  się  nic  w  danej  sprawie  zrobić.  Złościmy  się  zwykle  wtedy,  gdy 
uważamy,  że  coś  można  jeszcze  zmienić.  Gniew,  to  emocjonalnie  wyrażona 
wielka złość  wywołana  silnym lękiem  spowodowanym np.  zagrożeniem dla 
tego, co kochamy. 

W najwyższym wymiarze wszystko jest wyrazem miłości, nawet strach. 
Czyż to, że matka się boi, iż dziecko może wyjść na ulicę i zostać przejechane  
przez samochód,  lub że ktoś może je  skrzywdzić,  nie  jest  wyrazem miłości?  
Czyż to,  że ktoś  boi  się,  kiedy ukochany długo nie wraca,  nie  jest  wyrazem 
miłości?  W najwyższym wymiarze  miłość  stanowi  wiązkę wszystkich  uczuć. 
Jest to energia podobna do światła białego, którego widmo składa się z wielu 
barw.  Ci, którzy potrafią widzieć więcej, tak właśnie ją widzą. Ci, którzy mieli  
przeżycia  na  granicy  śmierci,  również  spotkali  się  z  światłem,  które  jest  
miłością.  Osoby  zdolne  do  postrzegania  pozazmysłowego  widzą  wokół 
człowieka  świetlistą  otoczkę  zwaną  „aurą”.  Twierdzą  one,  że  im  więcej  w 
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człowieku jest miłości, tym jaśniejsza i bielsza jest ta aura. Może ta intuicyjna 
wiedza o aurze spowodowała, że świętym na obrazach zwykle domalowuje się 
aureolę. Badacze tamtej  strony życia twierdzą, że istoty rozwinięte duchowo,  
będące już na końcu swej ziemskiej drogi, świecą oślepiająco białym światłem. 
Pamiętajmy, że również Jezus powiedział o sobie „Jestem światłością świata”. 
Nie była to tylko przenośnia. 

Wszyscy mamy w sobie światło, wszyscy mamy w sobie miłość. Bez 
niej  nie  moglibyśmy  istnieć.  Nie  ukrywajmy  jednak  tego  światła  pod 
korcem. Niech nasza miłość przemieni świat.     
Hasło opracowano w 2005 roku.  Powrót do spisu treści.

Moda
Słowo to wywodzi się bezpośrednio z języka francuskiego („mode” – 

moda), a jego korzenie sięgają łaciny („modus” – sposób, miara). Ma ono dwa 
znaczenia. Moda w węższym sensie to lansowany i powszechnie przyjmowany 
w  danym  czasie  sposób  ubierania  się  oraz  tworzenia  określonego  wyglądu 
swojego ciała (fryzura, makijaż, manicure, tatuaże, piercing, itp.). Określa ona 
styl  noszonej  odzieży  charakterystyczny  dla  danego  regionu,  danej  epoki 
historycznej,  dekady,  roku,  czy  nawet  tylko  określonego  sezonu;  popularne, 
propagowane przez jakiś czas wzory ubiorów, a także rodzaje fryzur, sposoby 
wykonywania  makijażu,  kolory szminek,  itp.  Tak rozumiana  moda  jest  więc 
zjawiskiem zmiennym w przestrzeni i czasie. W tym znaczeniu można mówić o 
modzie na długie suknie lub krótkie spódniczki, na duże dekolty, długie włosy 
czy sztuczne rzęsy. 

Moda w szerszym sensie to przejściowy zwyczaj, aktualnie lansowany 
sposób  bycia,  przyjęte  na  pewien  czas  reguły postępowania,  zachowania  się 
odbiegające  od  dotychczas  stosowanych,  przelotne  preferencje  dotyczące 
różnych  upodobań  lub  nawet  stylu  życia.  Oczywiście  tak  rozumiana  moda 
obejmuje również sposób ubierania się, który jest wtedy tylko jej szczególnym 
przypadkiem. Jednak w tym znaczeniu niemal wszystko może podlegać modzie 
poczynając  od  tańca,  uprawiania  określonego  sportu  czy  kolekcjonerstwa, 
poprzez  style  architektoniczne,  preferowany  rodzaj  literatury,  czy  sposób 
spędzania czasu, a skończywszy na używaniu określonych słów i zwrotów.

Moda,  zarówno  w  węższym  jak  i  szerszym  sensie,  jest  zjawiskiem 
społecznym, to znaczy grupuje wokół siebie zawsze pewne grono zwolenników. 
Im bardziej jest coś modne, tym więcej ma zwolenników. Liczba zwolenników 
danej mody jest zatem miarą jej wielkości. Owa liczba zwolenników jest czymś 
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zmiennym i nietrwałym. Początkowo narasta, osiąga swe apogeum, a następnie 
szybciej lub wolniej maleje i wtedy dana rzecz przestaje być już modna.

Trochę o historii mody386

Moda, rozumiana jako powszechnie przyjmowany sposób ubierania się, 
istniała  zawsze,  od  czasów  starożytnych  aż  po  współczesność.  Również  w 
prymitywnych  kulturach  obecne  były  różne  zwyczaje,  w  tym  zwyczaj 
odziewania się w określony sposób. Ale w przeciwieństwie do tego co nastąpiło 
później,  w  dawnych  czasach  ubiór  był  odzwierciedleniem  ograniczonych 
możliwości  technicznych  związanych  z  jego  wytwarzaniem,  jakie  istniały  w 
danym miejscu i czasie. Był również również elementem kultywowanej tradycji, 
która nie podlegała szybkim zmianom. Odzież była  wykonywana ze skór lub 
materiałów ręcznie tkanych w małych warsztatach rzemieślniczych, zwykle na 
potrzeby  lokalne.  Nie  było  wielkiego  przemysłu  tekstylnego  ani  masowej  
produkcji ubrań. W braku pogoni za nowościami, określona moda trwała bardzo 
długo i jeśli w ogóle się zmieniała, to bardzo powoli.

Jednak z biegiem czasu powstawały zalążki produkcji tkanin na skalę 
przemysłową. Tekstylia nie służyły już tylko lokalnej społeczności, ale wraz z 
rozwojem  kupiectwa  były  również  wywożone  i  sprzedawane  w  odległych 
miejscach.  W miarę  tego, jak odzież przestawała  stanowić tylko ochronę dla 
ciała,  ale  stawała  się  też  sposobem jego  upiększania,  kultywowanie  stałych 
tradycji  w  kwestii  sposobu  ubierania  się  zaczęło  powoli  ustępować  pewnej 
zmienności,  co  doprowadziło  do  powstania  zalążków  takiej  mody,  jak  ją 
rozumiemy  obecnie.   Można  przypuszczać,  że  już  starożytne  piękności  nie 
chciały,  by  ich  stroje  były  wiernymi  kopiami  strojów  innych  piękności  i 
pragnęły znaleźć dla siebie coś niepowtarzalnego. Jednak indywidualne zmiany,  
jakie mogły wprowadzać, były niewielkie i mogły opierać się tylko na tym, co 
mogli im zaproponować ówcześni krawcy, co podpatrzyły u innych lub co same 
wymyśliły, albowiem nie było skutecznych metod i środków rozpowszechniania 
informacji o sposobach ubierania się. Dopiero w drugim tysiącleciu naszej ery,  
gdy branża tekstylna zaczęła się bardziej intensywnie rozwijać, możemy zacząć 
mówić  o  modzie  jako  o  coraz  powszechniej  występującym  zjawisku 
kulturowym i społecznym. 

Począwszy  od  XIV  wieku  uznanym  centrum  mody  stał  się  Paryż, 
ponieważ właśnie tam najbardziej rozwijał się europejski przemysł tekstylny i 
tam  było  najwięcej  kupców,  u  których  można  było  nabyć  modne  rzeczy. 
Francuskiemu przemysłowi odzieżowemu patronował sam król, co szczególnie 
dotyczyło  tkactwa  opartego  na  jedwabiu.  Istniały  również  pewne  formy 
386 Przy  opracowywaniu  tego  podrozdziału  posłużono  się  wiedzą  zawartą  w  The  Software  

Toolworks Multimedia Encyclopedia, Grolier Inc., 1992, hasło „fashion design”.
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reklamy. Francuscy wytwórcy wysyłali do wielkich miast i dworów Europy lalki 
ubrane w najmodniejsze stroje. Zaszczycone takimi prezentami damy dworu i 
inne  uprzywilejowane  osoby  z  niecierpliwością  oczekiwały  na  kolejne 
przesyłki, by móc wybrać coś modnego dla siebie. Zwyczaj ten trwał aż do XIX 
wieku.  Około  XVII  wieku  pojawiły  we  Francji  się  pierwsze  odwzorowania 
graficzne  modnych  strojów,  które  stały  się  prekursorami  późniejszych 
magazynów mody. W XVIII wieku powstały takie związane z modą czasopisma,  
jak Courier de la mode, Galerie des modes et costumes francais oraz Journal de 
la mode et du gout.

Pierwszą sławną francuską projektantką mody była Rose Bertin, która w 
1776 roku została modystką królowej Marii Antoniny. Po wybuchu Rewolucji  
Francuskiej uciekła do Anglii, skąd kontynuowała rozsyłanie po Europie lalek 
ubieranych  w  modnym,  nowogreckim  stylu  o  wysokiej  talii.  W  epoce 
napoleońskiej  znanym  kreatorem  mody  był  Louis  Hippolyte  Leroy,  który 
projektował stroje dla cesarzowej Józefiny. Jednak człowiekiem, który podniósł 
paryską modę do rangi takiego przemysłu, jaki znamy obecnie, był pracujący w 
Paryżu Anglik –  Charles Frederick Worth. Zyskał on wielki rozgłos, a nawet  
stał  się  doradcą  cesarzowej  Eugenii387 w  sprawach  mody.  Odgrywał  wciąż 
dominującą rolę w tej dziedzinie również po upadku cesarza Napoleona III. Był 
twórcą  idei  „haute  couture”  czyli  „wysokiego  krawiectwa”388.  Jako pierwszy 
zaproponował  klientom własne,  nie  uzgadniane  z  nimi  projekty.  Charles  F. 
Worth  stworzył  pierwszy  na  świecie  dom  mody389 z  pokazami  mody, 
modelkami,  krawcami  i  salonami  sprzedaży,  a  także  z  paryskim  znakiem 
firmowym. Jednak dużo czasu nie upłynęło, gdy konkurencja zaczęła tworzyć 
podobne  domy mody.  Pierwszym rywalem Wortha  stał  się  Jacques  Doucet, 
który usiłował  powrócić  do eleganckiego stylu  z XVIII wieku,  a około roku 
1900 domy mody prowadzone przez Madame Paquin, Madame Cheruit, i siostry 
Callot, stały się bardzo wpływowe. 

Pierwszym  kreatorem  mody,  który  wywołał  w  niej  prawdziwą 
rewolucję,  był  Paul  Poiret,  bowiem  około  roku  1910  uwolnił  kobiety  od 
gorsetów i wprowadził ubiory o jaskrawych kolorach w orientalnym stylu. W 

387 Chodzi o małżonkę cesarza Napoleona III.
388 To  określenie  odnosi  się  do  najlepszych  światowych  domów  mody,  które  niegdyś 

projektowały najbardziej  eleganckie  i  jedyne  w swoim rodzaju,  niepowtarzalne  ubiory dla 
indywidualnych  klientów,  a  w dzisiejszych  czasach  odgrywają  wiodącą  rolę  w kreowaniu  
światowych trendów w modzie. We Francji ten termin jest obecnie prawnie chroniony. Mogą 
go używać tylko firmy znajdujące się na specjalnej liście, która wciąż jest aktualizowana. W 
2001 roku były to: Pierre Cardin, Carven, Chanel, Christian Dior, Louis Féraud, Givenchy,  
Lecoanet Henant, Christian Lacroix, Lapidus, Guy Laroche, Hanae Mori, Paco Rabanne, Nina 
Ricci, Yves Saint Laurent, Jean-Louis Scherrer, Torrente, Emanuel Ungaro. 

389  Dom mody Wortha, utrzymywany i zarządzany przez jego rodzinę, dotrwał do 1956 roku. 
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latach dwudziestych XX wieku Coco Chanel zastąpiła egzotyczne stroje Poireta 
prostymi klasycznymi kostiumami i sukniami o spokojnych kolorach. Bardziej 
romantyczne  propozycje  przedstawiały  Jeanne  Lanvin  i  Madelaine  Vionnet. 
Kariera  tej  pierwszej  pani  rozpoczęła  się od projektowania  ubrań dla swojej  
córki. Była świetną krawcową; sama kroiła i szyła swoje własne projekty.  Jej 
prace były tak misternie wykonane, że nie dawały się kopiować. Jean Patou pod 
koniec lat dwudziestych wprowadził kolekcję z naturalną linią talii i dłuższymi 
zaobrębieniami dla strojów dziennych oraz spódnice sięgające samej ziemi do 
noszenia wieczorem. Inni projektanci mody zaczęli natychmiast naśladować ten 
konserwatywny,  ale naturalny styl.   W latach trzydziestych  dominowali  dwaj 
projektanci:  Anglik   kapitan  Edward  Molyneux  i  Amerykanin  Mainbocher.  
Ubrania tego pierwszego były proste i eleganckie, odpowiednie do uprawiania 
sportu  i  bardzo  praktyczne  w  podróży.  Ten  drugi  nieco  wyprzedził  styl  lat  
czterdziestych, wypychając ramiona poduszkami i wprowadzając talię „osy”.

Przełomem  dla  paryskich  domów  mody  należących  do  klasy  „haute 
couture”  było  wprowadzenie  działu  wyrobów  gotowych.  Uczynił  to  Lucien 
Lelong w 1933 roku. Oczywiście,  gotowe ubrania można było  zamawiać lub 
nabywać w domach towarowych jeszcze przed rokiem 1900, ale dla paryskich 
domów „haute  couture”  było  to  czymś  wyjątkowym.  Modne  w tym okresie 
projekty Elsy Schiaparelli,  w jasnych  kolorach,  a  szczególnie  w szokującym 
różu,  podobnie  jak  u  Mainbohera  podkreślały  ramiona  i  zmniejszały  talię. 
Popierała ona także używanie zamków błyskawicznych i tkanin syntetycznych.

W czasie hitlerowskiej okupacji Francji pozycja Paryża jako światowej 
stolicy  mody  była  zagrożona.  Wspomniany  już  Lucien  Lelong  przekonywał 
nawet Niemców,  aby nie przenosić  tak bardzo rozwiniętego już francuskiego 
przemysłu  odzieżowego  do  Berlina  czy  Wiednia.  Ale  to  zagrożenie  nie 
pochodziło wyłącznie od okupantów, albowiem niewiele brakowało, by sława 
Paryża została przyćmiona przez Amerykę. Jednak wkrótce po wojnie, w 1947 
roku,  Christian  Dior  tryumfalnie  wkroczył  na  salony  mody  ze  swoją 
romantyczną  kolekcją  „Corolle”,  określoną  przez  Amerykanów  jako  „New 
Look” (nowy wygląd),  która lansowała wąską, podkreśloną talię,  pełny biust, 
długą  suknię  z  obcisłym  stanikiem,  jak  również  długą  i  szeroką,  kloszową 
spódnicę. To przywróciło francuską dominację w świecie mody. Do odbudowy 
dawnej  świetności  powojennego  Paryża  w  dziedzinie  mody  przyczynili  się 
również Jacques Fath i Pierre Balmain.

Lata  sześćdziesiąte  dwudziestego  wielu  przyniosły  wiele  istotnych 
zmian w dziedzinie produkcji  odzieży.  Przede wszystkim wzrosła gwałtownie 
sprzedaż ubrań gotowych do noszenia, a te domy mody, które ograniczały się do 
tworzenia  projektów  dla  indywidualnych  klientów,  zaczęły  podupadać. 
Równocześnie  niektórzy  projektanci  odzieży  pozwalali  na  ograniczone 
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kopiowanie  ich  prac  przez  wytwórców  w  innych  krajach,  a  szczególnie  w 
Stanach Zjednoczonych. Taka praktyka była już stosowana w czasach Wortha,  
ale  w  latach  sześćdziesiątych  znacznie  się  wzmogła.  Yves  Saint-Laurent 
rozszerzył działalność domów mody poprzez otwieranie butików z niedrogimi, 
gotowymi ubraniami, jak również perfumami, kosmetykami i innymi dodatkami. 
Pierre  Cardin  projektował  kozaczki,  minispódniczki,  kolorowe  koszule, 
wymyślne  kapelusze.  Tworzył  również  eleganckie  ubrania  dla  mężczyzn  i 
kobiet,  zaprojektował  też  serię  odzieży  w  stylu  „unisex”  o  jednakowych 
fasonach dla obu płci. Produkował także gotową odzież, a jego ubrania i dodatki 
były sprzedawane na całym świecie.

W latach sześćdziesiątych zaczęły z Paryżem konkurować inne kraje, a 
szczególnie  Wielka  Brytania,  Włochy  i  Stany  Zjednoczone.  W  latach 
osiemdziesiątych  dołączyła  do  nich  Japonia.  To  nie  Pierre  Cardin  wymyślił 
minispódniczki,  ale  wylansowała  je  w  1965  roku  Mary  Quant  z  Londynu.  
Cardin,  Courreges  i  inni  podchwycili  ten  pomysł  później.  Międzynarodowy 
sukces  osiągnęli  tacy włoscy projektanci,  jak Emilio  Pucci  i  Valentino,  a  w 
Japonii – Issey Miyake. Również w Stanach Zjednoczonych liczni projektanci 
odnosili duże sukcesy i osiągali międzynarodowy prestiż, ale w przeciwieństwie 
do paryskich twórców mody wykazywali  mniej  tradycyjne  ale za to bardziej  
praktyczne  podejście  do  kreowanych  fasonów.  Można  wymienić  tu  wiele 
nazwisk, jak Claire McCardell, Charles James, Norman Norell, Pauline Trigere,  
Valentina, James Galanos, Rudi Gernreich, Halston, Adolfo, Perry Ellis, Calvin 
Klein, Donna Karan,  Ralph Lauren i Bill Blass. 

Z czasem kreowanie mody stało się zjawiskiem międzynarodowym i do 
grupy liczących w tej dziedzinie się państw zaczęły dołączać wciąż  nowe kraje, 
od Rosji  poprzez Republikę Południowej  Afryki  aż do Brazylii,  a  nawet  tak 
egzotyczne  państwa  jak  Indie.  Powstało  wiele  pięknych  kolorowych 
magazynów,  pokazujących  w  atrakcyjny  sposób  najnowsze  kreacje  różnych 
projektantów. Pojawiły się również stacje telewizyjne, w których moda różnych 
krajów  zajmuje  ważne  miejsce,  a  istniejący  już  od  pewnego  czasu  kanał  
„Fashion  TV”  (ostatnio  również  w  wersji  HD)   jest  w  całości  poświęcony 
sprawom międzynarodowej mody. 

Jakkolwiek  dzisiaj  dużą  rolę  w dziedzinie  mody odgrywają  już  inne 
kraje, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, Paryż nadal zdaje się w jakimś stopniu 
dominować, a idea „haute couture” wciąż utrzymuje swoją wartość, z tym, że 
obecnie ma duże znaczenie produkcja odzieży gotowej ( po francusku „pret-a-
porter”). Już w 1970 roku z inicjatywy francuskiego rządu została wybudowana  
na obrzeżach Paryża duża oszklona hala wystawowa „Salon du Pret-a-Porter”, 
przeznaczona dla przemysłu odzieży gotowej, która stała się eleganckim domem 
mody  zaopatrującym  butiki  i  domy  towarowe  w  ubiory  wysokiej  klasy, 
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przeznaczone głównie dla kobiet, które chcą wyglądać atrakcyjnie, ale nie mają 
czasu lub pieniędzy, aby szyć sobie na miarę indywidualnie zamawiane kreacje. 

Obecnie kupowanie gotowych ubrań jest zjawiskiem powszechnym na 
całym  świecie,  a  szycie  na  miarę  stało  się  czymś  bardziej  ekskluzywnym  i 
dotyczy  zwykle  osób  dobrze  sytuowanych,  a  zwłaszcza  tych  zamożnych 
klientek,  które  zamawiają  indywidualne,  niepowtarzalne,  specjalnie  dla  nich 
zaprojektowane  ubiory.  Z  usług  krawców  muszą  czasem korzystać  również 
ludzie o wymagających gustach lub nietypowych rozmiarach. Niektóre zdolne 
osoby, chociaż krawiectwo nie jest ich zawodem, potrafią czasem same uszyć 
dla siebie coś ładnego.  Jednak większość ludzi zaopatruje się w gotowe wyroby 
kupowane w różnych miejscach,  od lumpeksów, poprzez hipermarkety,  aż do 
eleganckich sklepów firmowych.  Moda na noszenie takich czy innych strojów i 
dodatków zmienia  się  dziś  bardzo  szybko.  Każdy  nowy rok  przynosi  nowe 
fasony i  nowe style ubierania się,  które w przypadku damskiej  mody czasem 
zmieniają się nawet co pół roku. Moda męska ewoluuje na ogół  wolniej.

Zmienność mody

Każda  moda  nastaje,  panuje,  przemija  i  kończy się.  Nastaje  wtedy, 
kiedy zostanie zaakceptowany nowo lansowany produkt i wówczas jest to tzw.  
„ostatni krzyk mody”.  Panuje, dopóki istnieje zapotrzebowanie na tę nowość. 
Zaczyna przemijać, gdy dany fason się opatrzy i znudzi. Kończy się, gdy popyt  
na  ów wyrób  zaczyna  mocno  spadać  i  wówczas  rozpoczyna  się  lansowanie 
kolejnego fasonu. Zwykle odbywa się to w cyklach rocznych, chociaż niektóre 
elementy damskiej mody zmieniają się nawet szybciej.  Czasem bywa również 
odwrotnie i określona moda utrzymuje się przez kilka sezonów, a nawet jeszcze 
dłużej. 

Krótkie  spojrzenie  w  przeszłość  potwierdza  tezę  o  cyklicznej 
zmienności  przynajmniej  niektórych  przejawów  mody.  Po  okresie 
minispódniczek  następował  zwykle  okres  długich  sukni,  po  czym 
minispódniczki  znowu  stawały  się  modne.  Bluzki  zapinane  pod  szyję 
zamieniano  na  kreacje  z  dużymi  dekoltami,  które  w  końcu  z  powrotem 
przysłaniano, eksponując w zamian jakąś inną część ciała, np. plecy czy pępek, 
po czym dekolty znowu wracały do łask.   Inne elementy odzieży cechowała  
pewna stabilizacja i przetrwały długo, jak na przykład dżinsy390, które się nosi 
od  bardzo  dawna.  Również  tradycyjna  moda  męska  podlegała  stosunkowo 
niewielkim  zmianom  i  wciąż  wydaje  się  być  dość  konserwatywna,  a  idea 
garnituru utrzymuje się już od wielu dziesięcioleci. Zmieniają się naprzemiennie 

390 Oczywiście  chodzi  tu  o  samą ideę  dżinsów,  bo  szczegóły dotyczące  tego  rodzaju  spodni 
podlegają okresowym zmianom. Tak samo niezmienna pozostaje idea krawata, chociaż jego 
kształt, wzór i kolory nie są raz na zawsze ustalone.
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tylko pewne jego elementy, jak na przykład ilość i ułożenie guzików marynarki  
(jedno lub dwurzędówki), ilość, miejsce i  długość rozcięć z jej  tylnej  strony,  
kształt  i  szerokość  klap,  wysokość  ramion regulowana  za pomocą  poduszek, 
szerokość spodni  przy nogawkach czy obecność lub brak mankietów. Jednak 
główne zasady tworzenia tego stroju,  łącznie z takimi  dodatkami jak krawat, 
wciąż pozostają takie same. Dlatego, mimo tych różnic, mężczyzna ubrany w 
garnitur,  który był  modny pół  wieku temu,  nie  wzbudzi  dziś  zbyt  wielkiego 
zdziwienia.

Zmieniająca  się  moda  wydawała  różne,  czasem  smaczne,  a  czasem 
cierpkie  owoce.  Poszerzane  do  nienaturalnie  wielkich  rozmiarów suknie  „na 
rusztowaniach”, nakrywanie w letnie upały spoconych głów perukami, gorsety 
tak mocno zaciskane, że zakładające je kobiety czasem mdlały, obuwie damskie 
na  nadmiernie  wysokich  obcasach  stanowiące  zagrożenie  dla  zdrowia, 
przykrótkie wdzianka odsłaniające plecy i pępek, noszone w jesienną szarugę 
przy kilkustopniowych temperaturach, a także minispódniczki noszone podczas 
srogich mrozów391 – oto przykłady negatywnych skutków bycia modnym. Były 
jednak również użyteczne i zarazem piękne stroje, których dziś już nikt nie nosi,  
ale które z przyjemnością ogląda się na filmach kostiumowych czy w teatrze.

Jednak wszystko to, co wydawało się być dobre w modzie, jak i to, co 
uznano za złe, w końcu przeminęło i  czy prędzej czy później zostało zastąpione  
czymś innym. Dziś zmienność mody jest niejednokrotnie sztucznie pobudzana 
przez  różne  gałęzie  biznesu,  któremu  zależy  na  zysku  i  przez  to  na 
maksymalizacji sprzedaży.

Moda jako przemysł

Przyspieszenie zmian w modzie jest nie tylko rezultatem wzrostu tempa 
życia w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku. W dużej mierze jest ono 
obecnie inspirowane i stymulowane przez przemysł odzieżowy. Z jednej strony 
istnieje  masowa produkcja  taniej,  gotowej odzieży.  Z drugiej  strony trwałość 
takich ubrań jest  znacznie mniejsza niż tych produkowanych dawniej.  Każda 
rzecz  „wychodzi  z  użytku”  po  czasie,  na  jaki  została  zaprogramowana. 
Plastikowe  fleki  w  damskim  obuwiu  ulegają  starciu  już  po  dwóch,  trzech 
tygodniach intensywnego użytkowania392, a samo obuwie niszczy się po jednym 

391 W drugiej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku wydarzyła się bardzo ostra zima, 
co  zbiegło  się  ze  szczytem  mody  mini.  Wiele  młodych  dziewczyn  chodziło  wówczas  w 
minispódniczkach mimo ponad dwudziestostopniowych mrozów, a zwłaszcza wybierały się 
one  w  tych  krótkich  spódniczkach  na  różne  zimowe  imprezy  bez  stosowania  jakiejś 
dodatkowej ochrony nóg, co powodowało ich odmrożenia.

392 Dlaczego zatem producenci nie wykonują ich z trwalszych materiałów?
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lub dwóch sezonach393.  Ubrania drą się czasem już po trzydziestym,  a nawet 
piętnastym włożeniu. Dżinsy trzeba wyrzucić zwykle po kilkunastu praniach394. 
Dzieje  się  tak  dlatego,  że  żaden  producent  wyrobów  masowych  nie  jest  
zainteresowany w projektowaniu super trwałych wyrobów, albowiem działałby 
w ten sposób wbrew własnym interesom,  a może nawet  przyczyniłby się  do 
upadku  swojej  firmy.  Wyrób,  który  mógłby  być  użytkowany  zbyt  długo, 
hamowałby potrzebę  kupowania  kolejnych  produktów,  co  mogłoby znacznie 
zmniejszyć dochody wytwórców. Dlatego istnieje coś w rodzaju cichej zmowy 
między producentami wytwarzającymi masowo odzież gotową, zgodnie z którą 
ubrania  muszą  mieć  ograniczoną  trwałość.  Jednak  trwałości  tej  nie  można 
zmniejszać ponad miarę i musi być w takich działaniach pewien umiar, bowiem 
w  przeciwnym  razie  odzież  od  takich  producentów  nie  byłaby  w  ogóle 
kupowana.  Jak  więc,  biorąc  pod  uwagę  te  ograniczenia,  skłonić  ludzi  do 
kupowania nowych wyrobów? Trzeba ich przekonać, że to, co aktualnie noszą, 
już jest niemodne i jeśli chcą być „trendy”, muszą się zaopatrywać w nowości. 
Stąd  zmiany  w  modzie  napędzają  popyt  na  modną  odzież  i  „nakręcają” 
odzieżowy biznes. Współczesna moda obliguje do bycia modnym. Trzeba zatem 
hołdować modzie, iść za modą i stosować się do mody. Staje się ona więc w 
pewnym  sensie  zbiorem  określonych,  sezonowych  dogmatów,  które  należy 
uznawać pod groźbą bycia niemodnym. Wiodący projektanci i kreatorzy mody 
są często nazywani „dyktatorami” mody, którzy obwieszczają swoje propozycje 
(czasem  nie  do  odrzucenia)  na  pokazach  i  rewiach  mody,  w  kolorowych 
magazynach, w internecie i w niektórych programach telewizyjnych. Często są 
to  całe  kolekcje  zawierające  zestawy strojów  proponowane  na  nowy sezon. 
Wprowadzana przez nich moda staje się nierzadko „prawem” obowiązującym w 
danym sezonie. 

Moda  jest  więc  w  swej  istocie  samonapędzającym  się  przemysłem, 
który podlega coraz to większej specjalizacji. Obecnie mamy do czynienia nie 
tylko z modą damską, męską i  dziecięcą,  ale również modą na różne okazje. 
Możemy więc zaopatrywać się w różnego rodzaju odzież sportową, od strojów 
do  tenisa,  poprzez  zestawy  do  konnej  jazdy,  aż  po  ubiory  narciarskie.  
Produkowana  jest  również  odzież robocza  o  dużym stopniu  funkcjonalności, 
przeznaczona  do  pracy  w  różnych  zawodach  i  w  różnych  warunkach.  Na 
niektórych stanowiskach, np. w handlu, obowiązuje nawet pewna uniformizacja. 
Inaczej się też ubieramy do pracy biurowej, a inaczej do chodzenia po domu. 
Odrębną klasę stanowi odzież wieczorowa, którą wkładamy na różne wieczorne 
przyjęcia, uroczystości, imprezy lub spotkania towarzyskie.

393 To rzecz jasna zależy również od tego, jak często się w tym obuwiu chodzi.
394 Oczywiście istnieją trwalsze wyroby renomowanych firm, ale są wówczas bardzo drogie.
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Oczywiście moda nie ogranicza się wyłącznie do ubrań, nie jest więc 
kształtowana tylko przez przemysł odzieżowy. Do każdego stroju trzeba bowiem 
dobrać odpowiednie obuwie i wiele innych rzeczy wraz z ubraniami noszonych.  
W dawnych czasach jednym z niezbędnych przedmiotów dla każdej damy był  
wachlarz.  Dziś  jest  to  już  raczej  rekwizyt  teatralny395,  ale  ilość  używanych 
akcesoriów wcale  nie  zmalała.  Do  każdej  odzieży nosi  się  również  obecnie  
najrozmaitsze dodatki,  jak kapelusze, parasolki,  torebki,  zegarki,  paski,  szale, 
apaszki,  naszyjniki,  kolczyki,  broszki,  bransoletki,  wisiorki,  pierścionki  i  tym 
podobne,  które muszą też być  modne  i  pasować  do modnych  ubrań.  Modzie 
podlega również długość i kolor włosów, fryzura, makijaż, a szczególnie kolor 
szminki do ust, sposób malowania oczu i rzęs, kolor i długość paznokci, czasem 
nawet sztucznie powiększanych przez naklejanie tipsów. 

Moda na wszystko

W  szerszym  znaczeniu  wszystko  może  modzie  podlegać,  albowiem 
wszystko  podlega  zmianom.  I  to  nie  tylko  dlatego,  że  dobra  używane  przez 
człowieka  w  końcu  się  zużywają  i  trzeba  je  zastępować  czym  innym,  ale 
również ze względu na to,  że prędzej  czy później  przestają  one cieszyć  i  są 
odstawiane  do  lamusa  lub  wyrzucane  na  śmietnik.  W  każdym  człowieku 
głęboko tkwi  pragnienie  nowości.  Dlatego zmieniamy nie  tylko  ubrania,  ale 
także wiele innych rzeczy, jak wystrój wnętrz, kolory elewacji, modele torebek i 
modele  samochodów,  miejsca  wyjazdu  na  urlop,  a  także  różne  gusta, 
upodobania  i  przyzwyczajenia.  Moda  jest  wygodnym  powodem,  a  dla 
niektórych nawet celem takich zmian. Nawet rodzice, nadając swym dzieciom 
imiona,  kierują  się  czasem  modą.  Moda  wypływa  również  z  pewnych 
specyficznych środowisk i subkultur, jak stało się to z tatuażem i piercingiem.  

Niekiedy  pewne  przejawy  mody,  po  dłuższym  lub  krótszym  okresie 
panowania, znikają na zawsze. Przeminęły już zdaje się bezpowrotnie suknie na 
rusztowaniach, ozdobne peruki i uciążliwe gorsety. Kiedyś bardzo modne były 
złote zęby, które świadczyły o zamożności i statusie społecznym. Dziś moda ta 
utrzymuje się jeszcze trochę głównie w Rosji396, bowiem w kulturze zachodniej 

395 Obecnie wciąż stanowi element stroju narodowego w Chinach i Japonii.
396 W Rosji już też chyba zanika i dotyczy tylko osób ze starszego pokolenia. Jednak przed II  

Wojną Światową nosili je również Niemcy. Zaraz po wojnie na poniemieckich cmentarzach 
ziem odzyskanych grasowały „hieny cmentarne”, otwierając trumny w poszukiwaniu złota. W 
Polsce moda na złote zęby utrzymywała się jeszcze w drugiej połowie dwudziestego wieku  
przeważnie na wsi. A oto autentyczne wydarzenie. Do stomatologa w przychodni lekarskiej  
społecznej służby zdrowia we Wrocławiu zgłosiła się pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku młoda, wiejska dziewczyna ze ślicznymi, równymi, białymi i zdrowymi zębami, prosząc 
o umieszczenie na nich złotych koronek. Dentystka ją niemal wyrzuciła z gabinetu mówiąc:  
„Nie będę niszczyć i piłować pani zdrowych i pięknych zębów, bo byłoby to wbrew zasadom 
etyki  lekarskiej”.  Ale  było  to  możliwe  chyba  jedynie  w komunizmie.  Obecnie  na  pewno 
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lansowana  jest  już  od  wielu  dziesięcioleci  młodość,  do  której  tak  wyraźnie  
widoczne i błyszczące w ustach złote  koronki  zupełnie nie pasują.  

Nie wszyscy, oczywiście, kierują się modą.  Ludzie dzielą się na tych,  
którzy chcą przewodzić i tych, którzy chcą być prowadzeni, czyli na kreatywną 
mniejszość i  reaktywną większość.  Ta pierwsza zwykle  tworzy,  a ta druga – 
podpatruje  i  naśladuje.  Ci  pierwsi  chcą  poprzez swoją  kreatywność  wyrażać 
siebie  i  ogłaszać  rezultaty  swej  twórczości  innym,  a  ci  drudzy,  nie  mając 
własnej  koncepcji  w sprawie  swojego miejsca  w świecie,  w tym również w 
kwestii  własnego wyglądu,  starają  się  naśladować  tych  pierwszych,  a  nawet 
próbują  się  do  nich  upodobnić.  Moda  jest  jednym  z  przejawów  takiego 
naśladownictwa i bywa niekiedy bardzo sprytnie wykorzystywana przez tych, 
którzy chcieliby na niej zarobić.

Jest jednak wiele takich przejawów mody, gdzie nikt niczego świadomie 
nie  lansuje  ani  nie  dyktuje.  Przykładem  może  być  moda  na  używanie 
określonego rodzaju słów i to zarówno słów pospolitych, a nawet wulgarnych, 
jak i  słów eleganckich.  Mechanizm tego zjawiska jest  prosty.  Najpierw ktoś  
popularny, wypowiadając się w jednym ze środków masowego przekazu, użyje 
kilkakrotnie  jakiegoś  neologizmu,  specjalistycznego  terminu,  przerobi  jakieś 
słowo angielskie lub wygrzebie ze słownika jakieś rzadko używane określenie. 
Potem,  jeśli  słowo to  się  spodoba,  nastaje  nowa moda.  Niemal  wszyscy jak 
papugi zaczynają  to słowo powtarzać.  Tak było z wyrazem „kolokwializm”,  
który  wylansował  bodajże  poseł  Jan  Rokita  w  czasie  swej  działalności  w 
komisji  badającej  aferę  Rywina.  Tak  stało  się  również  z  „punktami 
procentowymi”397, do rozpowszechnienia których przyczynili się ekonomiści, a 

znalazłyby się prywatne gabinety, które by bez skrupułów przyjęły to zlecenie. Na szczęście  
dziś już w Polsce prawie nikt nie nosi złotych zębów.

397 Słowo „procent”, które wywodzi się od łacińskiego „pro centum”, oznacza setną część całości. 
Określenie „pięć procent” (albo 5%) oznacza liczbę 5/100. Nie są tu potrzebne żadne punkty.  
Tak samo nie ma sensu mówić o punktach promilowych,  punktach stopniowych,  punktach  
gramowych,  punktach  sekundowych czy punktach litrowych,  tylko o promilach,  stopniach,  
gramach,  sekundach  czy  litrach.  Być  może  określenie  „punkty  procentowe”  ma  jakieś 
znaczenie dla ekonomistów, ale gdy jest w powszechnym użyciu, brzmi absurdalnie. Dziwne 
jest  to,  jak  bardzo  łatwo  zabełtać  ludziom w głowach.  Jednak  spróbujmy zabawić  się  w 
adwokata  diabła.  Pojęcie  punktu  procentowego  wprowadzono  w odniesieniu  do  pewnych 
obliczeń,  zwłaszcza  finansowych,  przypuszczalnie  dlatego,  aby  uniknąć  nieporozumień 
interpretacyjnych w sytuacji, gdy ścisłe relacje między pojęciami wyraża się nieprecyzyjnym 
językiem. Na przykład jeśli powiemy, że bezrobocie, które dotychczas wynosiło 5%, wzrosło o  
3%, to może wydawać się nie do końca jasne, czy chodzi o wzrost stopy bezrobocia z 5% do 
8%, czy też owe 3% odnosi się do bezwzględnej liczby bezrobotnych, co sprawia, że wtedy 
ów wzrost  należałoby  liczyć  jako:  5% +  5%*3%  =  5% +  0,15%  =  5,15%.  Nieścisłość  
wypowiedzi polega tu na tym, że pojęcie „bezrobocie” oznacza nie liczbę, ale pewne zjawisko 
społeczne, pewien proces i nie należało go tu w ogóle używać. Jeśli wypowiedzielibyśmy się 
precyzyjnie,  że  stopa  bezrobocia,  która  dotychczas  wynosiła  5%,  wzrosła  o  3%,   to  z  tej 
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zdaje się głównie profesor Leszek Balcerowicz. Określenie to jest wciąż modne,  
podczas  gdy moda  na  „kolokwializm”  już   zaczyna  przemijać.  Wschodzącą 
gwiazdą w dziedzinie mody językowej jest obecnie słowo „celebryta”. Jest to 
bezpośrednia przeróbka angielskiego wyrazu „celebrity”,  który oznacza znaną 
osobistość,  znakomitość,  sławę.  Celebryci  to  osoby  rozpoznawalne, 
wzbudzające zainteresowanie zarówno mediów jak ich odbiorców, np. aktorzy, 
piosenkarze,  dziennikarze,  sportowcy,  biznesmeni,  itp.  Dawniej  takich  ludzi 
określano mianem „gwiazda” czy „VIP”, ale jak widać określenia te stały się już 
zachodzącą gwiazdą.

Moda  na  określone  słowa  dotyczy  szczególnie  mowy  potocznej  i 
żargonów środowiskowych. Jednym z nowszych krzyków mody w tej kategorii 
jest słowo „burak”, które dotychczas określało tylko pożyteczną roślinę jadalną, 
używaną również do produkcji cukru. Obecnie, jak można się domyślać (bo nie 
ma go w tym znaczeniu w poważnych słownikach i wielkich encyklopediach),  
oznacza ono człowieka niekulturalnego i nietaktownego, czyli – jak to dawniej 
mówiono – prostaka.  Zasada tworzenia  tego typu  słów polega na nadawaniu 
znanym wyrazom nowego  sensu.  Takie  słowa  o  zmienionym znaczeniu,  jak 
„babka”, „kasa”, „taryfa”, „gablota”, „fura”, „laska”, „siano”, „trawa” i wiele,  
wiele innych, były w dwudziestym wieku bardzo popularne i nadal są jeszcze 
używane. Szczególnie moda na brzydkie słowa utrzymuje się długo. Niektóre 
wyrazy wulgarne trwają już nawet przez kilka pokoleń i wciąż są modne. 

Moda dotyka również szeroko pojętej  kultury i sztuki. Bywają  modni 
pisarze,  malarze,  kompozytorzy,  modne  tańce,  modne  zespoły  muzyczne. 
Modzie  podlegają  nawet  scenografie  teatralne  i  operowe,  które  w  pewnych 
okresach  są  bardzo  dokładne  i  realistyczne,  a  w  innych  zawierają  duże 
uproszczenia,  a  nawet  tworzą  je  tylko  jakieś  szare  bryły  geometryczne  lub 
nieokreślone  przestrzenie  w  „matrixowych”  kolorach.  Moda  łamie  czasem 
nawet  żelazne  reguły  tworzenia  w  określonych  dziedzinach  sztuki.  A  oto 
przykłady z dziedziny filmu i video. Według wypracowanych przez dziesiątki 
lat zasad filmowania, czas trwania ujęcia powinien być dostosowany do ilości  
szczegółów zawartych w kadrze. Dlatego wszelkie zbliżenia pokazujące różne 
detale o małej ilości szczegółów pokazuje się krótko, często tylko przez 1,5 do 2 
sekund.  Plany  pełne,  ogólne  i  dalekie  pokazuje  się  tym  dłużej,  im  więcej 
szczegółów  zawierają;  czasem  jest  to  kilkanaście  lub  nawet  kilkadziesiąt 

wypowiedzi  wynika  jednoznacznie,  że  jej  wartość  osiągnęła  8%  –  i  wtedy  nie  trzeba  
odwoływać się do żadnych punktów procentowych. Jeśli jednak powiedzielibyśmy, że stopa 
bezrobocia dotychczas wynosiła 5%,  ale ostatnio liczba bezrobotnych wzrosła o 3%, to jest  
oczywiste,  że  owa  stopa  bezrobocia  musiałaby  wtedy  wzrosnąć  do  5,15%.  Tak  więc 
prawdopodobnie nieścisłość myślenia i wyrażania się niektórych ludzi doprowadziła do takiej 
asekuracji, jaką jest wprowadzenie punktów procentowych. Jest to jednak naruszenie zasady 
brzytwy Ockhama, bo po co mnożyć byty bez potrzeby? 
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sekund. Panoramowanie powinno odbywać się wolno i spokojnie. Przeskoki od 
ogółu  do  szczegółu,  wyjąwszy  zamierzone  efekty  specjalne,  powinny  być 
łagodzone  jakimiś  planami  pośrednimi.  Tego  rodzaju  zasady  są  zgodne  z 
fizjologią  oka  ludzkiego  oraz  psychologią  percepcji  obrazu  i  były  one 
przestrzegane  we wszystkich  hollywoodzkich  produkcjach  aż  do późnych  lat 
siedemdziesiątych  dwudziestego  wieku.  Lata  osiemdziesiąte  zapoczątkowały 
modę na łamanie tych zasad. Zaczęło się od wideoklipów, które prezentowały 
krótkie, szybko zmieniające się ujęcia bogate w szczegóły, ale trwające czasem 
mniej  niż  jedną  sekundę,  co  nie  pozwalało  się  im nawet  dobrze  przyjrzeć,  
szybkie panoramy i szybkie zbliżenia oraz dużo ruchu na ekranie. Stosowano 
również  gwałtowne  przeskoki  między  kontrastującymi  ze  sobą  ujęciami. 
Metody te zaczęli stopniowo przejmować inni filmowcy i wkrótce nie było już 
żadnych świętości w tej dziedzinie. Stosowano szybkie przeciągnięcia kamery,  
błyskawiczne  zbliżenia  i  oddalenia,  przekrzywianie  obrazu,  a  nawet  jego 
migotanie  w rytm mózgowych  fal  alfa  i  theta.  W latach  dziewięćdziesiątych  
ubiegłego  wieku  modne  stało  się  też  dość  szybkie  okrążanie  pokazywanej 
postaci  lub obiektu,  a  kamera nierzadko wykonywała  nawet  pełne  koło.  Ten 
sposób posługiwania się kamerą jest  używany do dziś. Jeszcze inny przykład 
mody w filmowaniu dotyczy tzw. „ściemnienia” (po angielsku „fade”),  które 
według klasycznych  reguł  powinno  oddzielać  od  siebie  sceny zachodzące  w 
odległych  od  siebie  miejscach  lub  w  różnym  czasie.  W  latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastała moda na stosowanie tego efektu do 
rozdzielania zupełnie podobnych ujęć ciągłych wydarzeń zachodzących w tym 
samym miejscu  i  czasie.  Niektórzy stosują  ten  „trick”  do  dziś,  zwłaszcza w 
serialach telewizyjnych.  Dla niektórych odbiorców takie działania wydają  się 
niezrozumiałe, a nawet denerwujące398. 

Modę w przeszłości często charakteryzowała pewna monotematyczność. 
W XVII-XVIII wieku, gdy królowała moda na peruki (zwłaszcza we Francji),  
każdy człowiek należący do określonej klasy społecznej399 musiał jakąś nosić, 
jeśli  nie  chciał  być  uznany  za  prostaka.  W  dziewiętnastym  wieku  każdy 
szanujący  się  dżentelmen  nie  mógł  obyć  się  bez  cylindra,  a  wachlarz  był 

398 Jednym z współczesnych seriali, który często stosuje ten chwyt, jest amerykańska telenowela 
„Moda  na  sukces”.  Być  może chodzi  tu  o  to,  że  reżyser  uznał  pewne  momenty filmu za 
kluczowe  w  dziedzinie  podsycania  emocji,  przed  którymi  należy  poprzez  ściemnienie  i  
rozjaśnienie obrazu przedłużyć czas oczekiwania na bieg wydarzeń lub na reakcję bohatera  
filmu i w ten sposób jeszcze bardziej wzmóc napięcie oczekiwania. Jeśli tak, to jest to tak  
samo  żałosny  sposób,  jak  oznajmienie  prowadzącego  program  telewizyjny:  „Zwycięzcą 
konkursu  jest...  (i  tu  20  sekund  przerwy)  ...Jan  Kowalski”.  A  może  takie  ściemnienie  i 
rozjaśnienie  ma  być  zachętą  dla  telewizyjnych  nadawców,  aby  wstawić  w  tym  miejscu  
reklamy?

399 Peruki nosiła wówczas arystokracja i mieszczaństwo.
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pożądanym elementem stroju balowego każdej damy400. W drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych  dwudziestego  wieku  niemal  każda  młoda  dziewczyna,  a 
czasem niektóre starsze panie, nosiły stroje „mini”. Chodziło się w nich nawet 
w  zimie,  co  miało  niekiedy  fatalne  skutki  zdrowotne.  W  latach 
siedemdziesiątych z kolei obowiązywały długie damskie kreacje, czasem nawet 
prawie do samej ziemi, i żadna kobieta, mimo wielkiego upału, nie ważyła się 
założyć minispódniczki. Kreacje „mini” później jeszcze wracały, ale nigdy już 
nie były traktowane w sposób tak dogmatyczny jak w tym pierwszym okresie.

Jednak pod koniec dwudziestego wieku moda „mono” powoli zaczęła 
ustępować modzie „multi”. Tendencja do pewnego pluralizmu w modzie wciąż 
się  utrzymuje,  a  nawet  powiększa.  Jest  to  zjawisko  bardzo  pozytywne  i  
obiecujące,  bo  dlaczego  by  mody  nie  zróżnicować  i  nie  powiązać  jej  z 
użytecznością,  określonym  regionem,   indywidualnymi  upodobaniami,  porą 
roku,  a  nawet  pogodą?  Dlaczego  w  upalne,  letnie  dni  nie  można  by  nosić 
minispódniczek,   a  w zimowe  mrozy –  spodni  lub  sukien  do  ziemi?  Po co 
małpować  innych,  skoro  można  samemu  wykreować  swój  wygląd?  I  to 
niekoniecznie poprzez samodzielne krawiectwo, bo mało kto to potrafi lub ma 
na  to  czas,  ale  poprzez  niczym  nie  skrępowany  wybór  spośród  całej  gamy 
różnych  możliwości.  Moda  „multi”  niekoniecznie  musi  oznaczać  koniec  jej  
dyktatorów,  ale  po  prosu  szeroką  i  zróżnicowaną  ofertę,  aby wszyscy mogli 
wybrać  dla  siebie  spośród  wielu  różnorodnych  propozycji  coś,  co  im 
odpowiada,  w  czym  się  dobrze  czują  i  co  do  nich  pasuje.   I  w  tym  leży 
przyszłość mody. Nie w dyktowaniu obowiązującego „umundurowania”, ale w 
oferowaniu  różnorodności.  W tym,  aby każdy mając  do dyspozycji  mnogość 
różnych propozycji  mógł dokonać satysfakcjonującego wyboru, kreując w ten 
sposób  swój  niepowtarzalny  wizerunek.  Aby  głównym  kryterium  wyboru 
odzieży było nie tyle to, że inni też taki strój noszą, ale że wyraża on preferencje  
noszącego,  dotyczące  zarówno  kwestii  użytkowych  jak  i  estetycznych.  Jeśli  
moda przestanie być w końcu „modą na to czy tamto” i stanie się „modą na 
wszystko”, wówczas każdy w niej będzie mógł znaleźć dla siebie coś, co jest  
zarówno lubiane, praktyczne jak i piękne.      

Hasło opracowano w 2015 roku. Powrót do spisu treści.

400 Idea wachlarza wywodzi się z Dalekiego Wschodu. Był on znany już w starożytności, a w 
Europie używano go od wczesnego średniowiecza. W XVII i XVIII  wieku był szczególnie 
bogato zdobiony. Produkowano go w różnych krajach, ale większość wachlarzy wytwarzano 
we  Francji.  Noszono  go  do  początków XX  wieku,  chociaż  pod  koniec  okresu  mody na 
wachlarze był głównie elementem stroju balowego. 
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Muzyka
Słowo  muzyka  wywodzi  się  bezpośrednio  od  jego  łacińskiego 

odpowiednika  musica,  a pośrednio od greckiego wyrazu  moúsa czyli  „muza” 
oraz pochodnego wyrazu mousikě, który oznacza „sztuka pod patronatem muz”. 
Chodzi  tu  przede  wszystkim  o  sztukę  śpiewu  i  gry  na  instrumentach 
muzycznych.  Spośród dziewięciu greckich muz, największy związek z muzyką 
miała Polihymnia,  która oficjalnie była opiekunką poezji  chóralnej.  Jednak w 
starożytności trudno było oddzielić muzykę od poezji, a muzie tej przypisywano 
również wynalezienie liry, więc patronat Polihymnii nad muzyką był oczywisty. 

Czym   zatem  jest  muzyka?  Jest  sztuką  używającą  dźwięku  jako 
materiału do tworzenia. Jest takim jego oddziaływaniem na zmysł słuchu, a 
poprzez zmysł słuchu na umysł, aby wywoływać wrażenia artystyczne. Ale nie 
chodzi tu o każdy prosty dźwięk, jaki  można usłyszeć.  Wycie  wiatru,  szelest 
liści, szum morza, śpiew ptaków401, kumkanie żab, syk węża, łoskot wodospadu, 
odgłosy dżungli i wszelkie inne dźwięki przyrody nie stanowią jeszcze muzyki,  
choć  mogą  być  w muzyce  wykorzystane.  Takie  dźwięki  są  bowiem surowe, 
niezorganizowane,  nieuporządkowane.  Muzyka  jest  sztuką  odpowiedniego 
układania  dźwięków,  której  celem  jest  tworzenie  utworów  muzycznych 
(kompozycji)  i  odgrywanie  tych  utworów  przy  użyciu  instrumentów 
muzycznych lub głosu ludzkiego. Na czym polega owo układanie dźwięków? 
Na  tworzeniu  ich  sekwencji  czasowych,  w  których  każdemu  dźwiękowi 
przyporządkowano  określone  cechy,  takie  jak  czas  trwania,  częstotliwość, 
głośność i  barwę. Niektóre z tych cech mogą przy tym ulegać zmianie nawet w 
czasie trwania dźwięku. Odgrywanie muzyki, niezależnie od tego czy jest ona 
wykonywana  „na  żywo”,  czy też  odtwarzana  z  urządzeń  rejestrujących,  jest 
zawsze zjawiskiem zachodzącym w czasie. 

Z  muzyką  wiąże  się  kilka  zagadnień,  które  poruszymy  po  kolei. 
Zaczniemy od dźwięku.

Dźwięki i ich częstotliwości

Dźwięki  w  świecie  fizycznym  powstają  w  wyniku  drgań  ciał 
materialnych.  Drgania  te  rozchodzą  się  w  powietrzu,  w wodzie  i  w  innych 
ośrodkach  jako  fale  dźwiękowe.  Każdy dźwięk  tworzą  drgania  o  określonej 
częstotliwości  czyli  liczbie  cykli  na  sekundę.  Częstotliwość  jest  pojęciem 
obiektywnym,  zaczerpniętym  z  fizyki.  Ucho  ludzkie  przetwarza  drgania 

401 Spośród odgłosów przyrody śpiew ptaków jest najbliższy temu, co zwykle rozumie się przez  
muzykę.  W  istocie,  wiele  ptasich  „treli”  zawiera  proste  motywy  powtarzane  w  różnych  
sekwencjach, ale brak tam bardziej złożonych konstrukcji muzycznych, podziału taktowego,  
itp.
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dźwiękowe, wywołując subiektywne wrażenie określonej  wysokości  dźwięku; 
im większa jego częstotliwość, tym wyższy się wydaje. Organizacja dźwięków 
opiera  się  na  kilku  podstawowych  pojęciach,  z  których  jednym  z 
najważniejszych jest oktawa. Nie tylko głos, ale w ogóle wszystko co drga  jest  
organizowane w oktawach402. Co to jest oktawa? Tworzą ją takie dwa drgania, 
że  częstotliwość  jednego  jest  dwa  razy  większa  od  drugiego.  Na  przykład 
dźwięki  o  częstotliwościach  440 Hz i  880 Hz403 pozostają  ze  sobą w relacji 
oktawy. Najogólniej oktawę tworzą dwa drgania o dowolnej częstotliwości  f i 
2f. Ciąg częstotliwości określony jako:

f,  2f,  4f,  8f,  16f,  32f, ...

jest  takim ciągiem,  w którym dowolne  dwie  sąsiednie  częstotliwości  
tworzą  oktawę.  Tony o  takich  częstotliwościach  są  postrzegane  jako  bardzo 
podobne do siebie, z tą jednak różnicą, że ten, który ma większą częstotliwość,  
jest  słyszany jako wyższy.  Gdy wszystkie  są  odtwarzane  jednocześnie,  to  w 
efekcie ich nakładania się słychać tylko jeden dźwięk.

Wykorzystywanie  w  muzyce  tylko  dźwięków  tworzących  oktawę 
sprawiłoby, że stałaby się ona bardzo uboga. W obrębie każdej oktawy można 
wyodrębnić jeszcze wiele częstotliwości, które brzmią jako różne dźwięki. Już 
w  bardzo  odległej  przeszłości  wykorzystywano  trzy  lub  cztery  różniące  się 
częstotliwością  dźwięki  do  śpiewu  lub  gry  na  prostych  instrumentach 
muzycznych.  Potem  powiększono  liczbę  wykorzystywanych  dźwięków  w 
obrębie  oktawy  do  pięciu,  co  zaowocowało  powstaniem  tzw.  skali 
pentatonicznej.  Do  dziś  skala  ta  jest  wykorzystywana  w  muzyce  chińskiej, 
japońskiej  i  malajskiej.  W  średniowiecznej  Europie  gregoriańscy  chórzyści  
posługiwali  się  sztywno  zdefiniowanymi  siedmiotonowymi  skalami,  które 
wykorzystywały  tylko  te  dźwięki,  które  wydawane  są  przez  białe  klawisze 
fortepianu.  Z czasem skale  te  modyfikowano,  co  w końcu doprowadziło  do 
stworzenia wciąż jeszcze stosowanego, opartego także na siedmiu dźwiękach, 
systemu  dur-mol,  który  jednak  wykorzystywał  również  dźwięki  czarnych 
klawiszy. Ale w końcu okazało się, że siedem dźwięków to dla kompozytorów 
wciąż za mało i dlatego utwory napisane w skalach durowych lub molowych 
ubarwiano dodatkowymi nutami z krzyżykiem lub bemolem, wzbogacając w ten 
sposób skalę siedmiotonową o dodatkowe brzmienia. Podział oktawy skończył 
się  w  zasadzie  na  dwunastu  tonach,  chociaż  niektóre  systemy  dźwiękowe 
wykorzystują ich jeszcze więcej. 

402 Na przykład światło widzialne, które należy do kategorii fal elektromagnetycznych, obejmuje 
zakres jednej oktawy. 

403 Tym, którzy nie kochali w szkole fizyki, trzeba wyjaśnić, że zapis 880 Hz należy rozumieć  
jako 880 drgań na sekundę.
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Od  bardzo  dawna  zajmowano  się  również  teoretycznymi  aspektami 
podziału oktawy. W starożytnej Grecji Pitagoras łączył swoje rozważania na ten 
temat  z  zagadnieniem  podziału  struny  instrumentu  muzycznego  na  części. 
Ówcześni badacze zauważyli bowiem, że skracanie długości jednakowo napiętej 
struny  wiąże  się  z  wzrostem  wysokości  dźwięku,  a  co  za  tym  idzie,  ze  
zwiększeniem  częstotliwości  drgań  struny.  Gdy  skracano  strunę  o  połowę, 
otrzymywano dźwięk podwyższony o oktawę. Gdy skracano ją o jedną trzecią  
długości, otrzymywano dźwięk podwyższony o kwintę404, a gdy skracano ją o 
jedną  czwartą  długości,  uzyskiwano  podwyższenie  o  kwartę.  Ostatecznie 
stosunki  częstotliwości  różnych  dźwięków  w  obrębie  oktawy  można  było 
wyrazić  za  pomocą  prostych  ułamków.  Didymos  udoskonalił  system 
pitagorejski dzieląc strunę na pięć części. Według tego systemu strojono później 
instrumenty.  Jednak nie był  to najlepszy sposób podziału oktawy z uwagi na 
jego nierówność. Np. stosunek częstotliwości dźwięków d i c wyrażał się liczbą 
9/8, a stosunek częstotliwości dźwięków e i d wynosił 10/9, mimo że obie pary 
dźwięków stanowią ten sam interwał sekundy wielkiej. Sposób podziału oktawy 
zaproponowany  przez  Didymosa  okazał  się  zupełnie  nieprzydatny  dla 
instrumentów  o  stałym  stroju,  takich  jak  na  przykład  fortepian,  klawesyn, 
organy  czy  akordeon.  Dlatego  też  w  pierwszej  połowie  XVIII  wieku 
wymyślono405 tak zwany system dźwiękowy równomiernie temperowany, który 
jest  używany do dziś.  Oktawę podzielono na 12 równych  części,  przy czym 
stosunek  częstotliwości  dwóch  dowolnych,  sąsiadujących  ze  sobą  dźwięków 
wyraża się  w tym podziale liczbą 12√2 . Liczba ta określa przyjętą w muzyce 
najmniejszą  odległość  dwóch  dźwięków,  którą  nazwano  półtonem 
temperowanym406.

404 To,  że  częstotliwości  dwóch  dźwięków  pozostają  ze  sobą  w  określonym  stosunku,  jest 
słyszane jako różnica wysokości i wywołuje wrażenie „odległości” pomiędzy tymi dźwiękami. 
Odległości te zwą się interwałami. Muzycy wyróżniają prymę, sekundę, tercję, kwartę, kwintę, 
sekstę, septymę, oktawę, nonę i decymę. Te z kolei dzielą jeszcze na czyste, małe, wielkie,  
zmniejszone i zwiększone.

405 Być może lepszym określeniem byłoby tu słowo „odkryto”.
406 W muzyce niektórych krajów,  np.  indyjskiej,  stosuje się mikrotony powstałe z podzielenia  

oktawy na więcej  części.  W muzyce  krajów kultury zachodniej  były próby wprowadzania 
mikrotonów już w średniowieczu, a  począwszy od XIX wieku wielu teoretyków interesowało 
się  tzw.  ćwierćtonami,  które  są  rezultatem  podziału  oktawy  na  24  części.  Stosunek 
częstotliwości  dwóch  sąsiednich  ćwierćtonów  wynosi 24

√2 .  Jednak  przeciętne  ucho 
europejskie  takich  małych  zmian  nie  rozróżnia,  dlatego  system ten  nie  znalazł  szerszego 
zastosowania. Teoretycy dzielą jeszcze półton na sto części (cent) lub oktawę na tysiąc części  
(milioktawa), ale podział ten wydaje się nie mieć  praktycznego znaczenia.



402

Niezwykła  elegancja  matematyczna  tego  opisu  sprawiła,  że 
częstotliwość  dźwięków  wydawanych  przez  fortepian  o  klawiaturze  jak  na 
rysunku powyżej można wyrazić jednym, bardzo prostym wzorem:

  fn = 27,5 * (
12
√2)

n−1
  

gdzie n – numer klawisza licząc od lewej i wliczając czarne klawisze, 
fn –  częstotliwość  dźwięku  wydawanego  przez  klawisz  o  numerze  n 

wyrażona w hercach.

I  tak  na  przykład  dźwięk  A2,  czyli  A subkontra,  ma  zgodnie  z  tym 
wzorem częstotliwość f1 = 27,5 Hz, dźwięk A1, czyli A kontra, ma częstotliwość 
f13 = 55 Hz, dźwięk a1, czyli  a razkreślne,  ma częstotliwość f49 = 440 Hz, a 
dźwięk c5, czyli c pięciokreślne, ma częstotliwość f88 = 4186,009 Hz. 

Gamy, skale  i tonacje

W  następstwie  modyfikacji  średniowiecznych  skal  kościelnych 407 
powstał  system  dur-moll.  Spośród  dwunastu  tonów  należących  do  oktawy 
wybiera  się  w  nim  siedem  dźwięków  ułożonych  w  określonym  porządku, 
tworząc  w  ten  sposób  skalę  diatoniczną  zwaną  inaczej  gamą.  Pierwszy, 
najniższy dźwięk  gamy nazywa  się  toniką.  Jest  to  centralny  dźwięk  gamy i 
określa tonację na tej  gamie opartą. Jego szczególna rola polega nie tylko na 
tym, że jest w danym utworze muzycznym najczęściej powtarzany, ale także na 
tym, że decyduje on o używaniu lub nieużywaniu innych dźwięków. Dźwięki w 
danym  utworze  nie  mogą  występować  w  sposób  przypadkowy.  Zarówno  w 
akordach, jak i w sekwencjach czasowych występują w określonym porządku 
wyznaczonym  przez  tonację.  Nuty  tworzą  ze  sobą  różne  związki,  czasem 
przyjazne,  a  czasem  nie.  Niektóre  zestawienia  dźwięków  brzmią  pięknie 
(konsonans),  inne  z  kolei  wywołują  mniej  przyjemne  wrażenia  (dysonans). 
Akordy dysonansowe wywołują  pewne napięcie, które wymaga zniwelowania 
poprzez akordy konsonansowe. Również rozpoczęcie pewnej przebiegającej w 
czasie  sekwencji  dźwięków domaga się  jej  zakończenia w określony sposób. 
Dźwięki tworzące melodię muszą być więc uporządkowane według określonych 

407 Tego rodzaju skale nazywają się też skalami modalnymi.
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zasad tonalnych. Do tego służy tonacja i związana z nią gama. Aby zmieścić się 
w określonej tonacji trzeba używać tylko dźwięków należących do tej gamy i to 
w  określonych  zestawieniach  i  w  określonym  porządku  czasowym.  Trudno 
jednak podać bardzo ścisłe reguły tego uporządkowania. Kompozytor i wszyscy 
inni  obdarzeni  dobrym  słuchem  muzycznym  po  prostu  słyszą  i  odczuwają 
właściwy porządek w muzyce. Upraszczając sprawę można jednak powiedzieć, 
że tonacja jest  określona przez dźwięk, wokół którego kręci  się i  od którego 
zależy cały utwór muzyczny. Melodia często do tego dźwięku powraca i na tym 
dźwięku się kończy.

Czym różni się tonacja durowa, zwana też majorową od molowej lub 
inaczej  minorowej?  Durus po  łacinie  oznacza  twardy,  a  major –  większy. 
Oznacza  to,  że  utwór  w  tonacji  durowej  emanuje  wielkością  i  twardością. 
Mollis oznacza miękki, a minor – mniejszy. Utwory molowe są więc miękkie i 
małe. Ale te nazwy nie oddają w pełni istoty sprawy. Tonacja durowa wyraża  
nie tylko wielkość i moc, ale również rześkość, pogodę ducha, a nawet radość. 
Utwór w tonacji  durowej nierzadko jawi się jako żywy i wesoły. Przykładem 
takiej  kompozycji  może  być  ostatnia  część  dziewiątej  symfonii  Beethovena, 
która zwie się „Odą do radości”  i  która stała się hymnem Unii  Europejskiej.  
Tonacja molowa408 przynosi zadumę, melancholię i smutek, a czasem nawet i 
tragizm.   W niemal  każdej  operze,  w momencie  gdy główny bohater  ginie, 
brzmi muzyka w tonacji minorowej. Niemal każdy marsz pogrzebowy opiera się 
na tonacji molowej, chociaż może zawierać również fragmenty durowe, jak na 
przykład marsz pogrzebowy Chopina.  Ewidentnym przykładem napisanego w 
tonacji  molowej  smutnego  utworu  muzycznego  jest  Adagio  g-moll,  które 
skomponował Tomaso Albinoni409.

Pojęcie  tonacji  jest  wciąż  w  muzyce  użyteczne.  Jednak  już  w  XIX 
wieku  niektórzy  kompozytorzy  konieczność  zmieszczenia  się  w  ściśle 
określonej  tonacji  uważali  za  ograniczenie  i  wprowadzali  do  swoich 
kompozycji, napisanych w zasadzie w określonej tonacji, dźwięki nie należące 
do tej tonacji, co wzbogacało i ubarwiało te utwory. Zrywali również z zasadą 
utrzymywania  jednej  tonacji  w  całym  utworze.  W  XX  wieku  ten  proces 
408 Skala durowa jest  jedna,  ale istnieje kilka skal molowych,  to  jest  skala molowa naturalna, 

harmoniczna, dorycka i melodyczna. Wszystkie te skale molowe są smutne.
409 Ten kompozytor jest zwykle podawany na okładkach i w opisie nagrań tego utworu, jednakże 

prawdopodobnie jest on autorem tylko partii basu. Cała reszta należy do żyjącego w XX wieku 
włoskiego  muzykologa  Remo  Giazotto,  który  w  gruzach  biblioteki  w  Dreźnie  odnalazł  
fragment orkiestrowej partii basu nieznanego koncertu Albinoniego. Pozostała część  partytury 
zaginęła  podczas  bombardowania  i  nigdy  nie  została  odnaleziona.  Giazotto  postanowił 
uzupełnić ocalałą resztę o własną kompozycję i w ten sposób, w 1949 roku,  powstało Adagio 
będące niemal w całości dziełem tego muzyka. Jednak  opublikował on w 1958 roku ten utwór 
nie pod swoim nazwiskiem, ale pod nazwiskiem Albinoniego, co wywołało nieporozumienie i  
w końcu zostało uznane za muzyczną mistyfikację. 
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pogłębiał się, co doprowadziło do powstania tzw. muzyki atonalnej, która używa 
wszystkich dwunastu dźwięków oktawy, przy czym żaden z tych dźwięków nie 
jest  w jakikolwiek sposób wyróżniony.  Wielu  współczesnych  kompozytorów 
muzyki poważnej, w tym także tacy polscy kompozytorzy jak G. Bacewicz, H. 
Górecki, K. Penderecki, czy K. Serocki, wykroczyło w większym lub mniejszym 
stopniu poza muzykę opartą na pojęciu tonacji. Jedną z obecnie  stosowanych 
technik kompozytorskich  wśród  tych  twórców jest  technika dwunastotonowa 
zwana dodekafonią. Jednak jest  ona zwykle używana w powiązaniu z innymi 
technikami dźwiękowymi.

Muzyka jako uporządkowanie dźwięków

Istotą  muzyki  jest  odgrywanie  pojedynczych  dźwięków,  lub  grup 
współbrzmiących  dźwięków  zwanych  akordami,  w  określonym  porządku 
czasowym. Melodia powstaje dzięki współdziałaniu dwóch czynników: meliki i 
rytmiki.  Melika  określa  to,  jakiej  wysokości  dźwięki  są  używane  w  danej 
melodii  i  w  jakiej  kolejności  mają  być  zagrane.  W  muzyce  używającej  
współbrzmiących dźwięków istotne jest też to, jak ułożone są one w akordy410. 
Melika zależy od wielu  czynników,  jak na przykład  od przyjętej  tonacji,  od 
ograniczeń narzuconych przez rodzaj utworu muzycznego, ale przede wszystkim 
od  inwencji  kompozytora.  Rytmika  decyduje  o  tym,  jak  długo  trwa  każdy 
dźwięk i  jak długie  są pauzy między dźwiękami.  Istnieją  melodie  w których 
melika  i  rytmika  są  zrównoważone,  jak  również i  takie,  w której  występuje 
wyraźna  przewaga jednej  z nich.  Przewaga rytmiki  występuje  np.  w muzyce 
niektórych narodów i plemion czarnej Afryki. Jedną z odmian rytmiki jest tzw. 
rytmika periodyczna, która wiąże się z podziałem utworu muzycznego na pewne 
elementarne części zwane taktami. Każdy takt mieści w sobie powtarzający się 
schemat rytmiczny, zgodnie z którym pewne części taktu są akcentowane, a inne 
nie. Schemat ten jest określony przez liczbę jednakowych nut, jakie mieszczą 
się w takcie. Może być to liczba parzysta lub nieparzysta. Rytm 3/8 oznacza, że  
czas trwania taktu jest trzykrotnie dłuższy niż czas trwania nuty zwanej ósemką, 
a co za tym idzie, że  w takcie mieszczą tylko trzy ósemki zagrane jedna po  
drugiej. Takt taki jest więc podzielony na trzy części i przez to taki rytm jest  
nieparzysty. Rytm 4/4 oznacza, że takt może pomieścić tylko cztery ćwiartki, a  
zatem  dzieli  się  na  cztery  części.  Tego  rodzaju  rytm  jest  parzysty.  We 
wszystkich  rytmach  periodycznych  akcentowana  jest  zwykle  pierwsza  część 
taktu, a niekiedy również inne części (np. w rytmie 4/4 – pierwsza i trzecia).  
Części  te  noszą  nazwę  mocnych  części  taktu.  Kompozytor  może  jednak 
zadecydować,  aby w niektórych  taktach przenieść  akcent  na pozostałe,  słabe 
części  taktu.  Ten  sposób  akcentowania  może  być  także  narzucony  poprzez 

410 Istnieje oddzielna dziedzina zajmująca się akordami, jest nią harmonika.
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gatunek twórczości  muzycznej.  Przeniesienie  akcentu411 na  słabą  część  taktu 
można zrealizować różnymi sposobami. Jeden z najczęściej stosowanych zwie 
się synkopą i  jest  czymś typowym dla muzyki  jazzowej,  ale również np.  dla 
marsza, czardasza czy krakowiaka. 

Istnieje  jeszcze inny sposób podejścia  do zagadnienia  porządkowania 
dźwięków, który jest  wzorowany na budowie dzieł  literackich.  Tak samo jak 
utwór literacki,  który zajmuje  się jakimś tematem i  zbudowany jest  ze słów, 
fraz, zdań, akapitów i innych większych części, tak też w dziełach muzycznych  
wyodrębnia się temat, motywy, frazy, zdania i inne większe części utworów.

Motyw (nie mylić z lejtmotywem) jest najmniejszym elementem formy 
utworu  muzycznego,  który składa  się  z  dwóch  do  kilkunastu  dźwięków i  w 
którym,  tak jak zresztą  i  w całej  melodii,  występuje  współdziałanie  meliki  i 
rytmiki.  Motyw może  zawierać  również  akordy i  wówczas  dochodzi  jeszcze 
współdziałanie  harmoniki.  Najczęściej  motyw  jest  zbudowany  z  kilku  nut. 
Ewidentnym przykładem motywu są cztery dźwięki, od których rozpoczyna się 
pierwsza część piątej symfonii Beethovena i przez którą przewijają się one aż 
do jej końca. Motyw ten kojarzy się z głośnym pukaniem do bramy, przy czym 
niektórzy uważają  nawet,  że tak do wrót  puka przeznaczenie,  a  może nawet 
śmierć.

Fraza  składa  się  z  dwóch  lub  więcej  motywów,  a  zdanie  muzyczne 
zawiera dwie lub więcej fraz.  Podobnie jak zdanie w tekście literackim wyraża  
jakąś  wypowiedź  zakończoną  kropką  i  przez  to  oddzieloną  od  następnego 
zdania, tak też zdanie muzyczne wyraża jakąś oddzielną wypowiedź muzyczną, 
zakończoną poprzez odpowiedni układ dźwięków.

W  muzyce  używa  się  również  pojęcia  tematu  utworu  muzycznego, 
chociaż nie ma zdaje się ścisłej jego definicji. Przez analogię z pojęciem tematu  
powieści, noweli czy opowiadania można wnioskować, że jest to pewna część 
struktury dzieła muzycznego, która zajmuje w nim jakieś szczególne miejsce.  
Tak jak dzieło literackie zawiera jakąś główną myśl przewodnią, tak też utwór 
muzyczny  mieści  w  sobie  jakąś  główną  melodię.  Od  tematu  często  dzieło 
muzyczne  się  rozpoczyna  i  do  tematu  powraca.  Temat  zawiera  wypowiedź 
muzyczną bardzo wyrazistą, często „wpadającą w ucho” i zajmuje szczególne 
miejsce  w  utworze.  Nie  istnieje  jednak  ścisły  związek  między  tematem  a 
motywem, frazą lub zdaniem muzycznym.

411 Akcent polega na wyróżnieniu jakiegoś dźwięku różnymi metodami. Może to być głośniejsze 
zagranie dźwięku, wydłużenie czasu jego trwania, nieznaczne podwyższenie jego wysokości,  
itp. W przypadku synkop chodzi o przedłużenie dźwięku. 
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Krótkie spojrzenie na historię muzyki

Muzyka  towarzyszy  człowiekowi  od  zarania  dziejów,  a  pierwszym 
instrumentem  muzycznym  były  niewątpliwie  struny  głosowe.  W  starożytnej  
Grecji trudno było oddzielić muzykę od poezji, bowiem była to często poezja 
śpiewana. Wyśpiewywano hymny i peany na cześć Apollina i innych bogów, 
śpiewano również ody, rapsodie i elegie, a także pieśni biesiadne i weselne, przy 
akompaniamencie  harfy,  liry,  kitary i  innych  instrumentów.  Wszystkie  pieśni  
były jednogłosowe.

W  nowożytnej  Europie,  po  zapanowaniu  chrześcijaństwa,  muzyce 
patronował kościół katolicki, który w swych murach pozwalał jedynie  śpiew 
bez  instrumentalnego  akompaniamentu.  Za  pontyfikatu  papieża  Grzegorza 
Wielkiego powstał  spis  pieśni  urzędowo zatwierdzonych do wykonywania  w 
kościele. Jednak począwszy od XI wieku zaczyna się rozwijać również muzyka 
świecka. W południowej Francji zaczęli się pojawiać śpiewacy, poeci i zarazem 
kompozytorzy  zwani  trubadurami,  a  na  północy  tego  kraju  rolę  tę  pełnili 
truwerzy.  Ich  niemieckimi  odpowiednikami  byli  minnesängerzy.  Nierzadko 
wywodzili się ze stanu rycerskiego lub szlacheckiego,  a było wśród nich kilku 
markizów,  hrabiów,  a  nawet  królów,  w  tym  Ryszard  Lwie  Serce.  Śpiewali 
pieśni miłosne i bohaterskie, sławili w nich miłość dworską i cnoty rycerskie.

Do  X  wieku  trwał  okres  śpiewu  jednogłosowego.  Jednak  muzyka 
monodyczna  zaczęła  się  stopniowo  przekształcać  w  muzykę  polifoniczną. 
Pomiędzy XIV a XVI wiekiem ten rodzaj muzyki zaczyna wręcz rozkwitać. W 
tym  okresie  pojawia  się  również  coraz  więcej  instrumentów.  Muzyka 
instrumentalna  zostaje  dopuszczona  do  kościołów412.  Wynalazek  druku 
przyczynia  się  do  masowego  powielania  zapisów  nutowych  i  przez  to  do 
rozpowszechniania muzyki. 

W  drugiej  połowie  XVI  wieku  konstruowanie  skrzypiec  doszło  do 
perfekcji. Najsławniejsi włoscy lutnicy tych czasów to J. P. Maggini, M. Amati,  
A. Stradivari i J.  Guarneri.  Na przełomie XVI i  XVII wieku powstała opera, 
jako rezultat usiłowań reaktywacji starogreckich tragedii. W pierwszej połowie 
XVII wieku w muzyce dominującą rolę odgrywali Jan Sebastian Bach i Jerzy 
Fryderyk Haendel, którzy muzykę polifoniczną, a zwłaszcza fugę, doprowadzili  
do szczytów doskonałości.

W  drugiej  połowie  XVIII  wieku  kompozytorskie  centrum  muzyczne 
przeniosło  się  do  Wiednia,  gdzie  tworzyli  tacy  artyści,  jak  Józef  Haydn,  
Wolfgang Amadeusz Mozart i Ludwik van Beethoven, pozostawiając po sobie 

412 W kościele  prawosławnym do dziś  nie  są  używane instrumenty muzyczne i  dopuszcza się 
tylko głos ludzki. Ograniczyło to muzykę sakralną w tym kościele ale również zaowocowało  
pięknymi śpiewami chóralnymi, jakich nie ma gdzie indziej.
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cały  szereg  arcydzieł.  Jednocześnie  w tym okresie  rozwinęła  się  nad  wyraz 
opera w stylu włoskim, opanowując wszystkie sceny Europy. Być może dlatego 
jej  sztywna  forma  i  niezmiennie  tragiczne  zakończenie  zaczęło  się  w końcu 
przejadać, co zaowocowało powstaniem nowego gatunku opery. Była to opera 
komiczna, która pojawiła się po raz pierwszy również we Włoszech. Jednym z 
jej  wczesnych  przedstawicieli  był  kompozytor  Jan  Baptysta  Pergolesi,  ale 
niezrównanym mistrzem tego gatunku stał się Gioacchino Rossini.  Ten nowy 
rodzaj opery sięgał do fars ludowych, czerpał inspirację muzyczną z ludowych  
pieśni i nierzadko zawierał aktualną satyrę. Z opery komicznej wyrosła w XIX 
wieku  operetka,  której  głównymi  przedstawicielami  byli  między  innymi  J.  
Offenbach,  J.  Strauss  syn,  F. Lehar,  I. Kalman,  R. Stolz, A. Sullivan czy C. 
Zeller.  Walc stał się jedną ze sztandarowych form muzycznych operetki,  a J.  
Strauss syn został ogłoszony królem walca. Centrum operetki stał się Wiedeń.  
Później,  już  w XX wieku,  w Stanach Zjednoczonych  powstała  amerykańska 
odmiana operetki – musical. 

Romantyzm w muzyce, który rozbłysnął w XIX wieku, przyniósł z sobą 
zmianę  podejścia  do  muzyki,  która  wykroczyła  poza  klasyczne  wzorce  i 
formalne konwencje, zmierzając w kierunku przekazywania za pomocą muzyki 
treści  pozamuzycznych,  doznań  emocjonalnych.  Była  to  tak  zwana 
programowość w muzyce. Wiązano tematykę kompozycji z naturą, sięgano do 
dawnych  baśni  i  legend,  oraz  wykorzystywano  ludowe  źródła.  Ulubionym 
instrumentem  romantyzmu  był  fortepian,  na  który  komponowali  tacy 
mistrzowie, jak F. Chopin, F. Liszt,  F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Schubert, R. 
Schumann. Jednocześnie powstały wielkie kariery wirtuozów, podróżujących po 
świecie z koncertami, takich jak np. wspomniany już F. Liszt czy M. Paganini.  
Romantyzm przyniósł  z sobą  również narodowe szkoły muzyczne,  z których 
najliczniejsza  była  rosyjska.  Należeli  do  niej  tacy  kompozytorzy,  jak  A. 
Borodin,  P.  Czajkowski,  M.  Glinka,   M.  Mussorgski,  M.  Rimski-Korsakow, 
którzy  komponowali  wspaniałe  symfonie,  opery  i  balety.  W  Polsce  operę 
narodową stworzył S. Moniuszko, a w Czechach – B. Smetana.  Opera włoska 
rozkwitła na nowo, do czego przyczynił  się G. Verdi.  Jednak na Verdim ten 
rozkwit  się  nie  skończył.  Powstał  nowy  kierunek  zwany  weryzmem,  który 
zerwał z wątkami romantycznymi i mitologicznymi, posługując się realistyczną 
fabułą  i  pokazując  samo życie  z jego drapieżnością  i  tragizmem konfliktów.  
Głównymi  przedstawicielami  weryzmu  byli  R.  Leoncavallo,  G.  Puccini  i  P. 
Mascagni. Pod koniec epoki romantyzmu pewien nawrót do klasyczności dał się 
zauważyć  w twórczości  J.  Brahmsa,  chociaż w swoich  klasycznych  formach 
symfonii,  koncertu,  fugi  czy  sonaty  zawarł  uczuciowość,  której  nie 
powstydziliby się romantycy.
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Na przełomie XIX i XX wieku zaczęły się wyczerpywać środki wyrazu 
używane  dotychczas  w  muzyce.  Zarówno  sztywne  trzymanie  się  podziału 
rytmicznego jak i  pozostawanie  w granicach określonej  tonacji  systemu dur-
moll zdawało się ograniczać inwencję kompozytorską, co doprowadziło do prób 
tworzenia muzyki atonalnej, a niekiedy nawet pozbawionej podziału taktowego. 
Powstały w tym czasie  dwa nowe kierunki  –  impresjonizm i  ekspresjonizm. 
Twórcą  pierwszego  był  C.  Debussy,  a  drugiego  –  A.  Skriabin.  Obaj 
kompozytorzy zaczęli stopniowo wykraczać poza tonalność, co zdaniem wielu 
nadało ich muzyce świeżość, piękne brzmienie i koloryt.  Ostatecznie z tonacją  
zerwali  dodekafoniści,  opierając  muzykę  na  systemie  składającym  się  z 
dwunastu dźwięków, gdzie żaden dźwięk nie jest w żaden sposób wyróżniony. 
Założycielem szkoły dodekafonicznej  był  A. Schönberg,  a tego typu muzyka 
znalazła wśród twórców wielu zwolenników.

Z końcem XIX wieku narodził się w Ameryce jazz, który był zupełnie 
nowym gatunkiem muzycznym, całkowicie odrębnym od dotychczasowych. Do 
jego powstania przyczynili się w dużym stopniu Afroamerykanie, potomkowie 
dawnych niewolników murzyńskich.  Kolebką jazzu był  Nowy Orlean,  miasto 
leżące u ujścia  Missisipi.  Murzyni  amerykańscy w owych czasach nie mogli 
pozwolić sobie na wysokiej klasy instrumenty, więc grali na czym się dało, stąd  
dźwięki ich muzyki były nierzadko zgrzytliwe. Nie znali również nut, więc aby 
się  dobrze  zgrać  w  swych  małych  orkiestrach,  musieli  położyć  szczególny 
nacisk  na  rytmikę.  Nie  mogąc  zapisywać  swych  kompozycji,  musieli  
improwizować.  Dlatego  podstawą  jazzu  stały się  niekiedy rozedrgane,  ostre, 
głuche lub zgrzytliwe dźwięki, jednostajna rytmika 4/4 zwana  swing (czyli  po 
polsku  „kołysanie”),  oraz  improwizacje.  Ponadto,  aby  skompensować  nieco 
skutki  monotonnego  rytmu  i  stałego  tempa  wykonywanych  utworów, 
wprowadzono  synkopy,  czyli  przeniesienie  akcentów  na  słabe  części  taktu, 
zwykle  tam,  gdzie  się  ich  nie  oczekuje.  W  wyniku  tego  rytmika  stała  się  
niespokojna, rwana – czasem podniecająca, a czasem wręcz denerwująca.  Jazz 
znacznie  rozwinął  się  w XX  wieku,  został  przechwycony  przez  wszystkich, 
również  białych  Amerykanów,  a  także  przywędrował  do  Europy  i 
rozprzestrzenił się na cały świat. Wytworzył rozmaite style i stał się też glebą,  
na  której  później  wyrosło  wiele  różnych  nowych  gatunków  muzyki 
rozrywkowej.

Wszyscy  dwudziestowieczni  kompozytorzy,  zwłaszcza  muzyki 
poważnej,  w większym lub  mniejszym stopniu  wykraczali  poza  system dur-
moll,  chociaż w większości  nie  byli  dodekafonistami.  Najbardziej  znanymi  z 
nich  są  między  innymi:  M.  Ravel,  S.Prokofiew,  D.  Szostakowicz,  K. 
Szymanowski, B. Bartok. Jednym z najsławniejszych polskich kompozytorów 
poszukujących  nowych  brzmień  i  używających  eksperymentalnych  środków 
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artykulacyjnych413 jest  Krzysztof Penderecki, któremu nieobca jest  atonalność 
czy dodekafonia i który stosował w swych kompozycjach silnie dysonansowe, 
klasterowe414 wielodźwięki.

Rozwój muzyki dwudziestego wieku następował zatem w kilku różnych 
kierunkach.  Z  jednej  strony,  kompozytorzy  muzyki  poważnej  uznali  środki 
wyrazu systemu dur-moll za wyczerpane i zwrócili się w stronę atonalności i  
różnych  eksperymentalnych  sposobów  tworzenia  i  układania  dźwięków.  Z 
drugiej strony, dla wielu słuchaczy taka muzyka stała się niezrozumiała, dlatego 
twórcy tacy nie mogli zadowolić masowych odbiorców, którzy zwrócili się w 
kierunku  twórczości  lekkiej,  łatwej  i  przyjemnej.  Powstała  niezliczona  ilość 
różnych rodzajów muzyki rozrywkowej, która z jednej strony czerpała z tradycji 
operetek i musicali, ale z drugiej strony nawiązywała do folkloru i twórczości  
ludowej  oraz  wyrastała  z  tradycji  amerykańskiej  twórczości  murzyńskiej,  a 
zwłaszcza z jazzu. Pojawił  się przeznaczony początkowo do tańca gatunek o 
nazwie  rock  and  roll,  który  łącząc  się  z  murzyńską  pieśnią  solową  oraz 
amerykańskim folklorem stał się bardzo popularny zwłaszcza wśród młodzieży i 
zrodził szereg różnych podgatunków określanych ogólnie jako muzyka rockowa. 
Postęp  techniczny  w  produkcji  środków  utrwalania  dźwięków  spowodował 
komercjalizację muzyki. Powstał przemysł muzyczny nastawiony na zysk, a tym 
samym  na  masowego  odbiorcę,  co  skutkowało  dostosowaniem  muzycznego 
repertuaru do popytu. Odtwarzanie muzyki zaczęto łączyć z obrazem, w postaci  
wizualizacji świetlnych lub w wideoklipach. Rozliczne zespoły i indywidualne 
gwiazdy muzyki  rockowej,  stawały się idolami  młodzieży,  lansując nie tylko 
określoną  muzykę,  ale  stając  się  dla  niej  wzorcem zachowań,  stylu  życia,  a 
nawet sposobu ubierania się. 

A więc w dwudziestym wieku nastąpił znaczny rozrost i rozgałęzienie 
gatunków  i  stylów  muzycznych  połączone  ze  znacznym  zróżnicowaniem 
upodobań  i  gustów  słuchaczy,  nierzadko  podzielonych  na  różne  kategorie: 
wiekowe, kulturowe i związane jakością ich słuchu muzycznego. Każdy, jeśli 
tylko chciał, mógł znaleźć coś dla siebie, co go było w stanie wzruszyć lub w 
jakiś sposób do niego przemówić. Taki stan trwa do dziś. Część muzycznych 
odbiorców to miłośnicy muzyki dawnej,  innym przyjemność sprawiają  opery, 
operetki  i  musicale,  niewielka  grupa  ludzi  o  wyrafinowanym  słuchu,  jak 
również  pewna  liczba  snobów,  chodzi  na  koncerty  współczesnej  awangardy 
kompozytorskiej  tworzącej  muzykę  atonalną,  a  przeważająca  większość 

413 Podobno kiedyś jakaś orkiestra odmówiła Pendereckiemu wykonania jego kompozycji tylko 
dlatego, że wymagał używania smyczków nie do pociągania po strunach, ale do uderzania w 
instrument.

414 Klaster to dźwięk złożony uzyskany np. poprzez uderzenie w klawiaturę  fortepianową całą 
dłonią lub przedramieniem. W wyniku tego usłyszy się wszystkie, również sąsiadujące ze sobą 
dźwięki, co wywoła ostre, dysonansowe brzmienie takiego wielodźwięku.
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słuchaczy  sympatyzuje  z  określonymi  stylami  muzyki  popularnej  lub 
młodzieżowej.  Są również tacy,  co w ogóle  nie  lubią  muzyki,  ale  należą do 
zdecydowanej mniejszości.

Muzyka jako sztuka

Początkowo do sztuki zaliczano nie tylko działalność artystyczną,  ale 
także  rzemiosło,  a  nawet  naukę.  Greckie  słowo  téchne oznaczało  zarówno 
rzemiosło  jak  i  sztukę.  Od  niego  wywodzi  się  również  słowo  „technika”. 
Również  łacińskie  ars oznaczało  umiejętność  tworzenia  według określonych 
reguł  estetyki  i  obejmowało  także  rzemiosło.  Jednak  stopniowo  następował 
rozdział twórczości artystycznej od rzemiosła i od nauki. Z czasem wyodrębniła 
się  dziedzina  sztuk pięknych,  do której  zaliczano między innymi  malarstwo, 
rzeźbę,  poezję,  dramat,  aktorstwo,  taniec  i  oczywiście  muzykę.  Tą  ostatnią 
dziedzinę  sztuki  już  od  starożytności  uważano  za  odbicie  harmonii 
Wszechświata  i  przypisywano  jej  oddziaływanie  etyczno-emocjonalne. 
Sądzono,  że  muzyka,  jak  i  inne  sztuki,  w  jakimś  sensie  naśladuje  naturę, 
wybierając z niej to, co piękne.

Nikt nigdy nie miał wątpliwości co do tego, że muzyka wywiera wpływ 
na  słuchaczy,  ale  zdania  na  temat  tego,  jaki  to  jest  wpływ,  zawsze  były 
zróżnicowane. W połowie XIX wieku osiągnął swoje apogeum wielki spór co 
do tego, jakie treści wyraża muzyka i jakie informacje przekazuje słuchaczom. 
Czy w muzyce chodzi  wyłącznie  o odczuwanie absolutnego piękna melodii  i  
zachwycanie  się  harmonią  dźwięków,  czy  też  muzyka  również  o  czymś 
opowiada, wyrażając jakieś treści pozamuzyczne? Mówiąc innymi słowy spór 
dotyczył tego, czy muzyka jest programowa, czy absolutna. Bo jest oczywiste, 
że na przykład malarstwo oprócz piękna koloru i  kształtu może przedstawiać 
jakieś odbicie rzeczywistości, utrwalając nie tylko piękne portrety czy pejzaże, 
ale nawet przedstawiając wydarzenia historyczne, czego przykładem może być  
obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Wielu kompozytorów nurtował 
problem: czy tak samo jest z muzyką, to znaczy czy muzyka może coś oprócz 
samej  siebie  wyrażać,  opisywać,  pokazywać,  naśladować,  lub  o  czymś 
opowiadać? Czy możliwe jest „malarstwo dźwiękowe”? Dziś odpowiedź na to 
pytanie wydaje się prosta. Oczywiście, że tak. Można podać liczne przykłady 
takich utworów. Klasycznymi przykładami są „Lot trzmiela” N. A. Rimskiego-
Korsakowa  czy  „Taniec  kurcząt”  M.  Musorgskiego.  P.  I.  Czajkowski  w 
„Uwerturze  1812”  nawiązał  do  najazdu  Napoleona  na  Rosję   w 1812  roku. 
Można  tam  usłyszeć  odgłosy  bitwy,  a  nawet  fragmenty  „Marsylianki”.  W 
„Symfonii  dziecięcej”  L.  Mozarta  muzyka  naśladuje  odgłosy lasu.  Jednym z 
głównych  gatunków  muzyki  programowej  stał  się  poemat  symfoniczny, 
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komponowany  między  innymi  przez  Liszta,  Czajkowskiego,  Smetanę  i 
Sibeliusa.  Wielkimi sojusznikami  zwolenników muzyki programowej  stali  się 
impresjoniści i ekspresjoniści. Impresjoniści, tacy jak C. Debussy, M. Ravel czy 
M.  de  Falla,  starali  się  za  pomocą  muzyki  oddawać  wszelkie  wrażenia  i 
doznania, jakie powstają w zetknięciu się z naturą. Klasycznym przykładem jest  
tu  tu  utwór  „Popołudnie  fauna”  C.  Debussy'ego.  Ekspresjoniści,  tacy jak  G. 
Mahler, R. Strauss czy A. N. Skriabin, starali się wyrażać gwałtowne uczucia i 
afekty targające wnętrzem człowieka. Ewidentnym przykładem jest tu poemat  
symfoniczny Skriabina „Ekstaza”.

Przeciwnicy  muzyki  programowej  nie  mogli  całkowicie  zaprzeczyć 
faktom, które niewątpliwie wskazywały na to, że muzyka może wyrażać różne 
niemuzyczne treści.  Jednak argumentowali,  że nie należy sprowadzać funkcji  
muzyki do odtwarzania treści pozamuzycznych, bo takie działania profanują tę 
sztukę.  Odpowiednio  ułożone  dźwięki  powinny trafiać  bezpośrednio  do  serc 
ludzkich,  budząc  zachwyt  samym  swym pięknem,  a  nie  jakimiś  sztucznymi 
skojarzeniami. Muzyka według nich powinna być zatem absolutna i zrozumiała 
sama przez się.

Z czasem spór o muzykę programową wygasł,  ale kompozytorzy tego 
rodzaju muzyki pozostawili po sobie wiele wspaniałych utworów, w tym piękne 
poematy  symfoniczne.  Muzyka  wyrażająca  treści  pozamuzyczne  ma  swoje 
trwałe  miejsce  w  historii  i  wciąż  ma  pewne  znaczenie,  na  przykład  do 
ilustrowania  filmowej  akcji  lub  jako  kreator  nastroju  w  melodramatach 
filmowych.  Jednak  nie  wszystko  da  się  muzyką  wyrazić.  Od  muzyki 
programowej  oczekiwano  więcej,  niż  była  w  stanie  dać,  dlatego  niektórzy 
kompozytorzy  uzyskiwali  wyniki  niezrozumiałe.  Na  przykład  R.  Strauss  w 
poemacie  symfonicznym „Tako rzecze Zaratustra”  chciał  przedstawić pewien 
system filozoficzny, co mu się rzecz jasna nie udało. Każda przesada prowadzi  
do  deprecjacji  i  być  może  to  ostatecznie  zniechęciło  wielu  twórców  do 
kroczenia tą drogą.

W XX wieku pojęcie sztuk pięknych zaczęło się stopniowo zacierać. Do 
sztuki dołączano nowe dziedziny, takie jak fotografia, film, happening, a nawet 
usiłowano  dołączać tak dziwną  i  nie  kojarzącą  się  ze sztuką działalność  jak 
haktywizm415.  Drastyczne,  poruszające,  a  czasem  nawet  odrażające  obrazy, 
415 Haktywizm  to  hakerstwo  internetowe  spowodowane  pobudkami  politycznymi  lub 

społecznymi.  Niektórzy  usiłują  traktować  haktywizm  jako  rodzaj  sztuki  podobnej  do 
happeningu.  Inni  idą  jeszcze  dalej  i  nazywają  taką  działalność  „Teatrem  Zakłóceń 
Elektronicznych”.  Na  VII  Lubelskich  Konfrontacjach  Teatralnych  Ricardo  Domingues 
przedstawił  The  Electronic  Disturbance  Theatre.  Założyciel  i  jedyny  aktor  tego 
„pseudoteatru”,  prowadzi  w internecie  akcję  blokowania  stron  instytucji  meksykańskich  i 
amerykańskich, które walczą z ruchem zapatystów. W 2002 roku w Lublinie przedstawił na 
ekranie zapisy ze swoich poprzednich akcji. 
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fotografie i filmy lansowały brzydotę jako kategorię estetyczną. Sztuka przestała 
więc być wyłącznie czymś pięknym i konieczna stała się zmiana jej  definicji.  
Według W. Tatarkiewicza „sztuka jest  odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem 
form bądź  wyrażaniem przeżyć,  pod  warunkiem,  że  efekt  tego  odtwarzania, 
konstruowania, wyrażania zdolny jest zachwycać, wzruszać lub wstrząsać”. A 
więc nie tylko zachwycać pięknem, ale i wstrząsnąć grozą. Takie podejście do 
sztuki wpłynęło w jakimś stopniu na współczesną muzykę. Z jednej strony, jak 
już o tym była mowa, niektórzy kompozytorzy muzyki poważnej w większym 
lub  mniejszym  stopniu  zerwali  z  pewnymi  dotychczasowymi  regułami 
tworzenia, zmierzając w kierunku muzyki atonalnej  i nie używającej  podziału 
taktowego, co sprawiło, że taka muzyka stała się niezrozumiała dla wielu, a dla  
niektórych nawet  niemiła  dla  ucha.  Z drugiej  strony pewne odmiany muzyki 
popularnej  i  rozrywkowej  zostały opanowane  przez  określone  subkultury,  w 
których  ważnym elementem, może nawet ważniejszym od samej muzyki, stał  
się sposób ubierania jej  wykonawców, ich fryzura i  długość włosów, czasem 
również styl bycia, a nawet rodzaj i ilość tatuaży na ciele.  Pojęcie absolutnego 
piękna w uprawianej  przez nich muzyce  też  niekiedy przestawało  się  liczyć,  
ważne  były  przede  wszystkim pewne  powtarzające  się  motywy i  sekwencje 
rytmiczne,  odpowiednie  brzmienie  instrumentów, a nierzadko również mocne 
uderzenie  mierzone  wydajnością  wzmacniaczy  akustycznych.  O  ile  we 
współczesnej muzyce poważnej zerwano z pewnymi ograniczeniami, co wobec 
braku  czytelnych  reguł  układania  dźwięków,  do  których  słuchacze  się  przez 
wieki  przyzwyczaili,  wywołało  trudności  w  rozumieniu  takiej  twórczości  i 
zawęziło krąg odbiorców, o tyle w muzyce subkultur młodzieżowych spętano 
muzykę  ograniczeniami  danej  subkultury,  dotyczącymi  nie  tylko  określonego 
repertuaru,  stylu,  rytmu i brzmienia instrumentów, ale nawet i  tego, czy i  ile 
ćwieków  muzyk  powinien  sobie  nabić  na  ubraniu,  lub  jak  powinien  sobie 
ufarbować włosy,  co podzieliło krąg odbiorców, a w niektórych przypadkach 
również  go  zawęziło.  Jednak  wśród  rozlicznych  podgatunków  tej  muzyki  
znalazło  się  również  wiele  wspaniałych  utworów  akceptowanych  przez 
wszystkich, które trwale zapisały się w historii muzyki. 

Muzyka ma i zawsze miała ścisły związek z innymi dziedzinami sztuki,  
odgrywając niekiedy rolę tła, ale często będąc równorzędnym elementem dzieła. 
Przede  wszystkim  towarzyszy  słowu  wyrażającemu  treści  pozamuzyczne  w 
pieśniach i piosenkach. Łączenie słowa z muzyką znane jest od starożytności i  
ma miejsce w operze, operetce, musicalu oraz wszędzie tam, gdzie mamy do 
czynienia ze śpiewem. Dźwięk towarzyszy również ruchowi, zarówno w tańcu 
towarzyskim, jak i w profesjonalnym balecie. O ile w tym pierwszym przypadku 
synchronizacja  muzyki  z  ruchem jest  niewielka,  o  tyle  w balecie  niemal  w 
każdej sekundzie występuje precyzyjne współdziałanie ruchu i dźwięku, które 
się  wspaniale  uzupełniają.  Począwszy  od  dwudziestego  wieku  dokonuje  się 



413

wiele  eksperymentów  łączenia  muzyki  z  obrazem  w  postaci  różnych 
wizualizacji  i  gry  świateł  w  wielkich  imprezach  plenerowych.  Obecnie 
wykorzystuje  się  w  tym  celu  również  najnowszą  technikę  laserową.  Do 
wizualizacji wykorzystuje się nawet wytryskującą wodę fontann, w połączeniu z 
pięknym, różnokolorowym ich oświetleniem, a wszystko to synchronizuje się  z 
dźwiękiem416. Łączenie muzyki z obrazem wzbogaca jedno i drugie, sprawiając, 
że całość wydaje się być większa niż suma części. Nie można również odmówić 
muzyce dużej roli, jaką ma do odegrania w filmie.

Dwudziesty wiek przyniósł drugą, bardzo istotną zmianę w stosunku do 
muzyki. Odbiór muzyki stał się czymś masowym ze względu na pojawienie się 
środków  przekazu  takich  jak  radio  i  telewizja,  oraz  środków  zapisu  i 
odtwarzania  dźwięku,  takich  jak  gramofon,  magnetofon,  odtwarzacz  CD, 
walkman,  odtwarzacz  MP3,  itp.  Jak  już  poprzednio  wspomniano,  temu 
procesowi towarzyszyła komercjalizacja; muzyka stała się przedmiotem handlu i 
dlatego rozpowszechniano przede wszystkim takie nagrania, które były chętnie 
kupowane.  Muzyka  stała  się  wielkim  biznesem  nastawionym  na  masowego 
odbiorcę,  co  w  znacznym  stopniu  ukierunkowało  ofertę,  zawężając  ją  do 
popularnej  muzyki  rozrywkowej,  najczęściej  wokalno-instrumentalnej.  Z 
drugiej  strony,  niemal  każda  subkultura  muzyczna  lansowała  swój  własny 
kierunek, styl lub trend, co wzbogaciło tego rodzaju muzykę o wiele rozmaitych 
odmian.

 Ponadto niektóre współczesne dziedziny twórczości artystycznej, takie 
jak fotografia, film czy muzyka elektroniczna, oparły swoje funkcjonowanie na 
urządzeniach technicznych, stąd taka działalność w pewnym sensie i w jakiejś 
mierze  sama  stała  się  z  powrotem  techniką  czy  rzemiosłem,  w  takim 
rozumieniu,  jak pojmowano to w starożytności. Z drugiej strony, przynajmniej  
niektórym  współczesnym  wytworom  muzycznym  brakuje  cechy,  którą 
przypisywali muzyce starożytni – taka muzyka przestała być odbiciem harmonii  
Wszechświata  i  straciła  możliwość  etycznego  oddziaływania  na  człowieka, 
chociaż  wciąż  ma  niewątpliwy  wpływ  na  ludzką  psychikę.  Znany  krytyk 
muzyczny i  autor  znakomitej  książki  „Sekrety Polihymnii”417 Jerzy Waldorff 
uważał,  że  muzyka  łagodzi  obyczaje.  Tak  przynajmniej  niegdyś  zatytułował 
cykl  swoich  felietonów w Przekroju.   Zapewne  wiele  wspaniałych  utworów 
muzycznych  wciąż  pełni  tę  funkcję.  Jednak  komercjalizacja  muzyki 
spowodowała  konieczność  jej  dostosowania  do  gustów  masowego  odbiorcy. 

416 Jeśli ktoś nigdy tego nie widział, a ma zamiar odwiedzić w letniej porze roku Pragę, to warto,  
by wieczorem udał  się na koncert  grających  fontann.  W 2009 roku  tego rodzaju fontanny 
powstały również  we  Wrocławiu,  koło  Hali  Stulecia,  a  w 2011  roku  –  w Warszawie.  Za  
najpiękniejsze grające fontanny uważa się te, które znajdują się w Barcelonie, głównie z tego  
powodu, że owe fontanny są eksponowane na tle urokliwej panoramy miasta.

417 Jerzy Waldorff, Sekrety Polihymnii, Iskry, Warszawa, 1957
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Ponieważ  co  najmniej  50%  ludzi  nie  ma  dobrego  słuchu  muzycznego418,  a 
prawdopodobnie tylko co dziesiąty jest w stanie rozróżniać subtelności dawnej i 
współczesnej muzyki poważniej, dlatego muzyka dla masowego odbiorcy musi 
być prymitywna, oparta głównie na prostocie łatwo wpadającej w ucho melodii  
oraz na mocnym uderzeniu w jednostajnym rytmie i w często powtarzających 
się sekwencjach. Wielu ludzi traktuje przy tym muzykę jako coś użytkowego,  
jako  wypełniacz  czasu  przy  wykonywaniu  różnych  czynności,  takich  jak 
sprzątanie, jazda samochodem czy golenie419. Tego rodzaju muzyka ma niewiele 
wspólnego  z  „harmonią  sfer”,  a  czasem  działa  nawet  jako  coś  w  rodzaju  
„narkotyku”.420 Zwyczaj  głośnego słuchania muzyki, który rozpowszechnił się 
zwłaszcza wśród młodzieży,  sprawia, że producenci  odtwarzaczy MP3 muszą 
ostrzegać  przed  utratą  słuchu.  Taka  muzyka,  w  przeciwieństwie  do  muzyki  
klasycznej421,  działa  niekorzystnie  nawet  na rośliny,  które  pod jej  wpływem 
wolniej rosną lub nawet chorują. 

Współcześni kompozytorzy muzyki bardziej ambitnej, zaangażowanej, a 
zwłaszcza twórcy muzyki poważnej, w większości zignorowali elektroniczne i 
komputerowe  możliwości  generowania  dźwięków.  Instrumenty  elektroniczne 
oraz  komputerowe  metody  komponowania,  rejestrowania  i  odtwarzania 
utworów przechwycili  głównie  wykonawcy muzyki  popularnej  i  rockowej422, 
wykorzystując  je  w  specyficzny  sposób  i  nie  w  pełni.  Stało  się  tak 
prawdopodobnie  dlatego,  że ci  pierwsi  bali  się nowości  i  woleli  trzymać  się  
tego, co jest im dobrze znane. Tacy muzycy, zwłaszcza należący do starszego 
pokolenia, nie docenili możliwości elektronicznej syntezy dźwięku i wzgardzili 
nią.

418 A może nawet więcej niż 50% populacji nie ma słuchu. Dowodzi tego śpiew grupowy (np. 
biesiadny),  gdzie  niemal  każdy  śpiewa  w innej  tonacji,  którą  jeszcze  oprócz  tego  wciąż 
zmienia.  Z  tego  powodu  być  może  wielkim błędem było  powierzenie  nieprofesjonalistom 
oceny śpiewu uczestników Festiwalu Eurowizji. Skutkiem tego jest kierowanie się przez nich 
pozamuzycznymi kryteriami oceny oraz niewielki związek wyników głosowania z wartością 
artystyczną utworu.

419 A oto autentyczna wypowiedź pewnej studentki politologii. Zapytana o to, czy podoba jej się  
to,  co  śpiewa  Andrea  Bocelli,  odpowiedziała,  że  nie  interesuje  jej  taka  muzyka,  bo  nie 
mogłaby jej słuchać przy odkurzaniu. 

420 Pewne szybkie  i  głośne  sekwencje  rytmiczne być  może mogą nawet  niekiedy stymulować 
pojawianie  się  rytmów  „theta”  i  „delta”  w  mózgu,  prowadząc  do  zmienionych  stanów 
świadomości.

421 Nie chodzi tu o muzykę okresu klasycyzmu, ale o muzykę klasyczną w potocznym rozumieniu  
tego słowa.

422 Wybitnym  twórcą  dzieł  opartych  na  muzyce  elektronicznej  jest  Jean  Michel  Jarre,  który 
tworzy ponadprzeciętne kompozycje i wielkie widowiska plenerowe.
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Quo vadis musica?

Zamykanie się w ramach, a może nawet w więzieniu gatunków i stylów 
przyczynia się do tego, że wyczerpują się możliwości ekspresji w obrębie tych 
gatunków czy stylów i kompozytorzy zaczynają się powtarzać, co sprawia, że 
zainteresowanie ich twórczością maleje. Oni sami też zaczynają mieć dość tego, 
co robią i rozpoczynają poszukiwania innych metod kompozycji.  Sztuka musi 
być  wolna,  dlatego każde ograniczenie  ją  dławi.  Jednak oprócz tendencji  do 
wykraczania  poza  stare  ograniczenia  istnieje  tendencja  do  nakładania  sobie 
nowych ograniczeń. Wydawałoby się, że dodekafoniści wyzwolili się z systemu 
dur-moll,  bo  wykorzystują  wszystkie  dwanaście  dźwięków  oktawy.  Jednak 
porzucając  jedną  regułę,  nałożyli  na  swoją  twórczość  inną,  wprowadzając  
pojęcie serii, w której dźwięki nie powinny się powtarzać.

Dokąd zatem powinna zmierzać współczesna muzyka? Do wzrastania w 
coraz większej różnorodności. Do uwolnienia się z pęt różnych stylów, mód i 
trendów.  Do  łączenia  tego  co  dawne,  z  tym  co  współczesne.  Do  integracji  
muzycznego  piękna  z  pięknem  niemuzycznym.  Do  poszukiwania  nowych 
środków wyrazu bez odwracania się od starych. Do współistnienia systemu dur-
moll z dodekafonią, muzyki symfonicznej z muzyką jazzową, muzyki rytmicznej 
z melodyjną, muzyki programowej z absolutną, muzyki, którą zafascynowani są 
młodzi  z  muzyką  cenioną  przez  starsze  pokolenie,  muzyki  opartej  na 
klasycznych instrumentach z muzyką elektroniczną – bez przeciwstawiania ich 
sobie.  Do  nieulegania  modzie  i  wykorzystywania  wszelkich  stylów,  zamiast  
ograniczania  się  tylko  do  aktualnie  obowiązujących.  Do nienaginania  się  do 
upodobań muzycznych przeciętnych słuchaczy za wszelką cenę, ale również do 
ich kształtowania. Do tworzenia piękna na wszelkie możliwe sposoby.

Rozwój  wielu  dziedzin,  w tym muzyki,  przypomina  trochę  ewolucję 
biologiczną.  Mutacja  i  rekombinacja  genetyczna  prowadzi  do  wytwarzania 
wielu nowych cech organizmów, ale większe szanse na przetrwanie mają tylko 
te  organizmy,  które  wytworzyły  cechy  dla  nich  korzystne.  Podobnie  jest  z 
muzyką.  Kompozytorzy,  znudzeni  dotychczasowymi  środkami  wyrazu  i 
regułami  tworzenia,  poszukują  innych.  Powstaje  również  wiele  zmian 
koniunkturalnych,  podyktowanych  przemijającymi  trendami  i  krótkotrwałymi 
modami.  Ale tylko te utwory,  które są w stanie poruszyć  najgłębsze uczucia 
wielu, mają szanse na przetrwanie. Jeśli niosą z sobą nieprzemijające wartości,  
wniosą  trwały  wkład  w  rozwój  twórczości  muzycznej.  Albowiem  tylko 
prawdziwa  sztuka  tworzy  dzieła.  Jeśli  jednak  powstają  z  niskich  pobudek 
inspirowanych modą – zaginą w mrokach historii. Komercjalizacja sztuki jest 
tylko inspirowaną kapitalizmem, krótką chwilą w historii. Obecnie istnieje wiele 
utworów  muzycznych  będących  odpowiednikami  kiczu  w  malarstwie,  które 
jednak dobrze się  sprzedają.  Mimo to,  a  może właśnie  dlatego,  na twórcach 
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spoczywa wielka odpowiedzialność i zarazem wielki obowiązek oddziaływania 
na społeczeństwo i kształtowania ludzkich gustów. Bo kto, jak nie oni, mógłby 
pokazać ludziom piękno?
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Nadzieja
Żyjemy w rzeczywistości, którą włada niepewność. Ten ziemski świat 

materialny, w którym obecnie przebywamy,  wciąż oferuje nam jakieś ryzyko – 
począwszy od możliwości  niespełnienia się naszych planów i marzeń, poprzez 
różne  pułapki  i   niebezpieczeństwa  czyhające  na  nas  ze  wszystkich  stron,  a 
skończywszy na groźbie przedwczesnej utraty fizycznego życia. Prawie nic nie 
jest do końca przesądzone. Tylko to, że prędzej czy później rozstaniemy się z 
naszym materialnym ciałem, jest oczywiste i niewątpliwe – wszystko inne już 
nie  jest  tak  absolutnie  pewne.  Jan  Izydor  Sztaudynger423 w  zabawny sposób 
zilustrował probabilizm ludzkiego losu pisząc: „Myjcie się dziewczyny, (bo) nie  
znacie dnia ani godziny”424. Jednak sprawa niepewności zdarzeń zachodzących 
w życiu na Ziemi nie zawsze może być  powodem do żartów – nierzadko jest  
bardzo poważna, a czasami nawet śmiertelnie poważna. 

Nadzieja  jest  złożonym  stanem  psychicznym  powstającym  w 
wyniku  koincydencji  trzech  elementów  koniecznych  do  jej  manifestacji: 
pragnienia zaistnienia określonego stanu rzeczy lub uzyskania określonego 
rezultatu425,  uświadamiania sobie niepewności  co do możliwości  realizacji 
tego pragnienia i przeświadczenia opartego na zaufaniu, że mimo to uda się 
osiągnąć ów stan rzeczy lub rezultat.  Im bardziej  jest on pożądany oraz im 
mniejszy jest stopień niepewności co do możliwości jego realizacji, tym głębsza 
i  bardziej  uzasadniona  staje  się  nadzieja,  której  wówczas  towarzyszy 
przepełnione ufnością oczekiwanie na sukces.  Nadzieja jest więc przejawem 
ufności,  w  warunkach  braku  pewności,  że  coś  oczekiwanego  się  jednak 
stanie. Powodów tej ufności jest wiele. Może ona wynikać z przyczyn czysto 
racjonalnych,  na przykład z matematycznego wyliczenia prawdopodobieństwa 
zaistnienia  jakiegoś  zdarzenia.  Jej  podstawą  może  być  również  zaufanie  do 
własnych  lub  cudzych  umiejętności.  Owa  ufność  może  być  również 
powodowana różnego rodzaju wiarą, na przykład w swoją szczęśliwą gwiazdę, 
w określone autorytety naukowe lub religijne, a nawet w Bożą opatrzność. 

423 Był to poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa, a także tłumacz.
424 Te słowa  na kilka sposobów uzupełniano, aby objęły również męską część populacji, np. tak:  

„Chłopcy pierzcie gacie, bo wy też nie znacie”
425 To pragnienie może mieć sens zarówno pozytywny lub negatywny, tzn. możemy oczekiwać 

zarówno tego,  że coś się wydarzy,  jak i  tego,  że coś się nie  wydarzy.  Np. zapomnieliśmy 
parasola i mamy nadzieję, że nie będzie padać.
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Teoretycznie, pojęcie nadziei traci sens wtedy, gdy istnieje pewność co 
do  przebiegu  wydarzeń.  Nabiera  ono  znaczenia  dopiero  w  warunkach 
niepewności,  gdzie  możliwe  jest  tylko  oszacowanie  szans  powodzenia.  Gdy 
prawdopodobieństwo,  że  coś  zaistnieje,  wynosi  0% lub  100%,  nadzieja  jest  
bezzasadna,  jednak  w  przypadku,  gdy  wartości  tego  prawdopodobieństwa 
zawierają  się  pomiędzy tymi  dwiema ekstremalnymi  liczbami,  możemy mieć 
znikomą,  małą,  średnią,  wielką  lub  nawet  bardzo  wielką  nadzieję.  Gdy nie 
potrafimy dokładnie  oszacować  liczbowych  wartości  szans  urzeczywistnienia 
się naszych oczekiwań, możemy jeszcze wierzyć, że są one dostatecznie duże,  
aby oczekiwania mogły się spełnić. Wiara tylko wtedy wyklucza nadzieję, gdy 
przynosi  pewność.  Jeśli  jednak  jest  to  jedynie  wiara  w szanse  powodzenia, 
wówczas nadzieję umacnia. Można by nawet powiedzieć, że w pewnym sensie i 
przynajmniej  w  niektórych  przypadkach,  nadzieja  jest  szczególnym 
przypadkiem wiary rozumianej  jako przekonanie, że coś się spełni  – jest  ona 
wiarą  nie  tyle  w  pewność  osiągnięcia  sukcesu,  ale  raczej  w  określone 
możliwości jego zaistnienia.  Thomas Hobbes w wyrazisty i konkretny sposób 
opisał to ludzkie doświadczenie: „Apetyt połączony z przekonaniem, że się go  
zaspokoi, nazywa się nadzieją”.

Istnieją trzy podstawowe wartości,  w chrześcijaństwie zwane również 
„boskimi  cnotami”:  wiara,  nadzieja  i  miłość.  Wspomina  już  o  nich  apostoł 
Paweł w  Pierwszym liście do Koryntian. Miłość jest  wartością uniwersalną – 
największą i najpotężniejszą. Występuje w każdym czasie, poza czasem oraz na 
wszystkich  poziomach  rzeczywistości,  chociaż  na  każdym  z  tych  poziomów 
przejawia się inaczej. W ostatecznej rzeczywistości jest wszystkim co istnieje.  
W „wiecznym teraz” niepotrzebna jest wiara i nadzieja, ponieważ wszystko jest 
tam wiadome i pewne. W rzeczywistości świata materialnego istnieje niewiedza 
i  niepewność,  dlatego tam zarówno wiara  jak i  nadzieja  są potrzebne.  Świat  
fizyczny jest wypełniony trudem i mozołem, brakiem szczęścia, niespełnieniem 
i niepewnością. Od strony emocjonalnej znaczące miejsce ma w nim zwątpienie, 
rozpacz i nierzadko trudny do opanowania lęk. W takim środowisku nadzieja ma 
wielką  rolę  do  odegrania,  bo  pozwala  na  przezwyciężenie  niepokoju  lub 
zwątpienia poprzez wprowadzenie do życia radości oczekiwania.  Pozwala ona 
na  ufność,  że  chociaż  dzisiaj  jest  jeszcze  źle,  to  jutro  już  będzie  lepiej.  Na 
przekonanie, że chociaż szklanka jest  napełniona tylko do połowy, to prędzej  
czy później znajdzie się sposób, aby ją wypełnić całkowicie. Nadzieja jest więc 
przyjęciem optymistycznej postawy i zajęciem optymistycznego stanowiska 
wobec niepewnych aspektów przyszłości.

Owa  niepewność  może  mieć  różne  stopnie.  Najwyższy  stopień 
niepewności  występuje  wtedy,  gdy  jakieś  przyszłe  wydarzenie  jest  dla  nas 
całkowicie nieprzewidywalne. Niekiedy spada ono na nas jak grom z jasnego 
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nieba.  Niespodziewany  wybuch  wulkanu,  trzęsienie  ziemi,  tornado,  wojna, 
urwanie  się  windy,  katastrofa  drogowa  lub  lotnicza,  nagła  choroba  i  inne 
incydenty losowe to przykłady właśnie  takich  zdarzeń.  Co prawda  niektórzy 
specjaliści, na przykład wulkanolodzy, sejsmolodzy, meteorolodzy i politolodzy 
mogą  czasem  niektóre  z  nich  prognozować,  ale  zwykle  czynią  to  rzadko  i 
nieskutecznie.  Jeśli  w dodatku nie  mamy do takich informacji  dostępu,  to  z 
naszego punktu widzenia takie zajścia są całkowicie przypadkowe. Nie mamy 
też na nie żadnego wpływu. 

Może  być  i  tak,  że  samo  zaistnienie  jakiegoś  faktu  w  określonym 
miejscu i czasie jest nam znane, ale nieprzewidywalny jest tylko jego wynik. 
Przykładem może  być  losowanie  w  LOTTO.  Są  również  takie  sytuacje,  na 
przebieg których mamy jakiś wpływ i wówczas stopień niepewności  możemy 
regulować. Im lepsze zamki zamontujemy do drzwi naszego domu, tym większe 
szanse, że nikt nas nie okradnie. Im lepiej się przygotujemy do egzaminu, tym 
większa nadzieja,  że go zdamy.  Im szybciej  gdzieś wyruszymy,  tym bardziej 
prawdopodobne, że dojdziemy na czas. 

Należy tu podkreślić, że urzeczywistnienie nadziei zawsze następuje w 
przyszłości, chociaż to, co jest jej  treścią, może dotyczyć również przeszłości.  
Taka  sytuacja  zwykle  się  wiąże  z  opóźnieniem  przepływu  informacji. 
Obarczony niepewnością rezultat mógł już zaistnieć, ale go jeszcze nie znamy,  
więc  wciąż  możemy  mieć  tylko  nadzieję,  że  przyszłość  przyniesie  nam 
pomyślne  wieści.  Na  przykład  interesujący  nas  mecz  zakończył  się  dwie 
godziny temu, ale my jesteśmy  sami w środku dużego lasu, odcięci od mediów. 
Możemy mieć tylko nadzieję, że gdy wrócimy do domu i uzyskamy dostęp do 
informacji, wynik tego meczu okaże się być zgodny z oczekiwaniami.

Nadzieja miewa również swoje aspekty etyczne, zależne od tego, co jest  
przedmiotem oczekiwań.   Ktoś  może kogoś innego nienawidzić  za to co mu 
wyrządził  i  w pragnieniu zemsty życzyć  mu wszystkiego najgorszego,  mając 
nadzieję,  że  to  jego  oczekiwanie  się  urzeczywistni.  Człowiek,  który  jest  na  
bakier  z  prawem,  może  mieć  nadzieję  na  bezkarne  popełnienie  jakiegoś 
przestępstwa. Na przykład każdy zawodowy złodziej ma nadzieję, że uda mu się 
kolejny  raz  ukraść  pożądaną  rzecz  bez  ponoszenia  za  to  konsekwencji.  Ów 
złodziej może nawet wierzyć, że w ten sposób czyni jakieś dobro, bo zapewnia 
przetrwanie sobie i swojej rodzinie. Zatem to, co jest przedmiotem oczekiwań, 
niekiedy nadaje nadziei moralne zabarwienie. Szlachetny cel ją uszlachetnia, a  
niegodny  cel  ją  upadla.  Jednak  takie  ostre  rozgraniczenie  zdarza  się  raczej 
rzadko. Najczęściej większość ludzkich oczekiwań implikuje rozmaite nadzieje 
o  bardziej  stonowanym  zabarwieniu  i  nierzadko  nie  ma  nawet  potrzeby 
rozpatrywania ich w kategoriach dobra i zła. Jeśli nawet takie rozróżnienia się  
przeprowadza, to ich ocena zwykle ma charakter względny i zależy od punktu 
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widzenia, bo na przykład deszczowa pogoda jest dla nas zła gdy chcemy jechać  
na wycieczkę, ale jest dobra dla Ziemi, gdy poprzedzała ją długotrwała susza. 
Wszystko więc zależy od tego, jak się na to patrzy. Perspektywa postrzegania 
rzeczywistości zależy od stopnia naszego rozwoju duchowego. Ta perspektywa 
określa nasze cele i  oczekiwania.  Owe oczekiwania  z kolei  zabarwiają  nasze 
nadzieje.  Niedalekie od prawdy jest  więc stwierdzenie:  „Powiedz mi w czym 
pokładasz nadzieję, a powiem ci kim jesteś”.

Każda  nadzieja  ma  swój  początek.  Może  w  nas  pojawić  niemal 
niedostrzegalnie  jako  mały  promyczek  lub  niewielka  iskierka  i  narastać 
stopniowo,  powiększana  przez nas  samych lub podtrzymywana  w nas  przez 
kogoś innego.  Może przybrać  również postać  nagłego,  silnego błysku.  Bywa 
również  i  tak,  że  niepodtrzymywana  nadzieja  z  czasem  wygasa,  lub  że 
niepomyślne  wydarzenia  spowodują  jej  nagłą  utratę  –  pryska  wówczas  jak 
bańka mydlana. Zdarza się też, że ktoś inny może ją nam odebrać. Nadzieja ma 
więc także swój koniec, szczęśliwy wtedy, kiedy spełnią się nasze oczekiwania, 
a nieszczęśliwy wtedy, gdy ogarnie nas zwątpienie. 

W sytuacji, gdy nadzieja nas opuści, nic nam już nie pozostaje, dlatego 
Ernest Hemingway napisał, że „głupio jest nie mieć nadziei”426. Już ponad dwa 
tysiące lat temu tę prawdę zauważył Owidiusz, wyrażając ją w słowach: „Moje 
nadzieje nie zawsze się spełniają, ale zawsze mam nadzieję” Zatem dopóki trwa 
życie,  dopóty powinniśmy ją  mieć.  Zwykle  trzyma  nas  ona  przy życiu,  stąd 
mówi się, że „nadzieja umiera ostatnia”.

Niektórzy  podtrzymywanie  nadziei  w  sytuacjach  beznadziejnych 
nazywają  samooszukiwaniem  się.  Istotnie,  kiedy  zdarzają  się  rzeczy 
nieodwracalne,  nie  da  się  już  zmienić  biegu  wydarzeń.  Rozbity kryształowy 
puchar  się  z  powrotem sam nie  złoży,  odcięta  głowa  nie  odrośnie.  W  tym 
pierwszym przypadku można jeszcze niekiedy próbować nabyć gdzieś podobny 
egzemplarz szklanego naczynia, w tym drugim – już nic nie da się zrobić. Gdy 
rachunek  prawdopodobieństwa  wykazuje,  że  coś  na  pewno  nie  może  się 
zdarzyć, nie ma miejsca dla nadziei. W takich okolicznościach powiedzenie, że 
„nadzieja  jest  matką  głupich”  wydaje  się  mieć  znaczenie.  Jeśli  ktoś  ślepo  i 
bezkrytycznie  ufa  komuś  lub  czemuś,  bez  wykorzystania  istniejących 
możliwości zbadania i oceny sytuacji, również może być posądzony o głupotę.  
Tylko  w tego rodzaju  przypadkach takie  pejoratywne  określanie  nadziei  jest  
uzasadnione.  We  wszelkich  innych  sytuacjach  –  nie.  Dlatego  kojarzenie 
nadziei  z głupotą  jedynie  w rzadkich przypadkach ma sens i  dotyczy to 
wyłącznie tego, co się dzieje na tym fizycznym świecie . W królestwie ducha 
jest inaczej. Słowa odnoszące się do piekła, które umieścił  Dante Alighieri w 

426 Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze. 
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„Boskiej komedii”: „Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie”, są 
fałszywą radą. Po tamtej stronie życia, nawet jeśli się przebywa w obszarach 
piekielnych, zawsze można mieć nadzieję. Przebywanie na niskich, ponurych 
poziomach rzeczywistości jest  tymczasowe. Czy prędzej, czy później następuje 
przejście  do  bardziej  szczęśliwych  obszarów,  gdzie  nadzieja  jest  stopniowo 
zastępowana przez pewność i w końcu przestaje być potrzebna. Dla wielu ludzi 
wierzących tą pewnością jest sam Bóg, który może ziścić wszelkie nadzieje, bo 
nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. 

***

Czym więc jest  nadzieja?  W swej  najszlachetniejszej  postaci  jest  nią 
zawsze oczekiwanie na radosne spełnienie, które przyniesie nam życie. Nie bez 
powodu o kobiecie, która nosi w sobie nowe istnienie,  mówi się, że „jest przy 
nadziei”,  bo najczęściej  wierzy ona, że to nowe istnienie  będzie radością  jej  
życia.  Nadzieja  to małe  światełko w tunelu,  które  pozwala  nam ufać,  że ten 
tunel  kiedyś  się  skończy.  To  stan umysłu,  który pozwala  pokonać rozpacz i 
przezwyciężyć strach. To wiara w końcowe zwycięstwo dobra nad złem, w to, 
że przyszłość przyniesie wszystko co najlepsze – wewnętrzny spokój, nieulotne 
szczęście  i  bezwarunkową  miłość.  Ten  wypełniony  nadzieją  stan  umysłu 
powinien zawsze towarzyszyć ludziom w ich życiu, zwłaszcza wtedy, gdy dążą 
do spełnienia się czegoś, co wydaje się być konieczne. Pozwala on przejść im 
przez  najtrudniejsze  momenty  egzystencji,  przezwyciężyć  wszelkie  obawy  i 
uniknąć  desperacji.  Zawsze  warto  mieć  nadzieję,  nawet  gdy  szanse  jej 
ziszczenia są nikłe. Jest ona bowiem przejawem pozytywnego myślenia, a takie 
myślenie  można  wzmacniać  i  potęgować.  Gdy  jest  już  dostatecznie  silne, 
porusza biegiem wydarzeń427.  Można zaryzykować  twierdzenie,  że  w świecie 
fizycznym  umysł  potrzebuje  nadziei  tak  samo,  jak  ciało  materialne 
potrzebuje tlenu. Na dłuższą metę, na tym ziemskim padole bez nadziei nie da 
się żyć.   Hasło opracowano w 2022 roku.                                            Powrót do spisu treści.

Niekompetencja
Ponieważ  słowo  „niekompetencja”  ma  postać  negacji,  wyjaśnienia 

wypada  zacząć  od  słowa  zanegowanego.  Wyraz  „kompetencja”  ma  dwa 
podstawowe  znaczenia  oraz kilka specjalistycznych,  które  tu  pominiemy.  Po 
pierwsze  oznacza   uprawnienia  czy  pełnomocnictwa  do  pełnienia  jakiejś 
funkcji,  wykonywania  jakichś  czynności  czy nawet  do  zajmowania  jakiegoś 
stanowiska  lub urzędu.  Takie  uprawnienia  są  czasem prawnie  ustanowione  i 
określone w jakiejś ustawie lub innym dokumencie, a niekiedy pochodzą tylko z 

427 Działa wówczas tzw. „prawo przyciągania”.
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zawartej  umowy,  przyjętego zwyczaju,  nadania  lub też wynikają  po prostu z 
natury  rzeczy.  Na  przykład  kompetencje  prezydenta  określa  Konstytucja, 
kompetencje  policji  –  odpowiednia  ustawa,  kompetencje  lekarza  –  dyplom 
ukończenia  studiów  medycznych,  kompetencje  kierowcy  –  kategoria  prawa 
jazdy,  kompetencje  pracownicze  –  umowa  lub  wewnętrzne  przepisy 
przedsiębiorstwa428,  a  kompetencje  rodzicielskie  –  w  dużej  mierze  sam fakt 
bycia rodzicem429.  

W  drugim  znaczeniu  określenie  „kompetencja”  oznacza  posiadanie 
określonych umiejętności lub dysponowanie  wiedzą z danej dziedziny. Ktoś w 
tym  sensie  kompetentny,  to  zwykle  dobry  fachowiec  w  swoim  zawodzie, 
znawca zagadnienia, czasem nawet ekspert. Jest to ktoś, kto wie bardzo wiele w 
określonej sprawie lub zna się na tym co robi. W najszerszym znaczeniu jest to 
po prostu osoba dobrze wypełniająca swoje funkcje.

Niekompetencja  to  brak  kompetencji  i  może  chodzić  tu  tak  samo  o 
niekompetencję w pierwszym jak i drugim znaczeniu. Po pierwsze, można być  
niekompetentnym,  jeśli  się  działa  bez  odpowiednich  uprawnień  czy 
pełnomocnictw.  W  tym  sensie  niekompetentnym  jest  na  przykład  ktoś,  kto 
wykonuje  zawód  lekarza  mając  fałszywy,  podrobiony  dyplom lub  kto  leczy 
ludzi nie posiadając w ogóle żadnego dyplomu. Dotyczy to tak samo kierowcy 
bez prawa jazdy, jak i wykonywania wielu innych czynności, które wymagają  
uprawnień, zezwoleń lub licencji.

Po  drugie,  niekompetencja  może  oznaczać  również  brak  wiedzy, 
umiejętności  czy doświadczenia  w danej  dziedzinie.  Występuje  zawsze,  gdy 
ktoś bierze się za coś, czego nie potrafi lub chociażby tylko wypowiada się w 
sprawach, na których się nie zna. Skutkiem niekompetencji w drugim znaczeniu 
jest  zazwyczaj  błędna  decyzja,  niepowodzenie  przedsięwzięć i  nieosiągnięcie 
zamierzonego celu.  Czasem prowadzi ona do totalnej  klęski,  a w najlepszym 
razie – do ujawnienia ignorancji osoby niekompetentnej, chociaż bywa też tak, 
że przez pewien czas można swoją niekompetencję maskować. 

Niektóre  kompetencje  w  pierwszym  znaczeniu  nie  są  wystarczająco 
ściśle określone, co może prowadzić do kompetencyjnych konfliktów, czasem 
nawet  między  osobami  zajmującymi  najwyższe  urzędy  w  państwie.  Jeśli  
uprawnienia osób pełniących dwie odrębne funkcje nie są w pełni zdefiniowane 
i w dodatku wydają się w jakimś zakresie pokrywać, to może to wywoływać  

428 Kompetencje pracownicze są określone również przez ustawy prawne i wszelkie umowy czy 
regulaminy muszą być niesprzeczne z obowiązującym prawem.

429 Dotyczy to oczywiście pełnoletnich rodziców, których sąd nie pozbawił praw rodzicielskich.  
Prawo określa jedynie kto ma obowiązek opieki nad dziećmi i jakie czyny są w stosunku do 
tych dzieci zabronione,  ale nie narzuca żadnych systemów wychowawczych,  pozostawiając 
rodzicom w tej kwestii dużą swobodę. 
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nieporozumienia,  a  nawet  ostre  spory.  Przykładem  może  być  tu  spór 
kompetencyjny między prezydentem a premierem.  Ale  takie nieporozumienia 
zachodzą również na niskich szczeblach.  W kuchni,  z której  korzysta  dwóch 
niezależnych  kucharzy,  zawsze  będą  spory o garnki  i  patelnie.  Jeśli  jest  ich 
więcej,  to  może  mieć  to  fatalne  skutki  dla  skuteczności  gotowania.  Istnieje 
przysłowie, które nie bez powodu głosi:  „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co 
jeść”. 

Jeśli  jest odwrotnie, to znaczy  uprawnienia pewnych osób są na tyle 
niejasne, że wydają się nie dotyczyć tego, czego powinny,  wówczas te osoby 
często  uchylają  się  od  odpowiedzialności  za  niepowodzenia  związane  z  tym 
niedookreślonym  zakresem  uprawnień,  nierzadko  przypisując  tę 
odpowiedzialność  komuś  innemu.  Dotyczy to  nie  tylko  osób  fizycznych  ale 
również instytucji  i urzędów. Typowym przykładem jest odsyłanie petenta do 
innego resortu, który z kolei odsyła go z powrotem do poprzedniego. 

Zatem aby z jednej strony nie dopuścić do sporów kompetencyjnych, a z 
drugiej strony uniknąć uchylania się od odpowiedzialności lub przerzucania jej  
na kogoś innego,  wszelkie kompetencje w pierwszym znaczeniu muszą być 
zawsze w pełni i dokładnie określone. Wówczas każdy będzie wiedział co do 
niego  należy  i  nikt  nie  będzie  mógł  ani  przypisywać  sobie  kompetencji  
nienależnych  ani  uchylać  się  od  obowiązków  wynikających  z  kompetencji 
należnych.  Zarówno  nadmiar  kompetencji,  gdy  w  danym  systemie  te  same 
kompetencje  współdzielą  osoby  pełniące  różne  funkcje,  jak  i  tzw.  „dziury 
kompetencyjne”,  gdy  istnieje  dziedzina  czy  pole  działania,  za  które  nie 
określono ściśle odpowiedzialności, zawsze stwarzają problemy i prowadzą do 
wadliwego funkcjonowania tego systemu.

Niekompetentnym w drugim znaczeniu można być niezależnie od tego, 
czy jest  się kompetentnym w pierwszym znaczeniu,  czy też nie. Bo przecież 
można ukończyć studia politechniczne, np. na wydziale elektroniki i nie umieć 
zmontować  najprostszego  układu  elektronicznego,  a  nawet  nie  potrafić 
posługiwać się lutownicą. Można ukończyć studia medyczne i mieć trudności z 
rozpoznawaniem wielu chorób, a nawet ze stwierdzeniem zgonu.  Można być 
sędzią i rozstrzygać niezgodnie z prawem. Można mieć prawo jazdy i nie umieć 
jeździć.  Można  być  nawet  dyrektorem i  nie  znać  się  na  kierowaniu  ludźmi. 
Dzieje się tak z różnych powodów. Najczęściej  jest  to spowodowane niezbyt 
efektywnym systemem oceny kompetencji przy nadawaniu uprawnień, np. zbyt  
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łatwe  nadawanie  dyplomów  ukończenia  studiów430.  Zdarza  się  również 
kolesiostwo, protekcja, a nawet nadawanie uprawnień za łapówkę.

Bywa  również  i  odwrotnie.  Można  być  kompetentnym  w  drugim 
znaczeniu, ale nie być kompetentnym w pierwszym znaczeniu. Oto przykłady.  
Światowej sławy muzyk nigdy nie kończy żadnej szkoły muzycznej, a nawet nie 
zna  nut,  a  mimo  to,  z  uwagi  na  jego  talent  i  wirtuozerię,  jest  niezwykle 
kompetentny w tym,  czym się  zajmuje.  Ktoś,  kto nigdy nie  zalicza żadnych 
studiów technicznych, robi wynalazki i otrzymuje kolejne patenty. Ktoś, kto nie 
ma prawa jazdy, zna przepisy ruchu drogowego i świetnie prowadzi. Ktoś, kto 
nie ukończył jeszcze osiemnastu lat, wykazuje się dużą mądrością i dojrzałością.  
Można zatem nie mieć uprawnień w określonej dziedzinie, ale znać się na niej  
dobrze. 

Rzecz  jasna  jest  ideałem,  jeśli  kompetencje  w  obu  znaczeniach  się 
pokrywają, bo to oznacza, że postawiono właściwego człowieka na właściwym 
miejscu, który robi dobrze to, co do niego należy. Niestety, czasem tak się nie 
dzieje,  zwłaszcza  podczas  zatrudniania  nowego  pracownika  lub  w przebiegu 
różnego rodzaju awansów. Wówczas, zwłaszcza w tym pierwszym przypadku, 
dochodzi czasem do nadania komuś kompetencji w pierwszym znaczeniu, które 
nie  są  zgodne  z  jego  kompetencjami  w  drugim  znaczeniu.  Co  prawda 
wypracowano  pewne  mechanizmy  wyłaniania  takich  przypadków,  jak  na 
przykład zatrudnianie na okres próbny czy staż i wzmożoną obserwację nowo 
zatrudnionego,  ale  nie  zawsze  są  one  skutecznie  wykorzystywane. 
Niekompetentni  pracownicy zdarzają się wszędzie, ale najłatwiej  daje się ich 
zauważyć  w  niektórych  hipermarketach,  a  także  w  dużych  sklepach  ze 
zmechanizowanym  sprzętem  gospodarstwa  domowego  lub  radiowo-
telewizyjnym431.  Niekompetencja  bywa również przyczyną błędnego działania 
urzędów. 

Największe problemy kompetencyjne wiążą się z awansowaniem. Cóż 
to  jest  awans?  Zwykle  jest  to  przejście  na  wyższy  poziom  w  zakresie 
kompetencji  w  pierwszym  znaczeniu,  czyli  mówiąc  prościej,  rozszerzenie 
czyichś  uprawnień,  poprzez  powierzenie  komuś  wyższego  niż  dotychczas 

430 Dotyczy  to  szczególnie  niektórych  uczelni  prywatnych.  Studenci  są  tu  głównym  źródłem 
finansowania  takich  uczelni,  więc  zbyt  ostra  selekcja  pozbawia  je  źródeł  dochodu.  Stąd 
nierzadko  wywiera  się  naciski  na  prowadzących  różne  zajęcia  na  tych  uczelniach,  aby 
traktować  studentów  łagodnie  i  unikać  niezaliczania  przedmiotów.  Łatwość  obrony  prac 
dyplomowych  (magisterskich  i  innych)  jest  natomiast  cechą  wszystkich  uczelni,  również 
państwowych. Każdy kto podejmie się zbadania procentowego udziału prac nie obronionych 
w stosunku do wszystkich prac bronionych, będzie bardzo zaskoczony.

431 Niekiedy bywa tak,  że takich sprzedawców ponosi  fantazja i  opowiadają  o sprzedawanym 
sprzęcie niestworzone rzeczy,  o czym może przekonać się ten, który przed udaniem się do 
sklepu ściągnął sobie z internetu i przeczytał instrukcję obsługi interesującego go urządzenia.
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stanowiska,  czemu  zwykle  towarzyszy  wzrost  wynagrodzenia.  Oczywiście 
każdy człowiek  chce  awansować.  Ale  nie  każdy zasługuje  na  awans  w tym 
sensie,  że  nadanie  mu  większych  kompetencji  w  pierwszym  znaczeniu  nie 
zwiększa  automatycznie  jego  kompetencji  w  drugim  znaczeniu.  Wzrostowi 
uprawnień nie zawsze towarzyszy wzrost wiedzy czy umiejętności. Oczywiście,  
czasem awansuje się kogoś, kto swoim kreatywnym i skutecznym działaniem 
udowodnił swą przydatność dla firmy w której pracuje, ale nierzadko powody 
awansu są zupełnie inne. Najczęściej są to względy formalne, np. otrzymanie  
dyplomu ukończenia studiów, uzyskanie stopnia naukowego lub tzw. wysługa 
lat. Czasem awans jest również rezultatem umiejętności promowania siebie lub 
konsekwencją układów personalnych, protekcji, a nawet nepotyzmu.  Tak czy 
inaczej  niemal  wszyscy,  z  nielicznymi  wyjątkami,  starają  się  wspinać  po 
drabinie kariery zawodowej. Niestety,  zwykle w końcu osiągają taki szczebel, 
na  którym  zaznacza  się  dysonans  między  nadanymi  im  kompetencjami  w 
pierwszym  znaczeniu  wynikającymi  z  powierzonego  im  stanowiska,  a 
kompetencjami  w  drugim  znaczeniu,  czyli  wiedzą,  doświadczeniem, 
umiejętnościami czy zdolnościami, które są na nim wymagane. Mówi o tym tak 
zwane prawo Petera432. A więc po awansie dobry pracownik może się okazać 
złym kierownikiem,  a  dobry kierownik  –  złym dyrektorem.  Najczęściej  ową 
niekompetencję osiąga się dopiero po pewnej serii awansów, jednak czasem już 
nawet jeden wystarczy.

Spośród  dwóch  wymienionych  znaczeń  wyrazu  „niekompetencja” 
najbardziej istotne jest drugie znaczenie, ponieważ właśnie w nim zawarta jest 
ocena wiedzy, zdolności, umiejętności i doświadczenia w określonej dziedzinie.  
Uprawnienia  to  rzecz formalna,  a  przez to  drugorzędna.  To,  czy ktoś  działa 
fachowo i skutecznie, zależy przede wszystkim od tego, czy potrafi tak działać. 
Jego  dyplomy,  certyfikaty,  licencje,  a  także  nadane  mu  uprawnienia  czy 
powierzone  mu  stanowiska  są  sprawą  wtórną  i  powinny  być  wyłącznie 
odzwierciedleniem jego umiejętności.  Jeśli  ich nie  ma,  to  ów ktoś  nie  zdoła 
wypełnić  powierzonych  mu  obowiązków  i  jego  niekompetencja  w  końcu 
wyjdzie  na  jaw.  Niekiedy  niemal  natychmiast,  jak  w  przypadku 
niekompetentnego  artysty  czy aktora,  który  zostanie  po  prostu  wygwizdany. 
Niekiedy dopiero po pewnym czasie, kiedy owoce jego działalności dojrzeją. W 
rzadkich  przypadkach  swoją  niekompetencję  można  przez  pewien  czas 
skutecznie  ukrywać,  czego literackim przykładem są losy głównego bohatera 
powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy”. 

432 Prawo to głosi,  że każdy, w przebiegu swej kariery zawodowej, jak długo by nie trwała, w 
wyniku swoich kolejnych awansów zmierza do osiągnięcia takiego stanowiska, na którym jest 
już niekompetentny (w drugim znaczeniu).
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Niestety,  w  świecie,  w  którym  urzędowy  dokument  ma  absolutny 
priorytet  i  stawia  się  go  ponad  wszystkim innym,  wysoko  ceni  się   przede 
wszystkim kompetencje rozumiane jako uprawnienia. Jednakże, aby ten świat 
funkcjonował prawidłowo, powinno być odwrotnie – najwyższą wartość winny 
mieć  nie  uprawnienia  nadane,  ale  wiedza  i  fachowość  zweryfikowane 
praktycznie.  Wszelkie  awanse  czy  przyznane  uprawnienia  byłyby  wówczas 
tylko  ich  potwierdzeniem  i  niczym  więcej.  Ich  potrzeba  jest  przejściowa  i  
wynika  z  konieczności  niedopuszczenia  do  pełnienia  funkcji  i  odgrywania 
określonych  ról  przez  kogoś,  kto  tego  nie  potrafi.  Dotyczy  to  szczególnie 
ważnych urzędów i wysokich stanowisk. Jednak w miarę wzrostu świadomości i 
odpowiedzialności społeczeństwa owa potrzeba będzie w przyszłości stopniowo 
zanikać. Gdy każdy będzie trzymał się zasady „jeśli nie potrafisz to nie pchaj 
się na afisz”, wówczas trudnych zadań będą się podejmować jedynie ci, którzy 
potrafią  je  wykonać,  a  odpowiedzialne  stanowiska  będą  zajmować  tylko 
odpowiedzialni. Słowo „niekompetencja” będzie wtedy stawać się coraz mniej 
użyteczne i w końcu zniknie ze słowników. Jednak jest to melodia dość odległej 
jeszcze przyszłości. Obecnie najważniejsze wydaje się być to, by nadawanym 
uprawnieniom zawsze  towarzyszyła  umiejętność  ich  wykorzystania,  czyli  by 
kompetencje w pierwszym znaczeniu zawsze współgrały z kompetencjami 
w drugim znaczeniu.   
Hasło opracowano w 2009 roku. Powrót do spisu treści.

Nienawiść
Nienawiść  jest  uczuciem trudnym do zdefiniowania,  ponieważ  każdy 

przeżywa je na swój jedyny i niepowtarzalny sposób. Jeżeli próbujemy podać 
jakieś  wyrazy  bliskoznaczne,  to  nasuwają  się  nam takie  słowa,  jak  niechęć, 
wrogość,  odraza  czy wstręt.  Jednak nie  oddają  one  w pełni  tego,  czym jest  
nienawiść.  Jest  to  bowiem  uczucie  wtórne,  będące  następstwem  innych, 
poprzedzających  je  uczuć  i  zarazem  niejednorodne,  wieloskładnikowe, 
zawierające różne komponenty, np. złość, agresję, obrzydzenie, itp. Nienawiść 
jest  czymś  nienaturalnym,  nie  znanym nowo narodzonym dzieciom –  jest  to 
reakcja wyuczona, nabyta w życiu społecznym. Aby przyjrzeć się bliżej temu 
uczuciu, spójrzmy nań z kilku różnych stron.

  Cechy charakterystyczne

Nienawiść  ma  różne  stopnie  nasilenia.  Może  przybrać  formę 
krótkotrwałego  nastroju,  długotrwałej,  często  stopniowo  narastającej 
namiętności,  lub  wybuchowego afektu.  Bywa,  że  oznacza  tylko  „bardzo  nie  
lubię”,  ale  zdarza się  również,  że  prowadzi  do popełnienia  ohydnej  zbrodni.  
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Może  być  skryta  pod  maską  poprawnej  uprzejmości  lub  wyrazić  się 
gwałtownymi  emocjami.  W  tym  drugim  przypadku  mówimy,  że  ktoś  pała, 
płonie, zieje czy eksploduje nienawiścią, która jest dzika, gwałtowna, namiętna,  
śmiertelna,  zagorzała,  zażarta,  czy  żywiołowa.  Nienawiść,  zwłaszcza  ta 
wybuchowa, czasem szybko wygasa, jednak zdarza się również i tak, że ciągnie 
się latami.

Przedmiotem  nienawiści  może  być  niemal  wszystko,  np.  przedmiot 
materialny,  konkretne  miejsce,  określone  zdarzenie,  stan  fizyczny  lub 
psychiczny,  instytucja  czy  organizacja,  czyjeś  przekonania  czy  poglądy, 
konkretne zwierzę czy człowiek, grupa ludzi, cały naród czy nawet rasa ludzka, 
itp.  Sposób  odczuwania  nienawiści  zwykle  jest  złożony i  składa  się  z  kilku 
uczuć, których wzajemne proporcje zależą od tego, co jest jej uświadomionym 
powodem. Gdy ktoś np. mówi, że nienawidzi  cynaderek, móżdżku, czy zupy z 
płucek, to czuje coś zupełnie innego, niż gdy mówi, że nienawidzi Kowalskiego. 
W pierwszym przypadku dominuje uczucie wstrętu,  obrzydzenia,  a w drugim 
może być  to mieszanka niechęci  i  wrogości,  wzbogacona wszelkimi  myślami 
negatywnymi  skierowanymi  przeciw  obiektowi  nienawiści,  a  zwłaszcza 
życzeniem mu wszystkiego najgorszego.

Podstawową  cechą  nienawiści  jest  więc  to,  że  źle  myślimy  o 
znienawidzonym obiekcie. Jeśli jest nim człowiek, to mu źle życzymy  (a niech 
go  diabli  wezmą,  piekło  pochłonie,  szlag  trafi,  niech  sczeźnie,  niech  będzie 
przeklęty, niech zdechnie, itp.). Unikamy kontaktów z tym człowiekiem jeśli to 
możliwe, a gdy czasem celowo stajemy z nim oko w oko, to zwykle tylko po to, 
aby wyrazić swoją nienawiść.  Nierzadko chcemy mu zaszkodzić, lub zemścić  
się na nim.

Te nienawistne myśli, mimo że niejednokrotnie bywają odsuwane czy 
wręcz  wypierane  ze  świadomości,  często  powracają,  przyczyniając  się  do 
pogorszenia  nastroju,  a  czasem  nawet  zatruwając  życie.  Mogą  się  też  one 
udzielać innym, zwłaszcza jeżeli ktoś je zaczyna głosić publicznie. Komuniści  
głosili  tzw. „nienawiść klasową” i uważali  ją  za siłę napędową rewolucji.  W 
historii zdarzył się też pewien człowiek, który głosząc wyższość jednego narodu 
i  jednej  rasy,  zaraził  wielu swoich rodaków nienawiścią  do innych,  gorszych 
ludzi,  gorszych  narodów,  i  gorszych  ras.  Był  nim  Adolf  Hitler.  Nienawiść 
udzieliła  się  innym  tak  mocno,  że  niektóre  rasy  postanowiono  unicestwić. 
Nienawistne myśli prowadzą więc nieraz do nienawistnych czynów, nierzadko 
haniebnych.  Przykładem  współczesnego  ugrupowania,  które  z  nienawiści 
uczyniło jeden ze swoich programowych filarów, są sataniści.

Często  nienawiść  zaślepia,  utrudniając  obiektywne  widzenie 
rzeczywistości. Nie widzimy dobrych stron, ale samo zło. Nie widzimy plusów, 
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ale same minusy. Nie widzimy zalet, ale same wady. Nie widzimy tego co jest,  
ale tylko to co chcemy widzieć.

Przyczyny nienawiści i jej następstwa

Nienawiść  wyraża  stosunek  do  kogoś  lub  czegoś,  będący  nierzadko 
rezultatem doświadczenia  za  sprawą  tego  kogoś  lub  czegoś  nieprzyjemnych 
uczuć lub doznań cielesnych:  smutku,  złości,  zazdrości,  rozczarowania,  bólu, 
czy jakiejkolwiek innej formy cierpienia fizycznego lub psychicznego. Częstym 
następstwem przeżywania  tych  destruktywnych  uczuć,  zwłaszcza  w sytuacji, 
gdy  one  nie  ustają,  a  my  nie  możemy   przeciwdziałać  ich  powstawaniu  i 
powstrzymać działającego, bo ma on władzę lub choćby przewagę nad nami, 
jest  właśnie  nienawiść.  Inaczej  mówiąc  nienawiść  może  być  skutkiem 
przeżywania  nie  naprawionego  później  zła,  zwłaszcza  wówczas  gdy  nie 
możemy go odeprzeć,  ani  mu  zapobiec,  lub nawet  tylko  wtedy,  gdy istnieje 
obawa,  że  to,  co  je  wywołało,  może  się  powtórzyć.  Czasami  zaledwie 
potencjalna groźba czy ryzyko wystąpienia tego zła może wywołać nienawiść. 
Często  powodem  nienawiści  w  odniesieniu  do  ludzi  jest  nie  wybaczona 
krzywda.

Jak  już  powiedziano,  bezpośrednich  uświadomionych  powodów 
nienawiści, które zwykle są wskazywane przez nienawidzącego jako przyczyny 
tego  wielce  szkodliwego  stanu,   może  być  bardzo  wiele.  W  rzeczywistości  
jednak, nienawiść jest tylko pewną fazą, etapem złożonego procesu, którego 
początkiem  jest  zwykle  strach,  a  końcem  -  destrukcja  i  związane  z  nią 
cierpienie.  Niezapomniany  mistrz  Yoda  powiedział433:  „Strach  do  gniewu 
prowadzi, gniew do nienawiści, a ona... do cierpienia”.

Zatem  pierwotną przyczyną wszystkich niszczycielskich uczuć jest 
strach, który sam w sobie nie musi być niszczycielski. Tylko jego wynaturzone 
postacie  są  szkodliwe.  Naturalny  strach  jest  stymulatorem ostrożności,  a  w 
sytuacji bezpośredniego zagrożenia wyostrza zmysły, wzmaga jasność myślenia, 
a nawet zwiększa wydolność fizyczną. W ostatecznym rezultacie wyzwala jedną 
z dwóch typowych reakcji: walki  lub ucieczki. Po ustąpieniu zagrożenia zawsze 
znika.  Strach nienaturalny natomiast  nie  jest  powodowany obiektywną oceną 
sytuacji czy zdarzenia, ale wypływa z określonych, subiektywnych myśli, które 
nie  zawsze  są  adekwatne  do  istniejącego  stanu  rzeczy.  Tego  typu  strach  to 
„ścieżka  ciemnej  strony  mocy”434.  Czasami  może  przybrać  postać 
nieokreślonego lęku,  niekiedy konkretnej  fobii.   Nierzadko bywa  wyparty ze 
świadomości.

433 Chodzi oczywiście o jedną z postaci „Gwiezdnych wojen”, którą wykreował George Lucas.
434 To są również słowa z „Gwiezdnych wojen”.
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Przedłużający  się  w  czasie,  mniej  lub  bardziej  uświadomiony,  lub 
całkowicie  zepchnięty  do  podświadomości  strach,  w  sytuacji,  gdy  nie  jest 
możliwe usunięcie jego powodów, prowadzi do złości połączonej z agresją, a w 
konsekwencji – do gniewu. Nierozładowany do końca gniew rodzi nienawiść do 
przyczyn  strachu.  Jest  ona  zwykle  skutkiem naszej  bezsilności,  niemożności 
poradzenia  sobie  z  samym  sobą,  utraty  kontroli  nad  własnymi  uczuciami.  
Nienawiść, zwłaszcza ta narastająca, może wywołać nieprzewidywalne skutki. 

Aby  wyjaśnić  rzecz  głębiej  zilustrujemy  powyższe  rozważania 
przykładami.  Oto  pierwszy  z  nich.  W  małym  prowincjonalnym  miasteczku 
pobrało  się  dwoje  ludzi.  Początkowo  stanowili  przykładne,  kochające  się 
małżeństwo,  zawarte  z  wielkiej,  romantycznej  miłości.  Jednak  z  czasem 
ujawniła  się  skłonność  męża  do  alkoholu  i  występującej  po  nim agresji.  W 
wyniku  narastającego  konfliktu  między  małżonkami,  miłość  żony  z  czasem 
zamieniła  się  w lęk.  Coraz częstsze awantury,  kończące się  siniakami  na jej  
ciele, stały się wkrótce ponurą codziennością. Żona bała się nie tylko męża, ale i 
opinii  małomiasteczkowego  środowiska.  Nie  chcąc  ujawniać  rodzinnych 
brudów – milczała.  Przeszkodą w przeciwstawieniu się mężowi było również 
religijne,  fundamentalistycznie  zorientowane435 wychowanie  żony,  w  myśl 
którego żona powinna być mężowi posłuszna. Raz, w trakcie kolejnej awantury,  
wezwała policję, ale skończyło się na spisaniu tego co trzeba spisać, pouczeniu 
stron o przysługujących im prawach i komentarzu o niewtrącaniu się do spraw 
rodzinnych.  Następstwem  tej  interwencji  była  kolejna  awantura,  w  wyniku 
której żona otrzymała kilkanaście nowych siniaków, straciła ząb, a ponadto mąż 
zagroził jej, że gdy wezwie jeszcze raz policję, to straci życie.  Wtedy to żona 
zaczęła mieć już wszystkiego dosyć. Strach przerodził się w gniew, a po kilku 
kolejnych awanturach gniew przemienił się w nienawiść, która z każdą kolejną 
awanturą  narastała.  Podsycał  ją  również fakt,  że od pewnego czasu ofiarami  
przemocy  w  rodzinie  stawały  się  również  dzieci.  Trawiona  potęgującą  się 
nienawiścią  kupiła  truciznę  na  szczury,  którą  dodała  mężowi  do  obiadu, 
wskutek czego zmarł. Skazana za morderstwo z premedytacją odsiaduje wyrok 
długoletniego więzienia. Dzieci umieszczono w domu dziecka.

Innym przykładem może być także nienawiść uciskanej grupy czy klasy 
społecznej,  która   bierze  się  z  obawy  jej  przedstawicieli  o  przetrwanie.  
Drastyczny  spadek  poziomu  egzystencji,  połączony  z  niemożnością 
przeciwdziałania temu zjawisku i brakiem nadziei na przyszłość, wywołuje lęk. 

435 Według tradycyjnych nauk, sięgających jeszcze czasów św. Pawła, żona powinna być poddana 
mężowi.  Np.  w Liście  do  Efezjan  [5,  22-23]  pisze  on  co  następuje:  „Żony niechaj  będą 
poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus Głową Kościoła”.  
Dziś kościół  katolicki  już takich poglądów nie głosi,  choć mogą być jeszcze zakorzenione  
gdzieś na głębokiej prowincji.
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Porównanie  tego  poziomu  wegetacji  ze  standardami  życia  bogatszych  klas 
społecznych  powoduje  poczucie  krzywdy.  Lęk stopniowo przechodzi  więc w 
gniew, a gniew zamienia się w końcu w nienawiść do ciemiężycieli.  Ta z kolei  
może  prowadzić  nawet  do  krwawej  rewolucji,  jak  to  miało  miejsce  np.  we 
Francji czy w Rosji. Taka rewolucja, jak wynika z historycznych doświadczeń,  
w gruncie rzeczy nie naprawia żadnego zła, a przynosi za to wiele cierpienia.

Jak widać z podanych przykładów, nienawiść ma niszczące działanie i 
często prowadzi do katastrofalnych następstw, w wyniku czego cierpi nie tylko 
ten, kto nienawidzi. To fatalne uczucie może również niekorzystnie wpływać na 
innych  ludzi.  Skutków nienawiści  doświadczają  często  ci,  który pozostają  w 
związkach  z  nienawidzącym,  a  zwłaszcza  jego  rodzina.  Ale  nawet,  gdy nie 
ujawniają się zewnętrzne efekty nienawiści, bo ktoś je mocno skrywa w sobie, 
to nienawiść zaczyna go niszczyć od wewnątrz. Ta destrukcja nie ogranicza się 
tylko do skutków psychicznych, ale też obejmuje efekty fizyczne, szczególnie 
jeśli chodzi o zdrowie. Gwałtowna, wybuchowa nienawiść może być przyczyną 
wylewów  czy zawałów serca.  Długotrwała,  głęboka  nienawiść  powoli  zżera 
człowieka od środka, co może prowadzić w końcu do chronicznych chorób w 
rodzaju wrzodów żołądka, może też powodować raka, czy nawet przyspieszać 
starzenie436. Jednak, ze względu na duże opóźnienie w ujawnianiu się skutków 
takiej  przewlekłej  nienawiści,  ludzie  na  ogół  nie  dostrzegają  związków 
pomiędzy jednym i drugim. 

Trzeba więc jeszcze raz podkreślić:  nienawiść to jedno z najbardziej 
niszczących  ludzkich  uczuć.  Szkodzi  nie  tylko  innym,  ale  i  temu,  kto 
nienawidzi, trawiąc go od wewnątrz.

Czy nienawiść jest przeciwieństwem miłości?

Panuje  dość  rozpowszechnione  przekonanie,  że  nienawiść  jest 
zaprzeczeniem  miłości,  a  co  za  tym  idzie,  że  oba  te  uczucia  stanowią 
przeciwieństwo. Niektórzy wręcz uważają, że potrafią zarówno mocno kochać 
jak  i  mocno  nienawidzić,  umiejscawiając   oba  te  uczucia  na przeciwległych 
biegunach. Czy rzeczywiście nienawiść jest negacją miłości, tak jak ciemność 
jest  brakiem światłości? Okazuje się, że nie. Nie każdy bowiem brak miłości  
musi oznaczać nienawiść. Dotyczy to szczególnie miłości bezwarunkowej, która 
w swoim najwyższym wymiarze  jest  wszystkim co istnieje,  a  zatem nie  ma 
wówczas swojej negacji. Spoglądając na istotę nienawiści z  czysto ludzkiego 
punktu  widzenia,  można  jednak dopatrzyć  się  pewnej  kontrastującej  ze  sobą 
odmienności  między  nienawiścią  i  miłością  warunkową.  Miłość  warunkowa 

436 Takie  efekty  wywołuje  nie  tylko  nienawiść,  ale  wszelkie  nierozładowane,  nienaturalne,  
negatywne   uczucia,  jak  zazdrość,  zamartwianie  się  czymś,  zaborczość,  przewlekły  lęk,  
paniczny strach, wściekłość, itp.
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powstaje  bowiem w odpowiedzi  na zaspokojenie  potrzeb.  Nienawiść  z kolei 
wiąże się w większości  przypadków z niezaspokojeniem potrzeb (lub tylko z 
możliwością, czy realną groźbą ich niezaspokojenia), a wybucha zwykle wtedy, 
gdy ktoś  lub coś  przeszkadza,  utrudnia  lub uniemożliwia  spełnienie  tego,  co 
uważamy dla siebie za niezbędne. Nienawiść może więc wypływać z frustracji 
związanej z niezaspokojeniem istotnych potrzeb. Ta frustracja z kolei rodzi 
się ze strachu. Nienawiść jest więc pochodną strachu.

A  oto  kilka  przykładów.  Pierwszy  przykład  odnosi  się  do  miłości 
romantycznej,  która  może  być  przez  partnerów  bardzo  mocno  odczuwana. 
Często słyszymy takie wypowiedzi:  „Nie mogę bez niego (niej)  żyć,  jest  dla 
mnie  wszystkim”.  To  silne  przywiązanie  partnerów  wynika  z  wzajemnego 
zaspokajania  ważnych dla nich potrzeb, jak potrzeba bliskości  drugiej  osoby, 
czułości, bezpieczeństwa, stabilizacji rodzinnej, zaspokojenia seksualnego, itp. 
Jeżeli  nagle  pojawi  się  ten  trzeci,  to  spełnienie  wszystkich  wymienionych  
potrzeb zostaje, przynajmniej dla jednej strony konfliktu, zagrożone lub nawet 
zablokowane.  Strona,  która  czuje  się  poszkodowana,  zaczyna  odczuwać  lęk 
związany z możliwością utraty partnera, a tym samym utraty korzyści jakie daje 
związek  z  tą  osobą,  nierzadko  podejmuje  więc  walkę  z  zagrażającym  jej  
konkurentem, upatrując w nim przeszkodę na drodze zaspokojenia ważnych dla 
niej potrzeb. Gdy walkę tę przegrywa, zaczyna odczuwać nienawiść, która może 
prowadzić do nieobliczalnych skutków – nawet do zbrodni. 

Drugi przykład dotyczy sytuacji,  gdy ktoś nas stale obraża, znieważa, 
obmawia czy oczernia, lub drwi z nas, narażając na szwank potrzebę poczucia  
własnej  wartości  oraz  potrzebę  zachowania  dobrego imienia  w świadomości 
innych,  a  my  nie  jesteśmy  w  stanie  z  jakichś  powodów  skutecznie  temu 
przeciwdziałać.  Obawa  utraty  dobrej  opinii  przechodzi  w gniew skierowany 
przeciw  oszczercy,  a  niemożność  jego  rozładowania  owocuje  w  końcu 
nienawiścią. 

Przykład  trzeci  dotyczy  okupowanego  narodu,   którego  patriotyczne 
potrzeby  wyrażania  narodowych  tradycji,  możliwości  posługiwania  się 
ojczystym  językiem,  są  skutecznie  tłumione,  co  wywołuje  obawę  utraty 
tożsamości  narodowej  i  w  końcu  owocuje  nienawiścią.   To  samo  dotyczy 
nienawiści  mniejszości  etnicznej  w stosunku do większości,  zwłaszcza wtedy 
gdy  ta  większość  dyktuje  owej  mniejszości  swoje  prawa  i  obyczaje.  Oba 
ostatnie przypadki niekiedy skutkują nawet powstawaniem ruchu oporu. 

Następny przykład to nienawiść fundamentalistów islamskich do kultury 
Zachodu.  Przyczyną jest lęk przed jej wpływem na tradycje narodów arabskich. 
Niemożność  pełnego  kontrolowania  tych  oddziaływań,  zwłaszcza  przez 
kolorowe  magazyny,  telewizję  satelitarną,  DVD,  czy Internet,  wywołuje  ich 
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gniew,  przekształcający  się  ostatecznie  w  nienawiść.  Ta,  z  kolei,  jest  siłą  
napędową  dla  terroryzmu.  Podobnie  nienawiść  antysemitów  do  narodu 
żydowskiego bierze się z lęku przed wpływem kultury tego narodu na własny 
ich naród. 

Czerpiąc  z wzorów literackich możemy również podać jako przykład 
wzajemną  nienawiść  rejenta  Milczka  i  cześnika  Raptusiewicza,  która  nie 
wynikała  tylko  z  odmiennych  poglądów  na  mur  dzielący  ich  własność. 
Powodowana  była  tym,  że  obaj  bohaterowie  nie  mogli  zaspokoić  swojej 
potrzeby poczucia  własnej  ważności  oraz  przewagi  i  dominacji  jednego nad 
drugim, ponieważ żaden z nich nie chciał drugiemu ustąpić i uznać jego racji. 

Nienawiść za krzywdy też wiąże się z niezaspokojeniem potrzeb. Każdy 
ma  naturalną  potrzebę  radości,  odczuwania  szczęścia,  lub  w  przynajmniej 
potrzebę przebywania w stanie bez smutku. Nikt nie lubi płakać, czy pogrążać 
się  w  rozpaczy.  Nikt  nie  chce  tracić  tego,  co  mu  jest  drogie.  Wyrządzona 
krzywda wiąże się z pozbawieniem kogoś radości, szczęścia – zatem blokuje te 
podstawowe  potrzeby ludzkości.  Może  więc  być  przyczyną  nienawiści.  Jeśli  
krzywda  ma  charakter  incydentalny,  a  krzywdziciel  naprawi  szkody  lub 
przynajmniej  zostaje  ukarany –  wtedy nienawiść  ma  szanse  wygasnąć.  Jeśli 
jednak z jakiegoś powodu pozostaje bezkarny i powtarza swoje niedopuszczalne 
działania, wtedy nienawiść może trwać bardzo długo.

Odpowiadając na postawione na początku pytanie należy stwierdzić, że 
nienawiść  nie  jest  przeciwieństwem  miłości  bezwarunkowej.  Jest  jednak 
czymś skrajnie i kontrastowo odmiennym od miłości warunkowej, a zwłaszcza 
od  miłości  romantycznej,  ponieważ  w  przeciwieństwie  do  tych  rodzajów 
miłości,  jest  odpowiedzią  na  uniemożliwienie  zaspokojenia  pewnych 
życiowo ważnych potrzeb.

Czy można żyć bez nienawiści?

Nienawiść  jest  jak ognisko,  które,  gdy dokłada się  drewna,  wybucha 
wielkim płomieniem. Jeśli nie chcemy aby się długo paliło, nie powinniśmy go 
podsycać, wtedy w końcu samo wygaśnie, choć czasami może się jeszcze  długo 
tlić.  Szybszą  metodą  jest  ugasić  ogień.  Jednak  ci,  którzy  sądzą,  że  można 
nienawiść  zwalczyć  inną nienawiścią,  są w grubym błędzie.  Tego nie da się 
zrobić, tak jak ognia nie da się ugasić ogniem. Zgodnie z zasadą jedności, każde 
szkodliwe  uczucie  prowadzące  do  szkodliwych  działań,  wywołuje  w  końcu 
skutki, które wracają do działającego. Każdy przejaw nienawiści  wytwarza, a 
potem podsyca  takie  samo uczucie  jako  reakcję.  Tak więc  nienawiść  rodzi 
nienawiść. Szczególnie dotyczy to zasady „oko za oko”, która wręcz prowadzi 
do  eskalacji  nienawiści.  Istnieje  tylko  jeden  skuteczny  sposób  pokonania 



432

nienawiści – jest nim miłość. Już prawie dwa tysiące lat temu Jezus nauczał:  
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół;  dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 
błogosławcie  tych,  którzy was  przeklinają  i  módlcie  się  za tych,  którzy was 
oczerniają”437. Paweł z Tarsu napisał zwięźle w jednym ze swoich listów: „zło 
dobrem  zwyciężaj”.  Dla  wielu  chrześcijan  te  zalecenia  wydają  się  być 
niezrozumiałe  i  są  uważane  w  najlepszym  razie  za  jakieś  niepraktyczne  i 
nieosiągalne  dla  zwykłych  ludzi  ideały,  dostępne  może  tylko  dla  niektórych 
świętych.  Jednak  ze  wszystkich  sposobów  na  życie,  ten  jest  najbardziej 
praktyczny.  Stawianie  oporu  nadaje  realności  temu,  czemu  się  opieramy   i  
umacnia to. Zatem opieranie się złu tylko go potęguje. Zasada „oko za oko” nic 
tu  nie  pomoże,  a  tylko  utwierdzi  nienawidzących  w  nienawiści,  dając  jej  
dodatkowe powody. Dlatego nigdy nie dojdzie do porozumienia zwaśnionych 
stron, jeśli ich wzajemne działania sprowadzą się do serii odwetów i odwetów 
za  odwet.  Miłość  natomiast  ugasi  wszelkie  zło  i  uśmierzy każdą  nienawiść. 
Błogosławiąc  tych,  którzy nas  nienawidzą,  czyli  myśląc  o  nich  pozytywnie, 
przekazujemy im ich prawdziwy obraz, ich chwilowo utracony wizerunek, a tym 
samym  zwracamy  im  ich  samych.  Albowiem  każdy  z  nas  jest  obrazem  i 
podobieństwem swego stwórcy, tylko nie każdy jest tego świadomy.

Abyśmy mogli  pozytywnie  oddziaływać  na innych,  musimy najpierw 
poradzić sobie z własną nienawiścią. Jednak tłumienie jej „na siłę” nic nie da. 
Lepiej  jest  odwołać  się  do przyczyn  i  nie  dopuszczać  do  gniewu,  który jest  
bezpośrednią przyczyną nienawiści. Najlepiej jednak ugasić nienawiść sięgając 
do źródeł pierwotnych i zrozumieć strach, który ten cały proces wywołał. Jest  
to,  jak  już  powiedziano,  strach  nienaturalny,  który  powstaje  pod  wpływem 
błędnego  myślenia.  Myśląc  pozytywnie  możemy  go  opanować.  Jeżeli 
wyzbędziemy  się  strachu  –  wyzbędziemy  się  wszystkich  jego  szkodliwych 
następstw, w tym nienawiści. Niechaj więc moc będzie z nami. Nie ulegajmy 
jednak jej ciemnej stronie.    

Hasło opracowano w 2006 roku. Powrót do spisu treści.

Niespodzianka
Inspiracją do napisania tego hasła było wydarzenie autentyczne, gdzie  

adresatka nie odebrała paczki  niewiadomego pochodzenia,  która okazała się  
prezentem od jej siostrzenicy.

Niespodzianka jest to jakieś wydarzenie, którego ktoś nie oczekiwał i 
które  stanowi  dla  niego  duże  zaskoczenie.  Najczęściej  jest  to  przyjemne 
zaskoczenie,  choć  czasem  zdarzają  się  również  przykre  niespodzianki.  W 

437 Ewangelia według Łukasza, [6, 27-28].
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szczególnym przypadku może być to prezent od kogoś. Jeśli ów ktoś przedtem 
przeprowadził  właściwe rozeznanie dotyczące potrzeb, preferencji,  pragnień i  
upodobań obdarowanego, to mógł tym prezentem trafić w dziesiątkę i wywołać 
u niego nawet wielką radość. Wzajemne sprawianie sobie niespodzianek może 
być więc sposobem na umilanie sobie życia.

Niespodzianką  można  nazwać  wiele  różnych  rzeczy;  tym  mianem 
określa  się  zarówno  nieprzewidywane  wydarzenia  losowe  jak  i  zaskakujące 
rezultaty zaplanowanych działań, a nawet przychylne decyzje jakichś gremiów. 
Niespodzianką może być praktycznie każda rzecz ukryta, chociażby zawartość 
jakiegoś zamkniętego pojemnika. Mówi się więc na przykład o „koszu pełnym 
niespodzianek”, o „pudełkach-niespodziankach”, o ukrytej niespodziance” czy o 
„nagrodzie-niespodziance”.  Pewna  firma  w  oparciu  o  włoskie  tradycje 
wielkanocne  wykreowała  również  „Kinder  Niespodziankę”  –   słodkie, 
czekoladowe jajko z niespodzianką w środku.

Niespodzianki mogą być sprawiane w każdym czasie, ale często mają 
one  charakter  okolicznościowy,  istnieją  więc  niespodzianki  na  urodziny, 
imieniny,  rocznicę  ślubu,  dzień  dziecka,  dzień  matki,  ukończenie  ważnego 
kursu, pomyślne zdanie egzaminu, obronę pracy magisterskiej czy doktorskiej, 
itp.  Są to zazwyczaj dary otrzymywane w sposób zaskakujący.  Przedmiotem 
niespodzianek  może być dosłownie wszystko: ozdobny lub użytkowy prezent 
materialny, bilet do kina lub do teatru, zagraniczna wycieczka, zorganizowana 
impreza.  Zdarzały  na  tym  świecie  się  nawet  takie  osoby,  które  jako 
niespodziankę ofiarowały  siebie. 

Po co sprawia się innym niespodzianki? Odpowiedź jest prosta – chodzi 
przede  wszystkim  o  przyjemność.  Ale  o  czyją  przyjemność  tu  chodzi 
najbardziej:  zaskoczonego,  czy  zaskakującego,  obdarowanego  czy 
obdarowującego? Bez wątpienia  istnieją  ludzie, którzy bardzo lubią  sprawiać 
innym niespodzianki. Napełnia ich wielką satysfakcją to, że uda się im kogoś 
zaskoczyć.  Myślą  sobie  wtedy:  „ale  miał  zdumioną  minę”,  „ale  się zdziwił”, 
„ale się ucieszył”, „ale miał wielką frajdę”. Uważają przy tym, że skuteczność  
niespodzianki jest tym większa, im większe zdziwienie i zaskoczenie wykazuje 
obdarowany  i  równocześnie  im  większą  radość  ta  niespodzianka  w  nim 
wywołuje. Tacy ludzie czerpią przyjemność ze sprawiania innym szczególnego 
rodzaju przyjemności – przyjemności przez zaskakiwanie. Ponieważ nie potrafią 
jednak przewidzieć z całą pewnością, jaką reakcję u obdarowanego wywołają 
ich działania, zatem najczęściej główną ich motywacją jest przyjemność własna 
– cel  tych  ludzi  jest  więc  w jakimś  stopniu  samolubny.  Nie  wykraczają  oni  
jednak poza powszechnie przyjętą zasadę etyczną: „czyń swoim bliźnim to, co 
chciałbyś aby oni czynili tobie”. Ponieważ zwykle sami lubią gdy im sprawia się 
niespodzianki, dają więc innym to, co chcieliby od nich dostawać.
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 Każda  niespodzianka  sprawiana  przez  kogoś  innym  ludziom  jest 
początkowo  starannie  ukrywaną  tajemnicą,  która  nagle  zostaje  odkryta, 
wywołując określone efekty psychologiczne u tych, do których jest skierowana.  
Jej szlachetnym celem jest wywoływanie pozytywnych emocji u obdarowanego 
jak również i  u darczyńcy.  Radość obdarowywanego jest  potwierdzeniem, że 
niespodzianka się udała. 

Jednak nie zawsze tak jest.  Zacznijmy od tego, że są ludzie, którzy z 
natury nie lubią zaskoczeń i takim ludziom niespodzianek sprawiać nie należy.  
Wymaga tego etyczna reguła: „nie czyń drugiemu tego, co mu nie miłe, tak jak 
nie  chciałbyś  aby  tobie  czyniono  to,  czego  nie  lubisz”.  Szczególnie  trzeba 
uważać z prezentami.  Nawet jeśli  ktoś akceptuje podarunki, to nie każdy dar 
może mu się podobać. Z prezentem trzeba właściwie utrafić, bo w przeciwnym 
razie stanie się on tzw. „gównostojką” lub „kurzołapką” i będzie bezużytecznie  
leżał  gdzieś  na  dnie  szuflady  albo  na  półce  pośród  innych  klamotów,  lub 
zostanie postawiony chwilowo w widocznym miejscu i  wyeksponowany,  gdy 
darczyńca nas właśnie odwiedza. Nieprzemyślany podarunek w postaci żywego 
zwierzęcia może stanowić nie tylko duży kłopot dla obdarowanego, ale też może 
źle się skończyć dla tego zwierzęcia.  

Niespodzianka w formie potajemnie przygotowanego wydarzenia może 
również przynieść więcej szkody niż pożytku, szczególnie jeśli  wiąże się to z 
organizowaniem  czasu  obdarowanego  bez  jego  wiedzy  i  zgody.  Nie  każdy 
ucieszy się z biletu na konkretną imprezę lub nawet wyjazdu na zagraniczną 
wycieczkę,  jeśli  w  tym  czasie  zaplanował  sobie  coś  innego.  Typowym 
przykładem  organizacji  komuś  czasu,  tak  często  pokazywanym  na 
amerykańskich filmach,  jest  sytuacja,  kiedy bez wiedzy i  zgody danej  osoby,  
organizuje się jej urodziny lub jakąś inną okolicznościową imprezę. Jest to tzw.
„surprise party” czyli przyjęcie-niespodzianka. Ktoś wraca do domu po całym 
dniu ciężkiej pracy, jest zmęczony, boli go głowa i chciałby walnąć się na łóżko, 
a tu nagle zapala się światło i dwadzieścia osób wrzeszczy: „surprise, surprise!”.  
Tak zaskoczony solenizant zwykle sili  się na uśmiech, ale nie zawsze jest  to  
uśmiech szczery.  Znane są również przypadki doprowadzenia kogoś niemal do 
zawału serca, kiedy pozoruje się jego porwanie, po to by w końcu dowieźć go 
do miejsca celebrowania wieczoru kawalerskiego.  

Niespodzianka, zwłaszcza w postaci prezentu, musi być rozpoznana w 
chwili jej urzeczywistnienia, po czym powinna przestać być już niespodzianką. 
Ktoś obdarowany powinien wiedzieć, od kogo otrzymał prezent. Utrzymująca 
się niepewność w tej kwestii może wywoływać różne podejrzenia, spekulacje,  
wywołujące  stan  napięcia  a  nawet  dość  duży  stress.  Przypuśćmy,  że  ktoś 
otrzymuje  paczkę od nieznanego nadawcy z jakimś cennym przedmiotem lub 
niezamówiony  towar  ze sklepu internetowego i  nie  wiadomo,  czy wysłał  ją 
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przyjaciel, czy wróg. A może zrobił to jakiś cichy wielbiciel? A co, jeśli jest to 
forma łapówki wysłana w celu nakłonienia kogoś do wyrażenia przychylności w 
określonej  sprawie,  np.  aby uzyskać przychylny wyrok sądowy,  przyspieszyć 
przyjecie  pacjenta  do  szpitala  lub  wykonanie  operacji,  wpłynąć  na  czyjąś 
urzędniczą decyzję,  zaliczyć jakiś przedmiot czy zdać egzamin? Być może w tej  
sytuacji  lepiej  nie  odbierać  paczek od niezidentyfikowanych  nadawców,  a  w 
każdym razie  nie  powinni  odbierać  takich paczek ci,  którzy z racji  swojego 
zawodu  lub  stanowiska  są  narażeni  na  korupcyjne  propozycje.  Jeśli  
niespodzianką ma być przesyłka z prezentem w środku, to już w momencie  jej  
odbioru  adresat  powinien  się  dowiedzieć,  kim jest  nadawca tej  przesyłki.  W 
przeciwnym razie ma prawo jej nie przyjąć.

Sprawianie niespodzianek innym tylko po to, by zadowolić siebie, nie 
jest działaniem zbyt szlachetnym. Gdy jego celem jest wywoływanie radości u 
drugiego  człowieka,  to  takie  działanie  jest  godne  pochwały,  ale  tylko  pod 
warunkiem,  że  zostanie  właściwie  obmyślone  i  zrealizowane.  Planowanie 
niespodzianek,  zwłaszcza  w  postaci  prezentów,  jest  nie  lada  sztuką.  Należy 
najpierw  rozpoznać,  czy  dana  osoba  lubi  niespodzianki;  jeśli  nie,  to  lepiej  
porzucić  zamiar  jej  sprawienia.  Następnie  trzeba  z  dużą  dozą 
prawdopodobieństwa przewidzieć, co może jej  sprawić przyjemność oraz czy 
wiążące się z niespodzianką zaskoczenie nie spowoduje jakichś niepożądanych 
efektów  ubocznych.  Kolejnym  krokiem  jest  wybranie  właściwego  czasu, 
miejsca i okoliczności. Wnikliwość, przezorność i staranność w wykonywaniu 
tych  kroków  prowadzi  najczęściej  do  sukcesu,  na  który  wskazuje  szczery 
uśmiech na twarzy obdarowanego.

Jak już wcześniej powiedziano, niespodzianka jest szczególnego rodzaju 
tajemnicą, która jest utrzymywana tylko przez określony czas, po czym zostaje  
nagle  ujawniona,  wywołując  zaskoczenie.  Tego  rodzaju  doświadczenia,  jeśli 
tylko są przyjemne,  lubią szczególnie ludzie reaktywni, którzy traktują swoje  
życie  jako  nieustającą  serię  niespodzianek,  z  których  pewna  część  jest  
przyjemna,  a  pozostałe  –  wręcz  przeciwnie.  Przyjemna  niespodzianka  jest 
zawsze  traktowana  jako dar  losu,  a  przykra,  jako  nieszczęście  przez  ten  los 
sprawiane. Ludzie ci nie wierzą, że mogą mieć znaczący wpływ na wydarzenia 
w swoim życiu i uważają, że „co komu pisane, to go nie minie”. Jeżeli nawet są 
skłonni zgodzić się z tym, że ich działania mogłyby chociaż częściowo odwrócić 
zły los, to nie wiedzą jak to zrobić. Aby się o tym dowiedzieć, niekiedy udają 
się po poradę do różnych wróżbitów i jasnowidzów.

Ludzie  kreatywni  nie  czekają  na  prezenty  od  nieprzewidywalnego 
fatum, oni swoje życie nieustannie budują swoimi myślami, słowami i czynami. 
Swoje  zamysły  i  intencje  przemieniają  w  otaczającą  ich  rzeczywistość. 
Reaktywność  jest  symptomem  uwięzienia  w  iluzji  tego  świata,  a 
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kreatywność  jest  przejawem  świadomego  stwarzania  swojego  otoczenia . 
Jest  to  realizacja  jednej  z najbardziej  boskich cech,  jaką wszyscy zostaliśmy 
obdarzeni.  To  właśnie  ona  najlepiej  świadczy  o  tym,  na  czyj  obraz  i 
podobieństwo zostaliśmy stworzeni.

Każdy ma w sobie potencjał kreatywności, ale nie wszyscy zdają sobie z 
tego w pełni sprawę. Mało kto wie, jak ten potencjał uruchomić. Sprawa jest  
jednak bardzo prosta. Musimy tylko przyznać, że on istnieje  i aktywować go 
swoimi myślami, słowami i czynami. Reaktywność jest bierną postawą wobec 
życia, kreatywność jest  zawsze połączona z działaniem.  Nie oczekujmy więc 
radosnych niespodzianek od losu. Jeśli życie nam je sprawia, akceptujmy je i 
przyjmujmy z wdzięcznością, ale nie liczmy na to, że los będzie zawsze dla nas 
łaskawy. Niech naszą myślą przewodnią stanie się przysłowie: „Umiesz liczyć, 
licz  na  siebie”.  Zatem  nie  spodziewajmy  się  wciąż  prezentów  od  życia. 
Stwarzajmy  nieustannie  w  swym  życiu  to,  czego  chcemy  doświadczyć . 
Właśnie tak działa Bóg.

Hasło opracowano w 2020 roku. Powrót do spisu treści.

Normalność
Inspiracją  do  powstania  tego  hasła  był  film  Elizy  Michalik  

zamieszczony na YouTube: „Jestem innym tobą czyli o normalności”.

Określenie  „normalność”  pochodzi  od  słowa  „norma”  i  jego  sens 
wydaje się być oczywisty – chodzi o zgodność czegoś z normą. Jednak badając 
praktyczne  zastosowanie  tego  słowa  można  wyodrębnić  wiele  różnorodnych 
znaczeń.   Bo przecież  oświadczenie,  w którym ktoś oznajmia,  że jego  życie 
wreszcie wraca do normalności, nie jest tym samym co lekarskie orzeczenie, że  
ciśnienie  tętnicze krwi u danego pacjenta  i  jego waga są normalne.  Również 
stwierdzenie,  że  ktoś  jest  nienormalny,  ma zupełnie  inny wydźwięk (zwykle 
chodzi tu o jakąś dewiację lub nawet chorobę psychiczną).

Uniwersalny  Słownik  Języka  Polskiego  PWN438 wymienia  trzy 
znaczenia słowa normalność. Po pierwsze jest to stan wzorcowy, prawidłowy, 
czyli  pozostawanie  w  zgodności  z  normą.  Po  drugie  jest  to  zdrowie 
psychiczne i fizyczne. Po trzecie normalność oznacza życie toczące się według 
ustalonych, znanych, poprzednio stosowanych praw i zwyczajów. 

W  rzeczywistości  przestrzeń  znaczeniowa  tego  wyrazu  znacznie 
wykracza poza to, co sugerują słowniki i leksykony. Normalność może dotyczyć  

438 Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, wersja 2, PWN, 2008, hasło „normalność”.
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zarówno spraw czysto ludzkich jak i bytowania wszelkich istot żywych, może 
odnosić  się  też  do  świata  materii  nieożywionej,  jak  i  do  rzeczywistości  
niefizycznej, która dla ateistów  wydaje się być tylko obszarem abstrakcyjnych 
form  myślowych  podlegających  informatycznym  procesom,  a  którą 
reprezentanci  wielu  religii  i  szkół  ezoterycznych  mogliby  nazwać  światem 
ducha. Może odnosić się do wszystkiego, co można zaobserwować i opisać – 
zachowań,  stanów  fizycznych  i  psychicznych,  właściwości,  parametrów,  itp. 
Jest  więc nie tylko pojęciem niejednoznacznym,  ale też posiada przeogromny 
zbiór desygnatów, do których się odnosi i które określa.

Należy  ponadto  zauważyć,  że  słowniki  języka  polskiego  PWN 
wyodrębniają  zdrowie  psychiczne  i  fizyczne  jako  odrębne  znaczenie 
normalności, ale przecież owo zdrowie musi być w jakiś sposób rozpoznane. Co 
prawda można powiedzieć, że zdrowy jest ten, kogo lekarz za zdrowego uzna, 
jednak  wydając  orzeczenie  o  zdrowiu  zawsze  kieruje  się  on  jakimiś 
kryteriami.  Zatem  muszą  istnieć  jakieś  normy  które  wyznaczają  granice 
zdrowia  psychicznego lub  fizycznego  i  każdy  lekarz  musi  je  uwzględnić, 
wydając swoją diagnozę. Na przykład jeśli  przyjmiemy,  że zdrowie implikuje 
pełną  sprawność  fizyczną,  oraz że  jest  normą,  iż  człowiek zdrowy fizycznie 
musi  mieć  sprawne  obie  nogi,  więc  jeśli  ktoś  jest  kulawy lub  beznogi,  nie 
spełnia tej normy, bo ma trudności z poruszaniem się i pod tym względem nie 
można go uznać za w pełni zdrowego i normalnego. Jeśli przyjmiemy, że normą 
jest, iż skurczowe ciśnienie tętnicze krwi nie powinno przekraczać 140 mm Hg, 
to  każde  większe  ciśnienie439 należy  uznać  za  nienormalne  i  świadczące  o 
chorobie.  Przykładem z  dziedziny  psychiatrii  są  różne  nieuzasadnione  lęki  i 
fobie. Normalny, zdrowy psychicznie człowiek przejawia strach głównie wobec 
realnego zagrożenia. Jeśli jednak ktoś panicznie się boi np. kontaktów z innymi 
ludźmi  (antropofobia),  lub  co  gorsza  przejawia  nieokreślone  lęki,  których 
przyczyn nie potrafi nawet podać, to nie jest to normalne440 i  nie świadczy o 
zdrowiu psychicznym. Zatem orzeczenie zdrowia psychicznego i fizycznego to 
nie jest widzimisię lekarza, ale zawsze musi być oparte o jakieś normy, więc 
można uznać, że to drugie znaczenie, podawane przez słowniki PWN, zawiera 
się w tym pierwszym.

Dlatego  wydaje  się,  że  można  wyróżnić  tylko  dwa  główne  odcienie 
znaczeniowe słowa normalność. Po pierwsze, normalność to zgodność istnienia 
czegoś lub zachowania się kogoś z istniejącymi zasadami, regułami, przepisami.  
A więc w pierwszym znaczeniu norma jest określona przez jakieś prawo, a 
normalność oznacza zgodność z tym prawem.  Tego rodzaju prawo może być 

439 Oczywiście  w braku  emocji  i  wysiłku  fizycznego.  Duży nakład  pracy fizycznej  lub  silne  
zdenerwowanie może doprowadzić do znacznie większego ciśnienia, co jest normalne.

440 Normą jest tu brak nieuzasadnionego lęku.
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ustanowione przez człowieka lub naturalne.  Prawa stanowione zazwyczaj nie 
reprezentują  wartości  absolutnych,  ale  są  wyrazem  preferencji  tego,  kto  je 
wykreował.  Wyjątkiem  są  tu  prawa  zwyczajowe,  które  nie  mają  ściśle 
określonych  autorów,  ale  powstają  w  wyniku  powszechnej  akceptacji 
wieloletnich,  a  nawet  wielowiekowych  tradycji.  Prawa  naturalne są  to  nie 
wykreowane  przez człowieka prawa wszechświata, które opisują jego działanie. 
Są one na ogół zgodne z prawami naukowymi, ale znacznie wykraczają poza to, 
czym  zajmuje  się  oficjalna  nauka441.  Wszelkie  prawa  stanowione  oparte  są 
zwykle  na tworzeniu zakazów (np.  zakazu posiadania  narkotyków),  nakazów 
(np. nakazu zapinania pasów bezpieczeństwa) lub prawnie określonych swobód 
(np. prawa do strajku). W społeczeństwach cywilizowanych normalnością jest 
powszechne respektowanie tych praw. W odniesieniu do praw naturalnych, 
normalnością jest działanie tych praw. Przykładem normalności w pierwszym 
odcieniu  znaczeniowym jest  zgodność  postępowania  człowieka  z  przyjętymi 
przez  niego  zasadami  etycznymi,  stosowanie  się  do  przepisów  ruchu 
drogowego,  płacenie  podatków,  przestrzeganie  obowiązujących  w  danej 
społeczności  obyczajów  i  zasad  zachowania  się.  Przykładem  tego  typu 
normalności w odniesieniu do praw naturalnych ogłaszanych przez naukę jest  
powszechne podleganie prawu grawitacji442,  podczas gdy lewitacja byłaby już 
stanem nienormalnym443.

Przykładem normalności  w pierwszym znaczeniu,  odnoszącym się do 
świata  niefizycznego  (świata  ducha)  jest  podleganie  powszechnie 
obowiązującemu  po  tamtej  stronie  prawu  naturalnemu:  „Podobne  przyciąga 
podobne”.  O  istnieniu  tego  prawa  donosi  wielu  badaczy  świata  ducha.  W 
świecie  niematerialnym jest  to  jedno  z  głównych  praw.  Większość  ludzi  po 
śmierci  przechodzi na tamtą stronę z dużym zestawem przekonań. Jeżeli  dwa 
byty  niefizyczne  mają  podobne  przekonania,  to  powstaje  siła  działająca 
podobnie jak magnes, która ich do siebie przyciąga. Jeśli tych bytów jest więcej, 
to wówczas ta siła wzrasta. Owa zgodność przekonań często prowadzi do tego, 
że  przyciągane są do siebie bardzo duże grupy istnień, tworząc po tamtej 
stronie terytoria systemów przekonań, gdzie dostają się wszyscy, pochodzący 
z  różnych  czasów,  których  łączy  wspólna  wiara.  W  ten  sposób  tworzą  się 
„nieba” katolików, prawosławnych, protestantów, świadków Jehowy, amiszów, 
baptystów,  muzułmanów,  itp.  Jednakowoż gdy ktoś  za życia  nie  był  zbytnio 

441 Obecnie  modnym pojęciem,  które  traktuje  rzeczywistość  w sposób  holistyczny i  znacznie 
wybiega poza dotychczas uznawaną naukę, jest hiperfizyka. 

442 Stan nieważkości należy też uznać za normalny,  ponieważ wynika on z prawa grawitacji  i  
powstaje gdy tej grawitacji brakuje (np. pobyt w kosmosie z dala od wielkich mas gwiazd i 
planet)  lub  gdy  siła  grawitacji  jest  niwelowana  przez  siłę  odśrodkową  (pobyt  na  orbicie 
wokółziemskiej). 

443 W świetle hiperfizyki zapewne lewitacja byłaby już stanem normalnym.
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indoktrynowany, ma umysł otwarty i nie jest zamknięty w skorupie własnych, 
sztywnych poglądów i wierzeń, to może ominąć terytoria systemów przekonań i  
zajść  znacznie  wyżej444.  I  to  jest  normalne.  Jeśli  jednak  ktoś  był  bardzo 
przywiązany do życia ziemskiego i nie może się pogodzić z tym, że opuścił ten 
świat, bo coś, co jest na tym świecie, bardzo go przyciąga i zatrzymuje, lub jeśli  
jest ogarnięty bardzo destruktywnymi myślami, to może bać się, nie chcieć, lub 
nie znaleźć w sobie dość sił, aby go porzucić. Wówczas pozostaje na Ziemi i 
czasem przez niektórych jest określany jako tzw. „dusza pokutująca”.  I to jest 
odstępstwo od normy.  

Po drugie,  normalność  to  zgodność stanu istnienia czegoś lub kogoś 
ze  zbiorem przejawów istnienia  uznawanych za normalne i  stanowiących 
wzorzec stanów prawidłowych (albo  niezgodność stanu istnienia czegoś lub 
kogoś  ze  zbiorem  przejawów  istnienia  uznawanych  za  nienormalne i 
stanowiących  wzorzec  stanów  nieprawidłowych)445.  Owe  wzorcowe  zbiory 
stanów  istnienia  stanowią  tutaj  normy.  Oczywiście  prawa  stanowione  lub 
zwyczajowe  też  można  uważać  za  swojego  rodzaju  normy,  albowiem każde 
takie  prawo  można  przyjąć  za  wzorzec  normatywny  (przecież  powszechnie 
stosuje  się  określenie  norma  prawna),  więc  oba  odcienie  znaczeniowe 
normalności nie są w sensie logicznym rozłączne i częściowo nakładają się na 
siebie. Jednak normalność wyznaczona przez prawa stanowione lub zwyczajowe 
jest zwykle wymagana, nierzadko pod groźbą kary lub napiętnowania, podczas 
gdy  normalność  określona  przez  wzorce  nie  musi  powodować  takich 
konsekwencji.  Owe  wzorce  mogą  dotyczyć  wielu  dziedzin,  np.  psychologii, 
psychiatrii, socjologii, biologii, meteorologii, medycyny, techniki, itp. 

Najczęściej  występującym  przypadkiem  normalności  w  drugim 
znaczeniu  jest  zgodność  z  wyrażoną  ilościowo  normą,  czyli  z  zawartą  w 
określonym  zakresie  miarą  liczbową,  uznaną  za  właściwą,  pożądaną lub 
obowiązującą w jakiejś  dziedzinie.  W tym znaczeniu mówi  się  o  wszelkich 
normach medycznych, na przykład wzrostu, wagi, ciśnienia krwi, temperatury 
ciała,  częstotliwości  akcji  serca,  a także o  laboratoryjnych normach składu 
chemicznego  krwi,  zawartości  glukozy,  cholesterolu,  itp.  Historycznie  rzecz 
biorąc były to zwykle wartości  ustalane na podstawie pomiarów i obserwacji  
osób zdrowych,  ale obecnie coraz częściej  są one ogłaszane arbitralnie  przez 
różne  medyczne  gremia,  których  źródłem inspiracji  są  często  różne  firmy  i 

444 Tu  też  działa  prawo  „podobne  przyciąga  podobne”,  bo  człowieka  z  otwartym  umysłem 
przyciągają  inni  ludzie  z  otwartym umysłem,  a  oni  przebywają  na  wyższym poziomie  (w 
wyższym wymiarze, w wyższej gęstości) rzeczywistości niefizycznej.

445 To, którą wersję definicji przyjmiemy, zależy od tego, których stanów jest mniej. Jeśli więcej  
jest stanów prawidłowych, a zdecydowanie mniej nieprawidłowych, wówczas lepiej definicję 
normalności oprzeć na stanach nieprawidłowych.
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korporacje farmaceutyczne.  Temu szczególnemu znaczeniu podlegają również 
różnego  rodzaju  normy  techniczne, określające  na  przykład  właściwości 
fizyczne  i  chemiczne  różnych  materiałów  lub  wagę  i  wymiary  określonych 
przedmiotów. Normy techniczne są zwykle ustalane autorytatywnie, najczęściej  
ze  względu  na  wygodę  ich  zastosowania  oraz  kompatybilność446.  W  tym 
znaczeniu mówi się o opracowywaniu norm, ujednolicaniu norm, a także, co 
szczególnie  dotyczy  na  przykład  norm  medycznych  oraz  niektórych  norm 
budowlanych, o zaniżaniu i zawyżaniu norm.

 Przykładem normalności społecznych sposobów bycia jest stosowanie 
się do zasad savoir-vivre'u, które stanowią pożądane wzorce zachowań nie tylko 
dla dam i dżentelmenów, ale dla wszystkich, którzy chcą być uważani za osoby 
kulturalne.  Przestrzeganie  konwenansów towarzyskich  nie  jest  obowiązkowe, 
ale  w pewnych  kręgach i  środowiskach są  one  uważane  za  normalne,  a  ich 
ignorowanie  przez  kogoś  zwykle  skutkuje  nadaniem mu  etykietki  gbura  czy 
człowieka  źle  wychowanego.  Przykładem  odchyleń  od  normy  w  dziedzinie 
meteorologii są coraz częściej występujące anomalie klimatyczne i pogodowe.  
Medycyna określa stany prawidłowe organizmu, które są zgodne z przyjętymi 
normami i świadczą o zdrowiu, ale częściej definiuje raczej stany nienormalne, 
które  określają  objawy  danej  choroby  i  które  stanowią  podstawę  do  jej  
rozpoznania.

Regulacja  i  dostosowywanie  różnych  parametrów normatywnych  pod 
kątem zgodności  z  określoną  normą  nazywa  się  normalizacją447.  Jednak  ten 
zabieg stosowany jest nie tylko w nauce i technice. Istnieją procesy społeczne, 
których  celem  jest  normalizowanie  naszych  poglądów,  przekonań,  a  nawet 
naszej moralności. My wszyscy jesteśmy już od dzieciństwa ujednolicani pod 
kontem  dostosowania  do  norm  narzucanych  przez  cywilizację,  w  której 
przychodzi  nam  żyć.  Proces  wychowawczy  jest  ewidentnym  przykładem 
programowania ludzkiego umysłu. Ten sam efekt powodują środki masowego 
przekazu,  a  zwłaszcza  telewizja  i  Internet.  Normalizacja  świadomości  jest  
pożądanym  celem  niemal  każdej  władzy,  ponieważ  ułatwia  sterowanie  i 
manipulowanie masami.

446 Na przykład aby gniazda i wtyki pasujące do określonego komputera, laptopa czy smartfona,  
pasowały również do wszystkich innych komputerów, laptopów i smartfonów.

447 Przykładem może być normalizacja dźwięku. Często zdarza się, że niektóre nagrania są bardzo 
ciche, a inne bardzo głośne. To powoduje, że słuchacz musi wciąż zwiększać lub zmniejszać 
głośność  urządzenia  odtwarzającego.  Normalizacja  dźwięku  nagrania  uwalnia  go  od  tych 
czynności. Może się ona dokonywać ręcznie przez zastąpienie nagrania nieznormalizowanego 
nagraniem  znormalizowanym  (np.  za  pomocą  darmowego  programu  Audacity),  albo 
automatycznie  przy  odtwarzaniu  (taką  opcję  oferują  różne  urządzenia,  jak  na  przykład  
telewizory, amplitunery, odtwarzacze video lub odtwarzacze dźwięku.
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Kryteria  normalności  mogą  być  ilościowe  lub  jakościowe  i  zawsze 
sprowadzają się do porównania stanu obecnego z jakimś układem odniesienia 
istniejącym w teraźniejszości lub w przeszłości. Przykładem meteorologicznym 
kryterium  ilościowego  mogą  być  normy  średniej  temperatury  powietrza  w 
cieniu w danym miesiącu,  ustalane od bardzo dawna (zapewne od czasu gdy 
wynaleziono termometr). Na podstawie pomiaru obecnych średnich temperatur 
możemy niewątpliwie stwierdzić, że wykraczają one poza te normy i następuje  
globalne ocieplenie. Przykładem kryterium jakościowego jest fakt intensywnego 
topnienia  lodowca  na  Grenlandii  i  Antarktydzie,  co  w  bardziej  odległej 
przeszłości nie miało miejsca448. Innym przykładem kryterium ilościowego jest 
podwyższenie  ilości  białych  ciałek  krwi  u  osób  zaatakowanych  przez  jakąś 
bakteryjną  infekcję,  a  przykładem kryterium jakościowego  jest  towarzyszący 
temu ból głowy. 

Mimo dość  szerokiego i  trochę  rozmytego zakresu znaczeń jakie  ma 
pojęcie  normalności,  można by próbować  wykreować  takie  jego  objaśnienie, 
które odnosiłoby się do każdego z tych znaczeń, włączając w to pojmowanie 
normy jako prawa, jak również normy jako wzorca. Proponowana tu definicja 
normalności odnosząca to pojęcie do wszystkiego co istnieje jest następująca:  
Normalność jest  stanem bycia (istnienia)  zgodnym z przyjętymi normami i 
zawierającym się  w  ustalonym przez te  normy,  dopuszczalnym zakresie. 
Owe  normy  są  w  tej  definicji  traktowane  bardzo  szeroko  i  mogą  stanowić 
zarówno określone  zbiory praw,  zasad,  przepisów i  reguł  oraz zwyczajów,  a  
także  zbiory  stanów  istnienia,  wzorcowe  cechy  i  właściwości,  jak  również 
pewne dokładnie określone miary ilościowe. Dlatego definicja ta pasuje do obu 
odcieni znaczeniowych wymienionych poprzednio. 

Normy często są  odzwierciedleniem przyjętych  w danej  społeczności 
zwyczajów i  tradycji  trwających  lata  lub nawet  wieki.  Takie  normy dawniej  
wystarczały na bardzo długo. Jednak świat współczesny stale przyspiesza i jest  
pełen nieustannych zmian, dlatego jedne normy zanikają, inne się zmieniają, a  
jeszcze inne dopiero powstają.  To,  co kiedyś  było  uznane za normalne,  dziś 
bywa  uznawane  za  dalekie  od  normalności,  a  niekiedy  nawet  za  coś 
patologicznego. To, co kiedyś było niedopuszczalne, dziś jest traktowane jako 
normalne.  Normy istniejące  w danym czasie,  nie tylko zwyczajowe ale  też i  
wszelkie inne, ulegają transformacji i zmieniają się w nowe normy, nierzadko 
niekompatybilne z poprzednimi, a niekiedy nawet z nimi sprzeczne. Istotne jest  
więc pytanie: w jaki sposób ustanawia się nowe normy i przekształca istniejące? 
Istnieje pięć sposobów ich stanowienia:

448 Oczywiście fakt topnienia lodowca można również wyrazić ilościowo, np. poprzez określenie 
ilości ton stopionego lodu w ciągu roku.
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 Na  podstawie  pomiarów  lub  obserwacji  tych  stanów  istnienia,  dla 
których  normy  chcemy  ustalić.  W  przypadku  tworzenia  norm  z 
wykorzystaniem pomiarów i wyliczeń nierzadko wykorzystuje się dane 
statystyczne, przyjmując za normalne te stany istnienia, które występują 
najczęściej i mieszczą się w pewnych założonych granicach. Za pomocą 
pomiarów i obserwacji ustala się często normy medyczne, fizjologiczne, 
techniczne,  itp.  Również  zmiany  ludzkich  zachowań  podlegają 
obserwacjom  i  starannej  analizie,  co  prowadzi  do  aktualizacji 
istniejących reguł. 

 Eksperymentalnie,  na  podstawie  przygotowanych  doświadczeń. 
Przykładem  może  być  badanie  wytrzymałości  liny  na  zerwanie,  co 
prowadzi  do  ustalenia  normy  maksymalnego  obciążenia  liny, 
oczywiście  po  uwzględnieniu  odpowiedniego  współczynnika 
bezpieczeństwa449.

 Na podstawie rozważań teoretycznych, które mogą niekiedy implikować 
określone doświadczenia, lub jeśli  nie jest to możliwe, pozostawać w 
granicach  czystej  teorii.  Wiele  naukowych  teorii  prowadzi  do 
powstawania różnych norm.

 Normy niekiedy są również przyjmowane arbitralnie, autorytatywnie, ex 
cathedra  (na  przykład  kiedy  nie  mamy  odpowiedniej  wiedzy  i  nie 
potrafimy  stanu  normalnego  dokładnie  określić  ani  metodami 
empirycznymi  ani opierając  się na określonych teoriach lub działamy 
pod  naciskiem określonych  sił,  zwłaszcza  politycznych).  Przykładem 
norm ustalanych arbitralnie są wszelkie normy prawne, choć nierzadko 
są  one  przyoblekane  w  uzasadnienia  psychologiczne,  społeczne, 
światopoglądowe lub polityczne. Innym przykładem są normy oparte na 
religijnych wierzeniach osadzonych na dogmatach,  których nie wolno 
kwestionować  i  które  są  ogłaszane  arbitralnie  przez  religijnych 
przywódców.

 Normy, zwłaszcza dotyczące ludzkich zachowań, zmieniają się również 
spontanicznie, wskutek pewnych procesów społecznych prowadzących 
do zmian obyczajów i powszechnie uznawanych tradycji. Dzieje się to 
głównie  w  wyniku  rozwoju  indywidualnej  świadomości  jak  również 
rozwoju  duchowego całego społeczeństwa,  które  coś,  co  kiedyś  było 
uznawane za słuszne i  potrzebne, zastępuje czymś innym,  co obecnie 
wydaje  się  być  lepsze  od  poprzedniego.  Konstatacja,  że  coś  jest 

449 Najpierw  ustala  się  przeciętne  obciążenie,  przy  którym  lina  się  zrywa,  a  potem  dla  
bezpieczeństwa  przyjmuje się jako normę obciążenie kilkakrotnie mniejsze.
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przeżytkiem  i  trzeba  to  zmienić,  stanowi  zawsze  impuls  do 
poszukiwania czegoś nowego. 

Normalność na co dzień

Pojęcie  normalności  w  znaczeniu  potocznym  jest  zwykle  mocno 
zawężone,  ponieważ  po  pierwsze  najczęściej  ogranicza  się  do  oceny 
określonych ludzkich cech i zachowań oraz wybranych wydarzeń i sytuacji, a po 
drugie  jest  na  ogół  (z  niewielkimi  wyjątkami)  mocno  indywidualistyczne  i 
subiektywne.  Nawet  jeśli  funkcjonują  pewne  społeczne  wzorce  normalności 
obowiązujące  w  danym  czasie  i  w  danym  środowisku,  to  niemal  każdy 
interpretuje je „po swojemu”. 

W odniesieniu do ludzi stwierdzenie:  „On jest  normalny”,  najczęściej  
znaczy,  że  ów  ktoś  jest  zdrowy  psychicznie  i  fizycznie  (nieupośledzony). 
Stwierdzenie to może również oznaczać, że ta osoba niczym się nie wyróżnia, 
jest  przeciętna,  zwyczajna  oraz  zachowuje  się  w  sposób  typowy,  zgodny  z 
oczekiwaniami,  właściwy  dla  określonej  kategorii  ludzi  i  kompatybilny  z 
obowiązującym w danym miejscu,  środowisku i  czasie wzorcem kulturowym 
lub  praktyką  obyczajową.  W  tym sensie  w  Uniwersalnym  Słowniku  Języka 
Polskiego mówi  się  o  „normalnym  oszuście”  i  „normalnym  chamstwie” 450. 
Określenie  „nienormalny”  wskazuje  na  ogół  na  osobę  chorą  psychicznie  lub 
upośledzoną fizycznie, a w najlepszym razie na jakiegoś dziwaka czy odmieńca, 
który czuje inaczej niż inni (np. brak mu empatii), myśli inaczej niż inni, mówi  
nie to co inni i  zachowuje się inaczej  niż inni.  Orzeczenie nienormalności  w 
stosunku do określonej osoby ma zazwyczaj negatywne konotacje.

W odniesieniu do tego co się stało, do konkretnego stanu czy sytuacji,  
jeśli na pytanie: „Co słychać?”, ktoś odpowiada: „U mnie wszystko w normie”, 
to nie ma na myśli żadnej zgodności z jakimiś regułami, zbiorami czy liczbami, 
ale po prostu chce powiedzieć, że u niego nic złego się nie dzieje, wszystko jest 
w porządku,  że spotyka się w życiu z typowymi  wydarzeniami,  które go nie 
zaskakują i które akceptuje. W języku używanym na co dzień „normalnie” w 
takim kontekście oznacza więc „tak jak zazwyczaj”, norma jest tu odniesieniem 
się  do  stanu  trwającego  w  przeszłości.  Jeśli  ktoś  mówi  na  przykład,  że  po 
ciężkiej chorobie wraca do normy, to znaczy, że wraca do stanu (wyglądu, wagi, 
stanu  ducha,  sił  witalnych,  itp.)  sprzed  choroby.  Gdy ktoś  oznajmia,  że  po 
urlopie wrócił  do normalności,  to znaczy,  że w czasie urlopu jego tryb życia 
znacznie się różnił od tego, jaki poprzednio był jego udziałem na co dzień, a po 
zakończeniu  wakacji  wszystko  zaczęło  podążać  znów  według  ustalonych 

450 Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, wersja 2, PWN, 2008, hasło „normalny”.
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poprzednio  sposobów.  Zatem  nienormalność  wydarzenia,  stanu  lub  sytuacji  
można  czasem  rozumieć  w  sposób  neutralny  jako  coś  nietypowego, 
niecodziennego, nadzwyczajnego, niezwykłego, ale najczęściej pojmuje się ją z 
pejoratywnym  odcieniem  jako  rzecz  niewłaściwą,  nieodpowiednią, 
nieprawidłową, błędną.

Stosunek większości ludzi do normalności jest ambiwalentny. Z jednej 
strony nie chcą się oni zbytnio wyróżniać swoim sposobem bycia, ale z drugiej  
strony chcą być nieprzeciętni. W sytuacjach codziennych ludzie na ogół dążą do 
normalności,  a nawet do pewnego rodzaju ujednolicenia.  Przykładem jest  lęk 
przed byciem niemodnym, bo ten, który jest niemodny, jest w pewnym sensie 
nienormalny.  W  modzie  normalność  wiąże  się  ze  skłonnością  do  pewnej 
unifikacji  i podporządkowania się aktualnym trendom. Jeżeli  pojawia się nurt  
malowania grubych brwi czy przyklejania długich, sztucznych rzęs, to bardzo 
wiele kobiet w ten nurt się włącza. Jeśli pojawia się moda na noszenie spodni  
dżinsowych z mniej  lub bardziej  licznymi  dziurami na nogawkach, to bardzo 
wiele  młodych  dziewczyn,  niektórzy  młodzi  mężczyźni,  a  niekiedy  nawet 
starsze osoby zaczynają za nią podążać. Jeśli  pojawia się moda na tatuaże, to  
wielu zaczyna w ten sposób „ozdabiać” swoje ciało.

W ramach tej powtarzalności istnieje jednak pewna niepowtarzalność. 
Tu  właśnie  objawia  się  wspomniana  wcześniej  ambiwalencja.  W sytuacjach 
codziennych dwie młode kobiety mogą nosić takie same, modne  dżinsy i gdy 
się  zobaczą  na  ulicy,  nie  psuje  im  to  nastroju.  Jednak  w  sytuacjach 
niecodziennych  jest  trochę  inaczej.  Mimo to,  że  żadna  kobieta  nie  wybierze 
niemodnej  sukni  balowej,  to  jednak  gdy  dwie  damy  pojawią  się  w  dwóch 
modnych, ale identycznych kreacjach, to może im to całkowicie popsuć humor 
na cały wieczór.  Ludzie w kwestiach mody chcą być, przynajmniej do pewnego 
stopnia, powtarzalni, ale w kwestach osobistego piękna i urody chcą być raczej  
niepowtarzalni. 

Lęk  przed  nienormalnością  jest  nie  tylko  kwestią  indywidualną,  ale 
obejmuje  także  pewne  zbiorowości.  Przyjęcie  określonych  wzorców 
normalności  może  w  jakimś  stopniu  wynikać  z  zaspokojenia  potrzeby 
przynależności  społecznej  do  określonej  grupy,  która  daje  swoim członkom 
poczucie  bezpieczeństwa.   Dotyczy  to  zwłaszcza  ludzi  konserwatywnych,  o 
zachowawczych  poglądach,  którzy boją  się  zmian  uderzających  w ich  wiarę 
oraz zaburzających ich zwyczaje i tradycje. O ile własne poglądy i przekonania  
uważają za zgodne z obowiązującymi ich  normami, o tyle wszystkich, którzy 
głoszą coś innego niż to, w co oni wierzą, traktują jako wrogów. Siebie uważają  
za  normalnych,  ale  na  przykład  wyznawców  innych  religii  uznawanych  za 
pogańskie lub nieprzyjazne, czy ludzi o odmiennych preferencjach seksualnych 
postrzegają  jako  nienormalnych.  Często  wiąże  się  to  z  jakąś  formą 
nacjonalizmu,  której  towarzyszy  obawa  o  pozbawienie  ich  tożsamości 
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narodowej.  Dlatego  boją  się  obcych  zwyczajów451 i  przeciwstawiają  się 
integracji  różnych narodów, niepokojąc się możliwością utraty wypracowanej  
przez nich kultury narodowej oraz ich najświętszych tradycji.  Z tego powodu 
przyjmują, że normę stanowią owe tradycje, a wszystkich innych, którzy do tej 
normy  nie  pasują,  traktują  jako  zagrożenie.  Boją  się  panicznie  nie  tylko 
wszelkich zmian, ale też wszelkich różnic. W ich mniemaniu, to co ludzi różni,  
to nierzadko również ich dzieli. Tak więc lękając się różnic, sami wytwarzają 
podziały i kreują swoich wrogów. Niestety,  każdy lęk może w końcu zrodzić 
agresję.  Oczywiście  żadna  agresja  nie  jest  rozwiązaniem,  ale  przestraszeni 
zwykle myślą, że jest.

Granice normalności

Zarówno całe  narody,  jak  i  ich  części,  grupy etniczne,  zawodowe,  a 
także  pojedynczy ludzie  określają  dla  siebie,  a  czasem też  i  dla  innych,  co 
jeszcze  jest  normalne,  a  co  już  nie.  Zależy  to  zarówno  od  stanu  globalnej 
kultury, jak i od indywidualnych preferencji. Zatem dla  każdej normy zostają 
wytyczone  pewne,  niekiedy  nawet  ściśle  i  dokładnie  wyznaczone,  granice 
normalności.  Rzecz  jasna  są  one  wytyczane  przez  określonych  ludzi,  na 
podstawie  różnych,  dowolnie  przyjmowanych,  często  bardzo  subiektywnych 
przesłanek,  dlatego  można  zaryzykować  twierdzenie,  że  wszystkie  normy są 
względne,  a zatem i  normalność też  jest  pojęciem względnym.  Oczywiście 
normy są również zmienne zarówno w czasie jaki w przestrzeni. To, co jest 
normalne w jednym kraju, może nie być normalne w innym. Na przykład to co 
jest  normalne w Polsce i  w innych  krajach Unii  Europejskiej,  może nie być 
normalne  w  Indiach,  Arabii  Saudyjskiej,  Kuwejcie  czy  Zjednoczonych 
Emiratach  Arabskich.  To  co  jest  do  przyjęcia  dla  potomków  australijskich 
kolonistów, może być nie do przyjęcia dla Aborygenów i odwrotnie. To co jest  
normalne  dla  plemion  zamieszkujących  dżunglę  amazońską,  może  być 
niedopuszczalne dla mieszkańców Rio de Janeiro i vice versa. Również to, co 
było  normalne  w  dawnych  czasach,  może  nie  być  normalne  obecnie.  Na 
przykład legalne niegdyś niewolnictwo dziś potraktowano by jako bezprawne 
pozbawienie  wolności.  Egzekwowanie  istniejącego  w  średniowieczu  prawa 
pierwszej  nocy dziś uznano by za gwałt.  W XIX wieku w Wielkiej  Brytanii 
stosunki homoseksualne uważano za nienormalne i karano więzieniem (Oscar 
Wilde został  za ich uprawianie skazany na 2 lata ciężkich robót),  obecnie w 
krajach  zachodnich  nie  są  one  karalne  i  większość  ludzi  je  akceptuje,  choć 
niektóre  środowiska  konserwatywne  wciąż  uważają  je  za  zboczenie.  Zatem 
pojęcie normalności  jest  często relatywne, płynne i  zamazane.  Co prawda 
451 Na przykład w Polsce usiłowano rozpowszechnić tradycję obchodzenia święta Halloween, ale 

wciąż  nie  udało  się  tego  osiągnąć  w  pełni,  wskutek  ostrej  reakcji  niektórych  środowisk  
konserwatywnych i części kleru kościoła katolickiego.  
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można by usiłować wprowadzać do różnych teorii pojęcie normy absolutnej, ale 
w praktyce takich norm po prostu się nie spotyka.

W  dawnych  czasach  wszelkie  normy były  względnie  trwałe  i  dosyć 
stabilne. Kształtowały się one w ludzkiej świadomości pod wpływam nawyku, 
w efekcie  wielokrotnego powtarzania  określonych  zachowań.  Jeśli  zmieniały 
się,  to  bardzo  powoli.  Najbardziej  sztywne  zawsze  były  i  są  nadal  normy 
religijne,  które  dla  wielu  wyznawców  danej  religii  stanowią  równocześnie 
normy moralne. Często nie zmieniają się one przez dziesięciolecia a nawet przez 
wieki. Jednak obecnie świat mocno przyspieszył,  ludzie szybko dostają się na 
inne  kontynenty,  łatwo  kontaktują  się  za  pomocą  powszechnie  dostępnych 
urządzeń  telekomunikacyjnych  i  są  poddawani  indoktrynacji  poprzez  środki 
masowego  przekazu.  Niegdyś  ludzie  mieszkali  przez  całe  życie  w  jednej  
miejscowości, a jeśli nawet przemieszczali się, to zazwyczaj  w promieniu nie  
większym niż 200-300 km452. Dziś w krótkim czasie mogą oblecieć cały świat i 
poznawać  nowe  wzorce  obyczajowe.  To  powoduje,  że  granice  normalności  
zmieniają się szybko i rozszerzają. Dlatego też najbardziej płynne są niektóre 
normy obyczajowe, zwłaszcza te dotyczące mody, sposobów ubierania się, oraz 
akceptowalnych zachowań.

Odmienne spojrzenia na normalność

Obecnie  istnieje  tendencja  do  wychodzenia  poza  pojmowanie 
normalności w sensie psychologicznym i społecznym jako respektowania zbioru 
typowych lub zalecanych norm, zasad, poglądów i zachowywania się zgodnie z 
narzuconymi  kulturowo  wzorcami.  Tendencję  tę  wyrażają  słowa,  które  już 
dawno temu wypowiedział  bodaj  Vincent  van Gogh:  „Normalność  to  droga 
asfaltowa:  wygodnie  po  niej  chodzić,  ale  nie  rosną  na  niej  kwiaty”.  Każdy 
człowiek  jest  unikalną  osobowością,  która  chciałaby  wyrażać  siebie  w 
specyficzny,  jedyny  w swoim rodzaju  i  niepowtarzalny  sposób.  Chociaż  we 
wszystkich  ludziach  jest  już  od  urodzenia  zapisany  program  przejawiania  
własnej,  niepowtarzalnej   indywidualności,  ten  świat  tłamsi  ów  program, 
narzucając ludziom określone normy i żądając ich przestrzegania. Nawet jeśli  
nie są to normy sankcjonowane prawem, to i tak wielu ludzi ugina się pod presją 
wymogu bycia normalnym. Na przykład lęk przed byciem odmieńcem skłania w 
Polsce  wielu  zagorzałych  ateistów do  poddania  sakramentowi  chrztu  swoich 
dzieci, aby potem w przedszkolu czy w szkole nie doświadczały negatywnych 
skutków swojej „nienormalności”. Jednak świat się zmienia i coraz więcej ludzi 
zaczyna  przejawiać  odmienne  spojrzenie  na  normalność.  Normalność  u 
niektórych  przestaje  być  wyłącznie  respektowaniem  norm  i  naśladowaniem 

452 Stwierdzenie  to  dotyczy  zwykłych,  przeciętnych  ludzi.  Byli  wówczas  podróżnicy,  kupcy,  
którzy przemieszczali się na dużo większe odległości.
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wzorców,  ale  staje  się  też  przyjmowaniem  i  kształtowaniem  odpowiedniej 
postawy wobec nich samych, wobec innych, wobec życia i wobec otaczającego 
ich świata.

Eliza Michalik, we wspomnianym filmiku na YouTube: „Jestem innym 
tobą czyli  o normalności”453, mówi:  „Przywykło się myśleć, że normalność to  
jest pewien zespół poglądów, idei, może jakaś wiara religijna... Normalność nie  
jest  to  pogląd,  nie  jest  to  idea,  która  rodzi  się  w  głowie,  to  nie  jest  coś  
intelektualnego  co  sobie  wymyślamy,  wypracowujemy.  Normalność  to  jest  
pewna postawa, niezależna od poglądów, niezależna od wiary, niezależna od  
wartości i niezależna od przekonań. Normalność jest pewną postawą, pewnym  
stosunkiem do życia,  stosunkiem do drugiego człowieka przede wszystkim...”. 
Niewątpliwie  życie  ludzkie  jest  również  procesem  społecznym  i  dlatego 
normalność  może  być  wyrażana  poprzez  odpowiedni  stosunek  do  drugiego 
człowieka wynikający z tego, jak tego człowieka postrzegamy. Eliza Michalik 
powołując  się  na  zwyczaje  starożytnych  Majów  mówi  dalej:  „Majowie  
starożytni pozdrawiali się zdaniem 'Jestem innym tobą'. Jestem innym tobą – to  
jest  normalność”,  to  jest  to,  „kiedy  patrzysz  na  innego  człowieka  i  widzisz  
innego siebie”. 

Ale to nie tylko starożytni Majowie rozumieli tę prawdę. Ewangeliczne 
przesłanie „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” też ją wyraża, bo przecież 
zalecając  traktowanie  innych  tak  jak  siebie,  w  rzeczywistości  sugeruje,  aby 
postrzegać siebie w innych.  W hinduizmie istnieje stara zasada „tat twam asi”, 
którą  pojmuje  się  tak,  że  człowiek  rozumiany  jako  indywidualna  jaźń  jest  
tożsamy  z wszechświatem,  z  wszystkim  co  jest.  Współcześni  hinduiści 
interpretują tę zasadę następująco: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego  
bo tyś jest  swym bliźnim”454.   Jednak w Indiach idzie się jeszcze dalej.  Owa 
formuła „tat twam asi” może być rozumiana również jako afirmacja obecności  
cząstki  Boga  w  każdym  człowieku.  Dotyczy  to  również  tradycyjnego 
hinduskiego  powitania.  Owo  powitanie  wypowiadane  przy  użyciu  słowa 
„Namaste”455 , które może być również wyrażane gestem (dłonie złożone przy 
klatce  piersiowej  na  wysokości  serca),  oznacza  dosłownie  „Pokłon  tobie”. 
(namach  –  pochylać  się,  kłaniać  się,  te  –  ty).  Ale  może  być  ono  również 
interpretowane po rozłożeniu go na „na” i „ma” i wtedy oznacza „nie moje”. 
Implikuje  wówczas  takie  znaczenie,  że  w każdym z nas  istnieje  pierwiastek 
boski,  który nie  należy do  nas,  ale  do  siły  wyższej.  I  wówczas  pojawia  się 
najwznioślejsza interpretacja słowa „Namaste”: „Bóg we mnie pozdrawia Boga 

453 Eliza Michalik, Jestem innym tobą czyli o normalności, YouTube, 26 lipca 2019.
454 Helmer Ringgren,  Åke V.  Ström,  Religie  w przeszłości  i  w dobie  współczesnej,  Książka i 

Wiedza, 1975, s. 341
455 W innym dialekcie słowem tym jest „Namaskar”.
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w tobie”456.   Tym pozdrowieniem możemy witać  wszystkich  –  znajomych  i 
nieznajomych,  przyjaciół  i  wrogów,  bogatych  i  biednych,  wykształconych  i 
niewykształconych,  mistrzów i  uczniów, świętych i  grzeszników, bo przecież 
witamy  nie  tyle  ego  konkretnej  osoby,  ale  to,  co  w  niej  najwznioślejsze, 
najpiękniejsze,  najszlachetniejsze,  najwspanialsze,  boskie.  Zatem  Hindusi  
dostrzegają w drugim człowieku nie tylko odbicie siebie, ale i odbicie Boga. 

Z  treści  wypowiedzi  autorki  wspomnianego  filmiku  na  YouTube 
wynika, że ową utożsamianą z normalnością, pożądaną postawą człowieka jest  
tolerancja  pozytywna,  która  nie  potępia  ale  akceptuje,  bo nie  uznaje  jedynie 
słusznej  prawdy.  Widząc  w  drugim  człowieku  siebie,  nie  tolerujemy  go  w 
poczuciu własnej lepszości tylko dlatego, że przyznajemy mu prawo do błędu, 
ale nasza akceptująca postawa wobec niego wynika ze zrozumienia,  że nasze 
postrzeganie  świata,  nasz  sposób  na  życie  i  nasze  prawdy nie  są  lepsze  od 
innych,  są  jednymi  z  wielu.  Ludzie  muszą  się  różnić,  również  swoimi 
przekonaniami na temat rzeczywistości, bo świat bez różnic byłby niesamowicie 
nudny. Różnice nie powinny być jednak powodem do powstawania agresji, do 
szukania wrogów, do tworzenia się zantagonizowanych stron i  do wzajemnej  
walki między nimi.  Eliza Michalik mówi dalej:  „Jeśli  walczymy o to, co nas  
różni, zawsze zyskują politycy z obu stron. My, normalni ludzie, nie zyskujemy  
nic na walce. Popatrzmy na różnice jak na szanse. Dlaczego różnice miałyby  
nas  skłonić  do  wojny,  do  boju,  do  plucia  na  siebie?...  Nie  ma nic  bardziej  
inspirującego niż różnice. W momencie, gdy zaczyna się różnica zdań, dla mnie  
zaczyna się  dyskusja,  robi  się  ciekawie.  Każdy  człowiek,  który  jest  inny ode  
mnie,  który  jest  innym  mną,  stwarza  mi  możliwość  nauczenia  się  czegoś,  
doświadczenia czegoś, przeżycia czegoś, stwarza mi możliwość spojrzenia na  
pewną  rzecz  z  innego  punktu  widzenia.  Umiejętność  patrzenia  na  sprawy  z  
różnych punktów widzenia jest jedną z największych ludzkich umiejętności”.  

Podobny pogląd na normalność wyrażają  również inni  internauci.  Na 
przykład Agnieszka na wymienionej  w przypisie stronie internetowej pisze 457: 
„Normalność  to  poszanowanie  godnego  życia,  to  harmonia  świata  
wewnętrznego  i  zewnętrznego.  Być  normalnym  to  pozwolić  sobie  na  swą  
niepowtarzalność, jednocześnie nie ograniczając nikogo i niczego. To niesienie  
dobrego słowa, to zdrowa relacja łącząca każdego indywidualistę. Normalność  
to  nie  życie  według  określonych  zasad,  a  jedynie  akceptacja  ich  i  szukanie  
siebie w tym jednolitym świecie”.

456 Są również nieco inaczej wyrażone interpretacje np. „Pierwiastek boski we mnie pozdrawia 
pierwiastek boski  w Tobie”,  „Światło  we mnie kłania  się światłu  w tobie”,   „Kłaniam się  
boskości w tobie z boskości we mnie.”

457 https://psychologiazycia.com/granice-normalnosci-czy-jestem-normalnym-czlowiekiem/
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A więc czym jest normalność? Zgodnością z prawem? Odpowiadaniem 
wzorcom?  Nieodbieganiem  zbytnio  od  wartości  przeciętnej?  Szanowaniem 
zarówno własnych jak i cudzych wyborów? A może normalność to tolerancja  
dla wszystkich nienormalności? Odpowiedź jest bardzo prosta i brzmi podobnie 
jak  wytłumaczenie  pojęcia  wynalazku  podane  niegdyś  przez  pewnego 
przedstawiciela  Urzędu  Patentowego.  Otóż  ów  urzędnik  powiedział,  że 
wynalazek  to  jest  to,  co  Urząd  Patentowy  uzna  za  wynalazek.  Podobnie 
moglibyśmy powiedzieć, że pojęcie normalności zależy wyłącznie od tego, co 
kto  uzna  za  normalne.  Owo  uznanie  zależy  od  miejsca,  czasu  oraz  od 
przekonań  i  preferencji  konkretnych  osób,  a  w ostatecznym rezultacie  –  od 
poziomu ich rozwoju. Ujawnienie wyboru tego, co kto uważa za normalne, jest 
wizytówką każdego człowieka. Można by powiedzieć: „Powiedz mi, co uznajesz  
za normalne, a powiem ci kim jesteś”.

Normalność  jest  procesem  przechodzenia  od  respektowania 
narzuconych  nam  zewnętrznych  wzorców  istnienia,  do  akceptacji  dyrektyw 
płynących z wewnętrznej mądrości. Od opierania się na prawach stanowionych 
przez twarde ludzkie serca, które wprowadzają dysonans do naszego świata,  aż 
do  zrozumienia  sensu  praw naturalnych,  które  umacniają  jego  harmonię.  Na 
każdym etapie  tego  procesu  normalność  znaczy coś  innego,  ale  ostatecznym 
jego  celem,  a  zatem  i  ostatecznym  przejawem  normalności  jest  miłość 
bezwarunkowa. Powrót do spisu treści  .

Hasło opracowano w 2019 roku.

Obietnica
Obietnica ma miejsce wówczas, jeśli ktoś wiążąco oznajmi, że dokona 

czegoś w bliskiej lub dalszej przyszłości, że za jego sprawą coś się stanie, że coś  
zrobi,  coś  komuś  załatwi,  coś  przekaże  czy  podaruje,  że  zachowa  się  w 
określony  sposób,  podejmie  jakieś  działania,  itp.   Obietnica  zawsze  jest 
wypowiadana  z  deklaracją  intencji  jej  dotrzymania,  jest  więc  szczególnego 
rodzaju  oznajmieniem,  że  to,  co  głosi,  stanie  się  na  pewno,   że  obiecujący 
uczyni to, co obiecuje uczynić. Znaczenie tego słowa jest więc bliskie znaczeniu 
wyrazu przyrzeczenie.

Każda  umowa,  kontrakt  czy porozumienie  stron,  zawarte  zarówno w 
formie pisemnej jak i ustnej,  zawierają w sobie obietnicę ich dotrzymania. Taka 
obietnica  przybiera  tu  formę  zobowiązania  obu  umawiających  się  stron  do 
wykonania  określonych  czynności,  którego  niedotrzymanie  pociąga  za  sobą 
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określone skutki prawne, na przykład w postaci kary umownej lub czasem jest 
nawet powodem cywilnego procesu sądowego. Umowa najczęściej  zawierana 
jest  pomiędzy  dwiema  stronami458,  z  których  jedna  zobowiązuje  się  do 
dotrzymania pewnych obietnic w zamian za dotrzymanie określonych obietnic 
drugiej strony. 

Szczególnymi  przypadkami  obietnicy  są  przysięga i  ślubowanie. 
Wyróżnia je to, że przedmiotem obietnicy nie jest jakaś błaha sprawa ale zwykle  
rzecz  doniosłej  wagi.  Przysięgi  i  ślubowania  są  często  składane  w  sposób 
uroczysty  i  w  obecności  świadków  w  urzędach,  sądach,  kościele  i  innych 
szacownych miejscach, nierzadko według z góry ustalonych tekstów, zgodnych 
z tradycją  lub wymaganych przez prawo. Przykładem może być  tu przysięga 
małżeńska, przysięga wojskowa, przysięga prawdomówności składana w sądzie, 
ślubowanie poselskie, ślubowanie radnego, sędziego, przysięga Hipokratesa, itp.

Przysięga  małżeńska  składana  jest  zarówno  w  Urzędzie  Stanu 
Cywilnego jak i w różnych kościołach, ale treści tych przysiąg mogą być różne.  
Zwykle zawierają deklarację wierności w takiej czy innej  formie, a w kościele  
katolickim  przyrzeka  się  nawet  nierozerwalność  małżeńską  aż  do  śmierci.  
Przysięga wojskowa to uroczystość w czasie której  nowo przyjęci  do wojska 
żołnierze (rekruci) składają ślubowanie w obecności  kolegów, przełożonych i 
zaproszonych  gości.  Przysięga  składana  w  sądzie  to  uroczyste  i  złożone  w 
świadomości  odpowiedzialności  karnej  zapewnienie  świadka,  że  składając 
zeznania będzie mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Ślubowania osób 
wypełniających  doniosłe  funkcje  społeczne,  polityczne  czy  państwowe  są 
przyrzeczeniem  wierności,  rzetelności,  bezstronności   i  uczciwości  w 
wypełnianiu  powierzonych  im  obowiązków.  Na  przykład  składana  do  dziś 
przysięga  Hipokratesa  jest  zobowiązaniem  do  przestrzegania  podstawowych 
zasad etyki lekarskiej.

 Obietnica  różni  się  od  zwykłego  oznajmienia  planów na  przyszłość 
tym,  że  zawiera  zobowiązanie  jej  dotrzymania.  Niestety,  nie  wszystkie 
przyrzeczenia są dotrzymywane. Obietnicę można odwołać lub złamać. Można 
też złożyć fałszywą obietnicę z ukrytym zamiarem jej  niedotrzymania. Ludzie 
nieuczciwi, aby w sposób niegodny osiągnąć swoje cele, potrafią kusić, zwodzić 
i łudzić obietnicami, których nigdy nie zamierzają spełnić. Nawet jeśli w grę nie 
wchodzi zaplanowana nieuczciwość, to jednak trzeba ze smutkiem stwierdzić, 
że wielu ludziom brakuje zarówno zdolności do umiejętnego planowania swego 
życia,  jak  również  odpowiedzialności  za  swoje  postanowienia  i  rozdają  na 
prawo i lewo, czasem nawet bez złych intencji, obietnice bez pokrycia, których 
nie potrafią potem dotrzymać.  Są też i tacy,  którzy w dobrej  wierze obiecują 

458 Są oczywiście również umowy wielostronne.
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wręcz gruszki na wierzbie, jak na przykład ojciec, który mówi ciężko choremu, 
bliskiemu  śmierci   synowi:  „obiecuję  ci,  że  wyzdrowiejesz”459. 
Niedotrzymywanie  obietnic  jest  zjawiskiem  nagminnym,  dlatego  nie  bez 
powodu wymyślono powiedzenie: „Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość”.

Ponieważ  każda  obietnica  dotyczy bliższej  lub  dalszej  przyszłości,  a 
żadna  przyszłość  nie  jest  w  stu  procentach  przewidywalna,  zatem  żadna 
obietnica nie daje stuprocentowej gwarancji jej dotrzymania. Niepewność losu 
wyrażają  różne  powiedzenia  i  przysłowia,  chociażby  to:  „Indyk  myślał  o  
niedzieli a w sobotę łeb ucięli”. W każdej chwili można zachorować lub nawet 
umrzeć.  Zawsze  też  mogą  się  pojawić  wydarzenia  nieprzewidywalne,  które 
mogą  utrudniać  lub  wręcz  uniemożliwić  dotrzymanie  danego  słowa.  Gdy 
wystąpi taka sytuacja, obiecujący, gdy tylko jest fizycznie i psychicznie do tego 
zdolny,  musi  niezwłocznie powiadomić o owej  niespodziewanej  przeszkodzie 
tego, któremu coś obiecał  i  w uzgodnieniu z nim dokonać,  jeśli  to możliwe, 
korekty  obietnicy,  np.  przesunąć  ustaloną  datę  jej  realizacji,  albo  –  jeśli  
dotrzymanie słowa jest niemożliwe – całkowicie ją odwołać.

Niestety, nierzadko dochodzi do złamania obietnicy w sytuacji, gdy nie 
istnieją  żadne  ważne,  obiektywne  powody  uniemożliwiające  jej  spełnienie. 
Niektórzy  mają  w  sobie  zbyt  mało  konsekwencji,  są  chwiejni  przy 
podejmowaniu  decyzji  i  łatwo  się  wycofują  z  przyjętych  już  planów  na 
przyszłość.  Nie  wynika  to  z  ich  złej  woli,  ale  raczej  z  braku  woli.  Ich 
niestabilność psychiczna implikuje częstą zmianę decyzji w sprawie powziętych 
już postanowień. Tacy ludzie łatwo odwołują złożone już obietnice, a nawet nie 
dotrzymują ich bez uprzedzenia. Istnieją również i tacy, dla których życie jest  
głównie grą o korzyści i którym równocześnie brakuje honoru i uczciwości. Są 
oni  zawsze  gotowi  złamać  dane  słowo,  jeśli  tylko  jego  niedotrzymanie 
przyniesie  większą  korzyść  niż  dotrzymanie.  Często  usprawiedliwiają  swoje 
postępowanie  przedstawiając  naciągane  lub  wręcz  kłamliwe  powody.  Na 
przykład ktoś nie mając nic ciekawszego do zrobienia przyjmuje zaproszenie od 
mało atrakcyjnej osoby lub umawia się z nią na spotkanie, ale w międzyczasie  
otrzymuje od kogoś innego o wiele bardziej interesującą propozycję spędzenia 
czasu. Przyjmuje więc bez wahania tą nową propozycję i odwołuje umówione 
poprzednio spotkanie pod pretekstem nawału pracy, choroby, itp. 

459 Takie  deklaracje,  które  mógłby  złożyć  tylko  Bóg,  dość  często  są  wypowiadane  w 
amerykańskich  filmach.  Są  one  raczej  wyrazem  bezsilności  niż  omnipotencji.  Gdyby 
powiedziano tylko to: „zrobię wszystko co w mojej mocy abyś wyzdrowiał”, „wierzę w twój  
powrót do zdrowia”,  lub „będę się modlił o twoje wyzdrowienie”, to te stwierdzenia byłyby 
wiarygodne. Ale nie należy obiecywać czegoś, czego nie można dotrzymać, jeśli nie jest się  
cudotwórcą.
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Mimo  to,  że  ludzie  często  łamią  dane  słowo,  istnieje  powszechne 
przekonanie,  że  obietnic  należy  dotrzymywać.  Taka  cecha  charakteru 
obiecujących  jest  jedną  z  wysoce  pożądanych  cnót.  Ktoś,  kto  zawsze 
dotrzymuje obietnic, jest uważany za kogoś, na kim można  polegać. Wzorem 
do naśladowania jest tu wychwalany przez kronikarzy i sławiony w beletrystyce  
rycerz  Zawisza  Czarny z  Garbowa,  który miał  zawsze  dotrzymywać  danego 
słowa.  Wymóg  spełniania  obietnic  jest  zwykle  umieszczany  w  większości 
kodeksów  moralnych.  Jeśli  nawet  istnieje  pewna  skłonność  do  wybaczania 
błahych i mało ważnych, niedotrzymanych przyrzeczeń, to złamanie przysiąg i  
ślubowań jest powszechnie potępiane, zwłaszcza wtedy, gdy do nadawania im 
powagi  i  mocy  wykorzystywano  symbole  religijne  (przysięga  na  Biblię,  na 
Święty  Krzyż,  itp.).  Krzywoprzysięstwo  sądowe  jest  karane  więzieniem. 
Potępienie łamania przysiąg jest również powszechne w literaturze. Już Adam 
Mickiewicz w Świteziance pisał:

Lecz czy dochowa przysięgi?
"Dochowaj, strzelcze, to moja rada:

Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!

I biada jego złej duszy!"

Nawet  poprzez  baśnie  przekazywany  jest  imperatyw  dotrzymywania 
przyrzeczeń („Pomnij coś mi obiecała gdyś ze studni wodę brała”).

Bywają również obietnice dawane pod namową lub wręcz wymuszone, 
składane  na  czyjąś  usilną  prośbę  czy nawet  na  żądanie.  W najłagodniejszej  
formie są to stwierdzenia tego typu: „Proszę, obiecaj, że nie powiesz jej o tym”, 
„Obiecaj,  że  się  zajmiesz  tą  sprawą”,  „Obiecaj,  że  z  nim  porozmawiasz”, 
„Obiecaj,  że  nie  zdradzisz  moich  planów,  bo  to  ma  być  niespodzianka”, 
„Obiecaj, że przyjdziesz”, itp. Niekiedy ktoś nalega, by złożyć  mu obietnicę „w 
ciemno”, gdy jeszcze nie wiadomo o co chodzi, na przykład tak:  „Powiem ci  
coś ważnego, ale przyrzeknij, że nikomu nie powiesz”. Czasem żądanie złożenia 
i  dotrzymania  obietnicy  wyrażone  jest  w  kategorycznej  formie,  a  nacisk 
wywierany na tego, kto ma obietnicę spełnić, jest bardzo wielki, przybierając 
nawet  formę  ultimatum.  Bywa,  że  w  celu  zwiększenia  presji  żądający 
wykorzystuje  swój  autorytet,  na  przykład  przełożonego,  rodzica  lub  innego 
członka rodziny, wymagając od obiecującego lojalności.  Zdarza się też i tak, o 
czym  już  wspomniano,  że  ktoś  żąda  złożenia  przysięgi  odwołującej  się  do 
symboli wiary religijnej,  a więc na przykład przysięgi składanej na Biblię, na 
Święty  Krzyż  czy  nawet  bezpośrednio  w  obliczu  Boga  jako  świadka.  Taka 



453

forma przysięgi ma wywołać lęk przed karą boską w przypadku jej złamania i w 
ten sposób zmusić do jej dotrzymania.

Obietnice  wymuszone nierzadko wywołują  różne konflikty lojalności. 
W najprostszym przypadku jest to problem lojalności wobec jednej osoby, która 
skutkuje nielojalnością wobec innej  osoby.  Na przykład ojciec mówi synowi: 
„Obiecaj, że nie powiesz mamie, że widziałeś mnie z panią Krysią. Wiesz, my  
mężczyźni musimy być solidarni”. Ów syn, starając się być lojalnym wobec ojca, 
staje  się  nielojalny  wobec  matki,  której  przecież  też  lojalność  się  należy.  
Czasami  lojalność  wobec kogoś skutkuje  wręcz nieuczciwością.  Na przykład 
matka mówi córce: „Obiecaj, że gdy przyjdzie pani Ada, powiesz, że mnie nie  
ma”.  Nakłanianie do złożenia takiej obietnicy jest równocześnie nakłanianiem 
do kłamstwa. Córka najprawdopodobniej  ulegnie autorytetowi matki i postąpi 
tak jak ona chce, ale będzie to dla niej antywychowawcza lekcja nieuczciwości 
w życiu codziennym.  Przykładem wymuszonej  obietnicy wziętym z literatury 
jest przysięga wierności złożona na Święty Krzyż, do jakiej hetman Radziwiłł  
nakłonił Kmicica. 

Powstaje  pytanie,  kiedy  obietnic  należy  dotrzymać,  a  kiedy  można 
pozwolić sobie na ich złamanie? Czy można złamać przysięgę lub ślubowanie? 
Nie ma na te pytania  jednoznacznej  odpowiedzi.  Istnieje  imperatyw moralny 
nakazujący dotrzymywanie danego słowa. Słowność jest cechą ludzi prawych, 
domaga się jej honor i uczciwość. O tych, którzy nie dotrzymują obietnic, mówi 
się, że „robią z gęby cholewę”. Również prawo wymaga dotrzymywania umów. 
Niektórzy  podchodzą  do  kwestii  spełniania  przyrzeczeń  w  sposób  tak 
rygorystyczny, że uważają dane komuś słowo za święte, którego nie można w 
żadnych  okolicznościach  złamać.  Jednak  są  niewątpliwie  takie  sytuacje,  że 
dotrzymanie obietnicy mogłoby wywołać jakieś zło, którego można by uniknąć 
nie dotrzymując jej. Najlepiej byłoby takich obietnic w ogóle nie składać, ale 
bywa  czasem  i  tak,  że  w  momencie  przyrzekania  czegoś  negatywne 
konsekwencje  owego  przyrzeczenia  nie  są  jeszcze  widoczne.  Niewątpliwie 
problematyczne  jest  też  dotrzymywanie  obietnic  wywołujących  konflikt 
lojalności wobec rożnych osób, jak również konflikt lojalności z uczciwością. 
Również i tu najlepiej by było takich przyrzeczeń w ogóle nikomu nie dawać,  
ale  niestety  często  są  one  mniej  lub  bardziej  wymuszone.  Tylko  od  siły 
charakteru danej  osoby zależy czy zdoła  się  ona  oprzeć wywieranym na nią 
naciskom. Niestety wielu ludzi ulega im dla świętego spokoju. 

Wydaje  się,  że  rygoryzm  domagania  się  bezwzględnego  spełnienia 
obietnicy lub nawet dotrzymania przysięgi za wszelką cenę jest błędem. Istnieje  
pewna hierarchia wartości moralnych, w której dotrzymanie obietnicy zajmuje  
wysoką,  ale  jednak  nie  najwyższą  pozycję.  Najbardziej  znaczącym  układem 
odniesienia,  stanowiącym  najważniejsze  kryterium  wszelkiego  dobra,  jest 
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miłość  bezwarunkowa.  Jest  to  równocześnie  największy  imperatyw  moralny 
chrześcijaństwa, który nakazuje kochać Boga ze wszystkich swych sił i kochać 
bliźniego  jak siebie samego. To właśnie z niego wypływa złota zasada, aby 
czynić  innym  to,  co  chcielibyśmy  aby  nam  czyniono.  Miłość  nie  żąda 
bezkrytycznego dotrzymywania  obietnic.  Miłość  jedynie  prosi,  aby dawać  ją  
innym,  aby ją  rozprzestrzeniać  – i  tylko  tyle.  Rozstrzygnięcie  dylematu,  czy 
dotrzymać danej obietnicy, czy nie,  zawiera się więc w odpowiedzi na pytanie:  
Jak  w  tej  sytuacji  postąpiła  by  Miłość?  Wszelkie  inne  uwypuklane  racje 
związane  z  tym  dylematem  są  fałszywe.  Wziętym  z  literatury  przykładem 
błędnego rozstrzygnięcia w tej kwestii jest wspomniana już wcześniej przysięga 
wierności  złożona  przez  Kmicica  hetmanowi  Radziwiłłowi,  który  okazał  się 
zdrajcą.  Kmicic  składając  ową przysięgę  czynił  to  w dobrej  wierze,  nic  nie 
wiedząc  o  planowanym  wiarołomstwie  hetmana.  Jednak  gdy  się  o  tym 
dowiedział,  uznał  za  słuszne  mimo  to  nie  złamać  tej  przysięgi,  wierząc  w 
obowiązek jej absolutnego dotrzymania, być może głównie z tego powodu, że 
składał ją na Święty Krzyż. Uznał się za przeklętego, który z jednej strony nie  
powinien jej dotrzymywać, ale z drugiej strony musi to zrobić. Błąd Kmicica  
polegał na tym, że uznał złożoną na Święty Krzyż przysięgę za ważniejszą od 
samego  Boga.  Krzyż  to  tylko  symbol  religijny,  przyjęty  przez  wyznawców 
chrześcijaństwa  znak  wiary,  natomiast  Bóg,  który  jest  Miłością,  dla  osoby 
wierzącej  powinien  być  Kimś  najważniejszym.  Boża  Miłość  nigdy  nie 
domagałaby  się  ślepego  posłuszeństwa  w dotrzymaniu  szkodliwej  obietnicy, 
bowiem jest  Ona  zawsze  po  stronie  dobra,  uczciwości  i  prawdy.  Lojalność 
Kmicica  wobec  towarzyszy  broni,  Boga  i  Ojczyzny  byłaby  zawsze  dużo 
ważniejsza  od  lojalności  wobec  zdrajcy,  który  podstępem  nakłonił  go  do 
złożenia  przysięgi.  Można  więc  nawet  powiedzieć,  że  Kmicic  miał  moralny 
obowiązek nie dotrzymać tej przysięgi, ale początkowo nie zrobił tego z powodu 
swojej  głupoty polegającej  na pomieszaniu hierarchii  wartości460.  Dopiero po 
pewnym czasie przejrzał na oczy. Oczywiście najlepiej by było, żeby w ogóle 
nie składał tej przysięgi. Taką zdecydowaną dyrektywę podał Jezus w Ewangelii  
według  św.  Mateusza:  „Słyszeliście  również,  że  powiedziano  przodkom:  nie  
będziesz  fałszywie  przysięgał,  lecz  dotrzymasz  Panu  przysięgi.  A  Ja  wam  
powiadam: Wcale nie przysięgajcie... Niech mowa wasza będzie: Tak, tak; nie,  
nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”461. 

W księdze trzeciej Rozmów z Bogiem Neale Donald Walsh przedstawia 
dość radykalną interpretację tego imperatywu:  

460 Usprawiedliwieniem jego  postawy mógłby  być  fakt,  że  myślał  on  tak,  jak  myślało  wielu 
współczesnych mu ludzi.

461 Mt  5, 33-37.
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„Patrząc na to, jakie życie wiedzie większość z was, w każdej obietnicy  
skrywa się  kłamstwo.  Skąd bowiem możecie  dziś  wiedzieć,  jakie  będą wasze  
uczucia i  co będziecie  chcieli  zrobić  w dowolnej  chwili  w przyszłości? Tego  
wiedzieć  nie  możecie,  gdyż  prowadzicie  życie  reaktywne.  Tylko  wtedy  gdy  
staniecie  się  istotami  prawdziwie  kreatywnymi,  możecie  składać  obietnice  
wolne od kłamstwa.

Istoty twórcze wiedzą, co będą czuły wobec danej  rzeczy w dowolnej  
chwili  w  przyszłości,  ponieważ  istoty  twórcze  stwarzają swoje  uczucia,  
kształtują je, a nie po prostu przeżywają.

Dopóki nie potrafisz  stworzyć swej przyszłości,  dopóty nie możesz jej  
przewidzieć.  Dopóki  nie  potrafisz  przewidzieć swej  przyszłości,  dopóty  nie  
możesz prawdziwie nic obiecać.

Ale nawet ten, kto tworzy i przewiduje swoją przyszłość, ma władzę – i  
prawo  –  aby  ją  zmienić.  Zmiana  jest  niezbywalnym  prawem  wszystkich  
stworzeń. Nawet więcej niż prawem, ponieważ prawo jest nadane.  Zmiana jest  
tym, co jest...   Zatem skoro jesteś zmianą – skoro  zmiana to w tobie  jedyna 
stała rzecz – nie możesz obiecać, że zawsze będziesz taki sam, bo skłamiesz.”462

Według Walsha wszyscy ludzie budują w sobie swoją własną prawdę, która z 
upływem czasu się zmienia, podlega ewolucji  i w końcu zaczyna się różnić o 
tego co, jak przysięgali, na zawsze miało pozostać ich prawdą.  Powstaje więc 
wtedy  głęboki  konflikt:  „Czy  mam  być  wierny  mojej  prawdzie  czy  mojej  
przysiędze?”  Jak  rozwiązać  ten  konflikt?  Autor  Rozmów  z  Bogiem daje  tu 
następującą radę:

„Zdradzenie samego siebie po to, aby nie zdradzić drugiego, to mimo  
wszystko zdrada. To zdrada najwyższego rzędu463”.

*** 

Jak to więc jest ze składaniem przyrzeczeń – czy obiecywać, czy też nie 
obiecywać,  czy  przysięgać,  czy  też,  jak  radzi  ewangelia  Mateusza  i  Neale  
Donald  Walsh,  wcale  nie  przysięgać?   Zauważmy,  że  z  racji  tego,  iż  nie 
jesteśmy  w  stanie  przewidzieć  przeszłości  z  absolutną  pewnością,  każda 
przysięga, nawet jeśli jest wypowiadana w dobrej wierze, jest tylko mniej lub 
bardziej  prawdopodobną  prognozą.  Czasami  wypowiadaną  z 

462 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga trzecia, s. 267-268.
463 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga trzecia, s. 271.
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prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, ale często dość niepewną. Już 
chociażby z  tego  powodu  lepiej  nie  przysięgać,  ale  ograniczyć  się  tylko  do 
stwierdzenia; „będę się starać”, „zrobię wszystko co możliwe aby to spełnić”,  
itp. Wierzący mogliby tu jeszcze dodać słowa: Jeśli Bóg pozwoli 464 lub „Jeśli 
Bóg pomoże”.

Zauważmy  też,  że  większość  obietnic,  a  zwłaszcza  niemal  każda 
przysięga jest skutkiem niewiary w ludzkie oświadczenia i deklaracje. Można 
przecież wcale nie obiecywać, tylko powiedzieć: „Zrobię to” i ta deklaracja w 
zasadzie  powinna  wszystkim  wystarczyć.  Niewątpliwie  tak,  ale  tylko  w 
przypadku gdy została wypowiedziana przez kogoś, komu można ufać, na kim 
można polegać, kto dotrzymuje obietnic. Taki ktoś nie musi obiecywać, ani tym 
bardziej  przysięgać,  aby  dotrzymać  danego  słowa.  Jeśli  jego  uczciwość  jest  
powszechnie  znana,  jak  to  miało  miejsce  w  przypadku  rycerza  Zawiszy 
Czarnego, nie ma potrzeby aby żądać od niego jakichś dodatkowych zapewnień. 
Jest  niewątpliwe,  że  ze  wszystkich  swych  sił  będzie  starał  się  spełnić  to  co 
zapowiedział,  a  gdy pojawi  się jakaś uniemożliwiająca to przeszkoda, będzie 
wiedział, jak wtedy się zachować. Jednak słowność jest niestety rzadkością i w 
stosunku do osób mających złą opinię pod tym względem, a także w stosunku 
do  większości  nieznanych  lub  mało  znanych  nam  ludzi  stosujemy  zasadę 
ograniczonego  zaufania  lub  nawet  całkowitego  braku  zaufania.   Żądanie 
przysięgi jest wyrazem nieufności wobec tych osób i ma na celu wymóc od nich 
dodatkowe  zobowiązanie,  uroczyste  zapewnienie,  że  słowo  zostanie 
dotrzymane.  Włączenie  do treści  przysięgi  symboli  religijnych  (Boga,  Biblii, 
krzyża, itp.) ma nadać jej dodatkowej mocy, bo wierzący zwykle boją się Boga i 
nie  chcieliby  się  Mu  narazić  poprzez  złamanie  takiej  przysięgi. 
Krzywoprzysięstwo sądowego świadka jest nawet karane więzieniem, co ma na 
celu  zniechęcić  go  do  kłamstwa.  Jednak  w  przypadku  braku  sankcji  za 
wiarołomstwo,  jak  to  ma  miejsce  w większości  sytuacji  życiowych,  wartość 
składanej  obietnicy jest  problematyczna  nawet  wtedy,  gdy ma ona  charakter 
uroczystej  przysięgi. Po co więc składać takie puste deklaracje bez pokrycia?  
Jeżeli  ktoś  jest  słowny,  to  słowa  dotrzyma  bez  przysięgania,  a  jeśli  jest  
niesłowny, to jego przysięga nie jest warta nawet funta kłaków. Przysięga jest  
więc zwykle deklaracją słowności wypowiadaną przez niesłownych 465. Gdy ktoś 
przysięga,  mówi  tylko  to:  Nie  zawsze  dotrzymuję  słowa,  ale  tym razem na 

464 Takie podejście  jest  typowe dla  świata  islamu,  gdzie  panuje  przekonanie,  że wszystko  się 
zdarza z woli Allacha. Każdy muzułmanin wypowiadając się na temat planów na przyszłość  
dodaje na koniec zwrot „inshallah” (inna pisownia to inshaallah lub insha allah), co oznacza 
„jeśli  Allach  pozwoli”.  W chrześcijaństwie  popularny jest  zwrot  „Tak mi dopomóż Bóg”, 
który w pewnym sensie usiłuje „wymusić” na Bogu poparcie. 

465 Nie dotyczy to oczywiście przysiąg wymaganych ustawowo lub zwyczajowo, które ktoś musi 
złożyć, aby postąpić zgodnie z prawem lub dopełnić jakiegoś wymaganego rytuału.
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pewno go dotrzymam, bo złożyłem przysięgę. Jednak to oświadczenie jest nic 
nie warte, bo czy można wierzyć temu, kto tylko od czasu do czasu dotrzymuje  
słowa?  Przekonanie,  że  poprzez  wymóg  składania  przysięgi  można  zmusić 
kogoś  nieuczciwego  do  uczciwości,  jest  złudne.  Dlatego  każda,  nawet 
najbardziej uroczysta przysięga, może zawierać w sobie największe kłamstwo.

Uczciwość  oznacza  konsekwencję  wyrażającą  się  w zgodności  słów, 
myśli i czynów, dlatego uczciwi zawsze dotrzymują danego słowa. Jeśli nie są 
pewni, czy będą w stanie go dotrzymać, to go nie dają. Nie muszą więc solennie  
obiecywać, uroczyście przyrzekać, składać doniosłych przysiąg czy ślubowań. 
Ich mowa jest:  Tak, tak; nie, nie.  Nie składajmy więc obietnic bez pokrycia. 
Nie  zmuszajmy  też  innych  do  ich  składania.  Dotrzymujmy  wszystkich 
swych zobowiązań zawsze,  gdy to tylko jest  możliwe.  Jednak z własnej 
inicjatywy  nigdy  nie  przysięgajmy466,  bo  każda  przysięga  nie  oparta  na 
rzetelnej,  kreatywnej  wiedzy  i  nie  zagwarantowana  uczciwością  jest 
potencjalnym kłamstwem. Bądźmy tylko uczciwi, to zupełnie wystarczy.
Hasło opracowano w 2016 roku. Powrót do spisu treści  .

Obraza
Słowo  obraza  funkcjonuje  w  dwóch  podstawowych,  ściśle  ze  sobą 

związanych znaczeniach: jako akcja i jako reakcja, jako czyn i jako jego skutek 
psychologiczny.  W pierwszym znaczeniu  obraza jest  świadomym działaniem 
polegającym na znieważeniu kogoś, obelżywym zachowaniu się wobec kogoś, 
uchybieniu czyjejś godności osobistej, oczernieniu, pomówieniu, zniesławieniu, 
wyszydzeniu  kogoś,  czy ubliżeniu  komuś.  Ten rodzaj  obrazy opisywany jest 
przez zwrot „obrazić kogoś”.  Można również obrazić grupę osób, a nawet cały 
naród (np. w antysemickich wypowiedziach).

Obraza w drugim znaczeniu jest zwykle reakcją na obrazę w pierwszym 
znaczeniu. Towarzyszy jej zwykle poczucie zniewagi, niezadowolenie z tego co 
się  stało  połączone  ze  złością  na  obrażającego,  która  może  nawet  czasem 
przybrać postać wielkiego gniewu. Zdenerwowanie wywołuje również objawy 
fizyczne, jak np. zmianę wyrazu twarzy czy czerwienienie się. Obrażony zwykle  
zmienia  swój  stosunek  do  obrażającego,  najczęściej  przestaje  się  do  niego 
odzywać,  czasem zrywa stosunki  towarzyskie,  wytacza mu proces  sądowy,  a 
niekiedy szuka nawet okazji  do zemsty.  Obraza w takim znaczeniu określana 
jest  zwrotem „obrazić  się na kogoś”. Obrażony najczęściej  jest  tym,  którego 

466 Składajmy z intencją ich dotrzymania tylko te przysięgi, które musimy złożyć, bo są od nas  
wymagane  przez  prawo  lub  tradycję.  Jednak  równocześnie  starajmy  się  aby  w  procesie 
rozwoju ludzkości zmienić prawo lub ukształtować tradycję tak, by składanie przysiąg nie było 
potrzebne. 
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znieważono. W rzadszych przypadkach obrażamy się na kogoś, bo on obraził 
naszego krewnego, przyjaciela,  czy kogokolwiek innego, kogo szanujemy.  W 
ten sposób wyrażamy solidarność z obrażonym. 

Czynniki  sprawcze  obrazy  mogą  mieć  różną  wagę,  od  nieumyślnie 
popełnionej  małej  gafy  po  duży  afront,  od  drobnego  nietaktu  po  wielką 
zniewagę.  Jednakże  reakcja  jest  zawsze  indywidualna.  Są  ludzie,  którzy 
obrażają się o byle co, są jednak również i tacy, których obrazić bardzo trudno. 
Niektórzy wiążą  obrazę  z  tzw.  „utratą  honoru”  czy „splamieniem honoru”  i 
wówczas reagują  gwałtownie i  zdecydowanie,  szczególnie wtedy,  gdy zostali  
znieważeni  publicznie.  W  dawnych  czasach  prowadziło  to  zwykle  do 
pojedynku. Dziś kończy się to w sądzie. 

Słowo obraza może jeszcze funkcjonować w nieco innym znaczeniu, np. 
w takich zwrotach jak obraza munduru, godła, moralności publicznej, dobrych 
obyczajów  czy  uczuć  religijnych.  Słowo  to  znaczy  wtedy  „naruszyć  coś”, 
„wykroczyć przeciw czemuś”. Nie jest tu wprost obrażany człowiek, ale rzecz, 
symbol,  zasada,  czy uczucie.  Rzecz jasna  mundur  czy godło  obrazić  się  nie 
mogą, więc nie ma wtedy obrażonych bezpośrednio.  Jest  jednak grupa ludzi, 
która  szanuje  tą  rzecz,  wierzy  w  ten  symbol,  przestrzega  tej  zasady,  czy 
przejawia to uczucie. Ludzie ci mogą poczuć się obrażeni pośrednio, bo chociaż 
ich  wprost  się  nie  znieważa,  jednak  szkaluje  się  to,  co  szanują,  czego 
przestrzegają i co kochają. 

Gdy obrażanie się jest związane z kwestią obyczajowości czy wierzeń, 
sprawa staje się bardzo śliska. Bardzo łatwo wtedy przekroczyć pewne granice,  
w obrębie których obrażać się nie powinno. W kwestii  obyczajowości można 
stworzyć  bowiem  całe  mnóstwo  drobnych  powodów  do  obrażania  się.  W 
stosunkach towarzyskich kilka nieprzemyślanych słów może popsuć atmosferę 
nie  tylko  chwilowo,  ale  czasem na  całe  tygodnie  czy miesiące.  W  różnych 
kulturach panują przy tym różne zwyczaje. Jeszcze dziś w niektórych, dla nas 
już egzotycznych społecznościach, gospodarz może się poczuć bardzo obrażony, 
gdy biesiadnik ani razu nie „beknie” przy stole. Również i w naszej kulturze np.  
niezauważenie nowej fryzury lub nowej sukni pani domu może ją przyprawić o 
zły  humor  i  sprawić,  że  będzie  przez  jakiś  czas  na  nas  patrzeć  „krzywym 
okiem”. Sprawa staje  się jeszcze bardziej  delikatna,  gdy chodzi o „obrażanie  
uczuć”, a zwłaszcza uczuć religijnych, dlatego że nie ma ścisłej definicji tego, 
co w tej kwestii należałoby uznać za obraźliwe. Wystarczy, że ktoś wyrazi się  
nieprzychylnie  o  dostojniku  kościelnym,  postaci  religijnej  czy  odniesie  się 
lekceważąco  do  jakiegoś  religijnego  symbolu,  a  już  staje  się  to  kamieniem 
obrazy. Np. pomnik stojącego papieża, przedstawionego w chwale i majestacie, 
nie  budzi  żadnych  zastrzeżeń.  Ale  niech  ktoś  przedstawi  go  powalonym  i 
zagrożonym przez kataklizm, wówczas zaraz podnosi się krzyk: „tu się obraża 
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nasze uczucia religijne”. Artystka, która umieściła na krzyżu niewłaściwą część 
ludzkiego ciała, staje nawet przed sądem. Piosenkarka za wygłoszenie własnych 
poglądów na temat pochodzenia Biblii zostaje skazana na pięć tysięcy złotych  
grzywny. Jeśli reżyser filmowy kręci film o Chrystusie, nie zachowując pełnej  
zgodności ze źródłami ewangelicznymi i obowiązującą dogmatyką, wywołuje to 
rozruchy a nawet dochodzi do spalenia kina467. Trzeba z przykrością stwierdzić, 
że źle się dzieje. Jeśli takie nastawienie do obrazy uczuć religijnych będzie się 
pogłębiać, to wkrótce zakwestionowanie przez niewierzącego jakiegoś dogmatu 
religijnego będzie skutkować sądem i wyrokiem skazującym.  Fundamentalizm 
religijny, osadzony na przekonaniu „tylko moja wiara jest prawdziwa i tylko te 
zasady  obyczajowo-moralne,  która  ona  głosi,  są  słuszne”,  prowadzi  do 
swoistego „dyktatu”. Wielu ludziom zamyka się usta tylko dlatego, że jakimś 
rygorystom  religijnym  nie  podoba  się  to,  co  ci  ludzie  powiedzieli.  Tacy 
fundamentalistycznie  nastawieni  wyznawcy  nierzadko  przeciwstawiają  się 
różnym  świeckim  działaniom.  Np.  pojawiają  się  ostre  protesty  z  powodu 
reklamowego  plakatu,  na  którym  widnieje  kuso  ubrana  dziewczyna  z 
odsłoniętymi piersiami, motywowane obrażaniem uczuć religijnych. Pojawiają 
się  żądania  zasłonięcia  części  postaci,  a  niektórzy  gorliwi  wyznawcy  tego 
poglądu czynią to na własną rękę za pomocą farby. Nikt jednak nie pyta, czy 
dokonane  w  ten  sposób  zakrycie  piękna  ludzkiego  ciała  nie  obraża  czyichś 
uczuć świeckich?468 Wydaje się, że w Polsce, z powodu takiego właśnie dyktatu, 
w XX wieku bardzo rzadko  pojawiały się  w środkach masowego przekazu 
reklamy  prezerwatyw469.  A  szkoda,  bo  mogłoby  się  to  przyczynić  do 
zmniejszenia  ryzyka  zachorowania  na  AIDS  czy  zagrożenia  chorobami 
wenerycznymi  oraz  do  zmniejszenia  liczby niechcianych  ciąż  i  nielegalnych 
aborcji.  Niestety,  nawet taki temat,  jak wychowanie  seksualne czy świadome 
rodzicielstwo cały czas był i wciąż jest mocno filtrowany przez stronę kościelną. 
Jeśli nawet jest w jakimś stopniu akceptowany, to tylko w świetle i pod kątem 
nauki kościoła.

W islamie religijny dyktat jest znacznie większy niż w chrześcijaństwie 
i  przybiera  niekiedy  wręcz  monstrualne  rozmiary.  Występuje  nie  tylko  w 
muzułmańskich  monarchiach  czy  dyktaturach,  ale  także  w  tzw.  republikach 

467 Chodzi o znany film Martina Scorsese „Ostatnie kuszenie Chrystusa”.
468 Niestety,  prawo nie zajmuje się świeckimi uczuciami. Wydaje się, że obecnie sądy bardziej  

chronią  przed  obrazą  uczuć  religijnych  niż  przed  naruszaniem konstytucyjnego  prawa  do 
wolności słowa.

469 Od wielu lat kilka stacji telewizyjnych próbowało nieśmiało nadawać takie reklamy w późnych 
godzinach wieczornych, ale reklamy pojawiały się sporadycznie, a niekiedy kończyło się to na  
paru próbach.  Tylko mało popularne telewizje dostępne jedynie  poprzez kabel czy satelitę  
nadawały regularnie reklamy towarów dostępnych w „sex-shopach”, np. Polonia 1. Obecnie, w 
połowie drugiej dekady XXI wieku, sprawa reklam prezerwatyw w TV ma się już znacznie 
lepiej.
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islamskich,  gdzie  ustawy  są  kontrolowane  pod  względem  ich  zgodności  z 
Koranem  i  nauką  proroka  Mahometa.  W  państwach  zorientowanych 
fundamentalistyczne  obowiązujące  prawo  opiera  się  całkowicie  na  religii. 
Wydaje  się tam wyroki  śmierci  nawet  na tych,  którzy tylko krytykują  islam. 
Przykładem może tu być  Salman Rushdie,  który przez długie lata  musiał  się 
ukrywać470.  U  muzułmanów poczucie  religijnej  obrazy jest  więc  szczególnie 
silne. Ma na to duży wpływ absolutyzm w pojmowaniu religii, zasad moralnych 
i obyczajowych.

Przyczyną nadmiernych reakcji w kwestii obrazy obyczajów czy uczuć 
jest brak tolerancji, połączony z nadmiernym poczuciem własnej ważności. Im 
bardziej akceptujemy odmienne obyczaje, tym mniej podatne na obrazę są nasze 
własne.  Im  bardziej  szanujemy  cudze  uczucia  mimo,  że  są  odmienne  od 
naszych, tym lepiej dla naszych uczuć. Zatem im więcej tolerancji, tym mniej  
obrazy. Im mniej podziałów, tym więcej tolerancji. Jeżeli w końcu pojmiemy, że 
nasze obyczaje,  poglądy,  wierzenia, sposoby na życie wcale nie są lepsze od 
innych,  znikną powody do ich obrazy.  Dopiero wtedy uświadomimy sobie w 
pełni, że w gruncie rzeczy nikt nie jest w stanie obrazić tego w co wierzymy i co  
czujemy. Powiedzenie „to obraża moje uczucia religijne” straci wtedy sens, bo 
czy  nasza  miłość  do  Boga  zmniejszy  się  lub  dozna  uszczerbku  z  powodu 
jakiegoś plakatu, filmu, książki czy rzeźby?

Jeśli  ponadto  uporamy  się  z  własnym  ego,  z  poczuciem  własnej 
odrębności i własnej wyższości, to wówczas nic nie będzie w stanie nas obrazić.  
Zrozumiemy,  że gdy ktoś  usiłuje  nas  znieważyć,  w gruncie  rzeczy znieważa 
siebie. Pojmiemy też, że to, czy poczujemy się obrażeni, czy nie, zależy tylko od 
nas.  Jeśli nie będzie obrażonych, nie będzie obrazy. Będziemy wtedy wolni od 
tego niepotrzebnego składnika ludzkiego doświadczenia.  
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Odpowiedzialność
Życie  ludzkie  składa  się  z  wyborów.  W  szczególności 

wybieramy  określone  działania  lub  ich  zaniechanie.  Każde  działanie,  każdy 
czyn pociąga za sobą jakieś konsekwencje. Może  ono wywołać np. materialną 
stratę lub zysk, smutek lub radość, przyjemność bądź przykrość, budowanie lub 
niszczenie.  Konsekwencje  działań  dotyczą  zarówno  obiektów  działań  jak 
i działającego.

470 Po wydaniu powieści „Szatańskie wersety” fundamentaliści islamscy wydali na niego wyrok 
śmierci.
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Słowo  „odpowiedzialność”  ma  dwa  znaczenia.  Pierwsze  znaczenie 
wiąże  się  z określeniami  „być  odpowiedzialnym”,  czy  „brać  na  siebie 
odpowiedzialność”  i  oznacza kogoś,  kto jest  świadomy konsekwencji  swoich 
wyborów i gotów jest  te konsekwencje ponosić.  Oczywiście  nikt  nie pragnie  
ponosić przykrych konsekwencji swoich czynów (np. kary, nagany, potępienia 
moralnego, czy też wyrzutów sumienia), dlatego człowiek odpowiedzialny stara 
się  tak  działać,  aby  ich  nie  było.  Mówiąc  innymi  słowy  człowiek 
odpowiedzialny  stara  się  tak  żyć,  aby  nie  krzywdzić  i  nie  wyrządzać  szkód 
innym, a jeśli uczyni to nieumyślnie, to wówczas robi wszystko co możliwe, aby 
powstałe szkody naprawić. 

Drugie znaczenie zawiera się w określeniu „ponosić odpowiedzialność” 
(np. cywilną, karną, służbową, dyscyplinarną) i oznacza faktyczne ponoszenie 
konsekwencji swoich wyborów, a więc np. kary za wykroczenie, przestępstwo, 
złamanie  regulaminu,  itp.  W myśl  tych  definicji  człowiek nieodpowiedzialny 
często  ponosi  odpowiedzialność,  a  człowiek  odpowiedzialny  zwykle  tak 
postępuje, aby nie musiał ponosić odpowiedzialności. Gdy jednak zdarzy się, że 
trzeba ponieść za coś odpowiedzialność, to człowiek nieodpowiedzialny często 
usiłuje się od niej uchylić, za to człowiek odpowiedzialny nie uchyla się od niej  
nigdy. 

Pojęcie  odpowiedzialności  nasuwa kilka pytań.  Po pierwsze:  Jakie są 
rodzaje  odpowiedzialności?  Po  drugie:  Kto  może  brać  na  siebie 
odpowiedzialność?  Po  trzecie:  Kto  musi  ponosić  odpowiedzialność?   Po 
czwarte: Za co można odpowiadać?

Klasyfikacja  odpowiedzialności  oparta  jest  na  konsekwencjach 
wyborów.  Jeżeli  owe  wybory  naruszają  jakieś  zasady etyczne,  rodzą  pewne 
konsekwencje  moralne  i  możemy  wówczas  mówić  o  odpowiedzialności 
moralnej.  Jeżeli  wybory  powodują  naruszenie  prawa,  regulaminu,  statutu, 
implikują  wówczas  pewne  konsekwencje  prawne,  i  możemy  mówić 
o odpowiedzialności  karnej,  cywilnej,  służbowej,  porządkowej  czy 
dyscyplinarnej. 

Odpowiedzialność  dotyczy  zarówno  osób  fizycznych  jak  i  pewnych 
zbiorowości, może nawet dotyczyć instytucji, np. odpowiedzialność poczty czy 
kolei za przesyłki.  Odpowiedzialność osobista (indywidualna) jest najbardziej  
jasno określoną formą odpowiedzialności. Zwykle wiadomo wtedy kto i za co 
odpowiada, a także kogo należy w razie czego pociągnąć do odpowiedzialności. 
Pojęcie odpowiedzialności zbiorowej jest na ogół zwykle bardziej rozmyte. Z 
jednej strony działania grup (zwłaszcza nie zorganizowanych) są często mniej 
odpowiedzialne  niż  działania  jednostek  (np.  zachowania  tłumów).  Z  drugiej 
strony  zwykle  trudno  ustalić,  kogo  należy  w  razie  potrzeby  pociągnąć  do 
odpowiedzialności.  Nie  można  bowiem  pociągnąć  do  odpowiedzialności 
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jednego za drugiego (np. brata za brata, kolegę za kolegę czy kibica za kibica).  
Pewnych  gremiów nie  da  się  w ogóle  pociągnąć  do  odpowiedzialności.  Jak 
można  by  np.  pociągnąć  do  odpowiedzialności  parlament  za  niewłaściwe 
ustawy?  Odpowiedzialność  instytucji  jest  zwykle  ograniczona  określonymi 
przepisami, regulaminem, statutem, itp.

Zakres  odpowiedzialności  zależy  od  tego,  co  mamy  do  wyboru. 
Niewiele  ma  do  wyboru  dozorca,  dlatego  też  niewielki  jest  zakres  jego 
odpowiedzialności.  Dużo  możliwości  ma  minister,  ale  też  wielką 
odpowiedzialność  bierze  na  siebie.  W  kwestii  odpowiedzialności  powinna 
obowiązywać zasada „komu wiele  dano od tego wiele wymagać się będzie”. 
W praktyce  nie  zawsze  ta  zasada  jest  przestrzegana.  Często  działa  tu  inna 
zasada:  „im  więcej  ma  ktoś  pieniędzy,  tym  łatwiej  mu  się  wykręcić  od 
odpowiedzialności”. Dotyczy to jednak tylko praw stanowionych. Wobec praw 
naturalnych  wszyscy  są  równi,  każdy  odpowiada  za  siebie  i  nikt  się  od 
odpowiedzialności uchylić nie może, nawet dzieci i  uznani za niepoczytalnych  
dorośli.

Jak  już  powiedziano  odpowiedzialność  wiąże  się  z  dokonywaniem 
wyborów, a z kolei swobodne wybory – z wolnością, zatem tylko wolność może 
stanowić gwarancję dla odpowiedzialności.  Jeżeli  ktoś lub coś nas do czegoś 
zmusza, to nie mamy wyboru i nie może być mowy o odpowiedzialności. Zatem 
nie  ma  odpowiedzialności  bez  wolności.  Równocześnie  odpowiedzialność 
gwarantuje  właściwe  wykorzystanie  wolności,  która  bez  odpowiedzialności 
byłaby samowolą. Odpowiedzialność jest również związana z mądrością. Aby 
nie krzywdzić innych ludzi najpierw trzeba wiedzieć co ich może skrzywdzić.  
Aby nie wywoływać szkód trzeba wiedzieć, co je może powodować. Chociaż 
człowiek odpowiedzialny jest gotów ponosić konsekwencje swych wyborów, to 
jednak  zawsze  chciałby  dokonywać  takich  wyborów,  aby  uniknąć  lub 
przynajmniej zminimalizować prawdopodobieństwo negatywnych skutków. Do 
tego jest  jednak potrzebna  mądrość.  Człowiek dokonujący głupich  wyborów 
naraża  się  na  taką  ilość  szkodliwych  konsekwencji,  że  czyni  to  jego 
odpowiedzialność sprawą problematyczną. Można więc powiedzieć,  że nie ma 
odpowiedzialności bez mądrości.

Jednak nie wszystko w życiu da się do końca przewidzieć. Niektórym 
decyzjom  towarzyszy  duża  niepewność  rezultatów  czy  świadomość  ryzyka, 
choć  z  pewnych  względów  muszą  być  podjęte.  W  takim  przypadku 
odpowiedzialność to akceptacja następstw prowadzonych działań, bez względu 
na to, czy są one pozytywne, czy negatywne. To nieobwinianie ani siebie ani  
innych w przypadku niepowodzenia.  To nieumywanie rąk i nieodwracanie się 
plecami do tego co się stało. To przyjmowanie zarówno darów losu jak i jego 
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pocisków bez chowania głowy w piasek. To również aktywne działanie na rzecz 
poprawy sytuacji, jeśli jest to tylko możliwe.

Zatem odpowiedzialność  to  dokonywanie  wyborów postępowania z 
intencją  uzyskania  dobrych  rezultatów  bez  powodowania  szkód.  Jest  to 
również  gotowość  ponoszenia  konsekwencji  swoich  wyborów, a  także  ich 
faktyczne  ponoszenie  gdy  jest  to  konieczne oraz  mądra  optymalizacja 
wyborów tak,  aby  ponoszenie  konsekwencji  negatywnych  było  mało 
prawdopodobne lub nie było w ogóle potrzebne.    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Parytet
Słowo  to  pochodzi  z  łaciny,  albowiem  paritas znaczy  po  łacinie 

równość; z czasem pojawiło się ono również w innych językach  (np. fr. parité,  
niem. Parität, ang. parity, pol. parytet). Pierwotnym znaczeniem wyrazu parytet 
jest  więc  „równość”,  nie  tylko  matematyczna  czy  fizykalna,  ale  też 
występowanie  równorzędnych sytuacji. W Polsce z czasem słowo to zagościło 
w  terminologii  ekonomicznej,  prawniczej  oraz  w  naukach  społeczno-
politycznych. W niektórych językach, np. w języku angielskim, ma ono szersze 
spektrum znaczeń i  jest  używane nie tylko w prawie,  ekonomii  oraz naukach 
społecznych, ale również w fizyce, matematyce, medycynie czy informatyce. 

Parytet w ekonomii471 to przede wszystkim sposób określania wartości 
waluty danego kraju  w stosunku  do  innych  walut.  Historycznie  najstarszym 
miernikiem porównawczym wartości pieniądza było złoto. Parytet złota to nic 
innego  jak  wartość  jednostki  walutowej  danego  kraju  wyrażona  w gramach 
czystego  złota.  Kurs  walutowy  to  relacja  między  parytetem  złota  jednostki 
walutowej danego kraju a parytetem złota jednostki walutowej innego kraju. W 
przeszłości,  gdy obowiązywała  pełna  wymienialność  pieniądza  na  złoto,  ten 
sposób  ustalania  związków  między  walutami  różnych  krajów  był  dość 
powszechnie stosowany. Jednak podstawy systemu waluty złotej ukształtowały 
się dopiero w połowie XIX w Wielkiej  Brytanii,  kiedy to Bank Anglii został 
zobowiązany do wykupywania swoich banknotów za złoto. W drugiej połowie 
XIX wieku system ten rozpowszechnił się w wielu państwach. Wybuch I Wojny 
Światowej  i  związany  z  tym  wzrost  wydatków  rządowych  spowodował 
trudności z utrzymaniem wymienialności walut, dlatego wiele krajów porzuciło 
system waluty złotej.  Wielka Brytania próbowała co prawda powrócić do niego 
w okresie  międzywojennym,  ale   niekorzystne  wydarzenia,  w tym światowy 
kryzys gospodarczy, a potem II Wojna Światowa, znów stanęły na przeszkodzie 

471 W ekonomii mówi się także o innych parytetach, na przykład o parytecie siły nabywczej czy 
parytecie stopy procentowej, ale są to pojęcia zbyt specjalistyczne, aby je tu rozważać.
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temu systemowi. Ostatecznie, w wyniku decyzji Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, w 1978 roku zrezygnowano z ustalania wartości waluty w oparciu 
o  parytet  złota,  pozostawiając  poszczególnym  krajom całkowitą  swobodę  w 
ustalaniu kursów swych walut472.

Parytet  w prawniczym znaczeniu  tego  słowa  jest  to  równość  wobec 
prawa, zrównanie czegoś na mocy przepisów prawa lub umowy,  a zwłaszcza 
zrównanie z sobą różnych podmiotów reprezentowanych przez osoby fizyczne. 
Przykładem takich  działań  może  być  zapewnienie  równości  reprezentacji  w 
składzie  osobowym  różnych  gremiów.  W  naukach  społecznych  parytet  to 
zrównanie określonych warunków społeczno-bytowych danej grupy społecznej. 
Na przykład może chodzić tu o administracyjne ustalenie kwot rezerwowanych i 
przydzielanych  zdefiniowanym grupom społecznym,  aby zapewnić  społeczną 
równość  pod  takim czy  innym  względem.  Może  to  być  również  zrównanie 
dochodów  pewnych  grup  ludności.  Oczywiście  prawne  i  społeczne  aspekty 
wprowadzania  parytetów  bywają  z  sobą  powiązane,  ponieważ  nierzadko 
społeczne  postulaty  równości  wymagają  ustawowych  uregulowań.  Sprawą 
wdrażania  parytetów  zajmują  się  niektórzy  politycy,  umieszczając  je  w 
programach  swoich  partii  (najczęściej  lewicowych  lub  populistycznych,  ale 
również i takich, które mają jakiś szczególny interes w popieraniu określonego 
parytetu) i zabiegając o uchwalenie odpowiednich aktów prawnych.

Nierówności  społeczne,  czasami  bardzo  wielkie,  istnieją  już  od 
pradawnych  dziejów i  jednym z przejawów takich  drastycznych  nierówności 
było  niewolnictwo,  którego  początki  sięgają  zdaje  się  czasów  wspólnoty 
pierwotnej. System gospodarczy oparty na niewolnictwie stanowił o wielkości 
starożytnej  Grecji  i  starożytnego Rzymu.  W średniowiecznej  Europie  pewną 
pozostałością  po  tym  systemie  było  poddaństwo  chłopów  i  obowiązek 
odrabiania  pańszczyzny.  Powrót  do  dawnej  formy  niewolnictwa  nastąpił  w 
związku z odkryciami geograficznymi, a w następstwie kolonizacją kontynentu 
amerykańskiego  i  wielu  wysp  oceanicznych.  Porywani  i  niewoleni  czarni 
mieszkańcy  Afryki  byli  tam  dostarczani,  sprzedawani,  a  następnie 
wykorzystywani  jako  tania  siła  robocza  na  plantacjach.  Ostatecznie 
niewolnictwo zniesiono na całym świecie, chociaż w niektórych krajach odbyło 
się to bardzo późno, na przykład w Arabii Saudyjskiej zlikwidowano je dopiero 
w  1962  roku.  Jednak  pewne  problemy  pozostały.  Chodzi  tu  zwłaszcza  o 
segregację  rasową  i  dyskryminację  mniejszości  etnicznych.  W  Stanach 
Zjednoczonych i  w niektórych innych krajach Ameryki,  a także w Republice  
Południowej  Afryki  (apartheid),  nierówności  dotyczące  ludności  murzyńskiej 
przybierały  szczególnie  duże  rozmiary.  Mimo  przywrócenia  czarnoskórym 
wolności  potomkowie  dawnych  niewolników  byli  przez  długie  lata 

472 Tylko niektóre kraje, nie będące członkami MFW, utrzymały parytet złota. 
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dyskryminowani,  co znajdowało  odbicie  nawet  w literaturze,  sztuce i  filmie.  
Ideologia  nazizmu  szła  znacznie  dalej,  ponieważ  traktowała  Niemców  jako 
„nadludzi”, a niektóre nacje przeznaczyła do zagłady. W końcu Hitler przegrał,  
apartheid  zniesiono,  a  równe  prawa  dla  amerykańskiej  czarnej  mniejszości 
zostały wprowadzone, dzięki wielu zorganizowanym protestom i indywidualnej  
działalności  różnych ludzi, z których najsłynniejszym był  chyba Martin Luter 
King. 

W USA sprawa likwidacji  nierówności rasowych posunęła się bardzo 
daleko.  Czarnoskórzy  mieszkańcy  tego  kraju  stworzyli  silne  organizacje 
broniące  ich  interesów  oraz  wykształcili  wielu  zdolnych  prawników. 
Doprowadziło to do sytuacji, że nauczyciel boi się postawić Murzynowi ocenę 
niedostateczną,  bo nie chce być  oskarżony o rasizm.  Wyraźną  zmianę widać 
nawet w obsadzie aktorskiej amerykańskich filmów. W produkcjach z pierwszej 
połowy XX wielu Murzyni  byli  zwykle pucybutami, bojami hotelowymi,  a w 
najlepszym  razie  podwładnymi,  natomiast  role  szefów  były  zastrzeżone  dla 
białych.  Obecnie jest  odwrotnie – często szefem jest  Murzyn,  a podwładnym 
biały.  Czasem  nie  jest  to  nawet  zgodne  z  właściwymi  proporcjami  składu 
etnicznego  amerykańskiego  społeczeństwa,  bo  białych  jest  tam  76%,  a 
czarnoskórych – tylko 12%473. Idea „poprawności politycznej” została wpojona 
Amerykanom  tak  silnie,  że  doprowadziła  nawet  do  pewnej  przesady  w 
traktowaniu mniejszości etnicznych.

Po  likwidacji  niewolnictwa  innym,  wciąż  aktualnym  zagadnieniem 
jednakowego traktowania ludzi stał się parytet kobiet i mężczyzn. Chodzi tu o 
zniesienie wszelkich różnic społecznych dotyczących obu płci oraz o całkowitą 
ich równość wobec prawa. Jest to stosunkowo nowy postulat, który pojawił się 
dopiero w połowie XIX wieku, kiedy to powstał w USA ruch sufrażystek, które 
walczyły o prawa wyborcze dla kobiet.  W stanie Wyoming otrzymały je już w 
1869  roku,  ale  odpowiednia  poprawka  do  konstytucji  została  wprowadzona 
znacznie  później,  bo  w  1920  roku.  W  Wielkiej  Brytanii  kobiety  uzyskały 
ograniczone prawa wyborcze w 1918 roku,  a pełne – dopiero  w 1928 roku.  
Działalność  kobiet  na  rzecz  wyzwolenia  i  równouprawnienia  jest  wciąż 
podtrzymywana. W krajach anglosaskich takim feministycznym ruchem stał się 
Women`s Liberation Movement.

Jednak równość nie zawsze oznaczała relacje typu fifty-fifty. Niektóre 
tematy związane z parytetem obu płci przybierały czasem zabawne formy, choć 
traktowano je śmiertelnie poważnie. W krajach anglojęzycznych rozważano na 
przykład parytet  równego dostępu do toalet mężczyzn i kobiet, określany tam 
jako  „potty  parity”  (parytet  nocnika).  Jedni  chcieli,  aby  powierzchnia 

473 Dane z encyklopedii „Wiem”, edycja 2006.
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zajmowana przez toalety damskie i męskie była taka sama, czyli aby stosunek 
tych  powierzchni  wynosił  1:1.  Inni  argumentowali,  że  przecież  mężczyźni 
załatwiają  swoje  potrzeby  fizjologiczne  nieco  inaczej  i  potrzebują  znacznie 
mniej miejsca, więc prawdziwa równość wyraża się nie w stosunku 1:1, ale np.  
2:1  ,  a  nawet  3:1.  Ponadto  występowały  nierówne  opłaty,  bo  mężczyźni  za 
korzystanie  tylko  z  pisuarów  płacili  mniej,  a  kobiety,  mimo  że  z  tą  samą 
potrzebą,  musiały  płacić  za  wszystko.  Toalety  przy  stadionach  sportowych 
miały znacznie większe powierzchnie dla mężczyzn, jako że większość kibiców 
to mężczyźni. Nie zawsze jednak decydowały proporcje związane z obecnością 
obu  płci  w  określonych  miejscach.  Na  przykład  na  piętrze  balowym 
nowojorskiego Hiltona toaleta dla kobiet miała tylko cztery kabiny, a toaleta dla 
mężczyzn – sześć kabin i  sześć pisuarów474.  Ostatecznie w Wielkiej  Brytanii 
zadecydowano,  że podział  przestrzeni  toalet  dla  mężczyzn i  kobiet  powinien 
wyrażać  się  stosunkiem  1:1.  Natomiast  w  USA  prawo  to  zmienia  się  w 
zależności od stanu i proporcje te wahają się od 1:1 poprzez 3:2 aż do 2:1. 

W  Wielkiej  Brytanii  rozważano  parytety  nie  tylko  pod  kątem 
dyskryminacji  kobiet  ale  i  mężczyzn.  Przedmiotem  sporów,  dziś  już  w 
większości  rozwiązanych,  były  takie  nierówności  jak  np.  zasiłki  dla  wdów 
przyznawane kobietom, a nie przyznawane mężczyznom, prawo do bezpłatnego 
korzystania  z  komunikacji  dla  kobiet  od  60  roku  życia,  które  mężczyznom 
przysługiwało  dopiero  w  65  roku  życia.  Dyskutowano  również  o 
nierównościach  w  prawie  do  bezpłatnych  leków  na  receptę,  czy  w  kwestii  
płatności za opał na zimę.

Oprócz  domagania  się  równości  praw  dla  obu  płci  ważny  stał  się 
postulat równouprawnienia obywateli pod względem społecznym i politycznym. 
Idea  egalitaryzmu  nie  jest  czymś  nowym,  głoszono  ją  w  czasach  rewolucji  
francuskiej,  była  obecna  w  socjalizmie  utopijnym,  marksizmie  i  leninizmie,  
anarchizmie,  a  także  w  różnych  późniejszych  nurtach  socjalizmu.  Według 
komunistów  podstawą sprawiedliwego ustroju miała być społeczna własność 
środków produkcji i równy podział dóbr, co miało prowadzić do całkowitego 
zrównania  ekonomicznych  warunków  życia.  Istotna  była  również  dla  nich 
równość  społeczna  i  aby  ją  zapewnić  stosowano  różne  parytety.  Niektórzy 
traktowali  ową  równość  bardzo  dosłownie,  zgodnie  ze  sloganem  „wszyscy 
mamy równe żołądki” (co zresztą jest oczywistą nieprawdą), postulując między 
innymi  całkowitą  równość  ekonomiczną.  Ci  bardziej  oświeceni  mówili  o 
równości  szans.  Znanym polskim przykładem próby wyrównywania  szans  w 
czasach PRL-u przy rekrutacji studentów na wyższe uczelnie były tzw. „punkty 
za pochodzenie”475.

474 Przykład zaczerpnięto z angielskiej wersji Wikipedii.
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Obecnie niektórym ludziom lewicy, a zwłaszcza pewnym działaczkom 
politycznym  związanym  z  ruchem  feministycznym,  spędza  sen  z  powiek 
zagadnienie  parytetów  kobiet  w  polityce.  Chodzi  głównie  o  równość 
reprezentacji mężczyzn i kobiet w parlamencie. Pani profesor Magdalena Środa 
na  portalu  „Dziennik.pl”476 twierdzi  w  przeprowadzonej  tam  rozmowie,  że 
„istnieją  bardzo  poważne  dysproporcje  między  kobietami  a  mężczyznami  w 
dostępie do władzy, polityki, zarządzania”, które jej zdaniem trzeba wyrównać. 
Jest to niewątpliwie postulat związany z preferowaniem praw grupowych a nie 
prawa  jednostki,  bo  przecież  już  od  dawna  równe  prawa  wyborcze  mają  w 
Polsce  wszyscy  dorośli  ludzie,  bez  względu  na  płeć,  wiek,  przekonania  czy 
wyznanie  religijne.  Jest  on  podobny  do  owych  „punktów  za  pochodzenie” 
wprowadzanych  przez władze PRL-u.  Zwolennicy tego pomysłu  uważają,  że 
określone  rozwiązania  należy  wymusić  na  społeczeństwie  w  imię 
zabezpieczenia  słusznych  interesów  określonej  grupy  społecznej.  Niektórzy 
mówią wręcz o „architekturze zjawisk społecznych”, tak jak niegdyś mówiono o 
„budowaniu socjalizmu”.

Jednak idea równości udziału kobiet i mężczyzn w polityce ma zarówno 
swoich zwolenników jak i przeciwników. Ci, którzy głoszą, że kobiety są pod 
tym względem dyskryminowane, uważają parytety za narzędzie do zwalczania 
tej  dyskryminacji.  Inni uważają,  że to właśnie  parytety są dyskryminacją,  bo 
prowadzą  do  rezygnacji  z  kryteriów  merytorycznych  i  działając  w  interesie 
określonej grupy społecznej, określają arbitralnie udziały obu płci w polityce.  
Oczywiście, nie można wymusić równości płci w parlamencie, bo wtedy trzeba 
by w ogóle zrezygnować z demokracji. Ale można przynajmniej zagwarantować 
obecność kobiet  na listach wyborczych,  co uczyniło już poprzez odpowiedni 
zapis  w  konstytucji  ponad  40  państw.  Można  posunąć  się  jeszcze  dalej  i  
próbować wymusić określoną reprezentację obu płci na tych listach. I to stało 
się  już  w  takich  krajach  Unii  Europejskiej  jak  Francja,  Belgia,  Portugalia,  
Słowenia i Hiszpania477. Uzasadnieniem takiego postępowania jest twierdzenie, 
że wiele kobiet chciałoby brać udział w polityce,  ale nie trafiają one na listy 
wyborcze.  A  jednak  kobiety  dawały  sobie  w  tym  radę  bez  parytetów, 
przykładem mogą być Hanna Suchocka, Zyta Gilowska, Hanna Gronkiewicz-
Waltz,  Margaret  Thatcher,  Angela  Merkel,  Indira  Gandhi,  Chandrika 
Bandaranaike i wiele innych. Jeśli jakaś kobieta mocno chce aktywnie działać w 
475 Był to oczywiście sposób mało skuteczny,  bo ci, którzy dostali się na uczelnię tylko dzięki 

punktom  za  pochodzenie,  zwykle  odpadali  na  pierwszym  roku.  Znacznie  lepszym  (od  
mechanicznego  przydzielania  punktów)  sposobem  wyrównywania  szans  byłoby 
wyrównywanie  różnicy  poziomu  wiedzy  poprzez  organizowanie  dodatkowych  szkoleń, 
kursów przygotowawczych, itp.

476 Dziennik.pl, 18 stycznia 2010.
477 Już po napisaniu tego tekstu polski sejm uchwalił ustawię w myśl której udział każdej płci na 

listach wyborczych musi wynosić co najmniej 35%.
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jakiejś dziedzinie, która jest zdominowana przez mężczyzn, to się przebije. Sęk 
w  tym,  że  wiele  kobiet  tego  nie  chce.  Pewne  predyspozycje  psychiczne 
objawiają  się  już  w  dzieciństwie.  Chłopcy  zajmują  się  zwykle  swoimi 
technicznymi  zabawkami,  często  dewastując  je  w  końcu  z  ciekawości,  by 
dowiedzieć się „co jest w środku”. Dziewczynki na ogół wolą bawić się lalkami.  
Oczywiście  można  to  próbować  zmienić  przez  odpowiednie  wychowanie  i  
czasami  się  to  nawet  udaje,  ale  tendencja  jest  wyraźna.  Odmienne 
zainteresowania obu płci są kontynuowane w starszym wieku. Na przykład już 
od  samego  początku  istnienia  technicznych  uczelni  wyższych  aż  do  chwili  
obecnej udział kobiet na kierunkach elektronicznych stanowi niewielki procent. 
Nie chodzi tu o to, że częściej oblewają one egzaminy wstępne; przeciwnie, w 
teorii bywają czasem nawet lepsze od mężczyzn. Po prostu nie ubiegają się o  
przyjęcie  na  taką  uczelnię.  Jest  tak  najprawdopodobniej  dlatego,  że  one  się 
elektroniką  kompletnie  nie  interesują.  Czasem brak  im również  praktycznej  
smykałki.  Nie  będziemy  tu  w  wnikać  w  to,  czy  wynika  to  z  niedostatku 
wrodzonych predyspozycji, czy jest to raczej zjawisko kulturowe – jest faktem,  
że tak się dzieje. Czy jest to jednak powód, aby za pomocą jakichś prawnych 
regulacji, parytetów czy kwot478, nakłaniać kobiety do podejmowania się czegoś, 
czym nie chcą się zajmować lub czego nawet czasem nie lubią? Podobnie rzecz 
ma  się  z  udziałem kobiet  w polityce.  Może  kobiety  rzadziej  niż  mężczyźni 
kandydują do parlamentu dlatego, że chcą być bliżej swych rodzin niż polityki.  
Po co to zmieniać?   

Oczywiście istnieje między ludźmi wiele różnych dysproporcji i różnic, 
ale  nie  zawsze  stanowi  to  powód  do  wyrównywania.  Między  kobietami  i  
mężczyznami  jest  wiele  inności  o  podłożu  genetycznym,  które  wyrażają 
odmienność  budowy  ciała  i  jego  funkcji,  a  także  pewne  różnice  czysto 
psychiczne. Próby ich wyrównywania należałoby uznać za niedorzeczność. Jak 
należało by się ustosunkować do twierdzenia, że ponieważ mężczyznom trochę 
wystaje u dołu a kobietom u góry, to w imię równości trzeba im te części ciała 
poobcinać? Ten postulat jest nie tylko wulgarny, ale i absurdalny. Ale tak samo 
absurdalne  jest  oparcie  się  na  prawach  grup,  a  nie  prawach  pojedynczego 
człowieka. To przerabiano już wiele razy. Prymat zbiorowości nad jednostką był  
sztandarowym  hasłem  systemów  komunistycznych.  Priorytetową  grupą 
ustanowiono,  przynajmniej  w teorii,  klasę  robotniczą.  W rzeczywistości  rolę 
przewodniej siły narodu przydzielono partii, która miała reprezentować tę klasę, 
ale faktycznie miała z nią niewiele wspólnego.

478 Nie chodzi tu o kwoty jako sumy pieniężne; użyte tu słowo „kwota” pochodzi od angielskiego 
wyrazu quota i jest obecnie kolejnym modnym zapożyczeniem z tego języka. Oznacza udział,  
przydział, kontyngent, obowiązującą normę, przypadającą na jednostkę lub grupę część jakiejś 
całości.
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Ludzkość od zarania dziejów usiłowała, często metodą prób i błędów, 
wytwarzać  pewne  zasady  współżycia  i  współistnienia,  które,  gdy  zostały 
zaakceptowane przez ogół, stawały się z biegiem czasu prawem zwyczajowym. 
Codzienna  praktyka  stosowana  przez  daną  społeczność,  oparta  zwykle  na 
dostosowaniu  się  do  praw  naturalnych,  w  końcu  przemieniała  się  w 
powszechnie  uznawaną  tradycję.  Zatem  prawo  nie  było  czymś  z  góry 
narzuconym jako obowiązujący sposób bycia,  ale  to  właśnie  kształtujący się 
sposób bycia był fundamentem wytwarzających się z czasem praw. W okresie 
wspólnoty pierwotnej  władzę zdaje  się sprawowali  powszechnie akceptowani 
charyzmatyczni  przywódcy lub   starszyzna  rodowa czy plemienna,  która  nie 
narzucała  nikomu  wymyślonych  przez  siebie  praw,  ale  raczej  pilnowała 
przestrzegania  świętych  tradycji.  W późniejszym okresie  rządów opartych  na 
sile,  przymusie,  dominacji  i  narzucaniu  woli  jednostek  lub  grup  innym 
jednostkom  czy  grupom,  ustanowione  prawa  zaczęły  wymuszać  określony 
sposób bycia.  I w tym momencie  ludzkość  weszła  w mroczny okres  swoich 
dziejów. Po doświadczeniu władców absolutnych, dyktatorów, tyranów, a także 
komunistów,  którzy  jednostkę  podporządkowali  kolektywowi,  a  kolektyw  – 
narzuconej z góry ideologii, ludzkość zaczyna powoli wychodzić z tego mroku. 
Systemy demokratyczne zdają się, przynajmniej  w teorii, gwarantować prawa 
jednostki  i  zapewniać  równość  szans,  choć czynią  to  czasem nieudolnie  i  w 
ograniczonym  zakresie.  Ich  podstawowym  mankamentem  jest  to,  że  przy 
tworzeniu ustaw nie biorą pod uwagę praw naturalnych, nierzadko nie liczą się z 
ukształtowaną  tradycją,  ale  usiłują  narzucić  określone  rozwiązania  wolą 
pewnych grup interesów mających parlamentarną większość; prawo stanowione 
nie zawsze wynika tu zatem z bycia, ale często narzuca sposób bycia tak jak w 
przypadku władzy niedemokratycznej. Drugą wadą tego systemu jest to, że owe 
grupy interesów, które w danym okresie doszły do władzy, wciąż się zmieniają,  
dlatego też wszelkie takie rozwiązania są nietrwałe  i  nie mają najmniejszych  
szans  przekształcić  się  w  ustaloną  tradycję.  Tymczasem  aby  prawo  było 
uznawane  i  szanowane,  musi  być  odbiciem  powszechnie  praktykowanych 
obyczajów, a nie próbą ich narzucania. Zatem tak jak obyczaje i wszelkie prawa 
zwyczajowe  stanowią  odzwierciedlenie  stanu  bycia,  tak  też  wszelkie  prawo 
stanowione musi wypływać z bycia. Nie może ono wymuszać określonego stanu 
egzystencji  poprzez sztuczne regulacje,  parytety,  kwoty,  restrykcje  i  sankcje.  
Prawa w wysoko rozwiniętych  cywilizacjach  nie  są  narzucane  jednym przez 
drugich. W takich społecznościach wszelkie zasady wypływają  z bycia,  a nie 
odwrotnie;  bycia  uwzględniającego  i  szanującego  prawa  naturalne.  Niestety, 
ludzkość jeszcze takiego stopnia rozwoju nie osiągnęła.

Stanisław  Lem powiedział  kiedyś,  że  prawdziwa  równość  pomiędzy 
kobietami  i  mężczyznami możliwa będzie dopiero wtedy,  gdy obie płci  będą 
pospołu  rodzić  dzieci.  W  istocie  feminizm kończy się,  kiedy trzeba  wnieść 
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meble  na  górę,  skorzystać  z  toalety,  założyć  podpaskę  lub  wydać  na  świat  
dziecko.  Pewnych  różnic  między płciami  po prostu  nie  da  się  wyrównać.  A 
zresztą,  podglądając  przyrodę  i  widząc  z  jednej  strony  jej  drapieżność  a  z 
drugiej – fascynujące piękno, nie sposób nie zadać sobie pytania:  czy w tym 
świecie rzeczywiście chodzi o równość?

Nierówność czasem implikuje nierówność.  Nie każdy ma dobry słuch 
muzyczny; w istocie większość ludzi jest go pozbawiona. Ale czy to znaczy, że 
przy  rekrutacji  do  szkół  muzycznych  należałoby  wprowadzić  „parytet 
drewnianego ucha”? Jeśli komuś „słoń na ucho nadepnął”, to niewiele można z 
nim zdziałać, dlatego takie parytety by zaowocowały drastycznym obniżeniem 
poziomu wykonania  muzyki  i  uderzyłyby w kulturę danej  społeczności.   Tak 
więc wszelkie parytety byłyby w takich okolicznościach szkodliwe i nasuwa się  
tu oczywisty wniosek, że do szkół artystycznych należy zawsze przyjmować w 
pierwszej kolejności najlepszych i najzdolniejszych. To prawda, że  mało zdolni 
są  w ten  sposób  dyskryminowani.  Ale  nic  nie  da  się  tu  zrobić.  Trzeba  się 
pogodzić, ze świat czasem „wytwarza” taką dyskryminującą nierówność, której 
zwalczyć niepodobna. Jednak wszelka nierówność jest zwykle kompensowana 
różnorodnością,  bo  jeśli  ktoś  ma  nawet  drewniane  ucho,  to  może  mieć 
równocześnie sokole oko, a czasem także kryształowe serce.

Zgodnie  z  prastarym  modelem rodziny  kobiety  od  dawna  pilnowały 
domowego ogniska, a mężczyźni polowali. Kobiety dawały życie, mężczyźni je  
zabierali.  Wojna  była  zasadniczo  dla  mężczyzn.  Co  prawda  istniały  mity  o 
wojowniczych  Amazonkach,  ale  zdaje  się  niewiele  miały  one  wspólnego  z 
prawdą  historyczną.  Dopiero  pod  koniec  dwudziestego wieku reaktywowano 
takie opowieści w serialach telewizyjnych, w których dzielne wojowniczki bez 
wahania  strzelały do  wrogów,  a  nawet  podrzynały im gardła.  Równocześnie 
scenariusze współczesnych filmów akcji czyniły z kobiet agentów specjalnych i 
żołnierzy różnych formacji gotowych do zabijania nie tylko w obronie własnej,  
ale i na każdy rozkaz, a czasem także dla przyjemności. W niektórych filmach 
kobiety  odgrywały  nawet  role  zawodowych  zabójców.  Wszystko  to  nie 
pozostało  bez wpływu na płeć  piękną.  Przeciwnie  – zaowocowało  wzrostem 
agresji  u  kobiet  z jednej  strony,  a  z drugiej,  w imię  swoiście  pojmowanego 
równouprawnienia,  podejmowaniem się zajęć  poprzednio zastrzeżonych tylko 
dla mężczyzn. Coraz więcej kobiet zaczęło wstępować do wojska, zwłaszcza w 
Stanach Zjednoczonych. Kobiety zaczęły uprawiać agresywne dziedziny sportu, 
jak na przykład boks. Płeć piękna, przynajmniej w niektórych przypadkach, w 
końcu przestała nią być, bo czy jest coś zachwycającego w kobiecie z podbitym 
okiem i to podbitym na własne życzenie? Łagodność natury, którą zawsze sobą 
przedstawiały, opuściła przynajmniej niektóre z nich i została zastąpiona przez 
napastliwość  wzmaganą  pędem  do  sukcesu,  wolą  walki  i  pragnieniem 
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zwycięstwa.  Wszystkie  te  fakty  są  niezaprzeczalne.  Istnieje  tylko  jedna 
wątpliwość: Czy ta przemiana obyczajowa przyniosła im szczęście? I czy będzie 
kiedykolwiek źródłem ich radości?

Nie zawsze całkowita równość płci jest pożądana, a czasem nawet nie 
jest  możliwa.  W kwestii  dostępu  do  list  wyborczych  wydaje  się  rozsądnym 
postulat,  że  proporcje  pomiędzy  kobietami  i  mężczyznami  na  tych  listach 
powinny  zasadniczo  odzwierciedlać  proporcje  płci  w  składzie  osobowym 
członków danej partii. W przeciwnym razie mogłoby dochodzić do absurdu, bo 
wszelkie  startujące  w  wyborach  ugrupowania,  w  których  składzie  dominuje 
jedna płeć, miałyby duże trudności w znalezieniu kandydatów płci przeciwnej. 
Wszak partie  tworzą się i  funkcjonują  na zasadzie dobrowolności,  określając 
swobodnie  zasady  swojego  działania  w  statutach.  Zmuszanie  ugrupowań 
uczestniczących w wyborach do tworzenia list o z góry zadanych proporcjach  
pomiędzy  płciami  kandydatów  jest  naruszeniem  jednego  z  podstawowych 
fundamentów  demokracji,  jakim  jest  wolność  wyboru479.  Skoro  w  jakimś 
ugrupowaniu zrzeszać się chcą tylko mężczyźni,  to po co na siłę wciskać im 
kobiety?  Ten problem dotyczy również  narzucania mężczyzn ugrupowaniom 
kobiecym.  Ciekawe,  co  musiałaby  uczynić  Partia  Kobiet,  jeśli  prawo  o 
parytetach wyborczych stałoby się obowiązujące480? 

Co  innego,  jeśli  określony  parytet  jest  zgodnym  postanowieniem 
wszystkich  członków danego  ugrupowania.  Wówczas  nie  narusza  ono  zasad 
demokratycznych,  a  przeciwnie  –  jest  wyrazem  wolności  potwierdzającym 
demokrację. Dlatego jeśli jakaś partia dąży do tego, aby w jej składzie kobiety i  
mężczyźni  mieli  równy  udział,  to  ma  do  tego  prawo  i  nie  ma  w  tym  nic 
nienaturalnego. Jeśli taka partia umieszcza jednakową ilość mężczyzn i kobiet 
na swoich listach wyborczych, też nie można mieć do tego zastrzeżeń. Ale jeśli  
działa  pod  presją  narzuconych  odgórnie  zasad  i  płaci  kary  lub  ryzykuje  
niezarejestrowanie swojej listy w razie niepodporządkowania się tym zasadom, 
wówczas to już trąci dyktaturą jakiejś grupy. 

479 Demokracja  nie  może  działać  wbrew  sobie  i  wprowadzać  demokratycznymi  metodami 
niedemokratyczne  rozwiązania,  podobnie  jak  tolerancja  nie  może  działać  wbrew  sobie  i 
tolerować nietolerancji.  Niewątpliwie szlachetny cel zrównania  udziału  w polityce kobiet  i 
mężczyzn  nie  uświęca  wszelkich  możliwych  środków  uważanych  za  potrzebne  do  jego 
uzyskania.

480 Oczywiście  poradzono  by  sobie  z  tym i  na  pewno  by  jakichś  mężczyzn  wystawiono  do 
wyborów.  Partia  ta zdaje się nie  stroni  całkowicie od mężczyzn,  bo przecież jednym z jej 
założycieli był mężczyzna. Jednak przeglądając na stronie internetowej tej partii jej statut, w 
którym do określenia najwyższych funkcji partyjnych używa się rodzaju żeńskiego oraz skład  
zarządu i listę osób odpowiedzialnych za regiony, w których trudno się  doszukać jakiegoś 
osobnika płci męskiej, można podejrzewać, że przeważająca ilość członków tego ugrupowania 
to  jednak  kobiety.  W  tej  sytuacji  wystawianie  mężczyzn  byłoby  działaniem sztucznym  i 
wymuszonym, podyktowanym wyłącznie potrzebą dostosowania się do wymogów prawa.
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Dominacja  praw grupowych  występuje  jako  pewien  trend  w krajach 
skandynawskich, a zwłaszcza w Szwecji. W państwie tym przez wiele wieków 
ludzie żyli w małych społecznościach, które były czymś w rodzaju komun i stąd 
tendencja do podporządkowania praw jednostki prawom zbiorowości. Fakt ten 
w pewnym stopniu przyczynił  się do tego, że Szwedzi  nie mieli  trudności  w 
zapewnieniu w miarę równej reprezentacji mężczyzn i kobiet w parlamencie bez 
odwoływania  się  do  parytetów.  Jednak  każdy  kij  ma  dwa  końce  i  dlatego 
przesuwanie  praw  jednostki  na  dalszy  plan  może  czasem  być  opłakane  w 
skutkach.  Wypaczenia,  do  jakich  może  prowadzić  prymat  praw  grupowych, 
pokazuje  szwedzki  film  „Zło”481,  nakręcony  na  podstawie  powieści,  którą 
napisał  Jan Guiliou.  Niesamowite, jak można zniekształcić wspólnotowe idee 
„ducha współpracy” oraz „wychowania przez koleżeństwo” i do czego może to 
prowadzić!  Każdy,  kto  dla  dobra  jakiejś  idei  gotów jest  nie  doceniać  praw 
jednostki, powinien ten film koniecznie zobaczyć.

Umieszczenie  na  piedestale  jakiejś  klasy  społecznej,  grupy  czy 
kolektywu, którym podporządkowane są poszczególne jednostki, prowadzi do 
wadliwie działających systemów społeczno-politycznych.  Powstałe z pobudek 
politycznych  preferencje  nigdy  nie  mogą  zastąpić  siły  oddziaływania 
oczywistych  faktów,  dlatego  to  właśnie  kryteria  merytoryczne  winny  mieć 
decydujący  wpływ  na  wszelkiego  rodzaju  działania.  Nie  wszystko  da  się 
słusznie rozstrzygnąć narzuconymi parytetami czy wolą większości wyrażoną w 
głosowaniu. Nie sposób przecież decydować demokratycznymi metodami o tym 
czy  Ziemia  jest  płaska,  czy  też  nie,   bowiem  kulistość  naszej  planety 
przewidzieli  i  ogłosili  naukowcy,  a  potwierdzili  podróżnicy  i  kosmonauci. 
Podobnie  nikt  nie  może  oceniać  spraw,  na  których  się  nie  zna.  Nie  można 
powierzać  osądu  ignorantom,  bo  taki  osąd  nigdy  nie  będzie  sprawiedliwy. 
Jednak  tego  rodzaju  fakty  się  zdarzają.  Przykładem  takich  nonsensownych 
działań  mogą  być  niektóre  importowane  programy  telewizyjne,  w  których 
końcowa ocena występów biorących w nich udział uczestników jest wypadkową 
oceny jurorów i widzów. Najbardziej  charakterystycznym pod tym względem 
był  program  telewizji  Polsat  „Jak  oni  śpiewają”  i  późniejsze  jego  klony.  
Łączenie  opinii  ekspertów  z  głosami  widzów  doprowadziło  do  tego,  że  o 
przechodzeniu  do  następnego  etapu  decydowała  w  dużej  mierze  sympatia  
widzów  i  popularność  danego  uczestnika  programu,  a  nie  względy 
merytoryczne. Dochodziło nawet do tego, że beztalencie przechodziło do finału, 
a wielu wartościowych wykonawców było eliminowanych, czasem nawet już w 
pierwszych odcinkach programu. Błąd tego rodzaju programów polega na tym, 
że  miesza  się  ze  sobą  to,  czego  mieszać  nie  wolno.  Jeśli  ich  twórcy  chcą 

481 „Zło”, reżyseria Mikael Hafstrom, produkcja szwedzka, 2003. Film wyświetlany był na kanale 
„Ale Kino”.
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koniecznie uwzględnić zarówno ocenę jurorów jak i ocenę widzów, wystarczy 
wprowadzić  dwie  niezależne  kategorie  oceny  i  dwa  brylantowe  mikrofony: 
mikrofon  poziomu  artystycznego  i  mikrofon  sympatii  widzów.  Dodawanie 
punktów obu ocen wydaje się być bez sensu, bo te oceny są niekompatybilne. 
To jest tak jakby do gramów dodawać centymetry. Tego nigdy nie powinno się  
robić, bo to świadczy tylko o pomieszaniu w umyśle tak czyniącego. A jednak 
takie  schizofreniczne  systemy  wprowadza  się  ostatnio  w  naszej  zachodniej 
kulturze coraz częściej.

Idea równouprawnienia i  równości  szans dla wszystkich – biednych i 
bogatych,  słabych  i  silnych,  młodych  i  starych,  mężczyzn  i  kobiet  –  jest  
niewątpliwie  piękna,  bo podyktowana  miłością  bliźniego.  I chwała  wszelkim 
organom ustawodawczym, które wprowadzają do konstytucji i do ustaw zasady 
jednakowego traktowania ludzi, bez względu na to, czym się ci ludzie różnią. 
Ale czym innym jest równość uprawnień lub szans oparta na wolności wyboru, 
a czym innym przymusowe narzucanie określonych rozwiązań. Tam gdzie w grę 
wchodzi zakaz lub nakaz wzmocniony sankcjami za jego niewypełnienie, to już 
nie jest równouprawnienie, ale wymóg. Niektórzy uważają, że do wcielania w 
życie pewnych idei trzeba ludzi zmuszać, bo jeśli  się tego nie uczyni,  to oni 
sami na to się nigdy nie zdobędą. Ale to jest  tylko połowiczna prawda.  Jeśli  
jakaś szlachetna i wartościowa idea, powstająca w umysłach wyróżniających się 
jednostek,  nie  jest  jeszcze  wcielana  w  życie,  to  na  pewno  czy prędzej  czy 
później będzie. Ludzkość zmierza stale do przodu. Kiedyś gladiatorzy walczyli 
ze sobą na śmierć i życie dla uciechy innych ludzi, dziś masy zadowalają się 
tym,  że  się  zabija  byka,  lub  że  jeden  człowiek  w  majestacie  prawa  daje  
drugiemu w mordę i powala go na ziemię, jutro tego rodzaju rozrywki przestaną  
kogokolwiek ekscytować. Kiedyś kara śmierci była bardzo powszechna i można 
było  być skróconym o głowę z błahego, jak by się dziś wydawało, powodu, 
obecnie kara śmierci jest wykonywana na ogół tylko w przypadku najcięższych  
zbrodni,  a  wiele  krajów już  ją  zniosło,  w przyszłości  tego  rodzaju  kara  nie  
będzie  w ogóle  stosowana.  Kiedyś  kobieta  była  „własnością”  męża,  teraz  w 
wielu  krajach  ma  przynajmniej  teoretycznie  zagwarantowane  równe  z 
mężczyznami  prawa,  a  w  niedalekiej  przyszłości  stanie  się  to  codzienną 
praktyką.  Rozwiązania  uznawane  za  słuszne  na  danym  etapie  rozwoju 
społecznego  są  naturalną  konsekwencją  postępu.  Ewolucja  podąża  tylko  w 
jedną  stronę  i  się  nigdy  nie  cofa.  Jednak  są  ludzie,  którzy  pod  pretekstem 
utrzymywania  tradycji  i  powrotu  do  korzeni  chcieliby  przeciwstawiać  się 
wszelkim zmianom, nawet jeśliby to miało oznaczać „zawracanie historii”. To 
właśnie oni wspierają wszelki skrajny konserwatyzm.  Są również i tacy, którzy 
pragnęliby  tę  historię  „przyspieszyć”  a  nawet  „przeskoczyć”,  mimo  że 
społeczeństwo nie jest jeszcze na to gotowe, wymuszając określone rozwiązania 
„na siłę”.  Tak postąpili  komuniści,  przystępując  do budowy ustroju rzekomo 
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społecznie  sprawiedliwego,  ale  stawiając  go  na  fundamentach  z  przemocy  i 
krwi.   Za  tym opowiadają  się  wszyscy  ci,  którzy popierają  ideę  „inżynierii  
zjawisk  społecznych”.  Parytety  prowadzą  do  sztucznych  i  wymuszonych 
działań, które w gruncie rzeczy niewiele zmienią482. Dlatego  byłoby znacznie 
lepiej,  gdyby  dochodzenie  do faktycznej  równości  kobiet  i  mężczyzn  we 
wszystkich dziedzinach, w tym również w polityce, następowało w sposób 
naturalny. Albowiem  każda  prawdziwa  równość  musi  być  następstwem 
wzrostu  świadomości  społecznej  i  dokonanego w takich  warunkach wolnego 
wyboru. 

Czym więc są parytety,  narzędziem dyskryminacji  czy też narzędziem 
walki z dyskryminacją? Czy stanowią one jeden z mechanizmów demokracji,  
czy też  oznaczają  regres  demokracji?  Czy są  sposobem budowania  lepszego 
państwa,  czy  też  sposobem  niedopuszczalnej  manipulacji?  Modelowaniem 
zjawisk społecznych, czy środkiem przymusu? Przyglądając się im z szerokiej  
perspektywy  można  stwierdzić,  że  są  tym  wszystkim,  choć  z  każdego 
określonego  punktu  widzenia  wyglądają  inaczej.  Każdy  zatem  widzi  w 
parytetach coś odmiennego, postrzegając je w świetle przyjętych przez siebie 
założeń i kryteriów. Zwolennicy sterowania zjawiskami społecznymi uważają je 
za przydatne narzędzie, głosiciele wolności traktują je jako bariery tę wolność 
ograniczające.  Dlatego  nie  sposób  jednoznacznie  parytetów  ocenić.  Jeśli 
społeczeństwo przyjmuje je, uznając za słuszne rozwiązanie, to są one dla niego 
słusznym rozwiązaniem.  Jeśli  w końcu uzna je za błąd i zapragnie je znieść, to  
zostaną zniesione. Wszystko zależeć będzie od poziomu rozwoju społeczeństwa 
i  jego  świadomości.  A jeżeli  komuś  nie  daje  spokoju  myśl,  że  parytety  już 
zostały albo wciąż jeszcze nie zostały w należyty sposób wprowadzone, warto  
by mu przypomnieć znamienne słowa pana Wołodyjowskiego: „Nic to”. 

Hasło opracowano w 2011 roku. Powrót do spisu treści.

Patriotyzm a nacjonalizm
Podobnie jak pasja twórcza jest bezwarunkową miłością do działania,  

patriotyzm (gr.  patriotes, fr.  patriotisme) w swej najdoskonalszej postaci  jest 
bezwarunkową  miłością  do  ojczyzny i  wszystkiego,  co  jest  z  tą  ojczyzną 
związane.  Ta  miłość  implikuje  określoną  postawę,  której  istotą  jest  cześć  i  
szacunek dla kraju macierzystego, dla ziemi do tego kraju należącej, dla narodu 
(narodów)  zamieszkującego  (zamieszkujących)  ów  kraj,  dla  jego  historii, 
tradycji,  kultury,   dorobku  i  języka.  Prawdziwy  patriota  nigdy  nie  stawia 

482 Można  z  dużym prawdopodobieństwem założyć,  że  po  wprowadzeniu  ustawy parytetowej 
nastąpi pewien niewielki wzrost udziału kobiet w polityce, który po upływie niezbyt długiego 
czasu z powrotem zacznie maleć. 
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wymagań swej ojczyźnie, nie mówi „będę cię kochać jeżeli...”. On ją po prostu 
kocha i kropka. Można wyróżnić patriotyzm pełny, gdzie kocha się cały kraj i 
wszystkie  narody  w  nim bytujące,  jak  również  patriotyzm  regionalny  lub 
lokalny,  który  jest  uczuciowym  przywiązaniem  do  regionu  czy  nawet 
konkretnej  miejscowości  z  której  się  pochodzi  lub  w której  się  mieszka.  O 
patriotyzmie opartym na miłości bezwarunkowej mówi się, że jest prawdziwy,  
szczery, nie kłamany, gorący.

Można  także  wyróżnić  powierzchowny,  płytki  patriotyzm oparty 
głównie na celebracji  świąt  państwowych,  posługiwaniu się  patriotycznymi  i 
narodowymi  symbolami  podczas międzynarodowych  rozgrywek sportowych  i 
innych uroczystości, któremu nie towarzyszy prawdziwa, bezwarunkowa miłość 
do ojczyzny i gotowość poświeceń na jej rzecz, ale który jest tylko okresową,  
okazjonalną manifestacją chwilowych emocji  inspirowanych i wywoływanych 
przez określone imprezy,  zgromadzenia czy demonstracje. Jeżeli taka postawa 
nie  jest  oparta  na  stałych  uczuciach,  ale  na  przelotnych  wzruszeniach 
objawianych  od meczu do meczu czy od imprezy do imprezy,  to  nie  jest  to 
wówczas prawdziwy patriotyzm, ale raczej jakaś jego  imitacja. Mimo to jest on 
zjawiskiem bardziej  pozytywnym  niż  negatywnym,  a  widok  przybranego  w 
barwy narodowe, rozentuzjazmowanego kibica może nawet wzbudzać sympatię.

Należy jeszcze raz podkreślić, że każdy człowiek, który pretenduje do 
miana  prawdziwego  patrioty, musi  kochać  bezwarunkowo swą ojczyznę,  a 
taka  miłość,  w  przeciwieństwie  do  miłości  warunkowej,  polega  głównie  na 
dawaniu.  Patriota nie pyta co jego ojczyzna może mu dać, ale co on może 
dać  swej  ojczyźnie.  Tego  rodzaju  postawa  owocuje  więc  oddaniem  się 
sprawom narodowym, troską o dobro ojczyzny,  gotowością bezinteresownego 
poświęcenia  się  dla  niej  i  pracy na jej  rzecz oraz do ponoszenia  ciężarów i 
wszelkich  świadczeń,  w  tym  płacenia  podatków,  dbałością  o  ochronę 
środowiska  naturalnego,  poszanowaniem  prawa,  a  nawet  gotowością  do 
wyrzeczeń w imię patriotycznych wartości.  W razie zagrożenia zewnętrznego 
patriota jest gotów bronić swej ojczyzny, nawet za cenę własnego życia. Pięknie 
opisuje to fragment „arii Miecznika” z opery S. Moniuszki „Straszny dwór”, w 
którym mówi się, że patriotyczna postawa wyraża się między innymi tym, aby:

Mieć w miłości kraj ojczysty,
Być odważnym jako lew,
Dla swej ziemi macierzystej...
Na skinienie oddać krew.
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Będącą  przejawem  patriotyzmu,  przepełnioną  nostalgią  miłość  do  miejsca 
swego pochodzenia wyraża również Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu:

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Patriotyzm nie wyróżnia ani nie wywyższa pojęcia narodu, pojmuje go 
tylko jako sumę jednostek utożsamiających się ze swoją macierzą i nic więcej.  
Ale  z  drugiej  strony,  właściwa  dla  patriotów  miłość  do  ojczyzny  implikuje  
miłość  do  własnego  narodu  i  poczucie  silnych  więzi  społecznych  z  tym 
narodem,  jego  kulturą  i  tradycjami.  Ponieważ  jest  to  miłość  bezwarunkowa, 
charakteryzuje  ją  tolerancja,  a  także  poszanowanie  dla  innych  narodów  i 
przejawów  patriotyzmu  ich  przedstawicieli  wobec  swoich  ojczyzn.  Również 
wartości ogólnoludzkie, uniwersalne nigdy nie kolidują  z wyznawanymi przez 
patriotów  wartościami  narodowymi,  ale  zawsze  w  zgodzie  współistnieją  ze 
sobą. Patriotyzm nigdy nie wywyższa własnego kraju i własnego narodu wobec 
innych  krajów i  innych  narodów.  Szanuje  wszelkie  odmienności  narodowe i 
etniczne, wykluczając tym samym  ksenofobię, szowinizm i rasizm. 

Przeciwstawną  do  patriotyzmu  postawą  jest  kosmopolityzm,  który 
zakłada,  że  ojczyzną  człowieka  jest  cały  świat.  Kosmopolita,  czując  się 
obywatelem  świata,  ma  zwykle  obojętny  stosunek  do  tradycji,  obyczajów  i 
kultury swojego własnego narodu.  Nie  może być  więc uznany za patriotę  w 
zwykłym  sensie.  Jeśli  jednak  istnieliby  pośród  kosmopolitów  tacy,  którzy 
kochaliby  bezwarunkowo  cały  świat,  można  by  wtedy  próbować  rozszerzyć 
definicję patriotyzmu i nazwać ich  patriotami globalnymi.

Nacjonalizm (łac. natio – naród) w przeciwieństwie do patriotyzmu nie 
jest tylko prostym, czystym  uczuciem, ale ma o wiele bardziej złożoną naturę. 
Jest  to  przede  wszystkim  ideologia (a  może  nawet  światopogląd),  która 
prowadzi do przyjęcia określonych postaw społeczno-politycznych i tworzenia 
się określonych ruchów politycznych czy prądów narodowo-społecznych. Jeśli  
jednak mimo to chcielibyśmy w nacjonalizmie dopatrzyć się jakichś uczuć, to 
odnaleźlibyśmy  głównie  miłość  uwarunkowaną,  której  nieodłącznym 
towarzyszem jest  pojawiający się od czasu do czasu lęk,  a niekiedy również 
nienawiść wzbudzana przez ów lęk.



477

Ideologia  nacjonalistyczna  nie  jest  czymś  kompletnym i  zamkniętym, 
jako że może być łączona z różnymi innymi ideologiami, ustrojami, systemami 
społeczno-politycznymi  oraz  może  być  przyswajana  przez  różne  partie 
polityczne i to zarówno lewicowe jak i prawicowe. Dlatego nacjonalizm może 
występować  pod  wieloma  różnymi  postaciami  jak  na  przykład  narodowy 
socjalizm, narodowy radykalizm, narodowa demokracja,  narodowy liberalizm, 
czy narodowy konserwatyzm.

O pojęciu  nowoczesnego  narodu  mówiło  się  już  w czasie  rewolucji  
francuskiej, ale nacjonalizm w pełni ukształtował się dopiero w XIX wieku. Za 
jednego z jego teoretyków uważa się francuskiego pisarza i polityka Maurice 
Barresa,  który  żył  na  przełomie  XIX  i  XX  wieku.  Nacjonalizm,  w 
przeciwieństwie do patriotyzmu, nie pojmuje narodu tylko jako sumy jednostek, 
jest to ukształtowana przez historię wspólnota duchowa i moralna; jest to zwarta 
wspólność obywateli  stanowiąca równocześnie zróżnicowany zbiór jednostek, 
które  zajmują  określone  pozycje  w  hierarchii  społecznej  i  spełniają  tam 
wyznaczone im role, jak również reprezentują interes narodowy poza granicami 
kraju.  Dla każdego obywatela ów interes narodowy powinien być ważniejszy 
niż osobisty. Nacjonalizm bowiem uznaje naród za najwyższą wartość. Jednak 
ideologia  ta  nierzadko zakłada,  że  nie  każdy przedstawiciel  narodu  ma  taką 
samą  świadomość  narodową.  Bardziej  świadoma  elita  powinna  pełnić 
kierowniczą rolę w państwie, a najbardziej świadoma jednostka powinna zostać 
wykreowana  na  przywódcę  narodu.  Taka  cecha  nacjonalizmu  zwana  jest  
elitaryzmem.

Początkowo  nacjonalizm  XIX-wieczny  był  ideologią  dość  łagodną, 
a myśli,  które  głosił,  uważano  za  postępowe,  a  nawet  liberalne.   Chodziło 
bowiem wówczas głównie o wywalczenie  i  obronę  suwerenności  narodowej. 
Dopiero  pod koniec  wieku nacjonaliści  zaczęli  przejawiać  postawę  wrogości 
wobec  innych  narodów.  Nacjonalizm  XX-wieczny  niewątpliwie  uwypuklał 
przeogromne znaczenie własnego narodu i solidarności narodowej, która stała  
się  ważniejsza  od  solidarności  między poszczególnymi  jednostkami,  a  także 
solidarności lokalnej, zawodowej, itp.  Zakładał, że interesy różnych narodów są 
na ogół sprzeczne i przez to nie do pogodzenia, oraz że interes własnego narodu 
jest ważniejszy od interesów innych narodów i że należy go zawsze postawić na  
pierwszym miejscu, co prowadziło do wytworzenia się postawy tzw. „egoizmu 
narodowego”. Ustalał  również listę wartości  narodowych,  których nie zawsze 
można  pogodzić  z  wartościami  uniwersalnymi  i  ogólnoludzkimi.   Głosił,  że 
wszelkie  działania  polityczne  powinny  być  podejmowane  z  uwzględnieniem 
interesów własnego narodu oraz jego dobra i powinny mieć na celu zwiększenie 
jego  znaczenia  i  siły.  Takie  pojmowanie  nacjonalizmu,  często  rozumiane  w 
sposób krańcowy, przeniosło się do XXI wieku.
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Niestety, tego rodzaju ekstremalne pojmowanie nacjonalizmu skutkuje 
wieloma wypaczeniami. Dążenie do rozwoju i ekspansji narodu kosztem innych 
narodów  może  prowadzić  do  wrogości  wobec  tych  narodów,  nietolerancji 
wobec ich odmienności, a nawet do ksenofobii483. Jedną z bardziej znamiennych 
form nacjonalizmu jest etnocentryzm, gdzie wszystkie inne nacje postrzega się i 
ocenia z perspektywy własnego narodu, który uważa się za lepszy od innych. 
Najbardziej ekstremalną jego postacią jest szowinizm, który wyraża się z jednej  
strony całkowicie  bezkrytycznym stosunkiem do własnego narodu,  zwłaszcza 
bezgranicznym i bezkrytycznym jego wywyższaniem, a z drugiej – nienawiścią i  
pogardą  dla  innych  narodów  oraz  umniejszaniem  ich  wartości.  Szowinizm 
uznaje prawo własnego narodu do podboju, ujarzmienia i panowania nad innymi 
narodami. W XX wieku stał się on podstawą ideologii nazizmu i brunatnego 
faszyzmu,  które  głosząc  wyższość  narodu  niemieckiego  uzurpowały  sobie  z 
jednej  strony prawo do dominacji   nad  innymi  narodami  a  z drugiej  strony 
prawo  do  eksterminacji  niektórych  innych  ras  i  grup  ludności  uznanych  za 
niegodne istnienia na tym świecie.

Od nacjonalizmu należy odróżnić internacjonalizm który jest społeczno-
polityczną  postawą  postulującą  równouprawnienie  wszystkich  narodów  oraz 
zmierzającą  do  współpracy  i  przyjaźni  między  tymi  narodami.  Komuniści 
zawężali  jego  znaczenie,  posługując  się  pojęciem  internacjonalizmu 
proletariackiego,  który  oznaczał  międzynarodową  jedność  proletariatu  i 
solidarność wszystkich ludzi pracy484. Idee internacjonalistyczne są całkowicie 
sprzeczne  z  tymi,  które  głosi  nacjonalizm  i  dlatego  wydają  się  być  dla  
nacjonalistów  nie  do  przyjęcia,  jedynie  prawdziwi  patrioci  mogliby  je 
(przynajmniej w wersji niekomunistycznej) zaakceptować.

Powstaje  pytanie:  jakie  są  wzajemne  relacje  między  patriotyzmem i 
nacjonalizmem?  Czy  jest  coś,  co  łączy  te  pojęcia?  Bo  przecież  zarówno 
nacjonalista  jak  i  patriota  wydają  się  kochać  żarliwie  swą  ojczyznę,  czcić  
własny naród, odczuwać z nim jedność i  silną więź, szanować jego tradycję,  
kulturę, język i obyczaje. Wielu nacjonalistów wręcz uważa się za patriotów, a 
niektórzy nawet twierdzą, że nie ma nacjonalizmu bez patriotyzmu, będącego 
podstawą,  na  której  nacjonalizm wyrasta.  Czy zatem nacjonalista  może  być 
patriotą?  Oto  jest  pytanie!  Jeśli  przyjmiemy  definicję  patriotyzmu  opartą  na 
miłości  bezwarunkowej,  to  wówczas  nacjonalizm  i  patriotyzm  są  ze  sobą 
niekompatybilne, a niektóre ich aspekty całkowicie się wykluczają. Dotyczy to 

483 Ksenofobia (gr. ksenos – obcy,  phobos  – strach) jest  to lęk przed obcymi,  który implikuje 
niechęć do nich, a nawet wrogość. Manifestuje się wrogimi zachowaniami wobec mniejszości  
narodowych, ludności zamieszkujących kraje sąsiednie lub cudzoziemców.

484 Znajdowało  to  wyraz  w  bardzo  popularnym,  lansowanym  przez  marksizm  haśle: 
„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”
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zwłaszcza skrajnych postaci nacjonalizmu. Oczywiście każdy nacjonalista może 
wierzyć, że jest patriotą, jednak w rzeczywistości  możliwy jest u niego tylko 
płytki, deklaratywny i celebracyjny patriotyzm, chociaż początkowo może się on 
wydawać gorący, żarliwy i przez to prawdziwy. W rzeczywistości nacjonalizm, 
w  przeciwieństwie  do  patriotyzmu,   to  przede  wszystkim  pewien  system 
ideologiczny,  który narzuca nacjonalistom określone  sposoby zachowania.  W 
odróżnieniu od tego patriotyzm jest  spontaniczny.  I chociaż zarówno patriota 
jak i nacjonalista kochają swój naród i ojczyznę, to jednak są to zupełnie różne 
miłości. Niestety, na pierwszy rzut oka trudno odróżnić miłość bezwarunkową 
od uwarunkowanej. Jednak z uwagi na to, że miłość bezwarunkowa jest decyzją  
nie  wynikającą  z  żadnych  potrzeb,  a  miłość  warunkowa  jest  reakcją  na 
zaspokojenie  potrzeb,  właśnie  po  tym,  po  dłuższej  obserwacji,  możemy 
oddzielić  nacjonalistę  od  patrioty.  Czysty  patriotyzm  jest  bez  potrzeb,  a 
nacjonalizm przynosi jego zwolennikom zaspokojenie różnych potrzeb. Jest to 
przede wszystkim potrzeba przynależności do silnej grupy jaką stanowi naród,  
która daje jego członkom poczucie bezpieczeństwa,  siły i pewności  siebie, a 
także  poczucie  dumy  z  odrębności,  niezwykłości,  a  nawet  unikalności  tego 
narodu.  Duże znaczenie  ma  również  potrzeba  posiadania  wspólnych  celów i 
wyznawania  wspólnych  wartości,  kultywowania  wspólnych  obyczajów, 
odrębnych od obyczajów innych narodów, wspólnego obchodzenia narodowych 
świąt  i  innych  uroczystości  specyficznych  dla  danego  narodu,  a  niekiedy 
wyznawania wspólnej  religii. Sposobem na zaspokojenie potrzeby  wspólnoty 
jest także tworzenie nacjonalistycznie ukierunkowanych ugrupowań, związków 
i partii politycznych, członkowie których nierzadko wyrażają swoje preferencje 
ideologiczne  i  polityczne  poprzez  uczestnictwo  w  wiecach,  marszach, 
pochodach i demonstracjach.

W nacjonalizmie  pojawia  się  również czasem inspirowana  przez ego 
potrzeba odczuwania  wyższości,  która w wymiarze indywidualnym przejawia 
się  wobec  przedstawicieli  mniejszości  narodowych  i  wobec  obcych,  a  w 
wymiarze  zbiorowym wobec  innych  narodów.  Ta  ostatnia  potrzeba,  gdy jest 
wyolbrzymiana,  może  czasem  prowadzić  nacjonalizm  w  kierunku  różnych 
wypaczeń,  np.  rasizmu,  szowinizmu  czy  nazizmu.  Hasło  „Deutschland,  
Deutschland über  alles!485”  początkowo  nie  zapowiadało  tego,  co  stało  się 
później.

 Zaspokojenie  tych  wszystkich  potrzeb  jest  dla  nacjonalistów bardzo 
ważne,  bo  przyczynia  się  do  zacieśniania  więzi  między  członkami  danego 

485 Niemcy, Niemcy ponad wszystko! Jest to początek mającej trzy zwrotki pieśni, która powstała 
w  1841  roku,  a  w  1922  stała  się  hymnem Republiki  Weimarskiej,  a  następnie  hymnem 
Trzeciej Rzeszy. Obecnie pieśń ta jest nadal hymnem Niemiec, jednak usunięto z niego dwie  
pierwsze zwrotki, w tym ten kontrowersyjny zwrot o wyższości Niemiec.
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narodu. Skutkuje ono również pojawieniem się miłości warunkowej do narodu i 
ojczyzny,  która w gruncie rzeczy jest  dość podobna do miłości  romantycznej 
między  jednostkami486.  Ciekawe,  że  miłość  ta  nierzadko  wydaje  się  być 
nacjonalistom w mniejszym  lub  większym  stopniu  zagrożona,  co  może  być 
źródłem różnych obaw i  lęków oraz skłonności  do szukania  wrogów,  którzy 
mogliby przeszkodzić  w zaspokajaniu  potrzeb,  warunkujących  istnienie  owej 
miłości. Podstawowym lękiem jest lęk przed utratą tożsamości narodowej, a co 
za tym idzie konieczność stania  na jej  straży i  w razie czego podejmowania  
walki  w  jej  obronie.  Lęk  ten  wyraża  się  również  w  niechęci  do 
wielokulturowości  i  niechęci  do  obcych,  który  może  przybrać  nawet  postać 
ksenofobii. Jest on spowodowany obawą, że mogliby oni wywierać wpływ na 
kulturę narodową, a nawet zanieczyścić naród swoją odmiennością obyczajową, 
światopoglądową, itp. Są to typowe lęki wywoływane przez ego, dlatego bez 
wątpienia  można  stwierdzić,  że  nacjonalizm  jest  w  dużym  stopniu 
inspirowany przez ego,  podczas gdy patriotyzm wypływa z duchowości  i  
jest popierany przez wyższą jaźń.

Niestety,  patrząc  realistycznie  na  ten  świat,  musimy przyznać,  że  w 
obecnych  czasach  niewielu  ludzi  jest  zdolnych  do  pełnej  i  nieograniczonej 
miłości bezwarunkowej, takiej jaką opisał Paweł z Tarsu w Pierwszym liście do 
Koryntian. Dlatego oparta na niej definicja patriotyzmu stawia dla wielu bardzo 
wysoko poprzeczkę trudną do przeskoczenia. Wskazuje cel rozwoju duchowego, 
do  którego  należy  dążyć,  ale  który  obecnie  dla  większości  wydaje  się  być 
nieosiągalny. Równocześnie wielu, w tym niemal każda matka, jest zdolnych do 
odczuwania  miłości  bardzo  zbliżonej  do  bezwarunkowej.  Miłość  ta  nie  jest 
całkowicie bezinteresowna i pozbawiona potrzeb, ale pragnienie dawania ma w 
niej  znaczną  przewagę  nad  potrzebą  brania.  Dlatego  oparcie  definicji 
patriotyzmu na rozszerzeniu pojęcia miłości rodzinnej, która obejmowałaby 
już nie tylko bliskich, ale całą ojczyznę wraz z jej mieszkańcami, urealniłoby go 
i  nadałoby  mu  znaczący  sens  praktyczny.  W świetle  tej  definicji  patriota 
mógłby  być  jednocześnie  nacjonalistą,  przynajmniej  do  pewnego  stopnia, 
jednak z wyłączeniem wszystkich skrajnych postaci i wypaczeń nacjonalizmu.  
Mógłby pragnąć większego dobra dla przedstawicieli własnego narodu niż dla 
obcych, tak jak kochający rodzice pragną większego dobra dla swoich dzieci niż 
dla cudzych. Ale równocześnie żywiłby szacunek dla wszystkich narodów, tak 
jak  rodzice  szanują  wszystkie  dzieci.  Mógłby  przykładać  większą  wagę  do 
relacji  i  więzi narodowych niż międzynarodowych,  tak jak kochająca rodzina 
przykłada większą wagę do umacniania własnych wzajemnych relacji i więzi niż 
do relacji  i  więzi  z obcymi.  Ale  równocześnie  akceptowałby wszystkie  inne 

486 Oczywiście z pominięciem seksualnych aspektów tej miłości.
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narody, tak jak kochająca rodzina akceptuje wszystkich innych, którzy do niej  
nie należą.

***

Nacjonalizm i patriotyzm odzwierciedlają różne etapy rozwoju ludzkiej  
świadomości.  Jednak  nie  zawsze  ten  rozwój  przebiega  równomiernie  i 
jednakowo  dla  wszystkich.  Ciekawe,  że  na  tym  świecie  w  danym  czasie 
współistnieją  osoby pod tym względem zarówno bardzo wysoko jak i bardzo 
nisko rozwinięte. Skrajny nacjonalizm, graniczący z szowinizmem, reprezentuje 
najniższy poziom istnienia  ludzkiej  świadomości,  w  którym króluje  ego.  W 
miarę  przeobrażeń zachodzących w umysłach jednostek, egoizm indywidualny 
przekształca się w w poczucie solidarności z innymi, a egoizm narodowy jest  
zastępowany  ideą  otwartości  i  współpracy.  Na  pewnym  etapie  ewolucji  
świadomości staje się jasne, że idea bycia lepszym niż dotychczas, zarówno w 
wymiarze  indywidualnym  jak  i  zbiorowym,  ma  wartość  bez  porównania 
większą, niż idea bycia lepszym od innych. Wówczas celem człowieka przestaje 
być rywalizacja, a staje się samodoskonalenie i rozwój duchowy, a to otwiera  
drogę  do  miłości  bezwarunkowej,  gdzie  bezinteresowne  działanie  dla  dobra 
innych staje się najwyższym celem. Gdy ową miłością i owym bezinteresownym 
działaniem zostaje otoczona ojczyzna, wówczas jest to już prawdziwy, czysty 
patriotyzm.
Hasło opracowano w 2016 roku. Powrót do spisu treści.

Pedofilia
Inspiracją do opracowania tego hasła stała się medialna wrzawa, jaka  

powstała  w  2013  roku  wokół  pedofilii  z  powodu  doniesień  prasowych,  
telewizyjnych i  internetowych o czynach pedofilnych niektórych księży oraz z  
powodu  niektórych  wypowiedzi  kapłanów  i  hierarchów  kościelnych  na  ten  
temat.

Podstawowe informacje

Pedofilia jest  to  rodzaj  zaburzenia  seksualnego polegającego  na 
występowaniu  pociągu  płciowego  do  dzieci  i  odczuwaniu  potrzeby 
seksualnych kontaktów z dziećmi.   Słowo to pochodzi od greckich wyrazów 
país, paidós – ''dziecko'' oraz  philia – ''przyjaźń''. Od pedofilii należy odróżnić 
autopedofilię,  gdzie istnieje  potrzeba bycia  traktowanym jak dziecko.  Pedofil 
zmierza  zwykle  do  osiągnięcia  satysfakcji  seksualnej  w  tych  kontaktach, 
chociaż niekiedy może ograniczać się tylko do tworzenia fantazji erotycznych. 
W dawniejszych czasach mówiono o pedofilii jako o zboczeniu, dziś raczej nie 
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wykorzystuje  się  tego  słowa.  Obecnie  mówi  się  o  tej  skłonności  jako  o 
zaburzeniu  preferencji,  określa  się  ją  mianem odchylenia,  dewiacji,  rodzaju  
parafilii czy nienormatywnej seksualności.

Wielu  specjalistów w dziedzinie  seksuologii  przedstawiało  w swoich 
publikacjach  własne  definicje  tego  zaburzenia,  jak  chociażby  Kazimierz 
Imieliński czy Zbigniew Lew-Starowicz. Również niektóre instytucje tworzyły 
takie  definicje,  na  przykład  Amerykańskie  Towarzystwo  Psychiatryczne  czy 
Światowa Organizacja Zdrowia. Te ostatnie, instytucjonalne definicje zmierzały 
do  określenia  kryteriów  diagnostycznych  pozwalających  stwierdzić  chorobę 
pedofilii. Zgodnie z nimi przypadłość ta nie musi zawsze wiązać się z realnie  
istniejącą  relacją  seksualną  pedofila  z  dzieckiem,  ale  może  mieć  charakter 
wyłącznie wyobrażeniowy i ograniczać się tylko do seksualnych fantazji. Aby 
zdiagnozować  pedofilię,  zaburzone  preferencje  seksualne  muszą  trwać  przez 
dostatecznie  długi  czas,  mówi  się  zwykle  o  co  najmniej  sześciu  miesiącach. 
Osoba zaburzona musi mieć co najmniej 16 lat i musi być co najmniej pięć lat  
starsza od dziecka. Wyklucza to rozpoznawanie pedofilii  wobec równolatków 
lub  osób  tylko  nieznacznie  różniących  się  wiekiem.  Molestowana  osoba 
małoletnia  musi  być  przed  okresem  pokwitania487,  podaje  się  tu  zwykle 
orientacyjną  górną  granicę  wieku wynoszącą  około  13  lat.  Pedofil  nie  musi 
odczuwać  pociągu  płciowego  wyłącznie  do  takich  dzieci;  istotne  dla 
rozpoznania tego odchylenia jest to, by wolał on bardziej dzieci niż dorosłych.

Zatem  pedofilia,  jak  wiele  innych  zaburzeń  seksualnych,  może 
współistnieć  z  normalnym  pociągiem  płciowym,  ale  często  zachowanie 
pedofilne  jest  bardziej  preferowane  niż  zachowanie  normalne.  W  skrajnych 
przypadkach  takie  zachowanie  może  być  jedynym  źródłem  podniecenia  i 
jedynym satysfakcjonującym sposobem seksualnego zaspokojenia. 

Pedofilia  może  być  heteroseksualna,  gdzie  obiektem zainteresowania 
pedofila jest dziecko płci przeciwnej, jak i homoseksualna, która oznacza pociąg 
do  nieletnich  tej  samej  płci;  możliwa  jest  również  pedofilia  biseksualna. 
Statystyki  pokazują,  że  około  dwie  trzecie  wszystkich  pedofilii  jest 
zainteresowanych płcią przeciwną. Dewiacje tę można również różnicować ze 
względu na wiek dziecka. Niektórych dewiantów interesują bardzo małe dzieci, 
innych  pociągają  dzieci  w wieku przedszkolnym,  jeszcze  innych  –  dzieci  w 
wieku szkoły podstawowej, ale jeszcze przed okresem dojrzewania. Ten ostatni  
przypadek  jest  zdaje  się  najbardziej  rozpowszechniony.  Z  niektórych  badań 
wynika, że pedofile są najczęściej zainteresowani dziewczynkami w wieku od 
ośmiu do jedenastu lat i nieco starszymi od nich chłopcami.

487 Niektórzy uważają, że górną granicą jest wiek wczesnego stadium pokwitania.
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Pedofilia  jest  dewiacją  obejmującą  obie  płcie,  ale  nie  jest  do  końca 
pewne,  jakie  dokładnie  występują  tu   proporcje.  Zdecydowana  większość 
wychodzących  na  jaw  czynów  pedofilnych  dotyczy  mężczyzn,  zarówno 
młodych jak i starych488.  Można mieć wątpliwości, czy jest tak dlatego, że ta 
dewiacja w szczególny sposób dotyka mężczyzn, czy też dlatego, że u kobiet 
przejawia się ona inaczej,  w sposób trudniejszy do wykrycia.  Faktem jest,  że 
zwykle mężczyzn oskarża się o wszystkie możliwe czyny pedofilne, a kobiety 
znacznie rzadziej popadają tu w konflikt z prawem; jeśli już ma to miejsce, to  
najczęściej obwinia się je o romans z nastolatkiem. Być może dzieje się tak z 
tego  powodu,  że  kobieca  pedofilia  najczęściej  ogranicza  się  do 
nieuzewnętrznianych  fantazji  erotycznych.  Nie  ma  dokładnych  danych 
dotyczących liczby pedofilów, szacuje się, że to zaburzenie może obejmować do 
pięciu  procent  dorosłych  mężczyzn.  Liczba  pedofilnych  kobiet  jest 
prawdopodobnie znacznie mniejsza.

Rodzaj  pedofilnych  czynów  jest  zróżnicowany,  w  większości 
przypadków  nie  dochodzi  do  pełnych  stosunków  seksualnych,  dość  często 
pedofile  osiągają  satysfakcję  poprzez  obnażanie  się  i  masturbowanie  w 
obecności nieletnich. Inni lubią dotykanie ich narządów płciowych. Jeszcze inni 
zadowalają  się  pornografią  dziecięcą.  Obecnie  Internet  ułatwia  nielegalne 
rozpowszechnianie takiej pornografii, a nawet umożliwia pokazywanie jej „na 
żywo” za pomocą komunikatorów przekazujących obraz i dźwięk.

Pedofile  najczęściej  znają  swoje  ofiary,  ich  rodzicami  są   nierzadko 
znajomi,  sąsiedzi,  a  nawet  krewni  dewianta.  Czasem  bywa  nawet  tak,  że 
przestępstwo obcowania płciowego z osobą nieletnią łączy się z przestępstwem 
kazirodztwa.  Zdarzają  się  również ludzie  całkowicie  obcy,  którzy podstępem 
zwabiają nic nie podejrzewające dziecko do samochodu lub w jakieś ustronne 
miejsce.

Najgorszą rzeczą, jaką by mógł zrobić pedofil, to zgwałcić swą ofiarę,  
ale to zdarza się raczej  rzadko. Zwykle  nakłania on dziecko do poddania się 
czynnościom  seksualnym  posługując  się  oszustwem  i  wykorzystując  swój 
autorytet  jako  osoby  dorosłej.  Jeśli  to  robi  osoba  ciesząca  się  społecznym 
zaufaniem,  jak nauczyciel  czy ksiądz,  wykorzystując  przy tym prestiż,  jakim 
obdarzane  są  te  profesje,  wówczas  takie  postępowanie  jest  szczególnie 
nikczemne.

Powstało wiele teorii na temat przyczyn pedofilii.  Próbowano wiązać ją 
ze  zmianami  organicznymi  w  mózgu  lub  jego  wadliwym  funkcjonowaniem. 

488 U osób w podeszłym wieku następuje czasem rozluźnienie hamulców psychicznych, co może 
prowadzić do lubieżnych zachowań. Czynów pedofilnych dopuszczają się nawet mężczyźni w 
wieku osiemdziesięciu lat lub jeszcze starsi.
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Ostatnio zdaje  się odkryto,  że u osób z preferencjami  pedofilnymi  występują 
zaburzenia  w  pracy  mózgu,  szczególnie  w  obszarach  podwzgórza.  Według 
innych  koncepcji   wykorzystanie  seksualne  w dzieciństwie  zmienia  strukturę 
mózgu,   zwłaszcza  w płacie  czołowym i  skroniowym,  co  ma  prowadzić  do 
pedofilii.  Jednak  większość  wyjaśnień  dotyczących  powodów  występowania 
tego  odchylenia  opiera  się  na  oddziaływaniu  czynników  psychicznych  i  
rozwojowych. Niektórzy twierdzą, że pedofil pod pewnymi względami niejako 
zatrzymał się w rozwoju, a co za tym idzie, jego niektóre potrzeby i zachowania 
są  na  poziomie  dziecka.   Ma  w  związku  z  tym  poczucie  dopasowania  do 
dziecka, co go do niego zbliża i skłania do pedofilii. Według innych koncepcji  
pedofil  jest  w  pewnym  stopniu  zablokowany  wobec  dorosłych,  a  jego 
zahamowania,  spowodowane  na  przykład  lękiem  wobec  kobiet,  mogą  jego 
preferencje seksualne kierować w stronę dzieci. Przyczyn tej dewiacji upatruje 
się  również  w  nieprawidłowych  relacjach  z  rodzicami,  albo  w  różnych 
kompleksach  czy  niepowodzeniach  w  życiu  seksualnym  z  dorosłymi. 
Przypuszcza  się  także,  że  wykorzystanie  seksualne  czy nawet  doświadczenie 
przemocy seksualnej w dzieciństwie może sprzyjać późniejszemu wytworzeniu 
się pedofilii.

Pedofilia – przestępstwo, choroba czy obyczaj?

Pedofilia jako pociąg seksualny do dzieci jest postrzegana na ogół jako 
choroba,  natomiast  czyn  pedofilny  polegający  na  seksualnym wykorzystaniu 
dziecka,  jest  uznawany  zazwyczaj  za  przestępstwo.  Tak  było  i  jest  w 
przeważającej  większości  społeczeństw.  Jednak  nie  każdy  pedofil  jest 
przestępcą,  bo  nie  każdy  pedofil  posuwa  się  do  pedofilnych  czynów489. 
Prawdziwe jest również twierdzenie odwrotne – nie każdy czyn pedofilny jest  
dokonany przez pedofila, bo chorobę tę rozpoznaje się tylko u tych, u których 
popęd seksualny jest ukierunkowany w przeważającej mierze na dzieci. 

Trzeba  również  odnotować  fakt,  że  w  niektórych  kulturach  świata 
seksualizm  dziecięcy  i  kontakty  seksualne  małoletnich  z  dorosłymi  nie  są 
traktowane  jako coś  złego i   wiążą się  z przyjętą  obyczajowością.  W wielu  
społecznościach  były  i  w  niektórych  są  nadal  akceptowane  małżeństwa  z 
nieletnimi  dziewczynkami.  Na  przykład  w starożytnym  Egipcie  dziewczynki 
wstępowały w związki małżeńskie między 12-14 rokiem życia. Chłopcy żenili  
się w nieco późniejszym wieku. Ich inicjacja seksualna następowała wówczas,  
gdy zaczynali  odczuwać potrzebę współżycia.  Często pierwszą partnerką była 
niewolnica. W kulturach Indian Ameryki Południowej dziewczynki wychodziły 
za mąż już w wieku 11-13 lat. Również w kulturze prapolskiej wychodzące za 
mąż dziewczynki miały średnio 14-15 lat. Obecnie zdarza się to na przykład u  

489 Może on na przykład zadowalać się  wyłącznie seksualnymi fantazjami. 
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Cyganów, gdzie żona w wieku poniżej  lat  piętnastu nie należy do rzadkości. 
Taki  dość  niski  wiek  inicjacji  seksualnej  i  zamążpójścia  jest  dziś 
rozpowszechniony  również  w  niektórych  krajach  afrykańskich.  Pewne,  tak 
zwane prymitywne  społeczności  posuwają  się  znacznie  dalej.  W żyjącym na 
Nowej Gwinei plemieniu Eipo akceptowane są czynności seksualne dorosłych 
mężczyzn z dziećmi w każdym wieku490.

W  niektórych  plemionach  edukacja  seksualna  odbywa  się  bardzo 
wcześnie  i  czasem  spotyka  się  przy  tym  rytuały  inicjacyjne  o  pedofilnym 
charakterze.  Na  przykład,  jak  podaje  Zbigniew Lew-Starowicz,  w liberalnej 
kulturze  seksualnej  wyspy  Mangaia  należącej  do  archipelagu  wysp  Cooka 
„dzieci uczą się intymności, fizjologii, uświadomienia seksualnego w około 8-10  
roku życia... Liczne baśnie, podania ludowe zawierają wiele treści seksualnych.  
Powszechna  jest  masturbacja  młodzieży.  U  chłopców  polega  na  ręcznym  
drażnieniu członka, u dziewcząt na silnym zaciskaniu ud lub kołysaniu się na  
piętach.  Okres  dojrzewania  u  chłopców  jest  oceniany  na  podstawie  dwóch  
objawów:  pojawienia  się  owłosienia  łonowego  oraz  zdolności  ściągania  
napletka. Jest to zapowiedź zbliżającego się obrzezania, które traktowane jest  
jako  przejście  chłopca  w  świat  męskości.  Wtajemniczenie  w  dorosłość  nie  
polega tylko  na  fizycznym zabiegu,  ale  na  uświadomieniu.  Mistrz  ceremonii  
udziela chłopcu szczegółowych informacji z zakresu życia seksualnego, technik  
współżycia, taktyk zdobywania partnerki, doprowadzania jej do wielokrotnego  
orgazmu. W dwa tygodnie  po obrzezaniu zaczynają się praktyczne ćwiczenia  
seksualne.  Mistrz  ceremonii  ułatwia  nowo kreowanemu mężczyźnie  stosunek  
seksualny  z dojrzałą  kobietą.  Od tego czasu chłopiec  porzuca masturbację  i  
nawiązuje kontakty seksualne, które są praktykowane często z rówieśnicami”491.

Seksualizm dziecięcy, fakt czy mit?

 Należałoby najpierw odpowiedzieć na zasadnicze pytanie,  czy popęd 
seksualny jest czymś wrodzonym i istnieje od samego początku, czy też pojawia 
się i zaczyna kształtować dopiero w okresie dojrzewania? Wszystko wskazuje 
na  to,  że  prawdziwa  jest  ta  pierwsza  możliwość.  To  prawda,  że  w  okresie 
dojrzewania, gdy hormony zaczynają buzować w organizmach młodych ludzi, 
popęd ten się znacznie nasila i  ukierunkowuje,  ale mimo to nie powstaje  on 
dopiero  wtedy,  tylko  jest  czymś,  z  czym  człowiek  się  już  rodzi.  Tak  więc 
dziecko otrzymuje energię seksualną wraz z urodzeniem. Jednak odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie zdobywa ono dopiero w miarę dorastania. Dla małych 
dzieci seks jest czymś zupełnie innym niż dla dorosłych. Wyraża się on głównie 

490 Encyklopedia interaktywna Wiem, edycja 2006, hasło pedofilia.
491 Zbigniew  Lew-Starowicz,  Seks  w  kulturach  świata,  Zakład  Narodowy  im.  Ossolińskich, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1988, s. 100-101.
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poprzez ciekawość i stymuluje poznawanie tej dziedziny poprzez obserwację i 
różnego  rodzaju  zabawy.  Towarzyszy  temu  ekscytacja,  która  zwykle  nie 
prowadzi do seksualnego zaspokojenia.  Jednak wcześniej czy później, w miarę 
dojrzewania,  młody człowiek odkrywa masturbację i  wtedy seks staje się dla 
niego rodzajem przyjemności. Ostatnią fazą edukacji, zazwyczaj już u osoby co 
najmniej  kilkunastoletniej,  jest  inicjacja  seksualna  polegająca  na  odbyciu 
normalnego stosunku płciowego.   

Takie  są  fakty.  Jednak  w  kulturze  chrześcijańskiej,  gdzie  zgodnie  z 
obowiązującą  dogmatyką  popęd  płciowy  ma  służyć  wyłącznie  prokreacji,  a 
każdy  inny,  nie  prowadzący  do  rozmnażania  seks  jest  czymś  nieczystym  i  
grzesznym,  seksualizm  dziecięcy  byłby  całkowitym  zaprzeczeniem  tej  idei. 
Dlatego rodzice na ogół starają się nie dopuszczać do siebie myśli, że ich dzieci  
mogłyby  mieć  seksualne  pragnienia  i  usiłują  odsunąć  od  nich  ten  wymiar 
ludzkiego życia. Równocześnie sami kreują się wobec własnych dzieci na istoty 
aseksualne. Dają na każdym kroku swemu potomstwu do zrozumienia, że ten 
temat jest tabu, że pewnych części ciała należy się wstydzić, że seks jest czymś  
na tyle nieprzyzwoitym, że nie tylko nie wolno go praktykować, ale nawet nie 
wypada o nim mówić. Jeśli się już coś czasem porusza w tej kwestii, to są to 
zwykle różne nakazy, zakazy, napomnienia i przestrogi. Mało jest rodzin, gdzie 
sprawy seksu są poruszane otwarcie i bez wstydu. Na ogół panuje w tej sprawie 
zmowa  milczenia,  zgodnie  z  którą  rodzice  z  własnej  inicjatywy  nie 
uświadamiają  dzieci  w  wielu  kwestiach,  a  dzieci  też  milczą,  bo  boją  się 
zwierzać rodzicom ze wszystkich swoich myśli i doświadczeń seksualnych. Stąd 
też  złudne  wrażenie,  że  seksualizm dziecięcy nie  istnieje.  Gdy ktoś  próbuje  
wgłębić  się  w ten temat,  ryzykuje  ostrą  reakcję  konserwatywnego otoczenia. 
Próby aktywnego  badania  tego  zjawiska  mogą  się  zakończyć  oskarżeniem o 
pedofilię.  Pewien  znany  psycholog  dziecięcy,  który  usiłował  wykorzystać 
seksualizm dziecięcy do leczenia autyzmu, skończył nawet w więzieniu492.

Mimo że rodzice zwykle ukrywają przed dziećmi wszelkie informacje o 
ludzkiej  seksualności,  to  jednak  dzieci  i  tak  w końcu się  dowiadują  o  tych 
sprawach z innych źródeł. Działo się tak nawet wtedy, kiedy nie było jeszcze 
telewizji i Internetu. Czasami empiryczna wiedza przychodziła do nich bardzo 
wcześnie,  a  może  nawet  zbyt  wcześnie.  Oto  opis  takiej  autentycznej, 
przedszkolnej edukacji sprzed pół wieku: 

„Miałem wówczas może pięć czy sześć  lat.  Wokół znacznie  starszego  
ode mnie chłopca,  którego znałem, bo mieszkał  w pobliżu,  nagle zebrała się  

492 Nie ma jednak pewności, czy chodziło mu wyłącznie o osiągnięcie sukcesu terapeutycznego 
czy  też  był  również  pedofilem.  Szczegółów  postępowania  wobec  tego  terapeuty  nie  
ujawniono.  Wiadomo  tylko,  że  posiadał  duże  zbiory  pornografii  dziecięcej,  które 
wykorzystywał w swojej działalności zawodowej.
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grupka  młodszych  kolegów.  Zaciekawiony  podszedłem,  aby  zobaczyć  co się  
dzieje.  Chłopiec  powiedział  do  wszystkich  ''patrzcie''  i  wyjął  swojego  
sterczącego w pełnej erekcji członka, którym zaczął się intensywnie zabawiać.  
Po pewnym czasie wypłynęła z niego obficie biała, pienista ciecz, co zakończyło  
pokaz.  Zaniepokojony  tym  incydentem,  nie  rozumiejąc  co  się  właściwie  
wydarzyło,  zapytałem  o  to  swojego  ojca,  którego  uważałem  za  podwójny  
autorytet,  bo  był  nie  tylko  rodzicem  ale  i  lekarzem.  Odpowiedział,  nie  
wyjaśniając mi niczego dokładnie, że nie stało się nic złego, że tak się po prostu  
czasem zdarza. Przyjąłem jego wyjaśnienie bez dodatkowych pytań i sprawa się  
na tym zakończyła. Przypomniałem sobie o owym wydarzeniu dopiero kilka lat  
później...”. 

To wielkie szczęście mieć takiego ojca. Co by było, gdyby ów ojciec  
zareagował  bardziej  ostro,  na  przykład   zbeształ  syna  za  to,  że  ogląda  takie  
nieprzyzwoite  rzeczy? Wywołałoby to poczucie winy,  lęk przed ujawnianiem 
takich  spraw  w  przyszłości  i  może  nawet  spowodowałoby  to  jakiś  uraz 
psychiczny.  Gdyby  dodatkowo  nastraszył  go,  że  jeśli  będzie  tak  robił,  to 
niebawem  zachoruje  lub  oślepnie493,  wówczas  niewątpliwie  ten  uraz  byłby 
bardzo  wielki  i  być  może  mogłoby to  być  jednym z  powodów  zahamowań 
seksualnych w przyszłości, oziębłości płciowej czy nawet impotencji. 

Zatem świadomość  płciowa  może  być  czasem aktywowana  nawet  w 
wieku przedszkolnym, a rodzice mogą o niczym nie mieć zielonego pojęcia. O 
seksualności  dziecięcej  dużo  więcej  dowiadują  się  księża  na  spowiedzi,  bo 
przecież już nawet ośmiolatki do niej przystępują i mają obowiązek mówienia  
im całej prawdy.  Jednak księża ci zwykle nie wypowiadają się na ten temat  
publicznie, bo zburzyliby wtedy mit dzieci jako „niewinnych aniołków”. Jeśli 
się to jednak czasem zdarzy, wywołuje wtedy burzę. Jesienią 2013 roku ksiądz 
doktor  Ireneusz  Bochyński  w  swojej  wypowiedzi  na  temat  seksualizmu 
dziecięcego  umieścił  następujące  słowa:  „Ale  mamy  dzieci  dziesięcioletnie,  
trochę  starsze  i  znam  przypadki,  gdzie  ich  życie  intymne  potrzebuje  
wcześniejszego zaspokojenia.  Same dzieci wchodziły do łóżek dorosłych, chcąc  
być  spełnionymi.  I  to  był  wybór  dziecka”494.   Ponieważ  to  jego  wystąpienie 
zbiegło się z oskarżeniami niektórych księży o pedofilię, uznano, że nie mówi 
on prawdy, ale chce tylko w ten sposób bronić tych księży pedofilów – był to 
więc  najgorszy  moment  do  upubliczniania  takich  wypowiedzi.  W  dodatku 

493 W nurcie wiktoriańskim, który rozkwitł w Anglii w XIX wieku oraz wywarł duży wpływ na  
całą  Europę i  którego  pozostałości  gdzieniegdzie  przetrwały dwudziesty wiek,  masturbacja 
była  traktowana  nie  tylko  jako  grzech,  ale  uważano  ją  za  szkodliwą  dla  zdrowia.  Miała 
rzekomo wywoływać zaburzenia psychiczne, impotencję i ślepotę, co głosiły nawet niektóre 
ówczesne autorytety medyczne.

494 Słowa  te  były  wielokrotnie  przytaczane  w  wiadomościach  telewizyjnych  różnych  stacji,  
między innymi w TVN24, w dniu 7 listopada 2013.
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szokująca  dla  wielu  rodziców,  nieprzefiltrowana  treść  jego  wypowiedzi  i  
niestaranny dobór użytych słów dopełnił miary jej niezrozumienia. Zachowując 
się w pewnym sensie jak słoń w składzie porcelany ksiądz Bochyński wywołał  
okropny  wrzask  dochodzący  ze  wszystkich  stron,  tak  że  w  końcu  został 
zmuszony  wycofać  się  z  wypowiedzianych  słów  i  urażonych  rodziców 
przeprosić. 

Prawdą jest,  że księża pozyskują na spowiedzi  dużo wiedzy na temat 
seksualności dziecięcej i dlatego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że  ksiądz 
Bochyński nie wymyślił  sobie tego co powiedział, a jedynie powtórzył  to, co 
sam od penitentów usłyszał  lub czego się dowiedział  z innych wiarygodnych  
źródeł. Wrzawa medialna po jego wypowiedzi dowodzi tego, że wielu ludzi w 
ogóle nie dopuszcza takiej myśli. Rodzice o wielu sprawach nie wiedzą, bo nie  
chcą wiedzieć – wolą wierzyć w mit aseksualności swojego dziecka. Jeśli już 
jakaś rzecz wyjdzie na jaw, to dowiadują się o niej ostatni. Jest tak dlatego, że 
seks jest  dla nich czymś, o czym się z dziećmi  nie rozmawia i  dlatego sami  
wytwarzają taką nieprzeniknioną zasłonę wokół tego tematu. Dzieci nauczone 
tego, by wstydzić się swojej seksualności, nie są skłonne do zwierzeń. Czasem 
wolą  powierzyć  swoje  tajemnice  księdzu  na  spowiedzi  niż  matce  czy  ojcu. 
Neale Donald Walsh tak o tym pisze:

„Dzieci  postrzegają  siebie  jako istoty  seksualne  – czyli  ludzkie  – od  
samego początku. Zaś wielu rodzicom na tej planecie zależy bardzo na tym, aby  
ich  uwagę  od  tego  faktu  odwrócić.  Jeśli  ręka  dziecka  wędruje  w  ''brzydkie  
miejsce'',  wy  ją  natychmiast  odsuwacie.  Jeśli  maleństwo  zaczyna  odkrywać  
rozkosze swego ciała, wy jesteście zgorszeni i zaszczepiacie tę reakcję dziecku.  
Zastanawia się ono, na czym polega jego przewinienie i  dlaczego mama jest  
taka wściekła.

U  was,  istot  ludzkich,  nie  chodzi  o  to,  aby  w  odpowiednim  wieku  
wprowadzić potomstwo w sprawy seksu, ale o to, kiedy przestać zagłuszać u  
dzieci  ich  seksualną  tożsamość.  Gdzieś  między  dwunastym  a  siedemnastym  
rokiem ich życia rodzice dają wreszcie za wygraną i oświadczają (rzecz jasna,  
nie  wprost,  gdyż  ''o  tym się  nie  mówi'')  –  ''W porządku,  odtąd  wolno  wam  
zdawać sobie sprawę z istnienia organów płciowych i ich przeznaczenia.''

Lecz  szkoda została  już  wyrządzona.  Przez  dziesięć  albo i  więcej  lat  
okazywano im, że należy się wstydzić tych części  ciała. Niektórym nawet nie  
podaje  się  ich  prawidłowej  nazwy.  Dzieci  chłoną  najrozmaitsze  określenia:  
''siusiak'',  ''dziurka'',  czy  jeszcze  inne,  wymyślane  z  wielkim  trudem  przez  
rodziców,  a  wszystko  po  to,  aby,  broń  Boże,  nie  powiedzieć  ''penis''  czy  
''pochwa''.
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Odebrawszy w ten sposób wyraźny przekaz, że wszelkie rzeczy związane  
z tymi częściami ciała należy starannie ukrywać, że nie wolno o nich otwarcie  
rozmawiać,  wasze  nastolatki  z  hukiem  wkraczają  w  okres  dojrzewania,  nie  
mając  zielonego  pojęcia  o  tym,  co  się  dzieje  z  ich  ciałami.  Brak  im  
jakiegokolwiek  przygotowania.  Nic  dziwnego  więc,  że  postępują  żałośnie,  
niezręcznie,  nie  potrafiąc  właściwie  ukierunkować  świeżo  rozbudzonych  
popędów”495.

Niemal każdy dorosły, dokonując retrospekcji z dzieciństwa, dociera do 
jakichś własnych przeżyć seksualnych. Mimo to mało kto chce się przyznać do 
tego   publicznie496,  bo  większość  boi  się  nieprzychylnej  reakcji  otoczenia. 
Jednak  seksuolodzy  przyznają,  że  seksualizm  dziecięcy  to  fakt.   Dzieci  są 
istotami seksualnymi już od samego początku i nawet niemowlęta płci męskiej  
miewają erekcję. Już w przedszkolu są ciekawe anatomicznych różnic pomiędzy 
płciami i zaczynają odkrywać te odmienności, czemu służą różne, wymyślane 
przez nie same zabawy. Pojawia się podniecenie seksualne, które często bywa 
nie mniej intensywne niż u dorosłych, chociaż zwykle jest stymulowane przez 
zupełnie  inne  czynniki  i  nie  prowadzi  do  takich  samych  skutków  jak  u 
dorosłych.  W miarę rozwoju wyobraźni  pojawiają  się u nich różne seksualne  
fantazje. Wiedzę na tematy seksualne zdobywają poprzez podglądanie, poprzez 
wymianę  informacji  między  rówieśnikami  lub  poprzez  pozyskiwanie  jej  od 
starszego rodzeństwa.  Gdy są nieco starsze, sięgają po odpowiednie książki,  
często  udostępniane  przez  starszych  kolegów.  Obecnie  źródłem wiadomości 
mogą  być  dla  nich  również  telewizja,  filmy  DVD  i  BD,  a  także  Internet. 
Czasem,  z  powodu  niefrasobliwości  dorosłych,  wpadają  im  w  ręce  nawet 
materiały pornograficzne, lub same znajdują takowe w Internecie. Na pewnym 
etapie swej seksualnej edukacji dowiadują się o masturbacji  lub odkrywają ją  
samodzielnie,  niekiedy  jeszcze  przed  okresem  pokwitania.  Nierzadko  w 
kontaktach  z  rówieśnikami  zabawy  erotyczne  stopniowo  zamieniają  się   w 
petting,  zwłaszcza,  gdy  chociaż  jeden  z  uczestników  tych  zabaw  zna  już  i 
praktykuje  masturbację.  Jednak  normalne  stosunki  seksualne  przed  okresem 
pokwitania  są  raczej  rzadkością.  Zbigniew Lew-Starowicz pisze:  „Ciekawość  
innej  płci,  zainteresowanie  anatomiczną  budową,  dążenie  do  zabaw  o  
charakterze  seksualnym  z  rówieśnikami  odmiennej  płci  jest  powszechnym  
zjawiskiem.  W wielu  kulturach  dzieci  otrzymują  sporo  informacji  na  tematy  
495 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga druga, Limbus, Bydgoszcz, 1998, s. 149-

150
496 Jednym z wyjątków jest znany i popularny w dwudziestym wieku polski aktor T. P.,  który 

przyznał  publicznie,  że już w przedszkolu ściągał pod stołem majtki koleżance, a w wieku 
bodajże dwunastu lat został uwiedziony przez przyjaciółkę matki i przeżył wczesną inicjację 
seksualną. Nie traktował on jednak tego jako czegoś złego, przeciwnie, uważał, że ta wczesna 
edukacja płciowa wywarła na niego pozytywny wpływ; jako aktor potem świetnie grywał role  
amantów, a jako kochanek był podobno niezrównany.
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seksualne  od starszego rodzeństwa, poprzez obserwację zachowania dorosłych,  
jedynie w mniejszym zakresie w formie doświadczeń praktycznych. Są zdolne do  
odczuwania podniecenia seksualnego, a część z nich do przeżycia orgazmu”497. 

Seksualizm dziecięcy jest więc faktem. Jednak to, jaki dana społeczność 
ma stosunek do tego faktu, zależy od tego, jaki ma ona stosunek do seksu jako 
takiego.  W pewnych kulturowych kręgach, na przykład wśród Aborygenów czy 
niektórych ludów Polinezji, uprawia się seks całkiem otwarcie, nie ukrywając 
tego  nawet  przed  własnym  potomstwem.  W  ten  sposób  rodzice  naocznie 
przekazują  swoim dzieciom,  że  akt  seksualny  nie  jest  niczym złym,  że  jest  
wyrazem miłości ich rodziców, że jest czymś słusznym, radosnym i cudownym.  
Neale Donald Walsh tak o tym pisze:  „W niektórych społecznościach rodzice  
spółkują  na  oczach  potomstwa  –  jakiż  inny  obraz  może  przekazać  dzieciom  
poczucie  piękna,  radości,  cudowności  i  słuszności  aktu  seksualnego  jako  
wyrazu  miłości?  To  rodzice  bowiem  nieustannie  kształtują  dziecięce  
wyobrażenia  na temat  tego,  jakie  zachowanie  jest  dobre,  a  jakie  złe.  Dzieci  
wyłapują mniej  lub bardziej  zamaskowane sygnały dotyczące wszystkiego,  co  
pokazuje  im,  jak  ich  rodzice  myślą,  mówią  i  postępują.  Możecie  uznać  te  
społeczności za ''pogańskie'' czy ''prymitywne'', ale zostało stwierdzone, że takie  
rzeczy  jak  gwałt  czy  zabójstwo  w  afekcie  praktycznie  się  wśród  nich  nie  
zdarzają. Zjawisko prostytucji wywołuje śmiech jako absurdalne i nieznane są  
przypadki zahamowań czy zaburzeń seksualnych”498.   

W kulturach apollińskich, utożsamianych z mitem raju erotycznego, z 
których elementami  spotykamy się  w wielu różnych tradycjach  kulturowych, 
istnieje  harmonia  między  ciałem  i  duszą,  a  ludzie  ogarnięci  są  naturalną 
radością życia, żyją „na luzie” zjednoczeni z przyrodą, nie mają kompleksów i 
potrafią  cieszyć  się  seksem,  z  którym  są  zaznajamiani  już  od  dzieciństwa.  
Seksualność  przeżywana  jest  jako  dobro  i  piękno,  stanowi  ona  wartość 
zmysłową,  estetyczną,  psychiczną  i  więziotwórczą.  Elementy  kultury 
apollińskiej  spotykamy  w różnych społecznościach,  również w tak zwanych 
kulturach  prymitywnych,  obecnie  nielicznych  i  rozsianych  po  świecie.  W 
targanej  różnymi  sprzecznościami  kulturze  Zachodu  zawsze  pojawiał  się 
okresowo „nurt apolliński”. Niektóre jego elementy można odnaleźć w biblijnej 
„Pieśni  nad  pieśniami”,  w  poezji  Jana  Kochanowskiego,  sielankach 
staropolskich.  Ewidentnym  przykładem  apollińskiej  postawy  życiowej  w 
literaturze  europejskiej  jest  jej  opis  zawarty  w  romansie  Dafnis  i  Chloe499, 

497 Zbigniew  Lew-Starowicz,  Seks  w  kulturach  świata,  Zakład  Narodowy  im.  Ossolińskich, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1988. s. 133.

498 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga druga, Limbus, Bydgoszcz, 1998, s. 151.
499 Jest to antyczny romans grecki, którego autorem jest grecki pisarz Longos z Lebos. Opisuje on 

miłość  między  dwojgiem  pastuszków.  Powstał  prawdopodobnie  pod  koniec  II  wieku. 
Doczekał się tłumaczeń na wiele języków, a Maurice Ravel skomponował nawet balet oparty  
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ukazujący wyidealizowane, sielankowe życie pasterzy. W czasach obecnych, w 
kulturze świata zachodniego, wyrazem tęsknoty za wypełnionym radością życia 
rajem, gdzie nagość nie jest ukrywana nawet przed dziećmi, jest ideologia ruchu 
naturystów. 

Przykładem  seksualnej  kultury  apollińskiej  jest  obyczajowość 
mieszkańców  Wysp  Triobrianda,  archipelagu  wysp  koralowych  leżących  w 
pobliżu Nowej  Gwinei.  Oto jak Zbigniew Lew-Starowicz opisuje  seksualizm 
dziecięcy  w  społeczeństwie  tych  wysp:  „Dzieci  posiadają  dużo  swobody  i  
niezależności.  Od  wczesnego  dzieciństwa  są  świadkami  życia  seksualnego  
rodziców, rozmów na ten temat. Oswojone są z seksem i nagością.  Wcześnie  
następuje  uświadomienie  seksualne.  Polega  ono  na  zabawach  erotycznych  
wiążących  się  z  oglądaniem  narządów  płciowych,  ich  dotykaniem,  
pobudzaniem. Dorośli traktują te zabawy jako naturalne. Akt płciowy dzieci jest  
formą rozrywki. U dziewcząt pierwsze kontakty seksualne mają miejsce w 6-8  
roku  życia,  a  u  chłopców  10-12.  W  okresie  12-14  lat  chłopiec  staje  się  
mężczyzną...”500  Seksuolog ten  uważa, że taka wczesna inicjacja seksualna nie 
tylko  nie  wyrządza  szkody  tym  dzieciom,  ale  ma  swoje  pozytywne  strony: 
„Wczesne uświadomienie seksualne, oswojenie z nagością, życiem seksualnym  
starszych,  doświadczenia  seksualne  w  okresie  młodzieńczym,  naturalność  
traktowania  seksu,  bogaty  rytuał  pieszczot,  słownictwa  seksualnego,  
pozbawienie  seksu  konwenansów  i  zakamuflowania  sprawiają,  iż  życie  
seksualne  przebiega bez  psychicznego  napięcia,  lęków wobec  drugiej  osoby,  
dostarcza  satysfakcji  i  radości  życia.  Znajduje  to  odbicie  w strukturze  życia  
rodzinnego i społecznego... Oczywiście nie mamy do czynienia z rajem na ziemi.  
Tej  kulturze  również  nieobce  są  zazdrość,  zdrady,  perwersje,  cierpienia  
duchowe,  nieodwzajemnienie  uczuć,  rozwody,  odrzucenie  przez  innych,  
kompleksy, itp. Jeśli jednak ten typ kultury ocenimy w ogólnych kategoriach, to  
należy  przyznać,  iż  w sferze  seksualnej  wiąże  się  ona z  harmonią,  redukcją  
sytuacji stresorodnych czy nerwicorodnych oraz więzią typu partnerskiego”501. 

Granice dorosłości

Granice  dorosłości   w  naturalny  sposób  wyznaczone  są  przez 
osiągnięcie  dojrzałości  fizycznej,  psychicznej  lub  płciowej.  Jednak  w  wielu 
krajach ustala się je w sposób arbitralny, nie bacząc na cechy psychofizyczne 
tych, których dotyczą. Dorosłość nie jest definiowana w zgodzie z naturą, ale na 
mocy prawa stanowionego.

na tym romansie.
500 Zbigniew  Lew-Starowicz,  Seks  w  kulturach  świata,  Zakład  Narodowy  im.  Ossolińskich, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1988. s. 97. 
501 Zbigniew  Lew-Starowicz,  Seks  w  kulturach  świata,  Zakład  Narodowy  im.  Ossolińskich, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1988. s. 99.
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Kobiety osiągają pełną dojrzałość fizyczną w wieku 20-21 lat, kiedy to 
ich przyrost  wysokości  zostaje definitywnie zakończony.  Mężczyźni  przestają 
rosnąć  między 23-25  rokiem życia.  Dojrzałość  umysłowa  nie  jest  określona 
przez  tak  ściśle  wyznaczone  granice.  Różne  państwa  przyjmują  tu  sztywne 
granice wiekowe mieszczące się zwykle w przedziale 18-21 lat. W Polsce prawo 
arbitralnie uznaje, że obie płcie osiągają umysłową dorosłość w wieku 18 lat,  
jednak prawo do zawarcia małżeństwa przysługuje mężczyźnie dopiero w wieku 
21 lat. Jeśli chodzi o dojrzałość płciową, to nie ma wątpliwości, że osiąga się ją 
znacznie wcześniej. „Gatunek ludzki osiąga dojrzałość płciową na długo przed  
dojrzałością umysłową, a także przed dojrzałością fizyczną”502.  U dziewczynek 
pierwsza menstruacja występuje między 9 a 17 rokiem życia. Płodność pojawia 
się  dopiero  po  pewnym  czasie,  zwykle  mniej  więcej  rok  po  pierwszej  
menstruacji lub czasem nawet jeszcze później. Średni wiek pierwszej miesiączki 
stale  się  obniża,  w  1890  wynosił  np.  w  Wielkiej  Brytanii  15  lat,  w  latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku obniżył się do około 13 lat, a obecnie jest  
jeszcze  niższy.  Niekiedy  proces  pokwitania  zaczyna  się  bardzo  wcześnie  i 
przebiega tak szybko,  że już trzynastolatka jest  nie  tylko zdolna do rodzenia 
dzieci,  ale  i  niemal  w  pełni  rozwinięta  –   ma  dobrze  wykształcone  piersi,  
owłosienie łonowe, rozrośnięte biodra i dojrzały wygląd twarzy, co sprawia, że 
wygląda na osobę dorosłą.  Bywa również i  tak,  że osiemnastolatka ze swym 
dziecięcym wyglądem musi czasem pokazywać dowód osobisty. 

U chłopców produkcja  dojrzałych  plemników zaczyna się  najczęściej  
między  14  a  16  rokiem życia.  Jednak  inne  cechy  płciowe  pojawiają  się  w 
znacznie  szerszym  przedziale  wiekowym.  „Okres  pokwitania  wykazuje  u  
chłopców chyba jeszcze większą zmienność niż  u dziewcząt,  w każdej  grupie  
chłopców  pomiędzy  trzynastym  a  czternastym  rokiem  życia  znaleźć  można  
całkiem  dojrzałych  płciowo  i  prawie  całkiem  niedojrzałych...  Na  przykład  
rozwój członka zaczyna się zwykle w wieku lat trzynastu i trwa około 2 lata, lecz  
może rozpocząć się tak w jedenastym, jak i po czternastym roku, a skończyć się  
tak w trzynastym i pół jak i w siedemnastym roku życia, a więc niektórzy są już  
całkiem dojrzali, podczas gdy inni jeszcze nie rozpoczęli dojrzewać”503. 

Jeśli tak właśnie mają się sprawy związane z seksualnością nieletnich i z 
ich  dojrzewaniem,  to  nie  sposób  ustalić  sztywnej  granicy  zdolności  do 
odbywania stosunków płciowych. Wiek dojrzałości płciowej jest indywidualną 
cechą osobniczą i waha się w dość szerokich granicach. Jednak różne państwa, 
nie bacząc na ustalenia fizjologów, psychologów i seksuologów, przyjmują tu 
dość sztywne granice wiekowe mieszczące się zwykle w przedziale 14-18 lat. W 

502 Anthony Smith, Ciało, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1976, s. 313.
503 Anthony Smith, Ciało, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1976, s. 315.
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Polsce stosunki seksualne z małoletnimi poniżej 15 lat są karalne, bez względu 
na to, czy osiągnęli oni już dojrzałość płciową, czy jeszcze nie.

Prawo a pedofilia

Pedofilia jako dewiacja seksualna sama w sobie nie jest karana, o ile 
pedofil nie dopuści się niezgodnych z prawem działań wobec małoletniego, jako 
że nikogo nie  można karać za jego myśli,  emocje  czy pragnienia.  Natomiast  
czyny pedofilne są przestępstwem w przeważającej większości krajów, w tym 
we  wszystkich  krajach  kultury  Zachodu.  Występują  tylko  pewne  różnice  w 
ustaleniu granicy wieku, poniżej której obcowanie płciowe z osobą nieletnią jest  
karalne. W Polsce podstawą do karania za kontakty seksualne z osobami poniżej  
15 lat  jest art. 200 Kodeksu Karnego504. Karalny jest również kontakt seksualny 
z  osobą  małoletnią  powyżej  15  lat,  jeśli  doprowadza  się  do  niego  przez 
nadużycie  stosunku  zależności,  wykorzystanie  krytycznego  położenia, 
nadużycie  zaufania,  udzielenie  korzyści  majątkowej  lub  osobistej  lub  tylko 
obietnicę takiej korzyści; podstawą jest tu art. 199 Kodeksu Karnego, §2 i §3. 
Karalne jest  również prezentowanie  pornografii  dzieciom poniżej  lat  15 oraz 
wytwarzanie, posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej z osobami 
poniżej lat 15, czym zajmuje się art. 202 Kodeksu Karnego, §2, §3, §4, §4a.

W świetle tych przepisów przestępca może, ale nie musi być pedofilem 
w  takim  znaczeniu,  jakie  nadaje  mu  medycyna.  Jednak  większość  czynów 
pedofilnych,  zwłaszcza  takich,  które  są  powtarzane  (recydywa),  jest 
popełnianych  przez  osoby  chore.  Niestety,  mimo  że  na  temat  tej  choroby 
wiadomo więcej,  niż w przypadku niektórych innych dewiacji,  bardzo ciężko 
poddaje  się  ona  terapii.  Po  wieloletnim  leczeniu  farmakologicznym, 
psychoterapeutycznym  i  przy  użyciu  specjalnych  metod  treningowych,  tylko 
zdaje się u około jednej piątej pacjentów uzyskuje się znaczącą poprawę. Samo 
więzienie nic nie pomaga, często pedofil po odbyciu kary już w pierwszym dniu 
na wolności popełnia takie samo przestępstwo jak to, za które odbywał karę. 

W  wielu  państwach  cywilizacji  zachodniej,  również  i  w  Polsce,  
pedofilia  jest  bardzo  surowo  oceniana.  Oczekiwania  społeczne  dotyczące 
sankcji  wobec  winnych  dokonywania  czynów  pedofilnych  są  bardzo  daleko 
idące;  żąda  się  wobec  takich  dewiantów  stosowania  najsurowszych  kar,  a 
niektórzy  nawet  domagają  się  ich  fizycznej  kastracji.  W  Polsce  nawet 
uchwalono  odpowiednią  ustawę,  która  przewiduje  możliwość  tzw.  „kastracji 

504 Art. 200 KK mówi co następuje:   §1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub 
dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania 
się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 
do  12.   §2.  Tej  samej  karze  podlega,  kto  w  celu  zaspokojenia  seksualnego  prezentuje 
małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. 
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farmakologicznej”505.  Nawet  w  więzieniach  pedofile  cieszą  się  złą  sławą, 
wywołują  agresję  u osadzonych i  mają  tam bardzo niską pozycję,  na samym 
dole  hierarchii.  Można  nawet  powiedzieć,  że  w  ostatnich  latach  w  Polsce 
powszechna niechęć do pedofilii znacznie się wzmogła. W 2010 roku weszła w 
życie  nowelizacja  Kodeksu  Karnego,  w  wyniku  czego  karalne  stało  się 
publiczne  propagowanie  lub  pochwalanie  zachowań  o  charakterze 
pedofilskim506.  

Powszechnym zjawiskiem w Polsce jest  nie tylko niechęć do pedofilii,  
ale także niechęć  do uświadamiania seksualnego dzieci przez szkołę czy inne 
instytucje. Już od lat kręgi prawicowe demonstrują opór wobec wprowadzenia 
przedmiotu  wychowania  seksualnego  w  szkołach,  pod  takim pretekstem,  że 
wychowaniem tym powinni zająć się rodzice. A rodzice zajmują się nim na ogół 
tak, jak to opisał Neale Donald Walsh. Przykładem tej niechęci jest to, co stało 
się w Centrum Nauki Kopernik,  gdzie  ekspozycja  pokazująca ludzkie strefy 
erogenne i objaśniająca je za pomocą nagrania dźwiękowego została, po trzech 
latach od jej ustawienia, usunięta507 jesienią 2013 roku, ze względu na protest 
niektórych  obywateli,  którzy uważają,  że  wywiera  ona  szkodliwy wpływ  na 
małoletnich.  Z tego samego powodu we wrześniu 2014,  w poznańskim ZOO 
rozdzielono  osła  i  oślicę,  bo  zwierzęta  te  kopulowały  na  oczach  widzów.  
Charakterystyczna  jest  też  wrogość  środowisk  prawicowych  wobec  ideologii 
gender, która  według  niektórych  katolickich  księży  „ma  uczyć  dzieci  w 
przedszkolu  masturbacji  i  ma  popierać  pedofilię”. Istnieją  tendencje  aby 
zdelegalizować  wszelką  edukację  seksualną  dzieci  poniżej  lat  piętnastu.  Z 
inicjatywy społecznej powstał w Polsce nawet projekt wprowadzenia zmian do 
kodeksu  karnego  zakazujących  takiej  edukacji,  która  ma  być  obligatoryjnie 
uważana za pedofilię i za którą groziłaby kara więzienia do dwóch lat508.

Wrogi stosunek do pedofilii i seksualizmu dziecięcego przejawia się w 
zmianie  obyczajowości.  Jeszcze  pół  wieku  temu  w  okazywaniu  dzieciom 
czułości nie widziano nic złego. Dziś trzeba uważać jak to się robi, bo może to 
zostać  źle  odczytane.  W Norwegii,  z  powodu  możliwości  posądzenia  o 
pedofilię,  ludzie boją się pocałować na ulicy dziecko509, czy przytulić je, kiedy 
505 Niektórzy skuteczność tego rodzaju działań poddają w wątpliwość twierdząc, że nie da się 

uzyskać takimi metodami trwałych efektów.
506 Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 206, poz. 1589. Są tacy, co uważają, że ta nowelizacja jest  

niezgodna  z  Europejską  Konwencją  Praw Człowieka,  bo  ogranicza wolność  do  wyrażania  
poglądów i że została wprowadzona zbyt pochopnie.

507 Oficjalnym powodem zamknięcia tej ekspozycji była jej renowacja, więc być może powróci w 
zmienionej postaci.

508 Projekt  powstał  w 2014  roku  i  proponuje  uzupełnienie  art.  200  kodeksu  karnego o nowy 
paragraf.  Podpisało się pod nim około dwieście pięćdziesiąt tysięcy obywateli.

509 Informacja  podana  na  podstawie  wypowiedzi  w „Dzień  dobry  TVN”  Norwega  z  rodziny 
norwesko-polskiej, dnia 19 listopada 2013.
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płacze.  W  Stanach  Zjednoczonych  skazano  na  wieloletnie  więzienie  bez 
żadnych  dowodów  Polaka  tylko  dlatego,  że  niemowlę  jego  partnerki,  które 
często kąpał,  miało w okolicy narządów płciowych jakieś podejrzane otarcie. 
W Grecji kolejny Polak, dziadek podróżujący po tym kraju z wnuczką, został 
oskarżony o pedofilię510, aresztowany i uwięziony tylko dlatego, że oboje spali 
w jednym namiocie. 

W Stanach Zjednoczonych pedofilia jest szczególnie potępiana i surowo 
karana,  chociaż granica wieku,  poniżej  której  stosunek z osobą nieletnią  jest  
karalny,  zależy od  stanu.  Wyroki  są  tam surowsze,  podlegają  sumowaniu,  a 
przestępstwo się nie przedawnia się w tak prosty sposób jak w Polsce, co widać 
wyraźnie na przykładzie casusu Romana Polańskiego. W drugiej połowie 2009 
roku  ten  znany  aktor,  reżyser,  scenarzysta  i  producent  filmowy  został  
niespodziewanie  aresztowany  przez  władze  szwajcarskie,  gdy  przyjechał  do 
tego kraju, aby odebrać nagrodę na odbywającym się tam festiwalu filmowym. 
Aresztowanie miało związek z wysuniętym przeciw niemu ponad trzydzieści lat  
wcześniej  amerykańskim oskarżeniem o bezprawny stosunek z trzynastolatką, 
który amerykańskie prawo traktuje jako gwałt511. Fakt aresztowania Polańskiego 
odbił się  dość szerokim echem w świecie filmowym, informowano o tym w 
wiadomościach radiowych i telewizyjnych w wielu krajach, a w Polsce temat  
ten  nie  schodził  z  anten  stacji  telewizyjnych  i  radiowych  przez co  najmniej  
kilkanaście  dni.  O  ile  Amerykanie,  wciąż  pełni  wiary  w  swój  system 
sprawiedliwości, w większości poparli tę decyzję, o tyle w Europie, a zwłaszcza 
w Polsce, zdania były podzielone. Jedni potępiali go na równi z Amerykanami,  
uważając,  że  powinien  ponieść  zasłużoną  karę,  a  inni  obwiniali  ową 
trzynastolatkę i jej  matkę.  Znany i ceniony reżyser orzekł, że poszkodowana 
była „nieletnią prostytutką”. Równie znana aktorka uznała, że „wiele młodych  
lolitek  pcha  się  mężczyznom  do  łóżka”.  Natomiast  pewien  znany  politolog-
polityk  skomentował  to  tak:  „Praktyka  usprawiedliwiania  człowieka,  który  
przed wielu laty popełnił  czyn haniebny, jest haniebna”.  W podobnym tonie 
wypowiadali  się  niektórzy  prawnicy  i   politycy512.  Mało  kto  starał  się 
wypośrodkować  swoją  ocenę,  Polański  był  w  oczach  jednych  ofiarą 

510 Taki przypadek zdarzył się polskiemu turyście podróżującemu z wnuczką po Grecji. Policja 
wtargnęła do namiotu, w którym oboje przebywali na kempingu, aresztowała go i trzymała w 
więzieniu przez pół roku,  po czym wyszedł za kaucją w wysokości dziesięciu tysięcy euro. 
Sprawa w chwili pisana niniejszego tekstu nie jest jeszcze zakończona.

511 Nie  jest  to  oczywiście  gwałt  w prawdziwym tego  słowa  znaczeniu,  bo  nie  ma  tu  żadnej 
przemocy. W przypadku Romana Polańskiego owa trzynastolatka zgodziła się na zbliżenie.

512 W  czasie  pobytu  Romana  Polańskiego  w  Polsce  w  październiku  2014  roku,  gdy  Stany 
Zjednoczone  zażądały  jego  wydania,  znany  prawnik  i  polityk  powiedział,  że  gdyby  był  
ministrem sprawiedliwości, to by podpisał dokument o jego ekstradycji do USA. Fakt ten miał  
miejsce  w  programie  „Kropka  nad  i”  prowadzonym  przez  Monikę  Olejnik,  w  dniu  30 
października 2014 roku.
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restrykcyjnego prawa amerykańskiego lub ofiarą młodocianej  prostytutki, a w 
oczach  innych  był  gwałcicielem i  nikczemnikiem.  Jednak przeważały opinie 
pozytywne  dla  reżysera.  Brano  pod  uwagę  fakt,  że  dziewczyna  nie  była 
dziewicą,  że jej  matka doskonale zdawała sobie sprawę z tego, gdzie wysyła 
swoją córkę, że nie została ona de facto zgwałcona, bo zgodziła się na stosunek i 
że ostatecznie wybaczyła Polańskiemu ten nierozważny postępek513. Sprawa ta 
skończyła  się  dla  Polańskiego  pomyślnie,  władze  Szwajcarii  nie  wydały  go 
Amerykanom i wypuściły na wolność. Jednak dla nie uznających w tej sprawie 
przedawnienia  Amerykanów wciąż jest  on ściganym przestępcą i  dlatego nie 
może powrócić do tego kraju. Obawia się również przyjeżdżać do tych krajów, 
które mogłyby go wydać Stanom Zjednoczonym.

Skutki czynów pedofilnych

Następstwa,  jakich  może doświadczyć  osoba małoletnia  molestowana 
seksualnie, są bardzo różne. Czasami może być to traumatyczne doświadczenie, 
skutkujące urazem pozostawiającym bolesny ślad w pamięci  do końca życia.  
Niekiedy bywa również i tak, że osoba molestowana nie zdaje sobie w ogóle 
sprawy,  że  jest  obiektem  czyjegoś  pożądania  seksualnego  i  źródłem 
zaspokajania  popędu.  W  takim  przypadku  żadne  negatywne  skutki  jej  nie 
dotykają. W przeważającej większości przypadków czyny pedofilne wywołują 
jakieś,  większe  lub  mniejsze  konsekwencje,  mające  wpływ  na  psychikę 
molestowanego dziecka.

Czyn pedofilny może wywołać rzeczywisty uraz psychiczny, powstający 
w momencie jego dokonywania, który najczęściej wytwarza się w następstwie 
użycia  przemocy,  groźby lub  zastraszenia.  Taki  uraz  może  powstać  również 
wtedy, gdy osoba dokonująca tego czynu ma władzę nad nieletnim, a zwłaszcza 
gdy wykorzystuje swój autorytet związany z pełnioną funkcją, np. nauczyciela, 
księdza, rodzica lub opiekuna, do wywarcia wpływu na dziecko i nakłonienia go 
do poddania się czynnościom seksualnym. Ślad, jaki pozostawia takie zdarzenie, 
może być długotrwały. Słychać to w głosie i widać na twarzach tych, którzy po 
latach  od  zaistnienia  tego  rodzaju  przykrych  doświadczeń  zdecydowali  się 
mówić o nich publicznie. 

Możliwy  jest  również  uraz  wtórnie  indukowany,  spowodowany 
późniejszą  negatywną  oceną  tego  co  się  stało,  wystawioną  przez  dorosłych. 
Niejednokrotnie jest tak, że wykorzystane seksualnie dziecko nie ma poczucia 
tego,  iż  stało  się  coś  złego,  do  czasu,  gdy zostanie  mu  to  jasno  i  dobitnie 

513 Nie tylko wybaczyła mu, ale publicznie stwierdziła, że amerykański system sprawiedliwości i  
media naruszające przez wiele lat jej prywatność wyrządziły jej znacznie większą krzywdę niż 
Polański.
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uświadomione. Tak więc na ocenę tego co się wydarzyło ma wpływ nie tylko 
sam fakt zaistnienia czegoś, ale także jego późniejsza interpretacja.

Wszystkie  sytuacje,  w  których  poczucie  skrzywdzenia  zależy  od 
interpretacji,  mogą  być  odbierane  w  różny  sposób.  Nawet  gwałt  na  osobie 
dorosłej może być różnie postrzegany przez ofiarę gwałciciela i różnie osądzany 
przez  prawo.  W  dawnych  czasach,  jeśli  możnowładca  zgwałcił  chłopkę 
wówczas nie dopatrywano się w tym większego zła, sprawca tego czynu zwykle 
jakoś to jej wynagradzał i było po sprawie. Do XVI wieku nie musiał jej zresztą 
gwałcić; mógł poczekać i skorzystać z prawa pierwszej nocy, gdy wychodziła za 
mąż. Jeśli  chłop zgwałcił żonę lub córkę feudała, dawał głowę. Jeśli  chłopak 
zgwałcił  dziewczynę  równego  stanu,  wówczas  nie  zawsze  kończyło  się  to 
wyrokiem  i  egzekucją.  Niekiedy  jego  czyn  przypisywano  gorącej  krwi  i 
porywczej  młodości,  dlatego  nierzadko  zamiast  kaźni  urządzano  wesele, 
zwłaszcza  wtedy,  gdy takie  małżeństwo  obie  rodziny  gotowe  były  uznać  za 
korzystne. Zatem reakcja prawa na gwałt była wówczas niestała i zależała od 
osób  i  okoliczności.  Dziś  jest  odwrotnie,  bo  prawna  reakcja  na  gwałt  jest 
ustalona przez kodeks karny, natomiast reakcja zgwałconych na ten gwałt bywa 
bardzo  zróżnicowana.  Dla  młodej  dziewczyny,  zwłaszcza  gdy  jest  jeszcze 
dziewicą, może być to traumatyczne przeżycie, które pozostawi trwały ślad na  
całe życie,  chociaż wszystko jeszcze zależy od tego, jakie  przekonania w tej  
kwestii jej wpojono, jak brutalny był gwałciciel i jakie skutki fizyczne (np. w 
postaci ciąży lub zarażenia chorobą przenoszoną drogą płciową) gwałt wywołał. 
Dla  osoby  doświadczonej  i  aktywnej  seksualnie  może  być  to  oburzające  i 
bolesne, ale jeśli  nie pozostawi niepożądanych skutków fizycznych,  wówczas 
najczęściej  nie  wywołuje  trwałych  urazów  i  wtedy  można  to  porównać  do 
przechorowania grypy. A co z prostytutkami? Problem ten wiąże się ze znanym 
pytaniem Andrzeja  Leppera:  „Czy prostytutkę  można zgwałcić?”  Odpowiedź 
nie budzi wątpliwości. Nawet u prostytutek gwałt może wywołać zdecydowany 
protest, bo przecież i one mają swoją godność, ale niewykluczone, że wiele z 
nich pomyślałoby wtedy ze złością coś w tym rodzaju:  „Cholera,  wziął i  nie 
zapłacił, a niech go wszyscy diabli!”514. 

Podobnie jak w przypadku zgwałcenia osoby dorosłej, wykorzystywany 
seksualnie nieletni może ten fakt w różny sposób oceniać, w zależności od tego 
jak do molestowania doszło i jakich środków użył molestujący. Zupełnie inaczej 
będzie on reagował, gdy do czynu pedofilnego dochodzi w wyniku gwałtu, pod 
wpływem groźby,  zastraszenia  czy wywierania  presji,  inaczej  zareaguje  gdy 
zostaje  do niego nakłoniony różnymi  obietnicami  jakichś  korzyści,  a  jeszcze 
inaczej, gdy molestujący wykorzystuje fakt istnienia seksualizmu dziecięcego w 

514 Posłużono się tu określeniami łagodniejszymi niż te, które prawdopodobnie byłyby wtedy w 
użyciu.
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celu pobudzenia małoletniego i  zachęcenia  go w ten sposób do poddania  się 
czynnościom seksualnym.  Czasami  bywa również i  tak, choć wielu rodziców 
wolałoby temu zaprzeczyć,  że różne zabawy seksualne mogą rozpocząć się z 
inicjatywy samego dziecka515. W normalnych warunkach niebędący pedofilem 
dorosły do takich zabaw nigdy by nie dopuścił, ale pedofil może tę skłonność  
niektórych dzieci wykorzystać.

Należy  podkreślić,  że  czasem  nieletni  początkowo  nie  widzi  w 
zabawach  seksualnych  z  dorosłym  nic  niewłaściwego.  Uraz  wtórnie 
indukowany pojawia się wówczas, gdy molestowany ujawni komuś ten fakt, na 
przykład   rodzicowi,  opiekunowi,  nauczycielowi,  itp.,  lub  sprawa  zostanie 
odkryta  w  inny  sposób.  Słyszy  wtedy  coś  w  tym  rodzaju:  „Dziecko!  Ten 
człowiek cię wykorzystał seksualnie! Skrzywdził cię! To co zrobił jest ciężkim 
grzechem, a także przestępstwem, za które powinien iść do więzienia. Jakiś ty 
teraz biedny!” W ten sposób zostaje mu objawiony cały ogrom zła, jakie się  
dokonało  i  wtedy ciężar  uświadomionej  mu  winy molestującego zaczyna  go 
przytłaczać,  a  jej  poczucie  zaczyna  się  mu  udzielać,  przekształcając  się 
stopniowo w poczucie własnej krzywdy.  

Odrębną sprawą są stosunki między dorosłym i nieletnim, który osiągnął 
już  dojrzałość  płciową,  choć  nie  osiągnął  jeszcze  wymaganego  wieku  do 
legalnego seksu. Na przykład taki przypadek miał w Polsce miejsce, gdy pewna 
nauczycielka miała romans z czternastolatkiem, w wyniku czego zaszła w ciążę. 
Jego  zdolność  do  zapłodnienia  potwierdzona  praktycznie  jest  niezbitym 
dowodem, że osiągnął on już dojrzałość płciową i dlatego może mieć dojrzałe  
potrzeby seksualne. Prawo nie może go pozbawiać tego, do czego go biologia 
przygotowała.  Jest  to  naruszanie  jego  podstawowych,  konstytucyjnych 

515 Na  jednym  z  filmów  produkcji  bodajże  francuskiej  nakręconym  w  drugiej  połowie 
dwudziestego  wieku,  którego  tytuł  gdzieś  umknął  piszącemu  niniejszy  tekst,  kilkuletnia  
dziewczynka  wparowała  bez  pukania  do  łazienki,  w  której  przebywał  nagi,  dorosły 
mężczyzna, złapała go za penisa i bezceremonialnie oświadczyła, że chce go sobie pooglądać. 
I co miał zrobić w takiej sytuacji ten mężczyzna? Gdyby zgodził się na to, utwierdziłby to  
dziecko w błędnym przekonaniu, że takie zachowania są zgodne z przyjętą obyczajowością, a 
rygoryści mogliby mu nawet zarzucić pedofilię. Gdyby zareagował ostro i zrugał dziewczynkę,  
mógłby  wywołać  w niej  niepotrzebny lęk,  a  może  też  jakiś  trwały  uraz.  Wydaje  się,  że  
najlepszym w tej sytuacji byłoby  rozwiązanie kompromisowe, zgodnie z którym powoli, bez  
żadnej gwałtownej reakcji, zakończyłby to, co się w tej łazience działo, łagodnie pouczając 
ową  dziewczynkę,  że  chociaż  w poznawaniu  budowy anatomicznej  człowieka  nie  ma nic  
złego, to jednak takie maniery, jakie przejawiła ta dziewczynka, są niedopuszczalne. 
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wolności516.  Jeśli  do  stosunku  doszło  za  jego  zgodą  czy  wręcz  na  jego 
życzenie517,  to  nie  może  być  tu  mowy o  jakimkolwiek  wykorzystaniu  czy o 
jakiejkolwiek krzywdzie. Nie wiemy dokładnie, jakie uczucia łączyły lub być 
może nadal łączą tą nietypową parę. Możemy przypuszczać, że bez względu na 
to,  jak  płytkie  czy  jak  głębokie  mogłyby  być,  prawo  nie  może  wchodzić  z 
brudnymi  butami  między  nich  i  forsować  prymitywny,  prawniczy  legalizm, 
oparty na  sztywnej,  wymyślonej  przez prawodawcę  granicy piętnastu  lat.  W 
przypadku  tego  romansu  nikomu  nie  stała  się  krzywda,  a  można  nawet 
przypuszczać, że pod pewnym względem oboje na tym zyskali. Chłopiec zyskał  
nowe doświadczenie,   w wyniku którego powstało nowe życie.  Nauczycielka 
stała  się  matką.  Oparta  na prawym sumieniu  sprawiedliwość domagałaby się 
więc umorzenia sprawy przeciw tej nauczycielce. Niestety tak się nie stało, choć 
została potraktowana przez sąd stosunkowo łagodnie518.

Zwyczaj  poślubiania  niepełnoletnich  dziewcząt,  również  poniżej  lat 
piętnastu, jest wciąż dość powszechny w społecznościach romskich519. Dla tych 
nacji liczącym się kryterium zdolności do odbywania stosunków płciowych nie 
są określone przez prawo sztywne granice wiekowe, ale osiągnięcie dojrzałości 
płciowej. Ponieważ są to środowiska dość zamknięte, w których istnieje duża 
solidarność  w  kultywowaniu  tradycji  i  powszechna  akceptacja  dla  takich 
praktyk,  sprawy  te  na  ogół  nie  wychodzą  na  jaw.  Jeśli  zostaną  ujawnione 
przypadkiem, kończy się to czasem oskarżeniem o pedofilię.  

***

Podsumowując  to,  co  dotychczas  zostało  powiedziane,  należy 
stwierdzić,  że pedofilia  jest  chorobą,  którą zawsze najpierw trzeba próbować 
leczyć,  a  w  braku  sukcesu  terapeutycznego,  niepoprawnego  pedofila-
recydywistę, który swoim działaniem zagraża dzieciom, powinno się izolować w 
zamkniętym  zakładzie  na  tak  długo,  na  jak  długo  istnieje  duże 

516 Konstytucyjne  wolności  zasadniczo  nie  są  limitowane  granicami  wieku.  Jedynie  art.  62 
odmawia prawa do udziału w referendum i w wyborach osobom, które nie ukończyły 18 lat,  
oraz art. 70 nakłada na nieletnich obowiązek nauki do 18 lat. Różne ograniczenia wiekowe 
pojawiają się dopiero w aktach prawnych niższego rzędu. 

517 Oczywiście  wielu  rodziców oburzyłoby  się  tu,  że  przecież  mają  oni  nad  niepełnoletnimi  
władzę rodzicielską i dlatego mają prawo zakazać im tego czy tamtego. To prawda. Jednak 
czym innym jest zakaz rodzicielski, a czym innym ingerencja wymiaru sprawiedliwości i kara 
więzienia.

518 Nauczycielka  otrzymała  karę  więzienia  w  zawieszeniu  i  kilkuletni  zakaz  prowadzenia 
działalności dydaktycznej.

519 Takie młodociane, żebrzące z dziećmi romskie matki, należące do społeczności rumuńskich 
Cyganów,  widać  było  w ostatnich  latach  dość  często  na  ulicach  polskich  miast.  Również 
polscy Cyganie kultywują tradycję wczesnej inicjacji seksualnej.
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prawdopodobieństwo,  że  będzie  on  swoje  niedopuszczalne  zachowania 
powtarzał.

Czyn  pedofilny,  który  nie  zawsze  musi  być  stymulowany  chorobą, 
stanowi  naruszenie  prawa  o  zróżnicowanej  szkodliwości,  a  w  niektórych 
kulturach nie jest w ogóle za przestępstwo uważany. Jego zgubne skutki zależą 
od tego, ile rzeczywistego zła wyrządza swojej ofierze. Gwałt na niemowlęciu  
lub bardzo małym dziecku, zwłaszcza gdy zadaje ból i prowadzi do uszkodzenia 
narządów  płciowych,  jest  czynem  haniebnym,  dokonywanym  przez 
zwyrodnialców; czyn ten powinien być karany z najwyższą surowością, a jego 
sprawca powinien być pozbawiony wolności  na długo, jeśli  nie na zawsze520. 
Czyn  pedofilny  jest  godny  potępienia  również  wtedy,  gdy  wykorzystuje 
wszelkiego  rodzaju  przemoc,  jest  oparty  na  kłamstwie,  zastraszeniu, 
przekupstwie  lub  posługuje  się  presją  wzmacnianą  autorytetem  społecznie 
szanowanego  zawodu  lub  funkcji.  W  takich  przypadkach  wywołuje  zwykle 
negatywne  skutki  w  psychice  ofiary,  które  niekiedy  prowadzą  do  trwałych 
zmian. Czasami szkodliwe rezultaty seksualnego wykorzystania nieletniego nie 
powstają  w  psychice  ofiary  od  razu,  w  wyniku  dokonania  tego  czynu,  ale  
pojawiają się  dopiero w następstwie reakcji otoczenia na ten czyn. Początkowo, 
molestowany może swoje seksualne interakcje z dorosłym traktować jako rodzaj 
zabawy,  która  okazuje  się  być  później  zabawą zakazaną.  Niekiedy interakcje 
seksualne dorosłego z małoletnim pociągają za sobą następstwa o niewielkiej 
szkodliwości  lub w ogóle nie powodują  złych skutków i są tylko formalnym 
naruszeniem prawa, które nie bierze pod uwagę czyjejś dojrzałości płciowej, ale 
skupia się na wymyślonych przez prawodawców liczbach, nie zawsze zresztą 
takich samych w kodeksach różnych państw. Nikt postronny nie jest w stanie 
tego sprawiedliwie osądzić, a zapadające w takich sprawach wyroki są na ogół  
tylko owocem bezrozumnego, prawniczego legalizmu. Najlepiej mogą ocenić te 
interakcje tylko sami zainteresowani i to nierzadko dopiero po wielu latach od 
ich zaistnienia.

Seksualizm we wszechświecie jest zjawiskiem powszechnym. Przejawia 
się  u  określonych  jednostek  w całej  pełni  wtedy,  gdy są  one  na  to  gotowe.  
Aktywność  seksualna  w przyrodzie  nie  jest  limitowana  granicami  wieku,  ale 
wyznaczana granicami dojrzałości płciowej. Człowiek jest istotą seksualną od 
urodzenia, chociaż dopiero w okresie pokwitania  ten aspekt  człowieczeństwa 

520 Mankamentem polskiego prawa jest umieszczanie w więzieniu na czas określony, podczas gdy 
wypuszczenie skazanego na wolność powinno być uzależnione od stopnia jego poprawy, od 
uzasadnionej  nadziei,  że  nie  będzie  on  powtarzał  czynu,  za  który  został  skazany.  W 
odniesieniu do recydywistów, psychopatów lub dewiantów psychicznych zwykła resocjalizacja 
stosowana obecnie w więzieniach nie przynosi żadnych efektów i trzeba wtedy stosować inne 
metody lub nawet leczenie psychiatryczne. Decyzja o zwolnieniu z więzienia powinna zależeć 
od ich skuteczności.
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nabiera wyrazistości i mocy. Nie mniej jednak seksualizm dziecięcy jest faktem, 
któremu nie  da się  zaprzeczyć  i  który zawsze trzeba  wziąć  pod uwagę przy 
rozpatrywaniu  interakcji  seksualnych  z  udziałem  dzieci.  Jednak  działania 
pedofilne dorosłych wobec dzieci należy prawie zawsze uznawać za szkodliwe 
dla tych dzieci, bo tacy dewianci  nigdy nie mają na celu dobra dziecka, lecz  
tylko własne zaspokojenie.  Z drugiej  strony zabawy seksualne samych dzieci 
między sobą nie zawsze prowadzą do negatywnych skutków, przeciwnie – mogą 
nierzadko odgrywać dla nich ważną rolę poznawczą.

Wydaje się, że zarówno tłumienie i zagłuszanie popędu seksualnego u 
małoletnich,  jak  i  przedwczesne  jego  rozbudzanie,  nie  jest  wskazane,  jeśli  
chcemy, by dzieci rozwijały się prawidłowo. Wszystko powinno się odbywać w 
sposób  naturalny  i  niewymuszony,  a  dzieci  w  ramach  edukacji  seksualnej  
powinny otrzymywać  takie  informacje,  na  które  są  gotowe.  W miarę  swego 
rozwoju  będą  nabywać  zdolności  do  stawiania  właściwych  pytań  i  
przyjmowania właściwych, dostosowanych do ich poziomu odpowiedzi. Dobrze 
przemyślane  szkolne  nauczanie  mogłoby w tym pomóc.  Pomysły  niektórych 
ugrupowań politycznych, aby zakazać edukacji seksualnej małoletnich, a nawet 
uważać ją za przestępstwo, są chore i niedorzeczne. W dzisiejszych czasach nie 
jest  możliwe  całkowite  odcięcie  małoletniego  od  świata,  zablokowanie 
napływających  z  zewnątrz  informacji  i  utrzymywanie  go  w  nieświadomości  
spraw seksualnych, dlatego lepiej jest, aby wiedzę seksualną przekazał dzieciom 
we właściwy sposób kompetentny nauczyciel, niż gdyby to miało nastąpić na  
podwórku, poprzez starszych kolegów, za pośrednictwem Internetu, czy poprzez 
erotyczne czasopisma lub filmy.  Uświadomienie  dzieciom negatywnych  stron 
nieodpowiedzialnego  rozpoczęcia  życia  płciowego  pozwoliłoby  zwiększyć 
szanse uniknięcia w przyszłości niepożądanej ciąży czy chorób przenoszonych 
drogą  płciową.  Uświadomienie  im,  jakie  zagrożenie  mogą dla  nich  stanowić 
niektórzy seksualni dewianci, stworzyłoby szanse na lepszą ochronę przed ich 
zakusami.

Podteksty  seksualne  są  na  tym  świecie  bardzo  rozpowszechnione. 
Seksualnych aspektów można się dopatrzyć niemal w każdym działaniu, nawet 
w pocałunku. Nie popadajmy jednak w histerię, gdy ojciec pocałuje niemowlaka 
w pupę lub gdy dziadek śpi w namiocie z wnuczką. To są normalne zachowania 
w normalnym świecie, z których zwykle nic złego nie wynika. O tym, czy coś 
można uważać za złe, decydują rzeczywiste intencje działającego, a nie czyjeś  
interpretacje  tych  działań.  Natomiast  o  tym,  co  naprawdę  jest  złe,  decydują  
zawsze skutki521, a nie paragrafy. Mianem czynów pedofilnych określa się wiele 
różnych zachowań, które wywołują rozmaite skutki i których nie zawsze da się 
sprowadzić  do  wspólnego  mianownika.  Są  pośród  nich  działania  godne 

521 Zgodnie z zasadą, że drzewo poznaje się po owocach.
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napiętnowania  i  surowej  kary,  ale  są  też  takie,  którymi  prawo  w ogóle  nie 
powinno się interesować. Dlatego bądźmy zawsze ostrożni w wydawaniu ocen i  
ferowaniu  wyroków.  Nigdy nie  osądzajmy  nikogo  bez  dogłębnego  zbadania 
sprawy i rozważenia wszystkich faktów i okoliczności.
Hasło opracowano w 2016 roku. Powrót do spisu treści.

Pieniądz
Inspiracją  do  opracowania  niniejszego  hasła  było  obejrzenie  dwóch  

filmów dostępnych w YouTube: Money as debt i Money as debt II.

Pieniądz to powszechnie akceptowany środek regulowania zobowiązań, 
który  odgrywa  szczególną  rolę  w  transakcjach  kupna-sprzedaży  jako 
uniwersalny ekwiwalent  towarów i usług. Pojawił  się na Ziemi  wtedy,  kiedy 
zaczął  być potrzebny.  Jest  on być może jednym z największych wynalazków 
ludzkości.  Bez  niego  współczesna   ekonomia  oparta  na  podziale  pracy  i 
powszechnej  wymianie  dóbr  i  usług  nie  byłaby możliwa.  Nie  ma  on  jednak 
jednoznacznie  zdefiniowanej  formy.  Czasem  przybiera  postać  materialną  w 
postaci złota czy papierowych banknotów i monet, bywa również kojarzony z 
plastikową kartą płatniczą, ale także może być czystą abstrakcją wyczarowaną 
przez komputer. Można go więc jednoznacznie określić nie tyle przez wygląd 
czy właściwości fizyczne, lecz raczej przez jego funkcje. 

Funkcje pieniądza

Pierwszą  funkcją  pieniądza  jest  to,  że  pośredniczy  on  w  wymianie 
towarów  i  usług,  można  by  więc  ją  nazwać  „funkcją  wymiany”.  W 
prymitywnej  ekonomii  pierwotnych  społeczności  towary  wymieniano 
bezpośrednio.  Handel  polegał  na  sztuce  znajdowania  kogoś,  kto  ma  towar 
pożądany i gotów jest  wymienić  go na towar posiadany.   W obrębie  małych 
grup ludzi i przy niewielkiej puli towarów do wymiany takie działania bywały 
skuteczne  i  zupełnie  wystarczające.  Jednak  we  współczesnym  świecie  z 
siedmioma miliardami ludzi i milionami różnych rodzajów towarów, tego typu 
bezpośrednia  wymiana  byłaby  skrajnie  nieefektywna,  a  często  w  ogóle 
niemożliwa  do  przeprowadzenia.  Wprowadzenie  pieniądza  jako  medium 
pośredniczącego  pozwoliło  rozdzielić  transakcję  kupna-sprzedaży  na  dwie 
oddzielne transakcje, które mogą się odbywać w różnych miejscach i w różnym 
czasie. Dzięki powszechnej zgodzie wspartej później różnymi aktami prawnymi 
stał się on legalnym środkiem wymiany uzyskując moc nabywania towarów i  
usług jako ich ekwiwalent.  Ponieważ pieniądz stale jest na coś wymieniany i 
różne  rzeczy  są  wymieniane  z  powrotem  na  pieniądz,  mówi  się  o  obrocie 
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pieniądza,  dlatego tą  pierwszą jego  funkcję  można nazwać również „funkcją  
cyrkulacyjną”.

Drugą funkcją pieniądza jest to, że jest on miernikiem wartości. Jest to 
niezwykle  ważna  funkcja  we  współczesnej  ekonomii,  która  wymaga 
porównywania  wartości.  Wyrażanie  wartości  poprzez  pieniądz  odbywa  się 
poprzez ustalanie cen towarów i usług w jednostkach pieniężnych. Tego rodzaju 
pomiar wartości jest czysto abstrakcyjny i nie wymaga posiadania pieniądza. 

Następną funkcją  pieniądza jest  to,  że jest  on  środkiem płatniczym. 
Nie musi być on bowiem wymieniany natychmiast na towar, ale funkcję nabycia 
owego  towaru  i  funkcję  zapłaty  można  rozdzielić  w czasie.  Gdy towar  jest 
dostarczony  wcześniej  powstaje  zobowiązanie  zapłaty,  a  w  przypadku 
przedpłaty powstaje  zobowiązanie  dostarczenia  towaru.  Pieniądz jako  środek 
płatniczy może służyć nie tylko do wykonania zobowiązania zapłaty za towar 
lub usługę, ale do regulacji wszelkich mierzalnych za jego pomocą zobowiązań, 
na  przykład  wypłaty  wynagrodzeń  pracowniczych,  zapłaty  podatków,  spłaty 
długów,  zapłaty  za  energię  elektryczną,  gaz,  telefon,  itp.  Wraz  z  coraz 
powszechniejszym  stosowaniem  obrotu  bezgotówkowego  oraz  rozwojem 
bankowości elektronicznej rola funkcji płatniczej pieniądza stale rośnie.

Kolejną  rolą  jaką  ma  pieniądz  do  odegrania  jest  jego  funkcja 
tezauryzacyjna,  którą  można  by  też  nazwać  „magazynowaniem  bogactwa”. 
Ten,  kto  znalazł  się  w posiadaniu  na  tyle  dużej  ilości  pieniędzy,  że  nie  ma 
potrzeby  ich  natychmiastowego  wydania,  może  je  przechowywać  do 
późniejszego  wykorzystania.  Oczywiście  jest  wiele  innych  sposobów 
gromadzenia bogactw (złoto, wyroby jubilerskie, cenne obrazy, nieruchomości,  
itp.), ale żeby wykorzystać takie zasoby trzeba je najpierw sprzedać. Pieniądz 
jest  zawsze  gotowy  do  natychmiastowego  użycia,  dlatego  jest  bardzo 
wygodnym środkiem do tezauryzacji.

Pieniądz  ma  również  pewne  funkcje  psychologiczne  i  socjologiczne 
mające olbrzymi wpływ zarówno na mentalność i zachowanie jednostek jak i na 
kulturę  całych  społeczeństw.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  procesów 
myślowych, stanów emocjonalnych i zachowań jakie wywołuje. Może być na 
przykład postrzegany jako pewien rodzaj energii.  Oczywiście pieniądz nie jest 
energią w takim sensie jak to rozumie się w fizyce, chodzi tu raczej o pewne 
analogie. Tak jak energia (np. elektryczna) jest zdolna do zasilania i napędzania  
różnych urządzeń, tak też pieniądz zasila i napędza gospodarkę. Tak jak energia 
podlega zasadzie zachowania,  nie znika ani  nie powstaje z niczego, ale stale  
krążąc w przyrodzie przechodzi tylko z jednej postaci w drugą, tak też pieniądz 
jest w ciągłym obrocie, nikt zdrowy na umyśle go nie niszczy522, a drukowanie 

522 Oczywiście pomijając fakt, że zużyte papierowe banknoty podlegają wymianie na nowe.
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fałszywych  banknotów podlega karze więzienia.  Tak jak energia  ujawnia  się 
poprzez działanie różnych sił, tak też pieniądz dysponuje większą lub mniejszą 
siłą  nabywczą.  Tak  jak  energię  można  w najrozmaitszy sposób  gromadzić  i 
przechowywać,  np.  w  akumulatorach  elektrycznych,  bateriach,  paliwie, 
nakręconej sprężynie, tak samo pieniądze można akumulować czy tezauryzować 
w skarbcach (lub pod poduszką). Tak jak energia podlega entropii, rozpraszając  
się i w toku przemian przechodząc w postać o coraz mniejszej użyteczności, tak 
też pieniądz podlega inflacji, również zmniejszając swą użyteczność.

Chociaż  pieniądz  nie  jest  formą  energii  fizycznej,  jego  funkcja 
motywacyjna może wywoływać wydatkowanie olbrzymich ilości tego rodzaju 
energii, bowiem konieczność, a nierzadko również i żądza posiadania pieniądza 
może skłaniać do podejmowania rozmaitych działań na rzecz jego pozyskania, 
chociażby w postaci pracy potrzebnej do jego zarobienia. Moc pieniądza wyraża 
się również w tym, że może nie tylko dawać poczucie władzy, ale faktycznie tę  
władzę umacniać. Dla wielu może on stanowić bardzo pożądaną wartość, a dla  
niektórych  może  nawet  stać  się  celem  życia.  Tak  czy  inaczej  nierzadko 
kierunkuje on ludzkie myśli,  bywa stymulatorem różnych uczuć i emocji oraz 
siłą napędową ludzkich działań. Powszechnie uważa się, że za pieniądze można 
nabyć wszystko, co jest niezbędne do życia w świecie fizycznym, a także wiele  
z tego, co nie jest konieczne, ale stanowi źródło przyjemności. Dlatego też stały 
się  one  dla  wielu  wartością  najwyższą.  Taka  postawa  prowadzi  do  różnych 
wypaczeń,  wywołując  chciwość,  skąpstwo,  korupcję  i  wiele  innych 
patologicznych zjawisk. Bywa również powodem przestępstw od kradzieży po 
morderstwo.

Pieniądz nie zawsze realizuje swoje funkcje w sposób doskonały. Jako 
środek wymiany i powszechny ekwiwalent  sprawuje się znakomicie,  ale jako 
miernik wartości i sposób gromadzenia bogactwa nie do końca spełnia się w tej 
roli, ponieważ wartość pieniądza jest  niestabilna i  często nieprzewidywalna z 
uwagi na inflację i deflację. Za to jego funkcje socjologiczne i psychologiczne 
działają  niezwykle  skutecznie,  kształtując  ludzkie  zachowania,  wpływając  na 
sposób myślenia, determinując styl życia i motywując ludzi do podejmowania 
działań na rzecz zdobywania tego źródła bogactwa.

Krótkie spojrzenie w przeszłość

Na początku istniał handel wymienny. Jednak taka wymiana często nie 
była  w  pełni  ekwiwalentna,  ponieważ  nie  zawsze  dawało  się  tak  podzielić 
wymieniane towary,  aby przedstawiały sobą równą wartość.  Niektóre towary 
przyjmowano i wymieniano chętniej ze względu na ich podzielność lub większą 
użyteczność, na przykład zboże, skóry, muszle, nasiona kakao, bryły soli, proste 
narzędzia,  ładne  kamienie,  bursztyn,   bryłki  metali.  W  ten  sposób  powstał 



505

pieniądz towarowy, który oprócz funkcji wymiany mógł również bezpośrednio 
zaspokajać  ludzkie  potrzeby.  Jednak  tego  rodzaju  pieniądz,  chociaż 
pełnowartościowy,  miał  również  pewne  wady;  nie  zawsze  można  było  go 
podzielić (skóry, bydło, narzędzia) oraz miał ograniczoną trwałość, albowiem z 
czasem psuł się i starzał. Dlatego stopniowo został zastąpiony przez  pieniądz 
kruszcowy oparty wyłącznie  na metalach.  Szczególnie przydatne okazały się 
metale  szlachetne  (złoto,  srebro)  ze  względu  na  ograniczoną  dostępność,  co 
nadawało im dużą wartość i ze względu na niepodleganie niszczącej korozji 523. 
W  porównaniu  z  pieniądzem  towarowym  pieniądz  kruszcowy  cechowała 
łatwiejsza  podzielność  i  mniej  uciążliwe  przenoszenie  z  miejsca  na  miejsce. 
Początkowo były to nieregularne bryłki metalu, które trzeba było każdorazowo 
ważyć, później złotnicy nadawali im kształt sztabek, krążków lub wieloboków, 
poświadczając odpowiednią pieczęcią ich próbę i wagę. Z czasem zaczęto coraz 
bardziej  rozdrabniać  owe metale  dziejąc  je  na coraz to  mniejsze  kawałeczki 
przyjmujące  kształt  niewielkich  kulek,  często  spłaszczonych  lub  małych 
krążków. Aby zapobiec fałszerstwom nabijano na nich różne symbole, pieczęcie 
i wizerunki władców, godła państwowe, co wiązało się również z tym, że prawo 
do emisji  pieniądza kruszcowego było przejmowane przez panujących.  W ten 
sposób powstały monety.

Panuje obiegowa opinia, że twórcami monet byli Fenicjanie. Istotnie, na 
terenie tego państwa, a szczególnie w takich miastach, jak Akko, Berytos, Gubal 
Sydon,  Tyr  i  Ugarit  rozkwitał  handel  będący  źródłem  ich  bogactwa,  a 
handlowano z niemal  wszystkimi  państwami  ówczesnego świata.  Dlatego też 
przypisywanie  im autorstwa  tego  wynalazku ma  swoje  uzasadnienie.  Jednak 
nauka  tego,  jak  dotychczas,  nie  potwierdziła.  Obecnie  przypuszcza  się,  że 
monety powstały po raz pierwszy najprawdopodobniej w starożytnych Chinach, 
a około roku 700 p.n.e. odkryto je ponownie w Lidii, państwie usytuowanym na 
obszarze  dzisiejszej  Turcji,  gdzie  wykonywano  je  z  elektronu  (stopu  złota  i  
srebra).  Równocześnie  srebrne  monety  pojawiły  się  na  położonej  na  Morzu 
Egejskim wyspie Egina należącej do greckiej krainy Argolis.

System  monetarny  powstawał  w  wielu  krajach,  szczególnie  w 
starożytnym  Babilonie,  gdzie  istniały  banki,  które  udzielały  pożyczek. 
Rozwinął  się  w podobny sposób  również  w starożytnej  Grecji  i  Rzymie.  Z 
niezupełnie  jasnych  powodów  podupadł  w  Europie  we  wczesnym 
średniowieczu, a zastąpił go handel wymienny. Powrócił dopiero w IX wieku. 

Pieniądz  kruszcowy oparty na  metalach  szlachetnych  spełniał  dobrze 
swoje  zadania,  chociaż  istniały  pewne  ograniczenia.  Nie  można  było 
wprowadzać dowolnych ilości  takiego pieniądza do obiegu, ponieważ zasoby 

523 Srebro co prawda czernieje, ale ta cienka, powierzchniowa warstewka korozji nie powiększa  
się zbyt szybko, nie wnika wgłąb i nie niszczy metalu tak jak rdza niszczy żelazo.
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złota czy srebra były ograniczone. Aby zapewnić więcej tego rodzaju pieniądza 
w obrocie trzeba było wydobyć z ziemi więcej złota czy srebra. Z drugiej strony 
nadmierna tezauryzacja prowadziła w mniejszym lub większym stopniu do jego 
niedoboru. Z uwagi na ciężar i zajmowaną objętość sprawiał pewne kłopoty w 
transporcie  a do przechowywania w większej  ilości  wymagał  skarbca. Łatwo 
padał również łupem złodziei. 

Dla  ochrony  przed  kradzieżą,  posiadacze  dużych  ilości  szlachetnego 
kruszcu oddawali  go na przechowanie  złotnikom,  którzy dysponowali  dobrze 
zabezpieczonymi  skarbcami.  Złotnicy  wydawali  im  pokwitowania  złożenia 
depozytu, po okazaniu których można było go odebrać. Z czasem rozwinął się 
handel tymi kwitami depozytowymi, które pod nazwą banknotów stały się nową 
formą pieniądza – pieniądzem papierowym, a złotnicy stopniowo przeobrażali 
się w bankierów. Pieniądz papierowy okazał się znacznie wygodniejszą formą 
płatności od wszystkich poprzednio używanych jego postaci. Jego wynalezienie 
również  przypisuje  się  Chińczykom,  co  nastąpiło  prawdopodobnie  około  III 
wieku przed naszą erą. W Europie rozpowszechnił się dość późno, bo pojawił 
się na tym kontynencie zdaje się dopiero w XVII wieku, a w Polsce  w 1772 
roku na terenie zaboru austriackiego. 

Początkowo  pieniądze  papierowe  jako  pokwitowania  za  oddany  na 
przechowanie kruszec miały pełne pokrycie w złożonych depozytach. Były to 
zobowiązania złotnika do wypłaty określonej  sumy w pieniądzu kruszcowym. 
W  miarę  upływu  czasu  pieniądze  papierowe  stawały  się  coraz  bardziej 
rozpowszechnione,  ponieważ  banknoty były łatwiejsze  w użyciu  od kruszcu, 
który  trudniej  było  zabezpieczyć  przed  kradzieżą.  Złotnicy  mieli  więc 
wypełnione  skarbce  własnym  i  oddanym  na  przechowanie  złotem,  co 
spowodowało,  że  ludzie  często  zwracali  się  do  nich  z prośbami  o  pożyczki. 
Złotnicy udzielali takich pożyczek na procent początkowo wykorzystując tylko 
własne zasoby. Tego rodzaju proceder nie cieszył się dobrą sławą, nazywano go 
lichwą,  chociaż  już  od  starożytności  był  praktykowany,  bo  przynosił  niezły 
dochód. Z czasem złotnicy zauważyli,  że obrót pieniądzem papierowym coraz 
bardziej  rozkwita,  a  depozytariusze  bardzo  rzadko  żądają  zwrotu 
przechowywanego  przez  nich  złota.  Wpadli  więc  na  pomysł,  żeby pożyczać 
kwity  zabezpieczone  nie  tylko  własnym  złotem,  ale  także  złotem  swoich 
depozytariuszy.  Dopóki pożyczki  były spłacane,  depozytariusze nie  byli  tego 
świadomi  i  nie  ponosili  żadnych  strat.  Równocześnie  dochody  złotników 
znacznie wzrosły, bo teraz były również uzyskiwane z procentów zarobionych 
na cudzych depozytach. Gdy depozytariusze w końcu odkryli co wyprawia się z 
ich  majątkiem,  zażądali  od  złotników  wypłacania  im  części  z  naliczanych 
odsetek. Takie były początki bankowości. Złotnicy, a właściwie już bankierzy, 
wypłacali  niewielkie  odsetki  od złożonych u nich depozytów i  równocześnie 
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pożyczali je, żądając za te  pożyczki znacznie wyższych odsetek. Różnica, po 
potrąceniu kosztów prowadzenia banku, stanowiła ich dochód. Opisany system 
działał  dobrze  i  skutecznie.  Gdy od  czasu  do  czasu któryś  z depozytariuszy 
zechciał zabrać swoje złoto, zwykle nie miał z tym problemu.

W  miarę  rozwoju  bankowości  coraz  więcej  banków  emitowało 
pieniądze papierowe. Jednak bankierów nie zadowalało to, że musieli dzielić się 
odsetkami  z depozytariuszami.  Wtedy wpadli  na  jeszcze lepszy (z ich puntu 
widzenia)  pomysł.  Przecież  nikt,  poza  samymi  bankierami  nie  wiedział,  co 
znajduje  się w ich skarbcu. Dlaczego by więc nie pożyczać kwitów na złoto,  
którego tam nie ma i nigdy nie było? Wszak dopóki klienci banku,  wszyscy na 
raz, nie zażądaliby prawdziwego złota, nikt by się nie domyślił.  Ten schemat 
działał znakomicie i bankierzy  dzięki procentom uzyskanym za złoto, które w 
ogóle  nie  istniało,  dochodzili  do  wielkich  bogactw,  jakich  w  poprzednim 
systemie nie byli w stanie osiągnąć. Jednak niektórzy z nich przesadzali z emisją 
pieniądza  papierowego  bez  pokrycia.  Nadmierna  emisja  banknotów 
spowodowała  bankructwa wielu banków. Gdy bank tracił  wiarygodność,  pod 
jego siedzibą gromadzili się depozytariusze, żądając prawdziwego złota zamiast 
jego  papierowego  substytutu.  Niestety,  bankier  nie  posiadał  wystarczających 
ilości kruszcu by spłacić wszystkie kwity, które im wydał. To zmusiło rządy do 
ograniczenia liczby banków upoważnionych do emisji banknotów i wyznaczenia 
limitów ich emisji, a nawet do zawieszenia wymienialności tych banknotów na 
złoto524. Jednak nigdy nie doszło do całkowitego zakazu drukowania banknotów 
bez  pokrycia  –  przeciwnie,  stał  się  on  standardem w wielu  krajach.  W ten 
sposób  pieniądz  kruszcowy  został  zastąpiony  niewymienialnym  na  złoto 
pieniądzem papierowym, którego wartość była ustalana wyłącznie na podstawie 
umowy społecznej.

Następnym  etapem  ewolucji  pieniądza  stał  się  pieniądz 
bezgotówkowy, zwany też pieniądzem bankowym. Jego istotą jest to, iż nie ma 
on materialnej reprezentacji w postaci monet czy banknotów. Jest to wyłącznie 
zapis  na  rachunku  bankowym,  kiedyś  w  bankowych  księgach,  a  obecnie  w 
pamięci  komputera.  Nie  jest  to  pomysł  zupełnie  nowy,  bo  zdaje  się  już 
Fenicjanie  posługiwali  się  pewną  namiastką  rozliczeń  bezgotówkowych, 
używając do tego celu specjalnych tabliczek. Jednak dopiero bankowe systemy 
komputerowe unaoczniły w całej pełni możliwości posługiwania się pieniądzem 
bezgotówkowym.  Klienci   takich  banków  mogą  oczywiście  nadal  składać 
depozyty  zwane  też  rachunkami  lub  lokatami  terminowymi  (ang.  deposit 
account),  którym,  jeśli  przestrzegają umownych terminów utrzymywania  tych 
lokat,  bank  wypłaca  odsetki  w  odpowiedniej  wysokości,  zależnie  od 

524 Wymienialność  pieniędzy  na  złoto  w  obrotach  wewnętrznych  państw  została  całkowicie 
zlikwidowana na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku.
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zadeklarowanego terminu. Mogą też zakładać bezprocentowe lub bardzo nisko 
oprocentowane rachunki bieżące (ang. current account), zwane też rachunkami 
a vista lub rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi, gdzie ruch pieniądza 
odbywa  się  nie  tylko  w postaci  wpłaty lub  wypłaty gotówkowej  na żądanie 
klienta,  ale  przede wszystkim w formie  przelewu,  czeku lub karty płatniczej 
(debetowej  lub  kredytowej),  zwanej  często  pieniądzem  elektronicznym lub 
plastikowym.  Za pomocą tych środków można obracać takimi  pieniędzmi w 
niemal dowolnym kraju świata, dokonywać przelewów jednym kliknięciem w 
klawiaturę oraz wypłacać gotówkę w bankomatach w dowolnym miejscu na kuli 
ziemskiej.  Odmianą  bankowości  opartej  na  operacjach  bezgotówkowych  jest 
bankowość  internetowa,  gdzie  klient  sam  rozporządza  swoim rachunkiem, 
zakłada lub likwiduje  lokaty terminowe,  dokonuje  przelewów jednorazowych 
lub stałych płatności, itp.

Pieniądz jako dług525

Obecne  systemy  bankowe  działają  zupełnie  inaczej  niż  poprzednie. 
Dawniej  złożenie  depozytu  oznaczało  oddanie  bankowi  kruszcu  na 
przechowanie.  Dziś jest to prawdziwe jedynie w odniesieniu do tzw. „skrzynek 
depozytowych”,  gdzie  możemy  umieścić  rzeczy  dla  nas  cenne,  natomiast 
depozyt  bankowy  jest  w  gruncie  rzeczy  pożyczką  dla  banku.   Jego  saldo 
oznacza, ile pieniędzy bank jest nam dłużny. Bank z wpłaconymi kwotami robi  
co chce, dlatego saldo bankowe nie oznacza pieniędzy realnie istniejących, ale 
określa  jedynie  ilość  pieniędzy,  jakie  bank  obiecuje  zwrócić.   Ponieważ 
pożyczyliśmy  mu  pieniądze,  dostaniemy  również  odsetki.  Jednakowoż  gdy 
wszystko w systemie bankowym działa prawidłowo, klienta nie obchodzi jaki 
status mają wpłacone do banku pieniądze, bo może w każdej chwili je wypłacić  
w gotówce,  np.  w całodobowym bankomacie.  Jednak to  nie  gotówka jest  w 
dzisiejszych czasach podstawową formą pieniądza. Cała gospodarka światowa 
opiera  się  obecnie  na  systemie  kredytów  udzielanych  przez  banki.  Ilość 
istniejącej  gotówki  szacuje  się  na  kilka  procent  wszystkich  zasobów 
pieniężnych. Cała reszta to pieniądz dłużny wykreowany jako kapitał w procesie  
funkcjonowania  systemu  kredytowego.  Jest  to   pieniądz  podobny  do  tego 
papierowego, drukowanego bez pokrycia, z tą różnicą, że nie ma on materialnej 
reprezentacji  i  będąc  wygenerowanym  przez  komputer   stanowi  czystą 
abstrakcję. Nie jest on więc wytworzony, ale dosłownie „stworzony z niczego”. 

525 Przy opracowywaniu  tego   i  następnego podrozdziału  wykorzystano  informacje zawarte  w 
dwóch filmach dostępnych w YouTube: „Money as debt” i „Money as debt II”. Wykorzystano  
niektóre idee tam przedstawione, a także posłużono się niektórymi sformułowaniami i danymi 
liczbowymi tam umieszczonymi.
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Kredyt526 jest  wynikiem  wymiany  obietnic  między  bankiem  i 
kredytobiorcą. Jest to pusty, sztucznie wykreowany pieniądz, który jednak może 
być zaksięgowany i wprowadzony do obrotu jak normalny pieniądz. Obecność 
takiego  pieniądza  na  koncie  może  wywoływać  fałszywe  wrażenie,  że  ktoś 
przedtem musiał  go  tam zdeponować.  To,  niestety,  nie  jest  prawda  –  saldo 
takiego rachunku bankowego  określa tylko ilość obiecanych nam pieniędzy, nie 
są to jednak rzeczywiste pieniądze. Niewątpliwie w procesie udzielania kredytu 
wszystko odbywa się bez udziału realnych pieniędzy. Obie strony wymieniają 
się  obietnicami  zapisanymi  w  umowie  kredytowej,  a  bank  poprzez  użycie 
klawiatury  komputerowej  i  klikanie  myszą  dosłownie  stwarza  z  niczego 
pieniądz  dłużny,  zwiększając  saldo  kredytobiorcy  o  wartość  zapisaną  w  tej 
umowie.

Teoretycznie  banki  komercyjne  nie  mogą  generować  nieograniczonej 
ilości pieniądza dłużnego, ponieważ istnieją pewne prawnie przewidziane limity 
i  ograniczenia,  które  mają  chronić  depozyty,  zapobiegać  bankructwom i  nie 
dopuścić do nadmiernej inflacji. Regulacją tempa emisji pieniądza i aktywności 
kredytowej banków komercyjnych zajmuje się bank centralny527. Banki muszą 
zdeponować  pewne  specjalne  rezerwy  w  banku  centralnym,  a  ponadto 
udzielając  kredytów  nie  mogą  wykorzystać  całości  depozytów,  bo  muszą 
pozostawić  pewne  rezerwy obowiązkowe.  Wartości  tych  rezerw  są  różne  w 
różnych krajach i ponadto zmieniają cię w czasie. Wydawałoby się więc, że z 
uwagi na te limity całkowita suma udzielanych przez banki kredytów musi być 
mniejsza niż ilość złożonych w nich depozytów. Jednak w praktyce występuje  
zjawisko,  które  można  by  nazwać  „mnożeniem  depozytów”.  Jak  to  jest 
możliwe?  Dzieje  się  tak  dlatego,  że  mamy  tu  do  czynienia  z  pieniądzem 
bezgotówkowym.  Depozyty  nie  są  obiektami  fizycznymi,  ale  raczej 
abstrakcyjnymi  prawami  własności  zapisanymi  w  pamięci  komputera.  Nie 
stwarza  się  tu  żadnego  przedmiotu  materialnego,  wszystko  jest  skutkiem 
księgowania.  Jak  to  działa?  Przypuśćmy,  że  ktoś  złoży  w  jakimś,  np. 
amerykańskim  banku  depozyt  w  wysokości  1000  dolarów.  Bank  nie  może 
wypożyczyć tych pieniędzy jako kredytu w całości, ponieważ zgodnie z prawem 
musi  pewną  część,  powiedzmy 10%,  zachować  jako  rezerwę.  Pożycza  więc 
komuś  tylko  900  dolarów.  Pożyczkobiorca  kupuje  coś  za  te  pieniądze,  a  
sprzedawca  odprowadza  je  z powrotem do banku.  Teraz  bank ma  już  nowy 
depozyt  w wysokości  900 dolarów,  z którego musi  zatrzymać  90 dolarów,  a 
pozostałe  810  dolarów  może  znowu  wykorzystać  do  udzielenia  następnego 

526 Niekiedy odróżnia się pojęcia „kredyt bankowy” i „pożyczka”. W przypadku kredytu bank 
musi znać cel, na który pożycza pieniądze. W tym tekście pojęcia „kredyt” i „pożyczka” często 
używa się zamiennie.

527 Instrumentami  regulacji  są:  stopa  procentowa  kredytu  refinansowego,  stopa  rezerw 
obowiązkowych, stopa rezerw specjalnych oraz operacje otwartego rynku.
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kredytu. Po dokonaniu zakupów przez następnego pożyczkobiorcę, sprzedawca 
owe 810 dolarów znowu odprowadza do banku, w wyniku czego bank  może 
pożyczyć kolejne 729 dolarów.  To, czy sprzedawcy odprowadzają pieniądze do 
tego samego banku,  czy do różnych banków, nie  ma znaczenia,  bo liczy się  
system bankowy jako całość.  Ten proces może powtarzać się wielokrotnie,  a 
teoretycznie  całkowity depozyt  może  wynieść  10000  dolarów,  czyli  dziesięć 
razy  więcej  niż  depozyt  pierwotny528.  W  rzeczywistości  mnożnik  nigdy  nie 
zbliża się do wartości 10, ponieważ ten łańcuch depozytowo-kredytowy może 
być  w każdym momencie  przerwany,  chociażby z  takiego  powodu,  że  jakiś 
depozytariusz  wypłaci  swoje  pieniądze  w  postaci  gotówki.  Jest  to 
nieprzewidywalny  aspekt  bankowości,  który  może  być  opisywany  jedynie 
metodami  statystycznymi.  Według  multimedialnej  encyklopedii  Groliera,  w 
takim pojedynczym łańcuchu ów mnożnik jest zwykle bliższy wartości 2 niż 10. 
Jednak w systemie bankowym jako całości tego rodzaju łańcuchów może być  
wiele,  stąd rzeczywista  ilość  udzielanych kredytów może znacznie  wzrosnąć. 
Jest tak dlatego, że systemy bankowe nie rozróżniają depozytów powstałych np. 
w  wyniku  wpłacenia  na  konto  zaoszczędzonej  gotówki  od  depozytów 
utworzonych z pieniędzy dłużnych. Gdyby było inaczej, to mnożenie depozytów 
nie  byłoby  możliwe.  Obecnie  wiele  depozytów  może  mieć  jakiś  kredytowy 
rodowód.  Z  tego  powodu  w  praktyce  banki  mogą,  mimo  nakładanych  nań 
ograniczeń, udzielać tyle kredytów, ile klienci będą chcieli zaciągnąć. Świadczą 
o  tym  wciąż  powtarzane  natarczywe  reklamy  banków,  które  w  przypadku 
małych  sum  kredytowych  rezygnują  nawet  ze  sprawdzania  wiarygodności 
klientów. Zresztą czy ktoś słyszał w ostatnich latach o takim przypadku, że bank 
odmówił udzielenia kredytu, bo wyczerpały mu się limity? To się często zdarza 
w Polsce w publicznej służbie zdrowia, ale nie w bankach. 

Należy zauważyć, że fałszerze pieniędzy tak samo jak bankierzy kreują 
pusty pieniądz, zyskując coś z niczego, bowiem stwarzają nową siłę nabywczą, 
nie  ofiarowując  nic  w  zamian.  Jeśli  proceder  ten  nie  zostanie  wykryty,  to 
dojdzie do zmniejszenia siły nabywczej  wszystkich istniejących pieniędzy,  co 
wywoła  efekt  podobny do tego,  jakby każdemu ukradziono pewną niewielką 
ilość  pieniędzy.  Pieniądz  dłużny  wykreowany  w  toku  udzielania  kredytu 
również tworzy nową siłę nabywczą, ale w przeciwieństwie do fałszerstw nie  
jest  to  uważane  za  formę  kradzieży,  ale  za  podstawę  naszego  pieniężnego 
systemu. Tak więc jedna forma kreacji pieniędzy jest uważana za przestępstwo, 
a ta druga jest powszechną praktyką biznesową. 

528 Warto zauważyć, że jeśli nawet depozyt początkowy w wysokości 1000 dolarów powstał na 
bazie  wpłaconej  do  banku  gotówki,  to  wszystkie  depozyty  pochodne  są  już  pieniądzem 
dłużnym stworzonym przez bank.
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Powodem zaciągania kredytu jest zwykle to, że pożyczkobiorca nie ma 
w  danej  chwili  wystarczającej  ilości  pieniędzy   na  zakup  dobra,  którego 
potrzebuje, ale ma nadzieję zyskać je w przyszłości,  jest więc przekonany, że 
będzie w stanie spłacić tę pożyczkę wraz z odsetkami. Zostaje zatem podpisana 
umowa, w której pożyczkodawca obiecuje  udzielić kredytu a pożyczkobiorca 
zobowiązuje się do spłaty całego kapitału wraz z odsetkami. Zabezpieczeniem 
dla  banku  jest  zwykle  groźba  zajęcia  dobra,  które  pożyczkobiorca  zamierza 
kupić, lub czasem jakiejś innej jego własności529. Z tym pierwszym przypadkiem 
wiąże się jednak pewien paradoks, bowiem jak pożyczkobiorca może zastawić 
dobro, którego jeszcze nie posiada?

Oczywiście  teoretycznie  mogłoby  by  nie  dojść  do  wygenerowania 
pustego pieniądza, bo przecież sklepy mogłyby zgodzić się  sprzedać owo dobro 
na raty w zamian za dodatkową opłatę.  Jednak sklepy zbyt  chętnie  tego nie  
czynią  ponieważ  nie  mogą  zbyt  długo  czekać  na  zapłatę,  gdyż  potrzebują 
natychmiast  pieniędzy na  zakup nowych  towarów,  wypłatę  wynagrodzeń dla 
pracowników, opłacenie podatków, pokrycie kosztów wynajmu lokalu, zużytej 
energii,  itp530.  Tak  zwana  sprzedaż  ratalna  w  sklepach  jest  zwykle 
zakamuflowaną postacią udzielenia klientowi kredytu przez bank. Sprzedawca 
otrzymuje zwykle od klienta tylko pewną niewielką część należności za towar, a 
resztę  pokrywa  bank.  Konieczne  jest  zawarcie  przez bank dwóch  umów:  ze 
sprzedawcą i z nabywcą towaru.

Ale przecież mogłoby być  jeszcze inaczej.  To bank mógłby kupić za 
realne pieniądze pożądaną rzecz w zamian za zobowiązanie klienta, że odkupi ją 
od banku na raty za sumę kapitału powiększoną o odsetki531.  Niestety,  nasze 
banki również nie mogą sobie na to pozwolić, gdyż tak samo jak sklepy nie mają 
na to pieniędzy. Jedyne co mogą, to wykreować pusty pieniądz.

Jak to się stało, że banki, które pierwotnie  pożyczały z tego, co miały,  
zaczęły pożyczać z tego, czego nie mają? Był to proces, który rozpoczął się w 
Europie wraz z końcem średniowiecza. W wiekach średnich taka bankowość, 
która wiązała się z pożyczaniem pieniędzy na procent,  nie istniała,  ponieważ 

529 W Polsce w czasach komunistycznych  kredyty nie były tak rozpowszechnione jak teraz,  a 
najczęstszym  sposobem  zabezpieczenia  się  banku  było  zaświadczenie  z  zakładu  pracy  o  
wysokości  zarobków  oraz  ustanowienie  poręczycieli  (żyrantów).  Obecnie  w  przypadku 
kredytów na bardzo duże kwoty są one często zabezpieczone hipoteką. Istnieje również kredyt 
lombardowy  udzielany  pod  zastaw  różnych  wartościowych  przedmiotów,  papierów 
wartościowych, towarów, itp. Niewielkie kredyty są udzielane bez zastawiania czegokolwiek,  
wystarczy dowód osobisty i deklaracja o zarobkach.

530 W praktyce najczęściej właściciele sklepów w małych miejscowościach, w których wszyscy się 
znają, godzą się czasem na odroczenie zapłaty do pierwszego; Czynią to zwykle wobec osób,  
które uznali za wiarygodnych płatników. Czasem jest to działanie powodowane litością. 

531 Taka możliwość jest oferowana przez banki islamskie.
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kościół  katolicki  nazywał  to  lichwą  i  uznawał  za  ciężki  grzech  grożący 
ekskomuniką. Prawo świeckie również zabraniało lichwy, niekiedy nawet pod 
groźbą  kary  śmierci.  Jednak  w  XV  i  XVI  wieku  rozpoczął  się  okres 
przyspieszonego  rozwoju  państw  europejskich.  Wynaleziono  w  tym  czasie 
proch,  kompas,  druk  i  powstały  wielkie  piece  hutnicze.  Odkryto  Amerykę  i 
rozpoczęła się wielka ekspansja kolonialna. Wiele krajów, a zwłaszcza Anglia, 
Austria,  Francja  i  Rosja  zaczęły  się  silnie  uprzemysławiać.  Niektóre  z  nich 
stawały  się  mocarstwami  kolonialnymi.  Nastąpił  rozkwit  handlu  z  dalekimi 
krajami.  Powstał  dobry  klimat  do  inwestowania,  który  stworzył 
zapotrzebowanie na pieniądze. 

Wszystkim tym zmianom towarzyszyła przemiana ludzkiej mentalności, 
co miało miejsce zwłaszcza w stosunku do  pieniądza. Lichwa w tym okresie nie 
zawsze była już pojmowana jako coś złego, bo przecież dzięki niej można było 
zyskać  pieniądze  na  rozwój  gospodarczy.  W  końcu  zmieniono  definicję 
lichwy532, która przestała być pożyczaniem na procent, a stała się pożyczaniem 
na zbyt  wysoki  procent.  Proceder ten został więc w praktyce zalegalizowany. 
Prawo zezwoliło również na handel  długami.  Dalszym krokiem był  przywilej 
królewski,  jakiego udzielił  król  angielski  Wilhelm III Orański  pewnej  grupie 
ludzi na czele której stał bankier William Patterson533, pozwalając, w zamian za 
udzieloną mu pożyczkę w złocie, wydrukować i wypożyczać na procent pusty 
pieniądz papierowy w stosunku 1:1, tzn. za każdy pożyczony mu funt  złocie 
mogli  wydrukować  jeden  funt  papierowy  bez  pokrycia.  Doprowadziło  to 
wkrótce do utworzenia Banku Anglii,  który z czasem zaczął  drukować pusty 
pieniądz w stosunku 1:10. Z uwagi na olbrzymie możliwości, jakie otwarły się 
w owym czasie przed gospodarką, początkowo nie wywołało to negatywnych 
skutków,  przeciwnie  –  stało  się  to  powodem  gospodarczego  rozkwitu.  Za 
Bankiem  Anglii  poszły  więc  banki  w  innych  krajach.  Negatywne  skutki 
generacji  pieniądza bez pokrycia  w postaci  bankructw pojawiły się  później  i 
rządy wielu krajów zmuszone były do ograniczenia  liczby banków mających 
prawo drukować pieniądz papierowy i do nałożenia na nie pewnych limitów. 
Mimo  to,  ta  metoda  tworzenia  pieniędzy nigdy nie  została  zlikwidowana,  a 
przeciwnie, wraz z rozwojem pieniądza bezgotówkowego stała się dominująca, 
a nawet przybrała monstrualne rozmiary. Obecnie stanowi podstawę systemów 
pieniężnych przeważającej większości krajów świata.

Trzeba  przyznać,  że  te  nowe  pieniądze  dłużne,  wydawane  na  zakup 
realnych  dóbr  wytworzonych  dzięki  ludzkiej  pracy,  mogą przez pewien  czas 
stymulować  produkcję,  zapobiegać  bezrobociu  i  w  ten  sposób  działać  z 

532 Pierwszym państwem, które w 1545 roku zmieniło definicję lichwy w swoim prawodawstwie 
była Anglia. Za Anglią poszły inne kraje Europy.

533 Opisane wydarzenie miało miejsce w roku 1694.
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korzyścią dla gospodarki. Każdy pobrany kredyt na budowę domu to impuls dla 
przemysłu budowlanego. Każdy kredyt na samochód to bodziec dla przemysłu 
motoryzacyjnego.  Jednak  stworzone  pieniądze  dłużne  po  pewnym  okresie 
konstruktywnego  działania  w  końcu  osłabiają  siłę  nabywczą  pieniądza. 
Mechanizm zjawiska jest taki sam jak w przypadku niewykrytego fałszerstwa, 
ponieważ  wyprodukowane  dobro  zostało  nabyte  kosztem  utraty  wartości 
wszystkich pieniędzy. Wszyscy więc na tym tracimy, a zyskuje tylko ten, który 
pieniądz wyemitował, a więc fałszerz lub bank. Fałszywe pieniądze są z czasem 
wykrywane  i  usuwane  z  obiegu.  Podobnie  kredyt  bankowy  jest  usuwany  z 
obiegu  gdy zostanie  spłacony;  bank  otrzymuje  przychód  w  postaci  odsetek. 
Oczywiście  nie  wszystko  stanowi  jego  dochód,  część  z  tych  odsetek  jest 
wykorzystana  jako  oprocentowanie  depozytów,  część  idzie  na  wypłatę 
dywidend i koszty funkcjonowania banków. 

Na  pierwszy  rzut  oka  może  się  wydawać,  że  ten  system finansowy 
oparty na kredytach nie szkodzi gospodarce. Jednak po głębszym zastanowieniu 
można dojść do wniosku, że aby ten system się nie rozsypał,  całkowity dług 
musi  wciąż  rosnąć.  Jeśli  bowiem w jakimś  okresie  czasu  stosunek  nowych  
kredytów  do  tych  spłacanych  zmaleje,  całkowita  ilość  pieniędzy  w  obiegu 
zmniejszy się,  a  to  spowoduje  deflację534.  Ilość  dostępnych  towarów i  usług 
będzie większa niż ilość pieniędzy, którymi można by za nie zapłacić. Rynek 
będzie musiał dostosować się do nowej sytuacji, co wymusi obniżkę cen tych 
towarów i usług. W systemie nie opartym na pieniądzu dłużnym deflacja jest  
czymś pozytywnym dla konsumenta, bo przecież po obniżce cen można więcej 
za  te  same  pieniądze  kupić.  Jest  to  należny  zysk  całego  społeczeństwa, 
otrzymany w zamian za zwiększenie  produktywności  gospodarki.  Nikt  wtedy 
nie narzeka na drożyznę, a pracownicy nie domagają się podwyżek. Niestety,  
deflacja  takiego  skutku  nie  wywołuje  w  lichwiarskim  systemie  pieniężnym 
opartym na długach i odsetkach. Szacuje się, że ponad 90% pieniędzy aktualnie  
istnieje  w  postaci  długu  wobec  banków.  W  wyniku  udzielania  kredytu 
stwarzany jest tylko kapitał, ale odsetki już nie. Tylko dzięki dużemu odstępowi 
czasu między zaciągnięciem kredytu a jego całkowitą spłatą, kredytobiorca jest  
w  stanie  sobie  poradzić  z  zarobieniem dodatkowych  pieniędzy  na  pokrycie 
odsetek  i  jest  to  możliwe  tylko  wtedy,  gdy całkowita  podaż  pieniądza  stale  
rośnie wskutek wciąż rosnącej  ilości udzielanych kredytów. Jeśli  jednak ilość 
nowo  zaciąganych  pożyczek  jest  mniejsza  niż  ilość  spłacanych  długów, 
wówczas  maleje  podaż  pieniądza,  a  co  za  tym  idzie,  pieniądz  staje  się 
trudniejszy do zarobienia.  Coraz trudniej  wtedy spłacać kolejne raty kredytu. 

534 Deflacja  charakteryzuje  się  obniżeniem cen,  spadkiem produkcji  i  wzrostem bezrobocia  z 
powodu ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki. Rządy panicznie boją się deflacji i  
starają  się  za  wszelką  cenę  do  niej  nie  dopuścić,  dlatego  jest  ona  dziś  bardzo  rzadkim 
zjawiskiem.
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Może  to  być  powodem  różnych  życiowych  tragedii  osób  najbardziej  
zadłużonych. 

Deflacja  pośród  zadłużonych  wywołuje  również  pewien  efekt 
psychologiczny. Wizja spadających zarobków powoduje,  że każdy konsument 
ma węża w swojej kieszeni, a wizja spadających cen ma negatywny wpływ na 
producentów;  firmy przestają  zaciągać  kredyty,  bo  nie  wierzą,  że  je  zdołają 
spłacić,  nierzadko  zmniejszają  również  zatrudnienie.  Wszystko  to  skutkuje 
pogłębianiem  się  i  przyspieszaniem  procesu  deflacji.  Popyt  spada  nawet  w 
sytuacji  bardzo niskich cen i  obfitości  dóbr, bo ludzie, często bez pracy,  nie  
mają  czym  płacić.  Lawina  deflacyjna  ciągnie  za  sobą  bankructwa  i  zajęcia 
majątków  przez  banki.  Ceny  dalej  lecą  w  dół,  bo  nikt  nie  chce  wydawać 
pieniędzy  ponad  to,  co  konieczne.  Zajęte  przez  banki  nieruchomości  i  inne 
dobra również tracą na wartości,  co oznacza straty dla tych banków i często  
zatrzymanie  akcji  kredytowej.  Spada  zaufanie  do  rządu,  co  prowadzi  do 
zamieszek. Ta lawina deflacyjna nie może być już zatrzymana, chyba że rząd 
zaciągnie bardzo duży dług na odbudowę gospodarki lub sam zacznie emitować 
pieniądze. Historycznym przykładem takiej sytuacji jest kryzys, który rozpoczął 
się w Ameryce krachem na giełdzie w 1929 roku i wkrótce ogarnął cały świat. 
Spowodował  on  zmniejszenie  kredytów,  w rezultacie  czego podaż  pieniądza 
zmalała o 1/3. Wielu ludzi utraciło swoje domy, gdyż pieniądze potrzebne do 
spłaty kredytów hipotecznych dosłownie „wyparowały”. Najszybciej z zapaści 
wyszły Stany Zjednoczone. W 1933 roku prezydent Franklin Delano Roosevelt 
rozpoczął odbudowę gospodarki w taki sposób, że mocno zadłużył państwo w 
prywatnych bankach. Fabryki zaczęły znowu zatrudniać ludzi. W wyniku robót 
organizowanych  przez  rząd  wybudowano  około  sto  tysięcy  budynków 
użyteczności  publicznej,  siedemdziesiąt  pięć  tysięcy  mostów,  dwieście 
dziewięćdziesiąt pięć lotnisk. Kilka lat później wybuchła II Wojna Światowa, co 
przyniosło  kolejny  wzrost  zatrudnienia  spowodowany  realizacją  zamówień 
wojskowych. Ostatecznie właśnie ta pociągająca za sobą wiele milionów ofiar 
wojna zakończyła ów wielki kryzys.

Kryzys lat trzydziestych ubiegłego wieku był czymś wyjątkowym tylko 
ze względu na skalę tego zjawiska,  ale  nie  nie był  niczym niezwykłym jeśli  
chodzi o samą zasadę. System pieniężny oparty na kredytach podlega stałemu 
wahaniu  zwanemu cyklem biznesowym,  gospodarczym lub  koniunkturalnym. 
Co jest jego przyczyną? Odpowiedź jest zawarta w podaży pieniądza, która jest  
w  tym  systemie  związana  z  dostępnością  kredytu.  Rozważmy  najpierw 
przypadek  pojedynczej  pożyczki,  która  może  się  przekształcić  w  cykl 
koniunkturalny.  Żywot  pożyczki  odbywa  się  w  pewnych  etapach.  Najpierw 
kredyt  działa  pobudzająco  wywołując  ożywienie  ekonomiczne  spowodowane 
wydawaniem pożyczonych  pieniędzy.   Potem powstaje  pewna  inflacja,  gdyż 
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wartość ogółu pieniądza obniża się.  Ostatecznie następuje  deflacja,  bo spłata  
kwoty  kredytu  powiększonej  o  odsetki  powoduje  wycofanie  pewnej  części 
pieniędzy  z  obiegu.  Oczywiście  w  przypadku  pojedynczego  kredytu 
indywidualnego konsumenta  tego  rodzaju  efekty są  tak małe,  że  praktycznie 
niezauważalne. Dopiero zsumowanie wielu takich cykli mogłoby być znaczące. 
Ponieważ jednak kredyty są zaciągane i spłacane w różnym czasie, to te same 
fazy cykli na ogół nie nakładają się na siebie i wówczas sumaryczny efekt tych  
indywidualnych  cykli  uśredni  się,  umacniając  stabilną  podaż i  stabilne  ceny.  
Jednocześnie potrzebny jest wtedy stały, choć niewielki wzrost ilości pieniądza,  
aby skompensować jego niedobór  i  tym samym umożliwić  spłatę odsetek od 
zaciągniętych  kredytów.  Każdy  roztropny  rząd  stara  się  prowadzić  politykę  
stabilnych  cen  aby  unikać  deflacji  i  utrzymać  inflację  na  akceptowalnym 
poziomie,  który  nie  wzburzy  społeczeństwa.  Jednak  ta  inflacja,  chociaż  w 
wąskiej  perspektywie czasowej może się wydawać mała, w dłuższym okresie 
czasu  wywołuje  znaczne  osłabienie  siły  nabywczej  pieniądza.  Jeśli 
przypatrzymy  się  bliżej  np.  amerykańskiemu  dolarowi  z  perspektywy 
historycznej,  to wtedy pojmiemy jaka spotkała go degradacja. Wystarczy jeśli 
ustalimy jakie były w USA przeciętne zarobki i ceny w roku chociażby 1900 i  
jak wzrosły sto lat później. Dolar w tym okresie stracił 96% swojej wartości 535, 
a obecnie ten proces jeszcze bardziej przyspiesza.

Opisane  zjawisko  istnieje  wtedy,  gdy  efekty  ekonomiczne 
indywidualnych  cykli  życia  kredytu  uśredniają  się.  Jednak  w  określonych 
warunkach te pojedyncze, małe cykle mogą zsumować się, wywołując duży cykl 
koniunkturalny. Bywa czasem tak, że jeden podmiot gospodarczy zaciąga kredyt 
aby dalej rozwijać swój biznes, a inne podmioty to ośmiela i czynią podobnie. 
Ten  efekt  psychologiczny  można  by  nazwać  naśladownictwem  lidera, 
podążaniem za przewodnikiem albo owczym pędem – jest on dość powszechny i 
daje  się  zaobserwować  nawet  na  ulicy536.  Ale  nawet  gdyby  ta  psychologia 
biznesowa nie zadziałała, to i tak wszyscy dostawcy i podwykonawcy owego 
podmiotu  gospodarczego,  który  postanowił  się  rozwijać  na  kredyt,  muszą 
uczynić to samo, bo w przeciwnym razie wykopałaby ich konkurencja czyniąc 
to  zamiast  nich.  To  prowadzi  do  synchronizacji  indywidualnych  cykli,  
poszczególne cykle nie są już rozmieszczone losowo ale nakładają się na siebie i 
sumują się. To z kolei wywołuje wielki cykl koniunkturalny charakteryzujący 
się periodycznymi wahaniami produkcji i zatrudnienia. Aktywność gospodarcza 
ulega na przemian nasileniom i załamaniom przechodząc fazę kryzysu, depresji,  
ożywienia i rozkwitu. Skala kryzysu obecnego w każdym cyklu jak i czas jego 

535 Wartość zaczerpnięta z filmu „Money as debt II”.
536 Jest o tym mowa również przy omawianiu hasła „sekta”. Duża grupa pieszych stoi na ulicy na  

czerwonym świetle. Mimo, że ruchu pojazdów na ulicy w ogóle nie ma, nikt nie przechodzi.  
Jeśli jednak ktoś się ośmieli pierwszy, wtedy najczęściej cała grupa podąży za nim.
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trwania mogą być zróżnicowane.  Cykl koniunkturalny może trwać zwykle od 
kilku miesięcy do kilku lat, a rozmiar jego negatywnych skutków może być do 
pewnego stopnia łagodzony przez interwencjonizm państwowy.

Jak już o tym wcześniej wspomniano, praktyka pożyczania na procent 
była  w średniowieczu  nazywana  lichwą,  potępiana  przez kościół  katolicki  i 
zakazana przez prawo. Czy taki proceder należałoby obecnie uznać za moralnie 
naganny?  Tak,  jeśli  byłoby  z  góry  do  przewidzenia,  że  dla  części 
pożyczkobiorców spłata kredytu nie jest możliwa. W modelu opartym na złocie 
pobieranie  opłat  za  pożyczkę  nie  stawia  przed  pożyczkobiorcą  zadania 
niewykonalnego pod warunkiem, że pożyczkodawcy wydadzą każdy pieniądz z 
uzyskanych  odsetek,  aby  pożyczkobiorcy  mogli  je  w  jakiś  sposób  zarobić. 
Dopóki wszystkie złote monety zarobione jako odsetki są wydawane, wówczas 
te same monety mogą być użyte do spłaty odsetek, a cały proces pobierania i  
wydawania odsetek powtarza się cyklicznie. Jeśli tak się nie stanie, nie ma szans 
na  spłatę  wszystkich  długów  mimo  największych  starań  ze  strony 
pożyczkobiorców – część z nich zbankrutuje. Pieniądze pochodzące z odsetek 
muszą być wydawane, a nie pożyczane lub gromadzone.  Pożyczkodawca musi 
stale swój dochód pieniężny zamieniać na różne dobra. To będzie układ trwały.  
Jeśli stanie się to drugie, to stopniowo powstawać będzie niedostatek pieniądza, 
wywołując długi niemożliwe do spłacenia. 

Nasz obecny system pieniężny oparty na długu działa podobnie. Każda 
jednostka pieniężna,  która  powstaje  w wyniku pożyczki,  po określonej  dacie 
zostanie usunięta z obiegu. Jednak aby wszyscy pożyczkobiorcy mogli spłacić 
długi, muszą być spełnione dwa warunki: każdy pieniądz utworzony w wyniku 
pożyczki jako kapitał musi być dostępny do zarobienia przez pożyczkobiorcę,  
oraz każdy pieniądz do spłacenia  jako odsetki musi  być również dostępny w 
gospodarce aby można było go ponownie wykorzystać. Gdyby banki wydawały 
całe  zarobione  pieniądze,  które  by w ten  sposób  wracały do  gospodarki   w 
postaci możliwej do zarobienia, to niewątpliwie te warunki byłyby spełnione.  
Niektórzy uważają, że tak właśnie się dzieje ale, niestety, część tych pieniędzy, 
które powinny być wydane,  są pożyczane na procent  przez pożyczkodawców 
drugiego poziomu537 lub inwestowane dla zysku w różne instrumenty finansowe. 
Założenia o powrocie całości odsetek do gospodarki nie są spełnione.  Powstaje 
więc pewien niedobór  pieniędzy i  owa brakująca część musiałaby być  ciągle 
pożyczana  ze  stale  rosnącymi  odsetkami.  W  ten  sposób  kumuluje  się  dług 
niemożliwy do spłacenia.  Aby sprostać  zaistniałej  sytuacji,  z  każdymi  nowo 

537 Pożyczkodawcy  drugiego  poziomu  to  różne  podmioty  udzielające  pożyczek,  które  nie  są 
bankami. Jeśli pożyczony pieniądz jest przez taki podmiot pożyczony powtórnie, to staje się  
on potrzebny do spłaty dwóch pożyczek i dwóch odsetek od nich. Tego typu pożyczkodawcy 
mogą też część pieniędzy gromadzić, co pogarsza sytuację jeszcze bardziej.
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powstałymi  odsetkami  trzeba  wymagać  coś  dodatkowego  od  gospodarki.  To 
wymaganie  dotyczy  wszystkich:  rządu,  producentów  i  konsumentów. 
Producenci  musieliby  podnosić  ceny  lub  zapewnić  wyższy  obrót,  ale 
konkurencja zmusza raczej do obniżania cen, więc pozostaje tylko podnoszenie 
obrotów, co z kolei wywołuje  nadprodukcję i nasycenie rynku. Może to z kolei 
doprowadzić  do  redukcji  zatrudnienia,  zamykania  fabryk,  a  nawet  do 
bankructw.  Rządy  musiałyby  podnosić  podatki,  co  pogłębiałoby  negatywne 
zjawiska w sferze produkcji,  a  zwłaszcza implikowałoby dalsze zwolnienia  z 
pracy.  W  konsekwencji  wpływy  z  podatków  zaczęłyby  spadać,  więc  rząd 
musiałby się  coraz bardziej  zadłużać.  Ale  by spłacić  to  zadłużenie  musiałby 
wtedy nakładać jeszcze większe podatki.  Konsumenci  musieliby podejmować 
dodatkową pracę lub, jeśli to okazałoby się niemożliwe, dalej zadłużać się, aby 
regulować  poprzednie  długi.  W  grę  wchodziłyby  raczej  długoterminowe 
pożyczki, co wiązałoby się z dużymi odsetkami. 

Jednak zaciąganie długów by spłacić wcześniejsze długi to jak leczenie 
choroby trucizną, która tę chorobę wywołała. W takiej sytuacji znajdujemy się 
dziś wszyscy. Producenci nie mogą zwiększać obrotów, gdyż konsumentów nie 
stać  na  kupno  ich  wyrobów.  Płace  nie  rosną,  a  nawet  spadają  w  wyniku 
działania  konkurencji  na  rynku  pracy.  Rządy próbują  temu  w taki  czy inny 
sposób przeciwdziałać,  np.  obniżają  podatki  w nadziei  zwiększenia popytu  u 
konsumentów, jakkolwiek te działania przynoszą tylko krótkotrwałą poprawę, 
nie wywołując trwałych efektów. 

Żądanie  przez system ciągłego wzrostu  gospodarczego nie  może  być 
stale spełniane, ponieważ gospodarka jest ograniczona przez realnie istniejące,  
skończone  zasoby  naturalne.  Ekonomia  może  podołać  tylko  rzeczywistym, 
ograniczonym  potrzebom  społeczeństwa,  ale  nie  może  spełnić  oczekiwań 
rynków finansowych,  które mają nieograniczoną żądzę zysku. Tu ujawnia się 
jeszcze  jedno  podobieństwo  pieniędzy do  energii.  Tak  jak  nie  jest  możliwe 
stworzenie  energetycznego  perpetuum  mobile,  tak  też  nie  można  stworzyć 
ekonomicznego perpetuum mobile.

Nie istnieje  prawo zabraniające pożyczania  raz już pożyczonych jako 
kredyt  pieniędzy,  ani  też  banki  nie  mają  prawnego  obowiązku  wydawania 
wszystkich swoich dochodów, aby pożyczkobiorcy mogli spłacić swoje długi. 
Przeciwnie, dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Banki inwestują swoje zyski,  
aby  je  jeszcze  bardziej  powiększyć.  Nie  tylko  banki,  ale  każdy  kto  obraca 
swoimi  pieniędzmi  aby  je  łatwo  i  bez  wysiłku  pomnożyć,  działa  przeciw 
pożyczkobiorcom,  utrudniając  im  spłatę  długów.  W  ten  sposób  bogaci 
wzbogacają się jeszcze bardziej, a biedni biednieją. Część pieniędzy zasila rynki 
finansowe, gdzie zawierane transakcje są rodzajem „gry hazardowej”. W puli są 
liczby, a gra toczy się o to, aby uzyskać jeszcze większe liczby. Tego rodzaju 
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praktyka  zupełnie  nie  wiąże  się  z  realizowaniem  potrzeb  społeczeństwa. 
Niestety,  inaczej  niż w przypadku pokerzystów, żadna ustawa antyhazardowa 
tego  rodzaju  graczy  nie  ściga.  Przeciwnie,  najwięcej  pieniędzy krąży w tak 
zwanej  „ekonomii  kasynowej”;  jest  to  rynek  walutowy  i  wiele  innych 
instrumentów finansowych, gdzie graczami są banki i fundusze inwestycyjne, a 
celem gry jest  maksymalizacja  zysku.  Gra  się  o  stawki  tak  wysokie,  że  np. 
tygodniowy obrót na rynkach walutowych przewyższa roczny obrót handlowy 
na całym świecie538. Zatem pieniądze, które mogłyby zasilić gospodarkę, nadal 
istnieją, ale są dostępne tylko w „ekonomii kasynowej”; spekulują nimi gracze, 
którzy liczą na krociowe zyski ze swoich gier. W istocie, na takich grach, np. na 
fluktuacji  cen  walut,  można  często  nieźle  zarobić.   Tak  więc  bogaci  coraz 
więcej pieniędzy wpuszczają na rynki finansowe, a zwykły pożyczkobiorca nie 
ma szans na pozyskanie ich stamtąd.

Jednak „ekonomia kasynowa” nie wytwarza dóbr i przez to ma niewiele  
wspólnego z tym, co stanowi istotę gospodarki. Specjalizujący się w dziedzinie 
ekonomii autor, publicysta i felietonista Bill Bonner napisał, że „Cała światowa 
gospodarka opiera się na konsumpcji.  Jeśli  ludzie przestaną kiedyś wydawać  
pieniądze, których nie posiadają, na rzeczy, których nie potrzebują, będzie po  
nas”539 Zatem  jedynym  sposobem,  aby  system  nadal  działał,  jest  ciągłe 
dostarczanie  nowych  pieniędzy,  a  jako  że  jedyną  dostępną  metodą  kreacji  
pieniędzy jest kredyt, to nie pozostaje nic innego jak dalsze zadłużanie się na  
każdy możliwy sposób,  w tym poprzez  łatwo  dostępne  pożyczki  dla  osób  z 
grupy wysokiego ryzyka, powiększanie deficytu budżetowego, duże wydatki na 
poprawę bezpieczeństwa, olbrzymie wydatki na wojny i w końcu wsparcie dla 
upadających  banków.  Te  metody,  niestety,  nie  leczą  choroby,  ale  tylko  na 
krótko łagodzą jej objawy. Powstaje wtedy tendencja do ekspansji kredytowej 
na wciąż nowe rynki, co powoduje rozszerzanie się tej choroby na cały świat.  
Jednak  nieograniczony  wzrost  w  środowisku  zamkniętym  nie  jest  możliwy. 
Dobrą ilustracją tej sytuacji jest rozwój drożdży winnych. W świeżym moszczu 
bogatym w cukier  dochodzi  do  gwałtownego  rozmnażania  się  tych  drożdży, 
burzliwej  fermentacji  i  nasilonej  produkcji  alkoholu.  Jednak  ostatecznie,  w 
miarę zmniejszania się ilości dostępnego cukru i wzrostu stężenia alkoholu, ich  
aktywność stopniowo maleje. Dodawanie cukru do moszczu trochę pomaga, ale 
na  krótko.  W  końcu  wszystkie  drożdże  kończą  swój  żywot,  zatrute  przez 
alkohol, które same wyprodukowały. 

538 Dane zaczerpnięte z filmu Money as debt II.
539 Cytat  pochodzi  z  filmu „Money as  debt  II”  dostępnego  w YouTube  z  polskimi  napisami. 

Tłumaczenie: greg82. 



519

Czy można inaczej?

Wszystko wskazuje na to, że obecny system pieniężny się nie sprawdza 
i wydaje się konieczna jego całkowita zmiana, od samych podstaw. Jest wiele 
różnych koncepcji reform. Jedna z nich zakłada  powrót do systemu pieniądza 
mającego pokrycie w złocie. Zwolennicy tego pomysłu twierdzą, że złoto, ze 
względu na ograniczoną dostępność, samo w sobie jest wartością. Ponadto, w 
przeciwieństwie  do  pieniądza  papierowego  czy  bezgotówkowego,  na  złoto 
władza państwowa żadnego wpływu nie ma. Dodatkowym argumentem na rzecz 
takiego rozwiązania  jest  fakt,  że  w historii  bywało  wiele  różnych  systemów 
monetarnych ale tylko system oparty na złocie dotrwał  do XX wieku. Pozostałe 
systemy  sprawdzały  się  w  tylko  obszarze  jednego  państwa,  a  handel 
międzynarodowy  wymagał  waluty  złotej,  przynajmniej  do  czasu,  zanim 
powstały nowoczesne systemy wymiany walut. Złoto od wieków fascynowało 
ludzi,  którzy  przyzwyczaili  się  do  tego,  że  bogactwo  musi  mieć  materialną 
postać. 

Istnieją liczni zwolennicy podtrzymywanego od czasu założenia Banku 
Anglii i wciąż panującego poglądu, że kwestią drukowania pieniędzy powinien 
zajmować  się  niezależny bank centralny,  a  państwo nie  powinno mu w tym 
przeszkadzać. Inni twierdzą coś zupełnie innego. Emisja pieniądza nie powinna 
być  przywilejem  banków  ale  rządu,  który  w  państwach  demokratycznych 
reprezentuje całe społeczeństwo. Rząd mógłby wydawać stworzone pieniądze w 
interesie publicznym. Taki pieniądz nie musiałby być wymienialny na złoto, ale 
za  to  miałby pokrycie  w tym,  na  co  by go wydano.  Rząd nie  musiałby  się 
zadłużać w banku centralnym i płacić odsetek. Wymagałoby to wielkiej rozwagi 
i  odpowiedzialności  ze  strony władzy,  bo  niekontrolowane  wydatki  rządowe 
mogłyby wywoływać  nadmierną  inflację  i  w końcu doprowadzić  do  upadku 
waluty. Aby do tego nie dopuścić, pieniądze musiałyby być stale wycofywane z 
obiegu, np. w postaci podatków. Koncepcja podatków musiałby ulec radykalnej 
zmianie.  Władza  nie  potrzebowałaby  już  podatków  by  opłacić  swoją 
działalność.  Jedynym  ich  celem  byłoby  zagwarantowanie  stabilności  cen. 
Wymagałoby  to  zapewnienia  idealnej  równowagi  pomiędzy  wydatkami 
rządowymi i podatkami.

Jeszcze  inni  uważają,  że  ponieważ  współczesny  odsetkowy  system 
bankowy  stwarza  cały  czas  ten  sam  dylemat,  bowiem  tworzy  obietnice 
przekraczające  możliwości  ich  dotrzymania,  trzeba  ten  system  zmienić  na 
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bezodsetkowy540. Tego rodzaju banki541 zupełnie dobrze funkcjonują w krajach 
muzułmańskich,  gdzie  pożyczanie  pieniędzy  na  procent  jest  określane  jako 
lichwa i zabronione przez religię.  Są one prospołeczne, ponieważ ich zadaniem 
jest  realizować  cele  społeczne  poprzez  sprawiedliwe  dzielenie  pozyskanych 
zasobów. W bankach islamskich kapitał klienta nie jest oprocentowany, ale za 
to  współuczestniczy  on  w  zyskach  i  stratach  wynikających  z  inwestycji.  
Głównym  celem  działania  takich  banków  nie  jest  pomnażanie  własnego 
kapitału,  ale  pomnażanie  majątku  klientów.  Ponieważ  współfinansują 
przedsięwzięcia  gospodarcze,  czerpią  z niego część zysków,  ale  tak samo w 
przypadku strat, pokrywają je solidarnie wespół z klientami. W przeciwieństwie 
do banków odsetkowych,  które nie mogą stracić i całe ryzyko przerzucają na 
klientów,  banki  islamskie  współdzielą  wszelkie  ryzyko.  Oprócz  depozytów 
zwykłych płatnych na każde życzenie oferują one depozyty inwestycyjne, które 
mogą przynosić i najczęściej przynoszą zyski, jednak depozytariusze nigdy nie 
mają  całkowitej  pewności,  czy  ich  wkłady  zapewnią  im  profity.  Banki 
odpowiadają  tylko  za  straty  wynikające  z  popełnianych  przez  nie  własnych 
błędów, np. złej administracji, nie dają jednak żadnych gwarancji w przypadku 
strat  powstałych  z  innego  powodu.  W  przeciwieństwie  do  komercyjnych 
banków Zachodu, które działają na rynkach finansowych, banki islamskie nie 
zajmują się ekonomią kasynową, która tak jak lichwa jest uważana za grzech, 
ale  inwestują  w  operacje  realne,  a  głównie  w  zakładanie  przedsiębiorstw. 
Wszelkie  pożyczki  są  bezprocentowe,  a  ich  celem  jest  dofinansowywanie 
najbardziej  potrzebujących.  Czasami  udziela  się  takich  pożyczek  również 
małym firmom na  rozkręcenie  interesu.   Banki  islamskie  prowadzą  również 
działalność  charytatywną.  Chociaż  istnieją  dopiero  kilkadziesiąt  lat,  jak 
dotychczas  świetnie  się  sprawdzają,  a  nawet  daje  się  zauważyć  pewna 
konkurencyjność takich rozwiązań wobec systemów odsetkowych. 

Kolejny  pomysł  polega  na  stworzeniu  i  realizacji  nowej  koncepcji 
pieniądza elektronicznego.  Nie  byłby to  pieniądz pusty,  wykreowany w toku 
udzielania kredytu, ale pieniądz rzeczywisty, choć bez reprezentacji materialnej.  
Mógłby  być  np.  złożonym  ciągiem  liczb  lub  symboli.  Data  urodzenia  jest  
przecież ciągiem liczb, ale przecież nie jest przez to zmyśloną fikcją, ale czymś 
najzupełniej  realnym.  W  podobny  sposób  można  by  utworzyć  banknot 
elektroniczny,  poprzez  oddzielenie  numeru  banknotu  od  jego  fizycznego 
540 Propozycje  bankowości  bezodsetkowej  przedstawiono  w  „Demokracji  Finansowej”,  nr  6,  

artykuł „Gospodarka i bankowość bezodsetkowa”,  5 sierpnia 2006. Mówi się tam również o 
bankowości islamskiej. W niniejszym podrozdziale wykorzystano informacje zawarte w tym 
artykule.

541 W Polsce  zdaje  się  żaden  bank nie  pożycza pieniędzy bez pobierania  odsetek,  ale  pewne 
namiastki  tego  rodzaju  działalności  prowadzą  niektóre  podmioty  nie  będące  bankami. 
Przykładem mogą być działające w przedsiębiorstwach już od czasów komunistycznych kasy 
zapomogowo-pożyczkowe.
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nośnika  jakim  jest  papier.  Zamiana  banknotów  na  ich  elektroniczne 
odpowiedniki  polegałaby wiec  na tym,  aby papier  spalić,  a  numer  zostawić.  
Oczywiście,  aby uniemożliwić  fałszerstwo,  musiałby być  on  zaszyfrowany z 
wykorzystaniem  najnowocześniejszych  technik  kryptograficznych.  Wszelkie 
operacje  na  takim pieniądzu  jak  i  jego  transfery  odbywałyby  się  tak  samo 
szybko  jak  w  przypadku  pieniądza  bezgotówkowego.  Różnica  między  nimi 
polegałaby na tym, że pieniądz elektroniczny, podobnie jak banknot czy moneta, 
nie  mógłby być  w więcej  niż jednym miejscu  na raz – pod  tym względem 
zachowywałby  się  jak  papierowa  gotówka.  Wówczas  nie  byłoby  możliwe 
budowanie kaskady obietnic oraz mnożenie depozytów. Nie trzeba by go nawet 
przechowywać  w  banku,  gdyż  dzięki  szyfrowaniu  sam  sobie  zapewniałby 
bezpieczeństwo.  W przeciwieństwie do papierowej  gotówki  byłby przesyłany 
przez  sieć  z  szybkością  fali  elektromagnetycznej.  Mógłby  mieć  również 
dodatkowe, nie  znane dotychczas  funkcje.  Potrafiłby np.  sam obliczać swoją 
wartość, co wyeliminowało by spekulacje walutowe. Oczywiście banki mogłyby 
nadal  prowadzić  swoją  działalność,  ale  pożyczałyby  wtedy  rzeczywiste 
pieniądze, choć pod postacią elektroniczną542. 

Najprostszym  krokiem  w  reformowaniu  istniejących,  odsetkowych 
systemów bankowych, zmierzającym do tego, żeby nie dopuścić do bankructw 
lub nieustannego wzrostu podaży pieniądza, jest zagwarantowanie, aby odsetki 
w całości powróciły do gospodarki. Oczywiście nie jest pewne, czy prywatni  
bankierzy  zgodziliby  się  na  to,  więc  być  może  okazała  by  się  konieczna 
nacjonalizacja  banków  w  interesie  publicznym.  Odsetki  mogłoby  wtedy 
otrzymywać  całe  społeczeństwo  w  postaci  dywidendy,  albo  można  by  je 
wykorzystać do pokrywania wydatków państwa.

Najbardziej  radykalny  pomysł  reformy  systemu  pieniężnego 
przedstawiono w księdze drugiej Rozmów z Bogiem. A oto fragment tekstu z tej 
książki:  „Czy  zdobędziecie  się  na  to,  aby  zlikwidować  wszelkie  pieniądze,  
monety  i  waluty  poszczególnych  krajów  i  zacząć  od  nowa?  Opracować  
międzynarodowy system walutowy, całkowicie jawny, dostępny dla wszystkich,  
sprawdzalny  i  rozliczany  na  bieżąco?  Ustanowić  Ogólnoświatowy  System  
Wynagrodzeń,  w  ramach  którego  każdy  otrzymywałby  jednostki  na  swój  
kredyt543 za  wykonane  usługi  i  wyroby,  zaś  jednostki  na  swój  debet  za  
spożytkowane wyroby i usługi? 

542 Obecnie  (2017)  tego  rodzaju  pieniądz  elektroniczny  już  istnieje  i  nazywa  się  „bitcoin”. 
Pierwsza próba wprowadzenia  go miała miejsce w 2009 roku.  Jest  niezależny od banków, 
rządów i wszelkich instytucji.  Oparty na sieci typu peer-to-peer i w swym funkcjonowaniu 
całkowicie zależny od internetu.  Nie jest  jak dotychczas zbyt  rozpowszechniony i  w wielu  
krajach ma wciąż nieuregulowany status prawny. 

543 Tu nie chodzi o kredyt jako pożyczkę bankową, ale o zapis księgowy: kredyt – ma, debet –  
winien.
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Wszystko  działałoby  w oparciu  o rachunek  kredytu  i  debetu.  Zyski  z  
inwestycji,  spadki, pensje, napiwki, każdy dochód. Bez jednostek kredytowych  
nie można by niczego zakupić. Nie przyjmowano by rozliczeń w żadnej  innej  
walucie. Konta byłyby dla każdego do wglądu.

Mówi się, że konto jest wizytówką właściciela.  System, o jakim mówię,  
do  tego  nawiązuje.  Ludzie  wiedzieliby  o  tobie  lub  mogliby  się  dowiedzieć  
znacznie więcej niż teraz. Wiedziano by  o wiele więcej o wszystkim. O tym ile  
płacą i wydają przedsiębiorstwa – jakie są ich koszty własne, a jaką ustalają  
cenę. (Wyobrażasz sobie, co by się stało, gdyby trzeba było umieszczać dwie  
liczby na każdej metce – swoje koszty i cenę? Dopiero by ceny poszły w dół!  
Dopiero  by  wzmogła  się  konkurencja  i  uczciwy  handel!  Trudno  w  ogóle  
przewidzieć konsekwencje tego posunięcia.)

W  ramach  OSW  przelewy  jednostek  kredytowych  i  debetowych  
odbywałyby  się  natychmiast  i  zupełnie  jawnie.  To znaczy każdemu wolno by  
było w dowolnej chwili przejrzeć rachunki jakiejkolwiek osoby czy organizacji.  
Nic nie byłoby zastrzeżone.

OSW  potrącałoby  10%  dochodów  na  własną  prośbę  płatnika.  Nie  
byłoby  podatku  dochodowego,  formularzy,  odliczeń,  „furtek”  czy  innych  
sposobów  obejścia  prawa  podatkowego.  Ponieważ  wszystkie  konta  byłyby  
dostępne do wiadomości publicznej, wiedziano by, kto zgodził się oddawać 10%  
zarobku  dla  dobra  ogółu,  a  kto  nie.  Darowizna  ta  szłaby  na  utrzymanie  
programów i usług rządowych, określonych przez głosujących”544.

Oczywiście  system  ten  w  obecnych  realiach  nie  jest  możliwy  do 
realizacji  i  należałoby go  nazwać  utopijnym.  Jednak  nie  dlatego,  że  źle  by 
funkcjonował. Przeciwnie, gdyby go wprowadzono, działałby bardzo dobrze. W 
warunkach  światowej  integracji  państw  oraz  braku  wojen  i  wydatków  na 
zbrojenia,  owe  10%  dobrowolnej  darowizny  dla  dobra  ogółu  zupełnie  by 
wystarczyło.  Z  uwagi  na  powszechną  jawność,  każdy  by  na  to  płacił,  bo 
każdemu zależałoby na swoim wizerunku. Konsekwencją niepłacenia tego datku 
byłaby nie tylko zła opinia, ale być może także odsunięcie się od takiej osoby545. 
Nie  byłoby  to  zresztą  zbyt  uciążliwe  świadczenie.  Kościół  katolicki 
ustanawiając  dziesięcinę doskonale  zdawał sobie  sprawę z tego,  na  ile może 
sobie pozwolić, aby nie wzburzyć ludzi. 

Opisany system na  razie  jest  utopią  tylko  dlatego,  że  obecnie  świat 
nigdy na nic takiego nie pójdzie, „ponieważ nie dałoby się wtedy ukryć przed  

544 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga druga, Limbus, 1998, strona 249-250.
545 Wystawienie na widok publiczny jest bardzo dobrą metodą stymulacji.  Wiedzieli już o tym 

radzieccy  towarzysze  w  czasach  komunizmu,  którzy  umieszczali  w  licznych  gablotkach 
zdjęcia przodowników pracy, a także wrogów narodu radzieckiego.



523

innymi tego, czego nie chcielibyśmy, żeby o nas wiedzieli”. Wiąże się to z tym, 
że „obecnie  panuje  układ  społeczny  oparty  na  zasadach  'łapania  okazji',  
'zdobywania przewagi', 'brania ile się da' i 'przetrwania tak zwanych najlepiej  
przystosowanych'”546. Z  tego  powodu  żaden  biznesmen,  potentat  finansowy, 
żadna korporacja ani nawet żaden rząd nie zgodzi się na to, żeby prawda była  
podstawą  systemów  politycznych,  społecznych  czy  ekonomicznych.  Takie 
systemy są możliwe tylko w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, bo tam nikt 
nie chce czegokolwiek mieć czy osiągać cudzym kosztem.  

No cóż, pomarzyć można, ale przejdźmy z powrotem do realiów tego 
świata.  Musimy  sobie  zdawać  sprawę  z  tego,  że  nie  tylko  ta  radykalna,  
futurystyczna  reforma  oparta  na  powszechnej  jawności  ale  wszystkie  inne 
wymienione propozycje zmian napotkałyby na bardzo duże opory, co poddaje w 
wątpliwość  możliwość  realizacji  takich  reform,  przynajmniej  w  najbliższej  
przyszłości. Wielu ludzi boi się zmian i woli używać wypróbowanych metod.  
Niektórzy są przeciwni  globalizacji  gospodarczej  i  politycznej,  obawiając  się  
utraty  suwerenności  państw  i  dominacji  silniejszych  krajów  nad  słabszymi.  
Jednak  wszelkim próbom wprowadzenia  zmian  najbardziej  opieraliby  się  ci, 
którzy mogliby na tych zmianach najbardziej stracić. Mimo to reformy wydają  
się być konieczne aby nie dopuścić do pogłębiania się występujących ostatnio 
negatywnych  zjawisk w ekonomii  i  gospodarce.  Chowanie  głowy w piasek i  
zaniechanie  zmian  systemowych  może  się  okazać  tragiczne  w  skutkach. 
Problemu  najprawdopodobniej  nie  uda  się  rozwiązać  tylko  poprzez  sankcje, 
zaciskanie pasa, dodrukowanie pieniędzy czy dalsze zadłużanie się.  

Wszystkie  reformy  systemu  monetarnego  powinny  w  pierwszej 
kolejności  brać pod uwagę to, że emisja  pieniądza i  związane z nią korzyści  
powinny mieć  na  względzie  dobro  całego  społeczeństwa,  a  nie  partykularne 
korzyści  banków  i  bankierów.  Obecnie  pieniądze  są  tworzone  dla  zysku 
banków,  z  których  większość,  teraz  nawet  w  Polsce,  jest  w  rękach 
prywatnych547.  Każdemu bankowi zależy na maksymalizacji  kreacji  pieniądza 
dłużnego, bo im większe długi powstaną, tym większe odsetki bank zbierze. Ale 
kto ma pieniądz, ten ma władzę, więc w ten sposób banki zyskują władzę nad 
jednostkami, przedsiębiorstwami i całym państwem. Jednostka ma nikły wpływ 
na rzeczywistość i dlatego w tym wszystkim najsmutniejsze jest zadłużanie się 
rządów,  które  przecież same mogłyby wziąć sprawę w swoje  ręce  i  uniknąć 
przez  to  zaciągania  długów  u  bankierów.  Rząd,  zamiast  wydawać  wielkie 
pieniądze na ratowanie banków, sam mógłby przejąć kontrolę nad pieniędzmi i 

546 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga druga, Limbus, 1998, strona 250-251.
547 W wielu państwach świata, w tym również w Stanach Zjednoczonych, nawet banki centralne  

są w prywatnych  rękach.  Na szczęście  w naszym kraju Narodowy Bank Polski  jest  wciąż 
instytucją państwową. I oby tak zostało. 



524

kreować  je  bezodsetkowo.  Większość  tych  nieobciążonych  długiem  kwot 
zasiliłaby  gospodarkę  jako  płace,  ku  pożytkowi  społeczeństwa.  To 
przyczyniłoby się do powstania zdrowej gospodarki, gdzie pożyczki udzielane 
by były z realnie istniejących pieniędzy zgromadzonych jako oszczędności. Nie 
rozdawano  by  ich  na  chybił  trafił,  ale  oferowano  by  je  tylko  naprawdę 
potrzebującym znajdującym się w trudnej sytuacji, a także ludziom młodym na 
dorobku  czy  firmom  rozkręcającym  interes  lub  planującym  społecznie 
użyteczne  inwestycje.  Jako  regułę  należałoby  przyjąć,  że  najpierw  trzeba 
zapracować,  a  potem wydawać,  albowiem takie  postępowanie  odzwierciedla 
naturalny  porządek  rzeczy.  Odwracanie  tego  porządku  na  masową  skalę 
prowadzi  na  manowce.  Na  początku  trzeba  włożyć  pewien  wkład  pracy  by 
wytworzyć  różne  dobra,  a  potem  dopiero  je  konsumować.  Przysłowia  są 
mądrością narodów, a polski wkład w tę mądrość zawiera takie maksymy, jak 
„bez  pracy  nie  ma kołaczy”  czy „oszczędnością  i  pracą  ludzie  się  bogacą”. 
Pieniądz powstał jako idea środka do wymiany różnych rzeczy, towarów, usług. 
Bez stojących  za nim dóbr  jest  niczym.  Ekonomia kasynowa,  niezależnie od 
tego czy jest to gra na rynkach walutowych czy coś innego, może prowadzić do 
wzbogacenia  się  różnych  spekulantów,  ale  nie  przysparza  żadnych  dóbr. 
Prawdziwą wartość nadaje pieniądzom praca, a nie rynki walutowe; nawet nie  
nadaje im jej  wymienialność na złoto. Nie można przecież żywić się złotem. 
Prawdę tę znano już w starożytności, o czym świadczy mit o królu Midasie. To  
ludzka praca w połączeniu z naturalnymi zasobami planety,  którą ostatnio tak 
bardzo  niszczymy,  stanowi  prawdziwe  źródło  naturalnego  bogactwa. 
Kontynuując  ten  punkt  widzenia  musimy  dojść  do  wniosku,  że  kreacja 
pieniądza  i  wszelkie  zyski  z  tego  płynące  powinny  należeć  do  całego 
społeczeństwa  a  nie  tylko  do  bankierów.  Taki  pogląd  to  wcale  nie  jest  
komunizm! Jest  on konsekwencją naturalnych praw przynależnych wszystkim 
ludziom,  które  zostały złamane  przez chciwość  niektórych  jednostek  i  błędy 
władców.  Przykładem  jednej  ze  społecznych   metod  kreacji  użytecznego 
pieniądza  jest  indywidualny  dług,  który  mógłby  być  spłacony  własnoręczną 
pracą.  Takie  systemy  już  istnieją  (system  LETS  i  TIME  DOLLARS)548 w 
małych społecznościach, gdzie członkowie są wiarygodni i wiadomo, że spłacą 
swój dług. 

***

Licząca  siedem  miliardów  ludzkość  obecnie  musi  sprostać  wielu 
wyzwaniom, nie tylko zreformować system pieniężny, ale przygotować się na 
wyczerpanie zasobów ropy naftowej, na zmiany klimatyczne, do których zresztą 

548 Wspomniano o nich w dostępnym w YouTube filmie Money as debt II.
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się  sama przyczyniła  i  na  osiągnięcie  granic  wydajności  rolnictwa.  Wszyscy 
powinni  wreszcie  zrozumieć,  że  nieograniczona  ekspansja  i  niekontrolowany 
rozwój  nie są możliwe na planecie o ograniczonej powierzchni i skończonych 
zasobach.  Dlatego  nie  można  wciąż  wszystkiego powiększać,  niezależnie  od 
tego, czy chodzi tu o wzrost liczby ludności, wzrost ilości połączeń lotniczych, 
wzrost  produkcji  samochodów,  wzrost  wydajności  z  hektara,  czy  wzrost 
gospodarczy.  Nie  da  się  wciąż  rozdymać  jak  balon  akcji  kredytowych  i  
nadmuchiwać  gospodarki.  Wykładniczo  rosnący  dług  staje  się  w  końcu 
niemożliwy  do  spłacenia,  dlatego  jeśli  Ziemianie  nie  dokonają  żadnych 
istotnych reform, to ten system może się zawalić. Nie chodzi tu o łatanie dziur.  
Potrzebna jest  radykalna  zmiana  systemu monetarnego,  na którą  zgodę  musi 
wyrazić  cały świat.  W tym celu  trzeba  odstawić  na  bok  błędne  wierzenia  i 
zakorzenione  dogmaty.  Warunkiem  pełnego  powodzenia  reform  jest 
wprowadzenie  zasady  całkowitej  jawności  w  finansach  i  gospodarce,  co 
wyeliminowałoby  od  razu  wszelką  korupcję  i  nieuczciwe  wzbogacanie  się 
kosztem innych. Prawdopodobnie nie nastąpi to jednak w najbliższej przyszłości 
z omówionych  wcześniej  powodów.  Ponadto  systemy bankowe,  monetarne  i 
gospodarka  całej  kuli  ziemskiej  to  naczynia  połączone  i  tylko  powszechne 
wprowadzenie  zmian  przy  ich  powszechnej  akceptacji,  wsparte  być  może 
utworzeniem  rządu  światowego,  mogłoby  umożliwić  skuteczne 
przeprowadzenie takich reform, a na to się na razie nie zanosi. Istnieją zresztą  
trudne  do  przezwyciężenia  siły,  które  są  zainteresowane  utrzymaniem status 
quo,  gotowe raczej  przystać  na wojnę  niż zgodzić się  na radykalne  reformy.  
Dlatego być może wszelkie konstruktywne zmiany wymusi dopiero rozpoznana 
konieczność,  kiedy  to  wszystkie  kraje  świata  będą  zmuszone  w  zgodzie 
połączyć swoje wysiłki, by ratować się przed zagładą. Niestety, obecnie wciąż 
nie  jesteśmy mądrzejsi  od  króla  Midasa.  Przysłowie  Indian  Cree549 głosi,  że 
„Tylko gdy powalone zostanie ostatnie drzewo, ostatnie rzeka zostanie zatruta i  
ostatnia ryba zostanie złowiona, dopiero wtedy uświadomimy sobie, że nie da  
się zjeść pieniędzy”. Oby nigdy nie stało się ono prawdą.      
Hasło opracowano w 2011 roku. Powrót do spisu treści.

Pokora
Opracowanie  niniejszego  hasła  powstało  pod  wpływem  plakatu,  

przedstawiającego  Jezusa  umywającego  nogi  apostołom  podczas  Ostatniej  
Wieczerzy, z napisem o treści: „Uczmy się pokory od Jezusa”, eksponowanego  
przed kościołami katolickimi w Polsce, w zimie 2005 roku.

549 Cree to Indianie północnoamerykańscy żyjący na terytorium Kanady. Jest ich obecnie ponad 
sto tysięcy. Tekst przysłowia zaczerpnięto z dostępnego w YouTube filmu „Money as debt II”  
w wersji z polskimi napisami, tłumaczenie: greg82.
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Słownik Języka Polskiego PWN podaje, że pokora to „stan psychiczny  
polegający na odczuwaniu własnej małości, niższości; uniżona postawa wobec  
kogoś,  czegoś;  brak  buntu  wobec  przeciwności;  potulność,  uległość,  
uniżoność”. Takie poniżanie psychiczne samego siebie może być czymś czysto 
subiektywnym,  wypływającym  z   cech  charakteru,  wyznawanego 
światopoglądu, czy przyjętej  filozofii życia, może jednak być również reakcją  
na określone doświadczenia życiowe. Najczęściej  do pokory skłania poczucie 
winy  wynikające  ze  świadomości  uczynienia  czegoś  niegodnego,  złamania 
jakiejś zasady moralnej, spowodowania szkody powstałej w wyniku niedbalstwa 
czy  lekkomyślności,  czy  nawet  tylko  popełnienia  jakiegoś  brzemiennego  w 
negatywne skutki  błędu.   Innym  powodem pokory może być  strach.  Ludzie 
często przyjmują bierną, uległą, uniżoną postawę wobec tego, czego się boją,  
zwłaszcza, gdy towarzyszy temu świadomość własnej bezsilności wobec źródła 
swojego niepokoju. 

Chociaż pokora jest, jak już powiedziano, zjawiskiem psychicznym, to 
jednak  wyraża  się  w  postaci  określonych  zachowań  –  deklaracji  słownych, 
specyficznych  działań  i  decyzji,  lub  powstrzymywania  się  od  określonych 
czynności.  Ten  stan  psychiczny  może  się  przejawiać  nawet  w  mimice, 
spojrzeniu  czy  w  brzmieniu  głosu.  Typowym  znakiem wyrażającym  pokorę 
wobec innych jest pochylenie głowy, rzadziej jest to zdjęcie czapki czy nawet  
uklęknięcie.  Niektórzy,  zwłaszcza  w  odległej  przeszłości,  posypywali  sobie 
głowę popiołem czy nakładali włosiennicę. Te manifestacje pokory wiązały się 
zwykle  z  pokutą,  czyli  dobrowolną  karą  nakładaną  przez  kościoły  na 
grzeszników.

Zatem podana definicja wskazuje na dwa aspekty tego pojęcia:  aspekt  
psychologiczny,  który polega  na  odczuwaniu  własnej  małości  i  implikowany 
przez to odczucie  aspekt behawioralny, polegający na objawianiu określonych 
postaw i zachowań, takich jak brak buntu wobec przeciwności, uniżona postawa 
wobec innych, potulność czy uległość. Jednak trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że 
samo zachowanie nie jest wystarczającym dowodem pokory, ponieważ taki stan 
psychiczny można łatwo symulować. Pokora udawana różni się od prawdziwej 
tym, że demonstracyjnemu uniżaniu się nie towarzyszą autentyczne uczucia, a 
chodzi wyłącznie o wywołanie określonego wrażenia na otoczeniu. 

Pokora  nie  ma  zbyt  bogatego  spektrum znaczeń  –  prawie  wszystkie 
opierają się o podaną definicję słownikową. Jedynie w kilku przypadkach jest  
ona używana w nieco różniących się znaczeniach. W dawnym prawie polskim,  
zwłaszcza na Śląsku, przez pokorę rozumiano „akt publicznego upokorzenia się 
i prośby o przebaczenie. Winny prosił o łaskę na klęczkach, obnażony do pasa, z 
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mieczem  zwisającym  u  szyi,  zdając  się  symbolicznie  na  łaskę  rodziny 
poszkodowanego”550. 

Drugi wyjątek dotyczy funkcjonowania tego słowa w takich kontekstach 
jak pokora samotnego żeglarza wobec wzburzonego oceanu, człowieka wobec 
jakiegoś  żywiołu,  np.  huraganu  czy  tornada,  itp.  Istotą  pokory  jest  tu 
świadomość  potęgi  tych  żywiołów  i  własnych  ograniczeń  wobec  wielkości 
owych  zjawisk przyrody.  Jeśli  nawet  pojawia  się  tu  jakieś  poczucie  własnej  
niższości,  to  jest  ono  relatywne,  bowiem powstaje  w  wyniku  porównania  z 
rozmiarem oceanu czy mocą żywiołu.

Trzeci  wyjątek dotyczy przysłowia:  „Pokorne cielę dwie krowy ssie”. 
Określenie „Pokorne cielę” nie oznacza tu, iż owo cielę ma niskie mniemanie o 
sobie,  czy  uniża  się  wobec  innych  krów,  ale  że  jest  spokojne,  przymilne, 
pogodne,  bezkonfliktowe  i  dlatego  wszystkie  krowy  je  lubią.  Tego  rodzaju 
zachowania nie muszą wynikać z poczucia własnej znikomości, ale mogą być po 
prostu cechą osobniczą. Może być  to również świadoma gra, mająca na celu 
zapewnienie  sobie  korzyści  lub  większego  bezpieczeństwa.  Taka  postawa, 
granicząca z oportunizmem, była charakterystyczna dla wielu ludzi żyjących w 
Polsce w czasach komunistycznych, zwłaszcza w okresie stalinizmu. Pozwalała 
ona  uniknąć  represji  i  przetrwać  tamten  ciężki  okres  w dziejach  tego  kraju.  
Ilustruje ją następujący wierszyk, który powstał w tym okresie:

Komunizmu się nie lękaj, 
mało rób i dużo stękaj.

Nie krytykuj, nie podskakuj, 
siedź na dupie i potakuj.

Oczywiście, nie była to pokora, ale rodzaj kamuflażu dla obrony przed 
totalitarnym systemem.

Pokora jest czasem mylona z respektem. Niektórzy mówiąc, że trzeba 
być pokornym wobec czegoś, mają na myśli  to, że należy odczuwać w takim 
przypadku respekt, mieć szacunek, poważanie, liczyć się z czymś. 

Powstaje pytanie, czy uniżanie się implikowane odczuwaniem własnej 
małości może być czymś pozytywnym?  Już na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
nie. Nawet, jeśli  postawa pokory ma swoje konkretne źródło, np. w poczuciu 
winy  czy  strachu,  przejawiający  taką  postawę  może  być  posądzony  o  chęć 
zrobienia dobrego wrażenia, tchórzostwo czy oportunizm. Jeśli jest to przyjęty 
styl życia, to zawsze będą wątpliwości, czy mamy do czynienia ze świętym, czy 

550 Multimedialna Encyklopedia Powszechna, wydanie 2002, hasło „pokora”.
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ze  świętoszkiem.  Ale  nawet  powodowana  autentycznymi  uczuciami  uległość 
czy  uniżoność  zdaje  się  być  dość  wątpliwą  wartością.  Przecież  to  właśnie 
niepokorność  pozwoliła  człowiekowi  zdobywać  nowe  kontynenty,  wzbić  się 
przestworza  czy  stanąć  na  Księżycu.  To  niepokorność  nakłania  do  walki  o 
lepsze jutro, inspiruje do tworzenia wiekopomnych dzieł i każe mierzyć się z 
przeciwnościami  losu.  To  niepokorność  namawia  do  tego,  aby  nie  dać  się 
zwyciężyć  złu. Czemu ma więc służyć uległość i  uniżoność? Żąda ich każdy 
tyran  i  ciemiężyciel.  Poprawiają  samopoczucie  neurotycznym  władcom,  dla 
których  uległość  i  uniżoność  poddanych  jest  miarą  ich  osobistego 
bezpieczeństwa i stabilności  sprawowanej  władzy.  Tym uniżonym postawom, 
zwłaszcza jeśli  są w jakimś stopniu wymuszone, często nie towarzyszą żadne 
autentyczne uczucia. Współcześnie, fałszywa pokora przybiera różne miana, np. 
w  relacjach  między  pracodawcą  i  pracownikiem  nazywa  się  ją  
dyspozycyjnością.

A  jednak  w  chrześcijaństwie,  a  zwłaszcza  w  nauczaniu  kościoła 
katolickiego,  pokora  ma  pozytywny  wydźwięk,  przybiera  tam  nawet  rangę 
cnoty. Przytoczony na początku cytat z kościelnego plakatu sugeruje, że pokora 
jest  czymś  nakazanym,  że  nawet  Jezus  ją  przejawiał.  Katechizm  Kościoła  
Katolickiego wręcz zaleca: „ochrzczony powinien starać się żyć w pokorze”551. 
Jezuici, prowadzący przed II Wojną Światową elitarne gimnazjum w Chyrowie, 
uważali pokorę za jeden z najważniejszych ludzkich przymiotów, powtarzając 
dość często swoim uczniom wspomniane już przysłowie o pokornym cielęciu. 

Świadomość  własnej  znikomości  tkwi  w  katolickiej  teologii,  a 
zwłaszcza w doktrynie o grzechu pierworodnym, która skutkami owego grzechu 
obciąża całą ludzkość. Stąd też potrzeba uniżoności, przejawiająca się w takich 
zdaniach,  jak  np:  „Panie,  nie  jestem  godzien  abyś  przyszedł  do  mnie...”, 
„Pochylcie  głowy  na  błogosławieństwo...”,  itp.  Ponadto  stale  zasiewana  jest 
bojaźń  boża,  która  dla  chrześcijanina  staje  się  kolejną  cnotą.   Cóż więc ma 
zrobić wierzący,  wobec swojej  wrodzonej grzeszności i w obliczu lęku przed 
Bogiem? Nie pozostaje mu nic innego jak paść na kolana w pokorze i błagać o 
łaskę. Czy taka ma być właśnie pokora chrześcijańska?

Jedną z teologicznych podstaw wysławiania pokory jest przypowieść o 
faryzeuszu  i  celniku  z  ewangelii  Łukasza  [Łk,  18,  9-14],  która  kończy  się 
następującym zdaniem: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a  
kto się uniża, będzie wywyższony.”. Ale czy chodzi tu o takie uniżanie się,  o 
jakim mowa w definicji słownikowej pokory? Gdyby tak było, to społeczeństwo 
powinno się składać z ludzi uległych, potulnych, może nawet bezwolnych i w 
dodatku cierpiących na kompleks niższości. Chyba nie oto Jezusowi chodziło. 

551 Katechizm Kościoła Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum, 1994, akapit 2540, s. 567.
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Modlitwa  faryzeusza  była  demonstracyjnie  wyniosła.  Wychwalając  swoje 
zasługi karmił tylko swoje ego. Pobrzmiewał również w tym ton pogardy wobec 
wszystkich  innych,  gorszych  od  niego.  Celnik  był  w pełni  świadom swojej 
niedoskonałości. Może więc Jezus chciał poprzez tą przypowieść powiedzieć, że 
trzeba wyzbyć się pychy i zarozumiałości. Może chciał podkreślić, że trzeba być 
stale  świadomym  swoich  ograniczeń  i  ułomności,  że  bardzo  ważne  jest  
właściwe  umiejscowienie  siebie  w  otaczającej  rzeczywistości.  Może  chciał 
również powiedzieć, że naprawdę ważne jest właściwie rozumienie tego kim się 
jest,  na  tle  tego co jest  (oczywiście  na poziomie  odpowiadającym stopniowi 
rozwoju  danej  osoby).  Jeśli  taka  postawa  prowadzi  do  uświadomienia  sobie 
własnej  małości,  czyli  do pokory,  to ten akt jest  również zalążkiem przyszłej  
wielkości,  do  której  droga  zostaje  w taki  sposób  otwarta.  Aby zmierzać  do 
wielkości,  trzeba  najpierw  zrozumieć,  że  jest  się  małym.  Gdy ktoś  bowiem 
uważa, że już jest wielki, to do wielkości nie dąży, a tylko karmi swoje ego jej  
fałszywym  poczuciem552.  Zatem  droga  do  wielkości  wiedzie  poprzez 
uświadomienie  sobie  swojej  małości553.  Kto  się  więc  uniża,  będzie 
wywyższony.

Przytoczone na początku zdanie z kościelnego plakatu sugeruje również, 
że Jezus był pokorny (jakże inaczej moglibyśmy się od niego uczyć pokory?).  
Na dowód tego pokazano,  że umywa nogi  swoim uczniom.  Jednak z lektury 
wszystkich  ewangelii,  tych  kanonicznych  i  tych  apokryficznych,  wynika  coś 
wręcz przeciwnego. Czy to pokora skłania Jezusa do łamania zasad szabatu?  
Czy to pokora każe mu porozbijać kramy świątynnych handlarzy? Czy to pokora 
nakazuje  mu  się  nazywać  Synem  Bożym  albo  Mesjaszem?  Czy  to  pokora 
skłania go do krytyki ówczesnych autorytetów religijnych?  Czy to pokora każe 
mu oświadczyć: „Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy”554?

Nie licząc Zelotów, Jezus był chyba jednym z najbardziej niepokornych 
Izraelitów  swoich  czasów.  Wiedział  kim  jest  i  był  świadom swoich  mocy.  
Mycie nóg apostołom, (nawiasem mówiąc wspominane tylko w ewangelii Jana i 
to nie we wszystkich rękopisach) nie było żadnym aktem pokory Jezusa wobec 
kogokolwiek. Jezus sam wyjaśnił sens tego czynu, który miał stanowić wzór do 
naśladowania  dla  uczniów.  Powiedział  bowiem:  „Czy  rozumiecie,  co  wam 
uczyniłem? Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i  dobrze mówicie,  bo  
nim jestem.  Jeśli  więc Ja,  Pan i  Nauczyciel,  umyłem wam nogi,  to  i  wyście  
powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i  

552 Podobnie jest gdy ktoś uważa, że zna prawdę, zamykając sobie wówczas drogę do prawdy. 
553 Tak jest tylko w świecie fizycznym i dotyczy tylko ludzkiego umysłu.  To co w człowieku 

najistotniejsze, jego jaźń (dusza), zamieszkująca wyższe wymiary rzeczywistości, jest obrazem 
i podobieństwem Stwórcy, dlatego jest zawsze wielka.

554 Ewangelia Jana, [10, 30]
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wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” [J, 13, 12-16]. Nie chodzi więc tu o żadne 
uniżanie  się  czy  wyrażanie  własnej  małości.  Chodzi  tu  raczej  o  właściwe 
rozumienie  międzyludzkich  związków,  oparte  na  zasadzie  jedności.  Skoro 
wszyscy  stanowimy  jedno,  skoro  jesteśmy  członkami  tego  samego  Ciała 
Bożego, owocami tego samego krzewu winorośli, manifestacją tej samej Bożej  
Energii, to powinniśmy wszyscy sobie nawzajem służyć. Trzeba przekreślić tak 
powszechną w dzisiejszych czasach zasadę „Każdy za siebie” na rzecz innej:  
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Taka postawa to nie komunizm, to 
przejaw bezwarunkowej  miłości.  Dotyczy to absolutnie  wszystkich,  nie tylko 
tych małych, ale także, a może nawet jeszcze bardziej, tych wielkich, zgodnie z  
zasadą: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”. Dlatego władza 
jest nie po to tylko, aby ją dzierżyć i umacniać, ale przede wszystkim po to, 
by wykorzystać ją dla dobra innych, pojmując tę władzę jako służbę, a nie 
przywilej.  Tak  rozumianej  władzy  nie  trzeba  bronić  przed  innymi,  ale 
przeciwnie – należy się nią z innymi dzielić. Jak napisał Neale Daniel Walsh:  
„Prawdziwy król to nie ten, który rządzi największą liczbą poddanych, a ten,  
który najliczniejszą rzeszę podnosi do rangi królewskiej”555.

Tak  naprawdę  nie  ma  potrzeby  komukolwiek  myć  nóg,  może  z 
wyjątkiem małych  dzieci  czy osób obłożnie chorych i  niedołężnych.  Ten akt 
Jezusa  miał  charakter  symboliczny,  mając  na  celu  stworzenie  nowego 
paradygmatu w relacjach międzyludzkich.  W rzeczywistości chodziło o danie 
do  zrozumienia,  że  wszyscy,  powodowani  miłością  bezwarunkową, 
powinniśmy  działać  dla  dobra  innych556,  że  wszyscy  powinniśmy  sobie 
służyć, nie wyłączając tych największych i najpotężniejszych. Dlatego Jezus 
właśnie siebie wykorzystał jako wzór do naśladowania. Swoim pełnym miłości 
czynem wskazał na to, że  jeśli On uznał za swoją powinność obmywanie z 
brudów innych,  to tym bardziej  wszyscy inni  są wezwani  do działań na 
rzecz wzajemnego oczyszczenia. 

Niestety,  jak wynika z treści wspomnianego plakatu, kościół katolicki 
wiąże ten czyn Jezusa557 ze swoiście rozumianą pokorą, nie wyjaśniając zdaje 
555 Neale Daniel Walsh – Rozmowy z Bogiem, księga pierwsza, Limbus, Bydgoszcz, 1997,  s.  

152.
556 Działać dla  dobra  innych  to  nie  tylko  wspierać ich  materialnie,  ale  także,  a  może  przede 

wszystkim, umacniać ich duchowo. Symbolika obmywania nóg z brudu sugeruje, że należy 
wspierać  innych  we  wspólnej  wędrówce  przez  labirynt  rzeczywistości,  pomagając  ominąć 
niepotrzebne meandry i ułatwiając odnalezienie właściwej drogi tym, którzy zabłądzili. Inaczej  
mówiąc, z miłości do bliźnich powinniśmy dbać o ich oczyszczenie tak samo, jak o swoje  
własne.  Leży  to  w  naszym  najżywotniejszym  interesie.  Jeśli  bowiem  wszyscy  tak  będą 
postępować,  to  nie  zabraknie  dla  nikogo  ani  chleba,  ani  dobrego  słowa,  ani  szlachetnego 
uczynku.

557 Rozdział  13  ewangelii  Jana,  traktujący  o  Ostatniej  Wieczerzy,  jest  w  Biblii  Tysiąclecia 
zatytułowany „Miłość  i  pokora  Syna  Bożego”.   Symbolikę  umycia  nóg  tłumaczy się  tam 
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się dostatecznie jego prawdziwego znaczenia, ale za to powtarzając corocznie 
ten akt, jako jeden z kościelnych obrzędów.

Reasumując trzeba stwierdzić, że taka pokora, o jakiej mówi Słownik 
Języka  Polskiego,  nie  jest  autentyczną  cnotą,  chociaż  czasami  może  być 
zrozumiałą  reakcją  powodowaną  strachem,  poczuciem  winy,  czy  innymi, 
niezbyt  chwalebnymi  stanami  psychicznymi.  Zatem bądźmy niepokorni!  Nie 
pomniejszajmy się i nie słuchajmy tych, którzy nas usiłują pomniejszyć! Mało 
tego!  Bądźmy  świadomi  tego,  że,  jak  napisał  Og  Mandino,  jesteśmy 
„największym  cudem  świata”558!  Mając  świadomość  bycia  „obrazem  i 
podobieństwem swego  Stwórcy”,  nie  wolno  nam wręcz  stale  uważać  się  za 
małych i niegodnych559, bo w ten sposób obrazilibyśmy Tego, kto nas powołał 
do istnienia i  kogo wizerunek nosimy w sobie. Bądźmy zatem pełni  ufności,  
pełni radości i pełni miłości. Niech Moc będzie z nami!

Jeśli  przez pokorę rozumieć  brak pewności,  że wszystko się 
wie i przyznanie, że  być może jest coś, czego się nie wie, a poznanie czego 
mogłoby wszystko zmienić560,  to tak pojmowaną pokorę można by uznać za 
zjawisko pozytywne. Jeśli pojmować ją jako zdolność rozumienia tego kim się 
naprawdę jest,  to tak zdefiniowana pokora staje się czymś wartościowym dla 
wszystkich.  Jeśli  pokorą miałaby być  umiejętność  kontrolowania  własnego 
„ego”,  rezygnacja  z  nadmiernego  i  nieuzasadnionego  poczucia  własnej 
ważności na rzecz widzenia rzeczywistości  w świetle prawdy, to taką pokorę 
można by rekomendować każdemu. Jednak zamiast mówić o pokorze, lepiej jest 
chwalić  brak  pychy,  czy skromność  opartą  na  roztropności,  bo  te  stany nie 
muszą prowadzić do uważania się za niegodnego, czy do odczuwania własnej 
niższości,  ale  raczej  są  osadzone  na  zrozumieniu  własnego  statusu.  Zatem 
bądźmy świadomi tego jacy jesteśmy, wyznajmy uczciwie wszystkim innym 
to  co  wiemy  o  sobie  i  weźmy  za  to  odpowiedzialność.  Wzięcie 
odpowiedzialności  oznacza  również  i  to,  że  mając  świadomość  własnej 
niewiedzy, własnych wad, słabości czy popełnianych błędów, będziemy dążyć 
do zmian na lepsze.  Lepiej bowiem dla grzesznika,  aby wreszcie powiedział 

również w przypisach jako „oczyszczenie z grzechów powszednich” lub jako „zgładzenie win 
dokonujące się przez Eucharystię”.

558 Og Mandino, Największy cud świata, Wydawnictwo Medium, 1995, s. 134.
559 Nie  pozostaje  to  w sprzeczności  z  wcześniejszym stwierdzeniem,  że  „droga  do  wielkości 

prowadzi przez uświadomienie sobie swojej małości”, bo w każdym z nas zakodowana jest  
zdolność do zmiany, rozwoju i wzrostu. Celem naszego życia jest takie przemienianie siebie 
aby stawać się coraz większym i coraz bardziej godnym. Uświadomienie sobie małości jest 
stanem przejściowym, stanowiącym stymulator i katalizator naszego rozwoju.

560 Taką postawę prezentuje większość współczesnych naukowców.
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„nie” swym grzechom, niż gdyby miał wciąż je powtarzać, a potem padać na 
kolana w pokorze.  
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Polityka

Czym naprawdę jest polityka?

Wyraz „polityka” ma kilka znaczeń. Wywodzi się z kultury starożytnej  
Grecji,  która  słowem  politiké  określała  sztukę  rządzenia  państwem.  
Współcześnie na czoło wysuwają  się dwa główne znaczenia tego wyrazu. W 
węższym znaczeniu polityka oznacza ogół działań związanych z dążeniem do 
zdobycia,  a  także  faktycznym  sprawowaniem  władzy  państwowej.  Takie 
rozumienie  tego  słowa  odpowiada  angielskiemu  wyrazowi  „politics”.  W 
szerszym znaczeniu polityka to zręczne, przemyślane, sprytne, czasem układne, 
a  nade  wszystko  konsekwentne  działanie  zmierzające  do  osiągnięcia 
określonych celów. To drugie pojmowanie tego słowa  nie ogranicza się tylko 
do  rządów  państw  czy  partii  politycznych,  ale  dotyczyć  może  działalności 
jakichkolwiek grup, a nawet pojedynczych jednostek. Tego rodzaju znaczenie 
ma  ten  wyraz  w  zdaniach:  „To  przedsiębiorstwo  prowadziło  politykę  
niezatrudniania palaczy” lub „Polityka Tomka polegała na unikaniu konfliktów  
ze  swoim  szefem”.  Słowo  „polityka”  można  w  tutaj  zastąpić  określeniami 
„sposób  działania”,  „taktyka”,  „strategia”,  itp.  W  języku  angielskim 
najodpowiedniejszym wyrazem byłoby w tym wypadku słowo „policy”. O ile 
więc  polityka w pierwszym znaczeniu jest sztuką sięgania po władzę i jej 
sprawowania,  to  w  drugim jest  to  sztuka  osiągania  różnych zamierzeń561 

poprzez konsekwentne działania. Oczywiście, w drugim, szerszym znaczeniu 
zawiera  się  to  pierwsze,  bo  przecież  sztuka  rządzenia,  to  sztuka  stawiania  i 
realizowania wielu różnych celów.

Działalność  polityczna  obejmuje  wiele  aspektów.  Po pierwsze,  każda 
grupa, czy nawet pojedyncza osoba zajmująca się polityką musi mieć jakiś cel,  
jakiś kierunek działania. Rządy państw tworzą nawet złożone, wielokierunkowe 
programy.  Po  drugie,  polityczna  aktywność,  od  pojedynczych  jednostek 
zaczynając,  a  na  władzy państwowej  kończąc,  wymaga  pewnych  sposobów, 
zasad  i  metod,  w  oparciu  o  które  będzie  działać.  Po  trzecie,  każdy z  tych  
podmiotów  potrzebuje  określonych  narzędzi  umożliwiających  działanie,  za 

561 Rzecz jasna nie chodzi o każde zamierzenie, o każdy łatwy do osiągnięcia cel, ale tylko o  
takie,  które  wymagają  określonej  taktyki,  określonych  zabiegów i  starań,  określonej  linii  
postępowania.
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pomocą których będzie dążyć do realizacji  wytyczonych celów. Te sposoby i  
narzędzia łącznie można nazwać środkami działań politycznych.

Cele polityczne mogą być różne. Dla wielu polityków, czy ugrupowań 
politycznych  celem  może  być  zdobycie  władzy,  co  wiąże  się  z  różnymi 
indywidualnymi czy zbiorowymi korzyściami. Dlatego poszczególne partie i ich 
liderzy toczą  grę  o  popularność,  ale  często  również  walkę  o  władzę.  Po  jej 
zdobyciu  najważniejszym  celem  staje  się  utrzymanie  przy  władzy.  Jednak 
oficjalne programy,  głoszone na użytek publiczny,  nie zawierają  tego celu,  a 
zwykle koncentrują się na takich dziedzinach jak polityka gospodarcza, rolna,  
finansowa  i  fiskalna,  polityka  zagraniczna,  sprawy  bezpieczeństwa,  ochrona 
zdrowia,  walka  z  bezrobociem,  osłona  najbiedniejszych,  itp.  Władza  dobrze 
rozumie,  że  takie  programy  muszą  coś  przynosić  narodowi,  bo  to  daje  jej  
gwarancje poparcia przez ten naród.

Zasady,  na  jakich  działa  polityka  i  politycy,  zależą  od  systemu,  w 
ramach  którego  państwo  działa.   Obecnie  takim  wiodącym  ustrojem  jest 
„demokracja parlamentarna”562.  Sposoby działania władzy są w takim systemie 
ustalone przez prawo, które jest stanowione i modyfikowane przez parlament.  
Przepisy prawa określają również dopuszczalne środki działania rządu.

Jednym  z  fundamentalnych  środków  oddziaływania  władzy  na 
społeczeństwo  jest  propaganda.   Nie  sposób  przecenić  tej  metody,  o  czym 
przekonało się wielu polityków, zwłaszcza w ustrojach totalitarnych, gdzie ten 
sposób wpływania na społeczeństwo odgrywa szczególną rolę. Ani Stalin, ani 
Hitler nie zdziałaliby wiele bez odpowiedniej propagandy. To bodajże Goebbels 
wymyślił  hasło:  „Każda  informacja  powtórzona  sto  razy  staje  się  prawdą”.  
Niestety, praktyka potwierdziła, że jest to nie tylko slogan ale i psychologiczne, 
skutecznie działające prawo. Wiedzą o tym dobrze specjaliści od reklamy.

Propaganda  stosowana  jest  również  w  państwach  demokratycznych, 
zwłaszcza w fazie walki o władzę, ale również w czasie jej sprawowania. Ma  
ona na celu nie tylko uwypuklanie osiągnięć rządu, ale także i przekonywanie 
społeczeństwa  do  racji  rządzących  i  zachęcanie  ich  do  określonych  działań.  
Głównym  powodem  posługiwania  się  propagandą  jest  więc  zabieganie  o 
społeczne  poparcie.  Do  celów  propagandowych  wykorzystywane  są  środki 
masowego przekazu (radio, telewizja, prasa), dlatego każda władza tak bardzo 
stara się o pozyskanie ich sobie, a często również o kontrolę nad nimi563. 

562 Na ogół jest to tzw. „demokracja pośrednia”, w której rola społeczeństwa sprowadza się do 
uczestnictwa w wyborach.  Pewną namiastką „demokracji  bezpośredniej” jest  referendum, a 
także inicjatywa ustawodawcza na żądanie określonej liczby (zwykle dość dużej) obywateli.

563 Środki masowego przekazu są niekiedy nazywane „czwartą władzą”.
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Innym  podstawowym  środkiem  sterowania  społeczeństwem  jest 
przymus.  Władza  nakłada  na  ludzi,  za  pomocą  stanowionego  prawa,  pewne 
obowiązki i stawia im określone wymagania. Właściwie przepisy prawne to w 
dużym stopniu  zbiór  wymagań.  Określa się  w nich co należy robić,  a  czego 
robić nie wolno, co jest dozwolone, a co nie jest. Mówi się tam nie tylko o tym 
jakie  powinności  ma  obywatel  wobec  państwa  (np.  obowiązek meldunkowy, 
szkolny,  podatkowy,  służby  wojskowej),  wobec  innych  obywateli  (np. 
obowiązek alimentacyjny, rodzicielski, dotrzymania umowy) ale także nawet i o 
tym, jak ma się on zachowywać i czego mu nie wolno mieć (w wielu krajach 
posiadanie pewnych przedmiotów jest zabronione, np. broni, narkotyków).  Do 
wymuszania  tych  wymagań  powoływane  są  specjalne  jednostki  i  instytucje, 
takie jak policja, straż, sądy, więzienia, komornicy, itp. Ci, którzy się do nich 
nie zastosują, podlegają karze, zwykle grzywny lub więzienia.

Głównym  środkiem  jawnym,  jakim  się  posługują  rządy  w  polityce 
zagranicznej,  jest  dyplomacja.  Jest  to  bardzo  złożona,  a  zarazem  subtelna 
dziedzina, w której duże znaczenie mają formy działania, etykieta, takt, ale też 
spryt  i zręczność. Cechą charakterystyczną dyplomacji  jest  jej  elastyczność – 
prawie  nigdy  niczego  się  tu  ostatecznie  nie  przesądza.  Ilustruje  to  dowcip, 
zawarty  w  odpowiedzi  na  pytanie:  „Jaka  jest  różnica  między  dyplomatą  a 
kobietą światową?”.  Odpowiedź brzmi:  „Jeśli  kobieta światowa mówi  nie,  to 
znaczy być może, gdy mówi być może to znaczy tak, a gdy mówi tak to nie jest 
kobietą  światową.  U dyplomaty – odwrotnie.  Jeśli  mówi  tak,  to  znaczy  być 
może,  jeśli  mówi  być  może,  to  znaczy  nie,  a  gdy  mówi  nie,  to  nie  jest 
dyplomatą”. 

Istnieją również środki niejawne polityki zagranicznej. Ich nazwa zależy 
od tego, czy to nasze państwo je stosuje – wtedy nazywa się to wywiadem, czy 
też obce – wtedy nazywa się to szpiegostwem.

Cele i środki obecne w polityce

Jeden  z  czołowych  pisarzy  społecznych  i  politycznych  odrodzenia, 
historyk  i  dyplomata  florencki  Niccoló  Machiavelli  w  swoich  książkach564 

przedstawił własną teorię skutecznego sprawowania władzy, która przeszła do 
historii  pod  nazwą  makiawelizmu.  Chociaż  sądził,  że  republikańska  forma 
rządów jest najlepsza, ponieważ jej fundamentem są prawa, to jednak uważał ją  
za niezwykle trudną do zrealizowania, bo wymaga ona wiedzy, doświadczenia i 
politycznego  talentu  rządzących.  Dlatego  też  głosił,  że  dobra  i  skuteczna 
polityka musi być przede wszystkim nastawiona na osiągnięcie wyznaczonych 
celów.  Wychodząc  z  założenia,  że  ludzie  są  z  natury  źli,  zawistni,  

564 Chodzi o trzy książki: O sztuce wojennej (1521), Historia Florencji (1532), Książę (1532).
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niesprawiedliwi,  niewdzięczni  i  egoistyczni,  twierdził,  że  skuteczny  władca 
powinien dbać jedynie  o pozory łaskawości  i  prawości,  łamiąc skrycie to, co 
oficjalnie  głosi.  Porządek  może  zagwarantować  tylko  władza  silna  i 
bezwzględna. Według Machiavellego skuteczne działania muszą opierać się na 
podstępie, surowości, przebiegłości i oszustwie. Brutalna siła, terror, kłamstwo i 
obłuda  to  najwłaściwsze  sposoby  sprawowania  władzy,  bo  najlepiej  i 
najefektywniej  prowadzą  do  celu.  Makiawelizm  głosił  zatem  zasadę:  „cel 
uświęca środki”.

W  czasach  współczesnych  makiawelizm  był  podporą  dla  rządów 
faszystowskich  i  totalitarnych.  Władze  państw  demokratycznych  oficjalnie 
odcinają się całkowicie od tego kierunku w polityce. Jednak w praktyce wielu 
polityków się w jakimś stopniu nim posługuje, chociaż żaden nie chce się do 
tego przyznać. Najczęściej chodzi tu o manipulowanie informacją co prowadzi 
do mijania się z prawdą.  Prawda i polityka nie mogą iść ze sobą w parze, gdyż 
prawda ujawnia a polityka uzasadnia. Prawda mówi wszystko, a polityka tylko 
to, co jest konieczne do realizacji określonych celów politycznych. W polityce 
nie chodzi o to, co naprawdę się wydarzyło. W polityce chodzi zwykle o własny 
punkt widzenia względem tego co się stało. Takie jednostronne spojrzenie na 
rzeczywistość,  z  perspektywy  interesów  pewnych  grup  czy  jednostek,  jest  
jeszcze  bardzo  łagodną  postacią  manipulowania  prawdą.  Bardziej 
zaawansowaną  metodą  działania  polityków  jest  kłamstwo,  które  zwykle 
przybiera  postać  zatajenia  lub  przeinaczenia  prawdy,  bądź  celowego 
wprowadzania w błąd. Ten proces zaczyna się już na etapie zdobywania władzy. 
Już na początku kampanii wyborczej kandydaci na posłów czy radnych  składają 
szereg obietnic, mających na celu pozyskanie wyborców. Są to jednak obietnice  
bez pokrycia,  ponieważ na tym etapie  nie są w stanie przewidzieć, czy będą  
mogli się z tych obietnic wywiązać. Mogą jedynie zapewniać, że będą się starać, 
ale  i  to  nie  jest  dotrzymywane,  ponieważ  będąc  już  w parlamencie  głosują 
zgodnie z aktualnym interesem własnym i swojej partii (przestrzegając zwykle 
dyscypliny  partyjnej),  co  nie  zawsze  się  pokrywa  z  tym  co  poprzednio 
obiecywali.

W każdej  fazie  sprawowania  władzy,  rządzący starają  się za pomocą 
politycznej propagandy przekonać społeczeństwo, że ich interes pokrywa się z 
interesem społecznym. W tym celu nierzadko rozmyślnie wprowadzają w błąd 
swój naród. Muszą ludziom mydlić oczy, gdyż mało kto zaakceptowałby rząd, 
który by nie potrafił go przekonać, że kieruje się jego interesem. To jest bardzo 
trudne  zadanie,  gdyż  ludzie  na  ogół  są  krytyczni  wobec  rządzących, 
dostrzegając  ich  błędy  i  niekompetencję.  Dlatego  niemal  każda  władza 
zmuszona jest posługiwać się kłamstwami, aby przekonać wyborców, że działa 
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dla ich dobra.  Zgodnie z prawami psychologii,  wielokrotne powtarzanie tych 
kłamstw zwiększa prawdopodobieństwo uznania ich za prawdę.

Innym  elementem  makiawelizmu  we  współczesnej  polityce  jest 
zatajenie. Przede wszystkim rządzący nigdy nie ujawniają, w jaki sposób doszli  
do władzy,  ani  też  – na co są  gotowi,  aby ją  utrzymać.   Ponadto  w trakcie 
sprawowania  władzy  często  zmuszeni  są  do  podejmowania  działań,  które 
podważałyby  wiarygodność  tego,  co  rząd  społeczeństwu  głosi.  Dlatego  też 
wymyślono  tajemnicę  państwową.  Dlatego  utajnia  się  dochody  wielu 
prominentnych osób. Dlatego ukrywa się powiązania polityki i biznesu. Dlatego 
utrudnia się nawet dostęp do danych osobowych, pod pozorem ich ochrony.  

Niewiele  jest  rządów  na  świecie,  które  nigdy  nie  wprowadzają 
rozmyślnie  w  błąd  swojego  narodu.  Dotyczy  to  szczególnie  polityki 
zagranicznej.  Większość  państw  ukrywa  pewne  fakty  przed  swoimi 
obywatelami.  Podejmują  działania  (lub  się  od  nich  wstrzymują)  z  jednego 
powodu, a potem na usprawiedliwienie przytaczają cały szereg innych. Dzieje 
się tak dlatego, że każdy rząd wie, iż gdyby ludzie poznali prawdziwe powody 
większości  decyzji  jakie  zapadają  w  sprawach  zagranicznych,  straciłby  ich 
poparcie. Na przykład niektóre państwa przed zaatakowaniem innego państwa 
organizują  prowokację,  aby  usprawiedliwić  przed  własnym  narodem 
rozpoczęcie  wojny.  Jeszcze  inne  podają  całkowicie  fałszywe  motywy  jej 
rozpoczęcia.  Historycznym już przykładem jest  prowokacja  gliwicka565,  która 
dała  pretekst  hitlerowskim  władzom  do  rozpoczęcia  wojny  z  Polską. 
Znamiennym przykładem z dziejów najnowszych jest amerykański atak na Irak 
w  marcu  2003  roku.  Prezydent  G.  W.  Bush,  w  przemówieniu  do  narodu, 
umotywował ten atak wielkim zagrożeniem, jakie ów kraj miałby  stanowić dla 
Stanów  Zjednoczonych,  ze  względu  na  broń  masowego  rażenia,  znajdującą 
podobno na jego terytorium. Ponadto sugerował powiązania Saddama Husajna z 
międzynarodowym  terroryzmem.  Jednak  po  zdobyciu  Iraku broni  masowego 
rażenia  nie  odnaleziono,  a  powiązań Husajna  z terrorystami  też  nie  dało  się 
wykazać w sposób przekonujący. 

Tak  więc  najbardziej  mrocznym  aspektem  polityki  jest  to,  że 
niejednokrotnie  sztuka  rządzenia  przejawia  się  jako  sztuka  manipulowania 
informacją  poprzez  nadawanie  zdarzeniom  swoistej  interpretacji  zgodnej  z 
interesami  pewnych  grup  powiązanych  z  władzą,  ale  nie  zawsze  zgodnej  z 
rzetelną prawdą historyczną.  Logiczną tego konsekwencją jest wprowadzanie w 
błąd  obywateli  poprzez  utożsamianie  tych  grupowych,  a  nawet  czasem 
osobistych interesów z interesem całego społeczeństwa czy z racją stanu. Tego 
565 31 sierpnia 1939 SS-mani, przebrani w polskie mundury, zajęli budynek niemieckiej rozgłośni 

radiowej  w Gliwicach i  w języku polskim odczytali  informację o naruszeniu granicy przez 
oddziały polskie i opanowaniu radiostacji.
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rodzaju hipokryzja prowadzi do tego, że polityka przestaje być sztuką władania 
państwem  dla  dobra  społecznego  a  staje  się  sztuką  manipulowania 
społeczeństwem dla dobra rządzących.

Czy można inaczej?

Już od najdawniejszych czasów ludzie  organizowali  się dla  realizacji  
celów uznawanych za wspólne. Zwykle istniała konieczność wyłonienia spośród 
nich  przywódców,  którzy  kierowali  tymi  wspólnymi  działaniami.  Głównym 
celem  było  zapewnienie  przetrwania  plemienia,  klanu,  narodu,  państwa.  W 
miarę  postępu  ewolucji  systemów sprawowania  władzy,  pojawiło  się  szereg 
innych celów związanych z pojęciem interesu indywidualnego i grupowego. Z 
czasem metody organizowania się społeczeństwa oraz sztukę kierowania  nim 
nazwano polityką. 

Cele,  jakie  stawia  polityka  są  odzwierciedleniem celów,  jakie  stawia 
sobie społeczeństwo. Głównym powodem, dla którego zaistniała polityka, było 
stworzenie  systemu,  który  gwarantowałby  życie  bezpieczne,  harmonijne  i 
szczęśliwe. Takie życie jest bowiem pragnieniem każdego. Zasady afirmujące 
życie znajdują  zatem pewne odbicie we współczesnych konstytucjach państw 
demokratycznych, gdzie mowa jest o wolności, równości i poszanowaniu praw 
człowieka.  Pierwszym  takim  aktem  prawnym  na  świecie  była  Konstytucja  
Stanów  Zjednoczonych,  a  pierwszym  w  Europie  –  polska Konstytucja  3-go 
Maja.  Z  czasem jednak  narody te  zatraciły  gdzieś  swoje  wizje  państwa,  a 
konstytucje  stały się po części  tylko papierowymi  deklaracjami.  Na przykład 
Amerykanie  uważali się za naród „w Bożej pieczy” (do dziś na amerykańskich 
banknotach  i  monetach  znajdujemy  napis  „IN  GOD  WE  TRUST566”),  
niepodzielny,  gdzie  każdy znajdzie  wolność  i sprawiedliwość.  Przyjmowali 
każdego,  kto   przypłynął  do  nich  „za  chlebem”.  Przygarniając  głodnych, 
potrzebujących i bezdomnych dzielili się ze światem swoim dobrobytem. Może 
z  tego  powodu  właśnie  rozwinęli  się  w najbogatsze  państwo  świata.  Wtedy 
jednak obawa, że mogą stracić to zyskali,  spowodowała, iż stali się pazerni i  
dlatego tak trudno jest obecnie Polakom dostać nawet wizę turystyczną do USA, 
nie  mówiąc  już  o  pozwoleniu  na  pracę.  Zasada  „niepodzielności”  została  
zastąpiona  zasadą „każdy za siebie”.  Również w Polsce  wizja  życia  ustąpiła 
wizji  śmierci,  bo dla  władzy ważniejszy od głodowych  pensji  pielęgniarek i 
upadających szpitali stał się udział w wojnie i okupacji567 Iraku, w której ginie 
wielu niewinnych ludzi, spowodowany chyba głównie tym, aby przypodobać się 
Wielkiemu  Zachodniemu  Bratu.  W  polskiej  polityce  krajowej  obecnie 
ważniejsza wydaje się być gospodarka i finanse niż człowiek.

566 to znaczy „Ufamy Bogu”
567 Okupacja ta oficjalnie jest nazywana przewrotnie „stabilizacją”.
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Dający się obecnie zauważyć brak zainteresowania sceną polityczną i 
niska  frekwencja  w  wyborach  nie  wynika  na  ogół  z  braku  dojrzałości  
politycznej  społeczeństwa,  ale  stąd,  że poczynania  polityków nie  znajdują  w 
ludziach  oddźwięku.  Polityka  nie  objawia  się  bowiem w afirmacji  życia,  ale 
pokazuje swoje  najmroczniejsze oblicze. Dotyczy to zwłaszcza polskiej sceny 
politycznej  na  początku  XXI  wieku,  gdzie  widoczna  jest  przede  wszystkim 
walka o władzę, zakulisowe intrygi i afery, a w parlamencie język staje się coraz 
bardziej nieparlamentarny. Ponadto ludzie zauważają coraz bardziej rozdźwięk 
pomiędzy tym co się mówi, a co się robi, pomiędzy teorią a praktyką. W kwestii  
uświadomienia sobie rozmijania się polityków z prawdą doskonałą szkołą dla 
wszystkich były telewizyjne transmisje z przebiegu prac komisji w sprawie tzw. 
„afery Rywina”. Niejeden telewidz, po obejrzeniu tego „serialu”, a zwłaszcza 
jego zakończenia, uświadomił sobie wreszcie, że „król jest nagi”. Rozmijanie  
się  konstytucyjnych  zasad  równego  traktowania  z  praktyką  jest  widoczne  w 
sposób szczególny w działalności  wymiaru  sprawiedliwości.  Wielu  nie  może 
zrozumieć  jak  to  jest  możliwe,  że  jeden  człowiek  nazywa  publicznie 
urzędującego ministra „kanalią” i nie spędza za to ani tygodnia w więzieniu, a 
drugi  za wyrażenie swojej  niepochlebnej  opinii  o jakimś lokalnym urzędniku 
dostaje   3  miesiące  więzienia568.    Jak  to  jest  możliwe,  że  oskarżonych  o 
milionowe malwersacje wypuszcza się za wysoką kaucją, a ucznia, którego nie 
stać  było  na  opłacenie  dojazdów  do  szkoły  i  dlatego  podrobił  legitymację 
uprawniającą do zniżki, trzyma się trzy miesiące w areszcie. 

To,  jak  widzimy  politykę,  zależy  od  celów,  jakie  rządy  realizują.  
Przykładowe  cele,  wymienione  poniżej,  stwarzają  zawsze  bardzo  negatywny 
obraz państwa:

• utrzymanie się przy władzy za wszelką cenę
• umacnianie władzy
• zwiększanie kontroli nad innymi
• stawianie na swoim za wszelką cenę
• uzależnianie słabszych poprzez programy pomocy, ulgi, dotacje, zasiłki
• Popieranie  interesów  najsilniejszych,  najbogatszych  i  stwarzanie  im 

różnych przywilejów
• ukrywanie  przed  społeczeństwem  prawdy  o  tej  władzy,  często  pod 

pozorem  tajemnicy  państwowej  –  w  szczególności  ukrywanie 
zarobków  najbogatszych,  ukrywanie  powiązań  i  układów  między 
władzą  i  biznesem,  ogłaszanie  pozornych  celów  politycznych  i 
ukrywanie tych rzeczywistych

568 Rzecz dotyczy wydarzeń autentycznych. Sąd Najwyższy 2 kwietnia 2004 roku po rozpatrzeniu 
odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich utrzymał wyrok w mocy.
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Wszelkie  systemy  oparte  wyłącznie  na  wartościach  ekonomicznych 
skłaniają  się  do  realizacji  tych  wymienionych  wyżej  celów.  Ale  stwarzając 
nierówności i podziały prowadzą one do różnych wypaczeń i przez to  rozmijają  
się z oczekiwaniami społecznymi.

Jednak jest możliwe również zupełnie inne spojrzenie na politykę. Jeżeli 
odrzucimy  takie  paradygmaty  jak  „pieniądz  rządzi  wszystkim”,  „przetrwają 
tylko  najlepiej  przystosowani”  i  przyjmiemy system afirmujący świadomość, 
uczciwość, odpowiedzialność, dążący do jedności,  a nie podziału, popierający 
współpracę,  a  nie  rywalizację,  ewoluujący  w  oparciu   o  zasadę  „jeden  za 
wszystkich i wszyscy za jednego”, a nie „każdy za siebie”, to jest szansa na to,  
że  świat  zmieni  się  na  lepsze.  Będzie  to  możliwe  tylko  wtedy,  gdy  ludzie  
zmienią zdanie o sobie, zerwą z przekonaniem o wrodzonej  niegodziwości,  a  
dostrzegą w sobie obraz i  podobieństwo swego Stwórcy.  Polityka afirmująca 
życie stanie się wtedy polityką uduchowioną. Wówczas realne staną się takie 
cele polityczne, jak:

• dzielenie się władzą ze wszystkimi
• umocnienie jedności
• zagwarantowanie wolności
• odwoływanie  się  do  mądrości  społecznej,  stałe  konsultacje  z 

najwybitniejszymi  jednostkami,  a  także  badanie  i  branie  pod uwagę 
opinii całego społeczeństwa 

• umocnienie słabszych poprzez stworzenie im możliwości  i  nauczenie 
ich, jak je wykorzystać

• zapewnienie  wszystkim  przetrwania  i  stworzenie  dla  wszystkich 
równych szans rozwoju 

• powszechna jawność

Wzbogacenie polityki o wymiar duchowy można więc osiągnąć przez 
zmianę celów politycznych i stosowanie adekwatnych do nich środków, poprzez 
nowe pojmowanie polityki, jako sztuki życia i współżycia narodów. Wówczas 
każde stanowisko polityczne przestanie być tylko objawieniem indywidualnych 
preferencji  społecznych  i  ekonomicznych  ale  będzie  objawieniem  własnej  
duchowości.  O  sukcesie  politycznym  będzie  przesądzać  wtedy  nie  tylko  to, 
jakie cele sobie ludzkość stawia, ale przede wszystkim to, w jakim stopniu je 
realizuje.    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.
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Prawda
Pojęcie prawdy jest używane prawie we wszystkich dziedzinach życia i  

prawie przez wszystkie możliwe kategorie ludzi, a zatem przez ludzi prostych 
oraz  wykształconych,  począwszy  od  kilkuletniego  dziecka  aż  do  sędziwego 
starca. Zagadnienie prawdy badali już starożytni filozofowie (np. Arystoteles), a 
na  każdym  etapie  rozwoju  cywilizacji  ludzkiej  rozstrzyganie  o tym,  co  jest 
prawdziwe a co nie,  miało duże znaczenie. Współcześnie najważniejsza gazeta  
komunistycznej  Rosji  nazywała się „Prawda” a także niszczycielska japońska 
sekta religijna przyjęła nazwę „Najwyższa Prawda”. Również dogmaty głoszone 
przez  Urząd  Nauczycielski  kościoła  katolickiego  nazywane  są  „prawdami 
wiary”. W sądach świadkowie składają przysięgę, że będą mówić prawdę, tylko 
prawdę i całą prawdę. Ale co to jest prawda? Takie pytanie zadał kiedyś Piłat 
przesłuchując  Jezusa.  Dziś  takie  pytanie  zadają  już  tylko  filozofowie 
rozważający różne, często niezgodne ze sobą teorie prawdy. Przeciętny zjadacz 
chleba zwykle sobie tym głowy nie zaprząta uważając, że gdy mówi „prawda”, 
to wie co mówi.  Ale czy słusznie? 

Pojęcie  prawdy jest  na tyle  złożone,  że nie da się go zamknąć jedną  
prostą definicją. Poniżej, spróbujemy przedstawić je z kilku punktów widzenia. 

Prawda jako owoc poznawania

Czymże  jest  więc  prawda?  Można  powiedzieć,  że  prawda  ma  dwa 
zasadnicze wymiary (znaczenia). W pierwszym, informacyjnym znaczeniu nie 
jest  nią  rzeczywistość  jako  taka.  Rzeczywistość  widziana  z  tego  pierwszego 
punktu  widzenia  nie  jest  ani  prawdziwa,  ani  fałszywa,  ona  po  prostu  jest.  
Prawda  i  fałsz  tworzą  się  dopiero  w  procesie  poznawania,  doświadczania,  
eksplorowania i w ostatecznym rezultacie w wyniku opisywania rzeczywistości. 
Prawda  jest  więc  właściwym  a  fałsz  niewłaściwym  sposobem  uchwycenia 
rzeczy. Mówiąc innymi słowami prawda lub fałsz powstają w wyniku tworzenia 
lub  przetwarzania  informacji  i  oznaczają  zgodność  lub  niezgodność  tej 
informacji z rzeczywistością. Słowo prawda może tu być użyte w węższym lub 
szerszym  znaczeniu.  W najwęższym  znaczeniu  jest  tym  samym  co  sąd 
prawdziwy,  czy  zdanie  prawdziwe.  W szerszym  znaczeniu  słowo  to  określa 
zbiór sądów (zdań) prawdziwych opisujących  daną rzeczywistość i tworzących 
pewien system. W najszerszym znaczeniu oznacza zbiór wszystkich systemów 
opisujących całą poznawalną rzeczywistość.

Pojawia się tutaj pytanie: na czym polega właściwe uchwycenie rzeczy? 
Zdajemy  sobie  bowiem  sprawę  z  tego,  że  narzędzia  za  pomocą  których 
poznajemy rzeczywistość są niedoskonałe. Chodzi tu nie tylko o te narzędzia 
sztucznie wytworzone,  ale także o niedoskonałe  zmysły,  niedoskonały umysł, 
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zawodną  pamięć  itp.  Ludzkie  obserwacje  i doświadczenia  są  więc  zawsze 
obarczone  błędem.  Również  wiedza  naukowa  całej  ludzkości  jest  ciągle 
weryfikowana,  uzupełniana  i  modyfikowana.  Nowe,  doskonalsze  teorie 
zastępują  stare.  Podobnie  ma  się  rzecz  ze  światopoglądami  i  systemami 
religijnymi. Jeszcze niedawno palono na stosie heretyków a dzisiaj organizuje 
się spotkania ekumeniczne. Czy zatem właściwe uchwycenie rzeczy jest w ogóle 
możliwe? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie trzeba sobie uświadomić, że  
wszystkie prawdy empiryczne odkrywane przez ludzkość są niezupełne. Są one 
jednak  nadal  prawdami  pod  warunkiem,  że  jest  określony  zakres  ich 
prawdziwości  lub  że  określone  są  granice  błędu.  Jeżeli  używając  zwykłego 
przymiaru milimetrowego podamy,  że jakiś przedmiot  ma długość 37 mm, to 
oznacza to, że rzeczywista jego długość zawiera się w przedziale 36-38 mm. I to 
jest  prawda,  która  może  być  potwierdzona  przez  dokładniejszy  pomiar,  np. 
śrubą  mikrometryczną.  Niekiedy  jednak  ustalając  pewne  prawidłowości 
możemy jedynie oszacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia (np. w fizyce 
kwantowej).  I wówczas  te  prawidłowości  łącznie  z  owym 
prawdopodobieństwem stają się prawdziwe.  Mechanika newtonowska staje się 
tak samo prawdziwa, jak za czasów Newtona, jeśli zdajemy sobie sprawę z jej  
ograniczeń.  Nawet  teoria  geocentryczna  staje  się  prawdą  kiedy  odrzucimy 
ideologiczną otoczkę jaka jej kiedyś towarzyszyła. Wszak ruch jest względny i  
jego opis zależy od układu odniesienia. Jeżeli przyjmiemy Ziemię jako ten układ 
to wtedy musimy zgodzić się z twierdzeniem, że wszystko się wokół niej kręci. 
Zasługą Kopernika było nie to, że obalił fałszywy opis ruchu ciał niebieskich, 
ale  że  przeciwstawiając  się  kościołowi  i  przyjmując  Słońce  jako  układ 
odniesienia  uprościł  ten  opis,  czyniąc  go  bardziej  zrozumiałym.  W  wielu 
naukach ścisłych posługujących się obserwacją i eksperymentem jako metodami 
badania  oraz  używających  niepewnych  metod  wnioskowania,  takich  jak  np. 
indukcja  niezupełna,  wyniki  tych  badań  mogą  być  tylko  przybliżone  albo 
prawdopodobne.  Możemy  mieć  tu  zatem  do  czynienia  tylko  z  prawdami 
niezupełnymi. Reasumując należy stwierdzić, że wiele sądów można uznać za 
prawdziwe  pod  warunkiem,  że  jesteśmy  świadomi  ich  ograniczonej 
dokładności lub prawdopodobieństwa.

Ale czy tak jest  zawsze? Istnieją przecież takie teoretyczne dziedziny 
wiedzy jak np. matematyka z wszystkimi jej działami, której wyników się nie 
kwestionuje,  a  przeciwnie  używa  się  szeroko w innych  naukach,  a  nawet  w 
życiu codziennym. Wiadomo przecież, że np. praw logiki czy praw matematyki  
nie uważamy za prawdziwe tylko w przybliżeniu ale przyjmujemy, że są one po 
prostu  prawdziwe.  Czyżby  te  dziedziny  wiedzy  przedstawiały  sobą  jakąś 
„prawdę absolutną”? W pewnym sensie tak jest, bo twierdzenia tych nauk (np. 
matematyki)  są  prawdziwe  bez  względu  na  to  kto,  kiedy,  gdzie  i  w  jakich 
okolicznościach  je  wypowiada.  Wszystkie  prawa  i  twierdzenia  takich  nauk 
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(jakie  można  dowieść)  są  dowodzone  za  pomocą  rozumowań  logicznie 
pewnych. Ale i tu istnieją ograniczenia. Po pierwsze niektórych pojęć tych nauk 
się nie definiuje  (np. w mechanice – masy,  czasu czy odległości),  są to tzw.  
pojęcia  podstawowe.  Nie  można  zdefiniować  wszystkich  pojęć  systemu,  bo 
popełnilibyśmy  wtedy  tzw.  „błąd  błędnego  koła”.  Po  drugie,  nie  wszystkie 
twierdzenia takich dziedzin można udowodnić.  Niektóre z nich przyjmuje się 
bez dowodu, są to np. aksjomaty w algebrze czy pewniki w geometrii. Wynika 
to stąd, że jeżeli chcemy mieć system niesprzeczny, to musi być on niezupełny. 
Niestety na  tym świecie  nie  można  wszystkiego dowieść,  zawsze coś  trzeba 
założyć. I dlatego mogą współistnieć ze sobą np. geometria Euklidesa, w której  
dwie proste równoległe się nie przecinają, oraz geometria Łobaczewskiego, w 
której  proste  równoległe  przecinają  się.  Zatem możemy  uznać  prawdziwość 
teoretycznych  nauk ścisłych  bazujących na logice i  matematyce  tylko  wtedy, 
kiedy  założymy  (bez  dowodu)  prawdziwość  ich  pojęć  pierwotnych  i 
aksjomatów. Nie możemy jednak dowieść prawdziwości wszystkiego.

Należy tu jednak wyznaczyć bardzo wyraźną granicę pomiędzy prawdą 
a przekonaniem, że coś jest prawdziwe. Jest bowiem poważna różnica pomiędzy 
stwierdzeniem to jest prawdziwe a stwierdzeniem wierzę, że to jest prawdziwe. 
Chociaż wiara w coś nie jest wiarygodnym kryterium prawdy, to jednak ten, kto 
mówi  wierzę stawia  przynajmniej  uczciwie  sprawę.  Niestety,  bardzo  często 
zapomina się dopowiedzieć owo słowo  wierzę.  Przypisywanie  prawdziwości 
przekonaniom jest  cechą  wielu  światopoglądów czy religii,  a  także praktyką 
codzienną  wielu  ludzi.  Przekonań  jednak  się  nie  dowodzi,  jest  to  jedynie  
przeświadczenie przekonanego i nic więcej. Dlatego, chociaż przekonania mogą 
być  czasem  prawdziwe,  to  jednak  najczęściej  z  prawdą  nie  mają   wiele 
wspólnego.  Niektórzy  nawet  uważają,  że  przekonania  są  wręcz  wrogami 
prawdy, i że głoszenie przekonań jako „jedynie słusznej prawdy” czasem bywa 
niebezpieczne. Dzieje się to zwykle wtedy,  gdy jakieś przekonania nie idą w 
parze  z  tolerancją  dla  odmiennych  przekonań.  Wówczas  mogą  pójść  w ruch 
kamienie, a nawet zapłonąć stosy. 

Zatem żadna  ideologia  czy religia  nie  może  być  gwarantem prawdy. 
Może jednak nauka potrafi spełniać taką rolę?  Przecież to właśnie dzięki nauce  
mamy komputery, telewizję satelitarną a człowiek postawił stopę na Księżycu.  
Rolę nauki w poszukiwaniu prawdy doceniano już w starożytności. Zaczęła ona 
nabierać  szczególnego  znaczenia  w  okresie  Oświecenia,  Pozytywizmu,  a 
osiągnęła swoją pełnię w czasach współczesnych. Początkowo było to zjawisko 
pozytywne, które miało zapewne wiele przyczyn.  Ten wzrost roli nauki można 
było tłumaczyć  między innymi  jako normalną,  zdrową reakcję na działalność 
różnych  kościołów,  które  wtrącały  się  do  nauki,  głosiły  „prymat  wiary  nad 
wiedzą” i usiłowały przedstawiać swoje „nauki” jako jedynie słuszne prawdy, 
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praktykując  „zbawianie  na  siłę”  i palenie  na  stosie  oponentów.  Niestety,  z 
czasem  nastąpiło  przegięcie  w  drugą  stronę.  Wszelkie  pozanaukowe  źródła 
poznania  stawały  się  coraz  mniej  wiarygodne.  Scjentyzm  rozpoczął  szerzyć 
wiarę w bezwzględną pewność wyników badań naukowych i głosić naukę jako 
jedyną drogę do prawdy. Komuniści uczynili z nauki swego bożka głosząc tzw. 
„światopogląd naukowy” jako jedynie prawdziwy i podejmując walkę z innymi 
światopoglądami. Jaką więc rolę może pełnić nauka w odniesieniu do prawdy? 
Nie  może  ona  stanowić   kryterium,  ani  być  gwarantem  prawdy.  Może 
wobec  prawdy  pełnić  jedynie  rolę  służebną,  poprzez  tworzenie  coraz 
lepszych  teorii,  coraz  doskonalszych  opisów  rzeczywistości.  Nie  możemy 
jednak  zapominać  o  kilku  sprawach.  Po  pierwsze,  jak  już  powiedziano, 
wszystkie  empiryczne  „prawdy  naukowe”  są  przybliżone,  niepełne.  Są  one 
z czasem zmieniane na dokładniejsze,  ale również przybliżone i  niepełne.  Po 
drugie,  jak  również  już  powiedziano,   nauki  teoretyczne  tworzą  systemy 
niezupełne,  w których  nie  każde  pojęcie  można  zdefiniować  i nie  każde 
twierdzenie  daje  się  udowodnić.  Po  trzecie  tzw.  „nauki  ścisłe”  zajmują  się 
badaniem  świata  materialnego  stawiając  na  powtarzalność  obserwacji 
i odrzucając wiele innych nie związanych z oficjalną nauką prób poszukiwania 
prawdy jako  „nienaukowych”,  np.  parapsychologię,  badanie  doświadczeń  na 
granicy śmierci  (NDE),  doświadczenia  poza ciałem (OBE) itp.  Nie wszystko 
więc co tworzy naszą rzeczywistość stanowi przedmiot zainteresowania nauki. 
Jak napisała poetka: „życie jest formą istnienia białka, ale w kominie czasem 
coś załka”. Pierwsze zdanie jest stwierdzeniem naukowym, ale drugie już nie  
bardzo. Po czwarte, jeśli nawet w procesie poznawania rzeczywistości zdołamy 
odpowiedzieć sobie na jakieś pytanie, to zwykle pojawia się wówczas dziesięć 
następnych pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Poznanie zatem jawi się nam 
jako proces,  który się nigdy nie kończy.  Podsumowując trzeba stwierdzić, że 
nauka może pomagać w poszukiwaniu prawdy, ale musimy sobie w pełni 
zdawać sprawę z jej ograniczeń.

Istnieje jeszcze jeden problem związany z prawdziwością różnych zdań. 
Otóż często zdarza się, że dany sąd w pewnych okolicznościach jest prawdziwy, 
a w innych nie. Niektórzy w związku z tym nawet twierdzą, że istnieją tylko 
prawdy względne, które są prawdziwe lub fałszywe w zależności od tego kto,  
gdzie,  kiedy  i  w  jakich  okolicznościach  je  wypowiada.  Podręcznikowym 
przykładem  jest  tu  zdanie:  „Zimna  kąpiel  jest  zdrowa”.  Zdanie  to 
wypowiedziane  przez  zahartowanego,  kąpiącego  się  w  styczniu  w  przerębli 
członka klubu „Morsów” może być w odniesieniu do niego prawdziwe. To samo 
zdanie wypowiedziane przez człowieka chorowitego, który boi się zimnej wody,  
zawsze zamyka okna z powodu przeciągów i często  nawet w lecie chodzi z 
zawiniętym  wokół  szyi  szalikiem,   jest  w odniesieniu  do  tego  człowieka 
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nieprawdziwe.  Nieporozumienie  polega  na  tym,  że  prawdziwość  tego  zdania 
zależy  od  bardzo  wielu  parametrów,  takich  jak  np.  stopień  zahartowania 
kąpiącego,  stan  jego  zdrowia  i  jego  nastawienia  psychicznego  w  danym 
momencie,  pora roku,  czas kąpieli  i częstotliwość  kąpieli,  temperatura  wody, 
temperatura  i wilgotność  powietrza,  sposób  postępowania  przed  i  po  kąpieli 
(rozgrzewka, właściwe użycie ręcznika), itp.  Wypowiadanie takiego zdania bez 
tych parametrów nie jest zbyt mądre. 

Prawda jako „to co jest”

W drugim znaczeniu prawda nie jest właściwym uchwyceniem rzeczy,  
obrazem czy opisem rzeczywistości, ale samą rzeczywistością. Nie jest nią więc 
to co wydaje się nam, że widzimy, ale to co faktycznie jest. Nie można bowiem 
oddzielić obserwującego przedmiotu od obserwowanej  rzeczywistości,  są one 
powiązane i wywierają na siebie wpływ. Niektórzy nawet twierdzą, że wszystko 
jest  jednością,  a podział  to złudzenie.  W tym sensie mówi się o zdążaniu do 
prawdy, poszukiwaniu czy odkrywaniu prawdy jako uświadamianiu sobie tego 
co  jest.  W tym  drugim  znaczeniu  używane  są  zwroty:  prawda  o ludziach, 
faktach,  zjawiskach  i rzeczach.  Można  pójść  jeszcze  dalej.  Ponieważ 
rzeczywistość jest stworzona i wciąż na nowo tworzona, można powiedzieć, że 
prawda to czysta kreacja („Ja jestem prawdą, drogą i życiem”). Istnieje wiele 
wątpliwości co do tej drugiej definicji prawdy, bo przecież dla wielu poznanie  
rzeczywistości odbywa się jedynie za pośrednictwem zmysłów, które nie oddają 
wiernie tej rzeczywistości, ale tylko tworzą jej niedoskonały obraz. Zresztą to co 
postrzegamy nie  jest  tym co  jest  w istocie.  Fala  elektromagnetyczna  drga  z 
określoną częstotliwością, a my widzimy określony kolor, lub też w ogóle nic 
nie  widzimy,  jeśli  częstotliwość  wykracza  poza  określony  zakres.  Chociaż 
prawie nikt nie ma wątpliwości, że coś jest, to jednak nie ma pewności co do 
tego, co jest naprawdę. Powstaje więc pesymistyczna myśl, że dla wielu ludzi 
nie jest możliwe dokładne odwzorowanie prawdy rozumianej jako obiektywna 
rzeczywistość.  W  skrajnych  przypadkach  prowadzi  to  do  twierdzenia,  że 
prawdziwa  rzeczywistość  jest  niepoznawalna,  czyli  do  agnostycyzmu.  Przy 
takiej postawie to drugie znaczenie prawdy traci poniekąd swój sens.

Czy jest  więc  możliwe  współistnienie  obu znaczeń słowa „prawda”? 
Niewątpliwie w procesie poznawania rzeczywistości tworzymy sobie pewien jej 
obraz. Jego zgodność z oryginałem jest miarą jego prawdziwości. Obraz ten jest 
tworzony  na  różnych  poziomach.  Najmniej  dokładne  jest  odwzorowanie 
rzeczywistości  na  poziomie  materii.  Budując  go  korzystamy z  materialnych,  
niedoskonałych zmysłów oraz z  materialnej, niedoskonałej aparatury, które w 
procesie przetwarzania informacji zniekształcają ją. Znacznie bardziej dokładne 
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modele rzeczywistości tworzone są na poziomie świata rozumnej myśli. Tu nie 
ma żadnych ograniczeń dokładności, ponieważ myśl ludzka nie zna granic i w 
zasadzie  do  pomyślenia  jest  wszystko.  Myślą  znacznie  łatwiej  ogarnąć 
rzeczywistość niż wzrokiem.  Jedyne prawa, jakie  obowiązują w świecie myśli, 
to prawa logiki. Zgodność z tymi prawami gwarantuje prawdziwość wszelkich 
dowodów,  wniosków,  rozumowań.  Tu  tworzone  są  oryginalne  idee.  Na  tym 
poziomie są również przetwarzane wyniki  badań empirycznych,  tu tworzy się 
modele myślowe zjawisk fizycznych i tu powstają różne pomysły na wynalazki. 
Na poziomie świata myśli funkcjonują również nauki teoretyczne. Wielu ludzi 
sądzi,  że to już  wszystko.  Są jednak i  tacy,  którzy twierdzą,  że świat  ducha 
obejmuje jeszcze inne, wyższe poziomy. Na tych wyższych poziomach nie są  
potrzebne prawa logiki, ponieważ możliwe tu jest bezpośrednie poznanie, bez 
konieczności  używania  symboli,  a także  bez  dowodzenia,  wnioskowania  i 
przeprowadzania  innych  rozumowań.  Do  tego  poznania  nie  są  również 
potrzebne  materialne zmysły, a nawet nie jest potrzebny rozum. Stąd pochodzą 
przebłyski  intuicji  i natchnienia  twórców.  Sądzi  się,  że  te  poziomy stanowią 
pomosty prowadzące nas do Boga będącego jedynym gwarantem prawdy, i że 
na tych poziomach istnieje Prawda Bez Błędów i Zniekształceń. Te poziomy są 
celem rozwoju  duchowego.  Osiągnięcie  tych  światów przez ludzkiego ducha 
uważa się za możliwe i twierdzi się, że jest to równoznaczne z uwolnieniem od 
błędu. Być może to miał właśnie na myśli Jezus, gdy mówił: „poznacie prawdę, 
a  prawda  was  wyzwoli”  [J,  8,32].  Niektórzy  twierdzą,  że  tylko  te  poziomy 
naprawdę  istnieją,  a  świat  materialny,  należący  do  niskich  poziomów,  jest  
nierzeczywisty,  a więc  w  jakimś  sensie  nie  jest.  Można  by  zatem  rzec,  że 
z takiego punktu widzenia prawdą byłoby to, co jest, a nieprawdą to, co tylko 
wydaje się być. W ten sposób tą drugą definicję prawdy można już oprzeć nie  
na przypuszczeniach, ale na pozazmysłowym spostrzeganiu. Niestety, jest ono 
wciąż  dostępne  tylko  dla  nielicznych,  o  wysokim  poziomie  rozwoju 
świadomości.

Prawda jako wielowymiarowe spojrzenie na rzeczywistość

Zdarza się również, że sąd na temat danej rzeczy jest prawdziwy tylko 
wtedy,  gdy spojrzy się  na tą rzecz z określonego punktu widzenia.  Ta  sama 
rzecz  oglądana  z  innej  perspektywy implikuje  zupełnie  inny sąd.  Klasyczne 
przykłady to sądy na temat  owych przysłowiowych  dwóch stron medalu  czy 
wyniki badań słonia dotykiem i to w dodatku po ciemku, zależne od tego, jakiej 
części  ciała  słonia  się dotknie. Ciekawe jest  to, że te różne punkty widzenia  
wcale z sobą nie są sprzeczne, chociaż często są z sobą nieporównywalne. Po 
prostu prawda o danej  rzeczy często bywa złożona, wieloaspektowa. Mówiąc 
językiem matematyki, prawda jest bardziej podobna do wektora w przestrzeni 
wielowymiarowej, aniżeli do skalara.  Równocześnie myślenie wielu ludzi jest  
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jednowymiarowe.  To powoduje,  że ludzie  często nie  mogą uzgodnić  między 
sobą  pewnych  stwierdzeń,  bo  każdy  z  nich  ma  na  myśli  inną  składową 
wielowymiarowej  prawdy.  Każdemu  się  wydaje,  że  tylko  on  ma  rację, 
a w rzeczywistości  każdy uchwycił  tylko pewną cząstkę prawdy.  Czasami ten 
fakt  jest  świadomie  wykorzystywany  przez  pewnych  ludzi  w sofistycznych 
dyskusjach w celu przeforsowania swoich racji metodą ogłupiania innych. Aby 
temu zapobiec  trzeba  zawsze  się  domagać  od  rozmówcy bardzo dokładnego 
określenia  punktu  widzenia  danej  rzeczy.  Streszczając  te  wywody  należy 
powiedzieć,  że  formułując  sąd   zawsze  należy  właściwie  go  umiejscowić 
w wielowymiarowej przestrzeni prawdy.

To  co  widzimy  zależy  nie  tylko  od  punktu  widzenia,  ale  i  od 
perspektywy. Patrząc z oddali na kineskopowy ekran telewizyjny widzimy jakiś 
obraz. Zbliżając się do niego w pewnym momencie zauważamy, że składa się on 
z  linii569.  Patrząc  na  powierzchnię  ekranu  przez  lupę  zauważamy  kolorowe 
kropki.  Gdybyśmy  mogli  spojrzeć  na  te  kropki  przez  mikroskop  dający 
powiększenia  jeszcze  większe  niż  istniejące  mikroskopy  elektronowe, 
zobaczylibyśmy,  że to co uważaliśmy za stałe, znajduje się w ciągłym ruchu. 
Zaobserwowalibyśmy  elektrony  bombardujące  cząsteczki  luminoforu,  które 
znajdując  się  w  stanie  nieustannego  ruchu  z  kolei  wystrzeliwałyby  fotony. 
Podobnie  skała  z perspektywy „makro”  przedstawia  sobą  stałość  i  twardość, 
a z perspektywy  „mikro”  -   nieustanny  ruch.  Można  mówić  również  o 
perspektywie w odniesieniu do czasu. Ta sama skała wydaje się w danej chwili 
jako stała i niezmienna. Z perspektywy wieków i tysiącleci skała ta, rzeźbiona 
przez  słońce,  wiatr  i  wodę,  zmienia  swój  kształt.   Niektórzy  twierdzą,  że 
poczucie  czasu  zależy również  od  perspektywy.  Czas  postrzegany z  wąskiej 
perspektywy  to  dziejąca  się  teraźniejszość,  czas  postrzegany  z perspektywy 
szerokiej  to  „wieczne  teraz”.  Zatem  formułując  sąd,  wypada   określić 
perspektywę.

Jak widzimy, prawda ma wiele wymiarów. Tylko spojrzenie z szerokiej 
perspektywy stwarza szansę na uchwycenie całości.

Czy istnieje prawda obiektywna?

Oto  jest  pytanie!  Jeżeli  przez  prawdę  rozumie  się  „To  Co  Jest”,  to 
zakładając  istnienie  rzeczywistości  obiektywnej,  musimy  również  przyjąć 
istnienie  obiektywnej  prawdy.  Gdy  ponadto  wierzymy  w  Boga,  który  jest 
Wszystkim Co Jest, to musimy przyjąć, że to On jest Prawdą. Z tego, że w takim 
znaczeniu istnieje prawda obiektywna, wcale nie wynika, iż jest ona dla nas w 
pełni poznawalna. Nie jesteśmy bowiem w stanie ogarnąć i pojąć wszystkiego 

569 W przypadku ekranów LCD nie ma żadnych linii, są tylko kropki.
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co istnieje. Dlatego też, jeżeli przez prawdę rozumie się „owoc poznawania”, to 
jest  ona subiektywna, relatywna i mocno ograniczona. Co się wydaje  prawdą 
jednemu,  nie  wydaje  się  innym.  Co  jest  w  stanie  rozumem  ogarnąć  jeden 
człowiek, nie jest w stanie drugi. Dla każdego bowiem prawdą jest tylko to, co 
może pojąć.  Jednak w miarę  jego rozwoju,  odsłania  mu się stopniowo coraz 
wyższa prawda. Prawdę dzisiejszą porzuca wtedy dla prawdy jutra. Każdy więc, 
w miarę  swojego wzrostu,  buduje  swoją  własną,  coraz  doskonalszą  prawdę. 
Dochodzenie do prawdy jest zatem nie kończącym się procesem.    

Na zakończenie można powiedzieć, że prawda w pierwszym, węższym 
sensie  jest  to  opis  danej  rzeczywistości  w najtrafniejszych  słowach  i 
symbolach,  jakie  są  możliwe  do  użycia  w danym czasie  i  na  danym etapie 
rozwoju  każdej  jednostki  jak i  całej  ludzkości.  Równocześnie  jest  to  proces 
wzrastania owej  trafności  opisu.  W  drugim,  szerszym  sensie natomiast 
prawdą jest to co jest, czyli obiektywna rzeczywistość. Ponieważ obiektywna 
rzeczywistość  wciąż  się  zmienia,  jest  to  również  proces.  Ponadto,  jako  że 
rzeczywistość jest złożona, wielowymiarowa, można patrzeć na nią z różnych 
punktów  widzenia  oraz  różniących  się  perspektyw.  Stąd  też  prawda  jest 
wielowymiarowa.   
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści

Prawo
Na pytanie „Czym jest prawo?” udzielono dotychczas niezliczonej ilości 

odpowiedzi,  począwszy  od  utożsamiania  prawa  z  wolą  Boga  w  Starym 
Testamencie,  a skończywszy na tezach Marksa i  Engelsa,  zgodnie z którymi  
prawo jest sposobem wyrażania ideologii klasowej. W języku polskim słowo to 
ma kilka odrębnych znaczeń. 

Po  pierwsze,  jest  ono  ściśle  związane  z  przymiotnikiem  „prawy”, 
oznaczającym jeden  z  dwóch  przeciwstawnych  kierunków i  jest  używane  w 
takich wyrażeniach, jak „na prawo” lub „w prawo”. Prawa strona, wskazywana  
prawą ręką,  która u praworęcznych  jest  bardziej  sprawna  i  przez to  bardziej  
ceniona,  miała  i  wciąż  ma,  w  przeciwieństwie  do  lewej  strony,  wydźwięk 
pozytywny,  dlatego  prawość  jest  synonimem  dobroci,  sprawiedliwości  i 
uczciwości, a człowiek prawy to taki, któremu można zaufać i na którym można 
polegać.  Być  może  ten  fakt  miał  pewien  wpływ  na  ukształtowanie  się 
pozostałych znaczeń słowa „prawo”.

Po drugie, słowo to oznacza uprawnienie, przywilej, prawo do czegoś, 
słuszne roszczenie. W tym sensie mówi się o prawie do nauki, do wypoczynku, 
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czy do prywatności.  W tym znaczeniu ktoś  może  rościć  sobie  jakieś  prawa, 
dochodzić swoich praw, czy zrzec się prawa do czegoś. Takim uprawnieniem 
może być też prawo łaski lub prawo jazdy.

Po trzecie, wyraz ten stanowi nazwę kierunku studiów uniwersyteckich, 
który prowadzi do zawodów z tymi studiami związanych, jak prokurator, sędzia,  
adwokat, notariusz czy radca prawny.

Po czwarte, słowo to określa jakąś zasadę lub zbiór zasad i w zależności 
od sposobu, w jaki owe zasady zaistniały, rozróżnia się prawa naturalne i prawa 
stanowione.   Prawa naturalne  to  takie,  które  wynikają  z natury rzeczy i  nie 
trzeba ich ustanawiać, ani uzasadniać ich istnienia, bo one po prostu występują  
tam, gdzie powinny i działają tak, jak powinny, niezależnie od tego, czy ktoś  
tego chce, czy nie. Prawa stanowione to takie, które zostały wymyślone przez 
ludzi,  czy  to  w  formie  niepisanej  jako  tzw.  prawa  zwyczajowe,  czy  też 
uchwalone przez różne organa prawodawcze i zapisane w ustawach i kodeksach. 
Jest  to  więc  system  norm  prawnych,  regulujących  sposób  funkcjonowania 
różnych grup społecznych, poczynając od plemienia, a kończąc na państwie. 

Obecnie omówimy bardziej szczegółowo te typy praw, które są oparte 
na pojęciu reguły czy zasady.

Prawa naturalne

Prawa naturalnie, przez niektórych określane jako prawa natury, nie są 
tworzone na bieżąco przez ludzi, można więc je tylko odkrywać, zwłaszcza, że 
są  zwykle  wyraźnie  widoczne.  Do  tej  kategorii  można  zaliczyć  wszelkiego 
rodzaju prawa przyrody.  Zakładając, że nauka zasad nie tworzy,  ale raczej  je  
odkrywa, do grupy praw naturalnych można zaliczyć również wszelkie prawa 
naukowe,  z  tym  jednak  zastrzeżeniem,  że   nauka  zwykle  nie  opisuje 
rzeczywistości  w  sposób  absolutnie  dokładny,  więc  prawa  naukowe  mogą 
stanowić  tylko  pewne  aproksymacje  praw  naturalnych.  Jednak  prawa  te 
stanowią  cel  badań naukowych.  Prawa naturalne  są to więc  prawa,  które 
można  dostrzec  we  wszystkim co jest,  ale  które  nie  zostały  ustanowione 
przez człowieka. Wierzący twierdzą, że ustanowił je sam Bóg, chociaż ateiści  
mogą być przekonani, że istnieją same przez się, przez nikogo nie stworzone. 
Jedno jest  pewne dla wszystkich – prawa naturalne przejawiają się w sposób 
oczywisty i jednoznaczny, dlatego też nie sposób ich nie doświadczyć, o czym 
przekonują  się ci,  którzy odczuwają  na sobie skutki działania  tych  praw, np. 
nierzadko boleśnie przeżywając następstwa działania prawa grawitacji. Jednak 
mimo  tego,  że  każdy  musi  tak  czy  inaczej  zetknąć  się  z  ich  działaniem,  
niektórzy,  przynajmniej  do pewnego czasu,  mogą z ich  istnienia  nie  zdawać 
sobie  sprawy,  co  dotyczy  zwłaszcza  funkcjonowania  praw  związanych  z 
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wzajemnym oddziaływaniem człowieka na człowieka.  Prawa naturalne to nie 
zbiór  zakazów i  nakazów określających  co wolno,  a  czego nie  wolno.  Są to 
raczej  zasady  działania,  których  się  nie  tyle  przestrzega,  ale  raczej  których  
działania  się  doświadcza.  Pojęcie  praw  naturalnych  odnosi  się  więc  do 
prawidłowości  i  zasad,  w oparciu  o  które  funkcjonuje  cały wszechświat.  W 
świetle takiej definicji  nie da się więc do tej kategorii zaliczyć np. dekalogu,  
chociaż ci, którzy wierzą, że został on ustanowiony przez Boga, chcieliby go tak 
pojmować. Na podstawie znajomości praw naturalnych można jednak tworzyć 
zbiory  zaleceń,  rad  i  ostrzeżeń,  dzięki  którym  można  je  z  jednej  strony  z 
pożytkiem  wykorzystywać,  a  z  drugiej  strony  uniknąć  ich  niepożądanych 
następstw.  Przykładem  może  być  zalecenie,  by  nie  dotykać  urządzeń 
znajdujących  się  pod  wysokim  napięciem.  Zatem  prawa  naturalne  mogą 
stanowić podstawę do tworzenia praw stanowionych. Jednak w przeciwieństwie 
do praw stanowionych, praw naturalnych nie da się zmienić i można im jedynie 
podlegać, chociaż często daje się je również twórczo wykorzystywać. Jedynym 
czynnikiem,  który może zawiesić  działanie  praw naturalnych,  jest  cud,  który 
jednak  może  być  tylko  przedmiotem wiary  i  nie  jest  przez  oficjalną  naukę 
uznawany. 

Prawa naturalne są więc odkrywane przez naukę, od astronomii i fizyki 
poczynając, a na psychologii i socjologii kończąc. Niektóre z tych zasad jednak 
wykraczają  poza  świat  fizyczny  i  dlatego  niejednokrotnie  są  przez  naukę 
niedostrzegane.  Na  przykład  prawo,  które  głosi,  że  podobne  przyciąga 
podobne, działa głównie w świecie myśli. W świecie materialnym przykładem 
działania  tego prawa może  być  przyciąganie  mas  (prawo grawitacji)  czy też 
integracja  grupy  ludzi  złączonych  wspólną  ideą,  wspólnym  celem  lub 
wspólnymi  przekonaniami.  Jednak  w  obrębie  fizykalnej  rzeczywistości, 
zbudowanej na przeciwieństwach, właśnie owe przeciwieństwa najczęściej się 
przyciągają.  Tego  rodzaju  siły  działają  nie  tylko  pomiędzy  elektronem  i 
protonem czy przeciwnymi  biegunami  magnesu,  ale  również między ludźmi. 
Przyciągani  są  do  siebie  zwykle  ci,  których  odmienne  cechy dopełniają  się 
nawzajem i wówczas jest to zjawisko pozytywne. Jednak często zdarza się, że  
niektórzy wielokrotnie,  żeby nie  powiedzieć  „cyklicznie”,  „zakochują  się”  w 
osobach kompletnie dla nich nieodpowiednich, posiadających cechy całkowicie 
przeciwne i pozostające w zupełnej dysharmonii z cechami partnera. A jednak 
na  poziomie  fizycznym  są  do  siebie  przyciągani  jak  ćma  do  płomienia,  co 
pociąga za sobą fatalne skutki. W światach niefizycznych takie jednostki są od 
siebie  „odpychane”.  Tam czynnikiem integrującym jest  podobieństwo  myśli. 
Podobnie  myślący i  czujący łączą się  w większe całości,  których  rozmiary i  
możliwości  nierzadko  przekraczają  sumę  części.  Jeśli  czynnikiem 
przyciągającym są wzniosłe myśli  przepełnione miłością, to wtedy jest to ich 
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niebo.  Jeśli  przyciągają  ich  do  siebie  niskie  pragnienia  oparte  na 
destruktywnych uczuciach, wówczas staje się to ich piekłem, w którym tkwią 
dopóty, dopóki nie zmienią swego myślenia.

Innym  przykładem  prawa  niedocenianego  na  tym  świecie,  a  przez 
niektórych zupełnie  odrzucanego,  jest  zasada:  to co dajesz,  to dostajesz.  W 
rzeczywistości fizykalnej rozpowszechnione jest zupełnie inne przekonanie, że 
jeśli dajesz, to tracisz. Przemawia za nim zwykłe, codzienne doświadczenie. Im 
więcej  rzeczy  materialnych  rozdajesz,  tym  mniej  masz,  nic  w  zamian  nie  
otrzymując.  Możesz  co  prawda  zyskać  czyjąś  wdzięczność,  ale  samą 
wdzięcznością  nie napełnisz swojego żołądka i  za samą wdzięczność nic nie 
kupisz. Dlatego dając, musisz otrzymać coś równie wartościowego w zamian. 
Handel wymienny,  niezależnie od tego, czy wymienia się pieniądze na towar,  
czy uczucie na uczucie, stał się więc podstawą ludzkiej egzystencji, a wielu jest  
błędnie przekonanych, że można kupić dosłownie wszystko, łącznie z miłością. 
W  świecie  myśli  działają  zupełnie  inne  prawa.  Myśli  nie  można  utracić.  
Możliwe jest tylko czasowe zablokowanie do niej dostępu, czyli zapomnienie. 
Rozdawanie myśli nie wywołuje żadnej straty, a przeciwnie – tylko umacnia tę 
myśl. Myśl nie może całkowicie opuścić swego źródła, czyli umysłu. Dzieląc się 
myślą, dajemy w gruncie rzeczy jej wierną kopię i w ten sposób powielamy tę  
myśl. Nigdy jej już wtedy na dłużej nie zapomnimy, bo gdyby nawet tak się na 
chwilę  stało,  wówczas  natychmiast  inni  nam ją  przypomną.  Im więcej  osób 
współdzieli  daną  myśl,  tym  większa  jest  jej  siła  oddziaływania.  Ponieważ 
umysły  są  połączone,  myśl  ta  do  nas  wraca,  potężniejsza  niż  na  początku. 
Ekstremalnym przykładem działania  tej  zasady jest  kumulacja  miłości,  która 
dawana, powraca zwielokrotniona w intensywności i różnorodności, stanowiąc 
zupełnie nową jakość.

Działanie niektórych praw naturalnych w świecie fizycznym jest w pełni 
zrozumiałe.  Przykładem  może  być  następujące  prawo:  każda  ucieczka  jest 
zaproszeniem  do  pogoni.  Wszyscy  zdają  sobie  bowiem sprawę  z  tego,  że 
„gonić króliczka” można tylko wtedy, gdy ucieka, bo to właśnie jego ucieczka 
jest zachętą do pościgu. Doświadczeni myśliwi wiedzą, że gwałtowna ucieczka 
przed dzikim zwierzem w sytuacji,  gdy naboje się skończyły,  jest najgorszym 
rozwiązaniem.  Niektórzy  zalecają  wtedy  znieruchomienie,  inni  radzą 
zachowywać się w sposób dziwaczny i  niezrozumiały dla zwierzęcia, jeszcze 
inni  proponują  by bardzo powoli  się  wycofywać.  W podobny sposób należy 
reagować na groźnego,  warczącego i  gotowego do ataku psa.  Ale w żadnym 
razie nie wolno uciekać, bo wywoła to nieuchronnie odruch pogoni. Psy potrafią 
gonić nawet za sztucznym zającem, tylko dlatego, że im ucieka. Zasada „każda 
ucieczka  jest  zaproszeniem  do  pościgu”  działa  nie  tylko  w  odniesieniu  do 
zwierząt, ale odnosi się również w szczególny sposób do ścigających się ludzi.  
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Ma szerszy zakres zastosowania, niż można by się spodziewać i dotyczy nawet 
ucieczki przed prawdą, ucieczki przed życiem, czy ucieczki przed miłością.

Jednak  podobna  zasada,  która  głosi,  że  każda  obrona  jest 
zaproszeniem do ataku, jest już dość słabo pojmowana. Przeciwnie, na ogół 
uznaje się słuszność takich opinii, jak np. „najlepszą obroną jest atak”, „jeśli  
chcesz pokoju, to szykuj się do wojny”, itp. Podział na obronę i atak jest przy 
tym dość  sztuczny,  bo  często  uważa  się,  że  atakuje  tylko  ten,  kto  pierwszy 
atakuje, a każdy atak, będący odpowiedzią na poprzedni atak, w zasadzie już 
atakiem nie jest, ale tylko aktywną formą obrony. Ci, którzy podjęli decyzję o  
zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki, głosili, że w ten sposób 
bronią Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy zadecydowali o ataku na Irak, mówili  
podobnie.  W skuteczność aktywnej  obrony wierzą zarówno ci,  którzy wojują 
słowami,  jak  i  ci,  którzy  tworzą  różne  militarne  systemy  obronne,  tarcze 
antyrakietowe  itp.,  nie  zdając  sobie  zupełnie  sprawy z  tego,  że  uzyskiwana 
dzięki  temu  przewaga  jest  tylko  chwilowa,  a  systemy te  przyczyniają  się  w 
rzeczywistości  do  powiększania  wyścigu  zbrojeń  i  zwiększają  bardziej 
niebezpieczeństwo niż bezpieczeństwo. W istocie każda tarcza obronna staje się 
celem i  przekształca  się  w tarczę strzelniczą.  Albowiem atak jest  zazwyczaj  
następstwem jakiegoś lęku, a ponieważ bezbronni nie stanowią zagrożenia, więc 
nie  ma  potrzeby  ich  atakować.  Jednak  ci,   którzy  budują  skomplikowane 
umocnienia obronne, są zawsze podejrzani o to, że mają jakieś ukryte powody, 
by je  wznosić,  a  co  za  tym idzie,  że  istnieją  jakieś  ukryte  powody,  by ich 
zaatakować.  Dotyczy to  wszelkich form ataku,  również i  tych  bezkrwawych, 
które  ograniczają  się  tylko  do  atakowania  czyichś  poglądów.  Również  i  tu 
najskuteczniejszą  obroną  wydaje  się  być  atak,  a  w  rzeczywistości  jest  nią 
zaniechanie ataku. Według Kursu cudów „najlepszą obroną jest, jak zwykle, nie  
tyle atakowanie stanowiska kogoś innego, lecz raczej ochrona prawdy”570. Atak 
dlatego nie jest właściwym sposobem obrony, bo niemal zawsze prowadzi do 
powiększania się konfliktu i tym samym uniemożliwia pojednanie. 

Ostatnie dwa wymienione prawa są szczególnym rozwinięciem innego, 
bardziej ogólnego, które głosi, że to, czemu się opierasz, umacniasz. Prawo to 
działa  na  różnych  poziomach,  również  w świecie  fizycznym.  Można  się  go 
próbować dopatrzyć nawet w trzeciej zasadzie dynamiki Newtona. Ale przede 
wszystkim  znajduje  ono  swe  odzwierciedlenie  w  sposobie  funkcjonowania 
umysłu.  To  z  jego  powodu  trudno  jest  się  oprzeć  pokusie  czy  wyrzec  się 
czegokolwiek.  Dzieje się tak dlatego, że opierając się czemuś, nadajemy temu 
realność. Neale Donald Walsh571 napisał: „Nie można bronić się przed czymś, co  
uznajemy  za  nierealne.  Stawianie  czemuś  oporu  równa  się  nadaniu  mu  

570 A course in miracles, T-3.I.2.1, tłumaczenie R. Lipu-Akohard.
571 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga I
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rzeczywistości.  Kiedy  bronisz  się  przed  jakąś  postacią  energii,  sam  ją  
wywołujesz. Im bardziej się opierasz, tym bardziej realna się dla ciebie staje –  
obojętnie, przed czym byś się bronił”. Dlatego opór nigdy nie stanowi dobrego 
rozwiązania.  Jest  nim  jedynie  to,  by  dobrze  przyjrzeć  się  temu,  czemu 
chcielibyśmy  się  opierać  i  zamiast  tego  po  prostu  dokonać  innego  wyboru.  
Dlatego też niektórzy wielcy Nauczyciele głosili zasadę niestawiania oporu, jak 
na przykład Jezus, gdy mówił o nadstawianiu drugiego policzka.

Jeszcze  inne,  działające  w  umyśle  prawo  naturalne  głosi,  że 
„przyciągasz  to,  czego  się  boisz”.  Niemal  każdy przynajmniej  raz  w życiu 
doświadczał  go  osobiście,  nierzadko  odczuwając  jego  skutki  na  „własnej  
skórze”, dlatego nie wymaga ono komentarza.

Obfitym  źródłem   wiedzy  o  prawach  naturalnych  jest  Biblia,  a 
zwłaszcza ewangelie. W zawartych w nich przypowieściach jest wiele mądrości  
stanowiących  ich  odzwierciedlenie,  jak  np.  zasada  gwarantowanej 
skuteczności  konsekwentnych  działań (”Proście,  a  będzie  wam  dane, 
szukajcie, a znajdziecie...”), czy złota zasada, by czynić innym to, czego pragnie 
się dla siebie, wynikająca z prawa naturalnego, że to, co czynisz innym, czynisz 
sobie.  To  właśnie  z  tej  zasady  wynika  przykazanie:  „Nie  sądźcie,  a  nie  
będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a  
będzie  wam  odpuszczone.  Dawajcie,  a  będzie  wam  dane”572.  Jednak  nie 
wszystkie ewangeliczne przypowieści są w pełni jasne. Być może nie zostały 
one  właściwie  zrozumiane  przez  tych,  co  spisywali  ewangelie,  przez  co 
pozostają tam w formie zniekształconej. Jako przykład niech posłuży głoszona 
przez Mateusza, Marka i Łukasza zasada: „Każdemu, kto ma, będzie dodane; a  
temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”573. W wersji zacytowanej, myśl ta 
wydaje się bardzo dziwna. Można by ją nazwać „zasadą potęgowania różnic”, 
bowiem  jest  całkowicie  przeciwna  do  wszelkich  zasad  wyrównawczych, 
głoszonych między innymi przez różne ideologie rewolucyjne i komunistyczne, 
takich,  jak  np.  „Każdemu,  kto  ma za  dużo,  będzie  odebrane  i  rozdane  tym,  
którzy nie mają”. Ponadto drugi człon tej biblijnej reguły wydaje się zawierać 
sprzeczność, bowiem jak można zabrać komuś to, co ma, jeśli on tego nie ma? 
Problem ten dostrzegali redaktorzy biblijni, w najrozmaitszy sposób wyjaśniając 
powstające  tu  wątpliwości574.  W  starszych  wydaniach  Nowego  Testamentu 
tłumaczono tę myśl tak: kto ma zdolności i rozwija je, temu będą dodane, a kto  
z nich nie korzysta,  ten je zaprzepaszcza.  W Biblii  Tysiąclecia  czytelnik jest 
572 Łk, 6, 37.
573 Łk, 19,26.
574 Jest to w gruncie rzeczy zdanie eliptyczne, które bez dokładnego określenia co się ma, czego  

się nie ma, co zostaje dodane i co zostaje zabrane – nie ma sensu. Jeśli przyjmiemy, że rzecz  
posiadana,  dodawana i zabierana należy do tej samej kategorii,  wówczas istotnie zdanie to 
zawiera sprzeczność, bo nie można zabrać komuś czegoś, czego on nie ma. 
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odsyłany  do  wersji  występującej  u  Łukasza  (Łk,  8,  18),  którą  można 
zinterpretować  tak,  że nie  chodzi  o  zabieranie  tego,  czego się  nie  ma,  ale  o  
zabieranie iluzji tego, że się ma. Dzięki takiemu tłumaczeniu znika sprzeczność,  
ale  sama  zasada  nadal  wydaje  się  dziwna.  Jednak  poprzez  niewielkie 
uzupełnienie  ta biblijna  idea staje  się rozwinięciem naturalnego prawa, które 
głosi, że myśl ma siłę twórczą. Brzmi ona wówczas tak:  Każdemu, kto myśli,  
że ma, będzie dodane; a temu, kto myśli, że nie ma, zostanie zabrane nawet to,  
co  ma. Reguła  ta  staje  się  wówczas  prawem twórczego  myślenia,  zarówno 
pozytywnego, jak i negatywnego.

Jednym  z  największych  i  najpotężniejszych  praw  naturalnych  jest  
prawo miłości. Głosi ono, że miłość jest wszystkim co istnieje, a wszystko, co 
nie jest miłością, jest nierzeczywiste, jest iluzją. Nie jest to żadne przykazanie, 
żaden wymóg, ale prosty fakt. Wszechświat  powstał  z miłości  i miłością jest  
utrzymywany w istnieniu. Gdyby nie miłość, rozpadłby się i zniknął. Miłość jest 
podobną do światła energią, która go przenika. Ta energia niczego od nikogo nie 
żąda, ale każdy powinien zdawać sobie sprawę z jej potęgi. Tak samo jak prawo 
grawitacji niczego nie nakazuje, ale istnieją zalecenia, by na to prawo uważać,  
bo nieliczenie się z nim może się źle skończyć, tak też prawo miłości niczego 
nie wymaga, ale istnieją zalecenia, by miłować się wzajemnie, bo brak miłości  
prowadzi  do  zatracania  się  w iluzjach,  a  w konsekwencji  do rozczarowania,  
smutku, strachu i bólu, a w ostatecznym rezultacie do destrukcji i unicestwienia.

Prawa naturalne są to więc zasady funkcjonowania wszechświata,  nie 
ustanowione przez człowieka, ale uważane za wieczne, niezmienne i wynikające 
z „natury”  rzeczywistości.  Można je  obserwować  i  ich doświadczać,  a  także 
twórczo wykorzystywać, posługując się rozumem. Prawa stanowione natomiast 
są  rezultatem  myśli  i  woli  tych,  którzy  je  ogłosili  i  mogą  być  nie  tylko  
stwarzane,  ale  modyfikowane  i  likwidowane,  bez  względu  na  to,  czy  są 
wynikiem postanowienia  rady plemiennej,  wyrazem woli  monarchy,  czy też 
wynikiem głosowania w parlamencie. Prawa naturalne są nieuniknione i można 
im tylko podlegać,  natomiast  praw stanowionych  można przestrzegać lub też 
można je łamać. Już w starożytności tacy myśliciele, jak Sokrates, Platon czy 
Arystoteles, zastanawiali się, czy prawa obowiązujące w państwie powinny być 
wyrazem woli  rządzących,  czy też mają  się  opierać na prawach naturalnych,  
pozostając z nimi w zgodzie i w harmonii. I chociaż owi filozofowie popierali  
raczej to drugie rozwiązanie, było również wielu takich, jak np. sofiści, którzy 
obstawali za tym pierwszym. Problem ten wciąż powracał w ciągu dziejów i nie  
został ostatecznie rozstrzygnięty do dziś. Ci, którzy wierzą, że podstawą prawa 
winna być natura i rozum, są uważani za zwolenników naturalnego prawa. Ci 
natomiast, którzy chcą by prawo nie miało nic wspólnego z naturą, a czasem 
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nawet także z rozumem i było jedynie zbiorem przepisów powstałych z woli  
prawodawcy, kontynuują tradycję tzw. „prawniczego pozytywizmu”.

Jednak,  jak  to  zwykle  z  różnymi  pojęciami  bywa,  koncepcję  prawa 
naturalnego zaczęto kojarzyć  nie tyle  z takimi  prawami,  które „działają”,  ale  
raczej z tymi, których „należy przestrzegać”. Innymi słowy, prawo naturalne w 
takim  rozumieniu  stało  się  zbiorem  zasad  etycznych,  czy  nawet  systemem 
sprawiedliwości,  uznawanym  za  wspólny  dla  całego  rodzaju  ludzkiego  i  za 
rozpoznawalny przez ludzki rozum, zawierającym  różne przykazania. Wpływ 
na takie stanowisko miały rozmaite doktryny religijne głoszące, że Bóg to nie  
tylko Wielki Kreator, ale i Wielki Sędzia, który oprócz prawa, według którego 
funkcjonuje  przyroda,  ustanowił  również  prawo  moralne,  zgodnie  z  którym 
należy  postępować,  pod  groźbą  boskiej  kary.  Prawo  to,  tak  pojmowane, 
niektórzy zaczęli utożsamiać z prawem naturalnym, które przestało być „zasadą 
działania”, a stało się „zasadą postępowania”, zbiorem dyrektyw określających 
co wolno, a czego nie wolno, co należy czynić, a czego czynić nie należy. To 
znacznie zawęziło zakres pojęciowy prawa naturalnego, bo przecież np. prawo 
grawitacji  nie określa tego co wolno, a czego nie wolno. Nie można więc go 
przestrzegać, ale niewątpliwie trzeba się z nim liczyć. Gdy wykorzystujemy je  
podczas jazdy na nartach, powinniśmy uważać, żeby się nie przewrócić i nie  
złamać nogi. Ktoś mógłby tu zaoponować, że przecież jest to prawo fizyczne, a 
my mówimy o zasadach moralnych. Jednak nawet takie prawo, które głosi, że 
„to co czynisz innym, czynisz sobie” niczego nie nakazuje. Można czynić innym 
zarówno  dobro  jak  i  zło,  doświadczając  odpowiednich  następstw  naszego 
postępowania. Po prostu, jeśli walisz kogoś młotkiem po głowie, to wiedz, że on 
się w końcu zdenerwuje, poszuka sobie młotka i zacznie walić ciebie575. I tylko 
to jest przejawem działania prawa naturalnego. Nic więcej. Jeśli uchwalono by 
zakaz walenia bliźniego młotkiem po głowie, wówczas ten zakaz nie byłby już 
wtedy prawem naturalnym, ale prawem stanowionym. Tak więc każde prawo, 
które coś nakazuje, lub czegoś zakazuje, nie może być prawem naturalnym w 
ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż może się na prawa naturalne powoływać. 

Trzeba jednak podkreślić, że język jest wytworem społecznym i podlega 
uwarunkowanej społecznie ewolucji. Na proces ten pojedyncze jednostki mają  
niewielki wpływ i musimy się godzić z tym, że znaczenie słów ulega zmianie,  
nawet  jeśli  prowadzi  to  do  niejednoznaczności  czy  nawet  do  sprzeczności. 
Pojęcie  „prawa  naturalnego”  zaczęto  więc  kojarzyć  z  prawem stanowionym, 
które samo w sobie nie jest już ani prawem boskim, ani prawem przyrody, ale 
musi  wynikać  przynajmniej  z  jednego  z  tych  praw  i  pozostawać  z  nim  w 
zgodzie.  Siedemnastowieczny,  holenderski  prawnik  i  uczony  Hugo  Grotius 
uważał, że ludzie z natury są nie tylko istotami rozumnymi, ale i społecznymi.  

575 Pisał już o tym Neale Donald Walsh w Rozmowach z Bogiem.
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Zatem prawa naturalne są to takie prawa, które im dyktuje rozum, aby mogli żyć 
ze sobą w zgodzie i  w harmonii.  Na tej  właśnie  przesłance oparł  swą teorię  
prawa  międzynarodowego,  a  wiele  zawartych  tam  tez  nie  straciło  swej 
aktualności  nawet  do  dziś.  Grotius  jest  uważany  za  jednego  z  twórców 
koncepcji  tak rozumianego prawa naturalnego.  Do podstawowych zasad tego 
prawa  zaliczał  on  między  innymi:  poszanowanie  cudzej  własności, 
dotrzymywanie  zobowiązań,  konieczność  wypłaty  odszkodowania  za 
wyrządzoną szkodę i konieczność poniesienia kary za popełnione przestępstwa.

Nie  wszyscy  jednak  zgadzali  się  z  poglądami  Grotiusa.  Inny 
siedemnastowieczny filozof,  Thomas  Hobbes,  zaprzeczał  utrzymywanemu  od 
starożytności  poglądowi,  że  sprawiedliwość  można  odnaleźć  w  prawach 
naturalnych. Ten zwolennik prawniczego pozytywizmu twierdził, że w naturze 
nie ma sprawiedliwości – zwierzęta pożerają się nawzajem, a ludzie są  z natury 
samolubni i agresywni. Egoistyczna natura człowieka sprawia, że chce on mieć 
coraz więcej dóbr, zaszczytów i władzy, co w rezultacie prowadzi do konfliktów 
i  walk  społecznych.  Ludzie,  dostrzegając  ten  stan  rzeczy,  zrzekli  się  swego 
naturalnego prawa do wolności, zawierając umowę społeczną, na mocy której 
zorganizowali  się  w  państwo  (zwane  przez  niego  „Lewiatanem”),  któremu 
wszyscy  są  absolutnie  i  całkowicie  podporządkowani.  Państwo  to  zapewnia 
porządek  i  bezpieczeństwo,  stoi  na  straży  prawa  i  zapewnia  zaspokojenie 
naturalnych potrzeb – jednak za cenę osobistej wolności. Poglądy Hobbesa nie 
były  jednak  dominujące.  Większość  filozofów  owych  czasów  traktowała 
bardziej  życzliwie  pojmowanie  ludzkiej  natury.  John  Locke  twierdził,  że 
wszyscy ludzie są z natury wolni  i  równi,  ale ta wolność nie jest  im z góry 
zapewniona. Gdy tworzą zorganizowane struktury społeczne, zrzekają się tylko 
takich praw, z których rezygnacja jest niezbędna dla ich bezpieczeństwa i dla 
wspólnego dobra. Każda osoba zatrzymuje należne jej uprawnienia i przywileje 
wynikające z naturalnego prawa, które odnoszą się do tej osoby, jak również do 
jej  własności.  Owa teoria  praw naturalnych  stanowiła  ideologiczną podstawę 
zarówno  Rewolucji  Amerykańskiej  jak  i  Rewolucji  Francuskiej.  Tak  więc 
powstała kolejna koncepcja prawa naturalnego, polegająca na pojmowaniu go 
jako „prawa do czegoś”, jako tego, co się wszystkim słusznie należy. Na takiej  
koncepcji  oparta jest teoria, która głosi, że wszyscy ludzie mają niezbywalne, 
naturalne prawa. Właśnie tę teorię wykorzystano przy tworzeniu ogłoszonej w 
1776 roku „Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych”. Do dziś teoria ta 
odgrywa znaczną rolę w prawie angielskim i amerykańskim. Od niej wywodzi 
się  też   „Deklaracja  praw  człowieka”  uchwalona  w  1948  roku  przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W XIX wieku teorie prawa naturalnego straciły na znaczeniu, bowiem 
wyparły je  inne doktryny,  takie jak prawniczy pozytywizm,  materializm,  itp. 
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W XX wieku znowu zaczęły skupiać na sobie uwagę, w obliczu pojawiania się 
systemów totalitarnych łamiących prawa człowieka. W czasach współczesnych 
różne  koncepcje  prawa  naturalnego  są  zawarte  w  doktrynach  katolickich  i  
protestanckich  oraz  przejawiają  się  również  w  różnych  nurtach 
naturalistycznych.  Kościół  katolicki  opiera  swe  poglądy  w  tej  kwestii  na 
naukach głoszonych między innymi przez takich myślicieli, jak św. Augustyn i 
św. Tomasz z Akwinu. Ten ostatni uważał prawo naturalne za część wiecznego 
prawa Boga, stworzonego przez boski rozum i dzięki boskiej  mądrości,  które 
jednak może być pojmowane przez człowieka, dzięki jego rozumowi. Ludzkie 
prawa stanowione traktował jako szczególne zastosowania prawa naturalnego, 
dostosowane  do  określonych  warunków  społecznych.  Jednak  takie  prawa 
stanowione, które naruszają prawo naturalne, uznawał za nieprawdziwe. Obecne 
stanowisko kościoła katolickiego w kwestii praw naturalnych wyraził Jan Paweł 
II  w  wydanej  w 1993  roku  encyklice  Veritatis  splendor. Doktryna  kościoła 
katolickiego, wywodząca prawo od Boga, jest  niewątpliwie jasna i klarowna. 
Problemy zaczynają się dopiero wraz z postawieniem pytania, jakie konkretnie 
prawa należy uznać za naturalne, a jakie nie. Albowiem tak na dobrą sprawę 
należałoby  najpierw  udowodnić,  że  dane  prawo,  ogłoszone  jako  naturalne,  
rzeczywiście  pochodzi  od  Boga.  A tego dowieść  się  nie  da.  Można  jedynie 
powoływać się na tradycję kościoła oraz rozmaite teksty i objawienia zawarte w 
Biblii i innych świętych pismach, które mogą być przedmiotem wiary, ale nie 
stanowią ścisłego, opartego na logice dowodu. Można się również odwoływać 
do działania ludzkiego rozumu, ale funkcjonowanie rozumu musi się opierać na 
jakichś wiarygodnych przesłankach, których tu brakuje.  Dlatego też ktoś, kto 
np. wierzy w boskie pochodzenie dekalogu, może uznać go za prawo naturalne,  
a ktoś, kto w to nie wierzy, może temu zaprzeczać.

Jak wynika z dotychczasowych wywodów, pojęcie prawa naturalnego 
jest  nieścisłe,  niejasne  oraz  niejednoznaczne  i  było  używane  do  popierania 
różnych,  często  sprzecznych  ze  sobą  celów  i  ideałów.  Sama  nazwa  brzmi 
pięknie, ale istnieją najrozmaitsze odpowiedzi na pytanie, co się pod nią kryje. 
Dlatego istnieje wiele krytycznych opinii na temat tego pojęcia, uznających jego 
niejednoznaczność  za podstawową wadę.   Ma ono też  swoich  zwolenników, 
którzy za zaletę uważają jego „elastyczność”. Twierdzą oni, że naturalne prawa 
to  tylko  niezmienne  ideały sprawiedliwości,  które  w konkretnych  sytuacjach 
mogą być realizowane w różny sposób. Jednak takie interpretacje nie usuwają  
ich niejednoznaczności. Tylko przywrócenie im pierwotnego sensu, jako praw 
wszechświata, które można odkrywać, a nie ustanawiać i którym się podlega, a 
nie których się pod groźbą kary przestrzega, przywróciłoby im jednoznaczność i 
mogłoby sprawić,  że  stałyby  się  znowu w pełni  jasne.  Najpierw  należałoby 
odkryć  i  dokładnie  opisać  wszystkie  prawa  naturalne,  a  potem  dopiero 
dostosować do nich prawa stanowione. Źródłem tych odkryć nie powinna być 
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ani  wiara,  ani  arbitralne  postanowienie,  ale  rzetelne  badania  empiryczne, 
dowodzące ich słuszności. Akceptować należałoby tylko to, co się sprawdza w 
praktyce.  Połączywszy rozum i  doświadczenie  można  by  wówczas  stanowić 
prawo, które  odzwierciedla wnioski z tych obserwacji. Ale nie prawo sankcji i  
kary, tylko prawo mądrości i sprawiedliwości.

Prawa stanowione w zarysie historycznym576

Prawa  stanowione  to  system  reguł  sformułowanych  najczęściej  w 
postaci  zakazów  i  nakazów,  określających  sposób  funkcjonowania  państwa, 
zachowania się obywateli, ich prawa i obowiązki, itp. Mogą być one wyrazem 
woli  jednostki,  np.  w  monarchiach  absolutnych,  jak  i  rezultatem  decyzji 
większości  parlamentarnej,  jak  to  się  dzieje  w państwach  demokratycznych.  
Mogą  być  jedynie  zbiorem  zwyczajów  ustanowionych  przez  tradycję  i 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, jak również można je skodyfikować 
i zapisać w formie ustaw. Nie wszyscy jednak uznawali konieczność tworzenia i 
kodyfikacji  praw.  Według  Platona,  podstawą  rządzenia  w  sprawiedliwym 
państwie winna być dobroć i mądrość, która jest odzwierciedleniem naturalnych 
praw  działających  w  społecznych  strukturach.  Idealne  państwo,  rządzone  w 
oparciu  o  mądrość,  nie  potrzebuje,  zdaniem  Platona,  praw  stanowionych,  
ponieważ mądrość sama w sobie jest już rozpoznaniem  naturalnego porządku. 
Jednak już  Arystoteles,  chociaż  uznawał  wagę i  priorytet  zasad  opartych  na 
prawach  naturalnych,  dostrzegał  również  potrzebę  praw stanowionych,  które 
same nie przedstawiają sobą żadnych zasad, ale jedynie nakładają sankcje za ich 
naruszenie.

Najstarszą  formą  prawa  ustanowionego  przez  człowieka  było  prawo 
zwyczajowe577,  którego istnienie  sięga  czasów wspólnoty pierwotnej.  System 
władzy opierał się tam na uświęconych tradycją i powszechnie akceptowanych 
zasadach,  a  rządy  sprawowała  starszyzna  lub  przywódcy  religijni.  W  miarę 
tworzenia  się  bardziej  złożonych  struktur  społecznych  opartych  na  pojęciu 
państwa,  spisywano  i  kodyfikowano  prawo  zwyczajowe,  nadając  mu  status 
prawa  państwowego.  W ten  sposób  powstał  jeden  z  najstarszych  kodeksów 

576 Przy opracowywaniu tego i dwóch następnych podrozdziałów wykorzystywano między innymi 
wiedzę zawartą w The Software Toolworks Multimedia Encyclopedia, Grolier Inc., 1992.

577 Można mieć pewne wątpliwości co do tego, czy prawa zwyczajowe można zakwalifikować do 
grupy praw stanowionych,  czy też  nie.  W istocie,  prawa  te  powstają  w dość  „naturalny”  
sposób bez wkładania w to pracy i wysiłku jednostek. Po prostu ktoś kiedyś w danej sytuacji 
postąpił  w określony sposób,  inni  zaczęli  go  naśladować i  po  pewnym czasie  stało  się to  
przyjętą tradycją. Tradycja ta została powszechnie zaakceptowana i w ten sposób powstało 
kolejne prawo zwyczajowe. Ale jednak źródłem tego prawa jest człowiek i trwa ono w ludzkiej  
tradycji  dopóty,  dopóki jest uznawane.  A jest uznawane na mocy postanowienia określonej 
grupy społecznej. Dlatego można je niewątpliwie określić jako „prawo stanowione”.
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świata.  W XVIII wieku przed naszą erą,  na  polecenie  króla  Hammurabiego, 
zunifikowano  w  Babilonii  przepisy  prawa  zwyczajowego.  Kodeks 
Hammurabiego  zawierał  w  sobie  prawo  karne,  małżeńskie,  rzeczowe  i 
procesowe. Stosowane kary były okrutne i oparte na zasadzie odwetu (oko za 
oko,  ząb  za  ząb),  chociaż  proporcjonalne  do  przewinienia.  Niekiedy jednak 
rezygnowano  z  tej  zasady  proporcjonalności  i  wówczas  kary  były  jeszcze 
bardziej okrutne. Np. za uderzenie ojca odcinano synowi rękę.

W  Polsce  początkowo  obowiązywało  prawo  zwyczajowe  oparte  na 
usankcjonowanych  tradycją,  niepisanych  zwyczajach  prawnych,  które 
zabezpieczały interesy  osób  należących  do  określonych  stanów,  jak  również 
interesy określonych regionów. Interpretacja i stosowanie tego prawa należało 
do urzędników książęcych i królewskich. Dopiero król Kazimierz Wielki polecił  
spisanie i  uporządkowanie prawa zwyczajowego, w wyniku czego w połowie 
XIV wieku powstały statuty piotrkowskie i wiślickie.

Inną formą prawa stanowionego było tzw. „prawo pałacowe”. W takim 
systemie cała władza skupiała się w ręku jednej osoby, centrum władzy stanowił 
pałac,  źródłem wszelkich  regulacji  była  wola  władcy,  a  prawem  było  jego 
słowo.  Państwo  oparte  na  takim sposobie  sprawowania  władzy powstało  już 
cztery tysiące  lat  przed naszą erą  w starożytnym Egipcie  i  przetrwało  aż  do  
I wieku  przed  naszą  erą.  Wszystkie  późniejsze  monarchie  absolutne,  jak  na 
przykład  w  Rosji  w  XVIII i  XIX wieku,  były  w  większym  lub  mniejszym 
stopniu podobne do tego systemu. Dziś „prawo pałacowe” obowiązuje w Arabii 
Saudyjskiej578.  Trzeba jednak zaznaczyć,  że  żaden król  czy faraon nie  mógł 
sobie pozwolić na niczym nieograniczone stawianie na swoim i musiał w jakimś 
stopniu brać pod uwagę tradycję  i  zwyczaje  istniejące  w każdej  zbiorowości 
ludzkiej.  Każdy  pałac  był  także  miejscem  rywalizacji,  zawiści  i  intryg,  co 
należało również uwzględniać sprawując władzę. Taki władca absolutny musiał 
się  liczyć  także  z  zasadami  religijnymi  i  duchowieństwem,  które  nierzadko 
stanowiło  coś  w rodzaju  „drugiej  władzy”579.  Jeśli  zbytnio  nadużywał  swych 
uprawnień lub pozostawał w konflikcie z przywódcami religijnymi, to czasem 
źle kończył.

Kodyfikacja  prawa  była  nieuchronnym  następstwem  rozwoju 
społeczeństw i umacniania  państwowości.  W starożytnym Rzymie pierwotnie 
również  posługiwano  się  prawem  zwyczajowym.  Skodyfikowane  prawo 
rzymskie, w swej początkowej postaci, zostało opracowane, spisane i odlane w 
brązie na dwunastu tablicach w połowie V wieku przed naszą erą. Tablice te  

578 Ustrojem politycznym jest  tam dziedziczna monarchia  absolutna.  Król  sprawuje najwyższą 
władzę  ustawodawczą,  wykonawczą  i  sądowniczą,  oraz  jest  przywódcą  religijnym,  a 
działalność partii politycznych jest zakazana.

579 Chyba, że sam był najwyższym kapłanem.



559

przytwierdzono  do  mównicy  znajdującej  się  na  Forum Romanum,  tak  więc 
wszyscy  rzymscy  obywatele,  również  plebejusze,  mogli  zapoznać  się  z 
obowiązującym prawem i w razie czego właściwie się bronić.  Uważa się, że 
największym wkładem, jakie Imperium Rzymskie wniosło dla ludzkości, było 
wprowadzenie systemu prawa stanowionego do podbitych przez siebie narodów. 
Od  Anglii  po  Egipt  zunifikowane  prawo  pisane  zastąpiło  różne  niepisane 
narodowe zwyczaje i regulacje. Prawo to było wciąż rozwijane poprzez ustawy 
zgromadzeń  ludowych  i  edykty  pretorów.  W  okresie  cesarstwa  rzymskiego 
źródłem prawa stały się również rozporządzenia  cesarskie.  Uwzględniano też 
opinie  najlepszych  prawników rzymskich,  doprowadzając  to  prawo do coraz 
większej  doskonałości.  Rozwój  prawa rzymskiego zakończył  się w VI wieku 
naszej  ery złączeniem całego rzymskiego prawa w jednym kodeksie, zwanym 
kodeksem Justyniana. Prawo rzymskie uważane jest za historyczny monument 
nieprzemijającej  wartości.  Na  nim  oparte  są  podstawowe  zasady  prawa 
nowożytnego i wciąż uczą się o nim studenci prawa.

Upadek zachodniej  części  cesarstwa rzymskiego w V wieku i  najazd 
plemion  germańskich  zahamowały  rozwój  prawa  w  większości  Europy. 
Wówczas  wpływy na  tym kontynencie  zaczęło  wywierać  prawo germańskie, 
które początkowo opierało się niepisanych zwyczajach plemion. Ale nawet „Lex 
Salica”, kodeks spisany około roku 500, w porównaniu z kodeksem Justyniana 
jawił  się  jako twór  prosty i  prymitywny.  Wieki  średnie  przyniosły niewielki  
postęp  w  tym  względzie.  Coraz  większy  wpływ  zaczął  wywierać  kościół 
katolicki,  którego  prawo  kanoniczne  było  wzorowane  na  prawie  rzymskim. 
Dopiero około roku 1100 w Bolonii nastąpił przełom, bowiem znowu zaczęto 
nauczać prawa rzymskiego. Po upływie wieku już tysiące osób studiowało tam 
prawo.  Owi  studenci   rozsiewali  potem  swą  wiedzę  po  całej  Europie.  Do 
germańskich  i  feudalnych  zwyczajów  zaczęto  stosować  zasady  prawa 
rzymskiego,  przekształcając  w ten sposób prawo rzymskie  w prawo włoskie. 
Począwszy od XIII wieku prawo zaczęto wykładać  w innych  krajach,  jak  w 
Hiszpanii,  Francji,  Niemczech  i  Holandii.  W  XVI  wieku  powstała  szkoła 
prawna  zwana  prawniczym  humanizmem,  która   podkreślała  zalety  i  wagę 
prawa rzymskiego. 

Współczesne  prawo europejskie  wyrosło  więc  na  gruncie  połączenia 
germańskiego  prawa  zwyczajowego  i  prawa  rzymskiego.  Do  tego  dodane 
zostały jeszcze pewne elementy prawa feudalnego, prawa kanonicznego i prawa 
kupieckiego.  Był  to stopniowy proces  kształtowany przez narodowe interesy, 
wojny  i  rewolucje,  a  kształtujące  się  prawo  było  wciąż  poprawiane  i 
uzupełniane, by mogło sprostać wymaganiom rozwijających się społeczeństw.

Inaczej jednak miała się sprawa w Anglii. Pierwotnie prawo angielskie 
bazowało na zwyczajach plemion germańskich. W pierwszym wieku naszej ery 
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Brytania została podporządkowana Rzymowi i była pod jego panowaniem aż do 
V wieku. Po uwolnieniu się spod wpływu Rzymu Wyspy Brytyjskie stały się 
terenem germańskich wypraw kolonizacyjnych.  Po najeździe Normanów w XI 
wieku,  Wilhelm I Zdobywca,  a  potem jego  następcy,  Henryk  II i  Edward  I 
doprowadzili  do  konsolidacji  sprzecznych  ze  sobą  lokalnych  zwyczajów, 
tworząc   tzw.  „prawo  precedensowe”580.  Prawo  to  nie  stanowi  spisanego 
kodeksu składającego się z ustaw, tak jak w prawie rzymskim, ale jest zbiorem 
spisanych  orzeczeń  sądowych  stanowiących  precedens,  czyli  wzór  do 
naśladowania  w późniejszych  rozstrzygnięciach.  Polega  więc  ono  na 
podtrzymywaniu  wcześniejszych  decyzji.  Ten  system prawny  obowiązuje  w 
Wielkiej  Brytanii581 w dużej  mierze do dziś,  chociaż stosowane  jest  również 
prawo stanowione przez parlament.  Prawo anglosaskie jest używane w byłych  
koloniach angielskich we współistnieniu z prawami miejscowymi. Ma również 
zastosowanie  na  większości  terytorium  Kanady  i  USA,  chociaż  w  Stanach 
Zjednoczonych rola prawa stanowionego przez parlament jest większa.

Koncepcje prawa stanowionego

Jednym z nurtów prawa, który miał duże znaczenie w drugiej połowie 
XIX  wieku  i  na  początku  XX  wieku  był  prawniczy  pozytywizm.  W 
przeciwieństwie  do  zwolenników  koncepcji  prawa  naturalnego,  pozytywiści 
prawniczy, tacy jak Thomas Hobbes, twierdzili, że istotą prawa jest polecenie  
lub  wola  tego,  kto  sprawuje  władzę  i  dlatego  pojęcie  „niesprawiedliwego 
prawa”  jest  sprzeczne  samo w sobie,  bo  przecież  samo prawo jest  wzorcem 
sprawiedliwości. Doktryna pozytywizmu prawniczego traktowała więc państwo 
i  prawo  jako  podstawy  stabilizacji  życia  społecznego.  Cechowała  się  ona 
formalizmem  i dogmatyzmem,  uważając  prawo  jedynie  za  zespół  norm 
ustanowionych  przez  władzę  państwową.  Jednak  wielu  późniejszych 
pozytywistów prawniczych wycofało się z niektórych twierdzeń Hobbesa, np. że 
prawo samo w sobie  jest  standardem moralności  i  sprawiedliwości.  Jedynym 
niezmiennym składnikiem doktryny prawniczego pozytywizmu,  który zawsze 
odróżniał  ją  od  doktryny  prawa  naturalnego,  było  to,  że  ta  druga  głosiła 
konieczność  związku pomiędzy zasadnością  rozstrzygnięć  prawnych  a  oceną 

580 W  języku  angielskim  nosi  ono  nazwę  „common  law”,  które  słowniki  angielsko-polskie  
tłumaczą  jako  prawo  zwyczajowe.  Jednak  w języku  angielskim jest  na  to  prawo  odrębne 
określenie  –  „customary  law”.  Słowo  „common”  znaczy  wspólny,  ogólny,  powszechny,  
pospolity,  codzienny,  powszedni,  publiczny,  społeczny,  zwykły,  zwyczajny,  prosty, 
elementarny, gminny, prostacki, ordynarny – czyli wszystko, tylko nie zwyczajowy. Określenie 
„prawo  zwyczajowe”  jest  wybitnie  mylące,  ponieważ  „common  law”  nie  polega  na 
kultywowaniu jakichś powszechnie uznawanych zwyczajów, ale na powtarzaniu poprzednio 
podjętych decyzji,  na osądzaniu według zapisanego wzorca, co jest działaniem sztucznym i  
wymuszonym. Można by więc powiedzieć, że jest to raczej „prawo narzuconego zwyczaju”.

581 Istnieje również odrębne „prawo szkockie”.
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moralną,  podczas  gdy  ta  pierwsza  utrzymywała,  że  taki  związek  nie  jest  
niezbędny.  Tak  więc  zwolennicy  prawa  naturalnego  twierdzili,  że  „istnieją 
pewne zasady ludzkich zachowań, które muszą być odkryte przez ludzki rozum i 
którym musi odpowiadać prawo przez ludzi stanowione, by mogło być uznane 
za  właściwe”.  Prawniczy  pozytywiści  natomiast  utrzymywali,  że  „nie  jest 
konieczne,  żeby  prawa  spełniały  jakieś  wymagania  moralności,  chociaż 
faktycznie często tak się dzieje”.

W przeciwieństwie zarówno do tych, którzy opowiadają się za prawem 
naturalnym,  jak  i  do  prawniczych  pozytywistów,  zwolennicy  historycznej 
szkoły  prawa,  a  szczególnie  niemiecki  prawnik i  filozof  Friedrich  Karl  von 
Savigny, utrzymywali, że istnieje „organiczny związek między prawem, naturą i 
charakterem narodu”. Ustawodawstwo jako takie jest nieważne. Istnieje „żywe 
prawo”, które jest  odzwierciedleniem i wytworem ducha narodu i tylko takie 
prawo ma znaczenie – jest nim prawo zwyczajowe. Tylko to prawo rozwija się  
żywiołowo wraz z narodem. I tylko duch narodu może stanowić istotę prawa. 
Mimo,  że  historyczną  szkołę  prawa  tworzyli  głównie  niemieccy  prawnicy  i 
historycy, za prekursora tej szkoły można uznać Francuza – Monteskiusza. 

Nieco podobna do poprzedniej jest socjologiczna szkoła prawa, której 
podstawy  można  odnaleźć  w  pismach  Rudolfa  Jheringa.  Jednak  Jhering 
odrzucał  teorię  „żywego  prawa”  jako  spontanicznego  wyrażania 
podświadomych sił, ponieważ teoria ta, jego zdaniem, nie dostrzega znaczenia 
świadomych  ludzkich  celów,  jak  również  i  tego,  że  prawo  jest 
odzwierciedleniem różnych interesów. Dlatego podkreślał, że prawo musi być 
rozumiane i rozpatrywane w kontekście życia społecznego. Idee Jheringa miały 
wpływ  na  amerykańskich  teoretyków  prawa,  którzy  koncentrowali  się  na 
pojęciu  „społecznej  inżynierii  prawa”,  jako  środku,  który  tworzy  związek 
między prawem i społeczeństwem i zapewnia jego kontrolę.

W  przeciwieństwie  do  historycznych  i  socjologicznych  szkół  prawa, 
szkoły  marksistowskie nie  upatrywały  związku  między  prawem  i 
społeczeństwem,  ale  podkreślały  tylko  związek  między  prawem  a 
ekonomicznymi  aspektami  życia  społecznego.  Nie  postrzegały  również  w 
prawie  zgodnych  interesów  całego  społeczeństwa,  ale  tylko  interesy  będące 
odzwierciedleniem walki klasowej. Marks i Engels w ogłoszonym w 1848 roku 
„Manifeście  komunistycznym”  pisali:  „Wasze  prawo  jest  tylko  wolą  waszej 
klasy  zapisaną  w  ustawach,  wolą,  która  wyrasta  na  gruncie  materialnych 
warunków istnienia waszej  klasy”.  Marksistami,  którzy udoskonalali  tę teorię 
Marksa i Engelsa, byli A. Wyszyński, E. Pashukanis i K. Renner.

W latach trzydziestych  XX wieku powstała  kolejna  koncepcja  prawa 
zwana  prawniczym realizmem.  Koncepcja  ta była  raczej  ruchem niż szkołą 
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myślenia.  W  Europie  ruch  ten  był  reprezentowany  przez  tzw.  „nurt 
skandynawski”,  ale  naprawdę  rozkwitł  on  w  Ameryce.  Podstawowe  zasady 
prawniczego  realizmu  określił  sędzia  Oliver  Wendell  Holmes  Jr.  w 
następujących słowach: „życie prawa nie przebiega w sposób logiczny; ono jest  
doświadczeniem” i „przez prawo rozumiem tylko przewidywania na temat tego, 
co sąd postanowi  i  nic  więcej”.  Podobnie  jak  przedstawiciele  socjologicznej 
szkoły prawniczej, realiści prawniczy przeciwstawiali się nurtom analitycznym,  
mechanicznym i formalistycznym w prawie, ale ich tezy były bardziej skrajne.  
Posuwali się nawet do stwierdzenia, że rządy prawa to mit i że prawo to nic 
innego  jak  konkretne  decyzje  sędziowskie.  Opierając  się  na  naukowych 
podstawach  behawioryzmu  i  nominalizmu  twierdzili,  że  prawo  ma  jedynie 
charakter  opisowy  i  jest  tylko  wytworem  działalności  sędziów.  Głównymi 
przedstawicielami amerykańskiego prawniczego realizmu byli  Karl Llewellyn, 
Jerome Frank i  Thurman Arnold. Nurt skandynawski traktował rzecz szerzej,  
odrzucając pojmowanie prawa jako zespołu norm i traktując je jako określony 
rodzaj faktów społecznych i psychicznych, nie zyskał jednak takiej popularności  
jak w Stanach Zjednoczonych.

*
Istnieje więc tyle sprzecznych teorii prawa, tyle rywalizujących ze sobą 

nurtów,  z  których  żaden  nie  jest  ani  całkowicie  fałszywy,  ani  w  pełni 
prawdziwy.  Prawda  ma  bowiem wiele  wymiarów,  a  na  każdą  rzecz  można 
spojrzeć z różnych punktów widzenia. Dlatego każda szkoła prawnicza ma w 
pewnym stopniu rację, chociaż żadna, traktowana w oderwaniu od innych, nie 
ma  absolutnej  racji.  Albowiem  prawo  jest  zarówno  wyrazem  woli 
parlamentarnej większości, jak i wyrazem preferencji koalicji rządzącej, czy też 
w jakimś  stopniu  odzwierciedleniem tradycji  i  obyczajów.  Czasem jest  wolą 
grupy  trzymającej  władzę,  chociaż  wpływ  wywierają  nań  również  warunki 
ekonomiczne  i  społeczne.  Przenika je  także duch narodu,  duch kontynentu  i 
duch  kręgu  kulturowego.  Jest  tworem żywym,  ciągle  zmieniającym  się,  ale 
zawiera też wiele martwych przepisów. Jest stanowione również przez decyzję  
sędziego,  ale  który  nie  jest  wszak  komputerem,  lecz  człowiekiem mającym 
sumienie. Nie musi mieć związku z prawami naturalnymi, zasadami moralnymi  
czy religijnymi przykazaniami, ale przecież tworzą je ludzie, którzy podlegają 
prawom naturalnym, mają wpojone jakieś zasady etyczne i wyznają określone 
systemy religijne. Jest w pewnym stopniu narzuconą wolą władzy, ale w jakieś 
mierze – umową społeczną. W kulturach prymitywnych jest potrzebne, ale dla 
wysoko  rozwiniętych  cywilizacji  może  okazać  się  zbędne.  Jest  więc  miarą 
rozwoju.  Słuszne  zatem wydaje  się  stwierdzenie:  „Pokaż  mi  ustawodawstwo 
twego państwa, a powiem ci w jakim państwie żyjesz”.



563

Typy prawa stanowionego

Tradycyjny podział prawa na prawo publiczne i prywatne istniał już w 
prawie rzymskim i jest stosowany do dziś. Te dwie kategorie prawa stanowią 
podstawę  systemów  prawnych.  Jednak  oprócz  tego  istnieją  jeszcze  odrębne 
uregulowania  prawne,  które określają,  w jaki  sposób to prawo publiczne czy 
prywatne  należy  wprowadzać  w  życie;  jak  zgodnie  z  prawem  prowadzić 
postępowanie w określonych sprawach.

Prawo  publiczne dotyczy  trzech  głównych  dziedzin:  działalności 
samego  państwa  i  jego  uprawnień,  praw  i  obowiązków  obywateli  wobec 
państwa oraz stosunków międzynarodowych. Dzieli się na prawo konstytucyjne, 
prawo administracyjne, prawo karne i prawo międzynarodowe. 

Konstytucja stanowi  fundament  każdego  systemu  prawnego  i  jest 
prawem  najwyższego  rzędu  w  danym  państwie.  To  na  niej  opiera  się  siła 
państwa. To z nią powinny być zgodne wszystkie inne prawa. Konstytucje mogą 
być  pisane,  jak  na  przykład  polska  czy amerykańska,  lub  niepisane,  jak  np. 
angielska.  W  niektórych  krajach  sądy  mogą  rozstrzygać  zgodność  prawa  z 
konstytucją i odrzucać takie prawa, które ją naruszają. W Polsce tę rolę pełni  
Trybunał Konstytucyjny. 

Prawo  administracyjne zawiera  uregulowania  prawne  kierujące 
działalnością  urzędów i  innych  wykonawczych  organów państwa.  Nadzoruje 
wszystkie  szczegółowe  zarządzenia,  które  te  urzędy  wydają,  reguluje 
organizację i zadania administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz 
określa formy, w jakich te zadania mają być realizowane.

Prawo  karne zawiera  zbiór  zakazów  i  nakazów,  które  określają 
obowiązki poszczególnych obywateli i których nieprzestrzeganie jest nazywane 
przestępstwem,  popełnianym nie  tylko  wobec  określonej  ofiary,  ale  także  w 
odniesieniu do całego społeczeństwa. Zwykle prawo to nakłada sankcje i kary 
za określone przestępstwa,  które są wykonywane wtedy,  gdy zapadnie wyrok 
skazujący.  Przestępstwa dzielą się na zbrodnie  i  występki.  Według polskiego 
prawa zbrodnią jest przestępstwo zagrożone karą na czas nie krótszy niż trzy 
lata. W niektórych krajach, w tym w USA, tą graniczną wartością jest jeden rok.

Prawo  międzynarodowe jest  to  zbiór  norm  regulujących  stosunki 
między państwami. Obejmuje wiele różnych dziedzin jak wykorzystanie mórz i 
oceanów,  handel  międzynarodowy,  spory  graniczne,  metody  prowadzenia 
wojen, itp. Niektórzy teoretycy prawa uważają, że prawo międzynarodowe nie 
jest  prawdziwym prawem, ponieważ nie istnieje  jedno międzynarodowe ciało 
ustawodawcze,  brakuje  też światowego rządu czy innego centralnego organu,  
który  stałby  na  straży  tego  prawa  i  wymierzał  sankcje,  brakuje  również 
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centralnego  sądu,  który  miałby  uprawnienia  do  rozstrzygania  sporów  i 
wydawania  prawomocnych  orzeczeń.  Podmioty  prawa  międzynarodowego  są 
wzajemnie  niezależne  i  nie  podlegają  one  jakiemukolwiek  czynnikowi 
nadrzędnemu. Dlatego największym problemem jest egzekwowanie tego prawa. 
Niektóre umowy międzynarodowe przewidują sankcje, ale ograniczają się one 
głównie  do  takich  działań,  jak  wykluczenie  z  organizacji,  nałożenie  kar 
finansowych,  wycofanie  pomocy,  itp.  Środki  przymusu  bezpośredniego 
stosowane są rzadko, zwykle wobec państw, które atakują inne państwa.

Inaczej  niż  prawo  publiczne,  prawo  prywatne nie  angażuje  rządu 
bezpośrednio,  ale  tylko  pośrednio,  jako  rozjemcy pomiędzy spierającymi  się 
stronami. Prawo prywatne rozstrzyga np. w takich sprawach, kiedy jakaś osoba 
twierdzi,  że  inna  osoba  wyrządziła  jej  szkodę,  naruszyła  jej  własność,  
zaszkodziła jej  dobremu imieniu lub nie wywiązała się z umowy lub jakiegoś 
innego  prawnego  zobowiązania.  W  Polsce  najistotniejszą  częścią  prawa 
prywatnego  jest  prawo  cywilne582,  które  reguluje  stosunki  majątkowe  i 
niemajątkowe  między  określonymi  podmiotami  prawa.   Chroni  też  dobra 
osobiste, zdrowie, twórczość naukową i artystyczną, tajemnice korespondencji, 
wolność sumienia i wyznania, itp. 

Źródła prawa

Prawa  można  również  klasyfikować  ze  względu  na  ich  źródła.  W 
systemach  opartych  na  prawie  pałacowym źródłem praw jest  sam władca583, 
który nierzadko kieruje  się  jednak sugestiami  swych doradców lub nakazami 
religijnymi.  W niektórych  państwach  islamskich,  rządzonych  przez emirów i 
szejków,  obowiązuje  prawo  oparte  na  Koranie,  Sunnie  i  innych  źródłach 
religijnych. Nawet w republikach islamskich ustawy muszą być kontrolowane 
pod względem zgodności z prawem koranicznym. Zwolennicy koncepcji prawa 
naturalnego  uważają  z  kolei,  że  źródłem prawa  stanowionego  powinny  być 
prawa naturalne, zasady etyczne, a nawet przykazania boskie.

Jednak w nowoczesnym prawodawstwie państw Zachodu takie źródła 
nie są brane pod uwagę. Większość współczesnych systemów prawnych świata 
uznaje  następujące  źródła  prawa:  konstytucje,  zarządzenia  administracyjne, 
ustawy,  precedensy  sądowe  i  praktykę  ukształtowaną  przez  tradycję.  
Powszechnie  uważa  się,  że  najobfitszym  źródłem  prawa  są  ustawy.  Jednak 
obecnie,  wobec  stale  rozwijającej  się  biurokracji,  pojawiają  niezliczone 
zarządzenia  administracyjne,  które  w  czasach  współczesnych  towarzyszą 

582 Określenie to było różnie pojmowane. W prawie rzymskim oznaczało po prostu normy prawne 
obowiązujące obywateli.  W średniowieczu – prawo świeckie,  w przeciwieństwie do prawa  
kanonicznego. Obecnie jest pojmowane jako część prawa prywatnego.

583 Dziś dotyczy to nielicznych państw takich, jak Arabia Saudyjska.
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rozwojowi  administracji  państwowej  i  samorządowej.  Ustawy bowiem często 
nie rozstrzygają wszystkich spraw do końca, upoważniając organa państwowe 
do tworzenia aktów wykonawczych w formie rozporządzeń, zarządzeń i uchwał. 
Precedensy sądowe mają  duże znaczenie  tylko w tych  państwach,  w których 
stosowane  jest  prawo  precedensowe.  W  Polsce  sądy  nie  mają  obowiązku 
wzorować się na poprzednich rozstrzygnięciach, chociaż nierzadko tak czynią.  
Tradycja  i  zwyczaje  nie są znaczącym źródłem prawa w uprzemysłowionych 
państwach Zachodu,  ale  są  one głównym,  a  czasem nawet  jedynym źródłem 
prawa w społecznościach prymitywnych.

Prawo a praworządność

Praworządność  jest  to  zasada  ustrojowa  uznawana  w  państwach 
demokratycznych,  która  zobowiązuje  wszystkie  organy  państwa  do  ścisłego 
przestrzegania  prawa.  Zasada  ta  jest  zwykle  wpisana  do  konstytucji. 
Praworządność  wymaga,  żeby  prawo  było  równe  dla  wszystkich  oraz  aby 
respektowało  podstawowe  swobody  obywatelskie  i  prawa  człowieka.  Każde 
działanie  organu państwowego musi  opierać  się  na odpowiednich  przepisach 
prawa. Nie jest więc możliwa, przynajmniej teoretycznie, samowola urzędników 
i  żaden  z  nich  nie  może  działać  bez  prawnego  upoważnienia.  Zasada 
praworządności  strzeże więc wartości  demokratycznych.  Natomiast  na  straży 
praworządności  stoją  sądy.  Powoływane  są  również  specjalne  instytucje 
nadzorujące i odwoławcze, w Polsce są to: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał  
Stanu, Najwyższa Izba Kontroli i Rzecznik Praw Obywatelskich.

O  tym,  czy  i  w  jakim  stopniu  dane  państwo  jest  praworządne,  nie 
decydują jednak zapisy konstytucyjne i ustawy, ani też to, co jego przywódcy 
głoszą z mównicy,  ale przede wszystkim rozstrzyga o tym zwykła, codzienna 
praktyka. Albowiem praworządności nie rozpoznaje się po doniosłości ideałów, 
jakie parlamentarzyści wprowadzili do kodeksów, ale po tym, jak te ideały są 
wprowadzane w życie. A z tym bywa różnie, dlatego wiele pięknych haseł na 
temat praworządności to tylko częściowo prawda, a po części iluzje. 

Iluzje praworządności

Pierwszą iluzją praworządności, tak bardzo powszechną w państwach 
demokratycznych,  jest  przekonanie,  że  prawo  odzwierciedla  wolę 
społeczeństwa, pośrednio poprzez wolę wyborców, a bezpośrednio za pomocą 
inicjatyw  ustawodawczych  czy  w  referendum.  Tymczasem  rola  wyborców 
kończy się  zazwyczaj  na  oddaniu  głosów.  Późniejsza  działalność  posłów  w 
parlamencie  jest  zwykle  odzwierciedleniem  linii,  jaką  obrała  ich  partia,  a  
głosowania  nierzadko  są  przeprowadzane  z  wymogiem dyscypliny  partyjnej. 
Nielojalność  wobec  partii  jest  znacznie  surowiej  osądzana  niż  nielojalność 
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wobec  wyborców.  Pojedynczy  poseł  nie  może  im  składać  zbyt 
zobowiązujących, indywidualnych obietnic i musi się liczyć z linią partii. Gdy 
jego  pomysły  zbyt  mocno  odbiegają  od  tych,  które  są  głoszone  ustami 
partyjnych liderów, wówczas nie pozostaje mu nic innego jak z partii wystąpić.  
Ale nawet z tym ma czasem trudności, np. z powodu podpisanych przez siebie  
weksli, lub nawet tylko ze względu na jakieś „honorowe” zobowiązania. Tzw. 
„ludowa  inicjatywa  ustawodawcza”,  przewidziana  w  polskiej  konstytucji,  
wymaga stu tysięcy podpisów, co czyni ją rzeczą niełatwą do realizacji. Musi 
być też kosztowna, bo trzeba ją najpierw ogłosić i rozpropagować w środkach 
masowego przekazu, a potem cała armia ludzi musi zebrać wymagane podpisy.  
Poza  tym  należy  zapytać,  ile  razy  w  historii  Polski  z  takiej  możliwości  
skorzystano? Prawo do referendum natomiast  nie jest  w konstytucji  zapisane 
jako  coś,  co  się  społeczeństwu  należy  i  za  każdym  razem  decyzję  o  jego 
ogłoszeniu podejmuje sejm lub prezydent  za zgodą senatu584. Jakieś regulacje 
prawne  dotyczące  ogłaszania  referendum  zdaje  się  istnieją  w  sprawach 
lokalnych, a zwłaszcza w kwestii odwoływania władz samorządowych, ale nie 
ma takich ogólnokrajowych uregulowań w sprawie możliwości kwestionowania 
ustaw,  konsultacji  społecznych  przy podejmowaniu  decyzji  najwyższej  wagi, 
sprzeciwu wobec działań władzy,  czy  współdecydowania o nowym kształcie 
prawa. Jakkolwiek władza czasem popiera ideę referendum i to tym bardziej, im 
bardziej przewidywany jego wynik jest zgodny z polityką rządzących. Mimo to, 
od  końca  II Wojny Światowej  referenda  ogólnokrajowe  ogłaszano w Polsce 
jedynie kilkakrotnie. Ważne decyzje  są nie tylko niekonsultowane za pomocą 
referendum, ale nie zawsze są podejmowane w zgodności z sondażami opinii  
publicznej i czasem zapadają nawet wtedy, gdy są z nimi sprzeczne. 

Drugą iluzją praworządności jest  często rozpowszechniana opinia,  że 
można wymusić  respekt dla prawa, które jest  tym bardziej  przestrzegane, im 
surowsze  są  sankcje  za  jego  nieprzestrzeganie.  Poglądowi  temu  często 
towarzyszy mniemanie, że systemem nakazów, zakazów i kar można skutecznie 
rozwiązywać  problemy  społeczne.  Tymczasem nie  da  się  prawem zarządzić 
równości, ani narzucić moralności, ani też wtłoczyć określonych przekonań. Nie 
da się też nakazać miłości,  można co najwyżej kogoś skłonić do udawania tego 
uczucia.  Można,  metodą  sankcji,  wymusić  posłuszeństwo,  ale  posłuszeństwo 
wymuszone  groźbami  i  karami  nie  przedstawia  sobą  wielkiej  wartości.  
Posłuszeństwo  wtedy  tylko  jest  cenne,  gdy  ktoś  jest  posłuszny  wyłącznie 
dlatego,  że uznaje  słuszność tego,  czemu jest  posłuszny.  W innym wypadku 
posłuszeństwo jest poddaństwem. Takie próby wymuszania posłuchu, czynione 

584 Istnieje również pewna społeczna inicjatywa z tym związana, ale wymaga ona co najmniej 
pięciuset  tysięcy podpisów i  wcale  nie  przesądza  o  referendum.  Sejm może  tę  inicjatywę 
odrzucić. 
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przez  niektóre  państwa  totalitarne,  kończyły  się  zawsze  niepowodzeniem. 
Albowiem  nie  da  się  prawem  nakazać  określonego  sposobu  myślenia. 
„Prawomyślność” narzucana przez systemy totalitarne jest jedynie deklaratywna 
i pozostaje  na ustach wielu,  ale nie w ich sercach.  Głęboko schowane myśli  
przeczą temu, co jest głoszone w oficjalnych hasłach. Prawo ma bowiem moc, 
aby zmusić do określonych zachowań, a nawet uwięzić ciało, ale nie ma takiej 
mocy, by zniewolić umysł.

Niestety, praworządność jest czasem traktowana w sposób skrajny, nie 
jako „rządy prawa”, ale jako „hegemonia prawa”. Przy takim jej pojmowaniu, to 
nie tyle  „prawo jest  dla ludzi”, ale raczej  „ludzie są dla prawa”.  Zwolennicy 
takiego  podejścia  chcieliby  niemal  wszystko  regulować  prawem,  głosząc 
zasadę: „to, co nie jest  dozwolone, jest  zabronione” i  wymuszać skuteczność 
wprowadzanych  przepisów  zaostrzaniem  kar.  Prowadzi  to  do  komplikacji 
prawa,  ku  czemu  zresztą  każde  państwo  w  jakimś  stopniu  zmierza,  stale 
powiększając  zbiór  ustaw zasadniczych  i  jeszcze bardziej  powiększając  ilość 
różnych  zarządzeń  wykonawczych.  Rozmaite  rozporządzenia  stają  się  dla 
urzędników i  funkcjonariuszy państwowych prawem ważniejszym od ustaw i 
czasem nawet są z nimi sprzeczne585.  Zasada derogacji  „Lex specialis derogat  
generali”586  dodatkowo przydaje urzędnikom władzy. W opasłych tomach ksiąg 
wciąż zmieniającego się prawa gubią się sami prawnicy, a jednak wciąż uparcie 
żąda  się  egzekwowania  zasady  „Ignorantia  iuris  nocet”,  która  głosi,  że 
nieznajomość  prawa  nie  uwalnia  od  odpowiedzialności  za  jego 
nieprzestrzeganie. Tej zasadzie brak logiki, bo jak można odpowiadać za coś, o  
czym się nie wie? Jest ona jednak utrzymywana wbrew logice tylko z powodu 
obawy, że w przeciwnym razie każdy mógłby się usprawiedliwiać tym, że nie 
wiedział587.

585 Np. na podstawie odpowiednich uregulowań prawnych poświadczenie dokonania wpłaty przez 
internet  metodami  bankowości  elektronicznej  ma  moc  prawną,  ale  zgodnie  z  innym 
rozporządzeniem nie  jest  ono  uznawane,  jak to  ma miejsce w przypadku  obowiązkowego 
ubezpieczenia  komunikacyjnego,  wymaganego  od  właścicieli  samochodów.  Dla  policji  
rozporządzenie to ma absolutny priorytet i kierowcy, który nie mają potwierdzenia z pieczątką  
i podpisem, są, a przynajmniej byli dotychczas, karani mandatami.

586 Przepis szczególny uchyla ogólny. Inne zasady derogacji to: „lex posterior derogat legi priori” 
(przepis późniejszy uchyla wcześniejszy) oraz „lex posterior generalis non derogat legi priori  
speciali”  (przepis  ogólny  późniejszy  nie  uchyla  przepisu  szczególnego  wcześniejszego).  
Zasady te uzasadnia się koniecznością eliminacji sprzeczności w prawie.  Jednak niektóre z 
nich opierają się właśnie na dopuszczaniu sprzeczności, w myśl twierdzenia, że „reguła może  
dopuszczać  wyjątki,  a  wyjątek  unieważnia  regułę”.  Aby jednak  zamaskować  absurdalność 
stosowania tego twierdzenia wymyślono powiedzenie, że „wyjątek potwierdza regułę”.

587 Wyjątek robi  się tylko  dla  niepoczytalnych,  o  których  na pewno wiadomo,  że nie wiedzą. 
Jednak w czasach  dzisiejszych  nikt  nie  jest  w stanie  znać  wszystkich  przepisów,  które  w 
dodatku podlegają ciągłym zmianom i reformom. Dlatego stosowanie tej zasady do całości  
prawa jest bezrozumne, a może być nawet pojmowane jako forma ataku władzy na obywateli.  
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Takie  podejście  do  prawa przypomina  nieco  następującą  opowieść  o 
zarządzaniu parkiem: W pewnym mieście jest piękny park, będący chlubą jego 
mieszkańców. Władze miasta powołały specjalny zarząd tego parku, który ma 
dbać o jego wygląd, a także powiększać go i modernizować. Zarządzający tym 
wspaniałym  obiektem  użyteczności  publicznej  snują  rozległe  wizje  rozwoju 
parku, a nawet zatrudniają w tym celu projektantów, którzy arbitralnie ustalają  
takie cechy parku, jak lokalizację i wygląd klombów, kształt i rozkład ścieżek 
itp. Następnie ustanawiają i wciąż udoskonalają szczegółowe prawa poruszania 
się  po  parku,  z  których  jednym  z  najważniejszych  jest  nakaz  „nie  deptać 
trawników”.  Okazuje  się  jednak,  że  w  praktyce  te  zasady  są  łamane  i  po 
pewnym czasie powstają nowe ścieżki, wydeptane przez użytkowników parku. 
Bywalcy parku często z poczuciem winy korzystają z tych wydeptanych ścieżek, 
mając  świadomość,  że łamią  prawo parkowe, ale  na ogół  nie  uświadamiając 
sobie, dlaczego tak się dzieje. Jednak zarządcy parku są przekonani, że jest tak 
dlatego,  iż  zbyt  małe  są  kary  za  nieprzestrzeganie  regulaminu  i  dlatego 
podejmują  działania  prowadzące  do  zwiększenia  stawek  mandatów  oraz 
zatrudniają dodatkowych pracowników do pilnowania parku. Te ich wysiłki nie 
przynoszą zbyt wiele. Wtedy zastanawiają się, czy podwyżka stawek mandatów 
nie była zbyt mała i pojawia się nawet myśl o karze więzienia. Nie mają pojęcia, 
że  w rzeczywistości  owo łamanie  prawa  parkowego  ma  miejsce  dlatego,  iż  
narzucony z góry projekt ścieżek nie odpowiada potrzebom społecznym. Ludzie, 
zgodnie  z  prawem naturalnym,  starają  się  zwykle  podążać  najkrótszą  drogą, 
dlatego często idą na skróty. Jest oczywiste, że jeśli trawnik jest kanciasty, to  
będą te kanty ścinać. Jest oczywiste, że jeśli  wytyczona droga zmusza ich do 
zbyt  długich  obejść,  to  będą  wydeptywać  nowe  ścieżki.  Dlatego  mądry 
projektant  parku  powinien  zawsze  na  swój  projekt  spojrzeć  z  tego  punktu 
widzenia  i  przeprowadzić  odpowiednie  obserwacje  zachowań  użytkowników 
parku, a nawet adaptować już wydeptane ścieżki. 

Nie można tworzyć prawa nie licząc się ze społeczeństwem588. Dlatego 
prawniczy  pozytywizm  ostatecznie  zawodzi.  Z  tego  samego  powodu  prawa 
zwyczajowe  są  bardziej  szanowane  i  przestrzegane  niż  wszelkie  prawa 
narzucone.  Parlamentarzyści nie mogą uchwalać takich praw, jakie im się 

Prawo powinno wyraźnie określić jakie przepisy prawa obywatele mają znać zawsze, a jakie 
tylko  w  określonych  okolicznościach  i  kto  wtedy  jest  odpowiedzialny  za  ich  właściwe 
poinformowanie.  Tłumaczenie  się  nieznajomością  prawa  mogłoby  mieć  wówczas  miejsce 
tylko  wtedy,  gdyby  dotyczyło  prawa,  którego  znajomość  nie  jest  wymagana,  lub  gdyby 
zaniedbano obowiązku pouczenia.

588 Często  przedstawiciele  władzy,  partii  politycznych  czy  nawet  konkretni  parlamentarzyści, 
forsując  określone  rozwiązania  prawne,  twierdzą,  że  to  właśnie  oni  są  przedstawicielami 
społeczeństwa  bo  to  właśnie  oni  zostali  wybrani,  ich  partia  wygrała  w demokratycznych 
wyborach  i  realizują  tylko  wolę  swych  wyborców.  Jeśli  jednak  napomknie  się  im  o 
referendum, to natychmiast kwestionują jego zasadność lub zmieniają temat rozmowy.
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żywnie podobają i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Przepisy nie 
mogą  zbytnio  rozmijać  się  z  istniejącą  tradycją  czy  z  oczekiwaniami 
społecznymi, bo inaczej nie będą szanowane. Prawo powinno być bowiem dla 
ludzi,  a  nie ludzie dla  prawa.  Jest  ono przestrzegane wówczas,  gdy cel  jego  
ustanowienia  jest  jasny  dla  wszystkich,  a  samo  prawo  jest  powszechnie 
uznawane za słuszne i potrzebne. Zatem to akceptacja społeczna, a nie strach, 
przesądza o respekcie dla prawa.

Powszechne nierespektowanie prawa ma kilka przyczyn. Może wynikać 
ono z priorytetowego traktowania prawa zwyczajowego, jak to ma miejsce w 
niektórych społecznościach, między innymi wśród Cyganów589. Może wynikać 
również z tego, że dane prawo jest sprzeczne ze społecznym poczuciem dobra i 
sprawiedliwości.  Szczególnie  pewne  przepisy  dotyczące  prawa  finansowego 
mogą wzbudzać wątpliwości. Wielu zadaje sobie pytania, na które nie znajduje 
ani racjonalnego, ani moralnego uzasadnienia. Dlaczego odsetki od bankowych 
rachunków i  lokat  podlegają  opodatkowaniu,  skoro  te  odsetki  w  przypadku 
większości lokat są tak małe, że na ogół nie rekompensują nawet inflacji, a w 
najlepszym razie sięgają niewiele ponad tę inflację? Dlaczego państwo żeruje na 
czyjejś  śmierci  żądając  od  najbliższej  rodziny  podatku  spadkowego590? 
Dlaczego trzeba płacić podatek za oglądanie telewizji591? Dlaczego trzeba płacić 

589 Np. polskie prawo uznaje za przestępstwo stosunki seksualne z osobami poniżej lat piętnastu. 
Romowie natomiast uważają, że prawo do podejmowania życia płciowego jest wyznaczone 
przez gotowość psychiczną i biologiczną, dlatego dopuszczają małżeństwa z osobami które nie 
osiągnęły  jeszcze  tego  wieku,  ale  osiągnęły  dojrzałość  płciową,  co  wyraża  się  nie  tylko  
cechami fizycznymi  ciała  i  zdolnością  rozrodczą,  ale  przede  wszystkim chęcią  utworzenia 
seksualnego związku. Jednak gdy fakt zawarcia takiego związku z trzynastolatką wyjdzie na 
jaw, polskie władze występują z oskarżeniem o pedofilię. Podstawowym argumentem przeciw 
takim  małżeństwom  jest  przekonanie,  że  zbyt  młoda  osoba  jest  niedoświadczona  oraz 
niedojrzała  psychicznie  i  dlatego   nie  jest  w stanie  podjąć trudu  opieki  nad  dziećmi i  ich 
wychowywania.  Ale  w  przeciwieństwie  do  polskiego  prawa,  które  całkowitą  władzę 
rodzicielską i odpowiedzialność za dzieci przypisuje tym, którzy je spłodzili, wśród Cyganów 
ważną  w  tym  rolę  odgrywają  rodzice  i  dziadkowie  młodego  małżeństwa,  którzy  bardzo 
pomagają młodszemu pokoleniu w obowiązkach rodzicielskich.

590 Jako przykład podajmy małżeństwo mieszkające w lokalu własnościowym, które z uwagi na 
małżeńską wspólnotę majątkową jest ich współwłasnością. Po śmieci męża żona musi zapłacić 
podatek  od  połowy  wartości  lokalu.  Są  co  prawda  pewne  limity  i  zniżki  dla  najbliższej  
rodziny,  ale  to  nie  zmienia  samego  faktu.  Nie  dość,  że  spotkała  ją  tragedia,  to  państwo  
wymierza jej jeszcze kopniaka.

591 Opłata  za  korzystanie  z  odbiornika  radiowego  i  telewizyjnego,  zwana  eufemistycznie 
abonamentem, jest w gruncie rzeczy podatkiem. W dawnych, komunistycznych czasach, kiedy 
wszyscy  oglądali  tylko  jeden,  a  następnie  zaledwie  dwa  programy  telewizyjne,  nazwa 
„abonament”  miała  jakieś  uzasadnienie.  Ale  dziś,  gdy  przeciętna  kablówka  oferuje 
kilkadziesiąt programów TV, a telewizja satelitarna oferuje ich kilkaset, nie ma powodu, by w 
ogóle  oglądać  telewizję  publiczną,  bo  można  ją  z  powodzeniem  zastąpić  czymś  innym. 
Głównym argumentem zasadności pobierania abonamentu jest fakt nieprzerywania programów 
na reklamy. Ale równocześnie rozdyma się do monstrualnych rozmiarów reklamy pomiędzy 
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podatek za to, że chce się coś komuś darować? Co można myśleć o państwie,  
które żąda podatku za dobroć?

Brak  przekonania  co  do  słuszności  zastosowania  danego  prawa 
połączony  z  łatwością  jego  ominięcia  i  wybiórczością,  a  czasem  nawet 
sporadycznością  jego  egzekwowania  sprawia,  że  określony  przepis  staje  się 
„chory”  lub  nawet  „martwy”.  Ponad  60%  właścicieli  telewizorów  i 
radioodbiorników nie płaci abonamentu. Jedna trzecia właścicieli komputerów 
ankietowanych przez magazyn PC World Komputer przyznaje, że ma powody, 
aby  obawiać  się  kontroli  legalności  oprogramowania  i  tylko  jedna  trzecia 
przyznaje, że ma w posiadaniu wyłącznie legalne zbiory592. Niezliczone rzesze 
internautów  ściągają  nielegalne  pliki  muzyczne  i  filmowe  z  legalnie 
działających serwerów, których nikt nie delegalizuje, a jeśli  nawet podejmuje  
się takie działania, to są one nieskuteczne. Z dużą łatwością można na bazarach  
i  giełdach  kupić  pirackie  nagrania  muzyki,  filmów  i  pirackie  kopie 
oprogramowania od sprzedających, którzy stoją tam dzień w dzień lub niedziela 
w niedzielę  i  nikt  ich nie  rusza.  Bez trudu można  spędzić  upojne  chwile  w 
agencjach  towarzyskich,  które  co  prawda  płacą  podatki,  ale  nie  za  tę 
działalność,  którą  faktycznie  prowadzą,  a  która  jest  prawnie  zabroniona.  Z 
łatwością można się zaopatrzyć w narkotyki nawet w szkołach. Bez problemu 
można  pędzić  bimber.  Przepisy  ruchu  drogowego,  a  także  wszelkie  inne 
usankcjonowane prawem reguły życia publicznego łamie się powszechnie i na 
co dzień. 

Są niewątpliwie prawa, które łamią tylko niektórzy. Morderstwo, gwałt, 
rozbój, rabunek, napad, kradzież, wymuszanie haraczu, działalność gangsterska 
i  mafijna – to przestępstwa popełniane przez niewielką grupę osób.  Ale są i 
takie  prawa,  których  nie  przestrzegają  miliony!  Nasuwa się  tu  pytanie:  Jeśli 
miliony łamią prawo, to czy świadczy to źle o tych milionach, czy o samym 
prawie? Odpowiedzi mogą być różne, a nawet sprzeczne. Zwolennicy surowego 
i represyjnego prawodawstwa odpowiedzieliby natychmiast, że ludzie masowo 
łamią prawo, bo taka jest ułomna natura człowieka i dzieje się to szczególnie 
wtedy, gdy prawo jest za łagodne, dlatego niewątpliwie należy je zmienić, by 
stało  się  bardziej  „dolegliwe”.  Opowiadają  się  więc  po  stronie  represyjnego 

programami.  Kiedyś,  po  stosunkowo  krótkim bloku  reklamowym następowały  zapowiedzi 
programowe, po czym nadawano właściwy program. Dziś blok reklamowy rozdziela się tymi 
zapowiedziami i staje się on faktycznie dwa razy dłuższy. Ponadto w przypadku niektórych 
programów  podejmuje  się  ostatnio  próby  wprowadzania  tzw.  „przerw  technicznych”  i 
nadawania w nich reklam. W sumie telewizja publiczna zarabia znacznie więcej na reklamach  
niż na abonamencie. Jak podała TVP, w 2006 roku wpływy z abonamentu wynosiły 525,4  
miliona zł, a wpływy z reklam wynosiły 1168 milionów zł.

592 Sonda przeprowadzona przez PC World Komputer i opublikowana w numerze 11/2007 na 
stronie 92.



571

prawa. Inni podkreślają, że prawo jest zazwyczaj nagminnie łamane wtedy, gdy 
ogranicza  podstawowe  prawo  człowieka  –  prawo  do  wolności,  a  zwłaszcza 
wtedy,  gdy  utrudnia  ono  zaspokojenie  jakichś  istotnych   ludzkich  potrzeb. 
Upatrują  więc  zła  w  samym  prawie,  stając  po  stronie  wolności  człowieka. 
Jeszcze  inni  przyczyny  powszechnego  łamania  prawa  znajdują  w 
nieskuteczności  wymiaru  sprawiedliwości,  obciążając  władzę  państwową 
odpowiedzialnością za nieegzekwowanie prawa.

W  rzeczywistości  istotnym  powodem  permanentnego  łamania 
niektórych  zakazów jest  to,  że  istnieje  duża  potrzeba  dokonania  zakazanego 
czynu połączona z dużą łatwością złamania prawa. Przypomina to sytuację, gdy 
w pobliżu pyska głodnego psa umieszczono świeżą,  pachnącą kiełbasę.   Czy 
można mieć pretensje do owego psa, że kłapnie zębami i chwyci  tę kiełbasę,  
którą mu się podsuwa pod nos? Można oczywiście uchwalić ustawę o zakazie 
kłapania  zębami  przez psy i,  aby ją  wyegzekwować,  wprowadzić  obowiązek 
zakładania im kagańców na stałe, z wyjątkiem pór na posiłki. Byłby to jednak 
martwy  przepis.  Analogia,  do  której  użyto  tu  psa,  może  wydawać  się 
niestosowna, bo przecież pies to tylko zwierzę, a człowiek to brzmi dumnie, ale  
możliwość sięgnięcia bez trudu po rzecz zabronioną jest tu niewątpliwie taka  
sama.  Łatwość  niepłacenia  abonamentu  radiowo-telewizyjnego,  wydeptania 
nowej  ścieżki  na  trawniku,  ściągnięcia  z  internetu  takiego czy innego pliku, 
zaopatrzenia  się  w  narkotyki,  kupienia  podróbki  czy  skopiowania  programu 
komputerowego  jest  tak  wielka,  jak  owo  kłapnięcie  zębami  przez  psa.  W 
przypadku korzystania z zasobów internetowych zwykle sprowadza się to tylko 
do jednego kliknięcia myszą. A internauci nie uważają posługiwania się myszą 
za  przestępstwo.  W  tym  cały  problem.  Zamiast  zlikwidować  serwer,  który 
oferuje nielegalne pliki, organizuje się od czasu do czasu naloty na internautów, 
którzy je z tego serwera ściągnęli. A oni czują się pokrzywdzeni, bo przecież nic 
złego nie zrobili – kliknęli tylko myszą. Poza tym nie im rozstrzygać, które pliki 
są legalne, a które nie, bo przecież odpowiedzialność za to powinien ponosić  
ten, który je rozpowszechnia. A skoro je rozpowszechnia, to widocznie wolno 
mu  to  robić.  Fakt  istnienia  i  funkcjonowania  serwera  jest  więc  dla  nich 
dowodem legalności.  Zadaniem władzy byłoby  więc  w pierwszej  kolejności 
zlikwidować  bądź  zablokować  ten  serwer,  co  radykalnie  zlikwidowałoby 
problem593.  Niestety,  tak się  zwykle  nie  dzieje.  Wytłumaczeniem jest  zwykle 
593 Nie chodzi tu tylko o internet. Jest to problem znany od lat. Już za czasów komunistycznych  

istnieli „cinkciarze” nielegalnie handlujący walutą, którzy latami wystawali pod tymi samymi 
bankami i nikt ich nie ruszał. Bywały meliny sprzedające alkohol, które funkcjonowały nawet  
przez trzydzieści  lat  i  każdy okoliczny mieszkaniec mógł  bez trudu  wskazać ich właściwy 
adres, a jednak też nikt ich nie likwidował.  Obecnie nic się w tej sprawie nie zmieniło na  
lepsze.  Na  bazarach  i  giełdach  można  bez  trudu  kupić  różne  podróbki,  płyty z  muzyką  i 
filmem, a także programy komputerowe. Ci sami ludzie oferują swój „towar” w tych samych 
miejscach  od  lat  i  nikt  tego  radykalnie  dotychczas  nie  zlikwidował.  Dlaczego?  Kiedyś 
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fakt, że serwer jest za granicą, gdzie prawo krajowe nie sięga. Ale handlarze 
bazarowi  i  giełdowi  nie  działają  za  granicą,  a  mimo  to  wciąż  funkcjonują. 
Nasuwają się więc pytania: Czy władza nie potrafi radykalnie rozwiązać tego  
problemu, czy też może nie chce go rozwiązać? A jeśli tak, to dlaczego? A może 
jednak zerwać z hipokryzją i zalegalizować to, czego szkodliwość społeczna jest  
znikoma,  a  czego  i  tak  nie  da  się  uniknąć?  Odpowiedzi  na  te  pytania 
pozostawmy każdemu do przemyślenia.

Reasumując trzeba powiedzieć, że masowość łamania prawa świadczy 
zazwyczaj  albo  o  rozmijaniu  się  prawa  z  aspiracjami  i  oczekiwaniami 
społecznymi  lub  o  dużej  łatwości  jego  nieprzestrzegania.  W  pierwszym 
przypadku prawidłowym rozwiązaniem jest likwidacja tego prawa, a w drugim 
–  likwidacja  źródła  łatwości  jego  złamania.  Prawo  powszechnie  łamane 
podważa  autorytet  państwa,  a  wybiórczo  stosowane  sankcje  za  jego 
nieprzestrzeganie  są  odbierane  jako  represjonowanie,  co jeszcze  bardziej  ten 
autorytet podważa, a nawet sprzyja wrogiemu nastawieniu wobec państwa. 

Trzecią iluzją praworządności  jest  przekonanie, że prawo jest  zawsze 
zrozumiałe  dla  wszystkich.  Jest  to  w  istocie  pobożne  życzenie  władzy 
państwowej i wielu parlamentarzystów, które jednak nie zawsze się spełnia. Na 
ogół  jest  tak,  że  im  wyższego  rzędu  jest  akt  prawny,  tym  bardziej  jest  
zrozumiały.  Konstytucje  na  ogół  nie  budzą  wątpliwości,  ale  w  gąszczu 
szczegółowych zarządzeń poruszają się po omacku nawet prawnicy. Istnieją też 
liczne wątpliwości interpretacyjne,  co niekiedy wymaga zamawiana ekspertyz 
prawnych, które zresztą nie zawsze usuwają te wątpliwości. Nikt nie ma na ogół 
wątpliwości  co  do  zasad  głoszonych  przez  systemy  etyczne  i  zawartych  w 
religijnych  przykazaniach,  takich  jak  „nie  zabijaj”  czy  „nie  kradnij”,  ale 
konieczność rozliczenia się z fiskusem, przebrnięcia przez przepisy celne, czy 
czynności związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy, spędzają wielu 
ludziom  sen  z  powiek.  Nikt  nie  kwestionuje  prawa,  które  karze  tych,  co 
krzywdzą  innych  i  zadają  im  ból.  Jednak  wielu  nie  rozumie  prawa,  które 
poprzez  system  niezrozumiałych  zakazów  bądź  nakazów  tłamsi  wolność 
człowieka, a niekiedy nawet uniemożliwia mu czynienie dobra. 

Niewątpliwie  prawo  powinno  być  zrozumiałe  i  to  nie  tylko  w  tym 
znaczeniu, że nie może zawierać bełkotu, ale również musi być pojęty sens jego 
ustanowienia. Jeżeli ludzie nie rozumieją o co chodzi w danym prawie, to skąd 
mogą wziąć zachętę, by go przestrzegać? Obawa przed karą nie jest najlepszą  
motywacją. Ludzie nie mogą traktować prawa jako narzucone przez państwo zło 
konieczne, ale muszą  je  akceptować.  Mówiąc bardziej  patetycznie  –  prawo 

tłumaczono to brakiem świadków, niechęcią ludności do współpracy, itp. Dziś, gdy zmieniły 
się przepisy, organa ścigania mają większe uprawnienia i gdy istnieje możliwość tzw. „zakupu  
kontrolowanego”, takie tłumaczenia nie byłyby wiarygodne. Dlaczego więc jest tak, jak jest?
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musi przenikać duch społeczny. Z tego powodu właśnie prawo zwyczajowe jest 
szanowane, bo jest rozumiane i uznawane. Ale czy może być zrozumiałe prawo, 
które z jednej strony wsadza człowieka na dziesięć lat do więzienia tylko za to,  
że  wypalił  dwa  papierosy,  w  których  zamiast  tytoniu  była  inna,  choć  nie 
bardziej  niż  tytoń  szkodliwa  roślina,  a  z  drugiej  strony  pozwala  każdemu 
pełnoletniemu  obywatelowi  nabyć  tyle  alkoholu  ile  tylko  zapragnie  i  potem 
zapić  się  na  śmierć?  Czy  może  być  zrozumiałe  prawo,  które  chce  usunąć 
prezydenta miasta z urzędu tylko dlatego, że spóźnił się dwa dni ze złożeniem 
oświadczenia majątkowego? Czyż nie ma on prawa do błędu? Czy może być 
zrozumiałe  prawo,  które  karze za  kłusownictwo  kogoś,  kto  przygarnął  małą, 
pozbawioną  matki  sarenkę?  Czy może  być  zrozumiałe  prawo,  które  niszczy 
finansowo  właściciela  piekarni  tylko  dlatego,  że  nie  chciał  wyrzucać 
czerstwego, niesprzedanego pieczywa na śmietnik i rozdawał je biednym? Czy 
może być zrozumiałe prawo, które rujnuje pomysłowego przedsiębiorcę tylko 
dlatego, że jakiś urząd zinterpretował je „po swojemu”? I czy na tym polega 
praworządność?  Czy  może  być  zrozumiałe  prawo,  które  karze  dyrektora 
więzienia tylko dlatego, że wpłacił kaucję w wysokości 40 złotych za umysłowo 
chorego, ubezwłasnowolnionego skazanego, który ukradł batonik za 99 groszy? 
I czy może być zrozumiałe oświadczenie sędziny, że takie działanie dyrektora  
jest  szkodliwe  społecznie?594 Żadne  sprawiedliwe  prawo  nie  może 
uniemożliwiać  czynienia  dobra,  ani  zbytnio  ludzi  ograniczać.  Niestety  w 
polskim i  nie  tylko  polskim  wymiarze  sprawiedliwości,  wśród  osób  z  nim 
związanych, dominuje postawa, którą można by nazwać „ślepym, prawniczym 
legalizmem”. Jej symbolem są zawiązane oczy Temidy595. Jednak taki stosunek 
do prawa powoduje jego dehumanizację, w wyniku której absolutny priorytet  
mają paragrafy, a wszystko to, co w ludziach ludzkie, traci na znaczeniu. Mimo 
to, a może właśnie dlatego, należy z całą stanowczością podkreślić, że prawo, 
które  karze  za  czynienie  dobra,  jest  chore.  Sztywność  przepisów, 
nieuwzględnianie  sytuacji,  których  ustawodawca  nie  zawarł  w paragrafach  i 
absolutny priorytet litery prawa, powoduje, że wymiar sprawiedliwości często 
bywa  niesprawiedliwy.  Nawet  prawo  karzące  za  niezapięcie  pasów  w 
samochodzie  może  wzbudzać  wątpliwości,  bo  chociaż  w  większości 
przypadków użycie pasów jest pomocne, a czasem nawet ratuje życie, to jednak 
niekiedy zabija.  Być  może właśnie  z tego powodu zginęła  para  policjantów,  
którzy będąc w nienaturalnej pozycji i znajdując się w szoku powypadkowym, 

594 Podstawą skazania  dyrektora  zakładu  karnego było  to,  że zgodnie  z  prawem kaucję  może 
wpłacić  tylko  rodzina,  podczas  gdy  ów  dyrektor  z  więźniem  nie  był  spokrewniony.  W 
odczuciu społecznym dyrektor ten nie tylko nikomu nie zaszkodził, ale przeciwnie – naprawił  
błąd  prawa,  jaki  powstał  poprzez  skazanie  na  więzienie  chorego  psychicznie,  
ubezwłasnowolnionego człowieka bez zasięgnięcia opinii biegłego. 

595 Według oficjalnej interpretacji  ślepota Temidy symbolizuje bezstronność sądu, ale cóż to za  
bezstronność, która nie widzi tego, wobec czego ma być bezstronna? 
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nie  mogli  się  uwolnić  z  pasów  i  zatonęli  w  samochodzie,  który  wpadł  do 
przydrożnego  zbiornika  wodnego596.  Czy  zatem  nie  należałoby  decyzji  o 
zapięciu  bądź  niezapięciu  pasów  pozostawić  kierowcy  i  pełnoletnim 
pasażerom?597. 

Niestety, prawo często bywa niezrozumiałe i nie zawsze traktowane jest 
jako  coś,  co służy wspólnemu dobru,  lecz czasem jawi  się  jako  coś,  co  ma 
służyć  tylko  określonej  grupie  społecznej,  lub  nawet  jest  postrzegane  jako 
fanaberia  ustawodawcy.  Wówczas  stojące  na  straży  takiego  prawa  państwo, 
które winno bronić obywateli, wydaje się być ich wrogiem, przed którym pewne 
rzeczy trzeba ukrywać, a nawet przed którym trzeba się bronić. W Polsce taki  
pogląd ma bardzo głębokie korzenie sięgające czasów zaborów. Był umacniany 
podczas  okupacji  hitlerowskiej  i  w  czasie  narzuconych  Polakom  rządów 
komunistycznych.  Obca  władza  prawie  zawsze  jawiła  się  wówczas  jako 
„nieprzyjaciel”,  a  wymuszone  przez  nią  prawo  skłaniało  do  jego  łamania. 
Prowadziło  to  nie  tylko  do  szlachetnych  działań,  jak  np.  potajemnej  nauki 
języka  polskiego  podczas  zaborów,  czy  organizowania  tajnych  wykładów w 
czasie okupacji, ale także do dość powszechnego rozkradania przedsiębiorstw i 
innych instytucji państwowych zwłaszcza w czasach komunistycznych598. 

Przy  dokonywaniu  różnych  rozstrzygnięć,  podejmowaniu  decyzji  i 
wydawaniu  orzeczeń  najczęściej  bierze  się  pod  uwagę  „literę  prawa”,  a  nie  
uwzględnia  się  jej  „ducha”.  Przykładem  niech  będzie  prawo  drogowe. 
Prawdziwym celem tego prawa,  zgodnym z jego „duchem”,  jest  zwiększenie 
bezpieczeństwa  ruchu  komunikacyjnego,  więc  jeśli  ktoś  przebiegł  na 
czerwonym  świetle  wywołując  karambol  czy  nawet  tylko  ostre  hamowanie 
samochodów,  to  niewątpliwie  postąpił  niezgodnie  nie  tylko  z  literą,  ale  i  z 
duchem prawa. Ale jeśli ktoś uczynił to samo na drodze o dobrej widoczności 
na pół kilometra w obie strony i w tym czasie na owej drodze nie było żadnego 
pojazdu, to naruszył  tylko literę prawa, pozostając w zgodzie z jego duchem. 
Ani sobie, ani nikomu innemu przecież nie zagroził. Może zauważyłby to dobry 

596 Chodzi  o  wydarzenie  autentyczne.  Policjanci  otrzymali  polecenie  odwiezienia  do  domu 
przełożonego  i  w  drodze  powrotnej  mieli  wypadek,  w  wyniku  którego  samochód  wpadł  
odwrócony  kołami  do  góry  do  stawu  wypełnionego  wodą  i  zatonął.  Znajdujące  się  w 
samochodzie osoby, kobieta i mężczyzna, utopili się.

597 Tego typu ograniczenia wyrażają brak zaufania wobec dorosłego człowieka i traktują go jak  
przedszkolaka. Pomijając to, iż jest to forma ubezwłasnowolniania, taki nakaz kogoś, kto ma 
naturę ryzykanta, wcale nie powstrzyma od ryzyka.

598 Propaganda  komunistyczna,  po  nacjonalizacji  środków  produkcji,  lansowała  pojmowanie 
obiektów państwowych, a zwłaszcza przedsiębiorstw, jako tzw. „własności społecznej”, czyli  
jako  czegoś,  co  należy  do  wszystkich.  Jednak  w  przekonaniu  wielu  ludzi  tych  czasów 
dominował pogląd, jeśli jakieś mienie należy do wszystkich, to tym samym do nikogo. Zatem 
jego uszczuplanie nie jest tak moralnie naganne, jak okradanie bliźnich.  Dlatego też często 
czerpano korzyści z własności państwowej, w takim stopniu, w jakim to tylko było możliwe.
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sędzia.  Ale  w  takich  błahych  przypadkach  sądy  nie  są  wykorzystywane599 i 
sprawa  zwykle  kończy  się  na  bezlitośnie  wymierzonym  przez  policjanta 
mandacie, którego obchodzi tylko fakt, że w momencie, gdy ktoś był na jezdni, 
paliło  się  czerwone  światło600.  Innego  przykładu  bezmyślnego  prymatu 
literalnego prawa nad logiką i mądrością dostarczyło samo życie. W czerwcu 
2007 strajkujący lekarze postanowili  wypisywać  recepty bez numeru PESEL. 
Zgodnie  z  literalnym  traktowaniem  prawa,  taka  recepta  nie  może  być 
zrealizowana, bo brakuje koniecznego wpisu.  Pacjent sam tego wpisu też nie 
może dokonać, bowiem, jak tłumaczono w wiadomościach niemal wszystkich 
stacji  telewizyjnych,  „byłoby  to  fałszerstwo”.  Jak  dziwne  i  pokrętne  jest  to 
literalne  traktowanie  prawa!  Bo  czy  może  być  fałszerstwem  prawda?  Jeśli  
pacjent, działając zresztą w stanie „wyższej konieczności”, wpisze na recepcie 
swój prawdziwy PESEL, wówczas jedynie uzupełnia to, czego lekarz zaniedbał 
– on wnosi tylko do tej recepty prawdę, której tam brakowało. Gdyby wpisał 
jakiś  fałszywy  PESEL  lub  ingerował  w  treść  samej  recepty,  to  oczywiście 
byłoby to niedopuszczalne. Ale czy jest niedopuszczalne uzupełnienie czyjegoś 
zaniedbania? Czy jest niedopuszczalne pomaganie biednym i bezdomnym albo 
wyrażanie miłości do zwierząt? Czy zatem prawda nie powinna mieć priorytetu 
nad  nieprzemyślanym,  niedopracowanym i  głupim prawem?  Dlaczego prawo 
nie miałoby być oparte na logice i mądrości, po to, aby służyć, a nie po to, by 
krępować? 

To właśnie z powodu bezdusznego, literalnego traktowania prawa karze 
się  surowo  amatora  niezwykłych  wrażeń,  przyjaciela  zwierząt,  dobroczyńcę, 
pomysłowego  przedsiębiorcę,  kierującego  się  prawym  sumieniem  dyrektora 
więzienia, a nawet usiłuje się pozbawić funkcji  prezydenta miasta. Cóż złego 
oni uczynili? Czy ograbili kogoś? Czy w jakikolwiek inny sposób zaszkodzili 
komuś?  Czy doprowadzili  kogoś  do  płaczu?  Czy sprawili  komuś  ból?  Czy 
przyczynili  się  do czyjegoś  nieszczęścia?  Oczywiście  nie,  ale  „dura lex,  sed  
lex”. Prawo musi być twarde i trzeba ich ukarać. Tymczasem twarde prawo nie 
599 Odmowa zapłacenia mandatu kiedyś kończyła się przed tzw. „kolegium do spraw wykroczeń”, 

którego następcą jest dziś „sąd grodzki”. Jednak te instytucje wierzą raczej policjantom „na 
słowo”, a udowodnić tu cokolwiek jest bardzo trudno.

600 Fakt  autentyczny,  chociaż  sprzed  wielu  lat:  Pieszy,  idąc  normalnym,  typowym  krokiem 
marszowym  wkracza  na  jezdnię  przy  zielonym  świetle,  w chwilę  potem światło  zaczyna 
pulsować, po czym, gdy pieszy zbliża się do połowy jezdni, zapala się czerwone. Znajdujący 
się na skrzyżowaniu policjant ma w tym czasie głowę odwróconą w inną stronę i  tego nie 
widzi.  Jednak w końcu  spogląda  w drugą  stronę i  ujrzawszy pieszego  przechodzącego na 
czerwonym świetle gwiżdże i wypisuje mu mandat. Nie pomagają żadne tłumaczenia pieszego, 
że  gdy  wkraczał  na  jezdnię,  paliło  się  zielone  światło.  Mandat  zostaje  bezwzględnie 
wyegzekwowany.  Oczywiście  istnieją  różne  instytucje  odwoławcze,  ale  na ogół  nic  to  nie 
przynosi, ponieważ zwykle daje się wiarę policjantowi, traktując wszystkich innych, zwykłych,  
szarych obywateli jak potencjalnych przestępców. Każdy, wchodząc w konflikt z władzą i nie 
mając przy tym mocnych dowodów lub wpływowych znajomych, stoi na przegranej pozycji.
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tyle karze, co rani. Jest tak, bo powierza się prawo ślepocie. A taka właśnie jest  
Temida. Jakże można rozstrzygać mądrze, jeśli się ma zawiązane oczy? Ślepota 
Temidy nie przynosi ze sobą bezstronności lecz tylko nieudolność. Albowiem 
naprawdę  bezstronni  są  tylko  ci,  którzy  umieją  patrzeć.  Wymóg  literalnego 
traktowania  prawa  jest  aktem nieufności  wobec  tych,  którzy tworzą  wymiar 
sprawiedliwości, a przede wszystkim – brakiem zaufania do ich mądrości. Król 
Salomon  mógł  się  posługiwać  mądrością,  bo  sam  stanowił  prawo,  ale 
współcześni sędziowie nie zawsze mogą sobie pozwolić na mądrość,  bowiem 
muszą  przestrzegać  litery  prawa601.  Nawet  jeśli  jest  to  niedorzeczne602. 
Tymczasem  to  duch  prawa,  wsparty  mądrością,  logicznym  myśleniem  i 
prawym  sumieniem,  a  nie  jego  litera,  winien  mieć  zawsze  najwyższy 
priorytet. 

Jeśli  nawet  cel  ustanowienia  danego  prawa  czy  uchwalenia  danej  
ustawy jest jasny, to nierzadko samo prawo jest pogmatwane, dopuszcza różne  
interpretacje i przyprawia o ból głowy nawet prawników. A co ma powiedzieć 
zwykły obywatel, jeśli dwóch wybitnych i utytułowanych profesorów prawa te 
same fakty ocenia zupełnie przeciwnie? Jeden z nich twierdzi że wszystko jest  
zgodne z prawem, a drugi dopatruje się jego naruszenia. Czy jest możliwe, by 
przeciętny  obywatel  wykazywał  się  znajomością  prawa,  jeśli  często  jego 
nieznajomość publicznie wytykają sobie politycy, w tym utytułowani prawnicy? 
Takie  wypowiedzi  ostatnio  dość  często  słyszymy  w  środkach  masowego 
przekazu. Już samo zamawianie ekspertyz prawnych jest porażką prawa. I żeby 
były one chociaż jednoznaczne! Na domiar złego, projektanci ustaw, działając 
często w pośpiechu na określone zapotrzebowania polityczne, pozostawiają w 
przepisach  wiele  nieprzemyślanych  i  niedopracowanych  miejsc,  nakładając 
obowiązek ich dopracowania na organa wykonawcze.  Pozostawienie ciemnych 
plam niejasności  w ustawach owocuje  gąszczem przepisów wykonawczych  i 
jeszcze  bardziej  to  prawo  gmatwa.  Takie  działanie  dowodzi  tylko  tego,  że 
ustawodawca za bardzo się spieszył, lub nie miał do końca skrystalizowanego 
pomysłu  i  usiłował  przerzucić  obowiązek  dopracowania  ustawy  na  kogoś 
innego. Ale co byśmy pomyśleli np. o pisarzu, który w swej książce pozostawił 

601 Typowym wytłumaczeniem niemal każdego sędziego jest  stwierdzenie,  że nie może się on 
kierować tylko zasadami etycznymi, mieć wyłącznie na względzie dobro społeczne czy nawet 
przeciwstawić  się  absurdalności  zastosowania  konkretnego  prawa  w  jakimś  szczególnym 
przypadku, bo jest obowiązany kierować się literą prawa. Taka wypowiedź zwykle zaczyna się 
od słów „Sąd nie ma możliwości...”, itd. Tak też uzasadniano wyrok, jaki zapadł w sprawie  
właściciela piekarni,  który chciał  być dobry dla biednych  i  rozdawał czerstwy chleb,  który 
powinien był zniszczyć. Za rozdawanie chleba ma teraz zapłacić dwieście kilkadziesiąt tysięcy 
złotych! Chciałoby się powiedzieć: „Gesetz, Gesetz, über alles!”.

602 Autentycznym przykładem takiej niedorzeczności jest wzywanie w roku 2009 do stawienia się 
w  sądzie  osoby  urodzonej  w  roku  1783.  Jak  widać,  bezmyślne  procedury  sądowe  mają 
absolutny priorytet i górują nawet nad zdrowym rozsądkiem. 
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puste kartki, zalecając czytelnikom, by sobie dopisali brakujący tekst? A gdyby 
tak czynili kompozytorzy ze swoją muzyką lub naukowcy ze swymi teoriami? A 
co by było, gdyby wynalazcy patentowali niedopracowane wynalazki, a firmy 
farmaceutyczne sprzedawały nie do końca sprawdzone leki?

Czwartą iluzją praworządności jest wiara, że prawo jest jednakowe dla 
wszystkich.   Idea  równości,  w  tym  również  wobec  prawa,  jest  stosunkowo 
młoda i niejednokrotnie rodziła się wraz z różnymi ruchami rewolucyjnymi. W 
starożytnym Rzymie inaczej prawo traktowało patrycjuszy, inaczej plebejuszy, a 
jeszcze  inaczej  niewolników,  którzy  prawie  żadnych  praw  nie  mieli.  W 
systemach  prawa  pałacowego  „równość  wobec  prawa”  wyrażała  się  w 
jednakowym posłuszeństwie wobec władcy i  w niczym więcej.  W feudalnej, 
średniowiecznej Europie zupełnie inaczej wyglądała sytuacja możnowładców, a 
zupełnie  inaczej  – lenników czy wasali.  Faktyczna  nierówność wobec prawa 
utrzymywała się więc niemal przez cały czas historii  ludzkości. W Polsce,  w 
sposób dosadny była wyrażana poprzez przysłowie: ”Co wolno wojewodzie, to 
nie tobie smrodzie”. Egalitaryzm stał się jednym z głównych haseł dopiero w 
czasie rewolucji francuskiej oraz stał się celem socjalizmu utopijnego, a potem 
marksizmu  i  leninizmu,  czy  różnych  późniejszych  nurtów  socjalistycznych. 
Dotyczył  on  jednak  nie  tylko  równości  wobec  prawa,  ale  także  równości  
społecznej.  W  czasach  współczesnych,  pomijając  nurty  skrajnie  lewicowe, 
równość społeczna jest pojmowana wyłącznie jako równość szans, natomiast w 
pojmowaniu równości dominuje równość wobec prawa. Prawo jednakowe dla 
wszystkich jest czymś, czym chlubi się każda demokracja. Ale czy słusznie?

Prawo,  przynajmniej  w  teorii,  nie  stwarza  zbyt  wielu  nierówności. 
Jednym z bardziej widocznych przykładów niejednakowego traktowania przez 
prawo są różne jego zapisy w odniesieniu do obu płci, co implikuje różnice w 
dostępności do pewnych zawodów, a także różnice w wynagrodzeniach, które 
dla  kobiet  są  zwykle  niższe.  Młode  kobiety  są  dyskryminowane  również 
dlatego, że pracodawcy boją się, iż zajdą w ciążę, pójdą na urlop macierzyński,  
a  opieka  nad  dzieckiem  będzie  się  odbywać  kosztem  jakości  ich  pracy. 
Niejednakowe  dla  obu  płci  prawa  emerytalne  w  Polsce  stanowią  natomiast 
pewien  rodzaj  dyskryminacji  mężczyzn,  gdyż  kobiety  o  pięć  lat  wcześniej  
przechodzą na emeryturę, a żyją przeciętnie osiem i pół roku dłużej603. Pobierają 
więc  emeryturę  średnio  przez  ponad  18  lat,  podczas  gdy mężczyźni,  dłużej  
pracując, korzystają z emerytury przeciętnie tylko niewiele ponad 5 lat. Różnice 
w  traktowaniu  płci  dopełnia  niejednakowy  stosunek  mężczyzn  i  kobiet  do 
służby wojskowej.

603 Dane  z  2005  roku,  według  Multimedialnej  Encyklopedii  „Wiem”,  edycja  2006:  średnia 
długość życia w Polsce – mężczyźni 70,3 lata, kobiety 78,8 lat. 
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Inny rodzaj  nierówności  wobec  prawa  wiąże  się  zamożnością  danej 
osoby.  W sprawach karnych biednemu przydziela  się obrońcę z urzędu,  a w 
sprawach  cywilnych  może  on  liczyć  tylko  na  siebie.  Bogaty  może  zawsze 
wybierać  spośród  najlepszych  adwokatów.  Biedny  nie  ma  szans  na  zapłatę 
poręczenia  majątkowego,  chyba,  że  ma  od  kogo  pożyczyć.  Bogaty  może 
„wykupić”604 się z aresztu za dużą kwotę – czasem nawet są to miliony złotych. 
Prawo, choć w teorii równe dla wszystkich, w praktyce uprzywilejowuje ludzi 
zamożnych. Mają oni większe szanse i możliwości nie tylko dlatego, że stać ich 
na kaucję  czy na dobrego adwokata,  ale  przede wszystkim dlatego,  że są  to 
zwykle ludzie wpływowi, mający szerokie kontakty i znajomości. Dodatkowego 
splendoru dodaje im zwykle pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko. Tacy 
ludzie  mogą  czasem  wiele  załatwić  tylko  jednym  telefonem,  czy  krótką 
rozmową w cztery oczy. Siła pieniądza, która za nimi stoi, jest zawsze bardzo 
mocnym argumentem. Biedny natomiast może liczyć tylko na na Pana Boga.

Nierówność wobec prawa jest również powodowana wybiórczym jego 
stosowaniem.  Wpływ  na  to  może  mieć  wszystko  –  wiek,  płeć,  wygląd 
zewnętrzny,  kolor  skóry,  wykształcenie,  stan  majątkowy,  pochodzenie 
społeczne, aktualna pozycja społeczna, popularność, znajomości i wiele innych 
czynników.  Czasami  są  to  sprawy  drobne,  gdy  np.  policjant  odstępuje  od 
wypisania mandatu tylko dlatego, że wykroczenie drogowe zostało popełnione 
przez znaną i popularną aktorkę czy piosenkarkę,  niekiedy jednak tuszuje się 
poważniejsze sprawy, jak np. wybryk synalka jakiegoś prominenta, który jadąc 
po  pijanemu  samochodem  „kasuje”  przy  okazji  kilka  innych  samochodów. 
Bywa również i tak, że grupa VIP-ów udaje się na polowanie, na którym zdarza 
się  nieszczęśliwy wypadek  i  ktoś  zostaje  śmiertelnie  postrzelony,  być  może 
przez jednego z tych VIP-ów, a usiłuje się potem „wrobić” w ten wypadek inną, 
zupełnie  niewinną  osobę.  W  Stanach  Zjednoczonych,  szczególnie  do  końca 
pierwszej  połowy  XX  wieku,  dawała  się  zauważyć  duża  nierówność 
spowodowana  kolorem  skóry605.  W  niektórych  południowych  stanach 
obowiązywała  nawet  segregacja  rasowa,  w  wyniku  której  np.  na  stacjach 
benzynowych  biali  tankowali  od frontu,  a Murzyni  –  na zapleczu,  obie  rasy 
jeździły  oddzielnymi  autobusami  lub  przynajmniej  wchodziły  oddzielnymi 
wejściami,  w  restauracjach  i  innych  lokalach  użyteczności  publicznej  były 

604 Oczywiście nie jest to zapłata za wolność, ale raczej rodzaj zastawu, który ma być zwrócony.  
Jeśli jednak ktoś, świadom, że czeka go długoletnie więzienie, potajemnie wyjedzie i zniknie  
gdzieś na antypodach, to wówczas staje się to faktycznie rodzajem zapłaty za wolność.

605 Nasilające się protesty w drugiej połowie XX wieku, którym skutecznie przewodził pastor i  
polityk murzyński Martin Luter King, doprowadziły do zniesienia segregacji rasowej i innych  
dyskryminujących  Murzynów  przepisów.  Dziś  mają  oni  tak  dobrze  wykształconych 
prawników  i  tak  silne  organizacje,  że  nawet  nauczyciel  w  szkole  boi  się  postawić  
murzyńskiemu  uczniowi  ocenę  niedostateczną,  i  często  nie  czyni  tego,  aby  nie  być 
posądzonym o rasizm.
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wydzielone miejsca dla czarnych, a niekiedy nie wolno było im nawet z nich w 
ogóle korzystać606. We wszystkich stanach bezwzględnie egzekwowano kary za 
wszelkie  wykroczenia  i  drobne  przestępstwa  wobec  Murzynów i  Latynosów, 
natomiast wobec białych często stosowano taryfę ulgową. Rasizm bywał nawet 
przyczyną  wielu  tragedii,  jak  w  przypadku  znanej  murzyńskiej  śpiewaczki 
bluesowej  Bessie  Smith,  która  w  1937  roku  uległa  wypadkowi 
samochodowemu, a najbliższy szpital nie chciał udzielić jej pomocy ze względu 
na kolor skóry. Zmarła, zanim dowieziono ją do następnego szpitala. 

Wybiórczość  prawa  jawi  się  również  sporadycznym  stosowaniu 
„dogorywających” lub „martwych” przepisów i to tylko wtedy, kiedy naruszenie 
prawa zostaje z jakichś powodów ujawnione. Jako przykład można podać ulicę 
znajdującą się w tzw. „strefie osiedlowej”, gdzie prędkość jest ograniczona do 
30 km/godz. Dziennie przejeżdżają tam dziesiątki, a czasem setki pojazdów, z 
których przeważająca większość przekracza ten limit, a niekiedy osiąga nawet 
60 km/godz. Kierowcom to ewidentne naruszenie przepisów uchodzi bezkarnie 
przez całe lata, a liczba kierowców, którzy na tej ulicy złamali prawo drogowe 
wyraża się już w dziesiątkach tysięcy. Wszystko przebiega bezkonfliktowo, aż 
wreszcie  któremuś  z kierowców zza stojącego samochodu wyskakuje  wprost 
pod koła dziecko, które ginie w tym wypadku. Powołany w wyniku wszczętego 
postępowania rzeczoznawca, na podstawie śladów przebytej  drogi hamowania 
wylicza,  że  prędkość  pojazdu  musiała  wynosić  co  najmniej  50  km/godz. 
Dopiero teraz to przekroczenie dozwolonej prędkości zostaje wykryte i uznane 
za  główną  okoliczność  obciążającą,  co  ma  znaczący  wpływ  na  wysokość 
wyroku.  Jednak  ów  nieszczęsny  kierowca  może  mieć  żal  do  wymiaru 
sprawiedliwości,  bo przecież tysiące innych kierowców robiło to samo co ten 
ukarany, ale tylko on miał „pecha” i „zapłacił” za wszystkich. Gdyby dziecko 
wyskoczyło  kilka  minut  wcześniej  lub  kilka  minut  później,  konsekwencje 
poniósłby ktoś inny.  Prawo działa więc tu na zasadzie „na kogo wypadnie, na 
tego  bęc”.  Na  tej  samej  zasadzie  tylko  nieliczni  ponoszą  konsekwencje 
niepłacenia  abonamentu  radiowo-telewizyjnego,  podczas  gdy  aż  60% 
posiadaczy  telewizorów  go  nie  płaci607.  Wiele  osób  prowadzi  regularną 
działalność  handlową   bez  płacenia  podatków  korzystając  z  różnych  aukcji 
internetowych,  a  niewielu  jest  za  to  karanych.  Podobnie  martwym,  jak 
dotychczas, przepisem jest zakaz wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych na śmietnik oraz obowiązek ich recyklingu lub utylizacji608.

606 W Europie taka segregacja została na krótko przywrócona prze hitlerowskie Niemcy, gdzie na  
terenach okupowanych często można było ujrzeć napis „NUR FÜR DEUTSCHE” (Tylko dla 
Niemców).

607 Źródłem tej informacji są wiadomości telewizyjne.
608 Dzieje  się  tak  dlatego,  że  nie  zapewniono  skutecznych  mechanizmów  odbierania  i 

przekazywania tych przedmiotów do odpowiednich punktów przemiany. Wprawdzie nałożono 
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 Niekiedy  wybiórczość  egzekwowania  prawa  nie  wynika  z 
niemożliwości  pełnej  kontroli,  ale  jest  rezultatem  świadomego  zaniechania. 
Lokalne  władze  czasem przymykają  oczy na  pewne sprawy i  chociaż  często 
doskonale  wiedzą,  kto  w  danej  miejscowości  pędzi  bimber,  zajmuje  się 
nielegalnym handlem, czerpie zyski z nierządu lub w jakiś inny sposób narusza 
prawo,  nic  w  tej  sprawie  nie  robią.  Gdy  jednak  sprawa  zostaje  ujawniona 
publicznie lub wpłynie oficjalny donos, zmuszeni są do podjęcia odpowiednich 
działań. Np. w Stanach Zjednoczonych, zdominowane przez mormonów władze 
stanu  Utah  długo  przymykały  oczy na  zdarzające  się  wśród  wyznawców tej  
religii przypadki poligamii609. Dopiero nakręcenie i rozpowszechnienie filmu o 
jednej z takich rodzin zmusiło je do wszczęcia postępowania karnego. W Polsce 
przymykanie oczu na łamanie prawa jest dość częstym zjawiskiem, począwszy 

obowiązek  przyjęcia  zużytych  urządzeń  przez  sklepy,  w  których  dokonuje  się  zakupów 
nowego  sprzętu,  ale  nie  nałożono  bezwzględnego  obowiązku  darmowego  zabrania  i 
odwiezienia ich od klienta. Najczęściej tylko renomowane sklepy firmowe lub wielkie sieci 
handlowe odbierają stary sprzęt przy dostarczeniu nowego.  Sklepy internetowe kpią sobie z 
tych przepisów ogłaszając zwykle w swych regulaminach, że zajmą się recyklingiem starego 
sprzętu, jeśli klient wyśle go do nich na swój koszt. Kto będzie chciał płacić duże pieniądze za  
dowiezienie, czasem na drugi koniec Polski, ciężkiego starego telewizora, pralki czy lodówki? 
Znacznie  prościej  wynieść  je  na  śmietnik  po  cichu  pod  osłoną  nocy.  Można  je  jeszcze 
przedtem rozczłonkować,  np.  kineskop telewizora potłuc na kawałki i wyrzucić jako szkło, 
obudowę pociąć na kawałki i wynieść jako plastik, a płytki drukowane połamać i wyrzucić do 
kubła. Nawiasem mówiąc jest dużo przesady w określaniu wszystkich urządzeń elektrycznych 
i całej elektroniki jako szkodliwej dla środowiska. Nieekologiczne są tylko pewne komponenty 
urządzeń  elektronicznych,  jak  np.  rtęć  w  jarzeniówkach  i  wyświetlaczach  LCD,  ciekłe  
kryształy, czy płytki drukowane wykonane z fenolowo-bakelitowych materiałów. Zawarty w 
układach scalonych  krzem jest  pierwiastkiem występującym w przyrodzie  powszechnie  i  w 
dużych  ilościach.  Układy  scalone  mogą  być  nieekologiczne  tylko  w fazie  ich  produkcji,  
ponieważ używa się wtedy stężonych kwasów trawiących. Kiedyś niebezpieczne były lodówki  
ze względu na zawartość freonu, ale od wielu lat się już takich nie produkuje, bowiem freon 
został  zastąpiony propanem i  butanem.  O wiele  bardziej  niebezpieczne  dla  środowiska  od 
urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych  są  różne  substancje  chemiczne,   bezkarnie  
wyrzucane na śmietniki, puszczane z dymem, wlewane do sieci kanalizacyjnej czy spuszczane  
do  rzek.  Chociaż  zanieczyszczenia  środowiska  na  wielką  skalę  zdarzają  się  stosunkowo 
rzadko,  to  palenie  plastikowych  śmieci,  wyrzucanie  zużytych  baterii  lub  akumulatorów do 
kubła, czy wylewanie chemikaliów (np. kwasu ze zużytego akumulatora samochodowego) do 
kanalizacji  jest  powszechną  praktyką.  Również  fabryki  wciąż  emitują  do  atmosfery  jak  i 
wypuszczają do rzek dużo substancji szkodliwych.

609 Mormoni  uznawali  poligamię  do  1895  roku,  kiedy to  ich  przywódcy religijni,  w obliczu  
konieczności dostosowania się do wymogów prawa amerykańskiego, ogłosili jej zakaz. Jednak 
niektórzy członkowie tego kościoła nie podporządkowali się temu zakazowi twierdząc, że jeśli  
założyciel ich religii  Joseph Smith zalecał poligamię i sam miał wiele żon, to oni też mogą.  
Godzili  prawo  amerykańskie  z  religią  w  ten  sposób,  że  kolejno  żenili  się,  a  następnie  
rozwodzili,  ale  te  rozwiedzione  kobiety  pozostawały  z  nimi,  nadal  odgrywając  rolę  żon.  
Zdarzały  się  jednak  przypadki  zatwardziałych  wyznawców,  którzy  uważali,  że  prawo 
amerykańskie,  zakazując  usankcjonowanego  religijną  tradycją  wielożeństwa,  narusza  ich 
wolność wyznania. Dlatego ostentacyjnie brali kolejne śluby bez uprzednich rozwodów.
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od jazdy rowerem po chodniku610, poprzez nieprzestrzeganie ciszy nocnej611, a 
skończywszy na handlu  nielegalnym towarem na  bazarach  i  giełdach  czy na 
działalności agencji towarzyskich.

Piątą iluzją praworządności jest pogląd, że prawo jest czymś trwałym 
i stabilnym.  Tak  było  niewątpliwie  niegdyś,  gdy  obowiązywało  prawo 
zwyczajowe,  które  w  niezmienionej  postaci  przekazywano  z  pokolenia  na 
pokolenie. Obecnie ambicją każdej nowej władzy jest zmieniać przepisy, tak, by 
dostosować  je  do  politycznych  preferencji  rządzącej  partii  lub  koalicji,  albo 
spełnić niektóre obietnice wyborcze wymagające zmian w prawie. Pretekstem 
do wszelkich  modyfikacji  prawodawstwa,  a  zarazem ich  uzasadnieniem,  jest 
przeprowadzanie  najrozmaitszych  reform,  np.  w  szkolnictwie,  w  służbie 
zdrowia, w administracji, itp.

Oczywiście są sytuacje, że zmiany w prawie są potrzebne, bo trzeba je 
dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Takie zmiany powinny nastąpić 
po długich i mądrych przemyśleniach. Ale czasami niektóre modyfikacje prawa 
są koniunkturalne, zależne od krótkotrwałych trendów, preferencji politycznych 
i  społecznych  partii  rządzącej,  a  czasami  wprowadzane  są  tylko  po  to,  by 
wykazać się jakąś działalnością.  Np. dokonuje się bardzo kosztownej zmiany 
podziału administracyjnego kraju, wprowadzając w miejsce 16 województw – 
49  województw.  Uzasadnieniem  jest  nadmierna  decentralizacja  władzy  i 
konieczność jej  centralizacji612.  Po latach wprowadza się kolejną,  kosztowną, 
tym razem odwrotną zmianę, ogranicza się z powrotem liczbę województw do 
16,  uzasadniając  to  nadmierną  centralizacją  władzy  i  koniecznością  jej  
decentralizacji.  W  podobny  sposób  wprowadzono  reformę  służby  zdrowia, 
reaktywując nawet znane z przedwojennych czasów „kasy chorych”, a następnie 
się  z  tych  zmian  wycofano.  Przypomina  to  znaną  jeszcze  z  czasów 
komunistycznych  humorystyczną  opowieść:  Pewien  pracownik  fabryki 
ołówków zauważył, że żaden ołówek nie jest  nigdy wykorzystany do końca i 

610 Obowiązujące  prawo  drogowe  zabrania  jazdy rowerem po  chodniku,  jeśli  nie  ma na  nim 
wyznaczonej  trasy rowerowej.  Art.  33  ust.  5  kodeksu  drogowego  dopuszcza  tylko  pewne 
wyjątki,  gdy pod opieką rowerzysty jest  dziecko,  również na rowerku,  lub  gdy dozwolona 
prędkość pojazdów na jezdni  znajdującej się przy tym chodniku  przekracza 50 km/godz.  i 
chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości.

611 Nie  chodzi  tu  tylko  o  uciążliwych  sąsiadów.  Cisza  nocna,  która  w  Polsce  powinna 
obowiązywać  od  2200 do  600,  jest  łamana  np.  przez  niezwykle  hałaśliwe  pojazdy 
przedsiębiorstw wywożących śmieci, które budzą ludzi już po czwartej nad ranem, a czasem 
nawet  w środku nocy.  Oczywiście w pobliżu stałych źródeł hałasu, jak dyskoteki, ruchliwe 
drogi czy lotniska, jest ona naruszana permanentnie.

612 Niektórzy partyjni „towarzysze” głosili wówczas, że wojewodowie to udzielni książęta i trzeba  
to ukrócić.
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mimo posługiwania się różnymi nakładkami przedłużającymi, zwykle nie udaje 
się  wykorzystać  jego  ostatniego  centymetra.  Zgłosił  więc  wniosek 
racjonalizatorski,  by nie wypełniać grafitem całego ołówka, ale z jednej  jego 
strony  pozostawić  jeden  centymetr  drewna  bez  grafitu.  Wniosek,  którego 
założeniem  była  oszczędność  grafitu,  został  entuzjastycznie  przyjęty,  a 
pracownik  ów  dostał  nawet  nagrodę.  Przez  całe  lata  produkowano  ołówki 
całkowicie grafitem nie wypełnione, aż stało się to tradycją tej fabryki. W końcu 
inny  jej  pracownik  zauważył,  że  w  produkowanych  ołówkach  jest  z  jednej  
strony każdego z nich niepotrzebny kawałek drewna, którego, z uwagi na brak 
grafitu,  wykorzystać  do  pisania  nie  można.  Zgłosił  więc  wniosek 
racjonalizatorski,  aby  ten  kawałek  wyeliminować  z  ołówka,  przez  co 
zaoszczędzi się na drewnie. Wniosek został zaakceptowany, przyznano nagrodę 
i... wszystko wróciło do starego.

Wszelkie reformy systemów często koncentrują się na zmianie formy,  
co sprawia, że po ich wprowadzeniu wszystko na pierwszy rzut oka wygląda 
zupełnie  inaczej,  stwarzając  pozory  inności,  ale  systemowe  treści  w 
rzeczywistości pozostają takie same. Zresztą sama ich nazwa, składająca się ze  
słów „re” i „forma”, takie właśnie działania sugeruje. Zmienia się więc formy 
różnych systemów,  które na pierwszy rzut  oka wyglądają  inaczej  i  stwarzają  
pozory zmiany, a w rzeczywistości działają tak samo. Niekiedy przypomina to 
przekładanie  czegoś z szuflady do  szuflady.  W reformie  szkolnictwa  z 1999 
roku  było  wiele  takich  zmian  czysto  formalnych.  Jednak  to,  czy  szkoła 
podstawowa jest sześcioletnia czy ośmioletnia, samo w sobie nie ma znaczenia. 
Nie  jest  też  istotne,  czy  szkolnictwo  średnie  jest  jednostopniowe  czy 
dwustopniowe. Jest zupełnie nieważne, czy najlepszą oceną jest piątka, szóstka, 
czy dziesiątka,  choć  może  w tym przypadku  nie  należało  w ogóle  naruszać 
ukształtowanej  tradycji.  Treść  i  sposób  nauczania  powinna  mieć  zwykle 
priorytet nad samą organizacją nauki, ale w tej kwestii niewiele zmieniono w 
ostatnich  latach  na  lepsze.  Przeciwnie,  przydawanie  mniejszego  znaczenia 
naukom  ścisłym  i  usunięcie  z  matury  matematyki  jako  obowiązkowego 
przedmiotu  było  wielkim błędem,  którego  cierpkie  owoce  są  już  widoczne. 
Logika  jest  podstawową  umiejętnością  potrzebną  każdemu,  a  matematyka  – 
królowa nauk – jest  wielką nauczycielką czystej,  nie skażonej  niczym logiki.  
Niechęć do matematyki wynika z niewłaściwego podejścia do niej nauczycieli, 
którzy nie  umieją  przekazać jej  piękna,  tak jak to  potrafił  uczynić  w swych  
książkach  profesor  Hugo  Steinhaus.  Bez  matematyki  nie  mogłoby  dojść  do 
lądowania  na  Księżycu,  nie  latalibyśmy  samolotami,  nie  oglądalibyśmy 
telewizji, ani nie istniałyby ani komputery, ani internet. Logika matematyczna 
zawsze uczyła  wszystkich  poprawnego myślenia.  Jak  można  było  tak  ważną 
dyscyplinę usunąć na dalszy plan!



583

Wszelka  reforma  szkolnictwa  powinna  się  skoncentrować  na 
metodologii  nauczania  i  mądrym  ułożeniu  programu  opartym  nie  na 
„wkuwaniu” gotowych treści, ale na rozwijaniu zdolności uczniów, pobudzaniu 
ich  zainteresowań  i  dużym  udziale  samodzielnego  myślenia.  Nauczanie 
powinno polegać nie  tyle  na przyswajaniu  podawanych  wiadomości,  których 
ilość winna być ograniczona do niezbędnego minimum, ale przede wszystkim na 
pogłębianiu  umiejętności  samodzielnego zdobywania  wiedzy i  na  rozwijaniu 
mądrości, rozumianej jako praktyczna umiejętność wykorzystania tej wiedzy dla 
dobra własnego i  społecznego. Taki  model  nauczania wymaga umiejętności  i  
odpowiedniego podejścia ze strony nauczycieli i dlatego właśnie od nauczycieli  
taka  reforma  powinna  się  rozpocząć.  Niestety,  łatwiej  jest  zarządzić  zmianę 
skali  ocen,  nakazać  noszenie  mundurków,  czy  ustanowić  „gimbusy”,  niż 
wprowadzić zmiany istotne, mające rzeczywisty wpływ na poziom oświaty.

Stabilność  prawa  jest  pierwszym  krokiem  wiodącym  do  jego 
poszanowania.  Jest  gwarancją  prawidłowego  funkcjonowania  państwa. 
Wszelkie  pochopne  i  nieprzemyślane   zmiany  mogą  tylko  mu  zaszkodzić. 
Szczególnie szkodliwe są stałe zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia 
działalności  gospodarczej  i  w  prawie  podatkowym  czy  celnym.  Jedna 
nieprzemyślana  zmiana  może  sprawić,  że  dalsza  działalność  firmy staje  pod 
znakiem  zapytania.  Dlatego  przedsiębiorcy,  nie  mając  pewności,  jak  długo 
jeszcze będzie  dany przepis  obowiązywać  i  czy nie  pojawią  się  jakieś  nowe 
przeszkody, nastawiają się na doraźnie korzyści,  duży i szybki zysk, a nie na  
długotrwałą  działalność  opartą  na mniejszym,  ale  za  to  pewnym i  stabilnym 
dochodzie. Ponieważ handel jest dziedziną bardziej elastyczną niż wytwarzanie,  
przy  dużych  fluktuacjach  prawa  zwykle  bardziej  opłaca  się  handlować  niż 
produkować.

Prawo – i co dalej?

Oczekiwanie poszanowania dla prawa – w sytuacji,  kiedy w pękatych 
tomach  przepisów  gubią  się  sami  prawnicy,  a  wysoko  postawieni  politycy 
zarzucają  sobie  nawzajem  łamanie  prawa,  kiedy  jest  ono  wybiórczo  i 
niejednakowo przez wszystkich stosowane, gdy martwe przepisy potwierdzają 
jego  nieskuteczność,  dla  wielu  jest  ono niezrozumiałe,  a  ciągłe  jego zmiany 
pogłębiają dezorientację społeczeństwa i skłaniają do jego lekceważenia – jest  
w  najlepszym  razie  naiwnością.  Jeśli  dane  społeczeństwo  zmierza  do 
osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju, to musi zrewidować swoje poglądy na 
to, jaką funkcję powinno spełniać prawo, co może być jego treścią, jak należy je 
ustanawiać i jak stosować. Musi ono dokonać odpowiednich zmian, aby prawo 
nikogo  nie  dławiło,  ale  zapewniło  każdemu  możliwość  oddychania.  Jak 
stwierdził  Neale  Donald  Walsh,  prawo  musi  wypływać  z  bycia,  być 
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odzwierciedleniem tego czym jesteśmy.  Zwykle  jest  jednak odwrotnie,  nasze 
prawa są świadectwem tego, czym zdaniem ludzi u władzy powinniśmy być, a 
zwykle nie jesteśmy. Ale nikt nie może się rozwijać, gdy ktoś stale nakazuje mu 
co  ma  robić.  Nie  może  być  cywilizowanego  społeczeństwa  bez  reguł 
postępowania, bez zasad, bez umów społecznych. Ale te umowy i reguły muszą 
się opierać na znacznie wyższym pojmowaniu osobistego i zbiorowego interesu, 
niż  to  się  dzieje  obecnie.  Prawo  powinno  być  odbiciem  samoświadomości 
społeczeństwa. Potrzebny jest więc zwrot w świadomości ogółu i dokonanie w 
prawie  niezbędnych  zmian,  aby  przestało  hamować,  a  zaczęło  stymulować 
rozwój społeczeństwa.

Jak  dotychczas,  systemy  prawne  w  państwach  kultury  zachodniej 
opierają się na fundamentach sięgających czasów prawa rzymskiego. Jednak ci,  
którzy  są  tak  bardzo  zapatrzeni  w  prawo  rzymskie,  powinni  pamiętać,  że 
tolerowało ono niewolnictwo, pozwalało na to, by ludzie walczyli ze sobą na 
śmierć  i  życie  dla  uciechy  innych  ludzi,  pozwalało  też,  by  ludzie  ginęli  w 
straszliwych  mękach,  w płomieniach  lub na  krzyżu,  a  także,  by rzucano ich 
lwom na pożarcie. Niestety, pewne prawnicze paradygmaty mające swe źródło 
w prawie rzymskim są tak zakorzenione w ludzkich umysłach, że wydaje się, iż 
nie można już wymyślić  nic lepszego, co by nie pachniało komunizmem lub 
utopią.  A  jednak  spróbujmy  pomarzyć.  Co  zatem  należałoby  uczynić,  by 
praworządność przestała być tylko złudzeniem, a prawo pozostawało w zgodzie 
ze sprawiedliwością? Może właśnie to:

• Zlikwidować  wszelkie  martwe  przepisy,  które  w  praktyce  nie  są 
respektowane, a których utrzymywanie obniża autorytet prawa.

• Uleczyć chore przepisy, stosując odpowiednie remedia. W niektórych 
przypadkach  mogłoby  wystarczyć  uproszczenie  tych  przepisów  i 
eliminacja źródeł ich nieprzestrzegania.

• Zerwać z polityką pętania ludziom rąk i powszechnie stosować zasadę, 
że to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.

• Stosować  politykę  umacniania  i  stabilizacji  istniejącego  prawa, 
zmierzając z jednej strony do przekształcenia go w uświęconą tradycję,  
a z drugiej strony stosując zasadę „brzytwy Ockhama”613, aby uniknąć 
jakichkolwiek pochopnych i koniunkturalnych jego modyfikacji. 

• Dopuszczać  wprowadzanie  zmian  w  prawodawstwie  tylko  wtedy, 
gdy  zostanie rozpoznana ich absolutna konieczność.  Projekt każdej 
nowej  ustawy  poddawać  wnikliwej  ocenie  i  to  nie  tylko  wybitnych 
umysłów  prawniczych,  ale  również  przedstawicieli  tych  dziedzin, 
których  dotyczy,  jak  również  etyków,  teologów,  psychologów, 

613 Zasada ta, wprowadzona przez średniowiecznego filozofa Wilhelma Ockhama, głosi, że „nie  
należy mnożyć bytów bez potrzeby”.
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socjologów, a przede wszystkim tych,  którzy będą ją  musieli  później 
wprowadzać  w  życie.  W  razie  potrzeby  przeprowadzić  odpowiednie 
badania  socjologiczne  i  sondaże  w  celu  stwierdzenia  poparcia 
społecznego dla  tej  ustawy i  jej  zgodności  z istniejącym obyczajem, 
tradycją i oczekiwaniami. 

• Poddawać  pod  głosowanie  tylko  dopracowane  projekty  aktów 
prawnych,  z  których  usunięto  wszelkie  błędy  logiczne,  niejasne 
miejsca  dopuszczające  różne  interpretacje,  tak,  aby  sama  ustawa 
przesądzała  o  sposobie  jej  zastosowania,  a  nie  zarządzenia 
wykonawcze.  Akty  wykonawcze  dopuszczać  tylko  w  wyjątkowych 
wypadkach, kiedy naprawdę nie da się czegoś przewidzieć i umieścić w 
samej  ustawie,  zawsze jednak pamiętając,  że  każdy akt  wykonawczy 
jest porażką ustawy zasadniczej.

• Odsłonić  oczy  Temidzie.  Interpretacji  każdej  ustawy  powinien 
przyświecać duch prawa i powinna ona opierać się przede wszystkim na 
mądrości i logice, a nie na kurczowym i bezkrytycznym trzymaniu się 
litery  prawa.  Wątpliwości  powinien  rozstrzygać  rozum  i 
uformowane w prawdzie sumienie, a nie urzędnicza interpretacja i 
rozporządzenia.  W  przypadku,  gdy  literalne  potraktowanie  prawa 
mogłoby  spowodować  czyjąś  krzywdę  czy  stać  się  źródłem 
nieuzasadnionego ludzkiego cierpienia,  priorytet  nad nim winny mieć 
kryteria etyczne. Sędziowie nie musieliby tłamsić własnego sumienia, 
zniżając  się  do  roli  mechanicznych  wykonawców  prawa.  W  razie 
wątpliwości  mogliby  zasięgać  opinii  nie  tylko  ekspertów,  ale  także 
najwyższych autorytetów moralnych.

• Zerwać  z  dogmatycznym  stosowaniem  zasady   „ignorantia  iuris  
nocet” poprzez wyraźne rozgraniczenie, jakie przepisy każdy obywatel 
znać  powinien,  jakich  znać  nie  musi  i  o  jakich  jest  obowiązana  go 
poinformować  władza.  Można  by  to  osiągnąć  poprzez  ustanowienie 
tylko trzech kategorii prawa. Byłyby to: 
1. Prawo kategorii A, czyli takie prawo, które powinien znać każdy 

obywatel.  Zawierałoby  ono  fundamentalne  zasady  życia 
społecznego, prawa i obowiązki obywatelskie, podstawowe zakazy i 
nakazy  określone przez to prawo, oraz konsekwencje ich złamania. 
Jego treść, oczywista i jasna, charakteryzowałaby się dużą prostotą, 
więc mogłaby być łatwo przyswojona i zapamiętana przez każdego 
zdrowego na umyśle obywatela. Pewne proste elementy tego prawa 
poznawałyby  już  dzieci  w  przedszkolu,  a  jego  nauka  byłaby 
kontynuowana  przez  wszystkie  stopnie  szkolnej  edukacji. 
Nauczanie  tego  prawa  kładłoby  nacisk  na  uzasadnienie  jego 
celowości,  ukazywałoby pozytywny wpływ jego respektowania na 
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jakość współżycia  społecznego i  jego znaczenie  dla  dobra ogółu, 
oraz  związek  tego  prawa  z  prawami  naturalnymi  i  z  zasadami 
etycznymi.  Nauczanie  to  byłoby  oczywiście  poparte  licznymi 
przykładami praktycznymi. Odwoływałoby się raczej do rozumu, a 
nie  do  pamięciowego  przyswajania  treści.  Cykl  nauczania 
kończyłby  się  egzaminem,  którego  pomyślne  zaliczenie  byłoby 
potwierdzeniem  osiągnięcia  dojrzałości  i  nabycia  uprawnień 
dorosłego  człowieka.  Rzecz  jasna,  wobec  tej  kategorii  prawa, 
zasada  „ignorantia  iuris  nocet”  stałaby się  bezzasadna.  Przepisy 
prawa kategorii  A winny być święte i  nienaruszalne,  tak, aby nie 
mogły się  zmieniać  jak  chorągiewka na  wietrze  w zależności  od 
tego, skąd wieje wiatr, czyli jaka partia jest przy władzy. Muszą być 
tak  stabilne,  aby  każdego,  kto  uczył  się  o  nich  w  szkole, 
obowiązywały również na emeryturze.

2. Prawo kategorii  B,  które  powinno  być  przede  wszystkim znane 
organom władzy, instytucjom państwowym i publicznym, a spośród 
indywidualnych  obywateli  byliby  obowiązani  znać  je  tylko  ci, 
których ono bezpośrednio dotyczy i tylko w takim zakresie, w jakim 
ich dotyczy. Jego znajomość byłaby warunkiem awansu, otrzymania 
promocji,  uzyskania  prawa  posługiwania  się  określonym 
przedmiotem czy urządzeniem, wykonywania określonego zawodu 
czy  uzyskania  pozwolenia  albo  licencji.  I  tak  np.  kierowcy 
musieliby znać cały kodeks drogowy,  piesi  – tylko tę jego część,  
która  ich  dotyczy,  właściciele  firm  –  prawo  związane  z 
prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  podatnicy  –  konkretne 
przepisy  mające  zastosowanie  w  szczególnych  sytuacjach  ich 
dotyczących, itp. Obowiązek zapoznania obywateli z odpowiednimi 
przepisami  tej  kategorii  prawa  lub  powiadamiania  ich  o  jego 
ewentualnych  zmianach  spoczywałby  na  zainteresowanych 
instytucjach  i  odbywałoby  się  to  albo  na  zasadach  kursu  czy 
szkolenia  zakończonego  egzaminem,  albo,  w  przypadku  bardzo 
prostych i oczywistych regulacji, polegałoby to na zapoznaniu się z 
odpowiednią broszurką czy ulotką i potwierdzenia tego złożeniem 
podpisu.  Rzecz jasna,  że w tej  sytuacji  zasada  „ignorantia iuris  
nocet” również nie miałaby zastosowania.

3. Prawo kategorii C, zmienne i zależne od okoliczności,  miejsca i 
czasu, którego obywatele  nie mieliby w ogóle obowiązku znać, a 
przeciwnie  –  to  władza  i  zainteresowane  instytucje  miałaby 
obowiązek o nim informować wtedy i za każdym razem, gdy jest to 
konieczne.  Dotyczyłoby ono spraw mniejszej  wagi,  np. regulacji 
czasowych i  sezonowych,  zarządzeń lokalnych,  zasad zachowania 
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się  w  określonych  miejscach,  różnego  rodzaju  opłat,  prostych 
regulaminów,  umów  i  innych  spraw  cywilno-prawnych,  itp. 
Wszystkie miejscowe i czasowe regulacje  prawne, zarządzenia czy 
regulaminy  powinny  być  podane  do  wiadomości  tych,  których 
dotyczą, w taki sposób, aby nie można było ich nie zauważyć czy 
zignorować,  na  przykład  za  pomocą  czytelnych  tablic 
umieszczonych  w  odpowiednim  miejscu  lub  przez  zobowiązanie 
osoby  zainteresowanej  do  zapoznania  się  z  tekstem  tych  aktów 
prawnych614.  Oczywiście,  wobec  braku  powszechnego  obowiązku 
znajomości tej kategorii prawa i wobec obowiązku każdorazowego 
pouczania  i  informowania  na  bieżąco  zainteresowanych  w 
konkretnych sytuacjach, zasada  „ignorantia iuris nocet” również by 
się do tej kategorii nie mogła odnosić.

*** 

Jak wynika z powyższych wywodów, istnieją najrozmaitsze poglądy na 
temat tego, czym jest prawo i czemu winno służyć, z których żaden nie jest do 
końca  pewny.  Tylko  jedno  jest  pewne  –  istnieją  wobec  prawa  przesadne 
oczekiwania. W nim upatruje się lekarstwa, żeby nie powiedzieć panaceum, na 
wszystkie  choroby  państwa.  Ale  leczniczego  działania  nie  postrzega  się  w 
samym prawie,  ale w nieustannym wprowadzaniu doń różnych zmian. Każda 
nowa ustawa, a nawet każda nowelizacja starej ustawy, to nowa nadzieja na to, 
że będzie lepiej. Po uchwaleniu oczekiwanego aktu prawnego zwykle okazuje 
się, że pewna poprawa jest,  tyle że krótkotrwała, a potem wszystko wraca do 
normy. W miarę upływu czasu pojawiają się również pewne negatywne efekty 
uboczne nowego prawa, których ustawodawca nie przewidział. Czyli wszystko 
dzieje się tak, jak w piosence z telewizyjnego kabaretu: „co się polepszy, to się  
popieprzy”.  A gdy za bardzo zaczyna się  „pieprzyć”,  to rządząca partia czy 
koalicja traci popularność i w następnych wyborach wygrywa opozycja, która, 
niezrażona niepowodzeniami poprzedników nadal wierzy (lub przynajmniej taką 
wiarę głosi), że to właśnie jej uda się rozwiązać nękające państwo problemy i  
ochoczo zabiera się do kolejnych zmian i nowelizacji prawa. I wszystko zaczyna 
się powtarzać od nowa. Tak właśnie zdaje się działać współczesna demokracja.

614 Taki  sposób  jest  już  stosowany  np.  przy  zapoznawaniu  się  z  umowami  licencyjnymi  do 
programów komputerowych. Podczas ich instalacji pojawia się ekran zawierający treść umowy 
i  nie  można  tej  instalacji  kontynuować,  dopóki  nie  potwierdzi  się  akceptacji  tej  umowy 
kliknięciem odpowiedniego klawisza. Jednak ten system, w takiej postaci, w jakiej obecnie  
funkcjonuje, nie zapewnia pełniej skuteczności, bo te umowy licencyjne są często przydługie,  
nudne i często nie są w pełni zrozumiałe. Zdarza się nawet, że są podawane w obcym języku. 
To skłania do klikania przycisku akceptacyjnego bez czytania samej umowy. Nie mniej jednak, 
jeśli ktoś kliknie ten przycisk, to nie może się już potem zasłaniać nieznajomością tej umowy.
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Gdzie  tkwi  błąd?  Ano właśnie  w tym,  że  z prawa uczyniono  coś  w 
rodzaju  bożka.  Tymczasem  prawo  jest  tylko  pewnym  narzędziem 
wspomagającym,  regulującym  współżycie  społeczne  oraz  działanie  państwa, 
przydatnym  tym  bardziej,  im  niżej  jest  rozwinięte  społeczeństwo.  I  niczym 
więcej.   Wysoko rozwinięte społeczności  nie potrzebują ani nakazującego im 
czegokolwiek  prawa,  ani  upodobnionych  do  bandytów  funkcjonariuszy  w 
kominiarkach,  ani  żadnych agend określanych trzyliterowymi  skrótami.  Same 
się pilnują,  kierując się zawsze wyższym dobrem i mądrością.  Całkiem jak u 
Platona. Tyle tylko, że Platon był raczej myślicielem i wielkim wizjonerem, niż 
człowiekiem stąpającym twardo po ziemi, a jego modele państwa nie mogły się 
odnosić  ani  do  jego  czasów,  ani  nie  mogą  się  odnosić  nawet  do  czasów 
współczesnych, bo ludzkość nie jest jeszcze na takie rozwiązania gotowa. Prawo 
jest  obecnie  wciąż  potrzebne,  chociaż  nie  może  być  przedmiotem 
bałwochwalstwa.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  przydatny  instrument, 
który  służy  społeczeństwu,  a  nie  pęta  je  kajdanami  przymusu,  dławi 
ograniczeniami  i  straszy  wysokimi  karami,  nieproporcjonalnymi  do 
popełnianych błędów. Albowiem prawo powinno być dla ludzi, a nie ludzie 
dla prawa. Dobro człowieka musi zawsze mieć najwyższy priorytet. Nie jest to 
wcale  nowy pogląd.  Pisał  już  o  tym Marcus  Tullius  Cicero:  „Salus  populi  
suprema lex”615.  
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Prawo a sprawiedliwość
Mimo że niektórzy teoretycy prawa chcieliby w nim widzieć jedynie 

wolę władzy, przejawy interesów klasowych, czy nawet tylko decyzję sędziego, 
to jednak w odczuciu społecznym prawo ma, a jeśli nie ma, to powinno mieć  
związek  ze  sprawiedliwością.  Wszak  stosowanie  prawa  wiąże  się  z 
sądownictwem,  które  w  powszechnym  rozumieniu  stanowi  główny  trzon 
wymiaru sprawiedliwości, a patronką tego resortu jest Temida – bogini prawa 
i sprawiedliwości.  Pewna  partia  polityczna  utworzyła  nawet  swą  nazwę  w 
postaci  wyrażenia  logicznego  łączącego  te  dwa  rzeczowniki  operatorem 
logicznym koniunkcji. Ale czy takie połączenie jest zasadne? Czy możliwa jest 
koegzystencja  prawa  i  sprawiedliwości?  Czy prawo  jest  w  stanie  zapewnić 
sprawiedliwość i czy sprawiedliwość domaga się prawa? A może prawdziwsze 
byłoby stwierdzenie, że może istnieć tylko albo prawo, albo sprawiedliwość?

Pojawia  się  zatem zasadnicze  pytanie:  Czy  prawo  można  łączyć  ze 
sprawiedliwością? Odpowiedź oczywiście zależy od tego, co kto rozumie przez 
sprawiedliwość,  oraz od tego, czy chodzi  tu o prawo naturalne,  czy o prawo 

615 Dobro ludu winno być najwyższym prawem. M. T. Cicero, O prawach.
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stanowione.  Jeśli  sprawiedliwość  jest  rozumiana  jako  karanie,  począwszy od 
nagany, grzywny i pręgierza, poprzez pozbawienie majątku, wygnanie, galery,  
kolonie karne lub celę więzienną, a skończywszy na łamaniu kołem, spaleniu na 
stosie,  stryczku,  komorze  gazowej,  gilotynie  czy  śmiertelnym  zastrzyku,  to 
wówczas  wszelkie  prawo  stanowione  jest  w pełni  zgodne  z  tak  pojmowaną 
„sprawiedliwością”.  Prawo  ustanawia  wtedy  system  zakazów  i  nakazów,  a 
„sprawiedliwość” szuka winnych ich nieprzestrzegania i nakłada na nich kary.  
Im  są  one  surowsze,  tym  lepiej,  bo  większe  jest  wówczas  ich  działanie  
odstraszające. Wzorem dla tworzenia się takiego systemu sprawiedliwości były i 
są  nadal  różne  religie,  w  których  Bóg  jest  uważany  również  za  surowego 
sędziego.  Pojęcie  winy  jest  wspólne  dla  religijnego  i  doczesnego  systemu 
sprawiedliwości,  a  świeckimi  odpowiednikami  grzechu  powszedniego  i 
ciężkiego są wykroczenie i przestępstwo. Istnieje dość powszechne przekonanie, 
że  nie  może  być  winy  bez  kary.  Wielu  opowiada  się  za  tak  pojmowaną 
sprawiedliwością, chociaż nie wszyscy oczekują aż tak drastycznych rozwiązań. 
Niektórzy jednak żądają  kar bardzo surowych i jeśli  nawet  nie domagają  się 
łamania kołem czy rozpalania stosów, to często głośno wołają: „kara śmierci dla 
morderców”. Zdarzają się czasem nawet i  tacy,  którzy posuwają się znacznie 
dalej, twierdząc, że „ludzie to hołota” (oczywiście oprócz nich samych) i żeby 
zapewnić  porządek,  trzeba  „trzymać  wszystkich  za  mordę”,  za  pomocą 
restrykcyjnego prawa, surowych kar i rozbudowanego aparatu represji616. 

Jeśli  jednak  sprawiedliwość  to  nie  karanie,  ale  sprawiedliwe 
postępowanie –  świadome, uczciwe, odpowiedzialne i oparte na pozytywnych 
wartościach,  takich  jak  litość,  współczucie,  docenianie,  pomoc,  współpraca, 
empatia,  przyjaźń,  solidarność,  odpowiedzialność,  wybaczenie,  pojednanie,  a 
nade  wszystko  miłość  –  to  tak  pojmowana  sprawiedliwość  harmonizuje  z 
prawami  naturalnymi617 i  jest  ich  naturalnym  następstwem.  Oczywiście  nie 
chodzi tu o pojmowanie praw naturalnych jako zbioru nakazów i zakazów, ale 
jako systemu zasad i prawidłowości, według których funkcjonuje Wszechświat. 

616 Tacy ludzie zwykle za wzór stawiają państwa totalitarne,  a zwłaszcza hitlerowskie Niemcy,  
głosząc, że „tam to naprawdę był porządek”. Sami podszyci strachem, nie zdają sobie sprawy z  
tego, że jeśli nawet przestępczość kryminalna w takich krajach okresowo zmalała, to tylko za  
cenę strachu i zniewolenia.

617 Różnica  między  prawem  stanowionym  i  naturalnym  jest  taka,  że  prawo  stanowione  jest  
sztucznym tworem,  którego  cel  ustanowienia  nie  zawsze jest  jasny i  nie  przez wszystkich 
akceptowany. Trzeba je więc wyjaśniać i nawet się go uczyć, a do przestrzegania go czasem 
zmuszać. Chociaż prawo stanowione żąda by go przestrzegać, można je również łamać. Prawo 
naturalne  opiera  się  na  oczywistych  i  wyraźnie  widocznych  we  wszechświecie  zasadach, 
którym każdy podlega niezależnie od tego, czy tego chce, czy nie chce. Zasad tych nie da się 
ani złamać, ani ominąć, albowiem stanowią one niepodważalne fakty.  Można się jedynie z  
nimi liczyć lub ich nie uwzględniać. Jednak w tym drugim przypadku pociąga to zwykle za 
sobą opłakane skutki. 
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Tak rozumiane  prawa  naturalne  w ogóle  nie  osądzają,  nie  potępiają  ani  nie 
karzą, ale po prostu działają, oddając każdemu to, co mu się słusznie należy. 
Podleganie  prawom naturalnym  nie  oznacza  posłuszeństwa  wobec  nich,  ale 
jedynie  doświadczanie  ich  następstw.  Pozostawanie  w  zgodzie  z  prawami 
naturalnymi nie wynika z nakazu, ale z ich zrozumienia,  będącego wynikiem 
wnikliwej  obserwacji.  Tworzone przez społeczeństwo reguły,  w tym również 
zasady moralne, są odzwierciedleniem tego, jak wnikliwa była to obserwacja i  
w jakim stopniu zostały one rozpoznane.

Problem  jednak  w  tym,  że  w  powszechnym  rozumieniu  prawo  jest 
pojęciem nadrzędnym wobec sprawiedliwości, która w przekonaniu wielu sama 
prawa  nie  stanowi,  ale  tylko  domaga  się  jego  szanowania  i  stosowania.  W 
odczuciu  społecznym  jest  ona  więc  rodzajem  wartości  moralnej  żądającej  
respektu  dla  prawa.  Prawnicy  posuwają  się  jeszcze  dalej,  uważając 
sprawiedliwość za właściwość osądzania, której istotą jest wydawanie zgodnych 
z prawem wyroków, podobnych w swej treści w podobnych sprawach. Politycy 
nierzadko  upatrują  sprawiedliwość  w  prawie  zapewniającym  równość 
społeczną,  która  na  ogół  jest  traktowana  jako równość  szans,  ale  w nurtach 
marksistowskich  i  skrajnie  lewicowych  jest  rozumiana  w  sposób 
kolektywistyczny jako równy podział dóbr materialnych. Tak czy inaczej prawo 
jest przez ten świat  traktowane podmiotowo, a sprawiedliwość jest uznawana 
jedynie za jego narzędzie wykonawcze i występuje zawsze na drugim miejscu. 
Zatem związek prawa i sprawiedliwości pojmuje się zwykle tak:

prawo stanowione  → sprawiedliwość 

W  poglądzie  głoszącym,  że  prawo  samo  w  sobie  jest  wzorcem 
sprawiedliwości,  dają  się  zauważyć  przebłyski  prawniczego  pozytywizmu. 
Sprawiedliwość  jest  wówczas  tylko  ślepym  wykonywaniem  prawa,  które 
najczęściej sprowadza się do ustalenia winy i karania. Jej symbolem jest bogini 
Temida z wagą i mieczem, której zawiązano oczy, by nie mogła patrzeć. Przy 
takim  pojmowaniu  wzajemnych  relacji  między  prawem  i  sprawiedliwością 
pojęcie niesprawiedliwego prawa nie ma sensu. Zatem głosi się, że prawa nie 
wolno kwestionować, bo „Dura lex, sed lex618”. Nie wolno go też nie znać, bo 
„Ignorantia iuris nocet619”.

Tak  zwany  wymiar  sprawiedliwości  oparty  na  ścieraniu  się  dwóch 
przeciwstawnych sił – oskarżenia i obrony – nie zmierza do ustalenia szeroko 

618 Twarde prawo, ale prawo.
619 Dosłownie: „nieznajomość prawa szkodzi”. Zasada ta oznacza, że nie można się tłumaczyć 

nieznajomością prawa. Miała ona niewątpliwie rację bytu w starożytnym Rzymie, gdy całe 
prawo mogło się zmieścić na dwunastu tablicach odlanych z brązu, do których zresztą każdy 
wolny człowiek  miał  dostęp,  bo  były wystawione  w miejscu  publicznym.  Dziś  znajomość 
całości obowiązującego prawa jest praktycznie niemożliwa.
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pojętej  prawdy  i  naprawy  tego,  co  niesprawiedliwe.  Oskarżyciel  ma  tylko 
oskarżać, bo taka jest jego rola, a obrońca ma bronić, bo takie jest jego zadanie.  
Zadaniem sądu jest stanowić o winie lub niewinności i w razie potrzeby dobrać  
odpowiednią  karę.   To wszystko.  Niezwykle  rzadko się  przy tym zdarza,  że 
dowody są pewne i niepodważalne, co wtedy zmniejsza potrzebę umiejętności  
oskarżycielskich i ogranicza możliwości obrony. Najczęściej nie wszystko jest  
do końca jasne, zeznania świadków są sprzeczne lub nie w pełni wiarygodne, a  
niekiedy mamy do  czynienia  z  tzw.  procesami  poszlakowymi,  w których  w 
ogóle  nie  ma  pewnych  dowodów.  Wtedy  zarówno  rola  oskarżyciela  jak  i  
obrońcy jest olbrzymia i od ich talentów i umiejętności przekonania sądu co do 
winy lub niewinności oskarżonego zależy, czy ktoś zostanie skazany oraz jaki 
wyrok otrzyma. Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to wówczas rodzaj gry620. 
Znajduje to nawet odzwierciedlenie w powszechnie używanym słownictwie, bo 
mówi  się  przecież,  że ktoś  „wygrał  sprawę”  lub „przegrał  sprawę”.  Ale  czy 
sprawiedliwość może być grą?

Dura lex, sed lex. Twarde prawo jest odzwierciedleniem twardych serc 
tych,  którzy  je  ustanowili.  Jednak  gdy się  im to  zarzuci,  wówczas  od  razu 
odpowiadają,  że kto ma miękkie serce, ten inną część ciała musi  mieć wtedy 
twardą.  Ale ten,  kto ma twarde serce, nie jest  zdolny do miłości.  A czy jest  
możliwa  sprawiedliwość  bez  miłości?  Sprawiedliwość,  w  najwznioślejszym 
sensie  tego  słowa,  nie  może  więc  być  tylko  wymierzaniem  sankcji 
przewidzianych przez nadrzędne wobec niej prawo.  Prawo stanowione samo w 
sobie  nie  zapewnia  sprawiedliwości,  przeciwnie,  to  sprawiedliwi  stanowią 
sprawiedliwe  prawa.  Sprawiedliwość  w  rzeczywistości  pełni  więc  rolę 
nadrzędną, dlatego jej prawdziwy związek z prawem stanowionym jest, a jeśli  
nie jest, to powinien być następujący:

sprawiedliwość → prawo stanowione

Na tak pojmowaną sprawiedliwość prawo stanowione nie ma wpływu. 
Przeciwnie, prawo to jest wtedy odzwierciedleniem sprawiedliwości. Natomiast 
sama  sprawiedliwość  jest  osadzona  na  wyższych  wartościach  moralnych 
wynikających  z  prawa  naturalnego  i  jest  następstwem mądrych  i  uczciwych 
decyzji  opartych  na  właściwym  rozpoznaniu  prawdy.  Zatem  prawdziwa 
sprawiedliwość jest zawsze motywowana przez prawo naturalne:

prawo naturalne → sprawiedliwość

620 W lipcu 2015 roku wszedł  w Polsce w życie zmieniony kodeks postępowania karnego,  w 
którym znacznie  wzmocniono  tzw.  „zasadę  kontradykteryjności”.  Zmiana  w tym kodeksie 
zakłada, że we wszystkich postępowaniach inicjatywa dowodowa należy do stron. Sąd będzie 
mógł  wprowadzić  dowód  do  procesu  tylko  w  wyjątkowych,  szczególnie  uzasadnionych 
przypadkach. Sędzia będzie więc musiał być na ogół tylko biernym obserwatorem sporu, jaki  
się toczy między oskarżeniem i obroną.  
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Prawo sprowadzające się tylko  do karania  jest  porażką sprawiedliwości.  Oto 
przykłady:  Kieszonkowiec-recydywista,  złapany na gorącym uczynku,  zostaje 
skazany na kilka lat więzienia. Złodziej odbywa karę, ale nie następuje w nim 
żadna  przemiana.  Traktuje  swoją  wpadkę i  karę  pozbawienia  wolności  tylko 
jako „wypadek przy pracy”.  Po wyjściu z więzienia wraca do swej przestępczej 
działalności.  Szef  mafii  pojmuje  swoje  uwięzienie  tak  samo,  ale  nierzadko 
oprócz  tego,  natychmiast  po  wyjściu  z  więzienia,  a  czasem  już  w  trakcie 
odbywania kary, zleca zabójstwo tego, który go „wsypał”.  Pedofil w pierwszym 
dniu na wolności  znajduje  sobie  kolejną  ofiarę.  Gwałciciel  zachowuje  się  w 
więzieniu  nienagannie,  skrupulatnie  przestrzega  nakazów  regulaminu,  robi 
dobre  wrażenie  na  tzw.  „wychowawcach”  i  uzyskawszy  pozytywną  opinię 
służby  więziennej  dostaje  przepustkę,  na  której  gwałci  pierwszą  napotkaną 
kobietę. Zwyrodnialec, wsadzony do więzienia za znęcanie się nad żoną, już na 
rozprawie sądowej odgraża się, że po odbyciu kary ją zabije i rzeczywiście to 
czyni. Członkowie bandy młodocianych wyrostków, potraktowani przez sąd dla 
nieletnich łagodnie z powodu ich wieku, mszczą się na tym, który ich oskarżył, 
podpalając mu samochód i wybijając szyby w oknie. 

Nie ma większej kompromitacji dla sprawiedliwości!

Niewątpliwie to, co robi kieszonkowiec, jest niesprawiedliwe. Sięgając 
po cudze  mienie  wyrządza  szkodę okradzionym.  Sprawiedliwość  domaga  się 
więc  korekty tej  niesprawiedliwości.  Ale  takiej  korekty  nie  można  dokonać 
poprzez  odwet  na  złodzieju.  Jego  przestępcza  działalność  jest  rezultatem 
błędnego zaprogramowania umysłu. Złodziej taki nierzadko nie czuje się winny, 
a nawet uważa, że postępuje słusznie. Taką postawę przejawia też wielu innego 
rodzaju  przestępców,  a  zwłaszcza  recydywistów.  Odpowiedzialność  za  to 
ponoszą nie tylko oni sami, ale przede wszystkim środowisko, w jakim wyrośli,  
a  więc  rodzice,  nauczyciele  i  wychowawcy,  koledzy,  współwięźniowie  z 
poprzedniej  odsiadki,  itp.  W  pewnym  stopniu  ponosi  ją  również  całe 
społeczeństwo, w tym również  produkcje filmowe i telewizyjne, jakże często 
lansujące  konsumpcyjny  model  życia  i  stałe  dążenie  do  zwiększenia  stanu 
posiadania,  propagujące rywalizację,  a nawet  walkę jako środki  do realizacji  
tych celów, kreujące na bohaterów postacie bezwzględne i brutalne, a niekiedy 
wręcz  zachęcające  do  używania  siły,  stosowania  odwetu  i  przemocy  oraz 
przejawiania nienawiści. 

To, co robią recydywiści, jest nie tyle rezultatem ich winy i złej woli,  
ale raczej wynika z tego, że przyswoili sobie błędny model świata, uznając go za 
prawdziwy i wierząc weń. Nierzadko są przekonani, że światem rządzi podstęp i 
przemoc i że walka o przetrwanie musi się odbywać kosztem innych, dlatego 
uważają, że walcząc podstępem lub przemocą o swoje, działają tak jak powinni.  
Oni mają  po prostu źle uformowany umysł.  Celem sprawiedliwości  powinno 
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być więc nie to, by im „dokopać” za ich czyny, ale by naprawić to, co w nich 
zepsute.  Można to osiągnąć przez odpowiednią działalność reedukacyjną. Nie 
chodzi tu przy tym o jakąś formę „prania mózgu”, ale o przemówienie im do 
rozumu w dosłownym sensie, po to, aby zmienić ich sposób widzenia świata. 
Każdy recydywista bowiem postrzega świat w sposób zniekształcony, wskutek 
czego wydaje mu się, że postępuje słusznie. Musi być więc mu dana wiedza o 
prawach  naturalnych,  na  podstawie  której  sam  wywnioskuje,  że  korzyść  z 
przestępstwa jest wątpliwą korzyścią. Dowodem zrozumienia będzie nie tylko 
to, że zaniecha tego, co mu naprawdę szkodzi, ale będzie starał się naprawić  
szkody, które sam wyrządził. Wówczas więzienie przestanie być potrzebne. Cel 
sprawiedliwości został bowiem osiągnięty. Jej celem nie jest bowiem odwet na  
niesprawiedliwych ale korekta tkwiącej w nich niesprawiedliwości.

Odosobnienie  przestępcy  ma  swe  uzasadnienie  jedynie  wtedy,  gdy 
stanowi  on  jakieś  zagrożenie.  Ale  więzienie  nie  powinno  być  narzędziem 
zemsty, ale miejscem jego przemiany. O czasie pobytu w tym miejscu powinna 
decydować nie ilość lat odsiadki określona w wyroku sądowym, ale to, w jakim 
stopniu zdołał się on oduczyć tego, czego się błędnie o życiu nauczył, a zatem w 
jakim  stopniu  rokuje  nadzieje,  że  nie  będzie  powtarzać  swych 
niedopuszczalnych  zachowań  i  nie  uczyni  ponownie  tego,  z  powodu  czego 
został tam umieszczony. A więc przede wszystkim powinna o tym przesądzać 
skuteczność  reedukacji.  W  praktyce  nierzadko  dzieje  się  inaczej,  bowiem 
trzyma  się  w  więzieniu  tych,  którzy  nie  stanowią  żadnego  poważniejszego 
zagrożenia, a wypuszcza się tych, którzy mimo, że odbyli przewidzianą karę, są 
nadal  niebezpieczni.  Jedynym  uzasadnieniem  izolowania  kogoś  od 
społeczeństwa  jest  realne  zagrożenie,  że  w  przeciwnym  razie  mógłby  on 
skrzywdzić  kogoś  innego  lub  wyrządzić  jakąś  szkodę.  Ale  pozbawienie  go 
wolności nie powinno następować na określoną w wyroku sądowym ilość lat, 
ale do czasu dokonania się w nim pozytywnej przemiany. 

Istotą i zarazem celem kary, tak jak jest ona pojmowana obecnie, jest 
zupełnie coś innego. Ma ona zmusić kogoś przemocą do przeżywania przykrego 
stanu lub przykrej sytuacji, nie tylko po to, by odpłacić mu cierpieniem za zło, 
które wyrządził, ale także by skłonić go do pożądanych zachowań lub czynów 
albo do rezygnacji z pewnych zabronionych zachowań lub czynów, wymuszając 
w ten sposób na nim posłuszeństwo. Jest ona sposobem sprawowania społecznej  
kontroli  przez prymitywne  społeczeństwa.  Chodzi  tu  głównie o  wytworzenie 
nieprzyjemnych  skojarzeń,  a  nawet  wywołanie  lęku  przed  ponownym 
doświadczaniem owych przykrych stanów będących następstwem wymierzenia 
kary, po to, by nie dopuścić do recydywy621. Istnieje przekonanie, że im bardziej 

621 Jest wiec w pewnym sensie podobna do tej najgorszej odmiany tresury zwierząt, która używa 
bata.
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dolegliwe są te kary, tym większy efekt odstraszający. Nie chodzi jednak tylko o 
odstraszanie. Chodzi także o zemstę. Czyż oprócz zemsty istnieje inny powód 
usilnych dążeń do postawienia przed polskim sądem stojących już nad grobem 
starców za czyny popełnione kilkadziesiąt lat wcześniej,  jak to ma miejsce w 
przypadku  prób  ścigania  byłych  stalinowskich  prokuratorów  czy 
funkcjonariuszy UB?  A z  jakiego powodu  wciąż trwa  proces  autorów stanu 
wojennego  w  Polsce,  których  przecież  do  stalinowskich  prokuratorów  czy 
ubeckich oprawców  porównywać nie sposób? Oczywiście wszyscy ci, którzy są 
inicjatorami  tego rodzaju akcji,  odpowiedzieliby natychmiast,  że chodzi im o 
sprawiedliwość.  W  przeważającej  większości  deklarują  się  jako  wierzący 
katolicy.  Niestety,  zupełnie  nie  rozumieją  głoszonej  przez  Jezusa  idei  
wybaczenia.  Gdyby  ponadto  poczytali  sobie  Księgę  Koheleta,  wówczas 
wiedzieliby,  że wszystko ma swój  czas.  Jest  czas  rodzenia  i  czas  umierania, 
czas miłowania i czas nienawiści, czas sądzenia i ułaskawiania, czas karania i  
wybaczania. Panowie mściciele! Gdy upłynęło ćwierć wieku, czas karania już 
dawno  minął.  Możecie  sobie  nawet  uchwalać  ustawy  o  nieprzedawnianiu 
takiego  czy  innego  przestępstwa,  ale  zawsze  będzie  to  wbrew  prawu 
naturalnemu,  którego  podstawowym  imperatywem  jest  miłość.  W  Stanach 
Zjednoczonych bezwzględność, bezduszność i bezmyślność prawa posuwa się 
znacznie dalej. Osoby skazane na śmierć, którym dzięki różnym odwołaniom i 
innym zabiegom prawniczym udaje się odroczyć wykonywanie wyroku, są w 
końcu tracone nawet wtedy,  gdy od czasu skazania upłynęło dwadzieścia lub 
więcej  lat. Tacy ludzie czasem są zupełnie inni, niż byli,  gdy ich skazywano.  
Nie ma już w nich ani agresji, ani przemocy, ani ryzyka recydywy.  Niektórzy 
nawet nawracają się religijnie i są gorliwymi wyznawcami jakiegoś kościoła. Są 
nie  tylko  przemienieni  psychicznie,  ale  różnią  się  nawet  fizycznie,  bo  po 
dwudziestu latach niemal  wszystkie  atomy w komórkach ich ciał  zostały już 
wymienione. A zatem zabija się w pewnym sensie zupełnie innych ludzi, nie 
tych,  których  skazano.  Wykonanie  wyroku  nie  ma  już,  poza  efektem 
odstraszającym, żadnego uzasadnienia i jest spowodowane przez bezwzględność 
prawa, które jest stawiane ponad wszystko, łącznie z miłością. Nie może być 
wówczas mowy o sprawowaniu społecznej kontroli, ale o społecznej zemście. 
Taka egzekucja  jest  de facto zbrodnią popełnioną w majestacie  prawa, przez 
zupełnie  nie  poczuwający  się  do  winy  wymiar  sprawiedliwości.  Zbrodnią 
dokonaną  nie  w  imię  przyszłości,  ale  w  imię  odegrania  się  na  odległej 
przeszłości.  Ci,  którzy stoją  na  straży  takiego  okrutnego  systemu,  nie  mają  
jednak żadnego moralnego ani nawet racjonalnego uzasadnienia takiego stanu 
rzeczy. Mogą powiedzieć tylko to:  Dura lex, sed lex.

Prawodawstwo  czasem  sztywno  i  bezmyślnie  uzależnia  rozmiary 
przestępstwa, a nawet fakt jego popełnienia, od pewnych liczb. Jednak w imię 
sprawiedliwości, główną, o ile nie jedyną miarą ciężkości przestępstwa powinna 
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być krzywda człowieka, a nie liczby. To, ile łez zostało przezeń wylanych, ile  
lęku w nim wywołano, ile bólu musiał doświadczyć, czego mu odmówiono, co 
mu odebrano, jakiej wolności go pozbawiono, w jakim stopniu poniesione przez 
niego straty zubożyły jakość jego życia. Temu, kto ukradł milion złotych, grozi 
za to długoletnie więzienie. Ten, kto ukradł sto złotych, otrzyma bardzo łagodny 
wyrok,  jeśli  w  ogóle  zostanie  skazany.  Ale  jeśli  tego  miliona  pozbawiono 
multimilionera,  to  w gruncie  rzeczy straci  on  niewiele  i  nawet  tej  straty za 
bardzo nie odczuje. Natomiast pozbawienie biednej wdowy-emerytki ostatnich 
stu złotych,  jakie miała  do następnej  wypłaty emerytury,  oznacza dla niej  co 
najmniej  tydzień bez jedzenia, albo nie zapłacone rachunki. Gdyby ci, którzy 
układają  kodeks  karny,  byli  prawdziwymi,  a  nie  tylko  deklaratywnymi 
chrześcijanami i wzięli sobie do serca to, o czym mowa w ewangeliach, np. w 
przypowieści o „wdowim groszu”, to ten kodeks wyglądałby zupełnie inaczej.  
Byłby nastawiony bardziej na ludzką krzywdę niż na interes ludzi bogatych. Od 
liczb  też  uzależnia  określone  uprawnienia  lub  zakaz  wykonywania  pewnych 
czynności. Liczby takie są zwykle przyjmowane arbitralnie, często różnią się w 
różnych  krajach  i  nie  mają  zwykle  żadnego  logicznego  uzasadnienia.  Na 
przykład pełnoletniość nie jest kwestią ukończenia 18 czy 21 roku życia, ale o 
dojrzałości  człowieka  decyduje  dojrzałość  jego  umysłu  manifestująca  się 
mądrością  i  odpowiedzialnością.  Tak  samo  o  zdolności  do  podejmowania 
stosunków seksualnych nie decyduje sztywno określony wiek, ale gotowość do 
ich podjęcia wypływająca z fizycznej i psychicznej dojrzałości. Polskie prawo 
ustanawia  tu  jednak  arbitralnie  wiek  15  lat.  Podobnie,  równie  arbitralnie 
przyjęto wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, zupełnie nie biorąc pod 
uwagę  średniej  długości  życia  obu  płci,  a  także  w  niewielkim  stopniu 
uwzględniając różnice wynikające  ze specyfiki  pracy,  okresu zatrudnienia,  a 
także wartości wykonywanego zawodu. 

Trzeba  również  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że,  prawodawstwo  osądza 
często skutki działań przestępczych, a nie ich przyczyny i przede wszystkim na 
podstawie  tych  skutków ustala  wymiar  kary.  Jeśli  ktoś  został  przyłapany na 
naruszaniu  prawa  drogowego poprzez przekraczanie  dopuszczalnej  prędkości 
lub podejmowanie ryzykownego manewru wyprzedzania, to zwykle otrzymuje 
mandat  i  punkty  karne.  Gdy  jednak  w  wyniku  tego  naruszenia  prawa 
spowodował wypadek, w którym zginęli  ludzie, to kończy się to zwykle karą 
więzienia.  Mimo  to,  w  obu  przypadkach  występuje  ta  sama  przyczyna  – 
lekkomyślność. Jeśli ktoś kogoś innego z premedytacją zabił z broni palnej, to 
otrzymuje zwykle jeden z najwyższych wymiarów kary, nierzadko karę 25 lat 
pozbawienia wolności lub dożywocie. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że 
ktoś inny, pozostający w bliskim kontakcie z przyszłym mordercą, przejrzał jego 
plany i  chcąc  nie  dopuścić  do  zbrodni,  zamienił  w jego  pistolecie  naboje  z 
ostrych na ślepe, powiadamiając o tym fakcie organa ścigania. W wyniku tego, 
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mimo oddania  strzałów, do morderstwa nie dochodzi,  a niedoszły zbrodniarz 
zostaje  schwytany  i  postawiony  przed  sądem.  Ale  nie  odpowiada  już  za 
morderstwo, a tylko za jego usiłowanie, co zwykle wiąże się z łagodniejszym 
wyrokiem. Jeśli wynajmie dobrego adwokata, który nauczy go jak ma zeznawać, 
to może czasem niemal zupełnie wyłgać się od odpowiedzialności622. Zgodnie z 
Art.14  §2  polskiego  kodeksu  karnego  sąd  w  takim  przypadku  może  nawet 
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia. A 
przecież  w  obu  przypadkach  oskarżony  miał  w  rzeczywistości  takie  same 
intencje i dokonał takiego samego czynu. Pociągając za spust chciał zabić, nie  
wiedząc,  że  jest  to  niemożliwe.  Chociaż  prawo  w  teorii  traktuje  tak  samo 
usiłowanie  zabójstwa  jak  i  faktyczne  zabójstwo,  to  jednak  w  praktyce 
najczęściej o wymiarze kary decydują przede wszystkim skutki czynu, a nie to, 
co działo się w umyśle jego sprawcy623. 

Należy  również  podkreślić,  że  zestaw  kar  proponowany  przez 
prawodawstwo  większości  krajów  Zachodu  jest  bardzo  ubogi.  Na  przykład 
polski kodeks karny przewiduje tylko trzy rodzaje kar, tj. grzywnę, ograniczenie 
wolności  i  pozbawienie  wolności  oraz kilkanaście  środków karnych624.  Żadna 
kara,  ani  żaden  środek  karny  nie  służy  jednak  bezpośrednio  korekcji  
niesprawiedliwości u jej źródła. Żadna kara i przeważająca większość środków 
karnych nie służy też naprawieniu sytuacji, jaka powstała w wyniku popełnienia 
przestępstwa625. Prawa zupełnie nie obchodzi to, co naprawdę myśli skazany i  
zupełnie nie troszczy się ono o pozytywną przemianę tego myślenia,  ale jest  
nastawione niemal wyłącznie na to, jak bardzo mu dokopać czyli jak długo ma 

622 Może np. zeznać, że w rzeczywistości nigdy nie zamierzał nikogo zabić, ale wiedział, że jest o  
to podejrzewany, zauważył podmianę nabojów i postanowił wszystkim zrobić makabryczny 
kawał. Jeśli zdoła za pomocą jakichś dowodów lub zeznań świadków przekonać o tym sąd, to  
zarzut usiłowania zabójstwa może zostać nawet oddalony.

623 Sądy  biorą  pod  uwagę  umysł  sprawcy  tylko  w  przypadkach  niepoczytalności  oraz  
uwzględniają czasem emocje (działanie pod wpływem strachu czy silnego wzburzenia) i to  
tylko w przypadku, gdy czyn zabroniony został dokonany. Sama intencja jego popełnienia,  
jeśli  nie  została  publicznie  ogłoszona,  nie  jest  powodem do  oskarżenia.  W przypadku  jej 
ujawnienia w taki czy inny sposób, może być jedynie potraktowana jako groźba karalna.

624 Są  nimi:  pozbawienie  praw  publicznych,  zakaz  zajmowania  określonego  stanowiska, 
wykonywania  określonego  zawodu  lub  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej, 
zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich  
lub  z  opieką  nad  nimi,  obowiązek  powstrzymania  się  od  przebywania  w  określonych 
środowiskach  lub  miejscach,  zakaz  kontaktowania  się  z  określonymi  osobami  lub  zakaz 
opuszczania  określonego  miejsca  pobytu  bez  zgody  sądu,  zakaz  prowadzenia  pojazdów, 
przepadek  (np.  mienia),  obowiązek  naprawienia  szkody,  nawiązka,  świadczenie  pieniężne,  
podanie wyroku do publicznej wiadomości. Jednak w polskim systemie prawnym środki karne 
są czymś raczej dodatkowym, podczas gdy grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności 
stanowią wciąż główny sposób karania.

625 Tylko obowiązek naprawienia szkody, nawiązka i świadczenie pieniężne mogłyby być uznane 
za pewne instrumenty naprawcze.
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być  pozbawiony wolności.  Zakłada  się  przy tym,  że  sam fakt  długoletniego 
osadzenia  w  zakładzie  karnym  ma  wywołać  dobroczynny  efekt  niechęci  do 
popełniania  przestępstw i  to  zarówno w ich sprawcach jak i  w całej  reszcie 
społeczeństwa, która jeszcze w konflikt z prawem nie popadła. W odniesieniu  
do  więźniów  stosuje  się  co  prawda  pewne  zabiegi,  które  nazywa  się 
resocjalizacją, a które przynoszą mizerne efekty, lub nie przynoszą ich wcale.  
Świadczą o tym wciąż pełne więzienia, w których zresztą coraz bardziej brakuje 
miejsca626.

Niewiele  ze  sprawiedliwością  ma także długotrwałe  przetrzymywanie 
podejrzanych  w  aresztach  śledczych  bez  wyroku  sądu,  czasem  głęboko 
uzasadnione  w  odniesieniu  do  stanowiących  zagrożenie  społeczne 
zwyrodnialców i niebezpiecznych bandytów, ale najczęściej  stosowane wobec 
zupełnie  niegroźnych  podejrzanych  i  motywowane  standardowo  „obawą 
matactwa”  i  koniecznością  „zabezpieczenia  dowodów”.  W  ostatnich  latach 
jednego z podejrzanych o łapownictwo i pranie brudnych pieniędzy trzymano w 
areszcie  zdaje  się  nawet  przez  trzy  i  pół  roku.  Podobnie  długo  trzymano 
podejrzanego o przemyt marihuany, nie mając przy tym żadnych dowodów, a 
decydując  się  na  długotrwałe  pozbawienie  go  wolności  tylko  na  podstawie 
zeznania  jednego  świadka  koronnego.  Takie  postępowanie  jest  łamaniem 
naturalnego  prawa  nie  skazanego  jeszcze  wyrokiem sądowym  człowieka  do 
wolności i  ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego. Wobec aresztowanych 
muszą istnieć poważne dowody winy zanim zostaną aresztowani, a pozbawianie 
wolności  na  całe  lata  i  przeciąganie  śledztwa  w  nadziei,  że  w  czasie  ich  
aresztowania  zostaną  ujawnione  jakieś  dodatkowe  dowody,  lub  że  w końcu 
„zmiękną”,  przyznają  się  do  winy  i  zaczną  „sypać”,  czyli  tzw.  „areszt  
wydobywczy”, dowodzi jedynie nieudolności odpowiednich organów. Równie 
moralnie  wątpliwa  jest  instytucja  świadka  koronnego.  Mechanizm 
funkcjonowania  tego  systemu  wzbudza  wątpliwości  co  do  wiarygodności 
takiego  świadka,  który może  chcieć  „kupić”  sobie  bezkarność  w  zamian  za 
zeznania niekoniecznie zgodne z prawdą, ale na pewno takie, jakich się od niego 
oczekuje.

***

Reasumując należy stwierdzić, że związek prawa ze sprawiedliwością 
jest obecnie błędnie pojmowany. Właściwie rozumiana sprawiedliwość nie jest 
ważeniem  winy  i  wymierzaniem  kary,  ale  przeciwdziałaniem 
niesprawiedliwości  i leczeniem  tego,  co  w  ludzkim  umyśle  jest  chore,  a 

626 W polskich więzieniach obecnie zdarzają się nawet cele kilkunastoosobowe. 
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przez to niesprawiedliwe. Jest owocem prawości sprawiedliwych. Jest więc nie 
tyle  karaniem  za  niesprawiedliwą  przeszłość  ale  raczej  budowaniem 
sprawiedliwej  przyszłości  poprzez  uzdrawianie  w teraźniejszości.  Prawdziwa 
sprawiedliwość nie lekceważy złych uczynków z przeszłości. Ona dokonuje ich 
korekty, przemieniając je w dobro. Dlatego Temida nie powinna posługiwać się 
wagą i mieczem, ale należy ją raczej wyposażyć w okulary aby mogła dobrze 
widzieć i w zestaw narzędzi korekcyjnych, aby mogła dokonywać nimi naprawy 
niesprawiedliwości. Ale tak samo jak pełne uzdrowienie z choroby osiąga się 
nie  przez  przeciwdziałanie  jej  objawom  ale  poprzez  właściwe  leczenie  jej  
przyczyn, tak też każda korekta niesprawiedliwości musi dotyczyć przyczyn 
a  nie  skutków.  Każda  niesprawiedliwość  rodzi  się  najpierw  w  umyśle  i 
dlatego zawsze jej naprawę trzeba zacząć od uzdrowienia umysłu. Ale od 
leczenia  choroby  jeszcze  lepsza  jest  profilaktyka,  dlatego  znacznie 
skuteczniejsze  jest  zapobieganie  błędnemu  myśleniu.  Można  to  osiągnąć 
poprzez budowanie sprawiedliwych i mądrych systemów opartych na prawdzie, 
które rozwijają społeczną świadomość, uczciwość i odpowiedzialność, oraz na 
tworzeniu  sprawiedliwych  praw  stanowionych,  które  pozostają  w  zgodzie  z 
prawami naturalnymi. W tym sensie sprawiedliwość jest następstwem poznania 
i  uwzględniania  w  różnych  sytuacjach  życiowych  prawa  naturalnego. 
Sprawiedliwość taka powinna motywować prawo stanowione. Związek prawa 
ze  sprawiedliwością,  który  zapewnia  jej  prawidłowe  działanie,  jest  więc 
następujący:

prawo naturalne  → sprawiedliwość → prawo stanowione

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że każde zło, każda ludzka krzywda, ma 
swoje  źródło  w  umyśle  i  dlatego  od  umysłów  należy  rozpocząć  leczenie. 
Karanie  za  skutki  niczego  nie  leczy,  a  tylko  pogłębia  chorobę.  Właściwa 
profilaktyka powinna się rozpocząć od zmiany lansowanych systemów wartości  
– rezygnacji z konsumpcyjnego modelu życia, opartego na rywalizacji i ciągłym 
dążeniu  do  sukcesu,  na  rzecz  wartości  duchowych.  Trzeba  też  zaprzestać 
nieustannego demonstrowania wzorców przemocy i patologicznych zachowań w 
środkach  masowego  przekazu,  co  ma  fatalny  wpływ  na  dzieci  i  dorastającą 
młodzież. Dziecko już od najmłodszych lat spotyka się z przemocą, a karanie 
jest  wciąż  podstawowym  elementem  systemów  wychowawczych.  Rodzice, 
często  młodzi  i  z  małą  ilością  własnych  doświadczeń  życiowych,  przejmują 
metody postępowania wobec własnych dzieci od swoich rodziców, a często nie 
są  to  najlepsze  wzorce,  opierające  się  głównie  na  karach,  od  pozbawiania  
przywilejów  po  zadawanie  bólu  w  taki  czy  inny  sposób.  Wychowanie  zbyt  
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rzadko jest  przemawianiem do rozumu,  a  najczęściej  opiera  się  na  systemie 
zakazów  i  nakazów  połączonym  z  systemem  sankcji  za  ich  łamanie  i 
ewentualnie nagród za ich przestrzeganie. Umysły dorastającej młodzieży nie są 
kształtowane poprzez rozwijanie świadomości i przekazywanie mądrości, ale są 
najczęściej  szkolone  w  dyscyplinie  i  posłuszeństwie,  wymuszonym  groźbą 
różnych konsekwencji za niesubordynację. Ponadto dorośli nie stanowią często 
właściwego  przykładu  do  naśladowania  dla  młodych,  nierzadko  postępując 
inaczej, niż wymagają tego od swoich dzieci. Jak młodzi ludzie mają być zdrowi 
na umyśle, jeśli wciąż otrzymują informacje płynące z tego świata, które mówią 
im, że wszystkiego jest za mało, że wciąż trzeba z kimś konkurować starając się  
być  lepszym  od  niego,  że  walka  o  przetrwanie  w  ciele  fizycznym  jest 
najważniejszą rzeczą na świecie, że przemoc wobec tych, którzy się z nimi nie  
zgadzają  jest  usprawiedliwiona,  a  tych,  którzy są  przeciw nim,  trzeba wciąż 
pokonywać  w walce,  a  nawet  eliminować,  że jeśli  nie  chcą  być  uważani  za 
przegranych, muszą stale wygrywać, że siła człowieka tkwi w sile posiadanych 
przez niego pieniędzy? Cały współczesny świat jest nastawiony niemal zupełnie 
na konsumpcję.  W dużych miastach  pięknie  oświetlone  wystawy przyciągają 
wzrok.  Hipermarkety  kuszą  wielością  wystawianych  towarów.  Większość 
reklam zachęca do nabywania różnych, często zupełnie niepotrzebnych rzeczy.  
Nic więc dziwnego, że wielu młodych ludzi, nie mogąc sprostać celom, jakie 
stawia przed nimi ten świat, ucieka od wszelkich problemów, szukając pociechy 
w alkoholu  czy narkotykach  lub  wybiera  drogę  na  skróty,  dopuszczając  się 
czynów zabronionych.

 Niewątpliwie przyczyna przeważającej  większości niedopuszczalnych 
czynów  ma  swe  źródło  w  warunkach  społecznych,  które  sprzyjają 
niepożądanym zachowaniom.  Niestety,  prawo nie  zmierza  do  spowodowania 
zmiany  tych  zachowań  poprzez  wpływanie  na  owe  warunki  społeczne,  ale 
skupia  się  raczej  na  ich  karaniu,  upatrując  w  tym  lekarstwo  na  poprawę 
bezpieczeństwa obywateli. Neale Donald Walsh pisze, że „wielu ludzi... usiłuje  
rozwiązać  problemy  społeczne  uciekając  się  do  sposobów,  które  je  zrodziły.  
Pragną skończyć z zabijaniem stosując zabijanie, skończyć z przemocą stosując  
przemoc, stłumić gniew gniewem. Postępując tak wpadają w pułapkę własnej  
hipokryzji  i  dają  jej  świadectwo.”627 Takie  sposoby  nie  rozwiązują  żadnych 
problemów.  Dopóki  nie  ulegną poprawie  warunki  społeczne,  które  do takich 
zachowań zachęcają, nic się nie zmieni. Warunki z kolei nie zmienią się, dopóki 
nie zmieni  się  myślenie  oparte  na  strachu,  nienawiści,  chciwości,  egoizmie,  
żądzy posiadania, zazdrości i innych destrukcyjnych uczuciach. A to stanie się 
możliwe dopiero wtedy, gdy ludzie będą traktować wszelkie dary Ziemi, a także 
innych  ludzi,  nie  jako  coś  odrębnego,  co  można  sobie  zawłaszczyć  lub 

627 Neale Donald Walsh, Wspólnota z Bogiem, Limbus, Bydgoszcz, 2001, strona 50.
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podporządkować,  ale  jako  część  siebie.  Czyli  gdy  pojmą  głoszoną  już  od 
starożytności  hinduistyczną  zasadę „tat  twam asi”.  W wersji  chrześcijańskiej 
przybiera  ona postać:  „Wszystko  co uczyniliście  jednemu z tych braci  moich  
najmniejszych,  Mnieście  uczynili”628.  Jest  ona  odzwierciedleniem  jednego  z 
najważniejszych  praw  naturalnych,  które  głosi,  że  nie  jesteśmy  od  siebie 
oddzieleni  i  wszyscy  stanowimy  jedność,  zatem  to,  co  czynimy  innym, 
czynimy  sobie.  Gdy  wszyscy  kiedyś  pojmą  i  zaakceptują  tę  zasadę,  prawo 
stanowione przestanie być potrzebne, a sprawiedliwość zatriumfuje. Tylko od 
nas zależy, kiedy to się stanie. 
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Prekognicja
Prekognicja  jest  to  zdolność  do  przewidywania  przyszłości.  Do 

niedawna wielu naukowców wątpiło w możliwość prekognicji, a w najlepszym 
razie niektórzy z nich skłonni byli uznać tą zdolność jedynie jako domniemaną. 
Liczne  doświadczenia  przeprowadzone  przez  wielu  badaczy  w  ostatnich 
dziesięcioleciach  wykazały,  że  trzeba  przyjąć  taką  możliwość  za  realną.  
Rzeczywiście,  pewni  ludzie  posiadają  zdolność  widzenia  na  odległość 
(jasnowidzenie), w tym umiejętność widzenia wydarzeń przyszłych. Niektórzy 
uważają, że wszyscy ludzie mają takie zdolności, tylko u większości nie są one 
dostatecznie  rozwinięte.  Należy  odróżnić  prekognicję  od  prognozowania. 
Prognozowanie  jest  to  przewidywanie  przyszłych  zdarzeń  z określonym 
prawdopodobieństwem,  na  podstawie  znajomości  praw  rządzących  tymi 
zdarzeniami i stanu obecnego. Typowym przykładem jest tu prognoza pogody. 
Prekognicja  polega  na  widzeniu  (czasami  słyszeniu)  przyszłości,  przy  czym 
wizja ta zwykle ściśle odpowiada temu, co się wydarzy.

Istnienie prekognicji przemawiałoby za poglądem, że przyszłość jest już 
w jakimś stopniu określona. Ale wówczas z prekognicją wiąże się pewien nie 
rozwiązany do końca problem: czy i kiedy jest możliwe ujawnienie przyszłych 
zdarzeń? Istnieje  bowiem „paradoks podwójnej  przyszłości”,  który polega na 
tym, że po ujawnieniu przyszłych zdarzeń osobom zainteresowanym, mogą one 
przeciwdziałać ich urzeczywistnieniu. Jeżeli np. komuś przepowiedziano, że w 
określonym dniu i godzinie zginie w wypadku drogowym i ten ktoś uwierzy w 
to, to żadna siła nie wyciągnie go tego dnia z domu i wówczas przepowiednia  
się  nie  spełni.  Dlatego też  w wielu  proroctwach  (np.  w księgach prorockich 
Starego  Testamentu,  Apokalipsie  św.  Jana  itp.)  unika  się  podawania 
konkretnych dat, a opisywane wydarzenia są zaszyfrowane  za pomocą różnych 
symboli. Również np. Nostradamus utajnił swoje przepowiednie twierdząc, że 

628 Mateusz, 25, 40.
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robi to celowo, aby nie popsuć planu bożego. Stefan Ossowiecki, formułując 
swoją przepowiednię w odniesieniu do pewnej konkretnej osoby przekazał ją na 
piśmie w zaklejonej kopercie z zaleceniem, aby jej nie otwierać przed określoną 
datą  (warunku  dotrzymano  i  przepowiednia  ta  sprawdziła  się).  Ciekawą 
wypowiedź na ten temat miał Czesław Klimuszko, który zapytany o paradoks 
podwójnej przyszłości odpowiedział, że zarówno wie co się stanie, jeśli ujawni  
przyszłość zainteresowanemu, jak i to, co się stanie, gdy będzie milczał. Dodał  
przy tym, że lepiej milczeć, ponieważ odsłonięcie przyszłych wydarzeń przed 
zainteresowanym nie tylko może je zmienić ale i pogorszyć. Świadczyłoby to o 
tym,  że  przyszłość  nie  tylko  jest  zaplanowana,  ale  i zoptymalizowana. 
Zawodowi wróżbici zwykle prezentują stanowisko pośrednie twierdząc, że nie 
wszystkie przyszłe wydarzenia są przesądzone, a racja ich działalności jest w 
tym,  aby  wskazać  właściwy  kierunek,  zapobiec  temu  co  da  się  odwrócić  i 
przygotować na to, co nieuniknione. 

Jest  jednak  pewna  grupa  osób  związanych  z  parapsychologią,  która 
twierdzi,  że  nie  istnieje  ściśle  określona  przyszłość.  Wiąże  się  to  zwykle  z 
postulatem  pełni  wolności  ludzkiej  woli.  Np.  amerykański  „śpiący  prorok” 
Edgar Cayce twierdził, że „nawet Bóg nie wie co się stanie, dopóki człowiek nie 
postanowi”. Wydaje się być rzeczą dziwną, że tenże Edgar Cayce równocześnie 
podawał przepowiednie dotyczące różnych kataklizmów, przesunięcia osi Ziemi 
itp. Jeśli bowiem twierdzi się, że nie ma ściśle określonej przyszłości, to należy 
również  przyjąć,  że  nie  jest  możliwa  prekognicja,  a  tylko  prognozowanie  z 
określonym prawdopodobieństwem. Jednakże większość praktyków uważa, że 
przeniesienie się poprzez różne parapsychologiczne doświadczenia (medytacja, 
hipnoza,  trans,  eksterioryzacja)  do  innych,  niefizycznych  obszarów 
rzeczywistości  powoduje  uwolnienie  się  od  poczucia  czasu,  doświadczanie 
wieczności,  w  której  zarówno  przeszłość,  teraźniejszość  jak  i  przyszłość  
współistnieje  w  jednym  „teraz”.  Przyjmując  taki  punkt  widzenia  musimy 
przyznać, że prekognicja jest możliwa.

Jak więc rozwiązać problem prekognicji w świetle paradoksu podwójnej 
przyszłości? Są dwa rozwiązania. W pierwszym zakłada się,  że istnieje tylko  
jedna  przyszłość  i dopuszcza  się  możliwość  dokładnej  i  ścisłej  prekognicji 
z pewnym  zastrzeżeniem,  że  nie  wszystko,  co  dotyczy  przyszłości  można 
wiedzieć. To co może wiedzieć o przyszłości dana osoba zależy od poziomu jej  
osobistej  odpowiedzialności,  a także  od  tego,  w jakim stopniu  ta  przyszłość 
wiąże się ze sprawami osobistymi tej osoby,  na które ta osoba mogłaby mieć 
wpływ. 

W  drugim  rozwiązaniu  zakłada  się  istnienie  „wiecznego  teraz”  w 
którym  jest  wiele  (być  może  nieskończenie  wiele)  biegów  wydarzeń, 
obejmujących  różne  przyszłości,  zatem zakłada  się,  że  „wieczne  teraz”  jest  
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wielowymiarowe. Są tam przewidziane wszystkie możliwe do podjęcia decyzje 
z  wszystkimi  ich  konsekwencjami.  Istnieje  więc  wtedy  wiele  różnych  dróg. 
Wolność woli manifestuje się tu poprzez wybór określonej drogi. Wobec tego, 
że  przy  takim  założeniu  przyszłość  jest  wielowariantowa,  nie  ma  żadnego 
paradoksu związanego z jej ujawnianiem. Prekognicja bowiem polega wtedy na 
widzeniu  określonego  wariantu  przyszłości.  Chcąc  przewidzieć  czyjąś 
przyszłość  trzeba  nie  tylko  potrafić  tą  przyszłość  zobaczyć,  ale  też  umieć 
przewidzieć,  który  wariant  zostanie  wybrany.  Jeśli  jasnowidzący  ujawni 
szczegóły  tego  wariantu  osobie  zainteresowanej  w taki  sposób,  że  osoba  ta 
będzie  mogła  wpływać  na  jego  zmianę,  to  po  prostu  zrealizuje  się  inny jej  
wariant.  Odpowiedzialny  jasnowidz  zwykle  jednak  nie  ingeruje  w cudze 
wybory.  W świetle tego co zostało powiedziane można podejrzewać, że istnieje 
wariant optymalny i że poprzez właściwe decyzje życiowe można go osiągnąć. 
Być może celem życia jest jego znalezienie i zrealizowanie.   
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Przebojowość
Przebojowość  polega  na  przyjęciu  określonej  postawy w dążeniu  do 

realizacji określonych celów życiowych. Te cele to zwykle osiągnięcie różnego 
rodzaju  sukcesów  (osobistych,  zawodowych,  gospodarczych,  artystycznych, 
itp.).  Przebojowa  postawa  odznacza  się  nie  tylko  pozytywnym nastawieniem 
psychicznym (entuzjazmem, zapałem, a nawet uporem) wobec wyznaczonych 
celów,  ale  przede  wszystkim pewnością  siebie  w trakcie  ich  realizacji  (idea 
„mocnego człowieka”), stałym akumulowaniem siły pomocnej w przebijaniu się 
przez przeszkody  i zdolnością do podjęcia walki,  jeśli  zajdzie taka potrzeba. 
Przebojowość  jest  więc  czymś  w rodzaju  energii  psychicznej  potrzebnej  do 
skutecznego działania w celu osiągnięcia i utrzymania sukcesu. 

Idea przebojowości pochodzi z krajów Zachodu, szczególnie USA. Już 
od  dawna  jest  tam  lansowany  model  człowieka  sukcesu,  zaczynającego 
niejednokrotnie  od  czyszczenia  butów czy  sprzedawania  gazet  na  ulicy,  ale 
poprzez swój upór, pewność siebie, spryt,  wytrwałość, ducha walki oraz stałą 
dbałość  o  swoje  sprawy,  robiącego  wielką  karierę  i zdobywającego  duży 
majątek. Znany jest również mit młodej dziewczyny z prowincji, która zaczyna 
jako np. sprzątaczka w wytwórni filmowej, ale dzięki swej przebojowości pnie 
się w górę, zostając w końcu wielką gwiazdą. Również i w Polsce znane jest od 
dawna powiedzenie, że każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską, 
ale  przebojowość  mogła  się  realnie  ujawnić  u wielu  Polaków  dopiero  po 
zmianach ustrojowych pod koniec lat osiemdziesiątych. 
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Przebojowość  zwykle  bardzo  wspomaga  osiąganie  sukcesu.  Praktyka 
wykazuje,  że  zdecydowane,  często  powtarzane,  a  czasami  nawet  natrętne 
działania przynoszą owoce. Już od czasów biblijnych wiadomo bowiem, że „kto 
szuka,  ten  znajdzie”  i  „kto  puka,  temu  będzie  otworzone”.  Oznacza  to,  że 
konsekwentne, systematyczne,  a nawet uparte działania są efektywne. Wielu 
ludzi  ustępuje  natrętowi  tylko  dlatego,  aby  się  od  nich  odczepił.  We 
współczesnych czasach bardzo skuteczna jest natrętna reklama, oddziaływając 
na naszą świadomość i podświadomość. Przebojowa postawa nie tylko wpływa 
na innych, ale również i umacnia tych, którzy ją stosują, jest to wówczas coś w 
rodzaju „myślenia pozytywnego”. Trzeba bowiem, aby nie tylko inni uwierzyli  
w nas  i  nasze  cele,  ale  byśmy  w nie  uwierzyli  sami.  To  daje  nam siły  do 
pokonywania wszelkich trudności. Przebojowość jest więc również zjawiskiem 
duchowym.  Jej  moc  jest  wtedy  tym  większa,  im  większe  ma  pokrycie  we 
wzniosłych celach.

Niestety,  przebojowość  często  staje  się  zjawiskiem negatywnym.  Po 
pierwsze  dlatego,  że  mit  człowieka  sukcesu,  supermana,  wytwarza  u  wielu 
bardzo wielkie obciążenie psychiczne (presję psychiczną), prowadząc ludzi do 
„pracoholizmu” i innych szkodliwych postaw, co dla wielu kończy się zawałem 
serca lub wizytą u psychiatry. Mit przebojowości był lansowany, reklamowany i 
podsycany szczególnie w USA przez książki, filmy, telewizję wywołując stres 
u wielu ludzi i równocześnie wzbogacając różnych psychoterapeutów. Cieszące 
się   powodzeniem w ostatnich  dziesięcioleciach  XX  wieku  filmy  z  Woody 
Allenem dowodzą, że wielu ludzi ma już dość supermanów i zaczynają im się 
podobać  postacie  uosabiające  ludzi  przeciętnych,  niedoskonałych,   a  nie 
niedościgłe wzory ludzi sukcesu.

Po  drugie,  przebojowość  często  pozostaje  w sprzeczności  z  dobrymi 
obyczajami,  zasadami  moralnymi,  a  nawet  czasem wiąże  się  z  naruszaniem 
prawa. Łatwo może bowiem stać się fałszywą reklamą samego siebie i swojej  
sprawy, wprowadzając innych w błąd. Nawet jeśli cel wydaje się być wzniosły, 
to  jednak  przyjęcie  zasady  „cel  uświęca  środki”  powoduje  niejednokrotnie 
działanie  metodą  rozpychania  się  łokciami,  tolerowanie  u  siebie  zachowań 
graniczących z chamstwem, a niekiedy i postępowanie metodą „po trupach do 
celu”.  Często  idea  słusznej  „walki  o...”  przeradza  się  w  ideę  bezwzględnej  
„walki  z...”.  W działalności  gospodarczej  może to  prowadzić  do nieuczciwej  
konkurencji, oszustw podatkowych, itp. W postawach indywidualnych zauważa 
się  bezwzględność,  brak  współczucia  i  litości.  Niejeden  milioner  jest 
przekonany, że osiągnął sukces właśnie tylko dzięki takim postawom. Czasami 
jednak  również  i  cele  bywają  niegodne,  w  takich  przypadkach  dla 
przebojowości nie ma już żadnego usprawiedliwienia. 
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Po  trzecie  niejednokrotnie  mamy  do  czynienia  z  tzw.  „fałszywą 
przebojowością”. Dzieje się to wówczas, gdy  przebojowość nie ma pokrycia w 
możliwościach realizacji  określonych celów i nie zabiega się w ogóle o takie 
możliwości. Każdy sukces musi być bowiem oparty na realnych postawach, nie 
może  wyłącznie  wynikać  z  samej  presji  czy  z  faktu  dążenia  do  sukcesu. 
Skuteczne  działanie  wymaga  bowiem  dobrego  pomysłu,  dobrego  planu, 
umiejętności jego realizacji,  odpowiednich sił  i środków,  nakładu pracy,  itp. 
I tak np. nawet najbardziej „przebojowa” reklama nie może być reklamą złego 
towaru.  Reklama „bubla”,  chociaż czasem początkowo skuteczna, ma zwykle 
krótki żywot. Podobnie sama przebojowość nie wystarczy do zrobienia kariery 
artystycznej,  potrzebny  jest  talent  i  praca.  Ludzie  ogarnięci  ideą  „fałszywej 
przebojowości”  charakteryzuje  fałszywa  pewność  siebie  i przepychanie  się 
łokciami, ale ich działania przynoszą niedojrzały owoc, lub są bezowocne. Nie 
da się jednak ukryć,  że przez pewien czas potrafią  zwodzić innych fałszywą 
autoreklamą i złudnymi nadziejami. W końcu jednak prawda wychodzi na jaw i 
nie odnoszą oni sukcesu, lub odnoszą wątpliwej jakości sukces jako przestępcy. 

Rekapitulując,  przebojowość,  która  ma  pokrycie  w  możliwościach 
realizacji  godnych,  wzniosłych  celów,  jest  zjawiskiem  pozytywnym,  pod 
warunkiem,  że  nie  przekracza  się  granic  dobrych  obyczajów i  nie  ulega  się 
stresom  związanym  z  presją  dążenia  do  sukcesu.  Taka  przebojowość  i 
towarzyszące  jej  stany  psychiczne  jak  np.  zapał,  pewność  siebie,  są  bardzo 
pomocne w realizowaniu tych celów. Jednakże przebojowość sama w sobie nie 
wystarczy do osiągnięcia sukcesu, nic bowiem nie może zastąpić kompetencji,  
wykształcenia, wiedzy, talentu, mądrego planowania i pracowitości.
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Przeciwieństwa
Słowo  przeciwieństwo w  węższym  znaczeniu  oznacza  zachodzącą 

między czymkolwiek sprzeczność (np. między parami osób, rzeczy, zjawisk, 
stanów, pojęć, itp.). Słowem tym określa się również każdy element pary, który 
pozostaje  z  drugim  w  relacji  sprzeczności.  Np.  słowo  duży i  mały tworzą 
przeciwieństwo.  Jednocześnie  duży jest  przeciwieństwem  małego i  mały jest 
przeciwieństwem  dużego.  Zwróćmy uwagę  na  to,  że  mały =  nieduży,  zatem 
przeciwieństwo  zachodzi  między  parami  stanowiącymi  względem  siebie 
logiczną negację (duży –  nieduży). Takie pary można by nazwać „diadami”629. 
Cały wszechświat wypełniony jest diadami, które stanowią przeciwieństwo, np. 
wysoki-niski,  jasny-ciemny,  zdrowy-chory,  mądry-głupi,  szczęśliwy-

629 Słowa  „diada”  nie  ma  w  słownikach  (jest  tylko  „triada”),  jednak  ten  neologizm  był  już 
używany przez niektórych autorów.
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nieszczęśliwy,  dodatni-ujemny,  mocny-słaby,  światłość-ciemność,... itp. Diady 
te stanowią same dla siebie układ odniesienia i w związku z tym żaden element  
pary nie mógłby istnieć bez drugiego. Wszak pojęcie wielkości ma sens tylko w 
odniesieniu  do  małości.  Jeśli  wszystko  byłoby   wielkie,  to  nic  nie  byłoby 
wielkie,  bo  tylko  małe  może  świadczyć  o  wielkości.  Jeśli  wszystko  byłoby 
dobrem i  nie  istniałoby  nic  oprócz  dobra  to  pojęcie  dobra  byłoby  „pustym 
frazesem”, bo znaczenie nadaje mu dopiero porównanie z czymś, co dobre nie 
jest.  Jeśli  nie  ma układu odniesienia,  nie  ma możliwości  porównywania.  Na 
przeciwieństwie oparte jest nawet istnienie naszego „ego”. Jest nim diada „ja – 
nie ja”. Jako odrębna osoba możemy istnieć tylko w odniesieniu do tego czym 
nie jesteśmy.  Tylko wtedy możliwe jest  prawidłowe postrzeganie otaczającej  
rzeczywistości. Odcięcie ja od nie ja powoduje rozpad tej rzeczywistości. Jeżeli 
np. umieścimy kogoś w odpowiednio dobranym roztworze soli o temperaturze 
ciała, oraz przysłonimy jego oczy, zatkamy uszy i zapewnimy oddychanie przez 
rurkę, to człowiek ten po pewnym czasie „traci zmysły”. Przestaje postrzegać 
siebie jako cząstkę tego świata i zaczyna doznawać wizji, w których sam staje  
się swoim wszechświatem. 

Istnienie  przeciwieństw  stanowi  więc  jak  gdyby  podstawę 
rzeczywistości  materialnego  świata.  Niektórzy  filozofowie,  od  Heraklita  z 
Efezu, poprzez Hegla i Marksa aż do Sartre’a, tworzyli nawet teorie bytu, zwane 
dialektyką, ukazujące rozwój rzeczywistości w postaci procesu, którego istotę 
stanowi  ścieranie  i  łączenie  się  przeciwieństw.   Zdaje  się,  że  pojęcie 
przeciwieństwa ma większe znaczenie i  większą wagę, niż skłonni bylibyśmy 
przypuszczać.  Być  może  na  nim  oparta  jest  formuła  kreacji  wszechświata. 
Wszak  większość  religii  świata  głosi,  że  Bóg  stworzył  świat  z  niczego.  Z 
matematycznego punktu widzenia, mogłoby się to odbyć np. tak:

NIC = COŚ – COŚ

Aby więc stworzyć coś z niczego,  trzeba stworzyć rzeczy przeciwne. 
Może dlatego istotą tego świata jest biegunowość i polaryzacja. Może dlatego w 
tym świecie każda rzecz ma swoje przeciwieństwo. Może dlatego, aby mogła w 
nim przejawić  się  miłość,  musi  też  zaistnieć  to,  co  miłością  nie  jest.  Może 
dlatego istnieniu materii musi towarzyszyć istnienie antymaterii. Może dlatego 
materia i antymateria ulegają anihilacji. Może dlatego...  Kto wie?

Istnieje  również  drugie  znaczenie  tego  słowa.  Przeciwieństwo  w 
szerszym  sensie,  to  jakakolwiek  niezgodność,  odmienność,  różnica, 
jakikolwiek kontrast miedzy osobami, rzeczami, zjawiskami, itp. Nie jest  tu 
przy tym konieczna logiczna sprzeczność.  Wystarczy,  że rzeczy przeciwne w 
takim znaczeniu  wyraźnie  różnią  się  od siebie,  kontrastują  z sobą.  W takim 
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sensie  mówimy o przeciwnej  stronie  ulicy,  przeciwnym wietrze,  przeciwnym 
kierunku, przeciwnym nastawieniu kogoś do czegoś, przeciwnych charakterach, 
czy przeciwnych  poglądach.  W szerszym znaczeniu możemy nawet  mówić  o 
przeciwnościach  losu,  jako  o  przeszkodach,  które  kontrastując  z  naszymi  
planami, zamiarami, dążeniami, utrudniają nam działanie.

Ciekawym  zagadnieniem  są  przeciwieństwa  występujące  między 
ludźmi.  Chodzi  tu  o  szeroko  pojęte  różnice,  jak  np.  różnice  wyglądu, 
charakterów, upodobań, umiejętności, przekonań, itp. Niektórzy głoszą pogląd, 
że  w  odniesieniu  do  ludzi,  a  zwłaszcza  do  par  tworzących  związki, 
przeciwieństwa się przyciągają. Jako przykłady wskazują oni kontrastujące ze 
sobą  pary,  które  żyją  zgodnie  i  w harmonii.  Niestety,  takie  stwierdzenia  nie 
zawsze  są  prawdziwe630.  Praktyka  pokazuje,  że  większość  przeciwieństw  ma 
działanie  odpychające.  Zwłaszcza  takie  przeciwieństwa,  które  dzielą  czy 
wykluczają,  nie  sprzyjają  tworzeniu  się  więzi.  Np.  jeśli  jeden  z  partnerów 
uwielbia wycieczki wysokogórskie a drugi ich nie cierpi, to nie pozostaje im nic 
innego,  jak  spędzać  urlopy  oddzielnie,  lub  szukać  trudnych  kompromisów. 
Jeżeli  mają  przeciwny  stosunek  do  sitcom-ów w telewizji,  muszą  mieć  dwa 
telewizory. Jeżeli jeden z nich jest miłośnikiem muzyki poważnej, a drugi jej  
nie rozumie i uważa ją za nudną, to będą oddzielnie chodzić na koncerty. Jeśli  
mają odmienne upodobania kulinarne, to muszą gotować sobie oddzielnie lub 
jeść w restauracji.  Jeżeli różnią się znacznie poziomem intelektualnym, to nie 
mają  sobie  nic  do  powiedzenia.  Zapewne  niewielką  ilość  tego  typu 
przeciwieństw  można  jakoś  przezwyciężyć,  zwłaszcza,  jeśli  partnerzy  się 
kochają. Ale jeśli  jest ich zbyt dużo i są zbyt mocne, jest to bardzo trudne, a 
czasem niemożliwe. Dlatego zasada „przeciwieństwa się przyciągają”, słuszna 
dla  przeciwnych  biegunów magnesu,  w odniesieniu  do  człowieka  często  nie 
sprawdza  się.  Nawet,  jeśli  początkowo  występuje  jakieś  przyciąganie 
wynikające np. z fascynacji odmiennością, to jest ono podobne do przyciągania 
ćmy  przez  płomień  świecy,  z  wiadomym  skutkiem.  Istnieje  jednak  inna, 
uniwersalna  zasada,  która  się  sprawdza  w tym świecie:  „podobne  przyciąga  
podobne”.  Podobne  upodobania,  podobne  przekonania,  podobne  poglądy, 
podobne zainteresowania, podobne wierzenia, podobne obyczaje – to wszystko 
ludzi  do  siebie  zbliża.  Wówczas  człowiek  odnajduje  w  drugim  człowieku 
cząstkę  siebie.  Ludzie  podobni  często  automatycznie  i  bezwiednie  lgną  do 
siebie,  tworząc  w ten  sposób związki,  zawierając  przyjaźnie,  tworząc grupy, 
stowarzyszenia,  partie.  W  państwach  wielonarodowych  poszczególne  nacje 
jednoczy język, obyczaje i religia, co również skutkuje grupowaniem się. Np. w 
niektórych  większych  miastach  USA  powstały  nawet  całe  jednonarodowe 
630 Stwierdzenie  „przeciwieństwa  się  przyciągają”  jest  sformułowaniem  eliptycznym,  którego 

prawdziwość  czy fałszywość zależy od  czasu,  miejsca i  okoliczności.  Dlatego  wygłaszanie 
takich ogólnikowych sentencji bez dodatkowych danych jest bez sensu.
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dzielnice. Zatem to podobieństwa się przyciągają. Można nawet powiedzieć, że 
musi  istnieć  pewne  konieczne  minimum podobieństw,  aby mogło  przetrwać 
małżeństwo. Małżonkowie muszą mieć bowiem wspólne cele, wspólny pogląd 
na  wychowanie  dzieci,  prowadzenie  domu,  itp.  Tylko  wtedy  mogą  tworzyć 
normalną, harmonijną rodzinę.

Jednak  niektóre  przeciwieństwa  przyciągają  ludzi  do  siebie. 
Chodzi  o  pewien  rodzaj  przeciwieństw  w  szerszym  sensie,  które  można  by 
nazwać „przeciwieństwami dopełniającymi”. Dzieje się to wówczas, gdy dwie 
kontrastujące ze sobą cechy partnerów nie tylko nie wykluczają się nawzajem,  
ale uzupełniają w ten sposób, że w sumie stwarzają wyższą jakość. Dopełnienie 
się  ma  wtedy  miejsce,  jeżeli  jeden  z  nich  ma  coś,  czego  nie  ma  drugi  i 
odwrotnie.  Np. gdy jeden z partnerów zna dobrze język angielski i portugalski,  
a  drugi  francuski  i  niemiecki,  to  wówczas  mogą  razem odwiedzać  znacznie 
więcej krajów, nie napotykając przy tym na trudności językowe. Jeśli natomiast  
jeden z nich ma wysoko rozwiniętą wyobraźnię i intuicję, a drugi zdolność do 
logicznego myślenia  i  zmysł  praktyczny,  to  wspólnie  mogą  o wiele  bardziej  
efektywnie  rozwiązywać  wszystkie  problemy  życiowe,  niż  gdyby  to  robili  
oddzielnie. Takimi dopełniającymi się przeciwieństwami są również przeciwne 
płci, dlatego też sam fakt odmienności płciowej ma moc wiążącą. Cechy męskie 
i żeńskie nie są bowiem antagonistyczne ale mocno się uzupełniają, co może 
prowadzić nawet do tego, że w połączeniu stanowią pewną całość, która jest 
większa niż suma części.  Jeśli  więc przeciwieństwa nie dzielą, a łączą, nie 
wykluczają, a dopełniają się nawzajem tworząc nową, lepszą jakość, wtedy 
mogą się przyciągać.  
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Przekonania
Są  to  pewne  sądy,  stwierdzenia,  punkty widzenia,  których  w danym 

momencie  nie  da  się  udowodnić,  ale  które  uznaje  się  za  prawdziwe.  Pewne 
zbiory  przekonań  tworzą  często  systemy,  np.  systemy  religijne.  Przekonania 
mogą być więc przedmiotem wiary.

Nie  jest  zatem  możliwe  doświadczalne  potwierdzenie  lub  obalenie 
przekonań. Chodzi tutaj oczywiście nie tylko o doświadczenie indywidualne, ale 
również  i  zbiorowe,  np.  doświadczenia  całej  ludzkości  zawarte  w  nauce. 
Poznanie dziedziny objętej  przekonaniami sprawia, że przekonania te są albo 
odrzucane, albo zmieniają się w wiedzę. 

Uznanie  danego sądu za  prawdziwy bez  empirycznego oparcia  może 
nastąpić z różnych powodów. Może to stać się ze względu na to, że przekonanie 
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takie zabezpiecza jakąś  ludzką potrzebę,  np. potrzebę bezpieczeństwa,  albo z 
jakichś  względów  jest  wygodne  dla  danej  osoby.  Często  uznanie  czyjegoś 
autorytetu prowadzi do przyjęcia głoszonych przez niego przekonań. 

Nie  sposób  ustosunkować  się  do  przekonań  jednoznacznie  w 
kategoriach zła i dobra. Odgrywają one często pozytywną rolę ponieważ, jak już 
powiedziano,  zabezpieczają  jakąś  ludzką potrzebę oraz służą integracji  ludzi, 
którzy myślą  podobnie.  Mogą  być  więc  niezbędne  człowiekowi  na  pewnym 
etapie jego rozwoju duchowego.  Niestety,  przekonania mogą również wiązać 
ludzki umysł, uniemożliwiając rozwój duchowy. Dlatego pewien filozof napisał,  
że „przekonania to wrogowie prawdy bardziej niebezpieczni niż kłamstwa”.    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Przepowiednia
Przepowiednia  to  ustna  wypowiedź  lub  tekst  pisany  dotyczący 

przyszłości, w którym mówi się o rzeczach mających dopiero nastąpić. Zawiera 
ona przewidywania mające związek z tym, co ma nadejść, które mogą dotyczyć 
zarówno globalnych dziejów jak i indywidualnych wydarzeń. Różni się ona tym 
od prognozy, że prognoza oparta jest na racjonalnych przesłankach i polega na 
oszacowaniu  w  oparciu  o  te  przesłanki  prawdopodobieństwa  wystąpienia 
danego  zdarzenia  w  przyszłości,  podczas  gdy  przepowiednia  oparta  jest  na 
prekognicyjnym  widzeniu  (rodzaju  jasnowidzenia),  wróżeniu  za  pomocą 
różnych  rekwizytów  (kart  tarota,  linii  dłoni,  a  nawet  fusów  od  kawy),  
astrologicznym  horoskopie,  channelingowym  przekazie  lub  religijnym 
objawieniu.

Przepowiadanie przyszłości, jeśli nie ma być zwykłym oszustwem, musi 
wiązać się ze zjawiskiem zwanym postrzeganiem pozazmysłowym (ang. ESP – 
extrasensory perception).  Istnieje  przekonanie,  że niektórzy uzdolnieni  ludzie 
potrafią uzyskiwać informacje innymi kanałami informacyjnymi  niż pozostała 
większość631. Czasem dzieje się to spontanicznie i nieprzewidywalnie, niekiedy 
stanowi  rezultat  przejawienia  aktu  woli,  ale  najczęściej  wymaga  pewnych 
zabiegów  zmierzających  do  zmiany  stanu  świadomości,  jak  na  przykład 
wprowadzenie się w stan medytacji, trans hipnotyczny, poddanie się działaniu 
pewnych  substancji  narkotycznych,  itp.   Są  tacy,  co  potrafią  uzyskać  ów 
zmieniony stan świadomości  poprzez wpatrywanie  się  w płomień,  w szklaną 
kulę, w powierzchnię wody, czy we wklęsłe zwierciadło. Jeszcze inni uważają,  

631 Niektórzy uważają,  że  wszyscy mamy te  zdolności,  ale  większość  nie  zdaje  sobie  z  tego  
sprawy, a tylko nieliczni potrafią to wykorzystać.
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że  muszą  się  posługiwać  w  określony  sposób  jakimiś  narzędziami 
wspomagającymi,  które im pozwalają na uzyskiwanie określonych informacji, 
na przykład muszą rozłożyć karty, otworzyć jakąś księgę na losowo wybranej  
stronie,  wlać  roztopiony  wosk  do  wody,  sporządzić  kosmogram  czy 
odpowiednio zinterpretować własny lub cudzy sen. Niektórzy, co ma znaczenie 
w  przypadku  prekognicji  dotyczącej  konkretnej  osoby,  potrzebują  jakiegoś 
przedmiotu należącego do tej osoby lub jej fotografii. Są również i tacy, którzy 
nie muszą nic robić – oni po prostu wiedzą.

Przepowiednie  nie  cieszą  się  pełną  wiarygodnością;  w  zdolności 
prekognicyjne  ich  autorów  powątpiewają  zwłaszcza  naukowcy.  Nie  istnieją 
przekonujące źródła naukowe, oparte na zasadzie powtarzalności eksperymentu, 
które  by  potwierdzały  istnienie  prekognicji.  Co  prawda  jest  wiele 
udokumentowanych  opisów  przyszłych  zdarzeń,  jednak  zwykle  na  tyle 
zagmatwanych i niejasnych, że ich spełnienie stwierdzano dopiero post factum i  
dlatego nie mogą one stanowić przekonującego dowodu na istnienie prekognicji. 
Jeśli nawet jakaś jasno wyrażona przepowiednia sprawdziłaby się co do joty, to 
i  tak  nie  można  by  tego  aktu  prekognicji  powtórzyć  w  warunkach 
laboratoryjnych, czego domagałaby się nauka.

Kościół katolicki ma ambiwalentny stosunek do przepowiedni. Z jednej 
strony w pełni akceptuje wszelkie proroctwa Starego i Nowego Testamentu oraz 
uznaje również niektóre prywatne objawienia religijne (Lourdes, Fatima, itp.), 
których adresatów ustanawia nawet błogosławionymi lub świętymi, a z drugiej 
strony patrzy podejrzliwie na wszelką świecką prekognicję, potępia wróżenie 632 
oraz próby nawiązywania kontaktów z duchami zmarłych, krytycznie podchodzi 
do  przeżyć  z  pogranicza  śmierci,  odrzuca  OBE633 –  wszystko  to  kojarząc  z 
zabobonem  lub  okultyzmem  i  traktując  jako  potencjalne  oszustwo 
wyprodukowane przez jakieś złe moce.

Przeważająca  większość  społeczeństwa  Zachodu  uznaje  wszelkiego 
rodzaju  prognozy,  chociaż  niektórzy  dość  mocno  powątpiewają  w  ich 
sprawdzalność.  Pewna  grupa  osób  do  pewnego  stopnia  akceptuje  również 
możliwość przepowiadania przyszłości. Są tacy, którzy  traktują przepowiednie 
jako zrozumienie  konieczności,  a inni  z kolei  uważają,  że wypływają  one ze 
zrozumienia planów bożych. Jeszcze inni doznają spontanicznej prekognicji we 
własnym  doświadczeniu  życiowym,  co  wywiera  pozytywny  wpływ  na  ich 
stosunek do tych zjawisk. Wybrani, kreatywni ludzie mają nawet zdolność ich 
świadomego wywoływania i potrafią nauczyć się je kontrolować. Bywa również 

632 Jak podano we wiadomościach Polsat News dnia 30 listopada 2015, w jednej z polskich szkół  
odwołano spotkanie andrzejkowe tylko z tego powodu,  że jej  patronem jest  Jan Paweł II  i  
dlatego, jak uzasadniano, nie godzi się w takiej szkole zabawiać się wróżeniem.

633 Doświadczenia poza ciałem.
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i  tak,  że  niektórzy  mają  bezkrytycznie  entuzjastyczny  stosunek  do 
przepowiadania przyszłości. Pewne reaktywne jednostki do tego stopnia wierzą 
różnym wróżbitom, że pozwalają, by ich od siebie uzależnili i uczynili stałym 
źródłem  dochodów.  Jednak  zdecydowana  większość  ludzi  odnosi  się  z 
dystansem do wróżenia i ma dość sceptyczny stosunek do przepowiedni. Część 
z nich w ogóle w nie nie wierzy, a pozostali mają do nich ograniczone zaufanie,  
dopuszczając  możliwość  ich  sprawdzenia  się  tylko  w  jakichś  konkretnych, 
wyodrębnionych przypadkach.

Przelotne spojrzenie w przeszłość

W  czasach  biblijnych  przepowiadaniem  przyszłości  zajmowały  się 
często  charyzmatyczne  jednostki  –   prorocy,  tacy  jak  na  przykład  Daniel,  
Ezechiel,  Izajasz  czy  Jeremiasz,  dlatego  obecnie  słowo  proroctwo jest  w 
potocznym rozumieniu synonimem słowa  przepowiednia. Prorocy mieli  swoje 
miejsce również w starożytnej historii  Grecji  czy Rzymu, a także w mitologii  
tych krajów. Jedną ze słynnych prorokiń starożytnej Grecji była Pytia, kapłanka 
świątyni  Apollina  w  Delfach.  Znaną  postacią  mitologiczną  jest  wieszczka 
trojańska Kasandra,  córka króla Priama,   która przepowiedziała upadek Troi. 
Słynną rzymską prorokinią była Sybilla Kumańska, kapłanka wyroczni Apollina 
w  Cumae.  Jednym  z  najbardziej  znanych,  umocowanych  religijnie, 
chrześcijańskich proroctw pisanych jest Apokalipsa św. Jana zawarta w Nowym 
Testamencie.

Proroków zwykle obdarzano dużym autorytetem w społecznościach, w 
których żyli, a w ich pełnych patosu i rozbudowanej symboliki przepowiedniach 
ludzie dopatrywali  się głosu samego Boga.  Są oni  wciąż obecni  i  szanowani  
jako  postacie  występujące  w  świętych  tekstach  wielu  religii  świata,  między 
innymi w judaizmie, chrześcijaństwie czy islamie. 

W wiekach średnich nie było zdaje się zbyt dużo przepowiadania, być  
może dlatego, że ludzie bali się oskarżenia o okultyzm i czary. Jako przykład 
można  by tu wymienić proroctwo przypisywane Malachiaszowi, irlandzkiemu 
duchownemu katolickiemu,  który żył  w XII wieku i  został  potem ogłoszony 
świętym.  Malachiasz podał charakterystyczne określenia wszystkich przyszłych 
papieży,  począwszy od czasów mu współczesnych  aż do  ostatniego papieża. 
Owe  „przydomki”  wymieniały  pewne  cechy tych  papieży,  które  stawały się 
zrozumiałe  dopiero  po  wyborze  danego  papieża.  Na  przykład  Jan  Paweł  I 
otrzymał  miano  „De  medietate  Lunae”  co  tłumaczono: z  połowy  księżyca,  
połowa  księżyca  lub   półksiężyc.  Dopiero  po  jego  przedwczesnej  śmierci 
zauważono, że pontyfikat papieża trwał niewiele ponad miesiąc,  nie osiągnął  
więc  swojej  pełni,  a  umarł  on  na  dzień  przed  wystąpieniem  fazy  połowy 
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księżyca. Proroctwo dotyczące ostatniego papieża634, którego przydomek brzmi 
„Petrus Romanus” (Piotr Rzymianin) przepowiada również zniszczenie Rzymu. 
Brzmi ono:

„In persecutione extrema S.R.E.  sedebit  Petrus Romanus, qui  
pascet  oves  in  multis  tribulationibus:  quibus  transactis  civitas  
septicollis  diruetur,  &  Iudex  tremendus  iudicabit  populum  suum.  
Finis”.

Co się tłumaczy:

„W  czasie  najgorszego  prześladowania  Świętego  Kościoła  
Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin,  który będzie paść  
owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym]  
zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec”635.

Proroctwo Malachiasza po raz pierwszy zostało odkryte i upublicznione 
dopiero w roku 1590 (według niektórych źródeł w roku 1595), stąd niektórzy 
uważają, że jest to jakaś szesnastowieczna podróbka. Być może jakiś ówczesny 
jasnowidz nie chciał się jawnie pod tym proroctwem podpisać i podszył się pod 
biskupa Malachiasza, choć oczywiście nie wiemy tego na pewno. Są również i 
takie głosy, że owa przepowiednia powstała w XV wieku, by skłonić konklawe 
do wyboru odpowiedniego kandydata na papieża. O tym, że powstała ona nie 
wcześniej niż w XV wieku wieku świadczyć miałby fakt, że przydomki papieży 
wybranych  do  XV  wieku  są  do  nich  dobrze  dopasowane,  podczas  gdy 
przydomki późniejszych papieży są niejasne i enigmatyczne. 

Jednym  z  najbardziej  znanych  szesnastowiecznych  autorów 
przepowiedni  był  Nostradamus  (1503-1566)  –  francuski  lekarz,  astrolog, 
matematyk i jasnowidz. Wsławił się napisaniem  dziesięciu centurii, czyli ksiąg,  
z  których  każda  składa  się  ze  stu  czterowierszy.  Dwie  następne  centurie 
utworzono już  po  jego  śmierci,  na  podstawie  znalezionych  zapisków.  Każdy 
czterowiersz  umieszczony  w  centurii  to  jakby  oddzielna  przepowiednia.  
Nostradamus uważał, że aby nie popsuć planów bożych musi utrudnić właściwe 
odczytanie  przepowiedni  i  pisał  dość  niejasno,  tak,  że  wiele  czterowierszy 

634 Wygląda na to, że jeśli Malachiasz w swej przepowiedni wymienił wszystkich papieży, to tym 
ostatnim biskupem rzymskim miałby być papież Franciszek. Nikt jednak zdaje się dotychczas 
przekonująco nie wyjaśnił znaczenia określenia „Piotr Rzymianin”.

635 Tekst  łaciński  i  polskie  tłumaczenie  zaczerpnięto  z  polskiej  wersji  Wikipedii,  hasło  
„Przepowiednia Malachiasza”.
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rozszyfrowano dopiero  po zaistnieniu danego wydarzenia.  Na przykład w IX 
centurii, w 17 czterowierszu pisze:

Wódz trzeciej stanie się pierwszym.
Za jego sprawą wielu dzielnych mężów przeleje krew.
On odbuduje piece ofiarne.
Jego Złota Era będzie erą śmierci.636

Dopiero  po II Wojnie  Światowej  stało się  oczywiste,  że chodzi  tu  o 
Hitlera i Trzecią Rzeszę. Piece ofiarne to niewątpliwie krematoria w obozach 
koncentracyjnych. 

Większość  centurii  opisuje  różne  katastrofy,  trzęsienia  ziemi,  wojny, 
powodzie, a ich motywem przewodnim jest inwazja świata islamu na Europę ze 
wschodu  i  południa  oraz  nieuchronnie  nadchodząca  seria  kataklizmów  o 
apokaliptycznym wymiarze. Jednak wszystko jest bez konkretnych dat, pisane w 
sposób niezrozumiały,  w takim stylu jak w przedstawionym przykładzie, a w 
dodatku poszczególne czterowiersze w centuriach nie są ułożone w porządku 
chronologicznym, dlatego dotychczas niespełnione proroctwa Nostradamusa są 
wciąż  dla  wielu  zagadką  nie  do  odgadnięcia.  Z  niespełnionych  jeszcze 
przepowiedni  Nostradamusa  można  przykładowo  wymienić  tą,  zawartą  w  I 
centurii, 69 czterowierszu:

Wielki kawał skały, długi na siedem stadiów
Po czasie pokoju przyniesie wojnę, głód i powodzie.
Przybędzie z dala, a za jego sprawą upadną całe państwa,
Również te szacowne i starożytne.637

Siedem stadiów to około 1,24 km638 więc zderzenie Ziemi z asteroidą o takich 
rozmiarach może wywołać katastrofę na skalę globalną, trzęsienia ziemi, ruchy 

636 Tekst zaczerpnięto z książki:  Wielcy wizjonerzy.  Nostradamus i  inni, Oficyna Wydawnicza 
SPAR, Warszawa, 1995, s. 13

637 Tekst zaczerpnięto z książki:  Wielcy wizjonerzy.  Nostradamus i  inni, Oficyna Wydawnicza 
SPAR, Warszawa, 1995, s. 132

638 Stadion  to  miara  długości  odpowiadająca  600  stopom.  Z  powodu  niejednoznaczności  
określenia stopy (od 29 do 35 cm) miara ta też nie jest jednoznaczna. Przy często używanej  
stopie  attyckiej  wynoszącej 29,6  cm, 1 stadion wynosi  177,6 m, a siedem stadiów wynosi  
wtedy 1243,2 metra.
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górotwórcze, erupcje wulkanów, potężne fale tsunami, zniszczenie wybrzeży i 
wtargnięcie  wód  morskich  wgłąb  kontynentów,  a  nawet  zmianę  położenia 
biegunów i trwałe zmiany klimatyczne.

Okres oświecenia, w którym światło rozumu miało pokonać ciemność 
zabobonów, nie był sprzyjający dla przepowiedni.  Dopiero romantyzm, który 
pojawił się jako wyraz buntu przeciwko ustalonym regułom epoki oświecenia i  
racjonalistycznemu  podejściu  do  wszystkiego,  skierował  się  w  stronę 
duchowości.  Zaowocował  zrywami  o  charakterze  narodowym,  a  od  mędrca 
szkiełka  i  oka  ważniejsze  stało  się  uczucie,  a  zwłaszcza  miłość,  choćby 
nieszczęśliwa i tragiczna. W tych czasach powstały odpowiednie warunki dla 
tworzenia  przepowiedni,  uprawiania  mistycyzmu,  a  nawet  do  mesjanizmu. 
Niektórzy  wielcy  poeci  i  pisarze  uzyskiwali  miano  wieszczów.  Za  teksty 
prorocze uważa się niektóre dzieła Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, 
na przykład Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza.

Przywrócone  przez  romantyzm  zainteresowanie  duchami  zmarłych 
doprowadziło w połowie XIX wieku do powstania ruchu zwanego spirytyzmem. 
Ten ruch, który w drugiej połowie  XIX wieku osiągnął szczyty popularności,  
zajmował  się  kontaktowaniem  z  duchami  zmarłych,  co  odbywało  się  na 
seansach  spirytystycznych.  Osoba  specjalnie  uzdolniona,  medium,  była 
wprowadzana w zmieniony stan świadomości (trans), w wyniku którego stawała 
się zdolna do porozumiewania się z wybranym duchem. Czasami udostępniała  
mu  swoje  organa  mowy,  dzięki  czemu  mogła  przemawiać  jego  głosem. 
Niekiedy posługiwała się mimowolnym pismem automatycznym.  Inny sposób 
komunikacji  z  duchem polegał  na  zastosowaniu  tzw.  tabliczki  OUIJA,  czyli 
deski z napisanymi na niej literami alfabetu oraz słowami TAK i NIE, po której  
uczestnicy seansu  przesuwali  specjalny wskaźnik za pomocą  nałożonych  nań 
własnych  rąk.  Metodami  spirytystycznymi  usiłowano  zdobywać  różne 
informacje niedostępne inną drogą, między innymi próbowano dowiadywać się 
o  przyszłości,  pozyskując  różne  proroctwa.  Jednak  spirytyzm  zajmował  się 
również  wieloma  innymi  sprawami,  jak  lewitacją  stolików,  fotografowaniem 
różnych zjaw, badaniem ektoplazmy,  itp. Wskutek doprowadzenia  do pewnej 
przesady w uprawianiu spirytyzmu oraz ujawnienia  wielu oszustw, stracił  on 
niemal  całkowicie  na  znaczeniu  w  dwudziestym  wieku639.  Dziś  przekaz  „z 
tamtej strony” nazywa się channelingiem, a ci, którzy się nim zajmują, odcinają 
się całkowicie od spirytyzmu.

W pierwszej połowie XX wieku dużą sławę zyskał Amerykanin zwany 
„Śpiącym  Prorokiem”,  Edgar  Cayce  (1877-1945).  Mając  20  lat  nagle 

639 Spirytyzm utrzymywał swą popularność jeszcze w pierwszej dekadzie XX wieku, a znaczący 
jej spadek zaczął się od pierwszej wojny światowej.
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zachorował, w wyniku czego utracił  głos. Lekarze nie potrafili  mu pomóc. W 
końcu  spróbowano  hipnozy.  Cayce,  będąc  w  transie,  podał  sposób  leczenia 
samego  siebie  i  stosując  się  do  własnych  zaleceń  w  pełni  odzyskał  mowę. 
Zachęcony tym sukcesem zaczął regularnie poddawać się hipnozie i pomagać 
innym. Nie musiał widzieć swoich pacjentów, podawano mu tylko ich nazwiska 
i aktualne miejsca pobytu, a Cayce trafnie określał właściwą diagnozę i zalecał 
odpowiednią  terapię.  W ten sposób powstawały słynne  odczyty (readings) w 
których  specjalistycznym  językiem  były  opisywane  różne  dolegliwości  oraz 
były podane dokładne porady jak je  leczyć.  W sumie powstało wiele tysięcy 
takich odczytów. 

Jego  działalność  jako  jasnowidza  była  raczej  czymś  ubocznym,  nie 
mniej  jednak  pozostawił  po  sobie  różne  przepowiednie  dotyczące  zmian 
klimatycznych, topnienia lodowców, przesunięcia osi Ziemi i zmiany biegunów, 
a  nawet  zniszczenia  Nowego Jorku.  A oto  przykład  fragmentu  przepowiedni 
Edgara Cayce dotyczącej kataklizmów na świecie:

„Ziemia  najpierw  zatrzęsie  się  w  zachodniej  części  Ameryki.  
Potem większa część Japonii  pogrąży  się w oceanie. Północna część  
Europy zmieni  się w okamgnieniu.  W okolicy wschodniego wybrzeża  
USA  wynurzy  się  nowy  ląd.  W  strefach  suchych  wybuchać  będą  
wulkany – z niespotykaną dotąd siłą.  Dojdzie do przemieszczenia się osi  
Ziemi, tak że tereny do tej pory umiarkowane staną się tropikami”.640 

Nie  sposób  nie  wspomnieć  tu  również  o  „Trzeciej  Tajemnicy 
Fatimskiej”, maryjnym orędziu, które w ramach serii  objawień trwających od 
maja  do października 1917 roku otrzymała  trójka portugalskich dzieci:  Łucja 
dos Santos  oraz Franciszek i  Hiacynta  Marto.  Franciszek i  Hiacynta  wkrótce  
zmarli, a tylko Łucja dożyła sędziwego wieku, spędzając większość swego życia 
w klasztorze karmelitanek bosych w Coimbrze. Po spisaniu przez Łucję treści 
fatimskiego orędzia zostało ono w latach czterdziestych  przekazane władzom 
kościelnym,  a  w  latach  pięćdziesiątych  dotarło  do  Watykanu  wraz  z 
zastrzeżeniem,  by  go  ogłosić  całemu  światu  dopiero  po  1960  roku.  Jednak 
kolejni papieże po zapoznaniu się z treścią dokumentu polecali aby go schować 
i nie udostępniać nikomu, mimo że rok 1960 już dawno minął. Dopiero w roku 
2000 Jan Paweł II „odtajnił” dokument. Oto jego treść:

640 Tekst  zaczerpnięto  z książki  Wielcy wizjonerzy,  Nostradamus  i  inni,  Oficyna  Wydawnicza 
SPAR, Warszawa, 1995, s.77
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„Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po  
lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce  
ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, która zdawało się, że  
podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował  
z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką  
ziemię,  powiedział  mocnym  głosem:  ''Pokuta,  Pokuta,  Pokuta!''  I  
zobaczyliśmy  w  nieogarnionym  świetle,  którym  jest  Bóg:  "coś  
podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą  
przed nim" Biskupa odzianego w Biel, ''mieliśmy przeczucie, że to jest  
Ojciec  Święty".  Wielu  innych  Biskupów,  Kapłanów,  zakonników  i  
zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się  
wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego  
pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie  
miasto  w połowie  zrujnowane i  na  poły  drżący,  chwiejnym krokiem,  
udręczony bólem i  cierpieniem,  szedł  modląc  się  za  dusze  martwych  
ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu  
góry,  klęcząc  u  stóp  wielkiego  Krzyża,  został  zabity  przez  grupę  
żołnierzy,  którzy  kilka  razy  ugodzili  go  pociskami  z  broni  palnej  i  
strzałami  z  łuku  i  w  ten  sam  sposób  zginęli  jeden  po  drugim  inni  
Biskupi,  Kapłani,  zakonnicy  i  zakonnice  oraz  wiele  osób  świeckich,  
mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża  
były  dwa  Anioły,  każdy  trzymający  w  ręce  konewkę  z  kryształu,  do  
których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się  
do Boga”641.

Ten  oficjalny  dokument  poświadczony  przez  Watykan,  pełen 
apokaliptycznej symboliki, który mieści się swobodnie na jednej stronie formatu 
A5,  po  jego  opublikowaniu  rozczarował  wielu  ludzi,  którzy spodziewali  się 
znacznie  więcej.  W  Internecie  bowiem już  od  dawna  krążą  obszerne  teksty 
określane  jako  Trzecia  Tajemnica  Fatimska,  które  w  sposób  nie  tylko 
szczegółowy ale  i  dramatyczny  opisują  przyszłe,  tragiczne  losy  świata.  Ten 
internetowy apokryf obejmuje między innymi opis Trzeciej Wojny Światowej, 
w której użyta ma być broń jądrowa, oraz opis potwornych kataklizmów, które 
ogarną niemal całą Ziemię, przerwą wojnę i chociaż przyniosą olbrzymie straty i 
zniszczenia, to jednak uratują świat przed całkowitą zagładą. Ciekawe, że w tej  
przepowiedni  Niemcy  odgrywają  bardzo  negatywną  rolę.  Mają  one  w 

641 Fotokopie  rękopisu  oraz  tłumaczenie  angielskie  tego  tekstu  można  znaleźć  na  stronie  
www.vatican.va . Polskie tłumaczenie pochodzi ze strony www.opoka.org.pl. 

http://www.opoka.org.pl/
http://www.vatican.va/
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odpowiednim czasie  przyłączyć  się  do  wojny i  zaatakować  Polskę,  Czechy, 
Słowację oraz Rosję osłabioną atakiem Chin642. 

Jest  rzeczą  intrygującą,  że  już  w latach  siedemdziesiątych  ubiegłego 
wieku  krążyły  po  Polsce  przepisywane  ręcznie  lub  kserowane  kopie  tego 
apokryfu,  którego treść prawie się nie różni od tego, co dziś można wyszukać w 
Internecie. Istotne różnice polegają tylko na zmianie nazw niektórych państw 
oraz na datowaniu tych apokaliptycznych wydarzeń na drugą połowę XX wieku. 
W  wersji  z  lat  siedemdziesiątych  mowa  była  o  NRD  i  RFN  oraz  o 
Czechosłowacji, a w wersjach obecnie publikowanych mówi się tylko o jednych 
Niemczech,  ale  za  to  oddzielnie  o  Czechach  i  Słowacji.  Czyżby  obecnie 
dokonano jakiejś aktualizującej interpretacji tego tekstu? A może to właśnie w 
tych kopiach z lat siedemdziesiątych dostosowano nazwy państw do ówczesnej 
mapy politycznej świata?

Opublikowany  oficjalny  tekst  Trzeciej  Tajemnicy  Fatimskiej  nie 
zawiera  żadnych  szczegółów,  których  niespełnienie  mogłoby  podważyć 
wiarygodność  przesłania  i  skompromitować  przez  to  kościół.  Nie  są  one 
również  na  tyle  konkretne,  żeby  kogokolwiek  przestraszyć.  Nie  było  więc 
żadnych  przeszkód,  aby  opublikować  go  już  po  roku  1960.  Jest  on  zresztą 
bardzo krótki  i  zawiera,  mimo że dramatyczną,  to  jednak tylko  jedną  wizję.  
Chciałoby się więc powiedzieć „tyle hałasu o tak niewiele”. Rozczarowanie tym 
tekstem doprowadziło niektórych do postawienia tezy, że kościół katolicki nie 
opublikował  całej  tajemnicy  i  tą  wciąż  ukrywaną  część  nazwano  „Czwartą 
Tajemnicą  Fatimską”.  Właśnie  tak  zatytułował  swoją  książkę  włoski 
dziennikarz Antonio Socci, który podzielił się w niej swoimi wątpliwościami na 
ten temat z czytelnikami.

Nie  wiemy  jak  jest  naprawdę.  Może  jest  tak,  jak  sugeruje  Antonio 
Socci, a może nie. Może w krążącym od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
apokryficznym tekście tajemnicy fatimskiej jest jakaś prawda ukrywana przez 
kościół, a może jest on tylko zwykłym oszustwem. Ale kto i dlaczego miałby się 
podszywać pod siostrę  Łucję  i  publikować swoją  własną przepowiednię  jako 
tajemnicę  fatimską?  A  może  ten  tekst  wydostał  się  z  Portugalii  i  został 
rozpowszechniony jako apokryf jakąś nieoficjalną drogą? Nie można również 

642 W chwili  pisania tego tekstu (listopad 2015) wydaje się to niemożliwe,  bo przedtem Unia 
Europejska musiałaby się rozpaść lub podzielić (co jasnowidz Krzysztof Jackowski od kilku 
już lat zapowiada),  NATO musiało by stać się strukturą całkowicie niewydolną lub Polska 
musiałby z tej  militarnej  organizacji  wystąpić,  a w Niemczech musiałaby dojść  do  władzy 
jakaś partia głosząca ideę Wielkich Niemiec i wroga Polsce, na przykład NPD. Niemożliwe? A 
jednak, jak uczy doświadczenie, historia płata czasem dziwne figle, a zatem całkowicie nie da 
się tego wykluczyć.
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wykluczyć i tego, że to Watykan, nie chcąc oficjalnie publikować całego tekstu, 
wprowadził go  do obiegu  „po cichu”, nie ujawniając źródła przecieku.

Przepowiedni dotyczących przyszłych losów świata jest bardzo dużo i 
nie  sposób  ich  wszystkich  tu  przytoczyć.  Jednak  w  wielu  z  nich  pewne 
przewidywania się powtarzają. A oto najczęściej wymieniane wydarzenia:

• Wojna światowa z użyciem broni jądrowej, która przyniesie zniszczenie 
wielu  krajom,  a  szczególnie  Niemcom i  Rosji.  Upadek  tych  państw 
przewiduje  wiele przepowiedni. Również wiele przepowiedni głosi, że 
Polska  będzie  krajem najmniej  zniszczonym  i  w  przyszłości  odegra 
wiodącą rolę w historii świata.

• Kataklizmy  wywołane  uderzeniem  w  Ziemię  jakiejś  asteroidy 
(Nostradamus)  lub  wywołane  podwodną  eksplozją  strąconych  do 
oceanu rakiet zawierających ładunki jądrowe (Klimuszko). Co najmniej 
jedna  z  tych  przyczyn   ma  wywołać  olbrzymie  trzęsienia  ziemi, 
wybuchy nowych wulkanów i aktywizację starych, wielkie fale tsunami, 
które  mają  zagrozić  wielu  krajom  świata.  W  Europie  mają  zalać 
zwłaszcza jej  północną część, oraz wybrzeża Morza Śródziemnego, w 
tym  znaczną  część  Włoch.  Mają  one  spowodować  również  trwałe 
zmiany klimatyczne (ks. Marek643, Klimuszko, Cayce), co ma się wiązać 
z przesunięciem osi ziemi (Cayce).

• Atak  świata  islamu  na  Europę  mający  charakter  długotrwałej  wojny 
religijnej (Nostradamus, Klimuszko)

• Aktywny udział  i  wiodąca rola Polski w dziele odrodzenia i  odnowy 
moralnej  świata  po  wojnach  i  kataklizmach.  (Nostradamus,  ksiądz 
Marek,  arcybiskup  Cieplak,  przepowiednia  z  Tęgoborza,  ksiądz 
Markiewicz, apokryfy fatimskie, Klimuszko). 

643 „Róża natury chłód w ciepło zamieni”. Chodzi tu prawdopodobnie o „różę wiatrów” – rysunek 
wskazujący na kierunki i częstotliwość wiejących wiatrów umieszczany na dawnych mapach 
nawigacyjnych. Być może ksiądz Marek w ten sposób sugerował, że nastąpi zmiana kierunków 
wiatrów, która spowoduje zmiany klimatyczne.
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Przepowiednie dobre dla Polski

Przepowiedni  dotyczących  Polski  jest  dużo,  wystarczy  rzucić  tylko 
odpowiednie hasło w wyszukiwarce internetowej, aby otrzymać długą listę stron 
z  proroctwami.  W  tym  miejscu  zostaną  przedstawione,  w  całości  lub  we 
fragmentach, tylko wybrane, dawne i bardziej współczesne teksty, które głoszą 
najczęściej powtarzające się stwierdzenia dotyczące przyszłych dziejów naszego 
kraju.

Dawne  przepowiednie,  najczęściej  te,  które  pochodzą  z  okresu 
wcześniejszego  niż  wiek  dwudziesty,  stosują  przyjętą  w  ciągu  dziejów 
symbolikę, zgodnie z którą poszczególne państwa mają swoje charakterystyczne 
nazwy.  I  tak  „biały  orzeł”  to  Polska,  „czarny  orzeł”  lub  „wilk  z  krwawą 
paszczą”  to  Niemcy,  „niedźwiedź”  lub  „młot”  to  Rosja,  „smok”  to  Chiny,  
„kogut”  to  Francja,  „lew”  to  Wielka  Brytania,  „wyzwoleniec  lwa”  to 
prawdopodobnie  Stany  Zjednoczone,  a  określenie  „lewek”  nie  jest  całkiem 
jasne, być może chodzi o Gibraltar.

Jedną  z  najstarszych  przepowiedni  dotyczących  losów  Polski, 
przypuszczalnie pochodzącą z XV lub XVI wieku, jest czterowiersz  napisany w 
języku łacińskim, którego autorstwo niektórzy przypisują Nostradamusowi644:

„Quando Marcus Pascham dabit
et tum Gallus ter645 cantabit,
totus mundus vae clamabit
et Polonia triumphabit”.646

Sens tego wiersza wyrażony w języku polskim jest mniej  więcej taki: 
Kiedy Wielkanoc wypadnie na św. Marka i gdy wówczas ziemia Galla zaśpiewa,  
cały świat wykrzyknie biada i Polska zatriumfuje647.

644 Już Kurier Warszawski, Nr 20 (21) z dnia 8 (20) stycznia 1886, pisał o tym czterowierszu jako 
o ”groźniej przepowiedni Nostradamusa”. 

645 Prawdopodobnie  powinno  być  tu  użyte  słowo  terra  (ziemia),  ale  wtedy  wiersz  utraciłby 
właściwy rytm, stąd ten skrót stanowiący rodzaj  licentia poetica.

646 Istnieją wersje tej przepowiedni z dokładniejszym umiejscowieniem w czasie, jak na przykład 
ta:  „Quando Marcus Pascham dabit  et  Antonius pentecotabit  et  Joannes in  Corpore stabit,  
totus  mundus  vae  clamabit  et  Polonia  triumphabit",  co  się  tłumaczy:  „Gdy  Wielkanoc 
wypadnie  na  świętego  Marka,  Zielone  Świątki  na  świętego  Antoniego,  a  Boże  Ciało  na  
świętego Jana...” i dalej tak samo. Jest również podobna przepowiednia mówiąca o Włoszech, 
która się kończy słowami „Italia lacrimabit”.

647 Dzień św. Marka Ewangelisty wypada 25 kwietnia, ale pojawia się pytanie: według jakiego 
kalendarza  ma  być  ustalana  Wielkanoc?  W  czasach  Nostradamusa  obowiązywał  jeszcze 
kalendarz  juliański,  ale  ten  słynny  jasnowidz,  astrolog  i  matematyk  musiał  zdawać  sobie 
sprawę  z  jego  niedokładności  i  z  konieczności  zastąpienia  go  precyzyjniejszym.  Według 
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Następną,  dobrą  dla  Polski  przepowiednią  jest  proroctwo  księdza 
Marka,  które  powstało  prawdopodobnie  w  pierwszych  latach  panowania 
Stanisława Augusta, niektóre źródła wymieniają tu nawet konkretną datę, rok 
1767.  Część  badaczy uważa,  że  chodzi  tu  o  karmelitę  Marka  Jandołowicza 
(1713-1799)648,  który swoją  działalnością  miał  stworzyć  mistyczny grunt  dla 
wybuchu  Konfederacji  Barskiej.  Również  według  tradycji  ksiądz  Marek 
Jandołowicz jest  autorem owej wieszczby.  Ma ona bardzo optymistyczne dla 
naszego kraju zakończenie. Jej treść jest następująca: 

„Dotąd jest berło polskie niekwitnące,
Dokąd nie będzie wstępnie władające;
Ale jak tylko na wstępnym zostanie,
Drgną strachem lutry, Moskale, poganie.
Pierwsi dwaj swojej hardości przypłacą,
A drudzy prawo wraz z państwem utracą.
Kościół na skale stanie się wspaniały,
Dwóchgłówny kolor zamieni w swój, w biały.
Natenczas pielgrzym wielkie swoje śluby,
Złoży przy grobie, Bogu trybut luby.
Niewolnik wolny będzie bez okupu,
Strzelec pozbędzie łakomego łupu,
Róża natury chłód w ciepło zamieni,
Kogut z chytrości jak waż się wyleni.
I tak nastaną złote znowu wieki,
Wieszcz opowiada: czas już niedaleki.
Ale ty Polsko po czasu niewiele,
W smutnym się musisz wprzód pogrześć popiele.
Chytrzy sąsiedzi twoi ciebie zdradzą
I z jednym wielkim mocarzem powadzą.

kalendarza  juliańskiego  do  dziś  ustala  daty  świąt  kościół  prawosławny.  Kościół  katolicki 
przyjął  kalendarz gregoriański,  który został  wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII  w 
roku 1582. Co najmniej do roku 2026 nie ma takiej  daty,  aby pierwszy dzień Wielkanocy 
wypadał 25 kwietnia, zarówno według obliczeń tego święta opartych na kalendarzu juliańskim 
jak  i  gregoriańskim.  Jednak  w  2019  roku  Wielkanoc  katolicka  przypada  21  kwietnia,  a 
Wielkanoc prawosławna – 28 kwietnia. Dzień św. Marka, obchodzony 25 kwietnia, wypada 
wtedy dość dokładnie (z dokładnością do 12 godzin) po środku, między tymi datami (wartość 
średnia  z  liczb  21  i  28  wynosi  24,5).  W 2022  roku  dzień 25 kwietnia  jest  drugim dniem 
Wielkanocy  ustalanej  według  kalendarza  juliańskiego.  Ponieważ  prawosławni  świętują 
Wielkanoc trzy dni, dzień św. Marka wypada dokładnie w środku tych obchodów.

648 Juliusz Słowacki napisał o nim dramat zatytułowany „Ksiądz Marek”.
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Stąd strasznych wojen powstaną turnieje,
Miecz krwi niewinnej obficie wyleje.
Wiele niewinnych marnie zginie braci,
Wstyd poświęcony Bogu panna straci,
Kapłan z ofiarą przy ołtarzu lęże,
W toż licho z mnichem zakonnika sprzęże.
Cna góra, złotym otoczona kołem,
Niech ufa Bogu, nisko bije czołem,
Bowiem najbliższą strasznej będzie burzy,
Dym ją z innemi zarówno okurzy.
Kościoły z ozdób odarte zostaną,
Dni wszystkie zgoła płaczliwe się staną.
Lecz się najwyższy tej krzywdy użali,
Na nich się samych to nieszczęście zwali.
Więc czyń twojemu wieczne dzięki Bogu,
Bo On im przytrze wyniosłego rogu;
A ty jak Feniks z popiołów powstaniesz,
Całej Europy ozdobą się staniesz”.

Przepowiednię  tę traktowano jako proroctwo dla całego XIX wieku i  
powstań narodowych. Zyskała ona wtedy duży rozgłos w literaturze, podnosiła 
na  duchu  wielu  Polaków,  a  być  może  nawet  inspirowała  narodowych 
wieszczów. Przywiązywał do niej dużą wagę Adam Mickiewicz.

Następnym duchownym, któremu przypisuje się autorstwo napisanego 
wierszem, dobrego proroctwa dla Polski jest Jan Cieplak (1857 – 1926), który 
kilka miesięcy przed śmiercią został mianowany arcybiskupem Wilna. Tekst ten 
powstał prawdopodobnie w 1888 lub w 1889 roku. Niektóre przekazywane z rąk 
do  rąk  kopie  tej  przepowiedni  zawierają  dokładniejszą  datę  jej  powstania: 
sierpień 1888 roku. Przepowiednia,  w zakresie tego co już się wydarzyło,  w 
pełni  potwierdziła  się.  Zacytujemy  tylko  tę  jej  część,  która  jeszcze  się  nie 
spełniła:

„Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci,
Krwią się zachłyśnie własną i padnie.
Ten niby „olbrzym" przed karłem z północy
I drugi cios straszny z południa otrzyma,
A smok ze wschodu dobije olbrzyma.
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Wszechmocny Bóg kartę dziejów odmieni.
W stolicy Pańskiej tajne dokumenty
Ze 113 szafy wyjmie papież,
Z Rzymu się zacznie odrodzenie świata.
Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy,
Gdy zacznie mijać strasznie ostra zima.
Od Boga to będzie znak widomy,
Od gór i stepów idzie wybawienie.
Wilk z krwawą paszczą zewsząd otoczony,
Choć wszystkim grozi dokoła,
Próżno się miotać będzie jak szalony,
W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty.
Pokój się Boży ustali w Warszawie,
Polska ku morzom granicami stanie,
Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie.
Dla tych, co cierpią, przyjdzie dzień wesela,
Dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary.
Tak zniknął Anioł i uleciał w gwiazdy,
A jam się ocknął na moim klęczniku
I jeszczem słyszał jak mówił z daleka:
Niech się twój naród nie trwoży, nie lęka.
Gdy ufa Bogu to w gromach nie pęka.
Ręka go Boża powiedzie wśród nocy,
Zanim nadejdą dni lata gorące.
W proch zetrze wrogów i wyjdzie słońce,
Zabłyśnie dla Polski wolności słońce”.

Kolejna przepowiednia  zapowiadająca pomyślne  losy Polski różni się 
od poprzedniej tym, że nie jest to modlitewna wizja duchownego, ale świecki 
channeling.  Powstała  w  roku  1893  lub  1894  na  seansie  spirytystycznym 
urządzonym na dworze hrabiego Władysława Wielogłowskiego649 w Tęgoborzu. 
Wywołano tam ducha Adama Mickiewicza i zapytano o przyszłe losy Polski. 
Odpowiedź  otrzymano  wierszem.  Na  miejscu  sporządzono  protokół  z  tego 
seansu. Był on potem przechowywany w bibliotece Ossolińskich we Lwowie aż 
do  roku 1939650,  a  podczas  wojennej  zawieruchy zaginął.  Ta  przepowiednia 
mickiewiczowska stała się najbardziej popularna w czasie II Wojny Światowej.  

649 Hrabia  Wielogłowski  był  urządzającym  często  seanse  zwolennikiem  spirytyzmu,  który  w 
owych czasach osiągał szczyty popularności. 
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W tym tragicznym okresie była przepisywana, rozpowszechniana i czytana ku 
pokrzepieniu  ludzkich  serc.  Mimo,  że  niektórzy  powątpiewają  w  pełną 
autentyczność  tego  proroctwa,  przypisując  jego  autorstwo,  lub  przynajmniej 
przerobienie go na wiersz literatce Marii Helenie Szpyrkównie, to jednak treści 
tego tekstu nie można zignorować. A oto on:

„W dwa lat dziesiątki nastaną te pory
Gdy z nieba ogień wytryśnie,
Spełnią się wtedy pieśni Wernyhory,
Świat cały krwią się zachłyśnie.

Polska powstanie ze świata pożogi,
Dwa orły padną rozbite,
Lecz długo jeszcze los jej złowrogi,
Nadzieje wciąż nie zdobyte.

Gdy czarny orzeł krzyża znak splugawi,
Skrzydła rozłoży złowieszcze,
Dwa padną kraje, których nikt nie zbawi,
Siła przed prawem jest jeszcze.

Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje
Gdy oczy na wschód obróci,
Krzyżackie szerząc swoje obyczaje,
Ze skrzydłem złamanym powróci.

 W ciężkich zmaganiach z butą Teutona
Świat morzem krwi się zrumieni.
Gdy północ wschodem będzie zagrożona
W poczwórną jedność się zmieni.

Lew na zachodzie nikczemnie zdradzony
Przez swego wyzwoleńca
Z kogutem się złączy dla lewka obrony,
Na tron wprowadzi młodzieńca.

U wschodu słońca młot będzie złamany,
Pożarem step jest objęty,

650 Źródło tych informacji: Zbigniew Przybylak, Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre  
dla  Polski,  wydawnictwo  Elliot,  Bydgoszcz,  1990,  s.  112.  Podobno  do  dziś  żyją  jeszcze 
świadkowie, którzy ten protokół czytali.
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Gdy orzeł z młotem zajmą cudze łany
Nad rzeką w pień wycięty.

Złamana siła mącicieli świata
Tym razem będzie na wieki.
Rękę wyciągnie brat do swego brata,
Wróg w kraj odejdzie daleki.

Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie,
Dunaj w przepychu znów tonie,
A kiedy pokój nastąpi w Warszawie,
Trzech królów napoi w niej konie.

Węgier z Polakiem gdy połączą dłonie
Trzy kraje razem z Rumunią
Przy majestatu polskiego tronie
Wieczną połączą się unią.

Trzy rzeki świata dadzą trzy korony
Pomazańcowi z Krakowa,
Cztery na krańcach sojusznicze strony
Przysięgi złożą mu słowa.

Warszawa środkiem ustali się świata,
Lecz Polski są trzy stolice,
Dalekie błota porzuci Azjata
I smok odnowi swe lice.

Litwa, Białoruś, bujne Zaporoże
Pod polskie dążą sztandary,
Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze
Wracając na szlak swój stary.

Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy
Oto Europy bastiony,
A barbarzyńca aż po wieczne czasy
Do Azji ujdzie strwożony.

A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki,
Choć wiary swojej nie zmieni,
Polski potężnej uprosi opieki
I wierny będzie tej ziemi.
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Powstanie Polska od morza do morza,
Czekajcie na to pół wieku,
Chronić was zawsze będzie łaska Boża,
Więc cierp i módl się człowieku”. 

Ksiądz  Bronisław  Markiewicz  (1842  –  1912),  który  działał  między 
innymi  w  diecezji  przemyskiej,  jest  również  autorem  dobrej  dla  Polski 
przepowiedni. Ów ksiądz napisał sztukę zatytułowaną „Bój bezkrwawy”, która 
ukazała się drukiem w 1908 roku. Pisał w niej między innymi:

„Wy,  Polacy,  przez  ucisk  niniejszy  oczyszczeni  i  miłością  
wspólną  silni,  nie  tylko  będziecie  się  wzajem wspomagali,  ale  nadto  
poniesiecie  ratunek  innym  narodom  i  ludom,  nawet  wam  niegdyś  
wrogim. I tym sposobem wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo  
ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami  
ludzi  świętych i  mądrych i  wielkich  mistrzów,  którzy zajmą poczytne  
stanowiska  na  kuli  ziemskiej,  języka  waszego  będą  się  uczyć  na  
uczelniach na całym świecie...", „Najwyżej zaś was Pan Bóg wyniesie,  
kiedy dacie światu wielkiego papieża"651.

To,  że  bezbłędnie  przewidział  wybór  papieża  Polaka,  pozwala  mieć 
nadzieję, że pozostałe jego słowa też się kiedyś sprawdzą.

Pomyślna  dla  Polski  jest  również  apokryficzna  wersja  Trzeciej 
Tajemnicy Fatimskiej.  A oto fragmenty tego maryjnego przesłania  dotyczące  
Polski, cytowane na podstawie krążących w latach siedemdziesiątych XX wieku 
oficjalnie nie potwierdzonych przez kościół kopii owej przepowiedni:

„...jedynym chronionym przez miłosierdzie boże  narodem w tej  
ogólnej  katastrofie  będzie  Polska...”,  „W  Polsce  zostaną  zniszczone 
miasta przybrzeżne. W czasie wojny żadne z polskich miast nie zostanie  
zniszczone  przez  broń  jądrową,  natomiast  będą  one  zagrożone  
bombardowaniem.  Zagrożone  będzie  niemal  całe  Zagłębie,  skąd  
ludność  będzie  ewakuowana  i  gdzie  nie  powinna  powracać  aż  do  
ustania kataklizmów. Poznań nie będzie zniszczony w czasie wojny, ale  
bomby i pociski grożą miastom portowym, zwłaszcza Szczecinowi oraz  
Śląskowi”. „Nadchodzące wypadki zmienią oblicze Ziemi,  a wszystkie  
narody  zmuszą  do  działania.  Jednak  pod  presją  wojny,  klęsk  

651 Tekst  ten  zaczerpnięto  ze  strony:  http://www.uwazamrze.pl O  papieżu  słowiańskim  pisał 
również Juliusz Słowacki.

http://www.uwazamrze.pl/
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żywiołowych, rozpadu aparatu władzy, paniki i głodu, wszyscy staną w  
obliczu zagłady jaką niesie broń jądrowa. Polska tym razem zostanie  
oszczędzona, będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu  
wyjdzie  silniejsze  i  wspanialsze.  Od  niej  zależeć  będzie  przyszłość  
Europy. W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata poprzez ustrój, który  
wytworzy nowe prawa, przez zwrócenie się do Boga i poddanie się Jego  
prawom  danym  ludzkości,  z  których  pierwsze  brzmi:  Abyście  się 
wzajemnie  miłowali.  Polska  w  granicach  swych  realizować  będzie  
prawo Boże, gdyż dość doznała krzywd, niesprawiedliwości, bezprawia,  
zbrodni  i  nieludzkiego  traktowania.  Zbuduje  nowy  dom  braterstwa  
narodów świata, a dla dzieci swych będzie prawdziwą matką, nikogo nie  
odrzuci,  nie  potępi,  lecz  przygarnie,  niosąc  pomoc  i  opiekę.  Będzie  
jedyną ojczyzną dla  tych,  którzy  ją  znają  i  kochają  oraz  szanują  jej  
tradycję i historię, ale także i dla tych, którzy ślepo żyli i teraz zrozumieć  
muszą, czym jest naprawdę”.

Kolejnym  źródłem  przepowiedni  pomyślnych  dla  Polski  jest  ojciec 
Czesław Andrzej Klimuszko (1905 – 1980), franciszkański zakonnik, który był 
wybitnym jasnowidzem, a oprócz tego zajmował się również ziołolecznictwem. 
Swoje  niezwykłe  uzdolnienia  wykorzystywał  do  bezinteresownego  niesienia 
pomocy  innym.  W swej  działalności  posługiwał  się  zdjęciami  osób,  którym 
chciał pomóc lub które chciał odnaleźć. Miał bardzo wysoki procent trafnych 
odczytów. Przepowiedział zgon kardynała Hlonda wraz z podaniem dokładnej  
przyczyny  śmierci,  oraz  śmierć  w  wypadku  biskupa  Łukomskiego. 
Przepowiedział  rychłą  śmierć  papieża  Jana  Pawła  I  oraz  wybór  na  papieża 
Polaka – Karola Wojtyły.  Z fotografii mógł odczytać nie tylko  przeszłe bądź 
przyszłe  losy  życiowe  człowieka,  ale  także  mógł  rozpoznać  jego  charakter, 
predyspozycje psychiczne i aktualny stan zdrowia.

Ojciec Klimuszko rzadko publicznie zwierzał się ze swoich globalnych 
wizji, W książce „Moje widzenie świata” napisał tylko to:

 „Widzeń swoich o charakterze ogólnoludzkim ani też żadnych  
przepowiedni  nie  podaję  chociażby  dlatego,  aby  nie  były  fałszywie  
interpretowane. Na marginesie zaznaczam, że widziałem tragiczne losy  
trzech  narodów.  Jeśli  chodzi  o  nasz  naród,  to  mogę  nadmienić,  że  
gdybym miał żyć jeszcze lat pięćdziesiąt i miał do wyboru stały pobyt dla  
siebie w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie  
Polskę,  pomimo  jej  nieszczęśliwego  położenia  geograficznego.  Nad  
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Polską  nie  widzę  bowiem  ciężkich  chmur,  lecz  świetlane  blaski  
przyszłości”652.

Jednak  w  gronie  przyjaciół,  a  czasem  nawet  na  spotkaniach  z 
dziennikarzami mówił więcej. Podobno Wandzie Konarzewskiej powiedział:

„Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak  
uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (...)  Polsce będą się  
kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w  
koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas  
będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym”.

Wybranym  osobom jasnowidz  niekiedy  ujawniał  swoje  widzenia  na 
temat tragicznych losów świata. Przyznał, że miał wizje wojny nuklearnej jak  
również wojen religijnych. Oto co mówił653:

„Widziałem  żołnierzy  przeprawiających  się  przez  morze  na  
takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to  
nie  Europejczycy.  Widziałem domy walące się  i  dzieci  włoskie,  które  
płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się,  
że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie  
się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po  
wielkim kataklizmie. To było straszne”.

„Wojna  wybuchnie  na  Południu  wtedy,  kiedy  zawarte  będą  
wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwały pokój”.

„Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z  innymi,  
spadną w wody morza, obudzą bestię. Ona się dźwignie z dna. Piersią  
napędzi  ogromne  fale.  Widziałem  transatlantyki  wznoszone  jak  
łupinki... Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop! Zadławi się w  
Gibraltarze!  Wychlupnie  do  środka  Hiszpanii!  Wleje  się  na  Saharę,  
zatopi  włoski  but,  aż  po  rzekę  Pad.  Zniknie  pod  wodą  Rzym  ze  
wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą...”.

Ojciec  Klimuszko nie  wykluczał  tego,  że  Polska poniesie  też  pewne 
straty w ludziach  w wyniku  wojny i  kataklizmów,  ale  uważał,  że  będą  one 

652 Andrzej Czesław Klimuszko,  Moje widzenie  świata,  Instytut  Prasy i  Wydawnictw Novum, 
Warszawa 1989, s, 73-74

653 Cytowane  tu  fragmenty  wypowiedzi  Klimuszki  można  znaleźć  na  licznych  stronach 
internetowych,  np. na  http://www.koniec-swiata.org, albo na  http://www.iluminaci.pl.   lub 
http://strefatajemnic.onet.pl  

http://strefatajemnic.onet.pl/
http://www.iluminaci.pl/
http://www.koniec-swiata.org/
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relatywnie małe w porównaniu ze stratami trzech innych europejskich narodów, 
których tragiczne losy zobaczył:

„Nasz  naród powinien  z  tego wyjść  nie  najgorzej.  Może  pięć,  
może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony,  
ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę  
naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża”. 

Mimo  że  mówił  o  pięciu  do  dziesięciu  procentach  zagrożonych  Polaków, 
wielokrotnie  wskazywał  na Polskę jako kraj  najbezpieczniejszy i  nawoływał,  
aby kraju powrócić, co mogłoby nasuwać przypuszczenie, że wśród ofiar wojny 
i  kataklizmów  znajdzie  się  wielu  Polaków  mieszkających  za  granicą,  a 
zwłaszcza  polskich  emigrantów  zarobkowych.  Podobno  tuż  przed  śmiercią 
powiedział:

„Kraj  ten  oczekują  lata  świetności.  Jest  to  obecnie  szczęśliwe  
miejsce.  Gdybym  miał  się  drugi  raz  narodzić,  chciałbym  przyjść  na  
świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę.  
Tu się im nic nie stanie”.

Czy przepowiednie się sprawdzają?

Oto  jest  pytanie!  Nie  można  tu  udzielić  jednoznacznej  odpowiedzi. 
Niektóre proroctwa się sprawdzają, a niektóre nie. Na pewno zawodzą niemal 
wszystkie te, w których podaje się ściśle określone daty. Wielu ludzi usiłowało 
na podstawie proroctw biblijnych dociec daty końca świata i paruzji. Nikomu 
się to nie udało, mimo że owi ludzie czasem potrafili zyskać i zgromadzić wokół 
siebie znaczną liczbę zwolenników, przy czym niektórzy z nich do tego stopnia 
im uwierzyli, że przed określoną datą wyprzedawali lub nawet rozdawali swoje 
majątki.  Wielu  jasnowidzów „wyłożyło  się”  na  datach  i  wiele  przepowiedni 
zostało  zdeprecjonowanych  przez  podanie  niewłaściwych  terminów.  Daty 
wyznaczone przez kalendarze zawodzą, bo nici zdarzeń są snute według tego, co 
Bruce Moen nazywa „Wielkim Kosmicznym Zegarem”,  czyli  według układu 
gwiazd i planet, a nie według ludzkich wymysłów na temat czasu. Jasnowidze, 
obserwując  w  swych  wizjach  określone  wydarzenia,  najczęściej  nie  widzą 
dokładnych dat.

Gdyby  nawet  autorzy  przepowiedni  znali  daty  i  wszystkie  inne 
szczegóły  przyszłych  zdarzeń  (co  się  niekiedy  zdarzało),  to  ujawnienie 
dokładnego  czasu  i  miejsca  ich  przebiegu  oraz  podmiotów  w  nich 
uczestniczących  prowadziłoby  do  wystąpienia  paradoksu  podwójnej 
przyszłości, albowiem zainteresowani mogliby przeciwdziałać ich zaistnieniu i  
w ten sposób zmienić bieg dziejów. Klimuszko kiedyś powiedział, że wie co się 
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stanie gdy ujawni przyszłość zainteresowanemu, jak również wie co się stanie,  
gdy  będzie  milczał.  Następnie  dodał,  że  lepiej  milczeć,  bo  ujawnianie 
przyszłości nie tylko ją zmienia ale także  pogarsza. Nostradamus nazywał to 
„psuciem planów bożych”. Dlatego przepowiednie mające szanse się spełnić nie 
mogą  być  zbyt  konkretne  i  muszą  operować   niejasną  symboliką,  trudną  do 
rozszyfrowania  oraz  nie  mogą  operować  konkretnymi  datami.  Dokładne  i  
konkretne  opisy wydarzeń  z  przyszłości  mogą  by ujawniane  wtedy,  gdy nie 
istnieje już możliwość przeciwdziałania im, a więc najczęściej  po zaistnieniu  
tych  wydarzeń.  Niektórzy  jasnowidze,  np.  Stefan  Ossowiecki,  przekazywali 
swoje przepowiednie na piśmie w zaklejonych kopertach, z zaleceniem, aby ich 
nie otwierać przed określoną datą. Jeśli  warunku dotrzymano,  to wtedy takie 
przepowiednie sprawdzały się bardzo dokładnie.

Ale są takie momenty w życiu, że nie można już niczego zmienić. Gdy 
ktoś skoczy bez spadochronu z wysokiej skały w przepaść, to od tego momentu  
jego los jest już przesądzony i jeśli nie pojawi się w pobliżu żaden superman,  
który go w locie  pochwyci  i  uratuje,  oraz  gdy nie  ma on zdolności  Carlosa 
Castanedy do znikania w innym wymiarze, wówczas niechybnie roztrzaska się 
na  dnie  przepaści.  Jeśli  więc  ktoś  przekroczył  punkt  węzłowy,  po  przejściu 
którego ścieżka czasu prowadzi  do jednoznacznego i  nieuchronnego wyniku,  
wówczas przepowiedzenie mu przyszłości nie jest trudne.

Gdy przepowiednia ma być ujawniana natychmiast, bez oczekiwania na 
określoną  datę,  to  nie  może  wykładać  wszystkiego  „kawa  na  ławę”.  Musi 
zawierać stwierdzenia ogólne lub informować o wydarzeniach tylko pośrednio. 
Czasami  wymaga  tego  również  takt  i  dobre  obyczaje.  A  oto  przykład 
autentycznej  przepowiedni  jaką działający w pierwszych dekadach XX wieku 
jasnowidz  o  nazwisku  Schiller-Szkolnik654 przesłał  listownie  dwu  osobom. 
Pierwszą z nich była młoda kobieta około lat dwudziestu: „Widzę tłum ludzi.  
Wszyscy mają smutne miny, a  nastrój ich jest poważny. Twoim kwiatem jest  
piwonia”. Adresatka przepowiedni w ciągu kilku miesięcy od daty otrzymania 
tego listu zmarła na gruźlicę, o której w chwili otrzymania przepowiedni jeszcze 
nie wiedziała. Na jej pogrzeb przyszła nie tylko rodzina i znajomi, ale prawie  
cała  miejscowość,  w  której  mieszkała  i  ludzie  z  okolicy,  był  to  więc 
kilkusetosobowy tłum ludzi655. Było to w okresie kwitnienia piwonii i cały grób 
został  obłożony  tymi  kwiatami.  Drugą  osobą  był  kilkunastoletni  chłopiec: 
„Widzę długie i pracowite życie ku pożytkowi społeczeństwa. Twoim kwiatem  

654 Jasnowidz ten mieszkał zdaje się w Warszawie i ogłaszał się w gazetach jako psycho-frenolog. 
Odpowiadał  na przysyłane do niego listy krótko,  często w dwóch, trzech zdaniach.  Działał 
całkowicie  bezinteresownie.  Wymagał  tylko  dołączenia  zaadresowanej  koperty zwrotnej  ze 
znaczkiem.

655 Była córką miejscowego lekarza, którego wszyscy znali, więc wielu przyszło na pogrzeb nie 
tyle ze względu na nią, ale raczej ze względu na jej ojca.
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jest tulipan.” Chłopiec dorósł, ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza  we  Lwowie  i  w  swojej  praktyce  lekarskiej  zaskarbił  sobie 
wdzięczność  wielu  pacjentów,  których  leczył  i  którym  pomagał.  Został 
należycie doceniony przez swoich przełożonych. Otrzymał duże ilości pochwał i  
dyplomów uznania, kilka ważnych odznaczeń państwowych, w tym Złoty Krzyż 
Zasługi  i  Krzyż  Kawalerski  Orderu  Odrodzenia  Polski.  Żył  77  lat.  Do  dziś  
pewien  kontroler  sprawdzający okresowo stan gazomierza  przypomina  wciąż 
jego synowi, jak to jego ojciec mu życie uratował. 

Zatem do pewnego stopnia możliwe jest ujawnienie tego, co dopiero się 
wydarzy, ale ze względu na paradoks podwójnej przyszłości nie można pewnych 
szczegółów identyfikujących  to wydarzenie  i  umiejscawiających  go w czasie 
zbyt dokładnie poznać. Ale czy naprawdę chodzi tylko o podwójną przyszłość? 
Według wielu badaczy zjawisk związanych z postrzeganiem pozazmysłowym 
nie  ma  jednej  ani  nawet  dwóch  tylko  przyszłości.  Jest  ich  wiele,  a  ta,  jaka 
konkretnie zaistnieje, jest tylko kwestią wyboru zainteresowanego. Ale to nie 
jest  taki  prosty,  zwykły  wybór,  jak  wybór  koloru  samochodu  czy  dania  w 
restauracji. Albowiem cel, jaki mu przyświeca, jest często znany tylko wyższej 
jaźni  i  chociaż nieuświadomiony przez ego, ale jednak będący konsekwencją 
świadomego ciągu decyzji  życiowych.  To jest  tak, jakbyśmy  poruszali  się w 
bardzo dużym parku poprzecinanym siecią krzyżujących się ścieżek. Za każdym 
razem, gdy ścieżki się przecinają, musielibyśmy podjąć decyzję, czy iść prosto,  
czy też w prawo, a może w lewo. Odpowiedni ciąg takich decyzji mógłby nas 
doprowadzić do dowolnego miejsca w tym parku.   Chociaż często nie wiemy 
gdzie chcemy dojść, a jeśli nawet to wiemy, to nie wiemy jak tam dojść, jednak  
musimy wciąż, stojąc na rozstajach,  podejmować decyzje,  którą ścieżką dalej 
iść.  A czym jest to, co decyduje, którą ścieżkę wybrać? Jest to ludzki umysł.  
Wieczne teraz jest nieograniczonym zbiorem możliwości wydarzeń, z których 
przyciągane są takie, jakie odzwierciedlają  stan umysłu podróżnika w czasie.  
Nasza przyszłość zależy od ciągu wyborów ścieżek po wiecznym teraz, bo tylko 
od tych wyborów zależy, gdzie ostatecznie dojdziemy. A odpowiednie ścieżki 
czasu przyciąga nasz umysł, bo myśl ma siłę twórczą.

Ale nie jest to na ogół tak, że ktoś myśli „chcę być tam” i od razu się  
tam dostaje. Decyduje najbardziej żarliwa myśl ukryta pod innymi myślami, coś 
co Neale Donald Walsh nazywa „główną sprężyną”. Gdy ktoś, choćby nawet w 
sposób nie w pełni uświadomiony, w swoim pozytywnym myśleniu intensywnie 
skupia się na rzeczywistości, którą chce osiągnąć, przyciąga ją do siebie. Jeśli 
myśli  negatywnie,  ma gwarantowaną porażkę. Działa tu zasada: „Kto wie, że 
ma, temu będzie dane, a kto uważa, że nie ma, temu będzie zabrane nawet to co 
ma”. Na przykład gdy ktoś jest przekonany, że coś dla niego jest nieosiągalne,  
albo że jest  niegodny aby to posiadać,  ale  równocześnie  kultywuje  myśl,  że 
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bardzo brakuje  mu  tego czegoś  i  chce  to  mieć,  to  nigdy tego do  siebie  nie 
przyciągnie,  ale  będzie  wciąż doświadczał  poczucia  braku i  stanu „chcenia”. 
Jeśli jednak ktoś wie, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko mu 
sprzyja,  że  wszystkiego jest  dosyć  i  wszystko  jest  w zasięgu ręki,  jeśli  jest 
głęboko przeświadczony, że jest zdolny do osiągnięcia tego, czego pragnie, to 
sukces  wtedy  jest  nieunikniony.  Tego  rodzaju  stan  psychiczny  wywołujący 
przyszłe następstwa nazywa się wolą lub intencją. Występuje on na co dzień, 
gdy chcemy ruszyć głową, zgiąć duży palec prawej  stopy lub poruszyć ręką. 
Gdy  podejmujemy  decyzję  o  poruszeniu  kończyną,  nie  przychodzi  nam  do 
głowy,  że to może się nam nie udać – jesteśmy pewni rezultatu. W ten sam 
sposób, gdy wytworzymy w sobie taką samą pewność dotyczącą tego co ma być,  
poruszamy  biegiem  wydarzeń,  choć  tylko  nieliczni  sobie  ten  fakt  w  pełni  
uświadamiają.

W  przypadkach  wydarzeń  globalnych,  dotyczących  losów 
poszczególnych regionów, krajów, a nawet całego świata, decyduje świadomość 
zbiorowa,  która  zawiera  sumę  wszystkich  ludzkich  myśli.   W  świadomości  
zbiorowej  też  dokonuje  się  wyborów,  które  w sposób  o  wiele  silniejszy niż 
myśli indywidualnych jednostek wpływają na losy świata.

Jeśli  nie  istnieje  tylko  jedna  przyszłość,  ale  wiele  przyszłości  
alternatywnych,  z  których  podróżnik  w  czasie  wybiera  jedną  w  sposób 
świadomy  lub  najczęściej  nieświadomy,  to  zadanie  jasnowidza  staje  się 
znacznie  trudniejsze.  Musi  on bowiem mieć  nie  tylko  zdolność  postrzegania 
przyszłości, ale musi też umieć przewidzieć, który wariant przyszłości zostanie 
tym razem wybrany przez zainteresowanego. Tylko wtedy jego przepowiednia 
może się sprawdzić.

Są również tego rodzaju przepowiednie, które są przekazywane po to, 
by  się  nie  sprawdziły.  Najczęściej  mają  religijne  podłoże  i  polegają  na 
przedstawianiu  różnych  katastroficznych  wizji  jako  boskiej  kary  za  grzechy 
ludzkości i zasiewaniu strachu przed tą karą. Ich treść w streszczeniu jest mniej  
więcej taka, że „jeśli się nie nawrócicie i nie zejdziecie ze złej drogi, to wielkie 
karanie przyjdzie na was” i tu podawane są opisy różnych strasznych wydarzeń 
z przyszłości, wojen, kataklizmów, itp. Intencją autorów tych przepowiedni nie 
jest podawanie ich by się sprawdziły, żeby potem ich twórcy mogli powiedzieć 
„a  nie  mówiliśmy”,  ale  aby  poprzez  dydaktyczne  oddziaływanie  tych 
przepowiedni nie dopuścić do ich ziszczenia się. Są to więc raczej ostrzeżenia 
niż przepowiednie. Przedstawiają jeden z najgorszych wariantów przyszłości z 
wiecznego  teraz,  równocześnie  informując:  „Możecie  nie  iść  tą  drogą,  jest  
jeszcze czas nawrócić się i wybrać inną ścieżkę w waszej podróży przez czas.  
Jeśli  nawet  nie  uda  się  wam całkowicie  odwrócić  nieszczęść,  które  są  wam 
gotowane,  to  możecie  je  przynajmniej  złagodzić  i  opóźnić”.  Cechy  takich 
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proroctw mają  między innymi  przepowiednie  maryjne,  zarówno te  oficjalnie 
przez kościół uznawane, jak również te urzędowo nie zatwierdzone.

Należy  wspomnieć  również  o  odwrotnym  zjawisku,  czyli 
samospełniającej  się  przepowiedni.  Ten  typ  proroctwa  implikuje  swoje 
spełnienie w taki sposób, że wytwarza pewne obawy lub nadzieje, które mogą 
zmieniać ludzkie zachowania w taki sposób, aby ta wieszczba się ziściła. Ludzie 
często mają zaprogramowane pewne nawyki, schematy myślowe, przekonania, 
które mają przemożny wpływ na ich postępowanie. Są tacy, którzy zawracają z 
drogi, gdy ją im przebiegnie czarny kot. Jeśli jednak muszą iść dalej, to są tak 
głęboko przeświadczeni,  że w bliskiej  przyszłości  spotka ich coś złego, iż ze 
zdenerwowania wypuszczają z rąk cenną wazę porcelanową lub potykają się i 
łamią nogę. Czarny kot staje się więc samospełniającą przepowiednią. Podobną 
rolę  odgrywać  może  określona  data  uznana  za  feralną,  na  przykład  piątek 
trzynastego.  Samospełniające  się  proroctwo  jest  to  więc  pewien  proces 
polegający na tym, że określone oczekiwania w stosunku do danych zachowań 
lub zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w taki sposób, że się one 
spełniają.  Podręcznikowym przykładem samospełniającego się  proroctwa jest 
plotka, że określony bank jest w bardzo słabej kondycji finansowej i dlatego w 
najbliższym  czasie  upadnie.  W  efekcie  rozprzestrzeniania  się  tej  plotki  u 
klientów tego banku pojawia się obawa, że mogą stracić zdeponowane w nim 
pieniądze i  zaczynają  je  wyjmować.  W wyniku „owczego pędu” zjawisko to 
narasta lawinowo, co skutkuje wyprowadzeniem pieniędzy z tego banku i jego 
całkowitym bankructwem.

***

Podsumowując  należy  stwierdzić,  że  indywidualne  doświadczenia 
życiowe wielu ludzi skłaniają do uzasadnionego przypuszczenia, iż prekognicja  
jest  możliwa,  chociaż  wciąż  brakuje  na  to  przekonujących  dowodów 
naukowych. Jednak w żadnej mierze nie uzasadnia to fatalistycznego podejścia 
do rzeczywistości.  Każdy człowiek ma moc kierowania swoim losem i o ile 
nie zostanie przekroczony pewien punkt krytyczny  na ścieżce czasu, wszystko  
daje się jeszcze odmienić, a czasem nawet po przekroczeniu tego punktu wiele 
można złagodzić. Jednak nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Ludzie dzielą się 
z  grubsza  na  dwa  typy,  są  to  albo  jednostki  reaktywne,  albo  kreatywne.  Ci 
pierwsi uważają, że „co komu pisanie to go nie minie”, a ci drudzy głoszą, że 
„los każdego jest w jego rękach”. Ci pierwsi postrzegają życie jako coś, co im 
się zdarza, a ci drudzy to życie sami tworzą. Ci pierwsi wierzą w przepowiednie,  
a ci drudzy wierzą w siebie. Naprawdę warto być w tej drugiej grupie.
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Jeśli  chodzi  o   przyszłe  losy  krajów,  kontynentów i  całej  Ziemi,  to 
znaczący wpływ może mieć na nie jedynie świadomość zbiorowa; indywidualna 
jednostka niewiele może tu zdziałać. Wiele przepowiedni,  od Apokalipsy św. 
Jana, poprzez Nostradamusa, po Klimuszkę i apokryfy fatimskie, sugeruje jakiś  
doniosły  przełom  w  historii  ludzkości,  coś,  co  w  następstwie  wojen, 
kataklizmów i straszliwych zniszczeń wykreuje na zgliszczach starego porządku 
zupełnie nową i trwałą jakość życia. Coś, co zapoczątkuje następny,  niezwykły 
i  niepodobny do  poprzednich  rozdział  w dziejach  świata.  W Apokalipsie  te  
nowe  czasy  określa  się  jako  „królestwo  tysiącletniego  panowania”. 
Przepowiednie wyznaczają Polsce doniosłą rolę w tym dziele odnowy. Czy się 
sprawdzą?  Tego nie  wiemy na  pewno,  chociaż  możemy mieć  taką  nadzieję.  
Zapewne minie  jeszcze wiele  dziesięcioleci,  zanim  wszystkie   zapowiadane 
dobre rzeczy się spełnią. Jednak zanim to się stanie, świat musi najpierw przejść  
okres  tragicznych  i  przerażających  zaburzeń,  w  wyniku  których  wiele  ludzi 
może stracić fizyczne życie. Żyjemy w przełomowych czasach. Wygląda na to, 
że  obecnie zbliżamy się do jakiegoś punktu krytycznego, po przejściu którego 
nie ma już odwrotu. Jeśli ktoś uważnie obserwuje to co się teraz wyprawia na 
tym świecie i tego nie widzi, to znaczy, że jest ślepy.
Hasło opracowano w 2016 roku. Drobne uzupełnienia wprowadzono w  marcu i kwietniu 2022 roku.   

 Powrót do spisu treści.

Przyjaźń
Przyjaźń jest jedną z międzyludzkich relacji, która występuje od samego 

początku istnienia  gatunku homo sapiens,  chociaż  zapewne w ciągu dziejów 
ewoluowała od stosunkowo prostych form do bardziej uwznioślonych postaci. 
Już  Arystoteles  uważał  ją  za  jedną  z  cnót.  Jednak  obecnie  trudno  znaleźć 
jednoznaczną,  ścisłą  definicję  tego  słowa.  Ludzie  często  używają  pojęcia  
„przyjaźń” lub „przyjaciel” w niejednakowych, niekiedy bardzo odmiennych od 
siebie znaczeniach. Sposób rozumienia tego słowa jest mocno zróżnicowany, a 
zaliczanie  kogoś  do  grona  swoich  przyjaciół  odbywa  się  według  różnych 
kryteriów.  Można  powiedzieć,  że  podobnie  jak  miłość,  przyjaźń  należy  do 
kategorii pojęć wielowymiarowych. Jeśli spróbowalibyśmy jednak podać jakieś 
zwięzłe, syntetyczne określenie przyjaźni, to należałoby powiedzieć, że jest to 
zwykle  trwały związek dwojga lub większej liczby ludzi oparty na bliskich, 
zażyłych  stosunkach,  charakteryzujących  się  wzajemną  sympatią, 
życzliwością, szczerością, wzajemnym zaufaniem, empatią, spolegliwością i 
troską o drugiego człowieka.  Najważniejszą cechą znamienną dla przyjaźni 
jest  to,  że  przyjaciół  łączą nieuwarunkowane więzi  uczuciowe.  Często po 
prostu  się  lubią,  lgną  do  siebie,  bo  im  ze  sobą  jest  dobrze,  ale  nierzadko 
przyciąga ich do siebie miłość, nie zawsze uświadomiona.
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Przyjaźń  zawsze  była  wysoko  cenioną  postacią  związku  zawartego 
między ludźmi.  Wolter  uważał,  że  „wszystkie  wielkości  świata  nie  są  warte  
dobrej przyjaźni”. Epikur wysławiał nawet swoistą postać hedonizmu, opartego 
nie  na  przyjemnościach  zmysłowych,  bo  one  ostatecznie  prowadzą  do 
cierpienia, ale na radościach wyższego rzędu, za które nie trzeba cierpieniem 
płacić – a najlepsze źródło tych radości  upatrywał w przyjaźni.  Twierdził, że 
„przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić  
całe  życie  szczęśliwym”,  oraz  że  „ze  wszystkich  dróg  prowadzących  do  
osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak  
słodka jak przyjaźń”.  Marcus Tullius Cicero nawet mniemał, że „wykreślić ze  
świata  przyjaźń  to  jakby  zgasić  słońce  na  niebie,  gdyż  niczym lepszym ani  
piękniejszym nie obdarzyli nas bogowie”.

Rodzaje przyjaźni

Rodzajów  przyjaźni  jest  wiele,  być  może  nawet  tyle,  ile  jest  osób 
uważających się za przyjaciół. Są przyjaźnie płytkie i głębokie, krótkotrwałe i 
długotrwałe,  takie, które wiąże na krótko wspólny cel lub takie, które trwają aż 
do śmierci.  Są przyjaźnie  oparte  na powierzchownych inklinacjach lub silnej  
więzi  emocjonalnej.  Są  przyjaźnie  między  dwojgiem  osób  tej  samej  lub 
przeciwnej  płci.  Są  przyjaźnie  między  członkami  większej  grupy  osób.  Są 
przyjaźnie  pełne i  niepełne.  Są też pseudoprzyjaźnie,  przyjaźnie  farbowane  i  
fałszywe. 

Różne bywają  też poziomy przyjaźni.  Przyjaźń osób fizycznych może 
istnieć na poziomie fizykalnych celów i materialnych upodobań, na poziomie 
wartości  emocjonalnych,  na  poziomie  umysłowych  idei  oraz  na  poziomie 
duchowym. Może istnieć również na kilku poziomach równocześnie. Im wyższe 
poziomy  obejmuje,  tym  większa  jest  jej  trwałość.  Przyjaźń  na  poziomie 
niefizycznym przestaje być ograniczona czasowo i może trwać wiecznie.

Osoba,  która  pozostaje  w  związku  przyjaźni,  nazywana  jest,  w 
zależności  od  płci,  przyjacielem  lub  przyjaciółką.  Określenia  te  mają  dwa 
znaczenia. W pierwszym,  podstawowym znaczeniu są to osoby pozostające z 
kimś w związku przyjaźni. W drugim, drugorzędnym i wąskim znaczeniu chodzi 
o  kochanków,  czyli  ludzi  utrzymujących  kontakty  seksualne  bez  ślubu  lub 
pozamałżeńskie.  Oczywiście  te  dwa  typy  przyjaciół  się  nawzajem  nie 
wykluczają  bo  przecież  kochankowie  mogą,  choć  nie  muszą,  być  połączeni 
jakąś formą przyjaźni.

Jakkolwiek  pojęcie  to  dotyczy  głównie  ludzi,  to  jednak  możliwe  są 
pewne proste formy przyjaźni między człowiekiem i niektórymi zwierzętami, na 
przykład psami, delfinami, itp. Niektóre rasy psów są wręcz predestynowane do 
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tego,  by  żyć  w  przyjaźni  z  człowiekiem,  jak  na  przykład  golden  retriever, 
labrador  retriever,  owczarek  niemiecki  długowłosy,  pudel,  seter  irlandzki, 
nowofunland  czy  owczarek  szkocki  długowłosy  –  Collie.  W  niniejszym 
opracowaniu ograniczymy się jednak do relacji międzyludzkich. 

Warunki i właściwości prawdziwej przyjaźni

Trudno  jednoznacznie  określić  jakie  właściwości  powinna  posiadać 
przyjaźń  aby można  ją  tym słowem nazwać.  Jest  tak dlatego,  że  od  zarania 
dziejów przypisywano przyjaźni różne atrybuty, postrzegając ją nawet w sposób 
pejoratywny.  Na  przykład  Blaise  Pascal  powątpiewał  w  przyjaźń  opartą  na 
szczerości,  pisząc, że :  „Niewiele byłoby przyjaźni,  gdyby każdy wiedział,  co  
przyjaciel o nim mówi, kiedy go nie ma”. Orwell wręcz posądzał przyjaciół o 
szkodliwe  intencje  w słowach:  „Boże  chroń  mnie  przed  przyjaciółmi,  przed  
wrogami obronię się sam”. Miliardera Paula Getty, amerykańskiego potentata 
naftowego, prawdopodobnie otaczali ludzie pragnący przebywać nie tyle w jego 
otoczeniu ale raczej w bliskości jego majątku i dlatego nie doświadczył on od 
nich prawdziwej, czystej przyjaźni, czemu dał wyraz mówiąc: „Bezinteresowna 
przyjaźń  może  istnieć  tylko  między  ludźmi  o  jednakowych  dochodach”. 
Arystoteles z kolei sądził, że przyjaźń nie jest czymś powszechnym, ale raczej  
rzadkim,  trudnym do  zdobycia,  unikalnym,  dlatego powiedział:  „Mieć  wielu  
przyjaciół,  to  nie  mieć  żadnego”.  Tą  arystotelesowską  myśl   współcześnie 
wyraża angielskie przysłowie: „A friend to all is a friend to none”. Madame du 
Deffand656 pojmowała  przyjaźnie  jako  do  niczego  nie  zobowiązujące,  luźne 
związki  obopólnych korzyści,  oparte  na zawiści  raczej  niż na miłości,  czego 
dowodem są jej  słowa: „Nie opowiadaj swej  przyjaciółce o swoim szczęściu,  
aby nie obudzić w niej zazdrości. Nie opowiadaj też o swoich smutkach, aby nie  
sprawić jej radości”. Niestety,  trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić,  że 
tego rodzaju przyjaciółka to fałszywa przyjaciółka.

Wszystkie  powyższe  cytaty  dotyczą  wypaczonych  form  przyjaźni  i 
dowodzą jedynie tego, że słowem tym różni ludzie określają rozmaite związki 
międzyludzkie,  które  z prawdziwą przyjaźnią  mogą nie  mieć  nic  wspólnego. 
Jakie więc cechy powinny posiadać takie związki, aby można było je nazwać 
przyjaźnią  autentyczną,  doskonałą,  idealną?  Przede  wszystkim  przyjaciele 
powinni  się  dobrze  znać.  Jest  to  pierwszy  i  zarazem  konieczny  warunek 
przyjaźni, niezbędny do tego, aby mógł być spełniony jej drugi warunek, to jest 

656 Du Deffand Marie de Vichy-Chamrond, markiza, prowadziła wraz ze swoją siostrzenicą salon  
paryski, który odwiedzało grono pisarzy, filozofów, przyszłych encyklopedystów. Przyjaźniła 
się z Wolterem. Wykazywała dużą znajomość realiów życia i nie miała co do niego złudzeń. 
Traktowała je z gorzką drwiną i nierzadko bywała cyniczna.
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żeby przyjaciele mogli mieć do siebie zaufanie. Albowiem jak można by zaufać 
komuś, kogo się nie zna657? 

Zatem drugim warunkiem przyjaźni  jest  to,  że  przyjaciele  powinni 
sobie ufać. Aby to mogło nastąpić, muszą mówić sobie prawdę, całą prawdę i 
tylko prawdę. Nie może być pomiędzy nimi niedomówień. Nie mogą nic przed 
sobą ukrywać czy zatajać i dlatego prawdziwi przyjaciele nigdy nie zakładają 
żadnych  masek.  Zaufanie  jest  więc  również,  podobnie  jak  dobra  znajomość, 
koniecznym  warunkiem  przyjaźni,  bez  spełnienia  którego  nie  jest  ona 
autentyczną przyjaźnią. Przyjaciele są zawsze wobec siebie otwarci i szczerzy,  
mówią  sobie  o  tych  sprawach,  o  których  nie  opowiadają  innym.  Zawsze  w 
swojej  obecności  czują  się  bezpiecznie.  Ralf  Waldo  Emerson  powiedział 
wprost, że „przyjaciel to ktoś, przy kim można głośno myśleć”. Trzeba przyznać 
mu rację,  niewątpliwie  prawdziwy przyjaciel  to  ktoś,  przy kim można  mieć 
odwagę być  sobą  bez  kamuflażu  i  upiększeń.  Owa odwaga  wypływa  przede 
wszystkim z zaufania. Przyjaciele nie ukrywają prawdy o sobie, nawet gdyby 
była ona przykra i bolesna, albowiem nie obawiają się potępienia i odrzucenia.

Trzecim niezbędnym  warunkiem jest  istnienie  między  przyjaciółmi 
więzi uczuciowej. Może być to zaledwie jakaś nić sympatii, która ich przyciąga 
do siebie, a może być to nawet miłość bezwarunkowa. Już w starożytnej Grecji  
wyodrębniano uczucie występujące w przyjaźni określając je mianem philia, a 
w starożytnym Rzymie –  amicita.

Czwartym  warunkiem  jest  wzajemne  zrozumienie  przybierające 
postać empatii.  Partnerzy,  którzy potrafią  właściwie  rozpoznawać nawzajem 
swoje  stany  psychiczne,  przeżycia,  myśli,  pragnienia  i  uczucia,  którzy 
opanowali  sztukę  wzajemnej  komunikacji  werbalnej  i  niewerbalnej,  którzy 
potrafią  docenić  i  uszanować  odmienność  i  niepowtarzalność  drugiej  osoby,  
akceptując ją taką jaka jest, nie próbując jej zmieniać ani niczego od niej żądać, 
są najczęściej  dobrymi przyjaciółmi, a w najgorszym razie, jeśli  nie spełniają 
wszystkich  koniecznych  kryteriów,  są  na  dobrej  drodze  do  prawdziwej 
przyjaźni. 

Piątym warunkiem przyjaźni a zarazem jej cechą rozpoznawczą jest to, 
że przyjaciele korzystają z siebie. Nie wykorzystują, ale korzystają. Po prostu 

657 Trzeba tu zaznaczyć, że jest to warunek w praktyce trudny do spełnienia, bo chociaż większość 
ludzi uważających się za przyjaciół sądzi, że się dobrze znają, to jednak badania pokazały, że 
nierzadko nie znają się aż tak dobrze jak się im wydaje. Oczywiście zaufanie jest w pewnym  
stopniu kwestią wiary, ale zawsze popartej praktyką długotrwałej obserwacji i doświadczeniem 
wynikającym ze wzajemnych kontaktów. Zaufanie od pierwszego wejrzenia możliwe jest tylko 
wtedy,  gdy potrafimy czytać w myślach  innych  i  przenikać ich  intencje.  W przeważającej 
większości  przypadków jest  to  powolny  proces  przybiegający  od  braku  zaufania  poprzez 
zaufanie ograniczone aż do pełnego zaufania.
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działają dla wzajemnego dobra, swoją energię, siły i umiejętności poświęcają 
temu drugiemu.  Nigdy nie  czynią  tego  z  obowiązku,  ale  zawsze  z  radością. 
Zawsze pomagają sobie, gdy istnieje taka potrzeba, ale nigdy nie narzucają się  
sobie  wzajemnie  i  nie  próbują  zawłaszczać  życia  partnera.  Nigdy  też  nie  
uważają  się  za  wykorzystywanych.  Według  brytyjskiego  psychologa  Steve'a 
Ducka  badającego  międzyludzkie  relacje  społeczne,  istotą  przyjaźni  jest  
wzajemne branie i dawanie,  bez przeliczania otrzymanych dóbr. W zwykłych 
relacjach  towarzyskich  obowiązuje  reguła  odpłaty  w  tej  samej  walucie,  w 
przypadku  przyjaźni  nie  ma  wymogu  odwzajemnienia  się;  skłonność  do 
wzajemnego czynienia sobie dobra jest w tym przypadku niezależna od niczego 
i  niczym  nie  uwarunkowana.  Przyjaciele  są  zawsze  razem  w  szczęściu  i  
nieszczęściu. Wspierają się fizycznie, mentalnie i emocjonalnie. Mogą zawsze 
na siebie liczyć, w każdej, nawet trudnej sytuacji. Zawsze znajdują dla siebie 
czas.  Piąty  warunek  jest  zarazem podstawowym  kryterium  rozpoznawania 
przyjaźni. Rozumiano to już w starożytności. Plutarch głosił: „Najlepszą wagą 
do  mierzenia  przyjaźni  jest  nieszczęście”.  Marcus  Tullius  Cicero  w  Leliuszu 
napisał: ”amicus certus in re incerta cernitur”, co znaczy „pewnego przyjaciela  
poznaje się w niepewnej sytuacji”. Adam Mickiewicz swój wiersz o Leszku i 
Mieszku  zatytułowany   „Przyjaciele”  zakończył  zdaniem:  „prawdziwych 
przyjaciół poznajemy w biedzie”. Ponieważ wiersz ten jest kwintesencją tego, 
jak zwykle  pojmowana  jest  przyjaźń  między dwojgiem ludzi  i  jak  niepewna 
sytuacja życiowa może ją zweryfikować, przytoczymy go tu w całości:

„Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie;
Ostatni znam jej przykład w oszmiańskim powiecie.
Tam żył Mieszek, kum Leszka, i kum Mieszka Leszek.
Z tych, co to: gdzie ty, tam ja, - co moje, to twoje.
Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek,
Ziarnko dzielili na dwoje;
Słowem, tacy przyjaciele,
Jakich i wtenczas liczono niewiele.
Rzekłbyś: dwójduch w jednym ciele.

O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy,
Kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy
Do kukań zozul i krakań gawronich,
Alić ryknęło raptem coś koło nich.
Leszek na dąb; nuż po pniu skakać jak dzięciołek.
Mieszek tej sztuki nie umie,
Tylko wyciąga z dołu ręce: Kumie!
Kum już wylazł na wierzchołek.
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Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy,
Zbladnąć, paść na twarz: a już niedźwiedź kroczy.
Trafia na ciało, maca: jak trup leży;
Wącha: a z tego zapachu,
Który mógł być skutkiem strachu,
Wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży.
Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieję,
Bo niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je.

Dopieroż Mieszek odżył... Było z tobą krucho! –
Woła kum, - szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał!
Ale co on tak długo tam nad tobą sapał,
Jak gdyby coś miał powiadać na ucho?
Powiedział mi - rzekł Mieszek - przysłowie niedźwiedzie:
Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.”

Podobny  wiersz  i  tak  samo  zatytułowany  Ignacy Krasicki  poświęcił 
zajączkowi, ściganemu przez myśliwskie psy. Zajączek prosił o pomoc kolejno 
każdego ze swoich  licznych  przyjaciół,  jednak oni  jej  mu odmówili.  Wiersz 
kończy  się  słowami:  „Gdy  więc  wszystkie  sposoby  ratunku  upadły,  wśród  
serdecznych przyjaciół  psy zająca zjadły”. Julian Ursyn Niemcewicz napisał: 
„Gdy stracisz, co ci fortuna udzieli, dopiero poznasz czy masz przyjaciół”.

Zatem  istnieją  prawdziwi  jak  i  fałszywi  przyjaciele.  Prawdziwi 
przyjaciele  opierają  swój  związek  na  zasadach,  które  wytyczają  drogę  tej 
przyjaźni i konsekwentnie trzymają się tych zasad.  Są przy nas na dobre i na  
złe. Gdy nam się wiedzie,  nie zazdroszczą,  cieszą się z naszych zwycięstw i 
dopingują  nas.  W  trudnych  chwilach  współczują  nam  i  starają  się  pomóc. 
Fałszywi, farbowani przyjaciele często unikają momentów naszych zwycięstw 
aby ukryć zazdrość z naszych sukcesów, ale jeśli już są przy nas gdy nam się  
wiedzie, to czynią to aby coś na tym zyskać, wykorzystując fakt, że koło fortuny 
nam sprzyja.  W  trudnych  chwilach  pojawiają  się  ze  smutną  miną  i  udając 
empatię cieszą się z naszej porażki, która ich utwierdza w przekonaniu, że są 
lepsi  od  nas.  Fałszywa  przyjaźń  może  być  bramą  do  podnoszenia  swojego 
prestiżu  a  nawet  awansu  społecznego.  Tacy  fałszywi  przyjaciele  starają  się 
często krążyć w pobliżu różnych celebrytów, ludzi cieszących się władzą, sławą,  
prestiżem i  autorytetem społecznym,  chcą  bowiem świecić  odbitym od  nich 
blaskiem. Jedną z cech rozpoznawczych fałszywych przyjaciół są płynące z ich 
ust pochlebstwa. Wprowadzają one do przyjaźni zakłamanie. Molier uważał, że 
„im  bardziej  kochamy  przyjaciół,  tym  mniej  im  schlebiamy”.  W  Księdze 
Przysłów czytamy: „Razy przyjaciela są znakiem wierności,  pocałunki wroga  
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są  zwodnicze”658.  Przyjaźń  pozorowana,  udawana  zawsze  oparta  jest  na 
oszustwie, po to, by zyskać jakieś korzyści. Aby jej uniknąć trzeba być bardzo 
uważnym przy zawieraniu interpersonalnych związków. Warto wziąć sobie do 
serca następującą maksymę: „Strzeżcie się fałszywych przyjaciół”.

Jedną z typowych cech przyjaźni jest jej  dobrowolność. Jest to cecha 
naturalna, która zawsze objawia się w tego typu związkach, bo nie sposób w 
ogóle wyobrazić sobie przyjaźni  zawartej  pod przymusem.  Nie jest  ona więc 
tylko warunkiem powstawania przyjaźni, ale również koniecznym symptomem 
jej  istnienia. Następną naturalną cechą przyjaźni jest to, że  partnerzy muszą 
uważać się za równych sobie, tak jak za równych uważają się zwykle dzieci 
tworzące  między  sobą  pierwsze,  często  jeszcze  nie  w  pełni  dojrzałe, 
przyjacielskie związki. Nie znaczy to oczywiście, że przyjaciółmi nie mogą być 
na przykład profesor uniwersytetu i analfabeta, nauczyciel i uczeń, milioner i  
bezdomny, generał i szeregowiec, dziecko i dorosły, młodzieniec i starzec, czy 
mężczyzna  i  kobieta.  Tu  chodzi  o  równość  tego  rodzaju  jaka  ma  miejsce 
chociażby  w  idealnych  modelach  demokracji.  Niezależnie  od  statusu 
społecznego czy fizycznych, psychicznych lub majątkowych różnic, w ustroju 
demokratycznym wszyscy są, przynajmniej  teoretyczne, równi wobec prawa i 
tak samo wszyscy  powinni  być równi wobec przyjaźni.  Partnerzy muszą się 
szanować  nawzajem  i  żaden  z  nich  nie  może  się  uważać  za  lepszego  od 
drugiego,  w  przeciwnym  razie  musiałoby  dochodzić  do  nieustannych  prób 
wzajemnego podporządkowywania  jednego drugiemu lub w najlepszym razie 
demonstrowania  swojej  wyższości  poprzez  wchodzenie  w rolę  mądrzejszego 
doradcy. Prawdziwa przyjaźń jest egalitarna i daje partnerom pełną autonomię.

Często spotykaną  cechą przyjaźni  jest  to,  że  przyjaciele   podzielają 
wspólne  zainteresowania,  wyznają  wspólne  wartości,  podejmują  wspólne 
działania  i  dzielą  się  ich  owocami.  Może  to  dotyczyć  szerokiego  obszaru 
zainteresowań i  działań,  albo zaledwie tylko  jednej,  wybranej  dziedziny.  We 
wspomnianym  wierszu  Mickiewicza  jest  to  wspólne  szukanie  orzeszków  i 
równe dzielenie się ziarenkami. Działa tu zasada „podobne przyciąga podobne”, 
która  ma do przyjaciół  szczególne zastosowanie.  Pitagoras głosił  nawet  dość 
radykalne  twierdzenie,  że  „u  przyjaciół  wszystko  jest  wspólne”.  W 
przeciwieństwie do miłości romantycznej, gdzie często atrakcyjne są różnice a 
nawet  przeciwieństwa,  w przypadku przyjaźni  podobieństwa  są  największym 
magnesem. Przyjaciele często nawet podobnie myślą. Arystoteles uważał wręcz, 
że „Przyjaciółmi nie są wcale najbliżsi, lecz ci, którzy myślą jednakowo o tym,  
co  pożyteczne”.  Niektórzy  doszukują  się  w  tym  nawet  pewnego  aspektu 
genetycznego,  uważając,  że  podobne  geny  implikują  podobną  mentalność, 
sprzyjając zacieśnianiu się przyjacielskich relacji. Te sugestie jednak pozostają 
658 Księga Przysłów 27, 6.
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wciąż  w  dziedzinie  teorii,  jednak  z  praktycznych  obserwacji  wiadomo  na 
pewno,  że  jeśli  nawet  na  początku  przyjaciół  dzieliły  jakieś  różnice,  to  z 
biegiem czasu, co dotyczy zwłaszcza długotrwałych przyjaźni, upodabniają się 
do siebie psychicznie, a niekiedy nawet fizycznie. Te podobieństwa wytwarzają 
silne więzi, które Mickiewicz określił jako „dwójduch w jednym ciele”659.

Przyjaciele  często  potrafią  rozumieć  się  bez  słów,  posługując  się 
specyficzną  mową  ciała  lub  nawet  niekiedy przeczuwając  swoje  myśli.  Jeśli  
nawet porozumiewają się werbalnie, to tworzą jedyny w swoim rodzaju, własny, 
wspólny słownik, pełen skrótów, a nawet neologizmów, rozumiany tylko przez 
nich, jak u mickiewiczowskiego Leszka i Mieszka, którzy „gadali, łącząc swoje  
czułe mowy”. 

Niekonieczną,  ale  często  spotykaną  cechą  przyjaźni  jest  bliskość 
rozumiana jako możliwość częstego spotykania się przyjaciół. W istocie jest to 
cecha  pożądana,  bo  jakże  przyjaciele  mogliby korzystać  z  siebie  i  pomagać 
sobie, gdyby nie mogli się spotykać? Drogą mailową można dawać sobie dobre 
rady, ale nie można podać komuś fizycznie dłoni, objąć ramieniem i przytulić. 
Dlatego  przyjaźnie  są  często  zawierane  między  osobami  mieszkającymi  lub 
pracującymi blisko siebie.

Przyjaźń w praktyce

W praktyce  życia  codziennego zdarzają  się  najrozmaitsze  przyjaźnie, 
spełniające  w  większym  lub  mniejszym  stopniu  warunki  przyjaźni  idealnej. 
Jednakże,  jak  już  wspomniano  poprzednio,  trudno  tu  podać  jakąś  ścisłą 
definicję, która by jednoznacznie określała, kto jest przyjacielem, a kto nie jest.  
Dlatego niektórzy badacze tego zagadnienia tworzyli  listy typowych cech, na 
podstawie których można by uznać kogoś w praktyce za przyjaciela.  Oto taka 
przykładowa lista:

● Przyjaciele to osoby, którym sprawia przyjemność przebywanie ze sobą.

● Darzą się oni  mniej lub bardziej intensywnym uczuciem,  począwszy 
od zwykłej sympatii a skończywszy na miłości bezwarunkowej.

● Spontanicznie wspierają się i pomagają sobie w trudnych sytuacjach.

● Korzystają z siebie bez konieczności odwzajemniania się.

● Są wobec siebie szczerzy, mówią sobie prawdę i mogą sobie nawzajem 
ufać.

659 Ciekawe, że niektórzy twierdzili coś przeciwnego, np. Dolly Parton uważała, że przyjaźń „ to  
jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach”.
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● Nie narzucają się sobie nawzajem, każdy pozwala drugiemu być sobą i  
szanuje jego indywidualność.

● Są wobec siebie empatyczni i rozumieją się nawzajem.

● Podzielają swoje zainteresowania, a nawet niekiedy upodabniają się do 
siebie.

● Podejmują wspólne działania i dzielą się ich owocami.

● Uważają się za równych sobie.

W  przyjaźniach  nieidealnych,  niepełnych  nie  występują  wszystkie 
wymienione  cechy.  Być  może połowa z nich  wystarczy,  aby uznać kogoś w 
praktyce  za przyjaciela.  Jednak nierzadko bywają  przyjaźnie  do tego stopnia 
niecałkowite,  że  oparte  są  jedynie  na  wspólnocie  celów,  wspólnocie 
zainteresowań lub po prostu na tym,  że pewni ludzie spędzają  z sobą więcej  
czasu niż z innymi. W praktyce, choć niezbyt często, zdarzają się również pełne  
przyjaźnie,  odzwierciedlające  wszystkie  podstawowe  cechy  doskonałej,  
prawdziwej  przyjaźni.  Jak  twierdzi  socjolog  Zygmunt  Bauman,  od  dawien 
dawna aż po dzień dzisiejszy traktowano i wciąż traktuje się życie jako dzieło  
sztuki.  Przyjaźń  można  traktować również  jako  dzieło  sztuki  budowania 
harmonijnych związków z innymi ludźmi. 

O praktycznie zbudowaną przyjaźń nie jest łatwo, bo żąda rezygnacji z 
egoizmu i otwarcia się na problemy drugiego człowieka. Zapatrzeni w siebie i 
skoncentrowani na własnych sprawach często w ogóle nie szukamy przyjaźni, a 
nawet  nie  mamy na  nią  czasu.  Ten,  co myśli  tylko  o  sobie,  nie  może  mieć 
przyjaciela. Może mieć tylko jego namiastkę, kogoś, kto odgrywa tę rolę, będąc 
fałszywym pochlebcą działającym dla jakiejś osobistej korzyści. 

Zawieranie  przyjaźni  odbywa  się  w  różny sposób.   Czasami  jest  to 
zjawisko w mniejszym lub większym stopniu spontaniczne;  ludzie stopniowo 
zbliżają się do siebie, łączą je coraz bardziej różne wspólne sprawy, umacnia się  
coraz  bardziej  więź  uczuciowa,  aż  w  pewnym  momencie  zaczynają  sobie 
uświadamiać, że ten ich związek można już nazwać przyjaźnią. Przyjaźń nie jest 
jednak  nigdy  zjawiskiem  przypadkowym.  Najczęściej  wynika  z  potrzeby 
bliskości  i  jest  rezultatem  wspólnej  decyzji.  Niekiedy  powstanie  przyjaźni  
poprzedza rodzaj umowy, ustnej deklaracji, nierzadko będącej odpowiedzią na 
pytanie:  „Czy  chcesz  abyśmy  byli  przyjaciółmi?”  Dawniej  bywało,  że 
towarzyszyły  temu  różne  obietnice  czy  przysięgi,  a  nawet  rytuały,  jak  na 
przykład  obrzęd braterstwa krwi; dziś takie praktyki są już raczej rzadkością. 
Jeśli  potencjalni  przyjaciele  się  jeszcze  nie  znają,  to  często  podświadoma 
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decyzja  o  chęci  bliższego  poznania  się  i  rozpoczęcia  budowania 
interpersonalnych  więzi  zapada  bardzo  szybko,  w  ciągu  nie  więcej  niż 
kilkunastu  minut  od  pierwszego  ich  kontaktu  –   ważne  jest  tu  pierwsze 
wrażenie. Nierzadko zdarza się również, że jakieś, trwające dłużej lub krócej, 
wspólne przeżycie, uczestnictwo w tych samych wydarzeniach zbliża ludzi do 
siebie  i  staje  się zalążkiem przyjaźni.  Teilhard de Chardin uważał  wręcz,  że 
„wielkie przyjaźnie zawiązują się w pogoni za jakimś ideałem, w obronie jakiejś  
sprawy,  w  trudach  poszukiwań”.  Jednak  bywa  i  tak,  że  „klejem”  wiążącym 
przyjaciół  wcale  nie  muszą  być   jakieś  doniosłe  rzeczy,  ale  sprawy proste  i  
codzienne,  na  przykład  wspólne  hobby,  wspólne  uczestnictwo  w  jakiejś 
drużynie sportowej, czy nawet wspólne kibicowanie. Często dobrym gruntem do 
zaistnienia przyjaźni jest koleżeństwo lub wspólna praca nad czymś.

Związki  przyjaźni  powstawały  od  zarania  ludzkich  dziejów,  a  ich 
poziom  był  dostosowany  do  mentalności  naszych  przodków.  Oto  przykład 
autentycznej  przyjaźni  między trzema wojownikami z zamierzchłych  czasów, 
opisanej prostymi słowami przez jednego z nich, zaczerpnięty z książki Roberta 
Monroe  „Dalekie  podróże”:  „Jest  noc...  Rozłożyliśmy  się  kołem  wzdłuż  
umocnień obronnych obozu. Mamy pełne brzuchy, a od długiego marszu bolą  
nas nogi. Gdy przekręcamy się z boku na bok, szeleszczą pod nami suche liście.  
Stanowiłoby to zagrożenie w przypadku, gdybyśmy pełnili  wartę na zewnątrz,  
ale  tutaj  nie  ma  to  żadnego  znaczenia.  Jeśli  wróg  zaatakuje  nas  nocą,  
zewnętrzne straże podniosą alarm. W zasięgu mojej lewej ręki znajdują się hełm  
i  tarcza;  w  pobliżu  prawej  –  kuri,  którego  zimny,  spiczasty  koniec  i  ostre  
krawędzie  stały  się  w  tym samym stopniu  częścią  mnie,  co  władające  nimi  
ramię.  Przy  moim jednym boku leży  mój  przyjaciel  Cheti,  który  chrapie  tak  
głośno, że ptaki zrywają się ze snu. Przy drugim – mój przyjaciel Dorn, który  
śpi jak zabity, lecz budzi się natychmiast, jeśli wyszeptać jego imię... należymy  
do wielkiego zastępu, który jutro zmierzy się z wrogiem i zetrze go w proch. Jest  
nas trzech. Dobrze pamiętam dzień sprzed lat, kiedy spotkaliśmy się podczas  
ćwiczeń. Wysoki i jąkający się Cheti pochodzi z wysokich gór, twardy jak głaz  
Dorn – z gęstych lasów, a ja – z rozległych równin. Wówczas, kiedy uczyliśmy  
się  sztuki  zabijania,  nie  zamieniliśmy  ze  sobą  ani  słowa.  Jakże  inaczej  
zachowywaliśmy się podczas naszej pierwszej walki, gdy utworzyliśmy zwarty  
trójkąt – ramię przy ramieniu – otoczeni przez jasnowłosych, których było dwa  
razy  więcej  od  nas!  Cheti  wykrzykiwał  pod  ich  adresem  takie  idiotyczne  
przekleństwa, że nawet Dorn zaczął się śmiać; śmiech dodał nam nowych sił do  
walki i dzięki temu wydostaliśmy się z zasadzki... od tej pory trzymaliśmy się  
razem. Zawsze jesteśmy we trzech... wspólnie staczamy bitwy, odnosimy rany,  
tak dużo było jednych i drugich, że nie zdołałbym ich zliczyć... Jest nas trzech.  
Obydwaj, Cheti i Dorn są dla mnie kimś więcej niż mój brat, którego twarzy i  
głosu  nie  mogę  już  sobie  przypomnieć...  kimś  więcej  niż  każda  z  kobiet,  z  
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którymi  byłem związany...  są kimś więcej,  ale  w zupełnie  inny sposób...  a  w  
tamtej wiosce pewien człowiek zapytał mnie o synów i córki, odpowiedziałem,  
że nie znam swoich synów i córek, a jeśli w ogóle mam jakieś dzieci, to poszły z  
kobietą, tymczasem ja nie mam kobiety, jestem wojownikiem, a więc nie mam  
ani kobiety, ani synów, ani córek, do których byłbym przywiązany... pozostają  
mi  tylko  te  kobiety,  które  mogę  zgwałcić,  gdy  zdobywamy  jakieś  miasto...  
pamiętam jedną z nich, była ciepła i nie krzyczała, tylko szeptała mi do ucha, a  
ja byłem dla niej tak delikatny, jak tylko potrafiłem, mógłbym się z nią związać,  
ale jest nas trzech i to coś zupełnie innego. Oddałbym życie za Cheti i Dorna,  
aby mogli żyć zamiast mnie i wiem, choć nic na ten temat nie mówili, że oni  
zrobiliby to samo... nie rozumiem dlaczego tak jest, ale oni są mną, a ja jestem  
nimi, i jest nas trzech...”660 

Jak widać, opisana powyżej przyjaźń trzech starożytnych wojowników, 
chociaż wyrażała się w prosty sposób, tworzyła mocne, pełne więzi. Obecnie, 
praktycznie  zawierane  przyjaźnie  są  najczęściej  niecałkowite.  W dzisiejszych 
czasach, w potocznym rozumieniu uważa się za przyjaciela osobę, którą się lubi, 
z którą spędza się więcej czasu i współdzieli więcej zainteresowań niż z innymi 
znajomymi,  chociaż  te  cechy nie  są  wystarczające,  aby taką osobę  za  niego 
uznać. Ludzie często  tworzą  związki, w których może nawet nie być żadnego 
oszustwa  i  które  zyskują  miano  przyjaźni,  mimo  że  są  oparte  na  innych 
pryncypiach niż przyjaźń prawdziwa. Zawierając tego rodzaju związek działają  
oni w dobrej wierze, więc nie można go nazwać fałszywą przyjaźnią, ale jest to 
przyjaźń  niepełna.  Strony,  których  tego  rodzaju  okrojona  przyjaźń  dotyczy,  
odgrywają  rolę  przyjaciół,  być  może  nawet  wierząc  w tę  przyjaźń,   ale  nie  
stosując się  do wszystkich zasad, jakie autentycznych przyjaciół obowiązują.  
Na przykład w prawdziwej przyjaźni występuje zgoda i wzajemne zaufanie, nie 
ma więc  miejsca  na  sprzeczki  i  zwady.  W przyjaźni  niepełnej  mają  miejsce 
kontrowersje  i  zgrzyty,  wzloty i  upadki,  a  nawet  kłótnie  i  nieporozumienia.  
Niekiedy nazywa  się  to  „twardą,  szorstką  przyjaźnią”,  a  jako  modelowy jej 
przykład  podaje  się  interpersonalny  związek  zachodzący  między  byłym 
premierem  Leszkiem  Millerem  i  byłym  prezydentem  Aleksandrem 
Kwaśniewskim,  co  szczególnie  miałoby  dotyczyć  czasu,  gdy  pełnili  swoje 
urzędy.

Istnieje  problem  trwałości  przyjaźni.  Niektóre  bowiem  związki 
przyjaźni,  zwłaszcza te,  które są oparte na miłości  bezwarunkowej,  są wręcz 
niezniszczalne,  trwają  nie  tylko  do śmierci,  ale  są  kontynuowane  po  drugiej  
stronie życia, co skłania niektórych filozofów do stwierdzenia, że przyjaźń to 

660 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 201-203. Podany opis nie jest 
fantazją  literacką.  Z  treści  książki  wynika,  że  narrator  jest  jedną  z  przeszłych  inkarnacji  
Roberta Monroe.
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coś boskiego i nieśmiertelnego. Są również związki, które szybko się rozpadają.  
Ktoś kiedyś nawet powiedział, że nic tak nie zatruwa powietrza jak rozkładająca 
się przyjaźń.  Niemiecki muzyk i inżynier Ernst Zacharias uważał, że większość 
przyjaźni nie urywa się, tylko więdnie. Samuel Butler mniemał, że „przyjaźń  
jest  jak  pieniądze,  łatwiej  je  zdobyć  niż  utrzymać  przy  sobie”.  Jak jest  więc 
naprawdę z trwałością tego rodzaju związków? 

To,  czy zawarta  przyjaźń  będzie  trwała,  czy nie,  zależy w pierwszej 
kolejności  od  fundamentów,  na których  zostanie  zbudowana.  Jeżeli  przy ich 
stawianiu uwzględnione zostaną wymienione poprzednio warunki  prawdziwej 
przyjaźni,  to wielce wzrosną gwarancje jej  trwałości.  Jeśli  zostanie oparta na  
mądrej, przemyślanej decyzji, na przekór zwyczajom obowiązującym w ceniącej 
sobie  szybkość  działania  współczesnej  kulturze  konsumpcyjnej  i  jeśli 
towarzyszyć  jej  będą  dojrzałe,  bezinteresowne  uczucia,  to  tym  samym  nie 
powstaną powody, które mogłyby przyczyniać się do jej zerwania. Nieustanna 
dbałość  o  tą  przyjaźń  będzie  ją  wciąż  umacniać.  Jeśli,  nawiązując  znów do 
mickiewiczowskiego  wiersza  „Przyjaciele”,  pomyślnie  przejdą  oni  „próbę 
niedźwiedzia”, to szansa wielkiej trwałości takiej przyjaźni wzrośnie do granicy 
pewności.

Przyjaźń a wrogość

W  tym  biegunowym,  spolaryzowanym  świecie,  zbudowanym  na 
przeciwieństwach,  często  używa  się  logicznej  negacji  pojęcia  przyjaźni,  w 
wyniku czego powstają przeciwstawne diady: przyjaźń – nieprzyjaźń, przyjaciel  
–  nieprzyjaciel.  Z  logicznego  punktu  widzenia  nieprzyjaźń  to  po  prostu 
wszystko to, co przyjaźnią  nie jest,  brak przyjaźni.  Podobnie  nieprzyjaciel  to 
ktoś,  kto  nie  spełnia  kryteriów  bycia  przyjacielem  i  nic  więcej.  Nie  jest 
oczywiście  tak,  że  jeśli  między  jakimiś  ludźmi  nie  został  zawarty  związek 
przyjaźni,  to od razu muszą być oni do siebie wrogo nastawieni.  Niestety,  w 
języku polskim funkcjonują synonimy nieprzyjaźń = wrogość i nieprzyjaciel = 
wróg. Zatem pary słów typu  przyjaciel – nieprzyjaciel, zgodnie z nadawanym 
im znaczeniem, w rzeczywistości nie są wzajemną logiczną negacją, ale raczej  
biegunowym przeciwieństwem, antonimem, takim jak określenia  mróz i  upał, 
gdzie pomiędzy tymi dwoma ekstremalnymi stanami pogody jest jeszcze wiele 
innych,  bardziej  znośnych  a  nawet  przyjemnych.  Ta  biegunowa  dwoistość 
przyjaźni  i  nieprzyjaźni,  która  tylko  pozornie  jest  oparta  na  logicznym 
przeciwieństwie,  skłania  jednak  do  wypowiadania  szeregu  pochodnych,  nie 
zawsze prawdziwych stwierdzeń,  takich jak na przykład:  przyjaciele  naszych 
wrogów  są  naszymi  wrogami,  wrogowie  naszych  wrogów  są  naszymi 
przyjaciółmi,  wrogowie  naszych  przyjaciół  są  naszymi  wrogami,  przyjaciele 
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naszych przyjaciół  są  naszymi  przyjaciółmi661,  itp.   Dzieje  się  tak,  ponieważ 
umysł  ludzki  ma  tendencję  do  stałego  klasyfikowania  wszystkiego  i  do 
grupowania przeciwieństw, dlatego często pomija  stany pośrednie i  wyklucza 
to,  co nie  pasuje  do arbitralnego podziału.  W świecie  materii  królują  diady,  
które  wykluczają  stany  pośrednie,  podczas  gdy  po  tamtej  stronie  życia 
dominujące  są  triady,  które  zawsze zawierają  w sobie  stany pośrednie.   Dla 
wielu ludzi na tym świecie ważne jest kto jest ich przyjacielem a kto wrogiem; 
osoby nie należące do jednej z tych dwóch kategorii są im obojętne i nie ujmują  
ich w swojej klasyfikacji. Nie jest to ani logiczne ani zbyt mądre, ale ponieważ 
żyjemy  na  Ziemi,  musimy  tolerować  istniejące  na  niej  sposoby  myślenia. 
Podstawowy paradygmat  stosowany na tym świecie  w kwestii  tej  dotyczącej  
przyjaźni i nieprzyjaźni diady głosi: „Kto nie jest moim przyjacielem, jest moim  
wrogiem”, lub  inaczej: „kto nie jest moim wrogiem, jest moim przyjacielem”. 
Pitagoras  uważał,  że  dzięki  odpowiedniemu  postępowaniu  można  zmieniać 
proporcje między jednymi i drugimi. Głosił:  „Tak postępuj z przyjaciółmi, aby  
nie stali się nieprzyjaciółmi, a z nieprzyjaciółmi tak, żeby jak najprędzej stali  
się tobie przyjaciółmi”.

Przyjaźń a miłość

Na wstępie trzeba wyraźnie podkreślić, że nie ma przyjaźni bez więzi 
uczuciowej, która jest jedną z jej niezbędnych cech. Im głębsza przyjaźń i im 
wyższy poziom, na którym istnieje, tym głębsza więź uczuciowa jej towarzyszy 
i tym wyższy jest poziom tej więzi.

Jednak niektórzy twierdzą, że miłość i przyjaźń się wykluczają, że nie  
można być jednocześnie kochankiem i przyjacielem, zwłaszcza wtedy,  gdy w 
grę wchodzi seks, ponieważ te role są niekompatybilne. Oczywiście mają tu na 
myśli  miłość romantyczną, która wytwarza iluzje na temat partnerów, zmierza 
do wzajemnego zaspokajania  ich potrzeb i  jest  odpowiedzią  na zaspokojenie 
tych  potrzeb.  Prawda  nie  jest  wtedy  najważniejszym  imperatywem. 
Kochankowie są przede wszystkim na dobre,  a  przyjaciele  –  na dobre  i  złe. 
Kochankowie wolą przyjmować wyznania miłości niż wysłuchiwać opowieści o 
problemach partnera. Często wolą otaczać się mgiełką tajemnicy niż ujawniać 
całą prawdę o sobie, starając się być obrazem oczekiwań partnera i rezygnując z 
prezentacji  swojego  prawdziwego  ja.  W  imię  miłości  romantycznej, 
kontrolowanej przez ego, partnerzy filtrują pewne informacje, nie dopuszczając 
do ich pełnego ujawnienia. Nie jest możliwe zwierzanie się ze wszystkiego, jak 
to ma miejsce w idealnej przyjaźni. Nikt przecież nie powie swojej ukochanej,  
że szalenie podoba mu się jej koleżanka, bo sprawiłby jej przykrość i wywołał 

661 Gdyby w owych stwierdzeniach zastąpiono słowo „przyjaciel” słowem „sprzymierzeniec”, to 
niewątpliwie trafniej by odzwierciedlały rzeczywistość.
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zazdrość662. Miłość romantyczna czyni więc rzeczą wątpliwą współistnienie z tą 
miłością  prawdziwej,  pełnej  przyjaźni,  chociaż uznaje  różne jej  niecałkowite 
formy,  które  nie  obejmują  wszystkich   cech  pełnej  przyjaźni,  na  przykład 
dopuszczają  wzajemne  ukrywanie  pewnych  faktów  i  przez  to  z  czasem 
implikują ograniczone zaufanie do partnera. Jednak na początku kochankowie 
zwykle wierzą sobie, bo się kochają – tym bardziej, im mocniej się kochają – w 
przeciwieństwie do przyjaciół, którzy wierzą sobie, bo sobie ufają. Kochanków 
może  więc  łączyć  przyjaźń,  w  której  element  pełnego  zaufania  nie  jest 
konieczny,  na  przykład  taka,  która  oparta  jest  na  wspólnocie  celów, 
zainteresowań lub upodobań. Prawdziwa, pełna przyjaźń może przyjść dopiero z 
czasem,  gdy miłość  uwarunkowana  wygaśnie,  stając  się  finalnym,  dojrzałym 
etapem romantycznego związku.

Trzeba  również  wspomnieć  o  związku  między  dwojgiem  osób,  w 
którym jedna z nich odczuwa wobec drugiej miłość romantyczną, czasem nawet 
bardzo głęboką, a ta druga traktuje swojego partnera wyłącznie jako przyjaciela,  
któremu ufa i któremu zwierza się ze swoich kłopotów, lecz którego uczucia nie  
tylko nie odwzajemnia, ale nawet go nie zauważa, lub je ignoruje. Często ten 
zakochany człowiek nie  ma odwagi postawić sprawy jasno i  udaje  wiernego 
przyjaciela,  licząc na to,  że uda mu się  w końcu doprowadzić  do powstania 
romantycznego związku. Nie ma na taki układ dobrej, polskiej nazwy, obecnie 
usiłuje się przebić neologizm „friendzone', od angielskiego  friend zone (strefa 
przyjaźni).  Taka  relacja  międzyludzka  nie  jest  prawdziwą  przyjaźnią,  bo 
prawdziwi przyjaciele niczego nie ukrywają, nie udają ani nie ignorują – mówią 
o sobie  wszystko  i  wiedzą o sobie  wszystko.  Miłość  uwarunkowana,  będąca  
zakamuflowaną formą miłości własnej, którą w dodatku odczuwa tylko jeden z 
partnerów, nie jest prawdziwą miłością, bo taka miłość niczego nie pragnie dla 
siebie i niczego nie oczekuje. Trzeba więc stwierdzić, że taki układ nie sprzyja  
ani prawdziwej przyjaźni ani prawdziwej miłości.

Wszystkie  inne  formy  miłości  nie  przeszkadzają  pełnej  przyjaźni  – 
wręcz  przeciwnie,  są  jej  niezbędnymi  składnikami.  Przypomnijmy,  że  już  w 
starożytnej  Grecji  wyodrębniano formę miłości  istniejącej  w przyjaźni  zwaną 
philia,  a  w  starożytnym  Rzymie  nazywano  ją  amicita.   Każda  miłość 
nieegoistyczna,  w  mniejszym  lub  większym  stopniu  zbliżona  do 
bezwarunkowej, jest dobrym spoiwem dla przyjaźni, a każda pełna, doskonała 
przyjaźń  wręcz musi  zawierać w sobie  miłość  bezwarunkową, bez której  nie 
mogłaby istnieć.

662 Wymogiem miłości romantycznej jest wyłączność, zatem nie wolno kochać więcej niż jednej 
osoby naraz.  Jednak  żadnej  miłości  nie  da  się  zakuć  w kajdany,  dlatego  praktyka  w tym 
względzie jest zupełnie inna.
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Miłość  bezwarunkowa  jest  boskim  uczuciem,  przyczyną,  prawdziwą 
istotą i sensem wszystkiego co istnieje i dlatego jest również podstawą istnienia 
przyjaźni  niefizycznych.  Przyjaźnie  duchowe,  nie  tylko  bilateralne  ale  i 
wielostronne,  są  zawierane  „po  tamtej  stronie”  na  zasadzie  przyciągania  się 
podobieństw, w sposób trwały i bez ograniczeń czasowych. Doskonała, czysta 
miłość jest ich wiecznym spoiwem.

Przyjaźń a seks

Niektórzy uważają, że przyjaźń i seks nie idą w parze, a niekiedy się  
wzajemnie wykluczają. Osoby o radykalnych poglądach na ten temat twierdzą 
nawet,  że  nierzadko  nie  jest  w  ogóle  możliwa  przyjaźń  między  kobietą  i  
mężczyzną,  bo  obie  te  płcie  na  ogół  przejawiają  wobec  siebie  seksualne 
nastawienie,  co  stanowi  dla  przyjaźni  istotną  przeszkodę.  Te  ekstremalne 
poglądy nie zawsze są prawdziwe. Tylko seks bez miłości, uzależniający, oparty 
jedynie na żądzy i zaspokajaniu popędu, mógłby stanowić przeszkodę dla pełnej 
przyjaźni, pozwalając jedynie  na tworzenie jej niecałkowitych namiastek. Jeśli 
jest on dopełnieniem miłości, fizyczną nutą w jej akordzie, to umacnia również 
przyjaźń,  tym  bardziej,  im  mniej  uwarunkowana  jest  ta  miłość.  Seks  w 
połączeniu z miłością bezwarunkową nie jest uzależnieniem, ale wyrażeniem tej 
miłości i dlatego nie może stać na przeszkodzie przyjaźni. Ale z drugiej strony 
seks w żadnym stopniu nie jest wymogiem ani warunkiem przyjaźni, która sama 
w sobie nigdy nie opiera się na seksie i  może się z powodzeniem bez niego 
obejść663. 

W  podsumowaniu  można  powiedzieć,  że  przyjaźń  implikuje 
harmonijne związki międzyludzkie, w których ci, co je budują, są w dużym 
stopniu  dostrojeni do siebie, tworząc, jak w muzyce, duety, tercety, kwartety i  
tym  podobne  kilkuosobowe  zespoły,  a  także  wieloosobowe  relacje  na 
podobieństwo wielkich orkiestr. Im pełniejsza jest ta przyjaźń, tym większa w 
niej  panuje  harmonia.  Im  bardziej  jest  harmonijna,  tym  bardziej  staje  się  
odzwierciedleniem  Tego,  na  obraz  i  podobieństwo  Którego  zostaliśmy 
stworzeni.  Marcus  Tullius  Cicero  wręcz  uważał,  że  „prawdziwa  przyjaźń  to  
doskonała  harmonia tego,  co ludzkie,  z  tym, co boskie”.  Poszczególne istoty 
ludzkie  stanowią  jedyne  w swoim rodzaju,  unikalne  indywidualności,  ale  na 
boskim poziomie są one połączone i stanowią jedność, która nie zamazuje tych 
indywidualności,  ale tworzy,  pogłębia i  umacnia  ich wieczną i  nierozerwalną 
przyjaźń.
Hasło opracowano w 2017 roku. Powrót do spisu treści.

663 Jest oczywiste, że byłby on raczej wykluczony w przyjaźni między dwoma heteroseksualnymi 
osobami tej samej płci.
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Punkty procentowe

Najpierw trochę o procentach

Słowo procent  pojawiło się w języku polskim w pierwszej połowie XIX 
wieku. Zostało ono zapożyczone bezpośrednio z języka niemieckiego (Prozent), 
ale pierwszym jego źródłem była  łacina (per centum),  z której  przeniosło się 
ono  na język włoski (per cento),  niemiecki,  angielski (per cent)  i  niemal na 
wszystkie inne. Stosuje się do niego powszechnie uznawany symbol „%”, który 
oznacza  setną  część  całości. W  zapisach  praktycznych  znak  ten  zawsze 
poprzedza jakaś liczba, która określa ile setnych części jakiejś wielkości trzeba  
obliczyć.  I tak na przykład 5% oznacza liczbę 5*0,01 czyli  0,05, a 150% to 
150*0,01 czyli 1,5. 

O ile symbol „%” jako taki nie oznacza żadnej wielkości fizycznej ani 
jednostki miary, to może być on zastosowany do każdej wielkości fizycznej i do 
każdej  miary.  Procent  to bowiem  jedna  setna  część  dowolnej  wielkości. 
Zawsze więc można wyrażać w procentach odległość, masę, ciśnienie, wielkość 
natężenia  prądu,  stopę  bezrobocia,  liczbę  zachorowań  na  ospę  wieczną  – 
właściwie wszystko co da się policzyć czy zmierzyć. Liczba ta, sama w sobie,  
bez podania wielkości, której dotyczy, nic nie znaczy. Łącznie z tą wielkością 
ma znaczenie i można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie jest jakąś miarą,  
ale  miarą  względną,  nie  posiadającą  własnej  jednostki;  jest  liczbą 
bezwymiarową  będącą  miarą  udziału  (zawartości) czegoś  w  czymś.  Tym 
czymś może być każda rzecz, która da się określić liczbowo.  Żeby wyznaczyć  
ilość  czegoś  w  procentach  trzeba  znać  dwie  wielkości:  wielkość  bazową 
(wzorzec,  podstawę),  do  której  się  będziemy odnosić  i  wielkość  mierzoną, 
wyrażoną w tych samych jednostkach co wielkość bazowa. Wielkość mierzona 
może być zarówno mniejsza od wielkości  bazowej jak i  równa jej  lub nawet  
większa.  Jeśli  wielkość  mierzoną  podzielimy  przez  wielkość  bazową,  a 
następnie wynik pomnożymy przez 100, otrzymamy udział wielkości mierzonej  
w wielkości  bazowej  wyrażony w  procentach.  Na  przykład  jeśli  szklanka  z 
herbatą  waży  440  gramów  (wielkość  bazowa)  a  pusta  szklanka  waży  176 
gramów  (wielkość  mierzona)  to  udział  masy  szklanki  w  całkowitej  masie 
herbaty wraz ze szklanką wynosi 

(176g/440g)*100% =  40%. 

Procent  może  być  również  traktowany  jako  względna  miara  zmiany. Jeśli 
prędkość danego pojazdu wynosiła 80 km/h i wzrosła do 100 km/h i jeżeli za 
wielkość bazową przyjmiemy prędkość przed zmianą, to możemy powiedzieć, 
że prędkość wzrosła do wartości 
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(100 km/h  80 km/h) * 100% = 125% wartości początkowej,

Przyjmując tą samą wielkość bazową możemy obliczyć również wartość 
procentowej zmiany prędkości, która wynosi:

((100 km/h – 80 km/h)  80 km/h) * 100% = 25%     

Tak więc  rzeczywista  wartość  procentowa   jest  zawsze obliczana  na 
podstawie  jakiejś  wartości  bazowej.  Powstaje  jednak  pytanie,  czy  wartości  
procentowe można dodawać do siebie lub odejmować664? Oczywiście że można, 
a  przynajmniej  można  było  do  niedawna.  W  ostatnich  dziesięcioleciach 
dokonano  bowiem  przeniesienia  do  języka  ogólnego  pojęcia  używanego  w 
języku  finansów  i  bankowości,  a  mianowicie  punktu  procentowego.  Teraz 
różnica  między  dwiema  wartościami  tej  samej  wielkości  podawanej  w 
procentach nie jest już procentem, ale punktem procentowym. Ale jakim cudem 
rezultatem  odejmowania  procentów  są  punkty  procentowe?  Jeśli  bowiem 
odejmujemy gramy, to w wyniku otrzymujemy gramy, a nie punkty gramowe,  
jeśli odejmujemy litry, to w wyniku też otrzymujemy litry, a nie punkty litrowe. 
Jeśli temperatura powietrza wieczorem wynosiła 18oC a w nocy spadła do 11oC, 
to znaczy że spadła o 7oC, a nie o siedem punktów stopniowych. To jest zgodne 
z zasadami logiki i spełnia wymogi tzw. „brzytwy Ockhama”, żeby nie mnożyć 
bytów bez potrzeby. Co więc się stało? Aby to wyjaśnić rozpatrzmy najpierw 
pewien przykład z algebry ilustrujący jak można manipulować zasadami.

Historyczny przykład zmiany reguły matematycznej 

Rozważmy następujące wyrażenie matematyczne:

6  2 * 3 = ?

Odpowiedź  na  to  pytanie  nie  jest,  przynajmniej  w  kontekście 
historycznym, jednoznaczna. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku wszyscy,  
którzy  uczyli  się  matematyki  w  szkole,  jako  wynik  podaliby  liczbę  1. 
Obowiązywała bowiem wówczas reguła, że  znak dzielenia zastępuje kreskę 
ułamkową, zatem to co jest przed tym znakiem trzeba umieścić na górze kreski, 
a to co za znakiem – na dole, a więc:

6  2 * 3 = 
6

2∗3
= 1

664 Rzecz jasna, że jeśli porównujemy jakieś wartości procentowe, to muszą być one wyznaczane 
od  tej  samej  wartości  bazowej,  inaczej  doprowadzilibyśmy  nasze  rozważania  do 
niedorzeczności. Jest to więc warunek konieczny przy przeprowadzaniu takich działań.
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Jednak nie wszyscy byli w pełni z tego zadowoleni, bo użycie kreski ułamkowej 
było  w  drukowanym  zapisie  trochę  nieporęczne  oraz  powiększało  zapis 
równania  w  pionie.  Trudno  również  było  wprowadzać  takie  równania  z 
klawiatury.  Dlatego  niektórzy  kwestionowali  tę  regułę,  postulując 
wprowadzenie jakiejś prostszej formuły. Radykalna zmiana tej zasady nastąpiła 
w drugiej  połowie dwudziestego wieku665,  kiedy zaczęto sprzedawać masowo 
kalkulatory kieszonkowe. Ponieważ nie dało się w żaden sposób wprowadzić do 
zwykłego  kalkulatora  jako  działania  matematycznego  kreski  ułamkowej 
zawierającej  jakieś  bardziej  złożone  wyrażenia  w  liczniku  i  mianowniku, 
dlatego postanowiono,  że  kalkulator  wszelkie  dłuższe  wyrażenia  zawierające 
dzielenie  i  mnożenie  będzie liczył  po kolei  od lewej  do prawej,  a  więc w 
naszym przykładzie:

6  2 * 3 = 3*3 = 9

Odtąd  wszystkie  działania  zaczęły  obowiązkowo  podlegać  tej  regule,  tak 
działają  współczesne  kalkulatory  w  smartfonach,  tabletach  i  komputerach 
osobistych,  tak  przeliczany  jest  wynik  w  okienku  arkusza  kalkulacyjnego. 
Oczywiście, jeśli chcemy aby wynik był liczony według starej reguły, wystarczy 
użyć nawiasów:

6  (2 * 3) = 6  6 = 1

W podanym przykładzie nawiasy zastąpiły kreskę ułamkową. Mają one wyższy 
priorytet i wszystko co znajduje się wewnątrz nich należy obliczać najpierw. 

Konkluzja  naszych  rozważań  jest  taka,  że  nie  ma  świętych  i 
nienaruszalnych zasad i wszystko można zmienić, kiedy zajdzie taka potrzeba 
lub  ktoś  wpływowy  taką  zmianę  wymusi.  W  tym  konkretnym  przypadku 
dokonano  przeniesienia  reguł  funkcjonowania  kalkulatorów  do  reguł 
matematycznych.  Drugi  wniosek  jest  taki,  że  jeśli  nie  ma  pewności  co  do 
kolejności  działań  matematycznych,  zawsze  jest  środek  zaradczy  w  postaci  
właściwie  umieszczonych  nawiasów.  Możemy ten  wniosek  jeszcze uogólnić: 
Zawsze możemy wszystko uściślić  i  ujednoznacznić.  A teraz przejdźmy do 
punktów procentowych. 

Punkty procentowe

Jak  już  powiedziano,  dawniej,  mniej  więcej  do  połowy  lat 
dziewięćdziesiątych  XX wieku, nie było problemu z odejmowaniem wielkości 
wyrażonych  w  procentach.  Oczywiście  ludzie  związani  ze  środowiskiem 
bankowo-finansowym zawsze używali własnego języka, ale nie był on wtedy w 

665 Było to jeszcze w czasie, kiedy nie było komputerów osobistych. 
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powszechnym użyciu. Ani o punktach procentowych nie uczono w szkołach, ani 
nie mówiono o nich w środkach masowego przekazu, ani nie występowały one 
w języku ogólnym.  Wszyscy nie związani ze sferą finansową posługiwali się 
wyłącznie  procentami.  Jeśli  ktoś na przykład miał  lokatę z oprocentowaniem 
15%  w  skali  rocznej  i  zmniejszono  mu  te  odsetki  o  2%,  to  nie  miał  on 
wątpliwości, że zmniejszono mu oprocentowanie do 13%. Ta pewność wynikała 
z przestrzegania powszechnie stosowanej  w praktyce zasady, że odejmowanie 
wartości  takich  samych  (i  tak  samo  liczonych)  wielkości  musi  w  wyniku 
przynieść  wartość  takiej  samej  (i  tak  samo  liczonej)  wielkości.  Nikomu nie 
przychodziło do głowy, żeby tą dwuprocentową różnicę między wcześniejszą i  
późniejszą wielkością oprocentowania liczyć od jakiejś innej wartości bazowej.  
Jednak finansiści i bankowcy zaczęli zasiewać wątpliwości, że przecież nie jest  
jasne, czy należy liczyć nowe oprocentowanie według równania: 

15% – 2% = 13%, 

czy też zmianę oprocentowania trzeba ustalać obliczając je tak: 

15% – 15%*2% = 15% – 0,3% = 14,7% .

W istocie ten drugi sposób był im bliższy, bo oni zwykle rzeczywiste zmiany 
procentowe liczyli od bardzo różnych wartości bazowych i często „wyciągali” 
procenty  z  procentów.  Aby  rozwiać  te  wątpliwości  zdefiniowali  punkty 
procentowe stanowiące różnicę między dwiema procentowymi wartościami 
jednej wielkości. Owo pierwsze równanie powinno według nich wyglądać tak:

15% – 13% = 2p.p.

lub jak kto woli

15% – 2p.p. = 13%

Musimy z przykrością  zauważyć,  że  ta  bankowa definicja  wydaje  się  łamać 
podstawowe zasady logiki,  bo przecież piętnaście krokodyli  minus trzynaście  
krokodyli nie może równać się dwóm słoniom.

Byłoby dobrze gdyby tego rodzaju zapis stosowali oni tylko na własny 
użytek,  ale  pod koniec XX wieku i  na  początku XXI wieku takie  podejście 
zostało rozpowszechnione w telewizji  i  innych środkach masowego przekazu 
głównie  przez  profesora  Leszka  Balcerowicza,  który  był  wicepremierem  i  
ministrem finansów w kilku rządach, posłem na sejm (1997-2000) i prezesem 
Narodowego Banku Polskiego (2001-2007). Wielokrotnie zapraszany do brania 
udziału  w  różnych  wywiadach  oraz  audycjach  radiowych  i  telewizyjnych 
propagował  on  permanentnie  i  konsekwentnie  pojęcie  „punkty  procentowe”. 
Najpierw dziennikarze to podchwycili, a potem wielu innych i w ten sposób ta  
idea została przeniesiona z języka finansów do języka ogólnego.
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Jak już wcześniej powiedziano, nie ma świętych, nienaruszalnych zasad 
i wszystko można zmienić, kiedy zajdzie taka potrzeba. Pytanie tylko jest takie, 
czy w tym wypadku była taka potrzeba, czy też odbyło się to na zasadach, na 
jakich młode kobiety nagle masowo zaczęły nosić dziury na kolanach swoich 
spodni dżinsowych? A może w dużej mierze zadecydował autorytet profesora? 

Jest pewne, że wątpliwości sygnalizowane przez bankowców wynikają z 
nieścisłości wypowiedzi. Bo rzeczywiście, jeśli ktoś powie, że bezrobocie, które 
wynosiło 7%, zmalało o 2%, to nie jest całkiem jasne jak to należy rozumieć.  
Użyto  bowiem  słowa  bezrobocie,  które  jest  pojęciem  socjologicznym, 
społecznym procesem,  a  nie  liczbą.  Jeśli  jednak powiedzielibyśmy,  że  stopa 
bezrobocia dotychczas wynosiła 7%, ale ostatnio liczba bezrobotnych spadła o 
2%,  to  wyrazilibyśmy  się  jednoznacznie  i  stopa  bezrobocia  po  zmianach 
musiałaby wtedy wynosić666:

7% – 7%*2% = 7% – 0,14% = 6,86%

Jeśli z kolei wyrazilibyśmy się precyzyjnie, że stopa bezrobocia, która 
wynosiła 7% zmalała o 2%, to byłoby jasne, że wynosi po zmianie

7% – 2% = 5% 

i nie trzeba by było wtedy naruszać pragmatycznej reguły, że suma lub różnica 
takich  samych  wielkości  musi  dawać  taką  samą  wielkość667.  Wszystkie 
wartości  procentowe  liczylibyśmy  tu  bez  żadnego  wyciągania  procentów  z 
procentów, od tej samej wielkości bazowej668, jaką jest liczba ludzi aktywnych 
zawodowo669.  Punkty  procentowe  okazałyby  się  wtedy  niepotrzebnym 
naginaniem rzeczywistości,   naruszeniem zasady zwanej  „brzytwą  Okhama”, 
która  wymaga,  aby  nie  mnożyć  bytów  bez  potrzeby.  Z  przykrością  trzeba 
stwierdzić, że obecnie to ostatnie równanie Narodowy Bank Polski arbitralnie i  
bez  przekonującego  uzasadnienia   przedstawia  jako  błędne670.  Wtóruje  mu 

666 Proszę zauważyć, że to obliczenie jest oparte na dwóch różnych wielkościach bazowych:  7% 
odnosi się do liczby ludzi aktywnych zawodowo, a 2% odnosi się do  liczby bezrobotnych 
przed zmianą. W tym przypadku jest to uzasadnione i poprawne.

.
667 Oponenci  mogliby sformułować  tu  zarzut,  że  procent  nie  jest  żadną  wielkością,  ale  tylko  

zwykłą  liczbą,  więc  można  z  nim  robić  co  się  chce.  To  prawda,  że  jest  on  liczbą 
bezwymiarową, ale ściśle powiązaną z wielkością, której dotyczy i bez której nic nie znaczy. 
Jest  względną  miarą  tej  wielkości,  która  nadaje  mu znaczenie  i  przez  to  staje  się  on  jej  
reprezentacją. Z pragmatycznego punktu widzenia należałoby więc ów procent traktować tak 
jakby był tą wielkością.

668 Jest  to  jedyny  rozsądny  sposób  obliczania  sumy  i  różnicy  procentów.  Odejmowanie  i  
dodawanie procentów ustalanych od różnych wartości bazowych jest bez sensu.

669 Tzn. zdolnych i chętnych do pracy, którzy faktycznie pracują lub nie pracują – jest to ogół siły 
roboczej.
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również  Wikipedia671.  Niestety,  stało  się,  jesteśmy  więc  teraz  skazani  na 
despotyczną,  narzuconą  interpretację  sposobu  posługiwania  się  procentami. 
Gdyby  ów  bank  przedstawiał  punkty  procentowe  jako  coś  co  jest  dla 
bankowców potrzebne, użyteczne i bardzo ułatwiające im funkcjonowanie, ale 
czego wszyscy inni nie muszą stosować,  to nie byłoby w tym nic dziwnego. 
Jeśli  jednak  w  słowniku  opublikowanym  przez  bank  znajdują  się  słowa: 
„nieodróżnianie  procentów  od  punktów  procentowych  jest  powszechnym  
błędem”,  to  o  czym to  świadczy?  Musimy zwrócić  uwagę  na  to,  że  zasady 
posługiwania się punktami procentowymi nie wynikają z jakichś prawidłowości 
matematycznych, które można by udowodnić, ale zostały przyjęte  arbitralnie 
dla wygody finansistów i bankierów, tak jak arbitralnie zostały przyjęte nowe 
zasady  dzielenia  dostosowane  do  wymagań  kalkulatorów.  Ustanowienie 
punktów procentowych,  tak  samo  jak  zmiana  reguły  dzielenia,  jest  kwestią 
umowną,  a  nie  „jedynie  słusznym  rozwiązaniem”.  Niestosowanie  się  do 
powszechnie uznawanych reguł matematyki jest niewątpliwie błędem, ale czy 
jest  błędem  niestosowanie  się  do  wymysłów  pewnej  grupy  ludzi,  którzy 
chcieliby narzucić wszystkim swój sposób myślenia?

Zawsze  możemy  dążyć  do  ścisłości  wypowiedzi  i  precyzyjnego 
wyrażania się. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, zdefiniujmy tak zagadnienie, aby 
wszystko  było  w  nim  określone  jednoznacznie.  Tak  samo  jak  preferencje  
kolejności  działań matematycznych  można jednoznacznie  określić  za pomocą 
nawiasów,  tak  też  sposób  wyznaczania  wartości  procentowych  też  można 
uściślić,  nie  dopuszczając  do  niejasnych  wywodów  oraz  zawartych  w  nich 
błędów  logicznych  i  merytorycznych.  Niestety,  w  sprawę  punktów 
procentowych zaangażowały się bankowe autorytety wspierane przez media  i 
dlatego ta kwestia wydaje  się już nie do odkręcenia.  Faktem jest,  że na tym 
świecie różne rzeczy narzuca obywatelom nie tylko państwo, ale czynią to też 
rozmaite  instytucje.  Musimy  się  do  tego  przyzwyczaić,  nie  mamy  innego 
wyjścia.

To przykre, że żyjemy w czasach, w których naukowa ścisłość często 
ustępuje różnym pseudonaukowym wymysłom, a nawet nienaukowym bzdurom. 
Wmawia się ludziom, że płyty winylowe dają jakiś wspaniały, jedyny w swoim 
rodzaju,  niepowtarzalny,  nie  do  podrobienia  dźwięk,  lepszy  od  zapisanego 
cyfrowo  i  nawet  niektórzy  prezenterzy  telewizyjni  z  wielkim przekonaniem 
powtarzają tę głupotę, wspierając tych, którzy na tej głupocie zarabiają. Mówi  
się  o  temperaturze  w  słońcu,  co  jest  z  punktu  widzenia  fizyki  nieścisłym 

670 Opublikował to w wydanym przez siebie słowniku:  https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-
slownika/punkt-procentowy Przykład 1.

671 Wikipedia, hasło: punkt procentowy.

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/punkt-procentowy
https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/punkt-procentowy
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wymysłem. Mówi się o temperaturze odczuwalnej672, tymczasem człowiek może 
odczuwać tylko to, że coś jest lodowate, bardzo zimne, zimne, chłodne, letnie, 
ciepłe,  gorące  lub  bardzo  gorące,  ale  nie  ma  receptorów  temperatury  i  nie 
potrafi jej podać w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita. 

Nie  dajmy sobie  zabełtać  w głowach!  Stawiajmy na własną  intuicję, 
własną mądrość i własny autorytet! 
Hasło opracowano w 2017 roku. Powrót do spisu treści.

Reinkarnacja
Słowo reinkarnacja pochodzi z języka późnołacińskiego (re – ponownie, 

incarnatio – wcielenie) i oznacza wielokrotne odradzanie się duszy w kolejnych 
wcieleniach.  Niektórzy  nazywają  ją  również  metempsychozą  (od 
późnogreckiego słowa metempsýchosis – wędrówka dusz). Chodzi o wiarę w to, 
że gdy człowiek, a właściwie tylko jego ciało fizyczne, umiera, wówczas jego  
nieśmiertelna dusza po krótkim lub dłuższym okresie pobytu w zaświatach rodzi 
się ponownie w nowym ciele. Zjawisko to ma mieć charakter cykliczny i ma  
trwać  tak  długo,  dopóki  dusza  nie  uwolni  się  z  owego kręgu  wcieleń  i  nie 
przejdzie wyzwolona do wieczności.

Koncepcja reinkarnacji jest zawarta zarówno w filozoficznych teoriach 
jak i w religijnych wierzeniach i dogmatach. Pojawiła się już w starożytności,  
między innymi w poglądach Pitagorasa, Platona, Plotyna, w gnostycyzmie,  we 
wczesnych odmianach chrześcijaństwa np. u Orygenesa, a także w niektórych 
nieco późniejszych jego modyfikacjach uznanych za herezje, np. u katarów. Na 
temat  reinkarnacji  wypowiadał  się  Artur  Schopenhauer,  idea  ta  występuje 
również w teozofii i antropozofii oraz w poglądach zwolenników New Age. 

Wiara w transmigrację dusz stanowi podstawę niektórych religii, takich 
jak  hinduizm,  buddyzm,  sikhizm  i  dżinizm.  Owa  wiara  najbardziej 
rozpowszechniona została w Indiach. Wzmianki o reinkarnacji pojawiają się już 
w najstarszych pismach (Wedach). Również obecnie, w najważniejszym tekście 
religijnym współczesnych Indii, jakim jest  Bhagawatgita,  wędrówka dusz jest  
jedną  z  myśli  przewodnich  tego  dzieła.  Hinduizm traktuje  ludzkie  ciało  jak 
ubranie, które nakłada na siebie dusza. Gdy ubranie to się zestarzeje lub ulegnie  
zniszczeniu,  zostaje  wymienione  na  nowe.  Podsumowanie  koncepcji 
reinkarnacji jest w Bhagawatgicie zawarte w następujących słowach:

672 Nie chodzi tu o kwestionowanie samej definicji tej wielkości (jest ich zresztą kilka), która jest  
prawidłowa  i  określona  dokładnym  wzorem  matematycznym,  ale  o  jej  mylącą  nazwę.  
Temperatura odczuwalna to zdaje się tylko polski wymysł, po angielsku nazwa ta brzmi „wind  
chill” – „chłód spowodowany wiatrem”.
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„Duch porzuca zużyte ciało,
by nowe przyoblec,
jak człowiek,
co odzież znoszoną na świeżą zamienia”673.

Ten kołowrót narodzin i śmierci zarówno w hinduizmie jak i buddyzmie nazywa 
się sansara (lub samsara) i dosłownie oznacza nieustanne wędrowanie. Jest to  
wciąż powtarzany proces tworzenia i upadku, powstawania i zanikania. Według 
wierzeń hinduistów i buddystów działaniem koła istnienia rządzi prawo karmy 
(karmana),  zgodnie  z którym suma uczynków człowieka w poprzednich jego 
żywotach, a szczególnie w ostatnim wcieleniu, decyduje o życiu w następnym 
wcieleniu.  Celem  sansary  jest  samodoskonalenie  moralne,  które  ostatecznie 
prowadzi  do  całkowitego wyzwolenia  z koła  wcieleń,  uzyskania  zbawienia  i 
przejścia  do  stanu  wiecznej  szczęśliwości  zwanego  w  hinduizmie  mukti 
(moksza), a w buddyzmie – nirwana. W myśl wierzeń religijnych opartych na 
idei reinkarnacji,  prawo karmy jest  nie do ominięcia, zasada „co zasiejesz to  
zbierzesz” działa w sposób nieubłagany, ale nie bezlitosny. Człowiek w każdym, 
kolejnym życiu dostaje nie tylko możliwość spłacenia zaciągniętych długów z 
poprzednich wcieleń, ale otrzymuje również szansę na stworzenie dobrej karmy 
i zapewnienia sobie w ten sposób lepszej przyszłości w następnych wcieleniach.

Niektóre wczesne odmiany chrześcijaństwa odwoływały się do pojęcia 
reinkarnacji,  jednak  po  V  Soborze  Powszechnym w Konstantynopolu,  który 
odbył się w 553 roku, koncepcja reinkarnacji została raz na zawsze odrzucona i  
do dziś uznawana jest za herezję. Biblijną podstawą odrzucenia wędrówki dusz 
jest fragment listu św. Pawła do Hebrajczyków: „A jak postanowione ludziom 
raz umrzeć, a potem sąd...”674. 

Jednak  mimo  starannej  selekcji  przez  kościół  katolicki  pism 
chrześcijańskich i  ograniczenia liczby ewangelii  spośród kilkudziesięciu tylko 
do czterech formalnie uznawanych,  można nawet w tych oficjalnych tekstach 
znaleźć  kilka  fragmentów  świadczących  za  reinkarnacją.  Na  przykład  dość 
dziwnie brzmiące stwierdzenie Jezusa, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem, który ma 
przyjść: „A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść”675 Innym 
przykładem jest rozmowa z Nikodemem: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci,  
jeśli  się  ktoś  nie  narodzi  powtórnie,  nie  może  ujrzeć  królestwa  Bożego”676. 
Najbardziej  wymowną  poszlaką  świadczącą  za  reinkarnacją  jest  opisane  w 
ewangelii Jana uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Widząc owego ślepca, 
uczniowie Jezusa zapytali go: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym  

673 Bhagawatgita 2,22; przekład W. Dynowskiej
674 List do Hebrajczyków (9, 27), Biblia Tysiąclecia.
675 Ewangelia Mateusza (11,14), Biblia Tysiąclecia
676 Ewangelia Jana (3,3-9), Biblia Tysiąclecia
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– on,  czy  jego  rodzice?”677 Zakładając,  że  życie  jest  aktem jednorazowym i 
reinkarnacja  nie  istnieje,  pytanie  to  jest  po  części678 bez  sensu.  Jeżeli  jakiś 
człowiek już urodził się niewidomym, to oczywiście nie mógł zgrzeszyć, by w 
następstwie  zostać  ukaranym  ślepotą,  bo  przecież  już  od  samego  początku 
swego żywota był ślepy. Owa kara musiałaby być wykonana z wyprzedzeniem, 
przed popełnieniem grzesznego czynu, a przyjmując istnienie wolnej woli, nie 
byłoby całkowitej pewności, że ten człowiek w ogóle  zgrzeszy679. Zakładając 
jednak istnienie reinkarnacji, dochodzimy do logicznego wniosku, że mógł on 
zgrzeszyć, ale w poprzednim wcieleniu.

Większość  wyznawców  Islamu  nie  wierzy  w  reinkarnację,  jednak 
istnieją  grupy  sufickie,  które  w  nią  wierzą.  Powołują  się  przy  tym  na 
następujący werset  z Koranu:   „Jakże możecie nie wierzyć w Boga? Byliście  
umarłymi, a On dał wam życie;  potem sprowadzi  na was śmierć i  znowu da  
wam życie; wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni”680. 

Niestety,  jeśli  nawet reinkarnacja jest  faktem, to pamięć o przeszłych 
wcieleniach jest u przeważającej większości ludzi zablokowana. Uzasadnia się  
to tym, że wiedza na temat przeszłych doświadczeń w poprzednich inkarnacjach 
mogłaby przeszkadzać w realizacji  wyznaczonych  celów w aktualnym życiu. 
Dlatego  też,  z  braku  wiedzy,  koncepcja  reinkarnacji  bywa  najczęściej  
przedmiotem wiary. Wyznawcy hinduizmu i buddyzmu przekonanie o istnieniu 
sansary,  reinkarnacji  i  karmy  czerpią  ze  swoich  religii.  Nie  muszą  niczego 
sprawdzać, bo ich wiara, oparta na wielowiekowej tradycji, im wystarcza. Mają 
też sięgające starożytności święte pisma, np. Wedy, a także wciąż traktowaną z 
nabożnym  szacunkiem  Bhagawadgitę,  która  do  dzisiaj  jest  najbardziej 
popularnym  traktatem  religijnym  w  Indiach  i  która  umacnia  ich  wiarę  w 
wędrówkę dusz. 

Wielu  ludzi  z  europejskiego,  zachodniego  kręgu  kulturowego, 
zwłaszcza tych,  którzy byli  w mniejszym lub większym stopniu kształtowani 
przez chrześcijańską dogmatykę, nie wierzy w reinkarnację. Ciekawe jest jednak 
i to, że niektóre jednostki z krajów zachodnich zainteresowały się reinkarnacją – 
nie po to aby w nią wierzyć, ale by ją badać i zdobywać informacje na jej temat.  
Jedną  z  najczęściej  stosowanych  metod  badań  metempsychozy  jest  regresja 
hipnotyczna. Odbywa to się tak, że hipnotyzer wprowadza medium w trans, a 

677 Ewangelia Jana (9,2), Biblia Tysiąclecia
678 Jest  bez sensu w części dotyczącej osobistego  grzechu owego niewidomego.  W pozostałej  

części ma sens i dotyczy odpowiedzialności zbiorowej.
679 Oczywiście zawsze można by powiedzieć,  że Bóg jest  wszechwiedny i potrafi  przewidzieć  

przyszłość,  jednak zgodnie  z katolicką dogmatyką Bóg tak nie działa i  karze wyłącznie za  
grzech popełniony.

680 Koran (2,28). Cytat zaczerpnięto z Wikipedii, hasło „reinkarnacja”.
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następnie  cofa  je  do  okresu  jednego  z  poprzednich  żywotów,  uzyskując 
informacje,  często bardzo szczegółowe,  na temat  tego wcielenia.  Oczywiście 
łatwo  jest  zakwestionować  taki  sposób  uzyskiwania  informacji,  zarzucając 
badaczowi  łatwowierność,  a  medium  –  bujną  fantazję.  Ale  co  wtedy,  gdy 
badane media podają wiele szczegółów, które można sprawdzić? Często jest to 
wskazanie  miejsca  i  czasu tej  inkarnacji,  podawanie  takich danych  jak imię,  
nazwisko, stan cywilny osoby inkarnowanej,  ewentualnie informacje na temat 
jej  małżonka,  dzieci  i  innych  członków rodziny,  opis  domu,  w którym takie 
medium żyło i czasem nawet  szczegółowy opis pomieszczeń oraz dane na temat  
rodzaju  i  rozkładu  mebli.  Media  zwykle  określają  również  przyczynę  i  datę 
swojej śmierci i często wskazują nawet grób, gdzie zostały pochowane.  Czasem 
medium podaje taką informację, której nikt oprócz niej nie zna i jej weryfikacja  
uwiarygadnia  relację  tego  medium.  Na  przykład  ujawnia,  podając  dokładnie 
określone miejsce, gdzie za życia w danym wcieleniu zakopało lub zamurowało  
skrzynkę  z  jakimiś  dokumentami,  innymi  przedmiotami  czy  nawet 
kosztownościami, co po sprawdzeniu okazuje się być prawdą. Jedną ze znanych 
badaczek reinkarnacji  za pomocą  regresji  hipnotycznej  jest  Helen Wambach,  
która wyniki swoich poszukiwań opisała w książce Life Before Life681.

Drugi  sposób  zdobywania  wiedzy  na  temat  reinkarnacji  polega  na 
bezpośrednim  wglądzie,  uzyskanym  dzięki  pewnym  zdolnościom 
parapsychicznym.  Na  przykład  Robert  Monroe,  który  posiadł  zdolność 
wychodzenia  poza  ciało,  potrafił  również  przemieszczać  się  w  czasie,  
obserwując  swoje  przeszłe  wcielenia.  Dotarł  również  do  miejsca,  gdzie  te 
wszystkie reinkarnujące osobowości są zgrupowane razem i nazwał to miejsce 
„Gronem”, „Dywanem z kwiatów” lub „Ja Tam”. Bruce Moen określił je jako 
„Dysk”.

Cel reinkarnacji

Pojawia się istotne pytanie: Po co dusze opuszczają świat niefizyczny i  
reinkarnują na Ziemi? Dlaczego istnienie po tamtej  stronie im nie wystarcza? 
Dlaczego  pakują  się  w  kłopoty  przybywając  do  świata,  w  którym  rządzi  
kłamstwo,  nienawiść,  egoizm, żądza władzy i  w którym można doznać wiele 
bólu, cierpienia i  udręki? Może czynią to dla rozrywki,  licząc na ekscytującą 
przygodę, nieświadome, co naprawdę może je na Ziemi spotkać. Może brakuje 
im pewnej wiedzy, którą mogą zdobyć tylko na Ziemi. Może chcą dokonać w 
sobie  jakiejś  przemiany,  w  przekonaniu,  że  pobyt  w  świecie  materialnym 
znacznie ułatwi im realizację tego celu. A może zostały przez kogoś zwiedzione 
fałszywymi  obietnicami.  Nie  wiemy  tego  na  pewno.  Pytanie,  po  co  dusze 

681 Helen Wambach, Life Before Life, Bantam, 1984
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inkarnują, wciąż nie jest do końca wyjaśnione. Neale Donald Walsh odpowiada 
na to pytanie następująco:

„Zacznijmy od tego, że dusza – twoja dusza – wie wszystko przez cały  
czas.  Nic nie  jest  przed nią ukryte,  nic nie  jest  dla niej  nieznane.  Ale  sama  
wiedza to za mało. Dusza pragnie doświadczenia. 

Możesz  wiedzieć,  że  jesteś  szczodry,  ale  dopóki  tej  szczodrości  nie  
okażesz,  pozostaje  ci  samo pojęcie.  Możesz  wiedzieć,  że  jesteś  życzliwy,  ale  
dopóki nie okażesz życzliwości, masz tylko ideę. 

Jedynym  dążeniem  twej  duszy  jest  obrócić  najwyższe  mniemanie  o  
sobie, w swe najwspanialsze doświadczenie. Póki koncepcja nie przerodzi się w  
doświadczenie, pozostają jedynie domysły”682.

Według Walsha celem istnienia wszystkiego (od Boga po indywidualną 
duszę)  jest  tworzenie  i  doświadczanie  tego,  co się  stworzyło.  Wszechwiedza 
nigdy nie wystarczała i nadal  nie wystarcza ani Bogu, ani nam. Nie wystarczy 
wiedza, że jako dusze jesteśmy wszystkie dobre i wspaniałe. Każda dusza chce 
doświadczyć owej dobroci  i wspaniałości,  chce poczuć w swym przeżywaniu 
swą wielkość i cieszyć się nią. Neale Donald Walsh twierdzi wręcz, że celem 
wszelkiego istnienia  jest  doznawanie  największej  chwały w swoim własnym 
doświadczeniu. W Rozmowach z Bogiem pisze:

Istnieje  tylko  jeden  cel  wszystkiego  życia,  a  jest  nim  to,  abyś  ty  i  
wszystko co żyje, mogli doznać największej chwały.

Cała reszta podporządkowana jest temu zadaniu. Twoja dusza niczego  
innego nie pragnie i nie ma dla niej nic innego do osiągnięcia.

Urok  tego  polega  na  tym,  że  ten  cel  jest  nieskończony.  Koniec,  to  
ograniczenie,  a  Boski  cel  nie  ma  granic.  Jeśli  nadejdzie  chwila,  że  
doświadczysz pełni swej chwały, natychmiast wyobrazisz sobie jeszcze większą  
chwałę. W swym stawaniu się dusza jest wprost nienasycona. 

Zycie  to  nie  proces  odkrywania,  lecz  tworzenia,  i  w  tym  tkwi  
najgłębszy jego sekret. 

Ty  nie  odkrywasz  siebie,  lecz  siebie  tworzysz  na nowo. Trzeba więc,  
abyś dążył nie do ustalenia, Kim jesteś, lecz Kim pragniesz Być683.

Zagadnienie  celu  reinkarnacji  najbardziej  przekonująco  wyjaśnia 
„Przypowieść  o  duszyczce  i  słońcu”,  opowiedziana  w  pierwszej  księdze 
trylogii Walsha, w której mała duszyczka odbywa rozmowę z Bogiem:

 Była kiedyś duszyczka, która wiedziała, że jest światłością, młoda i przeto  
żądna  doświadczenia.  „Ja  jestem  światłością”,  powiadała.  „Ja  jestem  

682 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga pierwsza, Limbus, Bydgoszcz ,1997, s. 40.
683 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga pierwsza, Limbus, Bydgoszcz, 1997, s. 38.
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światłością.” Jednak świadomość ani powtarzanie tego nie mogły zastąpić  
doświadczenia siebie jako światłości.  W  świecie,  z  którego wywodziła się  
duszyczka, panowała wyłącznie jasność. Każda dusza była wspaniała, każda  
niepowszednia,  i  każda błyszczała  blaskiem Mojej  światłości.  Zatem owa  
duszyczka  była  niczym  płomyk  świecy  na  słońcu.  Zanurzona  w  jasności,  
której stanowiła część, nie mogła siebie dostrzec, ani doświadczyć, Czym W 
Istocie Jest. 
Stało się wiec, że duszyczka zapragnęła siebie poznać. Tak mocne było jej  
pragnienie, że pewnego dnia powiedziałem: „Czy wiesz, Maleńka, co musisz  
uczynić, aby zaspokoić to swoje pragnienie?” 
„Co takiego, Boże? Co? Nie cofnę się przed niczym!”, odparła duszyczka. 
„Musisz  odłączyć  się  od  nas”,  rzekłem,  „a  potem  pogrążyć  się  w  
ciemności.” 
„A czymże jest ciemność, o Przenajświętszy?”, spytała duszyczka. 
„Wszystkim, czym nie jesteś ty”, wyjaśniłem i duszyczka zrozumiała. 
Tak wiec  oddzieliła  się  od Całości  i  zstąpiła do innego świata.  A w tym  
świecie  miała  moc  ściągania  na  siebie  wszelkich  odmian  mroku.  I  tak  
postąpiła. 
Lecz  pośród  owych  zgromadzonych  ciemności  zawołała,  „Ojcze,  Ojcze,  
dlaczego  mnie  opuściłeś?”  Jak  i  wy  to  czynicie  w  swej  najczarniejszej  
godzinie. Ale przecież ja nigdy was nie porzuciłem, zawsze stoję u waszego  
boku,  gotów przypomnieć  wam, Czym  W  Istocie  Jesteście;  zawsze gotów  
przyjąć was z powrotem do siebie. 
Zatem, bądźcie światłem – w ciemności i nie przeklinajcie jej. 
I  nawet  kiedy  osaczy  was  to,  czym nie  jesteście,  nie  zapominajcie  swej  
prawdziwej  istoty.  Głoście  chwałę  stworzenia,  nawet  gdy chcecie  wnieść  
doń zmiany. 
I wiedzcie, iż to, jak się zachowacie w chwili najcięższej próby, może stać  
się  zaczynem  najwspanialszego  triumfu.  Albowiem  stwarzane  przez  was  
doświadczenie  jest  wyrazem  tego,  Czym  W  Istocie  Jesteście  –  I  Czym  
Pragniecie Być684. 

Przypowieść ta ma swój dalszy ciąg, opisany w trzeciej księdze Trylogii:

„Możesz  wybrać  dowolny  aspekt  Boskości,  jakim  pragniesz  być”,  
oznajmiłem  Duszyczce.  „Jesteś  Absolutną  Boskością,  która  siebie  
doświadcza. Jakiego jej aspektu pragniesz teraz doświadczyć jako siebie?”. 

684 Neale Donald Walsh,  Rozmowy z Bogiem, księga pierwsza, Limbus, Bydgoszcz, 1997 s. 54-
55.
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„Mam co do tego wybór?”, dopytywała się Duszyczka. 
„Tak”, odparłem. „Możesz doświadczyć dowolnego aspektu Boskości przez  
siebie i jako siebie”. 
„W takim  razie  wybieram  Wybaczanie.  Chcę  doświadczyć  Wybaczającej  
Strony Boga”. 
Powstał jednak pewien problem, jak się domyślasz. 
Nie  było  nikogo,  komu  można  by  wybaczyć.  Moim  dziełem  była  sama  
Doskonałość i Miłość. 
„Nie ma nikogo, komu można by wybaczyć?”, nie dowierzała Duszyczka. 
„Nikogo”,  powtórzyłem.  „Rozejrzyj  się  dokoła.  Czy  dostrzegasz  jakieś  
dusze, które ustępują ci w swej doskonałości, w swej wspaniałości?”. 
Na to Duszyczka się zakręciła i ze zdumieniem spostrzegła, że otaczają ją  
zewsząd dusze.  Wszystkie  one zebrały  się  tam na wieść  o tym,  iż  pewna  
duszyczka wiedzie niezwykłą rozmowę z Bogiem. 
„Nie  widzę  żadnej,  która  ustępowałaby  mi  w  swej  doskonałości”,  rzekła  
duszyczka. „Komu wiec mam wybaczać?”. 
Wtedy  wysunęła  się  z  tłumu Przyjazna  Dusza,  która  oznajmiła:  „Możesz  
wybaczać mi”. „Ale co?”, spytała Duszyczka. „Spotkam się z tobą w twym  
następnym życiu i zrobię ci coś, co będziesz mogła mi wybaczyć”, odparła  
Przyjazna Dusza. 
„Ale  co?  Co  takiego  możesz  mi  uczynić  ty,  doskonała  istota  Światłości,  
abym musiała ci to wybaczyć?”, pytała Duszyczka. 
„Och”, uśmiechnęła się Przyjazna Dusza, „na pewno coś się wymyśli”. 
„Ale po co miałabyś to robić?” Duszyczka nie mogła pojąć, dlaczego tak  
doskonała istota chciała się zniżyć do takiego poziomu, aby mogła naprawdę  
zrobić coś „złego”. 
„To proste”, odpowiedziała Przyjazna Dusza. „Z miłości do ciebie. Przecież  
pragniesz doświadczyć swej Jaźni jako Wybaczającej. Poza tym, ty dla mnie  
uczyniłaś to samo”. 
„Naprawdę?”,  zdziwiła  się  Duszyczka.  „Nie  pamiętasz?  Byłyśmy  już  
Wszystkim,  ty  i  ja.  Dołem i  Górą,  Prawym i  Lewym. Byłyśmy Tu i  Tam,  
Teraz i Wtedy. Byłyśmy Małym i Dużym, Męskim i Żeńskim, Dobrym i Złym.  
Byłyśmy Wszystkim, każda z nas”. 
„Tak się umówiłyśmy wcześniej, aby każda z nas mogła doświadczyć siebie  
jako Najświetniejszej Cząstki Boga. Zrozumiałyśmy bowiem, że... 
„W braku tego, Czym Nie Jesteś, to, Czym JESTEŚ, NIE może zaistnieć”. 
„Gdy nie ma 'zimna', nie możesz doświadczyć 'ciepła'. Gdy nie ma 'smutku',  
nie możesz zaznać 'szczęścia', bez tego, co zwiemy 'złem', nie może wystąpić  
doświadczenie tego, co nazywacie 'dobrem'. 
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Jeśli  postanawiasz  być  czymś,  aby stało  się  to  możliwe,  gdzieś  w twoim 
wszechświecie musi pojawić się tego przeciwieństwo”. 
„Proszę tylko o jedną rzecz w zamian”, oświadczyła Przyjazna Dusza. 
„Cokolwiek  zechcesz!  Cokolwiek!”,  zawołała  Duszyczka.  Była  
podekscytowana wiedząc teraz, że może doświadczyć każdego aspektu Boga.  
Rozumiała już Wyższy Porządek”. 
„W chwili  kiedy zadam ci cios”, powiedziała Przyjazna Dusza, „w chwili  
kiedy dopuszczę się wobec ciebie najgorszego, co możesz sobie wyobrazić, w  
tejże chwili... pamiętaj, Kim Jestem w Istocie”. 
„Na pewno nie zapomnę!”, obiecała Duszyczka. „Zawsze będziesz w moich  
oczach tak doskonała jak teraz i nie zapomnę, Kim Jesteś, nigdy”. 

Przytoczyłem  ci  tą  przypowieść  o  duszyczce  i  słońcu,  abyś  lepiej  
zrozumiał, dlaczego świat jest tak urządzony – i w jaki sposób wszystko może  
ulec zmianie z chwilą,  kiedy każdy przebudzi się  do Boskiej  prawdy swej  
najwyższej rzeczywistości685. 

Tak więc Neale Donald Walsh w pewnym sensie uzasadnia, a może 
nawet i usprawiedliwia wszelkie negatywne aspekty tego świata –  w tym 
szeroko pojęte zło – dualizmem rzeczywistości, gdzie każda wartość i każde 
pojęcie na niej  zbudowane musi mieć układ odniesienia oparty na swoim 
przeciwieństwie.  Aby  móc  określić,  pojąć  i  docenić  dobro,  musi  we 
wszechświecie  istnieć  coś,  co  dobrem  nie  jest.  Celem  wielokrotnego 
inkarnowania  się  w  świecie  materialnym  jest  według  Walsha  to,  aby 
doświadczyć tego dualizmu, rozpoznać dobro i zło i dokonać odpowiedniego 
wyboru, stawiając na dobro.

Jednak  trzeba  tu  wyraźnie  podkreślić,  że  według  wielu  badaczy 
tamtej  strony  życia,  inkarnacja  na  Ziemi  nie  jest  jedyną  możliwością. 
Ziemski  system życia został  zaprojektowany jako wyjątkowo drapieżny, a 
fakt  wzajemnego pożerania  się  różnych  istot  żywych należących  do  tego 
systemu  został  wręcz  do  niego  wpisany.  We  wszechświecie  jest  wiele 
rozmaitych  przejawów  życia  i  wiele  lepiej  zorganizowanych  systemów 
istnienia,  gdzie  rywalizacja  została  zastąpiona  współpracą,  a  miłość  jest  
przewodnią  energią  i  celem  istnienia.  Istnieje  więc  uzasadnione 
przypuszczenie,  że reinkarnacje  na Ziemi  mają  na celu  zintensyfikowanie 
doświadczeń  dla  jeszcze  słabo  rozwiniętych  istot,  które  poprzez  te 
doświadczenia mogą podnosić swoje wibracje i w efekcie przenosić się do 
wyższych stanów istnienia.

685 Neale Donald Walsh,  Rozmowy z Bogiem, księga trzecia, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 435-
437. 
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Czasowe teorie reinkarnacji

Religijne koncepcje reinkarnacji  przedstawiane są zwykle jako pewne 
procesy  zachodzące  w czasie  linearnym.  Według  tego  typu  wierzeń  kolejne 
wcielenia  następują  jedno po drugim, z krótszą lub dłuższą przerwą czasową 
pomiędzy  nimi.  W  buddyzmie  owa  przerwa  między  śmiercią  a  kolejnymi 
narodzinami ma nawet swoją nazwę – jest to  bardo.  Trwa ona niekiedy bardzo 
krótko, tak że przejście do następnego ciała odbywa się niemal natychmiast, a 
niekiedy jest to nieco dłuższy okres czasu.  W większości religii uważa się, że 
przebywanie  w  zaświatach  trwa  tak  długo,  aż  dusza  się  nasyci  pobytem  w 
świecie  niefizycznym  i  postanowi  kontynuować  zbieranie  ziemskich 
doświadczeń.  Potwierdzają  to  obserwacje  dokonywane  przez  praktyków 
zdolnych do wychodzenia poza ciało i eksploracji tamtej strony życia, takich jak 
na przykład Robert Monroe czy Bruce Moen. Model reinkarnacyjny oparty na 
powtarzaniu wcieleń w linearnym czasie jest następujący:

Według  Roberta  Monroe  rozpoczęcie  procesu  ziemskich  reinkarnacji 
jest podobne do popadnięcia w nałóg alkoholowy lub narkotykowy:

„Z grubsza rzecz biorąc proces zbierania doświadczeń, dzięki kolejnym  
wcieleniom,  przypomina  zachowanie  się  człowieka,  który  po  raz  pierwszy  
próbuje alkoholu lub zażywa narkotyk.  Pierwszy raz, pierwsza próba zażycia  
środka odurzającego zazwyczaj nie wiąże się z przyjemnością, lecz jej efekt jest  
dla  nas  czymś  nowym.  Toteż  gdy  nadarzy  się  okazja,  początkujący  wypija  
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podwójną  porcję  lub  zażywa  podwójną  dawkę  chcąc  sprawdzić,  czy  skutek  
będzie silniejszy. I rzeczywiście – jest silniejszy. Dobrze wiemy co dalej nastąpi,  
jeśli  się  nad  tym nie  zapanuje:  staczanie  się  na  samo dno.  Dla  nałogowca  
najważniejszy staje się kieliszek bądź strzykawka – tylko to zaprząta jego myśli.  
Przeważnie dochodzi do niemal całkowitego zapomnienia się, zatracenia, a co  
ważniejsze  –  osoba  dotknięta  nałogiem  nie  wykazuje  najmniejszej  chęci  by  
zmienić  ten  stan  rzeczy.  Nie  pamięta  już  kim jest  i  nic  to  ją  nie  obchodzi.  
Przypominanie sobie,  kim się było, trwa powoli  i  czasami bywa bolesne,  ale  
kiedy  już  się  tego  dokona,  następuje  transformacja  i  osiąga  się  stan,  który  
zasadniczo  różni  się  od początkowego – były  neofita  staje  się  kimś zupełnie  
innym.   Jednak  pod  jednym względem analogia  nie  zachodzi:  w  przypadku  
zdobywania  doświadczenia  dzięki  łańcuchowi  ludzkich  wcieleń  człowiek  
zmienia się nieustannie”686. 

Robert  Monroe  przedstawił  również  inny  opis  procesu  reinkarnacji 
stanowiący analogię do oddziaływania przyciągania ziemskiego na różne drobne 
ciała niebieskie. Tak jak Ziemia poprzez swoją grawitację może przechwytywać 
poruszające  się  w  przestrzeni  kosmicznej  różne  bryły  zbudowane  ze  stałej  
materii,  tak  też  świadomość  jednostki,  stanowiąca  swojego  rodzaju  energię 
duchową, może być przyciągana przez pole energetyczne687 Ziemi. Zgodnie z tą 
analogią świadomość ta początkowo zaczyna poruszać się wokół energetycznej  
esencji  naszej  planety  po  orbicie  eliptycznej,  ale  w  końcu,  wskutek  stałego 
zmniejszania się prędkości – osiada na Ziemi. Zostaje więc uwięziona na długo i  
nie  może  tej  planety  opuścić.  Teraz  musi  oczyścić  się  z  niepotrzebnych  
naleciałości aby zmniejszyć swój ciężar i pozostawić tylko To Co Ma Wartość. 
Aby  opuścić  Ziemię  musi  również  wytworzyć  oraz  zgromadzić  taką  ilość 
energii,  która  wystarczy  na  pokonanie  ziemskiego  pola  energetycznego  i 
uzyskanie szybkości pozwalającej na ucieczkę. Zdaniem Roberta Monroe proces 
ten trwa długo i jest uciążliwy.

Robert  Monroe  uważa,  że jest  oczywiste,  iż  ci,  którzy już wpadli  w 
nałóg,  czy  mówiąc  innymi  słowami,  w  pułapkę  życia  ziemskiego,  chcą  je 
powtarzać, ponieważ jednokrotna inkarnacja na Ziemi nie zapewnia wszystkich 
niezbędnych doświadczeń w ziemskiej  szkole życia  opartej  na nauce poprzez 
doświadczenie.  Dlatego,  jak  pisze  autor  „Dalekich  podróży”  „wśród  ludzi  
żyjących obecnie  na Ziemi  stosunkowo mało jest  takich,  którzy  przedtem nie  

686 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 414
687 Chodzi  tu  oczywiście  o energię  niefizyczną.  Sama Ziemia emituje  taką energię,  do  której  

dodaje się energia wszystkich jej mieszkańców. Energia ta ma właściwość przyciągania innych 
(zewnętrznych)  energii  niefizycznych.  Jej  oddziaływanie  zewnętrzne,  gdy  zachowany  jest 
dostateczny dystans, jest w zasadzie niewielkie i początkowo każda istota duchowa może się  
jej oprzeć. Jednak gdy ta istota podejmie świadomą decyzję, żeby się do niej przybliżyć i w nią  
zagłębić, co oznacza ziemską inkarnację, wtedy wpada w pułapkę. 
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doświadczyli ziemskiego życia”688. Jednak również są i tacy, którzy przybyli tu 
po  raz  pierwszy.  Niektórzy  uczynili  to  ze  zwykłej  ciekawości.  Jeszcze  inni  
uznali, że pobyt  na Ziemi w ciele fizycznym i wynikające stąd  ograniczenia  
stwarzają  możliwość  nagromadzenia  się  pewnych  niezwykle  użytecznych 
energii  występujących  tylko  w  tym  stanie.  Jednak,  jak  utrzymuje  Robert  
Monroe, „...najwięcej istot – ich ilość przewyższa sumę wszystkich pozostałych  
–  decyduje się na ziemskie życie ze względu na efekty, jakie można dzięki temu  
osiągnąć. Jeśli spotkasz kogoś, kto przeszedł cykl ziemskich wcieleń, masz przed  
sobą  jedyny  cel  –  chcesz  zostać  kimś  takim  jak  on.  A  osiągnięcie  takiego  
poziomu rozwoju jest  możliwe.  A więc fizyczną egzystencję  podejmujemy  ze  
względu na to czym ona jest – procesem intensywnego uczenia się, niezwykłą  
szkołą.  W  tej  szkole  uczymy  się  bardzo  ważnej  rzeczy,  –  łączenia  dwóch  
odmiennych typów energii  – męskiej  i  żeńskiej.  Dlatego część osób rodzi  się  
kobietami, a część – mężczyznami. Dopasowaniu się, wzajemnemu zrozumieniu  
i  zjednoczeniu  tych  dwóch  rodzajów  świadomości   mogą  służyć  kulturowe  
uwarunkowania,  popędy,  potrzeby  oraz  inne  czynniki.  Warunki,  jakie  należy  
spełnić   by  stać  się  człowiekiem  i  móc  wieść  fizyczną  egzystencję,  są  dość  
proste.  Wcielenie  poprzedza  coś,  co  wygląda  jak  zawarcie  umowy.  A  więc  
forma  energetyczna  zamierzająca  inkarnować,  najpierw  musi  przyznać,  że  
czasoprzestrzeń  rzeczywiście  istnieje.  Bez  tego  niemożliwe  jest  uzyskanie  
ludzkiej  świadomości.  Następnie  musi  zgodzić  się  z  tym,  że  istnieje  czas,  
powiedzmy  lata  osiemdziesiąte.  Może  to  byś  zresztą  dowolny  odcinek  
ziemskiego czasu. Ponadto musi zaakceptować istnienie fizycznej planety Ziemi  
–  w  takiej  postaci,  w  jakiej  ją  zaprojektowano  i  stworzono.  Musi  również  
pogodzić  się  z  pewnymi  właściwościami  i  ograniczeniami  ludzkiej  
świadomości”689.

Robert Monroe pisze dalej: „Proces  intensywnego uczenia się wymaga  
również  wymazania  czy  też  zatarcia  wcześniejszych  doświadczeń,  zdobytych  
zarówno  podczas  poprzednich  inkarnacji  ziemskich,  jak  i  życia  w  innych  
systemach  rzeczywistości,  po  to,  by  nie  przeszkadzały  one  w  realizowaniu  
obecnej  egzystencji.  Nie  należy  jednak  zapominać,  że  wymazanie  z  pamięci  
danych o poprzednich istnieniach dokonuje się wyłącznie na poziomie fizycznej  
świadomości jednostki, która przystaje na podyktowane jej warunki. Pamięć o  
minionych doświadczeniach pozostaje w esencji formy energetycznej. Człowiek,  
który się rodzi, ma je zakodowane w podświadomości”690.  

Jednak to wykasowanie  zaświatowych  wspomnień  z pamięci  stwarza 
również  poważne  problemy.  Dlatego  „początkujący,  podczas  swej  pierwszej  

688 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 421.
689 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 422-423.
690 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 423.
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ludzkiej  inkarnacji  wchodzi  w wiele  nieplanowanych  przez  siebie  związków.  
Najsilniejsze są powiązania natury emocjonalnej, a właściwie ich wypaczenia,  
istniejące tylko w rzeczywistości czasoprzestrzennej. Osiągają one taką moc i  
taki  wymiar, że pełne ich przeżycie  i  spełnienie jest  właściwie  niemożliwe w  
ciągu  jednego  życia.  Wobec  tego  jednostka  czuje  nieodpartą  potrzebę,  by  
ponownie się wcielić i dokończyć to, co rozpoczęła, osiągnąć cel, którego nie  
zdążyła zrealizować,  a także by spłacić  wyimaginowane 'długi'.  Powody,  dla  
których  podejmuje  następne  ludzkie  życie,  można  by  mnożyć  bez  końca.  W  
efekcie 'debiutant'  przekształca się w 'powtarzającego',  a przyczyna tego jest  
bardzo prosta: przywiązanie do tej egzystencji, które sprawia, że fizyczne życie  
staje się nałogiem”691.  

„Kiedy  już  istota  podejmie  decyzję  co  do  wcielenia  i  zaakceptuje  
proponowane warunki musi wybrać taki 'punkt wejścia',  który ze względu na  
czynniki genetyczne, środowiskowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne mógłby  
umożliwić jej – choć nie zapewnić w stu procentach – realizację zamierzonego  
celu.  Jednak  często  się  zdarza,  że  nie  wszystkie  warunki,  które  są  akurat  
dostępne, będą się nadawały do realizacji danego celu... zdarza się również, że  
popyt  na określone warunki  wejścia znacznie  przekracza  podaż.  Wobec tego  
wiele istot zmęczonych długim oczekiwaniem decyduje się na inkarnację, która  
ich wymagania co do warunków życia na Ziemi spełnia choćby w minimalnym  
stopniu”692.

Jednak Robert Monroe pisze również o reinkarnacji, że „Dla niektórych  
ludzi taka wędrówka nie rozkłada się na wiele etapów, lecz trwa stosunkowo  
krótko: jest to tylko kilka fizycznych wcieleń 'dla nabrania rozpędu'. Inni – a  
jest ich ogromna większość – potrzebują aż kilkuset inkarnacji i tysięcy lat życia  
na Ziemi, by zakończyć tan proces. Nie wiem, dlaczego istnieją tak odmienne  
drogi  doskonalenia  się,  jednakże  przypuszczam,  że  droga krótsza  polega na  
staranniejszym  wyborze  doświadczeń  życiowych  i  tego,  co  ma  się  w  życiu  
zdobyć, a co statystycznie rzecz biorąc wydaje się nie do osiągnięcia”693.  

Robert  Monroe  twierdzi  również,  że  w dalekiej  przyszłości,  po  roku 
3000, szkoła intensywnego uczenia się, jaką jest ziemski system życia, zostanie  
zreformowana.  Nie  będzie  już  wielokrotnej  reinkarnacji.  Każdy  „debiutant” 
przejdzie tylko jeden cykl ziemskiego życia, nie będzie już powtarzających. 

691 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 428-429.
692 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 424.
693 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 413.
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Pozaczasowe teorie reinkarnacji

Istnieje  również  koncepcja  reinkarnacji  oparta  na  modelu 
pozaczasowym.  Chodzi  o to,  że czas linearny ma znaczenie  tylko w świecie  
materialnym i częściowo w przyległych do niego wymiarach (gęstościach). Są 
jednak takie miejsca w zaświatach,  gdzie czas,  w ziemskim rozumieniu tego 
słowa, nie istnieje.  W takich właśnie miejscach przebywają  te nasze aspekty,  
które są wieczne i niezniszczalne, to, co stanowi naszą najgłębszą istotę i co jest  
obrazem  i  podobieństwem  Boga.  Owo  Centrum  Duchowe jest  różnie 
nazywane: Istota – James Mahu, Dysk – Bruce Moen, Ja tam (I there), Grono, 
Dywan z kwiatów – Robert Monroe, Naddusza – Judy Laddon, Wyższa Jaźń 
–  wielu  autorów,  Dusza (pisana  dużą  literą)  –  wielu  autorów,  Corpus 
Supremum  (Corsup)  –  Joanna  i  Monika  Rajska,  Jacek  Sokal  i  inni.  Owo 
przebywające w wieczności Centrum Duchowe wysyła (deleguje) do sfery czasu 
pewne swoje aspekty, aby zbierały doświadczenia w świecie fizycznym. Są one 
kolejnymi  reinkarnacjami  tylko  z  punktu  widzenia  czasoprzestrzeni.  Z 
perspektywy pozaczasowej wszystkie odbywają  się równocześnie. Taki model 
reinkarnacji przedstawiono na rysunku poniżej. Nie jest on zbyt dokładny, ani 
nawet  w  pełni  prawdziwy,  albowiem  trudno  zjawiska  zachodzące  w  wielu 
wymiarach  przedstawić  na  płaszczyźnie.  Jednak  ilustruje  on  ideę  inkarnacji  
równoczesnych  wystarczająco  dobrze  i  pozwala  ograniczonemu  umysłowi 
inkarnowanej jednostki  wyobrazić sobie to zjawisko. A oto ów model:



666

James  Mahu  (www.wingmakers.com)  owo  Centrum  Duchowe  nazywa 
Istotą, o której pisze tak:

„Istota694 może  zamieszkiwać  równocześnie  tysiąc  instrumentów  
ludzkich695 rozprzestrzenionych  poprzez  200.000  lat  czasu  linearnego.  
Instrumentowi ludzkiemu z określonego przedziału czasu będzie się wydawać, iż  
jest on jedną i jedyną egzystencją, lecz dla istoty, wszystkie jej żywoty dzieją się  
w  teraźniejszości.  Świadomość  istoty  jest  "piastą",  dookoła  której  jej  różne  
instrumenty ludzkie przyłączone są jak szprychy koła. Zewnętrzną obręcz koła  
przyrównać można do kolistego czasu wewnątrz wymiarów życia planetarnego.  
Wszystkie  "szprychy",  czyli  żywoty  opierające się na czasie,  połączone są ze  
sobą w świadomości istoty, gdzie zbiegają się w nie-czasie”696.

James wypowiada się również na temat sposobu pojmowania czasu w 
wyższych obszarach niefizycznych utożsamianych z wiecznością:

„Chociaż  może  się  wydawać,  że  wieczność  wyklucza  czas,  niemniej  
jednak  jest  ona  formą  czasu  absolutnego,  który  nie  jest  wyizolowany  w  
oddzielną  rzeczywistość,  lecz  zamiast  tego  scalony  ze  wszystkimi  
rzeczywistościami; jest jak promyk światła skupiający odmienne rzeczywistości  
w jedną całość. W owym wymiarze zjednoczenia – gdzie świadomość istoty jest  
całkowita i wszystkie rzeczywistości skupione w jedną –  czas jest wyrażany nie  
za pomocą linearnie biegnących sekund, ale poprzez zakres rozpościerania się  
wibracji  równości  albo miłości.  Tak więc,  w wieczności,  czas  jest  po prostu  
przedefiniowany  przez  nowy  system  wartości,  na  którym  istoty  osadzają  i  
rozpoznają postęp własnego wzrastania697”.

Zatem  w  świecie  niefizycznym  nie  istnieją  następstwa  czasowe 
implikujące to co było przedtem i to co będzie potem, bo wszystko jest już teraz. 
Nie  istnieje  czas  liniowy,  którego  miarą  jest  zliczanie  przebiegów 
periodycznych.  Jednak  mimo  to,   świat  ten  nie  jest  całkowicie  statyczny  i 
niezmienny  bo  stale  się  rozrasta  i  przez  to  wytwarza  pewną  formę  czasu 
absolutnego, którego miarą jest postęp owego rozrastania się.

694 Czyli Centrum Duchowe.
695 Instrument  ludzki  według  Jamesa  Mahu  składa  się  z  trzech  elementów:  ciała  fizycznego, 

aspektu emocjonalnego i umysłu. Są to trzy zespolone narzędzia oddziaływania i postrzegania 
stanowiące wehikuł zindywidualizowanego ducha, kiedy wchodzi on w interakcje z fizycznym 
wymiarem czasu. Inaczej mówiąc jest to konkretna ludzka inkarnacja w świecie materialnym. 

696 Glosariusz WingMakers, wersja polska (glosariuszwm.pdf), hasło Ewolucja i koncepcja czasu, 
s. 10, © WingMakers LLC, All Rights Reserved

697 Glosariusz WingMakers, wersja polska (glosariuszwm.pdf), hasło Ewolucja i koncepcja czasu, 
s. 10-11, © WingMakers LLC, All Rights Reserved

http://www.wingmakers.com/
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O  ile  świat  niefizyczny  jest,  można  by  powiedzieć,  siedzibą 
świadomości698, to świat fizyczny jest jej czasoprzestrzenną kreacją, wytworem 
zaświatowej myśli.  Wielu badaczy skłania się do stwierdzenia, że nie jest on 
rzeczywisty,  niektórzy mówią  nawet  o iluzji  czasoprzestrzeni699.  Świadomość 
jest  więc  formą  bycia,  zdolną  do  tworzenia  i  przetwarzania  informacji.  Jest  
nawet zdolna do kreowania wirtualnej rzeczywistości zbudowanej z informacji.  
Patrząc  na  to  z  takiego  punktu  widzenia  można  powiedzieć,  że  celem 
reinkarnacji  jest  wielowątkowa  eksploracja  przez  świadomość  tej  wirtualnej 
rzeczywistości,  którą  sama  wytworzyła,  po  to,  aby  przeżywać  w niej  różne 
zdarzenia, doznając przy tym różnorodnych emocji  i zdobywać w ten sposób 
rozmaite  doświadczenia.  To,  co  się  dzieje  w owej  wirtualnej  rzeczywistości 
można postrzegać jako  pewnego rodzaju grę, w którą gra Dusza. W zabawny 
sposób opisał  to  Robert  Monroe  w swojej  książce  Dalekie  podróże słowami 
swojego niefizycznego przyjaciela BB:

„Ludzkie życie to najbardziej niejednorodny zespół gier rozgrywanych  
w  obrębie  innych  gier...  z  no  zasadami,  które  rządzą  innymi  zasadami,  a  
wszystkie gry są tak pomieszane, że w ogóle nie wiesz, w którą z nich właśnie  
grasz. A ponieważ ludzie grają naraz w wiele gier, są tak zaabsorbowani tym,  
co robią, że zupełnie zapominają, iż wszystko jest tylko grą. Nawet nie wiedzą  
dlaczego grają i jak doszło do tego, że zaczęli grać”700. 

Czy reinkarnacja  jest  nieuchronną koniecznością i  jakie  mamy  
możliwości wyboru?

Wielu autorów kwestionuje rygorystyczny pogląd hinduizmu, że prawo 
karmy jest  nieuchronne.  Według nich ono wydaje  się  być  nieuchronne  tylko 
wtedy,  jeśli  ktoś wierzy,  że jest  nieuchronne, inkarnował się zbyt  pochopnie,  
narobił mnóstwo błędów i czuje się w obowiązku spłacać wyimaginowane długi 
karmiczne. Uświadomienie sobie tego faktu może spowodować, że inkarnacje 
przestaną być nieodwołalnym następstwem czynów z przeszłości, ale staną się 
elementem  świadomego  wyboru.  Zresztą  w  modelach  pozaczasowych 
reinkarnacji nie ma czynów z przeszłości, bo wszystko jest już teraz. Opierając 
się na modelu czasowym, Neale Donald Walsh twierdzi, że po śmierci zawsze 
istnieje wybór tego, czego dusza pragnie doświadczyć.  Uważa on, że nikt nie 
jest  do  niczego  zobowiązany  i  dlatego  w  takim sensie  dług  karmiczny  nie 
istnieje. Jednak są rzeczy, które dusza wybiera z własnej woli, a owe wybory 

698 Nie chodzi tu o zawężoną świadomość, jaką przejawiamy będąc w ciele materialnym, bo taka  
świadomość nie ma dostępu do wielu informacji i jest w pewnym sensie jak gdyby uwięziona 
w mózgu, ale raczej o wyższą świadomość, która jest wolna i zdaje sobie sprawę z całości  
swojego jestestwa.

699 Wydaje się, że idee przedstawione w filmie Matrix nie są tylko czystą fantazją.
700 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 349
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wynikają z poprzednich doświadczeń. I w tym znaczeniu karma istnieje, ale nie 
jest  to  ściśle  rzecz  biorąc  spłacanie  długów,  ale  dobrowolne  postanowienie 
wynikające  z  pragnienia  doskonalenia  się  i  rozwijania.  Wszystko  jest  więc 
konsekwencją określonego wyboru, a nie jakiegoś przymusu. W trzeciej księdze 
Rozmów z Bogiem Walsh pisze:

„Po śmierci możesz sprawić, że uzyskasz odpowiedź na każde pytanie,  
jakie kiedykolwiek cię nurtowało – i otworzysz się na nowe, o jakich nawet nie  
śniłeś. Możesz wybrać doświadczenie Jedni ze Wszystkim, Co Jest. I będziesz  
miał możliwość decydowania o tym, czym pragniesz być, co uczynić w następnej  
chwili. 

Czy  wybierasz  powrót  do  swojego  ostatniego  ciała?  Czy  wybierasz  
ponowne doświadczenie w ludzkiej postaci, lecz w innej?

Czy  wybierasz  pobyt  w  świecie  ducha  na  doświadczanym  obecnie  
poziomie?  Czy  pójście  dalej  w  wiedzy  i  doświadczaniu?  Czy  wybierasz  
całkowite  zatracenie  swojej  indywidualnej  tożsamości  i  stopienie  się  teraz  z  
Jednością? 

Co wybierasz? Co wybierasz? Co wybierasz?”701

Tak  więc  powodem  decyzji  duszy  o  kolejnej  reinkarnacji  nie  jest 
nieubłagalna karma, która zmusza do spłacania zaciągniętych długów, ale raczej  
świadoma decyzja. Każda przebywająca po tamtej stronie jednostka może sobie 
wybrać miejsce i czas urodzenia się w świecie materialnym, może sobie wybrać 
grono osób, z którymi  będzie się chciała spotkać podczas swojego pobytu na 
Ziemi  i  do  pewnego  stopnia  może  mieć  wpływ  na  niektóre  okoliczności  i 
warunki, które uzna za potrzebne w planowanym wcieleniu. Niestety, niekiedy 
wymaga  to  długiego  oczekiwania  na  właściwy  moment  urodzenia  się,  a 
niecierpliwość bywa w tym przypadku złym doradcą. 

Ciekawostką jest fakt, że w zacytowanym fragmencie autor Rozmów z 
Bogiem sugeruje, że reinkarnacja stwarza możliwość zarówno wcielenia się do 
nowego ciała, jak i „powrót do swojego ostatniego ciała”  i niejako ponowne 
odegranie całości lub części swojego poprzedniego życia. Nie jest to dokładne 
powtórzenie ostatniego wcielenia, ale raczej jego następny wariant,  w którym 
inkarnująca  jednostka  może  poprawić  popełnione  poprzednio  błędy a  nawet 
rozwinąć  nowe,  pominięte  poprzednio  wątki.  Ten  aspekt  osoby,  który  już 
doświadczył danej inkarnacji, może wysyłać subtelne sygnały temu aspektowi, 
który ją powtarza, w postaci snów ostrzegawczych czy przeczuć. Mówi mu w 
ten  sposób:  Hej,  lepiej  tego  nie  rób,  to  nie  było  miłe.  Owo  powtarzanie 
inkarnacji  może  odbywać  się  wielokrotnie,  aż  do  osiągnięcia  zamierzonego 

701 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga trzecia, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 105
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skutku.  O tym samym wspomina  również Robert  Monroe,  który kilkakrotnie 
opisuje, jak jego poprzednia wersja pomagała następnej. 

Przedstawiony  na  rysunku  pozaczasowy  model  reinkarnacji  nie 
pokazuje tych dodatkowych możliwości wielokrotnego wcielania się w to samo 
ciało. Musiałby być to model z czasoprzestrzenią odwzorowaną nie za pomocą  
koła, lecz bardziej złożonej formy geometrycznej, na przykład spirali702. Gdyby 
nas poniosła przy tym fantazja, moglibyśmy również mówić o wielowymiarowej 
czasoprzestrzeni i o światach równoległych. 

Model ten jest natomiast w stanie zilustrować inną możliwość, że dwie 
lub  więcej  reinkarnacji  odbywa  się  w  tym  samym  czasie,  przy  czym 
reinkarnujące  się  osoby  mogą  być  sąsiadami,  albo  mogą  nic  o  sobie  nie 
wiedzieć, a nawet mieszkać na antypodach.  Stan, że dane Centrum Duchowe 
wprowadza  do czasoprzestrzeni kilka reinkarnacji egzystujących w tym samym 
czasie, jest obecnie dość powszechnym zjawiskiem. To tłumaczy dlaczego dwie 
różne,  poddane  regresji  hipnotycznej  osoby niekiedy zgodnie  twierdzą,  że w 
poprzednim  wcieleniu  były  np.  Napoleonem,  Mozartem,  Joanną  D'Arc  lub 
Marią Antoniną.

***

Podsumowując  można  by  więc  powiedzieć,  że  dość  dużo  osób 
pochodzących  z chrześcijańskiego kręgu kulturowego nie  wierzy w sansarę  i 
reinkarnację, a ci, którzy są o niej przekonani, nie zawsze postrzegają ją jako  
sposobność  do  samodoskonalenia  i  powiększania  zasobu  swojej  wiedzy 
empirycznej – niektórzy uważają ją raczej za rodzaj przymusowego kieratu czy 
nawet  więzienia.  W  najlepszej  sytuacji  są  ci,  którzy  potrafią  tę  koncepcję 
sprawdzić osobiście. Nie muszą w nic wierzyć – oni wiedzą. Takie jednostki są 
zwykle bardziej  pozytywnie  nastawione do transmigracji  duszy,  często dzielą 
się tym, czego się dowiedzieli i opisują to w książkach czy w Internecie. Wielu 
spośród  nich  uważa,  że  bezpośrednim  celem  reinkarnacji  jest  zbieranie 
doświadczeń  w  świecie  materialnym  i  samodoskonalenie  duszy  poprzez  te 
doświadczenia,  nawet  jeśli  miałoby  to  oznaczać  chwilowe  niepowodzenia, 
cierpienia i  zaciąganie wymyślonych długów karmicznych.  Perspektywicznym 
celem jest według nich doświadczanie możliwie największej radości i chwały.  
Ostatecznym celem jest, jak zawsze, miłość bezwarunkowa.

702 Obecnie wielu badaczy wszechrzeczywistości twierdzi, że tworzy ona jeszcze bardziej złożone  
struktury geometryczne o charakterze fraktalnym. 
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Z przeprowadzonych przez nich badań i obserwacji wynika, że jesteśmy 
czymś  więcej,  niż  myślimy,  że  jesteśmy.  Istniejemy  na  wielu  poziomach, 
zarówno w czasie jak i poza czasem. Jeśli nasza świadomość jest skupiona na 
konkretnym wcieleniu, postrzegamy tylko tę inkarnację, nie zdając sobie sprawy 
z naszej wielkości. W miarę rozwoju tej świadomości następuje stopniowe jej  
rozszerzanie  i  zaczynamy  postrzegać  coraz  więcej.  Widzimy  wtedy  swoją 
aktywność w wielu miejscach na raz i w różnym czasie.  Jeśli zdołamy w pełni  
rozszerzyć swoją świadomość i zjednoczyć wszystkie nasze aspekty,  widzimy 
wówczas całość naszego jestestwa i stajemy się świadomi naszej potęgi. Owo 
rozszerzanie świadomości wydaje się być jednym z głównych celów istnienia. 

Hasło opracowano w 2019 roku. Powrót do spisu treści.

Reklama
Słowo  reklama  pochodzi  z  łaciny  (reclamo,  reclamare)  i  ma  dwa 

znaczenia.  W  znaczeniu  ogólnym  dotyczy  jednej  z  dziedzin  działalności 
ludzkiej,  zajmującej  się  rozpowszechnianiem  pewnych  informacji  w  ściśle 
określonym celu. W znaczeniu szczególnym oznacza różne konkretne przejawy 
tej działalności. Jeśli mówimy, że ktoś pracuje w reklamie, wówczas mamy na 
myśli  ogólne  znaczenie  tego  słowa.  Jeśli  jednak  spostrzegamy  reklamę 
umieszczoną na tramwaju, wówczas chodzi tu o konkretny wytwór działalności  
reklamowej.

Reklama w znaczeniu ogólnym to rozpowszechnianie najrozmaitszymi 
metodami informacji  o różnych towarach,  usługach,  imprezach (kulturalnych, 
sportowych  i  innych),  zwykle  z intencją  zachęcania  do kupna tych  towarów, 
skorzystania z tych usług czy też uczestnictwa w tych imprezach. Bardzo rzadko 
zdarza  się,  by  reklama  była  tylko  podawaniem  informacji  o  tym,  co  się 
reklamuje. Współczesna reklama stara się przekonać tych, do których dociera, 
że  powinni  kupić  reklamowany  towar,  zamówić  reklamowaną  usługę  lub 
uczestniczyć  w  reklamowanej  imprezie.  Polega  ona  na  świadomym 
oddziaływaniu  zarówno  na  jednostki,  jak  i  na  masy  ludzkie,  poprzez 
wielokrotne  rozpowszechnianie  haseł  reklamowych,  posługując  się  zarówno 
perswazją  intelektualną  jak  i  emocjonalną,  głównie  za  pomocą  rozmaitych 
środków  masowego  przekazu,  a  zwłaszcza  środków  audiowizualnych. 
Wykorzystuje  przy tym różne  symbole,  gesty,  odpowiednio  dobrane  słowa  i 
umiejętnie  wywołane  skojarzenia.   Jest  więc  podobna  do  propagandy,  obok 
agitacji  czy  działań  określanych  mianem  public  relations.  Można  nawet 
powiedzieć, że reklama jest pewną szczególną formą propagandy, z tym, iż nie 
chodzi tu wyłącznie o zaszczepianie jakichś idei czy kreowanie wizerunku, ale  
przede  wszystkim  chodzi  o  pieniądze.  Zadaniem  reklamy  jest  nakłonić  do 
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nabycia tego, co jest reklamowane, a tym samym ma się ona przyczynić się do 
napędzania  jakiegoś  biznesu.  Ponieważ  funkcjonowanie  kapitalistycznego 
państwa opiera się na zysku703, skuteczna reklama ma fundamentalne znaczenie 
dla jego rozwoju.  Powstało  więc tak wiele  firm zajmujących się  tworzeniem 
reklam, że mówi się nawet o przemyśle reklamowym. 

Reklamowanie  jest  więc  przede  wszystkim działalnością  komercyjną, 
chociaż  niektórzy  traktują  to  pojęcie  szerzej,  wyróżniając  jeszcze  reklamę 
społeczną  i  polityczną704.  Jest  tak  przypuszczalnie  dlatego,  że  tego  rodzaju 
propaganda  ma  podobne  formy  do  powszechnie  stosowanych  w  reklamie 
komercyjnej,  np.  używa  się  plakatów  i  tablic  reklamowych  oraz  spotów 
telewizyjnych.  Jednak w ich treści  występują  zasadnicze różnice,  bowiem w 
działalności społecznej i politycznej nie chodzi o sprzedawanie czegokolwiek i 
zarabianie  pieniędzy,  ale  ma  ona  na  celu  spowodowanie  zmian  społecznie 
pożądanych,  przekonywanie  o  słuszności  pewnych  idei  czy też  uzyskiwanie 
poparcia  dla  programów partii  politycznych  i  dla  konkretnych  polityków.  W 
przypadku reklamy wyborczej może chodzić jeszcze o wywołanie zniechęcenia 
do niektórych ugrupowań, a nawet do pewnych osób (propaganda negatywna). 
Dlatego może lepiej by było, aby takich działań w ogóle nie nazywać reklamą,  
ale  propagandą  lub  agitacją  społeczną  czy  polityczną.  Jednak  tendencja  do 
poszerzania spektrum znaczeń tego słowa jest wyraźna, a w sensie przenośnym 
reklamować  można  dosłownie  wszystko.  Ostatecznie,  ponieważ  język  jest 
tworem  społecznym,  to  nie  językoznawcy  ale  powszechna  praktyka 
odzwierciedlana  i  wspierana  przez  środki  masowego  przekazu  zadecyduje, 
kiedy  używać  słowa  „reklama”705.  Jakkolwiek  obecnie,  mimo  procesu 

703 To twierdzenie jest  oczywiście  uproszczeniem, ale jeśli  zysk rozumieć jako dodatni  wynik 
finansowy kapitalistycznego przedsiębiorstwa, to bez zysku nie ma kapitalizmu.

704 W  krajach  anglojęzycznych  istnieje  również  tendencja  do  rozszerzania  znaczenia  słowa 
advertisement czy advertising, i mówi się o reklamowaniu określonych idei czy organizacji. 
Używane  są  określenia  „political  advertising”,  „social  advertising”  i  „public  service 
advertising”. 

705 Tak jak zadecydowała o tym, by pieniądz nazywać „szmalem” lub „kasą”, taksówkę – „taryfą”, 
piwo  -  „browarem”,  kwiaciarkę  –  florystką,  projektanta  –  designerem,  czy aby zamiast  o  
procentach  mówić  o  punktach  procentowych.  Wiele  słów  wziętych  z  różnych  żargonów 
lokalnych lub środowiskowych, w tym wulgaryzmów,  znalazło się w powszechnym użyciu i 
są wszechobecne w filmach czy serialach telewizyjnych. W dzisiejszych czasach coraz większą  
rolę  w działalności  słowotwórczej  odgrywają  media,  a  zwłaszcza  telewizja.  Wystarczy,  że  
znana postać medialna użyje w telewizji jakiegoś neologizmu lub adaptuje jakiś termin wzięty 
np. z języka angielskiego lub języka finansów i bankowości, wówczas inni to podchwytują i 
wkrótce większość dziennikarzy  telewizyjnych, a w ślad za nimi również wielu telewidzów 
zaczyna  używać tego nowego określenia.   Tak stało się  z owymi  nieszczęsnymi  punktami 
procentowymi,  bo przecież znane od  dawna słowo „procent”,  rozumiane jako setna część  
całości, jest samowystarczalne i  żadnych dodatkowych punktów nie potrzebuje.  Na polskie  
słownictwo ma dziś  dominujący wpływ język angielski,  a niektóre  „modne” tam słowa są 
przyswajane dość bezkrytycznie. Jednak równocześnie trwają procesy spolszczania wyrazów 
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rozszerzania  pojęcia  reklamy na sprawy społeczne i  polityczne,  głównym jej  
zastosowaniem jest wciąż nakłanianie do wydawania pieniędzy na różne towary 
lub usługi i napędzanie w ten sposób gospodarki. Nie bez powodu wymyślono 
slogan: „Reklama jest dźwignią handlu”. Wydaje się, że dobrym kompromisem 
jest określanie  reklamy jako płatnej formy rozpowszechniania informacji o 
różnych  przedmiotach,  podmiotach  lub  ideach,  w  której  równocześnie 
zachęca  się  do  określonych  działań  wobec  nich, na  przykład  do  nabycia 
reklamowanego  produktu,  skorzystania  z  reklamowanej  usługi,  popierania 
wymienionej  w  reklamie  organizacji  lub  akceptacji  głoszonej  tam  idei i 
wówczas  taka  jej  definicja  obejmowałaby  również  wszystkie  te  postacie 
propagandy społecznej i politycznej, które wymagają nakładów finansowych.

Reklama  w  znaczeniu  szczególnym  to  każdy  wytwór  reklamowej 
działalności.   Przybiera  ona  najrozmaitsze  formy.  Historycznie  najstarszą 
reklamą  jest  zdaje  się  słowna  reklama  głosowa,  albowiem  kupcy  już  w 
starożytności głośno wychwalali  swoje towary, zachęcając do ich nabycia. W 
średniowieczu  reklama  ustna  stała  się  czymś  powszechnym  w  różnych 
miejscach gdzie odbywał się handel. Również od dawna funkcjonowała reklama 
pisemna,  która  sporadycznie  była  stosowana  już  w  starożytnej  Grecji  i 
starożytnym  Rzymie,  chociaż  ze  względu  na  nikłe  możliwości  techniczne 
powielania informacji miała niewielkie znaczenie. W wiekach średnich sytuacja 
wyglądała podobnie, z tym, że coraz częściej w miejscach, gdzie prowadzono 
działalność rzemieślniczą czy usługową, a szczególnie tam, gdzie znajdowały 
się różne zajazdy czy karczmy, umieszczano szyldy reklamowe. Wynalezienie w 
XV  wieku  druku  przez  Johannesa  Gutenberga  wywołało  wielki  przełom  w 
działalności reklamowej. Pojawiły się, chociaż nie od razu,  pierwsze reklamy 
drukowane,  a  w wiekach późniejszych,  wraz  z  powstaniem gazet  –  reklamy 
prasowe.  Słowne  reklamy  pisemne  lub  głosowe  przetrwały  do  czasów 
współczesnych  i  wciąż mają  swoje  znaczenie.  Duże szanse dla  tego rodzaju 
reklam stworzył wynalazek radia. Słowa są tam niekiedy oprawiane w muzykę i  
czasem przybierają nawet postać piosenek. 

Z haseł  reklamowych,  które  w dwudziestym wieku zrobiły w Polsce 
dość  dużą karierę,  można  przykładowo wymienić  „Cukier  krzepi” Melchiora 
Wańkowicza,  jak  również  „Coca  cola  to  jest  to”  Agnieszki  Osieckiej.  To 
pierwsze hasło powstało zdaje się jeszcze przed II Wojną Światową i szybko 
dorobiło się społecznego uzupełnienia: „Cukier krzepi, wódka lepiej”.

Z  czasem do  reklam słownych  dodawano  obrazy,  które  ilustrowały,  
uzupełniały  i  uwiarygadniały  owe  słowa.  Rozwój  druku  graficznego,  a 

pochodzenia obcego. Niektóre formy są wręcz lansowane przez pewne programy telewizyjne, 
jak na przykład słowo „psycholożka”, „socjolożka”, itp.
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zwłaszcza  fotografii  drukowanych,  początkowo  czarno-białych,  a  potem 
również  kolorowych,  sprawił,  że  tego  rodzaju  reklamy stały  się  zjawiskiem 
masowym.  Rozmieszczane  na  słupach  reklamowych,  ruchomych  pojazdach, 
przystankach komunikacji miejskiej, wielkich, często podświetlanych tablicach 
reklamowych,  a  nawet  na  ścianach  budynków,  stanowią  niejednokrotnie 
element krajobrazu, zwłaszcza w ruchliwych, często odwiedzanych miejscach. 
Zwykle  reklamy pojawiają  się  również  tam,  gdzie  odbywają  się  koncerty,  a 
także  na  stadionach.  W  dużych  miastach,  zwłaszcza  takich,  w których  tętni 
nocne życie, funkcje reklamowe pełnią wielkie, kolorowe, podświetlane neony, 
jak również duże, także kolorowe, ekrany diodowe. Równocześnie drukuje się 
reklamy w małych formatach, w postaci reklam prasowych (zarówno w gazetach 
codziennych  jak  i  kolorowych  magazynach),  ulotek  (często  rozdawanych  na 
ulicach,  podrzucanych  pod  drzwi  lub  wrzucanych  do  domowych  skrzynek 
pocztowych), a także pięknie wykonanych folderów czy kolorowych katalogów.

Jednym  ze  współczesnych  sposobów  reklamowania  się  jest  reklama 
internetowa.  Ma  ona  niezaprzeczalne  zalety  ze  względu  na  niskie  koszty  i 
niemal nieograniczony zasięg. Najstarszą formą reklamowania się w internecie 
są e-maile. Okazją do ich wysyłania jest na przykład zakup jakiegoś towaru w 
sklepie internetowym lub rejestracja zakupionego produktu u producenta. Jeśli  
klient  wyrazi  zgodę  na  otrzymywanie  korespondencji  od  firmy  i  poda  swój 
pocztowy  adres  internetowy,  wówczas  przez  jakiś  czas  będzie  otrzymywał  
reklamy różnych  produktów,  informacje  o nowościach  i  może  czasem jakieś 
katalogi. Inną okazją do reklamowania się w internecie są ogłoszenia na różnych 
aukcjach  internetowych.  Jednak  najbardziej  rozpowszechniona  jest  reklama 
graficzna  na  stronach  www przyjmująca  wiele  różnych  postaci,  na  przykład 
bannerów, wyskakujących okienek, itp. Wystarczy kliknąć taki banner i już się 
jest  na  stronie  reklamodawcy.  Funkcję  reklamową  pełnią  również  programy 
komputerowe typu „adware”, które można zainstalować bezpłatnie w zamian za 
wyświetlanie  reklam. Inną formą reklamy,  zwykle bardzo rzetelnej,  są strony 
internetowe producentów. W przypadku światowych firm mają one nawet wiele 
wersji  językowych.  Można się tam dowiedzieć wszystkiego o wyrobach tych 
firm,  szczególnie  o  ich  cechach  użytkowych  i  parametrach  technicznych,  a 
nawet ściągnąć instrukcje obsługi produkowanych urządzeń. Dziś każdy liczący 
się wytwórca, handlowiec czy usługodawca ma swoją stronę internetową, która 
jest tak zbudowana, że stanowi również formę reklamy. Nierzadko takie strony 
są połączone ze sklepem internetowym.

Dość  często  stosowaną  formą  reklamy  jest  sponsoring,  czyli 
dofinansowywanie  przez  firmy  różnych  imprez,  programów  telewizyjnych, 
organizacji  lub  nawet  konkretnych  osób  z  branży rozrywkowej,  telewizji,  a 
także  sportowców  czy twórców,  w  zamian  za  pokazywanie  logo  firmy  czy 
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wizualną  reklamę  jej  wyrobów706.  Czasem  wystarczy  tyko  wymienienie 
sponsora,  co  nie   przynosi  takiej  firmie  szybkich  korzyści  materialnych,  ale 
poprawia  jej  wizerunek  i  wzmacnia  prestiż.  Innym sposobem  pozyskiwania 
nabywców,  zwykle  połączonym  z  reklamą,  jest  promocja  mająca  na  celu 
przekonanie potencjalnych klientów do najczęściej nowego produktu lub usługi. 
Jednym z promocyjnych chwytów jest obniżenie ceny niezbyt dobrze znanego 
jeszcze wyrobu, po to, by zachęcić tych klientów do jego nabycia i przez to do 
poznania jego walorów. Często operatorzy telewizji  kablowych czy dostawcy 
internetu na pewien czas obniżają cenę nowych usług lub już istniejących, ale  
dla  nowych  klientów.  Nowe,  płatne  kanały  TV,  są  często  przez  pierwsze 
tygodnie rozkodowywane, aby wszyscy mogli je poznać.

Niektóre firmy zapraszają również na spotkania, pokazy i  prezentacje  
swoich  produktów,  połączone  z  propozycją  ich  kupna,  na  które  kuszą 
rozdawnictwem  różnych  upominków  lub  organizują  bardzo  tanie  wycieczki 
turystyczne połączone z takimi prezentacjami.

Wszakże  największą  karierę  w  XX  wieku  zrobiła  reklama 
audiowizualna, która do dziś wiedzie prym wśród wszelkich reklam. Przybiera 
postać  reklamy kinowej,  telewizyjnej  oraz  dołączonej  do  filmów na  płytach 
DVD i  BD.  Największy zasięg  i  największą  siłę  oddziaływania  ma  reklama 
telewizyjna,  która  po  raz  pierwszy  pojawiła  się  bodajże  w  Stanach 
Zjednoczonych  na  początku  lat  czterdziestych  XX  wieku.  Wkrótce  zyskała 
wielką popularność w telewizji,  a nawet stała się podstawą utrzymania wielu 
stacji  TV.  W  Polsce  rządzonej  przez  komunistów  początkowo  reklama 
telewizyjna  w  ogóle  nie  istniała.  Pojawiła  się  dopiero  w  tzw.  okresie 
gierkowskim,  ale  sądząc  po  ilości  reklam  wówczas  nadawanych  można 
mniemać, że miała marginalne znaczenie. Dopiero przemiany polityczne z 1989 
roku spowodowały znaczące zmiany w tej kwestii, w wyniku których reklama 
telewizyjna  nabrała  dużej  wagi.  Dziś  jest  podstawą  utrzymania  bezpłatnych 
telewizji  prywatnych,  ale  nawet  w  telewizji  publicznej  ma,  jak  dotychczas, 
pierwszorzędne znaczenie, bo dochody z reklam przewyższają  tam wpływy z 
abonamentu707.  Większość  stacji  TV  przerywa  kilkakrotnie  swoje  programy, 
nadając  w  tych  przerwach  różne  reklamy  i  tylko  telewizja  publiczna  oraz 
telewizje płatne (zwykle kodowane) tego nie czynią.

Należy  jeszcze  wspomnieć  o  reklamie  niezamierzonej  lub  ukrytej 
(kryptoreklama).  Polega  ona  na  pokazywaniu  wyrobu  konkretnej  firmy jako 

706 Na przykład podczas gdy jakaś prezenterka TV ukazywana jest w całej swojej krasie i często 
na stojąco, wyświetla się komunikat: „Prezenterkę ubiera firma XXX”, przez co staje się ona 
wtedy żywą reklamą tej firmy.

707 Jak podała TVP, w 2006 roku wpływy z abonamentu wynosiły 525,4 miliona zł, a wpływy z 
reklam wynosiły 1168 milionów zł.
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rekwizytu  w programach telewizyjnych  czy filmach w taki  sposób,  że widać  
etykietę  z  nazwą  firmy  lub  logo  firmy  (np.  telefonu  z  czytelnym  napisem 
„Panasonic”). Może się również tak zdarzyć, że rozpoznawalna reklama pojawia 
się w tle scenerii tego programu czy filmu. Zdarzają się również reportaże czy 
filmy  dokumentalne  zmontowane  tendencyjnie,  tak  że  reklamują  wyroby 
konkretnej firmy. Takie działania czasem bywają celowe i wtedy zwykle wiążą 
się z przyjęciem korzyści majątkowej od zainteresowanej firmy, czasem jednak 
są  nieuniknione  (bo  w  końcu  jakiś  telefon  trzeba  pokazać,  albo  scenariusz 
wymaga kręcenia ujęć w miejscu gdzie znajduje się reklama) lub niezamierzone. 
Oto przykład niezamierzonej reklamy708: Pewien turysta po przybyciu do kraju 
docelowego  wziął  udział  w popularnym quizie  telewizyjnym  nadawanym na 
żywo, przy interaktywnym udziale publiczności. Zapytany przez prowadzącego, 
co  mu  się  najbardziej  podoba  w  kraju,  w  którym  się  znalazł,  odrzekł,  że 
zapalniczki, co wywołało zdziwienie. Na pytanie, dlaczego akurat zapalniczki, 
odparł, że założył się z kolegą, iż zakupiona tu zapalniczka zadziała sto razy pod 
rząd i  wygrał  ten zakład.  Rozbawiona  publiczność zasugerowała,  a w końcu 
zażądała  wręcz  powtórzenia  tej  demonstracji.  Wówczas  ów turysta  wyjął  tę 
zapalniczkę,  zapalał  i  gasił,  a  publiczność  głośno  liczyła.  Udało  mu  się 
powtórzyć  sukces  jej  bezawaryjnego  działania.  Ta  niezamierzona  reklama 
wywołała tak duży wzrost sprzedaży tych zapalniczek, że ich producent poczuł 
się w obowiązku wynagrodzić owego turystę i przesłał mu odpowiednią kwotę 
pieniężną.

Wybór  mediów  przez  reklamodawcę  musi  być  bardzo  staranny  i 
przemyślany,  bowiem każde z nich ma swoje zalety i  wady.  Telewizja  może 
mieć zasięg ogólnokrajowy, ale nie wszystkie cele reklamowe można przez nią 
zrealizować. Choć reklamy telewizyjne są drogie, to jednak koszt takiej reklamy 
w przeliczeniu na tysiąc uwiedzionych przez nią klientów jest  niewielki. Ten  
współczynnik  dla  reklam  radiowych  jest  jeszcze  korzystniejszy.  Reklama 
telewizyjna jest stosunkowo krótka i ulotna. Gdy przeleci, znika, więc trzeba ją 
od czasu do czasu powtarzać. Ma jednak za to największą siłę oddziaływania ze 
względu  na  połączenie  dźwięku,  obrazu  i  ruchu.  Reklamy  w  gazetach, 
magazynach czy wszelkiego rodzaju foldery i katalogi są statyczne, ale za to 
można je przeglądać w dowolnym tempie, do pewnych informacji powracać, a  
nawet  zachować  je  na  później.  Reklama  pocztowa  czy  e-mailowa  jest  
najprostsza i najtańsza, ale trafia tylko do ściśle określonej listy odbiorców709, a 
poza tym każdy może taką korespondencję usunąć bez czytania. Reklamodawca 
musi więc dokładnie ustalić, do kogo ma trafić jego reklama, jakie informacje 

708 Jest to prawdopodobnie fakt autentyczny, który miał miejsce wiele lat temu.
709 Oczywiście nie licząc spamu.
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chce w tej  reklamie przekazać, ile osób ma objąć, ile razy ma, statystycznie,  
dana osoba na nią natrafić i na podstawie tego wybrać odpowiednie media.

Każda reklama powinna być poprzedzona badaniami marketingowymi, 
w celu ustalenia,  jakiego rodzaju konsumenci  są skłonni  kupić  reklamowany 
produkt.  Takie  badania  winny  również  odkryć,  na  jakie  cechy,  wizerunki  i 
powaby  owi  konsumenci  będą  reagować  pozytywnie,  po  to,  by  następnie 
skojarzyć  je  w  reklamie  z  tym  produktem.  Aby  wywołać  u  konsumentów 
pragnienie  i  skłonić  ich  do  kupna  wody  mineralnej  wystarczy  na  przykład 
pokazać  pustynię  oświetloną  przez  palące  słońce,  zlanego  potem  i 
wyczerpanego wędrowca, który wreszcie dociera do oazy, gdzie tryska źródło 
krystalicznie czystej wody. Ale to oczywiście nie wystarczy. Trzeba następnie  
umiejętnie skojarzyć tę wodę z określoną marką, bo w przeciwnym razie może 
na tym zyskać konkurencja. 

Również określone słownictwo ma w reklamach doniosłe znaczenie. To, 
w  jakim  stylu  przekazuje  się  określony  komunikat  językowy  czyli  sposób 
zachwalania  towaru,  wypływa  na  wzbudzenie  chęci  kupna.  Kształtowanie 
świadomości  odbywa  się  najczęściej  przez  użycie  określonych  stereotypów, 
często banałów czy truizmów, a czasem prostej  sentencji.  Niekiedy przybiera 
ona postać rymowaną lub muzyczną.  Jednakże największą siłę oddziaływania 
mają  formy  najprostsze,  jak  na  przykład  powstałe  jeszcze  w  czasach 
komunistycznych hasło „Lotem bliżej!”. Zwykle używa się słów wskazujących 
na jakieś skrajności, często zabarwionych emocjonalnie, takich jak „wspaniały”,  
„jedyny  w  swoim  rodzaju”,  „wyjątkowy  smak”,  „królewski  aromat”, 
„cudowny”,  „niezwykły”,  „raj”,  „niebo”,  „piękno”  („Palmolive  to  naturalne 
piękno”),  „pełny”,  „pełnia”  („Pełnia  piwa  Strong”)  „nowoczesny”,  „zawsze” 
(„Zawsze  czysto,  zawsze  sucho,  zawsze  pewnie”),  najlepszy,  najtańszy, 
najzdrowszy, najskuteczniejszy, itp. 

Wiele  reklam  kreuje  magiczny  świat,  który  działa  na  wyobraźnię. 
Podawanym  komunikatom,   krótkim i  łatwym  do  zapamiętania,  towarzyszy 
zwykle urokliwa sceneria. W owym bajkowym świecie ludzie są młodzi, piękni 
i chcą żyć wygodnie, zdrowo i bezproblemowo, zmierzając do luksusu. Ma się 
do tego przyczynić również reklamowany produkt, który trzeba w reklamie tak 
wyeksponować,  aby jej  odbiorcy mieli  pełną świadomość jego istnienia,  aby 
wrył się w pamięć oraz aby wydał się interesujący i zdolny do zaspokojenia ich 
pragnień. W reklamie pokazuje się wiele znanych postaci, do których sympatia  
przenosi  się  na  reklamowany towar,  w tym lubianych  aktorów,  jak  również 
atrakcyjne, często emanujące seksem aktorki i modelki. Specjaliści od reklamy 
wiedzą dobrze, że zawarty w niej erotyzm zwiększa jej skuteczność.
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Jeszcze  jednym  chwytem reklamowym jest  doprowadzenie  odbiorcy 
reklamy do przekonania, że reklamowana rzecz stanowi nadzwyczajną okazję,  
ze względu na jej  szczególne walory,  wyjątkowo niską cenę lub uzyskanie w 
związku  z  kupnem  jakichś  dodatkowych  korzyści.  Taką  okazją  mogą  być 
przeceny  różnych  różnych  produktów  (a  zwłaszcza  zalegających  w  sklepie 
bubli),  promocyjne  obniżki  cen,  rabaty  i  opusty  dla  stałych  lub  kupujących 
większą  ilość  towaru  klientów  albo  oferowanie  przy  zakupie  różnych 
dodatkowych  prezentów.  Usługodawcy  telewizyjnych  sieci  kablowych, 
operatorzy  sieci  telefonicznych  czy  internetu  często  nie  biorą  pieniędzy  za 
pewne usługi przez pierwsze miesiące, albo przez pierwsze miesiące lub nawet 
lata świadczenia tych usług stosują znacznie niższe ceny aniżeli później. Jednak 
nikt nie chce dopłacać do interesu i dlatego są to tylko pozory. Każdy producent  
czy  handlowiec  doskonale  sobie  zdaje  sprawę,  za  jaką  cenę  opłaca  mu  się 
jeszcze  sprzedać  dany  towar  i  nigdy  poniżej  tego  minimum  jego  ceny  nie 
opuszcza.   Jednak  ustalając  początkową  cenę  wyższą  od  tego  minimum,  a 
następnie  obniżając  ją  lub  pozwalając,  aby  klient  taką  obniżkę  wytargował,  
stwarza wrażenie okazji  i wówczas nabywca jest przekonany, że zrobił dobry 
interes.

Ze względu na treść reklam, możemy je podzielić na dwa główne typy:  
reklamy  z  dominującą  funkcją  edukacyjno-informacyjną,  do  której  możemy 
zaliczyć  na  przykład  dobrze  przygotowane  pod  względem  merytorycznym 
foldery, katalogi i strony internetowe zarówno producentów czy usługodawców, 
jak i niektórych wielkich sieci handlowych710. W drugim typie reklam dominuje 
funkcja perswazyjno-informacyjna (a bywa też, że jest to funkcja perswazyjno-
dezinformacyjna), gdzie chodzi przede wszystkim o przekonanie potencjalnego 
klienta,  czasem  nawet  wbrew  prawdzie,  że  to,  co  się  reklamuje,  jest  mu 
potrzebne. Taki sposób reklamowania jest w mniejszym lub większym stopniu 
obecny  we  wszystkich  rodzajach  reklam,  ale  odgrywa  dominującą  rolę  w 
reklamach telewizyjnych. Trudno w nich o rzetelne informowanie, bo w krótkim 
spocie telewizyjnym nie sposób zawrzeć tylu różnych informacji co w katalogu 
czy na stronie internetowej.  Zatem reklama taka musi  wzbudzać pożądanie u 
klientów  metodami  pozaracjonalnymi,  wykorzystując  w  nieuczciwy  sposób 
wiedzę  psychologiczną  oraz  różne  metody  manipulacji.  Często  przekazuje 
niepełną informację o reklamowanym produkcie, uwypuklając jego zalety, a nie 

710 Niektórzy tego  typu  środków nie  uważają  w ogóle  za reklamę,  ale  za rodzaj  działań typu  
„public relations” nastawionych na towar.
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wspominając  o  wadach;  czasem  nawet  głosi  nieprawdę711.  Mówiąc 
kolokwialnie, reklama telewizyjna nierzadko wciska ludziom ciemnotę.

Pod względem zakresu oddziaływania reklamę można podzielić na tą o 
zasięgu międzynarodowym,  zasięgu  ogólnokrajowym i  zasięgu lokalnym.  Ta 
pierwsza jest obecna przede wszystkim w internecie i ma przed sobą obiecującą 
przyszłość.  Obecnie  najważniejsza  jest  reklama  ogólnokrajowa,  promująca 
firmy, których produkty są dostępne w całym kraju. Reklama lokalna, dotycząca 
miejscowego  handlu  detalicznego,  usług  czy  różnych  imprez  ma  mniejsze 
znaczenie.  Istnieje  również  reklama  przemysłowa,  w której  jeden  producent  
oferuje  środki  i  materiały  do  produkcji  innym  producentom,  oraz  reklama 
profesjonalna712, skierowana do różnych fachowców, np. lekarzy,  którzy mają 
wpływ na zakup leków przez swoich pacjentów. W tych ostatnich przypadkach 
reklamodawcy przesyłają zainteresowanym różne materiały, ulotki, foldery czy 
katalogi  zarówno  tradycyjną  pocztą,  jak  i  przez  internet.  Czasem zapraszają 
również  na  pokazy  i  szkolenia  organizowane  nierzadko  w  atrakcyjnych 
miejscowościach. Zdarza się również, że przekazują bezpłatne próbki wyrobów. 
Dotyczy to szczególnie lekarzy i przemysłu farmaceutycznego.

Chociaż reklama realizowana w prostych formach towarzyszy ludzkości 
od wieków, to rozrosła się do rozmiarów przemysłu reklamowego dopiero w 
dwudziestym  wieku,  a  zwłaszcza  w  jego  drugiej  połowie.  Przemysł  ten 
utworzyli  reklamodawcy,  media i agencje reklamowe. Jednym ze światowych 
centrów  reklamy  stały  się  Stany  Zjednoczone.  W  1985  roku  dwieście 
pięćdziesiąt  tysięcy reklamodawców rangi  krajowej  i  jeden  milion  siedemset 

711 Przykładem mogą być zdania głoszone w reklamie jako pewniki, ale których prawdziwość w 
rzeczywistości  jest  wątpliwa,  jak  np.  stwierdzenie,  że  siedemdziesiąt  procent  odporności 
pochodzi  z  brzucha.  Do grupy szczególnie  wprowadzających  w błąd  a nawet  szkodliwych 
społecznie reklam można zaliczyć tą, której reklamodawcą jest jeden z banków, a która dla  
zachęcenia do skorzystania z niektórych jego usług opowiada „bajki internetowe”.  Każda z 
nich kończy się stwierdzeniem „To tylko mamy za darmo, co zrobimy sami”, które jest nie 
tylko w większości przypadków nieprawdziwe, ale niesie z sobą wątpliwe moralnie przesłanie. 
Zwłaszcza bajka „Stary zając i  młody”  pokazuje  pazerność,  brak szacunku dla  starszych  i 
współczucia dla chorych,  ucząc przy tym interesowności  i  egoizmu.   Pomija  fakt  istnienia  
dobra w człowieku, tej szlachetnej części jego istoty, która nakazuje nie tylko bezinteresownie  
pomagać starszym,  słabszym czy ciężko  doświadczonym przez los,  ale  i  oddawać  za nich 
życie. Reklama ta ma wybitnie zły wpływ na dzieci i młodzież, ucząc ich egoizmu, a mimo to  
była bez przeszkód nadawana przez wiele stacji telewizyjnych. Szczytem hipokryzji jest to, że  
równocześnie zdjęcia zawierające nagie, kobiece piersi są często w programach tych samych 
stacji przysłaniane lub otaczane mgiełką, mimo że w gruncie rzeczy nie wyrządzają żadnego 
zła, zapoznając jedynie z anatomią ludzkiego ciała. 

712 Oczywiście  każda  reklama,  aby  była  skuteczna,  musi  być  fachowo  zrobiona  czyli  
profesjonalna.  Tutaj to słowo jest  użyte  w tym sensie,  że owa reklama jest  skierowana do  
profesjonalistów.
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pięćdziesiąt  tysięcy  reklamodawców  lokalnych  wydało  tam  na  reklamę  96 
miliardów dolarów713. Jednak sama reklama to trochę za mało. Liczące się firmy 
muszą stale kształtować opinię publiczną i  dbać o swój wizerunek w ramach 
działań zwanych public relations oraz rozeznawać potrzeby rynku i do pewnego 
stopnia  wpływać  na  nie  poprzez  działania  marketingowe.  W  latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku różne agencje reklamowe zaczęły łączyć się 
w wielkie mega-agencje,  które oferowały kompleksowe usługi marketingowe, 
reklamowe i public relations w centrach biznesu na całym świecie. W wyniku  
takiego  procesu  brytyjska  firma  Saatchi  and  Saatchi  stała  się  w  1986  roku 
największą na świecie agencją reklamową o obrotach blisko ośmiu miliardów 
dolarów.  W  drugiej  połowie  dwudziestego  wieku  najwięcej  na  reklamę 
wydawano w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i  
Brazylii. W krajach komunistycznych reklama prawie nie istniała. Obecnie, po 
przemianach  ustrojowych,  również  i  w  tych  państwach,  teraz  już 
postkomunistycznych,  ma ona pierwszorzędne znaczenie.

Jak  działa  typowa  zachodnia  agencja  reklamowa?  Reklamodawca 
kontaktuje się zwykle z działem zwanym „account executive”, aby ustalić cele  
reklamy  i  uzgodnić  kwestie  finansowe.  Następnie  sprawę  przekazuje  się 
komórce zwanej  „creative team”, w której  skład wchodzi „copywriter” i  „art  
director”,  gdzie  powstaje  konkretny  projekt  reklamy  zgodny  z  wytycznymi 
reklamodawcy, który następnie jest poprzez „account executive” zwracany do 
reklamodawcy w celu jego zatwierdzenia lub wniesienia jakichś poprawek czy 
modyfikacji. Niekiedy przeprowadza się jeszcze dodatkowe badania rynku, dla 
poznania  reakcji  klientów  na  ów  projekt.  Gdy  projekt  zostanie  ostatecznie 
zatwierdzony,  wówczas  „production  department”  kieruje  wykonaniem 
konkretnej  reklamy,  za  pomocą  grawerów,  grafików,  drukarzy  lub 
profesjonalnych  wytwórni  reklam  radiowych  czy  spotów  telewizyjnych. 
Równocześnie  „media  department”  przygotowuje  pełny  plan  medialny 
dotyczący  czasu  i  sposobu  jej  ekspozycji,  a  więc  na  przykład  wykupienia  
miejsca na reklamę w gazecie lub ilustrowanym magazynie, albo czasu emisji w 
radio czy telewizji. Po wydrukowaniu odpowiednich szablonów, przygotowaniu 
taśm, płyt  czy filmów, dostarcza się  je  do odpowiednich mediów i  wówczas 
„account ececutive” sprawdza czy umieszczanie lub nadawanie reklam odbywa 
się zgodnie z planem i czy jakość ich reprodukcji jest zadowalająca. Oczywiście 
reklama musi być cały czas koordynowana z działalnością marketingową i może 
to czynić ta sama agencja reklamowa, inna instytucja lub sam reklamodawca. W 
Polsce  agencje  reklamowe  działają  zdaje  się  podobnie  i  nawet  niektóre  ich 
działy czy stanowiska pracowników tam zatrudnionych mają takie same nazwy,  

713 Dane zaczerpnięto z The Software Toolworks Multimedia Encyclopedia, Grolier Inc., 1992, 
hasło „advertising”.
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chociaż być może, w przypadku małych agencji, ich struktura i organizacja jest  
bardziej  uproszczona.  Oczywiście  są  również  w  naszym  kraju  firmy,  które 
oferują kompleksowe usługi marketingowe, reklamowe i public relations. 

 
Nie  można  nie  dostrzec,  że  reklama,  przynajmniej  w  niektórych 

formach,  ma  niezaprzeczalne  zalety  i  przynosi  korzyści  zarówno 
reklamodawcom  jak  potencjalnym  klientom.  Najbardziej  pozytywna  jest  jej  
funkcja  informacyjna,  ponieważ  najczęściej  właśnie  poprzez  reklamę 
dowiadujemy  się,  że  dany  produkt  czy  usługa  w  ogóle  istnieją,  a  czasem 
możemy również otrzymać rzetelną informację o cechach i użyteczności danego 
wyrobu.  Dla  kapitalistycznego  systemu  ma  ona  również  fundamentalne 
znaczenie  jako  metoda  wspierania  sprzedaży i  zwiększania  przez to  obrotów 
różnych firm. Jest ona metodą napędzania gospodarki pod pewnymi względami 
znacznie lepszą niż kredyty, ponieważ nie pociąga za sobą zagrożeń, jakie one 
przynoszą.  Umiejętnie  obmyślona  reklama  staje  się  również  narzędziem 
konkurencji,  zwiększając  dochody  konkretnych  przedsiębiorstw  kosztem 
innych. Jest również sposobem na finansowanie lub dofinansowywanie mediów, 
a  sponsoring  reklamowy  wspiera  różne  typy  działalności  (kulturalnej,  
sportowej, itp.)

Z  drugiej  strony  reklama  ma  swoje  negatywne  strony.  Jedną  z 
negatywnych  postaci reklamy jest  tzw.  reklama  uciążliwa,  obejmująca  różne 
formy działań,  których  ci,  którzy  padli  ich  ofiarą,  wcale  sobie  nie  życzyli.  
Obecnie nagabywanie w miejscach publicznych zdarza się już raczej rzadko, a  
jeśli  już,  to  zwykle  poprzez  rozdawanie  ulotek,  których  przecież  można  nie 
przyjąć.  Częściej  bywa  tak,  że  po  domach  chodzą  domokrążcy  oferujący 
sprzedaż  towarów  i  najrozmaitsze  usługi.  Zdarzają  się  czasem  wysyłki  
niezamówionych  produktów.  Ci,  którzy  je  rozsyłają,  usiłują  w  ten  sposób 
nakłonić adresatów do ich kupna. Również tradycyjna poczta dostarcza różne 
materiały  reklamowe,  częściowo  w  postaci  przesyłek  imiennych  (gdy 
reklamodawcy udało się zdobyć dane adresowe odbiorcy), a coraz częściej – w 
postaci przesyłek bezadresowych714. Inny, uciążliwy sposób reklamy, to reklama 
telefoniczna, bardzo łatwa do realizacji, ponieważ reklamodawcy wykorzystują  
zwykle  numery  z  książek  telefonicznych.  Jeśli  taka  reklama  zdarza  się  nie 
więcej niż kilka razy w miesiącu, to jej uciążliwość jest niewielka. Jeśli telefon  
dzwoni kilka razy dziennie, to może być to już bardzo denerwujące, bo trzeba te 

714 Dawniej, gdy dostęp do skrzynek pocztowych miała tylko Poczta Polska, można było się nie  
zgodzić  na  otrzymywanie  przesyłek  bezadresowych.  Obecnie,  po  zainstalowaniu  skrzynek 
„unijnych”,  każdy  może  tam  wrzucić  wszystko,  co  się  mu  żywnie  podoba  (łącznie  z 
ptasznikiem,  skorpionem  lub  małym  jadowitym  wężem),  chociaż,  oczywiście,  głównie 
korzystają z tego reklamodawcy. Nasuwa się tu wniosek, że nie wszystko, co „unijne”, musi 
być od razu dobre.



681

telefony odbierać  i  przekonywać,  że  nie  potrzebujemy filtrów do  wody,  nie  
mamy  ochoty  uczestniczyć  w  pokazie  wyrobów  z  wełny  i  kaszmiru,  żadne 
cudowne  kuracje  nas  nie  interesują,  nie  chcemy zakładać  nowej  lokaty,  itp. 
Niektóre  takie  telefony  wiążą  się  z  próbą  wyłudzenia  dokładnych  danych 
adresowych.  Typowy przykład:  „Wygrał  pan nagrodę, na jaki adres mamy ją 
przesłać?”  Nagroda  ta,  jeśli  w  ogóle  zostanie  wysłana,  jest  jakimś 
małowartościowym przedmiotem, a reklamodawca zdobywa w ten sposób pełny 
adres, na który może teraz wysyłać niechcianą pocztę zawierającą reklamy, lub  
którym może nawet handlować.

Jednak  najbardziej  uciążliwą  formą  reklamy  jest  spam  internetowy, 
który  jest  niechcianą  pocztą  w  sieciowym  wydaniu  i  stanowi  odpowiednik 
pocztowych przesyłek bezadresowych.  Oczywiście w internecie nie może być 
przesyłek bezadresowych, dlatego ci, którzy wysyłają  spam, pozyskują adresy 
potencjalnych  ofiar  wszelkimi  możliwymi  sposobami;  skanują  sieć  w 
poszukiwaniu tych adresów, a nawet je wykradają. Jeśli ujawniliśmy na jakiejś 
stronie  internetowej  swój  e-mail,  lub  został  on  wymieniony  w jakimś  pliku 
dostępnym przez sieć, to mamy jak w banku, że po kilku miesiącach zaczniemy 
otrzymywać  niepożądane  e-maile,  przeważnie  anglojęzyczne,  w  narastającej  
ilości. Ale nawet bez tego nie unikniemy niechcianej poczty, bowiem nadawcy 
spamu włamują  się również do komputerów i  przechwytują  adresy z książek 
adresowych,  wykorzystując  przy tym konie trojańskie,  programy szpiegujące, 
itp.  Im więcej  internautów lub  firm zna nasz adres  e-mailowy,  tym większe 
prawdopodobieństwo, że jakiś  nadawca spamu w końcu go pozna. Niektórzy 
dostawcy  usług  internetowych  oferują  dobre  filtry  antyspamowe,  które 
pozwalają  wychwycić  niepożądane e-malie  i  usunąć je.  Każdy sam też może 
zbudować  sobie  tego  rodzaju  filtr,  wykorzystując  podstawowe  narzędzia 
oferowane przez systemy operacyjne komputerów. W systemie Windows są to 
tak zwane „reguły wiadomości”. Spamowa reklama internetowa ogranicza się w 
zasadzie do kilkunastu typowych kategorii  z erotyką i farmaceutyką na czele, 
więc wystarczy umieścić w filtrze takie słowa kluczowe jak na przykład viagra, 
penis, phallus, sexual, shopping, medicine, tablets i tym podobne, aby znacznie  
ograniczyć  niechcianą  pocztę.  Spam  jest  nie  tylko  uciążliwy,  ale  też  i 
niebezpieczny,  bo  rozsiewa  również,  zwłaszcza  w  załącznikach,  wirusy 
komputerowe, trojany i różne inne programy szpiegujące, które nierzadko służą 
tylko do zdobywania informacji o potencjalnych klientach, ale niekiedy mogą 
być również użyte do popełniania poważnych przestępstw. Aby wprowadzić taki 
program trzeba przemycić go w e-mailu lub zwabić ofiarę na fałszywą stronę 
internetową,  która  zarazi  jej  komputer.  Odbywa  się  to  dzięki  wykorzystaniu 
psychologicznych  metod  wzbudzania  strachu  lub  ciekawości.  Na przykład  w 
spamowym e-mailu rzekomy specjalny organ do ścigania amatorów pirackich 
plików pisze: „Wiemy, że ściągasz niedozwolone pliki. Zostaniesz pozbawiony 
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dostępu  do  internetu.  Swoją  nielegalną  aktywność  za  ostatnie  trzy  miesiące 
możesz  obejrzeć...”  i  tu  występuje  link  do  fałszywej  strony.  Niemal  każdy 
niezorientowany internauta, który w tej kwestii ma coś na sumieniu, nie oprze 
się temu e-mailowi i ze strachu wejdzie na tę stronę. A gdy wejdzie, zostanie 
zarażony. Inny przykład: „Mamy twoje zdjęcie nago. Możesz je obejrzeć...” – i  
tu znowu link. Jeszcze inny przykład: „Za dwa dni podam cię do sądu..” – i tu 
nie  tylko  dodany jest  link  ale  również  podejrzany załącznik.  Częstą  metodą 
zwabiania internautów przez reklamodawców, a czasem również i infekowania 
ich komputerów,  jest także internetowa kartka z życzeniami (greetings card)715, 
której  odebranie  również  wymaga  wejścia  na  określoną  stronę  internetową. 
Również  ciekawość  może  wzbudzić  e-mail  zaczynający  się  od  słów 
„Dziękujemy za złożenie zamówienia nr...”, mimo że jego adresat niczego nie 
zamawiał.  Typowym  sposobem  „łowienia”  internautów  (przynajmniej 
niektórych) bywa też propozycja obejrzenia za darmo zdjęć pornograficznych.

Reklama  uciążliwa  występuje  również  w  telewizji  i  polega  na 
nadmiernym czasie  trwania  bloków reklamowych  i  zbyt  dużej  częstotliwości 
powtarzania konkretnych reklam. W Polsce kiedyś blok reklamowy trwał dwie, 
trzy minuty, po czym następowały zapowiedzi programowe i już rozpoczynano 
lub wznawiano film. Potem wymyślono,  że po zapowiedziach programowych 
można przecież nadać drugi blok reklamowy. Jedna ze stacji (chyba telewizja  
publiczna) zastosowała ten system w Polsce po raz pierwszy,  a wszyscy inni  
nadawcy to wkrótce podchwycili, przez co przedłużono czas reklam dwukrotnie. 
Palmę  pierwszeństwa  w  długości  czasu  trwania  reklam  dzierży  zdaje  się 
telewizja  Polsat,  bo  po  rozpoczęciu  reklam w tej  stacji  (podczas  nadawania  
atrakcyjnych filmów) można zagotować wodę na kawę, zaparzyć ją i następnie 
wypić, a reklamy będą jeszcze wciąż trwały.  

Powtarzanie  reklam  ma  sprawić,  że  dotrą  do  założonej  liczby 
konsumentów, ich treść zostanie przez nich uznana za prawdziwą i wpłynie na 
ich wybory.  Jednak czasem takie  działania,  szczególnie  jeśli  dotyczą  reklam 
należących do gatunku głupich, mogą również denerwować, zwłaszcza, jeśli ta 
sama  reklama  jest  kilkakrotnie  nadawana  w  tym  samym  bloku.  Niektórzy 
telewidzowie  mają  wówczas  wrażenie,  że  są  traktowani  jak  idioci,  którym 
trzeba dwa lub więcej razy powtarzać. Nawet jeśli taki fakt nie ma miejsca, to i  
tak po trzydziestym obejrzeniu rozmowy piosenkarki z dentystą lub wygłupów 
jakiegoś  komika  ma  się  już  dość716.  Na  domiar  złego  te  same  reklamy  są 

715 Są oczywiście portale, które umożliwiają wysyłanie „bezpiecznych” kartek z pozdrowieniami, 
ale czasem trudno takie kartki odróżnić od kartek-pułapek. Jeśli w zawiadomieniu e-mailowym 
brak nadawcy lub nadawca nie należy do kręgu naszych znajomych,  wówczas zawsze taką 
kartkę należy uważać za podejrzaną.

716 Może to wtedy wywołać reakcję odwrotną do zamierzonej. Rozsierdzony telewidz może na 
złość tej reklamie postanowić nie kupować oferowanego w niej produktu.
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nierzadko nadawane na różnych kanałach. Co prawda niektórzy reklamodawcy 
usiłują  przeciwdziałać  negatywnym  skutkom  powtarzania  reklamy  poprzez 
naprzemienne emitowanie kilku różnych wariantów tej reklamy, co jednak tylko 
trochę zmniejsza nudę jej wielokrotnego oglądania. Już sam fakt przerywania na 
reklamy może być bardzo denerwujący, chociaż oglądania tych reklam można 
uniknąć poprzez zmianę kanału. Jednak najlepszy sposób zignorowania reklam 
to zakup nagrywarki DVD z twardym dyskiem. Po nagraniu filmu, lub nawet  
jeszcze  w  trakcie  jego  nagrywania  (funkcja  time  shift),  reklamy  można 
„przelecieć” metodą szybkiego przewijania, co pozwala spokojnie i bezstresowo 
obejrzeć  zarejestrowaną  pozycję.  Nagrane  reklamy  można  potem  nawet 
„wyciąć”  i  zachować  film w postaci  nieskażonej.  Urządzenia  te  obecnie   są 
niezbyt  drogie i na tyle doskonałe, że nagranie odbywa się bez zauważalnego 
pogorszenia  jakości.  Podobny  efekt  „przewijania”  reklam  mogą  uzyskać 
użytkownicy platform cyfrowych i telewizji kablowej, którzy posiadają dekoder 
z możliwością zapisu na twardy dysk (PVR). Innym denerwującym chwytem (w 
nocy  również  dla  sąsiadów),  jaki  stosują  niektóre  stacje  telewizyjne,  jest  
podwyższanie poziomu głośności przy nadawaniu reklam, co niekiedy wymaga 
nawet korekty pilotem, lub włączenia funkcji automatycznej regulacji głośności 
(jeśli  telewizor  ją  posiada).  Trzeba  ze  smutkiem  stwierdzić,  że  niektórzy 
nadawcy telewizyjni naprawdę z tym przesadzają.

Następną  cechą  negatywną  reklam  jest  to,  że  często  zawierają 
nieprawdziwe lub niepełne informacje.  Nierzadko eksponują  korzystne  cechy 
reklamowanego produktu, a nie wspominają o niekorzystnych, a nawet sugerują 
fałszywe  jego  działanie.  Na  przykład  reklamy  wywabiaczy  plam717 zwykle 
sugerują, że jest to znakomity środek na każdą plamę i umacniają tę sugestię  
pokazem  usuwania  na  oczach  widzów  utworzonej,  okropnie  wyglądającej 
plamy. Kruczek tkwi jednak w tym, że w przeważającej większości przypadków 
do usuwania  takiego zabrudzenia żaden wywabiacz wcale nie jest  potrzebny.  
Jeśli  świeżo poplamioną tak tkaninę natychmiast  się zapierze, to plama i tak 
zniknie. W niektórych przypadkach wystarczy materiał dobrze przepłukać wodą, 
zwłaszcza wtedy, gdy plama nie jest tłusta718. Jest tak dlatego, że barwnik nie 
zdołał jeszcze w sposób trwały związać się z tkaniną, bo to wymaga czasu. Nie 
ma więc nic dziwnego w tym, że również każdy wywabiacz działa na świeże 
plamy  szybko  i  skutecznie,  chociaż  niekiedy  może  również  przy  okazji 
zniszczyć  kolorową  tkaninę  farbowaną  nietrwałym  barwikiem,  o  czym  w 
reklamie się nie mówi. Jednak wielu spośród tych plam, które zwykle stanowią  
największy  problem,  to  jest  plam  zastarzałych,  taki  wywabiacz  zwykle  nie 

717 Np. takich, jak Vanish czy Shout.
718 Tylko plamy z farb i innych substancji nierozpuszczalnych w wodzie, żywic, itp. wymagają  

odpowiedniego rozpuszczalnika. Tłuste zabrudzenia dobrze usuwa benzyna.
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usuwa719, o czym w reklamie też się nie mówi.   Innym przykładem niepełnego 
informowania  jest  bank  reklamujący  się  jako  ten  jedyny,  który  nie  pobiera 
prowizji  za  używanie  kart  płatniczych  za  granicą,  co  ma  ściągnąć  do  niego 
klientów. Jednocześnie nie podaje, że „odbija” sobie tę stratę stosując zawyżone 
przeliczenia kursów walut. Albo w spocie telewizyjnym ów bank namawia do 
założenia wysoko oprocentowanej  lokaty,  podając taką wysokość odsetek,  że 
może się to wydać bardzo atrakcyjne. Jednak nie informuje, że te odsetki nie są 
naliczane rocznie, jak to się zwykle robi, ale dopiero po upływie 18 miesięcy, co 
czyni atrakcyjność tej lokaty rzeczą wątpliwą. Ale reklama swoje robi i klient  
często  dopiero  po  jej  założeniu  czyta  w  umowie  drobnym  druczkiem,  że 
oprocentowanie obejmuje okres półtoraroczny. Najbardziej mijają się z prawdą 
telewizyjne  reklamy  leków,  sugerując  niezawodne  ich  działanie  w  każdym 
przypadku  i  u  każdego  pacjenta.  Głoszą  one:  kup  reklamowany  środek 
przeciwbólowy,  a  pozbędziesz  się  najgorszego bólu;  kup  lek  na  prostatę,  a 
będziesz się czuł jak młodzieniec; kup  lek na wątrobę, a będziesz mógł jeść  
wszystko co ci się żywnie podoba; kup pigułki na wzdęcia, a będziesz czuć się 
komfortowo na zebraniu czy na przyjęciu. Tymczasem leki te wcale nie działają 
tak radykalnie i skutecznie jak się głosi. Ale o tym dowiadujemy się dopiero po 
ich użyciu. 

Nawet, gdy prawo wymaga podania pewnych informacji, reklamodawca 
umieszcza je drobnym druczkiem w taki sposób, że są trudne, a czasem wręcz 
niemożliwe  do  odczytania.  Tylko  w  przypadku  papierosów  ustawodawca 
wymusił  odpowiednio  dużą  wielkość  komunikatu  o  szkodliwości  palenia 
umieszczanego na opakowaniu (reklam papierosów obecnie już prawie nie ma). 
W  przypadku  innych  produktów  występuje  w  tej  kwestii  niemal  zupełna 
dowolność. Informacje, które muszą być podane ze względu na wymogi prawne 
lub chociażby tylko wymogi uczciwości, ale których reklamodawca nie bardzo 
ma ochotę ujawniać, są napisane gdzieś na dole ekranu małymi czcionkami, a 
czasem  nawet  wykonane  pismem  pionowym,  które  jest  trudniejsze  do 
zauważenia i przeczytania. Firmy jeszcze w miarę przyzwoite przedstawiają je  
tak, że klient przy odrobinie wysiłku może je przeczytać na każdym telewizorze. 
U  mniej  poważnych  reklamodawców  napisy  można  przeczytać  dopiero  na 
telewizorze  z  dużym,  co  najmniej  czterdziestocalowym  ekranem i  to  często 
dopiero  po utworzeniu stop klatki, bo są zbyt krótko eksponowane. Zdarzają się 
także napisy zupełnie nieczytelne.

719 Dotyczy to  np.  zastarzałych  plam z rdzy,  atramentu,  a  nawet  zwykłej  herbaty.  Jeśli  białą  
tkaninę  poplamioną herbatą  natychmiast  przepłucze się wodą,  wówczas plama zniknie.  Po 
kilku  tygodniach  od  zabrudzenia  całkowite  usunięcie  tej  plamy w taki  sposób  jest  raczej  
niemożliwe i wtedy tylko bardzo agresywne metody (np. chlorowy wybielacz) mogą sobie z 
nią poradzić.
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Reklamodawcy  głoszą,  że  reklama  ich  towaru  poprawia  budżet  ich 
klientów,  ponieważ  wzrost  sprzedaży  dzięki  niej  uzyskany  wpływa  na 
zmniejszenie ceny. Ponadto przekonują, że w dużych hipermarketach jest taka 
mnogość marek, iż klient się w tym gubi, a dzięki reklamie wie co ma wybrać,  
co  też  zmniejsza  jego  koszty  poprzez  eliminację  ryzyka  zakupu  produktu 
niepotrzebnego czy nawet bubla i pozwala uniknąć rozczarowań. Takie skutki 
może czasem wywoływać korzystanie z rzetelnych reklam producenckich, ale 
twierdzenie, że dzięki reklamie konsumenci oszczędzają pieniądze, jest na ogół 
nieprawdziwe. Jest tak dlatego, że po pierwsze wydatki na reklamę często nie  
owocują  wystarczającym  wzrostem  sprzedaży,  gdyż  wszystkie  wysiłki 
reklamowe  są  niweczone  przez  konkurencję.  Jeśli  jakaś  firma  podejmuje 
decyzję wydania dużej sumy na reklamę swojego produktu, to wówczas  inne 
firmy wytwarzające taki produkt zaczynają czynić to samo. W rezultacie żadna z 
tych  firm,  ani  też  konsumenci,  nie  mają  z tej  reklamy znaczących  korzyści.  
Zbędnych kosztów można by uniknąć, gdyby wszystkie firmy zrezygnowały z 
tej reklamy, ale żadna tego nie uczyni, bo będzie się bała, że zmniejszy w ten 
sposób swoje rynkowe udziały. Tak więc pieniądz musi być wówczas wydany, a 
koszty poniesie  konsument.  Po drugie,  nawet  jeśli  reklama wywoła znaczący 
wzrost  sprzedaży i  zmniejszy koszty marketingowe, to wcale nie oznacza, że 
reklamodawca będzie chciał  obniżyć cenę sprzedawanego towaru.  W świecie 
kapitalistycznym  obowiązuje  bezwzględna  zasada,  że  jeśli  kogoś  można 
oskubać,  to  się  go  skubie720.  W  rzeczywistości  producent  może  jeszcze 
podwyższyć cenę, gdy reklama podniesie rangę reklamowanej marki i zwiększy 
zaufanie do firmy i do jej produktów, sprawiając, że konsumenci będą jeszcze 
bardziej chcieli kupować jej wyroby. Może więc czasem zdarzyć się tak, że jeśli  
reklama jest  nakierowana   gównie na markę,  to  wówczas może przynieść  w 
rezultacie  zmniejszenie  kosztów producenta  i  większą  cenę  dla  konsumenta. 
Przykładem  może  być  firma  SONY,  która  nie  jest  skłonna  do  zbytniego 
obniżania  cen  i  której  wyroby  są  na  ogół  drogie,  ale  mimo  to  dobrze  się  
sprzedają, bo ma ona wyrobioną markę721.

720 Tego  można  by  uniknąć,  gdyby  każdy  producent  i  handlowiec  miał  prawny  obowiązek 
umieszczania  obok  ceny wielkości  poniesionych  kosztów,  ale  to  wymagałoby przyjęcia  w 
państwie zasady powszechnej jawności, co obecnie nie jest jeszcze możliwe. Dziś tajemnica 
handlowa dominuje do tego stopnia,  że na stronach internetowych większości hurtowni nie 
zostaniemy  dopuszczeni  do  cennika,  jeśli  nie  jesteśmy  zarejestrowanymi  partnerami  tych 
hurtowni  i  nie  znamy odpowiedniego  hasła.  Nie możemy się  więc dowiedzieć,  ile  na nas 
handlowcy zarabiają.  W Polsce nie  jest  możliwe,  aby indywidualny klient  mógł  coś kupić 
taniej w hurtowni, zakupując np. większą ilość sztuk. W Niemczech jest inaczej i dlatego są 
tacy, co zakupują tam po niższej cenie np. pięć sztuk cyfrowych aparatów fotograficznych, a 
potem sprzedają je po kolei  na różnych polskich aukcjach internetowych, uzyskując z tego 
dochody (często nielegalne, bo poza kontrolą urzędów skarbowych).

721 Trzeba jednak przyznać, że firma ta pracowała na swoją markę latami i osiągnęła sukces nie 
tylko dzięki reklamie, ale również dzięki wysokiej jakości swoich wyrobów.
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Reklamy  są  oskarżane  o  rujnowanie  piękna  otoczenia,  jako  że 
billboardy  przysłaniają  widoki  krajobrazów.  Wielkie  płachty  zawieszane  na 
ścianach  domów  niemal  całkowicie  zasłaniają  widok  z  okien,  a  ponadto 
utrudniają cyrkulację powietrza w lokalach722. Reklamom zarzuca się również i 
to, że nakłaniają ludzi  do kupowania rzeczy,  których wcale nie potrzebują,  a 
nawet nie chcą. Przedstawia się w nich często fałszywy obraz świata, w którym 
konsumpcja  jest  głównym  celem  życia.  Przeciętny  obywatel  jest  tam 
pokazywany  jako  młody,  atrakcyjny,  bogaty  i  mający  dużo  wolnego  czasu. 
Niemal wszystkie kobiety są modelowo piękne i promieniują seksem. Dla wielu 
taki  wzorzec  wydaje  się  niedościgły,  ale  zakup  reklamowanego  towaru  ma 
sprawić,  że  konsument  poczuje  się  bliższy  tego  wyidealizowanego  modelu 
rzeczywistości.

Kolejną ujemną stroną reklam jest  to, że nadmiernie finansują media.  
Dwie trzecie dochodów gazet pochodzi z reklam. Niekodowane prywatne stacje 
radiowe  i  telewizyjne  utrzymują  się  niemal  w  stu  procentach  z  reklam. 
Wywołuje  to  fatalne  skutki,  jeśli  chodzi  o  relacje  między  mediami  i  ich 
odbiorcami,  oraz ma negatywny wpływ na poziom emitowanych programów. 
Encyklopedia multimedialna Groliera pisze wręcz, że „operatorzy medialni nie  
postrzegają ludności jako głównych odbiorców ich programów, ale raczej jako  
rodzaj przynęty do zwabienia reklamodawców”723.  Treść tych programów jest 
dobierana  nie  zawsze  pod  względem  ich  walorów  artystycznych  czy  wagi 
społecznej,  ale  głównie  chodzi  o  to,  by  przyciągnąć  jak  najwięcej  widzów, 
zwłaszcza tych,  którzy dysponują  odpowiednią  siłą  nabywczą,  czyli,  mówiąc 
prościej, tych, którzy mają pieniądze by kupować reklamowane produkty. Tak 
więc  w  telewizji  zasadniczo  nie  chodzi  o  widza,  ale  o  oglądalność.  Z 
przykrością trzeba stwierdzić, że w jakiejś mierze dotyczy to również telewizji  
publicznej, której większość przychodów również pochodzi z reklam. W świetle 
tego, twierdzenie, że taka telewizja może w pełni skutecznie pełnić jakąś misję 
publiczną,  jest  wątpliwe.  W Polsce  telewizja  ta  w czasach  komunistycznych 
rzeczywiście wydawała się wypełniać taką misję, bo z jednej strony nie miała  
konkurencji i widz był na nią skazany, a z drugiej strony nie było tam prawie  
żadnych reklam. Trzeba jednak dodać, że misję tę wówczas pojmowano tak, iż  
jednym z jej głównych celów była komunistyczna propaganda. Ale nie był to 
jedyny cel. Mimo że cenzura tłumiła wolność słowa, to jednak poziom naukowy 
czy artystyczny wielu  programów był  wysoki,  a  Teatr  Telewizji  chciało  się  
oglądać.  Powstawały  wspaniałe  perełki,  jak  na  przykład  Kabaret  Starszych 
Panów.  Również  satyra,  chociaż  mocno  kontrolowana  przez  komunistyczne 

722 Znany jest w Polsce przypadek takiego zawieszenia płachty reklamowej na ścianie budynku 
mieszkalnego  bez  aprobaty  jego  mieszkańców.  Zgodziła  się  na  to  tylko  Wspólnota 
Mieszkaniowa, nie zapytawszy jednak wszystkich lokatorów o zdanie.

723 The Software Toolworks Multimedia Encyclopedia, Grolier Inc., 1992, hasło „advertising”. 
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władze (a może właśnie dlatego) była, jak się wydaje, na wyższym poziomie niż 
obecnie. Nadawano wiele programów popularnonaukowych (np. niezapomnianą 
„Sondę”),  filmów  dokumentalnych  i  programów  edukacyjnych,  również  dla 
szkół.  Filmy  fabularne  filtrowano  nie  tylko  pod  względem ideologicznym  i 
politycznym,  ale  również  pod  względem wartości  artystycznej  i  dlatego  nie 
wyświetlano tyle szmiry co dzisiaj. Obecnie, czy to w telewizji publicznej, czy 
w każdej innej, decydującą sprawą jest oglądalność. Skuteczność pełnienia misji  
publicznej przez telewizję, zwłaszcza taką, której głównym źródłem utrzymania 
są reklamy, jest pod znakiem zapytania dlatego, że te dwa rodzaje działalności 
są niekompatybilne, a ich cele są niezgodne. Albowiem celem funkcji misyjnej  
jest  widz,  a  celem działalności  komercyjnej  jest  reklamodawca;  widz jest  tu 
tylko środkiem do tego celu wiodącym. Programy misyjne nie zawsze cieszą się 
dużą  oglądalnością,  a  programy  przyciągające  do  reklam  muszą  mieć  dużą 
oglądalność724. Może dlatego przeglądając przewodnik z programami kanałów 
publicznych mającymi największy zasięg, czyli  TVP-1 i TVP-2 obecnie jakoś 
trudno  znaleźć  wiele  takich  programów,  które  można  by zakwalifikować  do 
grupy pełniących misję  publiczną.  Popularne seriale  chyba nie, bo nie ma w 
nich  nic  misyjnego  i  wszystkie  telewizje  ogólnotematyczne  je  nadają.  
Wiadomości  też  chyba  nie,  bo  też  wszystkie  takie  telewizje  je  emitują  w 
podobny sposób i mają one zwykle podobną treść. Może niedzielne transmisje 
mszy  świętej  i  inne  programy  katolickie  (jeśli  propagowanie  wartości 
chrześcijańskich  uznamy  za  misję  publiczną,  co  dla  niektórych  może  być 
kwestią  sporną).  Może  jakieś  programy  rolnicze.  Może  niektóre  programy 
publicystyczne. A gdzie nauka? A gdzie oświata? A gdzie pedagogika? A gdzie 
kultura we wzniosłym tego słowa znaczeniu? Chociaż nie można kategorycznie 
stwierdzić,  że takich programów w TVP-1 czy TVP-2 w ogóle nie  ma 725,  to 
niewątpliwie  jest  ich  za  mało.  W dodatku  mnogość  różnych  nadawców TV 
sprawia, że telewidz zawsze może zmienić kanał, więc nawet gdyby było więcej  
ambitnych programów, to i tak nie ma żadnych gwarancji, że widz chciałby je  
oglądać.  A  mimo  to  właściciele  telewizorów  są  zmuszani  do  płacenia  na 
telewizję  publiczną  przymusowego  haraczu,  nie  mając  przy  tym  żadnego 
wpływu na to, co się w niej nadaje. Nikt ich też nie zapytał, czy tego chcą. W 
dodatku, chociaż każdy musi  ten abonament  płacić, nie każdy ma możliwość  
oglądania wszystkich programów TVP726 (np. TVP HD). Czy zatem forsowanie 
w tej sytuacji idei telewizji publicznej ma sens? Jeśli tak, to na jakich zasadach 

724 Aby nie było konfliktu misji z komercją, programy misyjne musiałyby być tak samo atrakcyjne 
dla  widza  jak programy służące komercji,  co wydaje  się  bardzo  trudne,  a  nawet  niekiedy 
niemożliwe do realizacji.

725 Programy popularnonaukowe, oświatowe i inne tego rodzaju audycje są nadawane zazwyczaj  
w godzinach,  w których  dorośli  pracują  a  młodzież  przebywa  w szkołach.  Mogą  je  więc 
oglądać głównie emeryci i renciści, chyba że ktoś ma nagrywarkę lub magnetowid i jest fanem 
jakiegoś cyklicznego programu przedpołudniowego.
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powinna działać, aby była skuteczna i użyteczna727? A może znalazłyby się inne 
sposoby efektywnego  pełnienia  misji  publicznej?  Na  te  pytania  żaden  rząd, 
żaden  parlament,  ani  nawet  nikt  z  branży  TV  jeszcze  przekonująco  nie 
odpowiedział, więc chyba każdy sam musi sobie znaleźć na nie odpowiedź. 

Należałoby  jeszcze  wspomnieć  o  reklamie  politycznej,  która  jest 
szczególnie obecna w kampaniach wyborczych. Polityczne kampanie medialne 
stały się powszechne na świecie dopiero po II Wojnie Światowej, np. w Stanach 
Zjednoczonych taka pierwsza kampania odbyła  się gdy wybierano prezydenta 
D.  Eisenhowera  w  1952  roku.  Tego  typu  reklamie  zarzuca  się  zwykle,  że 
oszukuje wyborców, oraz że tylko bogatych na nią stać. W przeciwieństwie do 
reklamy  produktów  czy  usług,  której  rzetelność  można  w  prosty  sposób 
zweryfikować, nie da się łatwo dowieść nieprawdziwości twierdzeń polityków, 
dlatego mogą oni bezkarnie mówić wszystko, co tylko chcą. Prawo zwykle nie 
ściga politycznych kłamstw, nawet tych najbardziej rażących. Ponadto reklama 
komercyjna  i  polityczna  różnią  się  tym,  że  koszty  tej  pierwszej,  chociaż 
niekiedy bardzo wysokie, zazwyczaj  zwracają się reklamodawcy,  a koszty tej 
drugiej zupełnie się nie zwracają. Dlatego jedynie bardzo zamożni kandydaci, 
lub  ci,  którzy  są  wspierani  przez  bogate  partie,  mają  szansę  na  skuteczną 
reklamę medialną. Tym tłumaczy się, dlaczego w USA tylko dwie największe 

726 Mieszkańcy willi i domków wiejskich nie mają problemów z instalacją telewizji satelitarnej,  
dlatego  mogą bez problemu sięgnąć do  platformy cyfrowej  TVP lub  oglądać  te  programy 
poprzez inne platformy cyfrowe. Mieszkańcy miejskich zabudowań dzielą się na tych, którzy 
mają okna po stronie „satelitarnej” (tzn. z przynajmniej lekkim odchyleniem na południe) i na 
tych,  którzy takiego szczęścia nie mają. Ale nawet u tych,  którzy mają okna po właściwej 
stronie, mogą wystąpić przeszkody w postaci wysokich zabudowań lub nawet dużego drzewa. 
Jeśli nawet mają oni możliwość zainstalowania telewizji kablowej, to nie tylko muszą słono za 
to płacić, ale muszą też zadowolić się tym, co operator takiej telewizji zechce im udostępnić. A 
telewizje kablowe nie wszystkie programy TVP umieszczają na swoich kablach, a niektóre z 
nich oferują tylko w droższych pakietach programowych. W czasie gdy pisane były te słowa 
(jesień 2009), najwięksi operatorzy kablowi, tacy jak Aster, Multimedia, UPC,  czy Vectra, z 
niezrozumiałych względów nie umieszczali  TVP HD w swych ofertach.  A może jednak w 
pewnym stopniu zrozumiałych.  Możemy się bowiem domyślać,  że jeśli  nie wiadomo o co 
chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. Z drugiej strony wszyscy muszą płacić obowiązkowy 
abonament, więc dlaczego mają mieć figę zamiast TVP HD? Zdaje się, że telewizja publiczna  
chce doić trzy krowy na raz, tj. mieć wpływy z abonamentu, zarabiać na reklamach i jeszcze 
dodatkowo  na  telewizji  cyfrowej.  Z  punktu  widzenia  interesu  branżowego  ma  to  swoje 
uzasadnienie.  Ale  TVP  jest  telewizją  publiczną  i  dlatego  w  tym  przypadku  powinien 
dominować  interes  społeczny.  Z  punktu  widzenia  interesu  społecznego  istnieją  tylko  dwa 
sprawiedliwe rozwiązania. Albo wszyscy płacą abonament i wtedy wszystkie programy TVP, 
bez względu na to w jakiej technice są przekazywane, są za darmo; wówczas wszyscy polscy 
operatorzy satelitarni i kablowi powinni obowiązkowo je udostępniać. Albo abonament jest  
zniesiony  i  wtedy  prawa  rynku  określają  popyt,  podaż  oraz  ceny,  a  w  granicach  prawa 
wszystko jest dozwolone.

727 Należałoby przy tym dokładnie zdefiniować, czym jest misja publiczna, bo bez takiej definicji 
każdy może mieć na ten temat inne zdanie.
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partie  się  liczą i  dlaczego kandydaci  innych  partii  przegrywają  w wyborach.  
Chociaż użycie telewizji do reklam politycznych jest najbardziej kosztowne, to 
jednak ten sposób reklamowania  jest  najbardziej  efektywny.  Mimo to wynik 
takiej reklamy nie jest tak przewidywalny jak reklamy komercyjnej,  ponieważ 
na decyzje wyborców mają wpływ nie tylko kreowane wizerunki czy głoszone 
slogany i dlatego nawet najdroższa, prowadzona przez najlepszych specjalistów 
reklama polityczna nie gwarantuje wyborczego zwycięstwa.

*** 

Czym  więc  jest  reklama?  Wiarygodnym  źródłem  informacji  o 
produktach i usługach? Skutecznym sposobem napędzania gospodarki? Metodą 
finansowania  mediów?  Wspieraniem  różnych  rodzajów  pożytecznej 
działalności?  Narzędziem aktywizacji  konkurencji?  Sposobem wpływania  na 
opinię  publiczną?  Przekonywaniem  o  słuszności  pewnych  sądów? 
Kształtowaniem  opinii  o  osobach  i  organizacjach?   A  może  oszukiwaniem 
odbiorców  reklamy  i  wprowadzaniem  ich  w  błąd?  Wzbudzaniem 
nieuzasadnionych  lub  nadmiernych  potrzeb  konsumpcyjnych?  Manipulacją 
konsumentami poprzez oddziaływanie na emocje? Ogłupianiem osób podatnych 
na sugestię?

Oczywiście reklamy są tym wszystkim (chociaż nie tym wszystkim na 
raz), w zależności od tego, kto, co i dlaczego reklamuje. Można powiedzieć, że  
ludziom serwuje  się  takie  reklamy,  jakim pozwalają  się  uwieść.  Prawdziwe 
wydaje  się  więc  stwierdzenie:  „Pokaż  mi  reklamy  dominujące  w 
społeczeństwie,  w którym żyjesz,  a powiem ci,  jakie  to  jest  społeczeństwo”. 
Jeśli jednak przeważają reklamy manipulacyjne i ogłupiające, to wcale tak nie 
musi być. Tylko od nas zależy nadejście czasów, gdy reklamy będą źródłem 
wyłącznie  rzetelnej  informacji,  bo  tylko  my  mamy  wpływ  na 
reklamodawców poprzez naszą reakcję na te reklamy.       
Hasło opracowano w 2009 roku. Powrót do spisu treści  . 

Relatywizm
Aby dobrze wyjaśnić czym jest relatywizm, warto najpierw zdefiniować 

jego  przeciwieństwo,  tj.  absolutyzm.  Jest  to  pogląd,  według  którego  różne 
wyznawane przez człowieka wartości, a zwłaszcza takie wartości najwyższe, jak 
prawda, dobro czy piękno – mają charakter absolutny. Co to znaczy? Znaczy to, 
że wartości  te  są  traktowane  jako wieczne,  nienaruszalne,  wciąż takie  same,  
niezależnie od indywidualnych zapatrywań czy poglądów różnych zbiorowości, 
ani  od  okoliczności  im  towarzyszących.  Zwolennicy  absolutyzmu  uważają 
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również,  że  owe  wartości  są  niezmienne  w  czasie,  a  więc  nie  podlegają  
ewolucji. 

Relatywizm jest  zaprzeczeniem absolutyzmu.  Jest  to  pogląd  w myśl 
którego  wartości  poznawcze,  etyczne  czy  estetyczne  mają  charakter 
względny, tj. zależą od miejsca, czasu i okoliczności, a nawet od subiektywnego 
pojmowania rzeczy. Innymi słowy, relatywizm polega na głoszeniu poglądu, że 
wszystko zależy od układu odniesienia. Znajduje on swoje odzwierciedlenie w 
różnych  dziedzinach  ludzkiej  działalności,  takich  jak  filozofia  (a  zwłaszcza 
teoria poznania), etyka, czy estetyka, a także w różnych dziedzinach nauki. W 
fizyce jest reprezentowany m. in. przez teorię względności Alberta Einsteina. 

Relatywizm,  jako  pogląd  filozoficzny,  istnieje  już  od  bardzo  dawna. 
Jego najwybitniejszym przedstawicielem w starożytności był Heraklit z Efezu, 
który  głosił,  że  wszystko  jest  względne  i  podlega  nieustannym  zmianom. 
Według Heraklita, ponieważ „wszystko płynie”,  „nie można wejść dwa razy do 
tej  samej  rzeki”.   Relatywizm głosili  również  sofiści  i  sceptycy.  W czasach 
nowożytnych  dominował  w  filozofii  oświecenia.  Poczynając  od  XIX  wieku 
przejawiał się również w różnych teoriach, takich jak biologizm, historycyzm,  
socjologizm czy psychologizm. Obecnie ma również wielu zwolenników wśród 
filozofów, pisarzy, naukowców.

Relatywizm  stale  przenika  różne  dziedziny  ludzkiej  aktywności.  W 
filozofii przejawia się przede wszystkim poprzez teorię poznania. Relatywizm 
epistemologiczny728  wyraża  się  w  zaprzeczaniu  możliwości  pełnego, 
absolutnego poznania  rzeczywistości  i  utrzymywaniu,  że wszelkie prawdy są 
względne.  Jego  zwolennicy  twierdzą,  że  proces  obserwacji  zależy  od  cech 
umysłu  i  narządów  zmysłowych  poznającego  podmiotu,  od  środowiska 
społecznego (konwencjonalizm) czy od warunków historycznych (historycyzm). 
Dlatego  uważają  oni,  że  nie  istnieje  obiektywne  kryterium  prawdy.  Mocne 
argumenty  na  rzecz  relatywizmu  epistemologicznego  przyniosła  fizyka 
kwantowa, a zwłaszcza tzw. „zasada nieoznaczoności Heisenberga”, która głosi 
niepewność poznania w mikroświecie729. 

W  estetyce  relatywizm  wyraża  się  w  poglądach  zaprzeczających 
istnieniu  stałych,  niezmiennych,  powszechnie  uznawanych  wartości 
estetycznych  oraz  możliwości  ustalenia  obiektywnego  i  powszechnego 

728 Epistemologia to inaczej teoria poznania.
729 Na przykład,  że  nie  jest  możliwy jednoczesny dokładny pomiar  położenia  i  pędu  cząstek 

elementarnych. Poziom niepewności określa tzw. stała Plancka. Wynika to w istocie z faktu,  
że każdy pomiar  wprowadza zaburzenia  do obserwowanego układu,  wywierając wpływ na 
mierzoną wielkość. Przy badaniach makroskopowych daje się uczynić ten wpływ pomijalnym, 
w mikroświecie nie jest to możliwe.
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kryterium  oceny  dzieł  sztuki.  Oznacza  to  rezygnację  z  pojęcia  absolutnego 
piękna na rzecz mniemania, że piękne jest tylko to, co się komuś podoba. 

Zmienność  mód,  trendów,  upodobań  w  ciągu  dziejów  zdaje  się 
świadczyć za względnością w pojmowaniu tego co pociąga i zachwyca, a także 
za  zmiennością  kryteriów  oceny  piękna  i  brzydoty.  Takie  potwierdzenie 
estetycznego  relatywizmu  jest  nam  stale  dostarczane  począwszy  od  czasów 
starożytnych aż do chwili obecnej. Dotyczy to zwłaszcza dwudziestego wieku, 
gdzie tylko jedno pokolenie miało możliwość doświadczać wielokrotnych zmian 
wzorców  piękna  zwłaszcza  w  kulturze  masowej.  Również  na  przestrzeni 
ostatnich stu lat następowały wielkie zmiany w dziedzinie obyczajowości. To,  
czego  nie  wypadało  robić  jeszcze  kilkadziesiąt  lat  temu,  dziś  uchodzi  za 
normalne.

Najbardziej kontrowersyjny jest tzw. relatywizm etyczny. Jest to pogląd 
głoszący, że wartości etyczne, zasady moralne są względne i zależą od miejsca,  
czasu,  warunków  w  których  są  stosowane  i  od  tego,  przez  kogo  są 
wypowiadane.  Zwolennicy tego  poglądu  twierdzą,  że  to  co  dla  jednego  jest  
dobre, dla drugiego może być złe. Uważają oni ponadto, że oceny moralne są 
uwarunkowane historycznie i  społecznie. Zmieniają się one w ciągu dziejów, 
zależą również od położenia geograficznego na Ziemi, a nawet od konkretnego 
kraju  czy  regionu.  Według  relatywizmu  etycznego,  dwa  sprzeczne  ze  sobą 
moralne osądy mogą być jednocześnie prawdziwe lub jednocześnie fałszywe.

Należy tu jednak wyraźnie podkreślić, że czym innym jest relatywizm 
moralny  jako  zjawisko,  a  czym  innym  wykorzystywanie  go,  czy  wręcz 
zasłanianie się nim aby usprawiedliwić własne uczynki. 

A  oto  kilka  przykładów.  Przykład  pierwszy  dotyczy  zmienności  w 
czasie upodobań muzycznych. Niemal przez cały XIX wiek ideałem piękna w 
muzyce  rozrywkowej  był  walc.  Grany  był  zarówno  na  wielkich  salach 
koncertowych jak i w lokalach gastronomicznych i tancbudach. Walce tworzyli 
wielcy kompozytorzy muzyki  poważnej,  między innymi  Chopin,  Czajkowski, 
Gounod,  Schubert,  Weber,  a  także  twórcy  ówczesnej  muzyki  rozrywkowej, 
operetek,  wodewili,  jak  Strauss,  Offenbach,  Lehar.  Walc  stał  się  bardzo 
popularnym  tańcem  towarzyskim  i  był  grany  wszędzie  i  przez  wszystkich. 
Księgarnie  były pełne wydań nutowych  coraz to nowszych walców, a ludzie 
nucili w domu i na ulicach najświeższe przeboje. W dwudziestym wieku rytmy 
nieparzyste w muzyce rozrywkowej zostały stopniowo wyparte przez utwory na 
cztery czwarte,  wywodzące się  z jazzu czy rock-and-rolla.  Dziś w radio i  w 
telewizji  królują prawie wyłącznie  rytmy parzyste,  a tzw. „muzyka rockowa” 
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stała  się  czymś  powszechnym,  wiodącym  i  najczęściej  słuchanym  czy 
śpiewanym. Walc, chociaż nie został całkiem zapomniany, poszedł w odstawkę.

Drugi przykład wiąże się z ewolucją obyczajów. Jeszcze na początku 
XX  wieku  fotografia  młodej  kobiety  siedzącej  z  rozkraczonymi  nogami 
wydrukowana  w  gazecie  odbierana  byłaby  bardzo  negatywnie,  przez  wielu 
uważana byłaby wręcz za nieprzyzwoitą.  Na początku XXI wieku jest  to już 
norma  niemal  we  wszystkich  czasopismach  ilustrowanych,  nie  tylko  tych 
erotycznych. 

Trzeci przykład dotyczy przestępstwa przeciw obyczajności. Pod koniec 
XIX wieku w Wielkiej  Brytanii  praktyki  homoseksualne były przestępstwem 
zagrożonym  karą  więzienia,  czego  doświadczył  np.  Oscar  Wilde,  którego 
skazano za uprawianie homoseksualizmu na dwa lata ciężkich robót. Dziś geje i  
lesbilki  mają  własne kluby i  związki,  organizują  marsze i  demonstracje,  a w 
niektórych krajach pozwala im się nawet na zawieranie związków małżeńskich i 
na adopcję dzieci.

Czwarty  przykład  ilustruje  zmienność  kryteriów  estetycznych.  W 
pierwszej  połowie  XX  wieku  tatuowali  się  głównie  mężczyźni,  przeważnie 
więźniowie i marynarze, a sam tatuaż uważany był za wyraz prymitywizmu jego 
właściciela,  a  czasem nawet  dewiacji  psychicznej730.  Pod  koniec  XX  wieku 
tatuowała się już większość gwiazd obojga płci, a szczególnie muzycy rockowi, 
zachęcając do tego samego swoich fanów. Do dnia dzisiejszego tatuaż ma wciąż 
wielu zwolenników i jest uważany za bardzo pożądaną ozdobę ciała. 

Piąty  przykład  dotyczy  przemian  w  dziedzinie  mody.  W  pierwszej 
połowie XX wieku kolczyki  nosiły wyłącznie  kobiety i  wyłącznie  w uszach. 
Inne sposoby ich używania były nie do pomyślenia. Począwszy od lat 90-tych 
XX wieku tzw. piercing jest  lansowany przez idoli  kultury masowej  i  coraz 
częściej  noszony  przez  obie  płcie  w  różnych  dziwnych,  także  intymnych 
miejscach. 

Szósty  przykład  dotyczy  relatywizmu  geograficznego.  W  niektórych 
krajach Europy,  takich jak Belgia i Holandia, eutanazja uważana jest za czyn 
szlachetny  i  jest  dozwolona  przez  prawo.  W  wielu  innych  państwach  tego 
kontynentu jest przestępstwem podlegającym karze więzienia. To samo dotyczy 
legalności posiadania narkotyków. W Stanach Zjednoczonych  Ameryki to, czy 
dany czyn jest przestępstwem, czy też nie, zależy od konkretnego stanu. Np. w 
stanie  Oregon  można  było  mieć  niewielkie  ilości  marihuany  do  użytku 
osobistego,  a  w wielu  innych  stanach  szło  się  za  to  do  więzienia.  Stosunek 

730 Były nawet głoszone teorie, że pragnienie tatuowania się jest wywołane odosobnieniem, jak to  
ma miejsce wśród więźniów czy marynarzy.
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seksualny  dorosłego  z  osobą  szesnastoletnią  w  niektórych  stanach  jest  
dopuszczalny,  a w innych (często graniczących z takimi  stanami)  kończy się  
karą więzienia731. W stanie Nowy Jork posiadanie broni palnej bez zezwolenia 
jest przestępstwem, a w stanie Texas jest czymś dozwolonym i powszechnym. 

Siódmy  przykład  związany  jest  z  odmiennym  podejściem  do 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce przed i po zmianach ustrojowych. W 
okresie  rządów  komunistów  wydziały  komunikacji  odmawiały  rejestracji 
pojazdów z wymalowanymi na nich różnokolorowymi obrazkami, malowidłami. 
Trudności w dopuszczeniu do ruchu miały wozy trójkolorowe lub nawet tylko 
dwukolorowe.  Tłumaczono  to  tym,  że  takie  wehikuły  przyciągałyby  uwagę 
pieszych  i  kierowców,  zmniejszając  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  i 
prowadząc do wypadków. Jednak już w latach dziewięćdziesiątych na ulicach 
zaczęło się pojawiać coraz więcej pojazdów wymalowanych w różnokolorowe 
reklamy, często przesadnie wyraziste i jaskrawe, których głównym celem było 
przyciąganie  uwagi.  Przedsiębiorstwa  zaczęły ozdabiać  w taki  sposób  swoje 
firmowe samochody, a tramwaje pokrywały się tego rodzaju malunkami od kół 
po dach i na całej  swojej długości. Argument komunikacyjnego bezpieczeństwa 
został całkowicie zignorowany. Dlaczego? No cóż, skoro w ten sposób można 
zarobić duże pieniądze...  Biznes to biznes. 

Mimo,  że  relatywizm  wydaje  się  być  faktem,  wielkie  religie 
monoteistyczne  stoją  na  gruncie  absolutyzmu,  zwłaszcza  w  dziedzinie 
moralności.  Szczególną  rolę  odgrywa  tu  kościół  katolicki,  który  trzyma  się 
bardzo  mocno  i  stanowczo  głoszonych  zasad  uważanych  za  absolutne  i 
niezmienne.  Tym,  którzy  próbują  widzieć  te  zasady  trochę  inaczej, 
przedstawiciele  tego  kościoła  zarzucają  subiektywizm,  minimalizm, 
indywidualizm,  permisywizm,  konwencjonalizm  czy  relatywizm.  Według 
teologii katolickiej absolutyzm moralny jest konsekwencją niezmienności praw 
ustanowionych  przez  Boga.  Kościół,  pilnując  tradycji  i  przeciwstawiając  się 
wszelkim zmianom,   stoi  na  straży  tych  praw.  Absolutyzm  zapewnia  temu 
kościołowi  sztywność  teologii  i  nienaruszalność  hierarchicznego  systemu. 
Zakłada się tu, że Bóg jest niezmienny w swych postanowieniach i wszystko co 
miał  do  objawienia,  zostało  już  przekazane  przez  proroków  i  utrwalone  w 
pismach.  Rola  kościoła  polegała  na zebraniu,  selekcji  i  swoistej  interpretacji  
tych pism, co doprowadziło do ustanowienia tzw. dogmatów wiary. Uważa się, 
że ponieważ kościół tworząc je, działał pod natchnieniem Ducha Świętego, są  
one de facto ustanowione przez Boga.

731 Szczególnie stan Kalifornia jest pod tym względem bardzo restrykcyjny. 
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Niestety, z przykrością trzeba stwierdzić, że ta cała teoria absolutyzmu 
moralnego, osadzona na niezmienności objawienia i niezmienności tradycji, ma 
niewiele wspólnego z prawdą historyczną. Kościół, który wciąż powołuje się na 
niezmienność swoich tradycji,  w ciągu swoich dziejów wielokrotnie zmieniał 
poglądy  na  to,  co  dobre,  a  co  złe.  Wojny  krzyżowe,  w  wyniku  których 
mordowano wyznawców innych religii, a wielu ich uczestników wzbogacało się 
na  wojennych  łupach,  uważane  były  za  słuszne,  a  nawet  za  święte.  Dla  ich 
usprawiedliwienia  wykorzystano  ideę  św.  Augustyna  o  „przemocy  za 
przyzwoleniem boskim”. Paradoksalne jest, że do dnia dzisiejszego uważa się 
poglądy innego świętego i  zarazem doktora kościoła,  Tomasza z Akwinu,  za 
podstawowy normatyw teologii katolickiej. Ale przecież to właśnie ten człowiek 
wypracował  teologiczne  podstawy  dla  działania  inkwizycji,  które  zawarł  w 
Summa theologiae. Twierdził  on tam, że heretyków nie należy tolerować, ale 
należy ich karać śmiercią. I rzeczywiście wielu z nich zginęło. Nierzadko ludzie 
płonęli  na  stosie  tylko  dlatego,  że  myśleli  inaczej  niż  żądał  tego  kościół 
katolicki. Przykładem może być Giordano Bruno, który zginął m. in. za to, że 
skłaniał się ku panteizmowi, wierzył w reinkarnację i popierał heliocentryczną 
teorię Kopernika. Ofiarami inkwizycji stawali się nie tylko członkowie innych, 
niekatolickich wyznań czy sekt,  ale uczeni,  teologowie,  a także często ludzie 
niewygodni dla władz kościoła, czy lokalnych społeczności katolickich, których 
w ten sposób chciano się pozbyć. Za przykład niech posłuży tu Jan Hus, którego 
podczas soboru w Konstancji  podstępnie uwięziono, postawiono przed sądem 
inkwizycyjnym  i  spalono.  To  co  wyprawiano  z  heretykami  w  Hiszpanii 
przechodzi już ludzkie pojęcie. Można by również nazwać bestialstwem czyny,  
jakich dopuszczano się wobec kobiet oskarżanych o czary.

Wobec  powyższego  nasuwa  się  następujące  pytanie:  Czyż  nie  jest  
dobitnym przykładem relatywizmu moralnego uznawanie za świętego i czczenie 
kogoś,  kto  wypracował  podstawy  eksterminacji  pewnej  kategorii  ludzi  o 
odmiennych poglądach? 732 

Niezależnie  od  tego,  czego  by  sobie  życzyli  fundamentaliści  różnej 
maści, relatywizm w tym świecie fizycznym jest faktem i dotyczy wszystkich 
dziedzin  życia.  Jego  powodem  jest  to,  iż  wykreowana  rzeczywistość  jest 

732 Gdy w dwudziestym  wieku  uczynił  to  Hitler  w odniesieniu  do  Żydów,  świat  ogłosił  go 
zbrodniarzem. Czy w trzynastym wieku prawo boże było inne i pozwalało zabijać myślących 
inaczej? Gdy uznamy, że nie, to należałoby tak samo potraktować Tomasza z Akwinu. Gdy 
jednak  uznamy,  że  tak,  to  trzeba  by  go  usprawiedliwić  –  ale  wtedy  jest  to  relatywizm. 
Oczywiście nie możemy patrzeć na św. Tomasza wyłącznie z perspektywy naszych czasów i w 
gruncie  rzeczy  musimy  go  usprawiedliwić,  akceptując  względność  kryteriów  interpretacji 
przykazania „Nie zabijaj”. Musimy pogodzić się z tym, że on uważał za słuszne to, co w jego  
czasach powszechnie uznawano za słuszne.
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zanurzona w stale zmieniającej się różnorodności zawierającej przeciwieństwa. 
Nic, co istnieje,  nie trwa wiecznie.  Właściwie jedyną  niezmienną rzeczą jest  
prawo zmiany.  Wtajemniczeni  twierdzą, że nawet Bóg się zmienia. Tak musi 
być.  Stagnacja  to martwota,  zmienność to Życie,  którego sens, urok i  powab 
tkwi w tym, że wciąż jest inne. Dlatego to co dobre było wczoraj, nie jest już 
takie dziś. To co uważano za piękne przed laty, dziś nie wzbudza już emocji. To 
co niegdyś  wydawało  się  prawdziwe,  obecnie  nie  jest  już  za  takie uważane. 
Prawda  jest  również  stale  zmieniającym  się  procesem.  Złożoność  i 
wielowymiarowość wszystkiego powoduje, że każdą rzecz można ujrzeć z wielu 
różnych  punktów  widzenia.  Na  wszystko  można  spoglądać  z  różnych 
perspektyw. Nierzadko to, co z jednej strony wydaje się czarne, z drugiej jawi  
się jako białe. Sprawę jeszcze pogłębia fakt, że nic, co pochodzi z tego świata,  
nie  znaczy samo przez się733.  To  my nadajemy wszystkiemu znaczenie,  a  że 
nasze  spojrzenia  na  rzeczywistość  bywają  różne,  stąd  wrażenie  względności 
wszystkiego. Relatywizm jest więc rezultatem ograniczonego oglądu, widzenia 
rzeczy  w  różnych  perspektywach,  oceny  rzeczywistości  w  oparciu  o  różne 
układy odniesienia.  Np. jeśli obiektem, do którego odnosimy ruch jest Ziemia, 
to  prawdziwe  jest  twierdzenie,  że  Słońce  się  wokół  niej  kręci.  Jeśli  jednak 
układem odniesienia jest Słońce, to prawdą jest, że to Ziemia się porusza wokół  
Słońca i wokół własnej osi. Żadne z tych twierdzeń nie jest fałszywe, to tylko 
opis ruchu  jest względny.

Może  warto  przyjrzeć  się  nieco  dokładniej  temu  zjawisku  na 
przykładzie  relatywizmu  poznawczego.  W  tym  celu  posłużmy  się  znaną 
opowieścią o badaniu słonia po ciemku. Jeden z badaczy,  który dotknął jego 
ogona, powiedział: „słoń to lina”. Inny, dotknąwszy jego nogi powiedział: „słoń 
to  kolumna”.  Jeszcze  inny,  po  dotknięciu  trąby  orzekł:  „słoń  to  rura”.  Te 
cząstkowe rezultaty obserwacji  wydają  się  być  ze  sobą  sprzeczne.  Jednak w 
rzeczywistości  każdy  obserwator  na  swój  sposób  miał  rację,  ale  pozorne 
sprzeczności biorą się stąd, że wyniki ich badań były fragmentaryczne. Słoń jest  
taki,  jaki  jest,  a  relatywne  wydają  się  być  jedynie  cząstkowe  rezultaty jego 
obserwacji w ciemności. Ale to, że każdy postrzega słonia inaczej, jeden jako 
rurę, drugi jako linę, a trzeci jako kolumnę, nie oznacza, że słoń jest względny,  
to  tylko  wyniki  jego  obserwacji  mogą  wydawać  się  relatywne.  Słoń  jest  
całością, na którą składają się jego części, takie jak głowa, tułów, uszy, trąba, 
ogon,  nogi,  itp.  Aby  go  zobaczyć  w  całości,  wystarczy  go  tylko  właściwie 
oświetlić. Niestety, często brakuje nam światła. Z prawdą jest tak samo, jak z 
tym  słoniem.  Jest  ona  wielowymiarową  jednością,  która  zawiera  wiele 
składowych,  zależnych  od  wielu  czynników,  np.  od  czasu,  miejsca  i  
perspektywy obserwacji, od warunków, w jakich badanie jest przeprowadzane, 

733 Świat fizyczny jest więc relatywny.
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od wiedzy i kwalifikacji badacza, od użytych przyrządów, itp. Problem pojawia 
się  wtedy,  gdy  dwóch  badaczy  jakiejś  prawdy  dostrzega  dwie  różne  jej  
składowe,  których  nie  da  się  porównać  ani  sprowadzić  do  wspólnego 
mianownika i które wydają się przez to sprzeczne. Próby zaakceptowania tych  
dwóch różniących się punktów widzenia na tą samą przecież prawdę prowadzą 
zwykle  do postulatu  relatywizmu.  Badacze owi  często nie  dostrzegają,  że to 
tylko są dwie strony tego samego medalu. Zatem relatywizm epistemologiczny 
jest zawsze rezultatem fragmentarycznej obserwacji, niepełnego oglądu. Jeżeli 
prawdę absolutną porównać do wektora w przestrzeni wielowymiarowej, to jego 
współrzędne, stanowiące pewne prawdy cząstkowe, mogą się wydawać nie do 
pogodzenia, stąd też niektórzy tłumaczą te pozorne sprzeczności relatywizmem 
poznawczym734. 

Istnieje  więc  prawda absolutna,  która  jest  wielowymiarowa.  Nasz 
sposób  patrzenia  na  rzeczywistość  jest  niedoskonały,  dlatego  zwykle  nie 
dostrzegamy całej  prawdy,  ale  tylko  jej  niektóre  jednowymiarowe  składowe, 
które  wydają  się  być  relatywne.  Jednak  relatywizm  poznawczy  jest  tylko 
pewnym  złudzeniem,  wynikającym  z  niedoskonałego  oglądu.  W  miarę 
rozwoju procesu naszego wzrostu, poszerza się nasza perspektywa widzenia i 
zaczynamy dostrzegać coraz więcej tych składowych. Obraz prawdy dzisiejszej  
zastępujemy  wizerunkiem  prawdy  jutra.  Widzimy  ją  już  wtedy  pełniej  i 
dokładniej. 

Jaka jest więc rzeczywistość, relatywna czy absolutna? Odpowiedź 
brzmi: i taka i taka, zależnie od sposobu oglądu. Zatapiając się w szczegółach 
i zawiłościach rzeczy należących do konkretnego czasu i przestrzeni pogrążamy 
się w różnych iluzjach, które oceniamy na swój sposób. Dochodzimy wtedy do 
wyników relatywnych, co ostatecznie prowadzi do wniosku, że względność jest  
faktem. Jednak jest to tylko złudzenie. Ci, którzy potrafią patrzyć na wszystko z 
szerokiej  perspektywy  wieczności,  widzą  całość  jako  prawdę  absolutną.  Tą 
dwoistość spojrzenia  na To Co Jest  niektórzy nazywają  „boską dychotomią”. 
Bóg  jest  tym  nieporuszonym,  który  wszystko  wprawia  w  ruch,  tym 
niezmiennym,  w którym wszystko się  nieustannie  zmienia,  tą  nicością,  która 
wszystko zawiera. Jego kreacje widziane w niepełnym oglądzie wydają się być 
relatywne, jednak On sam, jako całość, jest Absolutem. 

Zatem na najwyższym poziomie relatywizm nie istnieje. To Co Jest 
po prostu jest, takie jakie jest735. Jednak to co ludzie widzą, może być relatywne, 
ponieważ  widzenie  na  niskim  poziomie  bywa  subiektywne,  indywidualne  i 
zależne od stopnia zrozumienia. Niektórzy przy tym nakładają sobie klapki na 
734 Ci, którzy posuwają się jeszcze dalej i twierdzą, że pełne poznanie w ogóle nie jest możliwe,  

to już nie relatywiści – to agnostycy.
735 Wspaniale zostało to wyrażone w biblijnych słowach: „Jestem, który jestem”.
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oczy,  a  inni  wręcz patrzą,  a nie  widzą,  słuchają,  a nie  słyszą.  Jednak każdy 
usiłuje  dostrzec  jakąś  cząstkę  prawdy ze swojej  indywidualnej  perspektywy,  
nadając temu co widzi własne znaczenie. Stąd relatywizm. 
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Religijność
Człowiek religijny to ten, który wypełnia nakazy swojej religii, zwykle z 

głęboką  wiarą  w ich  sens.  Religijność  jest  więc  przede  wszystkim praktyką 
dawania świadectwa swojej wiary, poprzez stosowanie się do nauk danej religii. 
Wypełnianie nakazów jest zwykle obowiązkiem wyznawców większości religii. 
Np. w Kościele Katolickim, z uwagi na dogmat nieomylności w sprawach wiary 
i moralności, każdy katolik jest obowiązany „przylgnąć posłuszeństwem wiary”  
do  tego,  co kościół  „podaje  do  wierzenia  jako  objawione  przez Boga”736 W 
wielu sektach wymaga się nie tyle wiary w dogmat, co w mistrza, bowiem żąda 
się  uznania  przywódcy  sekty  za  bezwzględny  autorytet  i  całkowitego 
podporządkowania temu „guru”. Tak czy inaczej, religijność zawsze prowadzi 
do  ugruntowania  się  pewnego  systemu  przekonań  opartych   na  wierze  w 
dogmaty wzmacnianej przez wiarę w autorytety. Człowiek religijny spełnia więc 
wszystkie nakazy swojej  religii,  a  w szczególności  uczestniczy w nakazanych 
ceremoniach  i  obrzędach.  Czy  wobec  takich  obwarowań  i  ograniczeń  jest 
jeszcze w takim kimś miejsce na wiarę w Boga? Oczywiście że tak, ale nie jest  
to  zwykle  wiara  w takiego Boga „jaki  jest”  lub  „jaki  być  może  jest”,  ale  w 
takiego  „jaki  powinien  być  wedle  dogmatu”.  Tak  więc  prawowierny 
muzułmanin wierzy,  że Bóg jest  jeden i  ludowy hinduistyczny politeizm czy 
henoteizm  uważa  za  straszną  herezję;  nie  może  nawet  zaakceptować 
chrześcijańskiej Trójcy Świętej. Chrześcijanin wierzy w to, że Bóg jest w trzech 
osobach  ale nie  może  pojąć,  jak  wykształcony  Hindus  może  wierzyć  w 
nieosobowego  Boga.  Z kolei  wykształcony  Hindus  uważa,  że  wierzyć  w 
osobowego  Boga,  to  mieć  niższego  rzędu  wyobrażenie  Boga  i  że  jest  to 
świadectwo  niedojrzałości  duchowej.  Oczywiście  nie  wszyscy  wierzący 
zagłębiają  się w zawiłości  nauk głoszonych przez ich religie. Jednakże każdy 
głęboko  religijny  człowiek  wierzy  w jeden  podstawowy metadogmat:  „Moja 
religia  jest  prawdziwa”.  Tej  wierze  zwykle  towarzyszy  pewna  uczuciowa 
podstawa. Takie podejście do religii często implikuje bezwarunkowe przyjęcie  
dogmatów szczegółowych, nawet bez ich pełnego zrozumienia.  

Należy koniecznie odróżnić pojęcia religii i religijności od wiary i bycia 
wierzącym. Nie każdy bowiem człowiek wierzący jest religijny, a istnieją ludzie 
religijni,  którzy mają  wiarę niepełną.  Istnieją  bowiem dwa typy wiary:  wiara 

736 Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, 1994, akapit 890-891, s. 222.
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podstawowa i  wiara w system religijny (nadbudowę).  Wiara  podstawowa nie 
odwołuje  się  do  wielości  rytuałów  ani  dogmatów,  ani  też  nie  polega  na 
umysłowych spekulacjach. Jest ona odpowiedzią na wołanie ducha. Polega na 
głębokiej  wierze  w „Tego Który Jest”,  w Boga prawdy i  miłości,  stanowiąc 
świadectwo  wysokiego  rozwoju  duchowego.  Wiara  podstawowa  jest  więc 
podobna u wszystkich, niezależnie od tego, czy i z jaką religią są związani. Jej 
esencja jest zawarta w niektórych skierowanych do Boga modlitwach, np. tej,  
znanej  z  literatury  starożytnych   Indii  i równocześnie  najczęściej  cytowanej 
współcześnie737:

Od złego prowadź mnie do dobrego,
od ciemności prowadź mnie do światłości,
od śmierci prowadź mnie ku nieśmiertelności!

 
(Bryhadaranjaka-upaniszad 1,3)

Ta  modlitwa  może  być  chyba  zaakceptowana  przez wszystkie  religie 
świata! Podobną rolę mogłoby być może pełnić chrześcijańskie „Ojcze nasz”. 
Ale już np. „Symbol apostolski” zupełnie by się do tego nie nadawał. Zawiera 
on  bowiem  elementy  religijnego  systemu.  Wiara  deklarowana  w ”Symbolu 
apostolskim” nie jest więc wiarą podstawową, jest to wiara w system. Podobnie 
islamskie wyznanie wiary („Nie ma Boga prócz Allacha...”)  jest   wyznaniem 
wiary w system. Ciekawe, że te dwa wymienione rodzaje wiary nie muszą ze 
sobą  współistnieć.  Można  mieć  głęboką  wiarę  podstawową,  a  nie  wierzyć 
w jakikolwiek  istniejący  system  religijny.  Zdarza  się  to  najczęściej  u ludzi 
rozwijających się duchowo, którzy nie szukają prawdy w rytuałach i dogmatach, 
ale szukają jej poprzez Ducha. W skrajnym przypadku może to nawet prowadzić 
do porzucenia religii, z równoczesną głęboką wiarą i całkowitym oddaniem się 
Bogu. Taką możliwość opisuje Bhagavad-Gita (Bhagavad-Gita, 18,66), ale jest 
ona udziałem tylko  nielicznych.  Może być  i odwrotnie,  tj.  można wierzyć  w 
system religijny bez wiary podstawowej. Ten rodzaj religijności jest udziałem 
wielu. Dotyczyć to może też tych, którzy z teologią są związani profesjonalnie. 
Np.  filozof  i  zakonnik  Józef  Bocheński  na  krótko  przed  śmiercią  przyznał 
publicznie w jednym z wywiadów telewizyjnych, że był okres w jego życiu, gdy 
nie  miał  wiary  podstawowej,  wierząc  równocześnie  w  system.  Religijność 
zawsze   więc  opiera  się  na  wierze  w  system,  ale  nie  zawsze  musi  jej  
towarzyszyć wiara podstawowa. 

737 Tekst zaczerpnięto z książki: Helmer Ringgren, Åke V. Ström, Religie w przeszłości i w dobie 
współczesnej, Książka i Wiedza, 1975, s. 358.
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Bycie religijnym zwykle jest zjawiskiem ze wszech miar pozytywnym. 
Dzięki  religii  wzbogacają  się  ludzkie  uczucia  i  rozwija  się  sfera  duchowa.  
Życie człowieka religijnego staje się bardziej uporządkowane poprzez poddanie 
go  kontroli  i  ograniczeniom wynikającym  z religijnych  nakazów i  zakazów. 
Człowiek taki  przestrzegając  prawa moralnego głoszonego przez swą religię,  
rozwijając  cnoty i  pełniąc  dobre czyny,  zwykle  staje  się wzorem dla innych.  
Religijność  wiąże  się  z uczestnictwem  w  jakiejś  wspólnocie,  sprzyja  więc 
integracji  ludzi.  Religia  pozwala  na  szybkie  zaspokojenie  ludzkiej  potrzeby 
szukania prawdy, zwykle bez większego wysiłku, oferując gotowe odpowiedzi. 
Daje  również  wierzącym poczucie  bezpieczeństwa.  Systemy religijne  mówią 
ludziom co dobre a co złe, w co mają wierzyć, jak mają żyć, itp. U wielu ludzi, 
na  pewnym etapie  ich  rozwoju,  postawy życiowe,  w tym poglądy religijne,  
zależą przede wszystkim od instytucji  aktualnie sprawującej  władzę (również 
duchową). Ludzie ci są niezmiernie przywiązani do określonych praw, rytuałów, 
gestów,  form czy języka.  Dla  takich  ludzi  bycie  religijnym staje  się  niemal 
koniecznością. Zwykle wiąże się to jednak tylko z wiarą w system. Jest jednak 
szczególnie  korzystne,  jeżeli  człowiek  religijny  potrafi  połączyć  wiarę 
podstawową  z  wiarą  w system.  Wiara  podstawowa  jest  bowiem tym,  co  w 
sposób szczególny zbliża do Boga. Tak więc wówczas słowo „religia” staje się 
tym, co etymologicznie znaczy (z łac. re – ponownie, ligio – związać, zacieśnić), 
a „religijność” staje się odnawianiem związku z Bogiem.

Niestety,  religijność  czasem  wiąże  się  z  pewnymi  aspektami 
negatywnymi.  Jednym  z nich  jest  np.  koncentracja  życia  religijnego  na 
nawykowym, mechanicznym traktowaniu obrzędów i rytuałów, tj. na religijnej  
nadbudowie,  bez   wiary  podstawowej,  co  w skrajnych  przypadkach  może 
przybrać postać bigoterii. Innym jest dosłowne pojmowanie mitologii, która w 
mniejszym lub większym stopniu tkwi w każdej religii, co prowadzi do postaw 
fundamentalistycznych.  Zastąpienie  metadogmatu  „Moja  religia  jest 
prawdziwa”  innym  metadogmatem:  „Tylko  moja  religia  jest  prawdziwa  a 
wszystkie inne są fałszywe” wyzwala religijną nietolerancję a nawet wrogość. 
W imię takiego metadogmatu  prowadzono wojny religijne i palono na stosie 
heretyków. Stąd właśnie biorą się zwroty „naród wybrany”, „niewierny”, „kocia 
wiara”, „heretyk” oraz „poza kościołem nie ma zbawienia”, chociaż ten ostatni  
złagodzono w czasach współczesnych, rozszerzając definicję kościoła. Następne 
możliwe wypaczenia to pomieszanie religii  z magią i  kultywowanie różnych 
zabobonów. Jeszcze innym negatywnym aspektem religii  jest  próba projekcji  
religijnych dogmatów na inne dziedziny życia,  nie związane z religią, np. na  
naukę.  Mniemanie,  że  władza  kościelna  może  się  wypowiadać  o  faktach 
należących  do  dziedziny  nauki,  spowodowało  w przeszłości  wiele  zła.  Jego 
odrzuceniu dał wyraz Galileusz w słowach: „Pismo Święte uczy nas, jak dostać 
się do nieba, a nie jak niebo się obraca”.  
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Jest  niewątpliwe,  że  wszystkie  systemy  podlegają  ewolucji  idącej  w 
kierunku dostosowania się do zmian, a często i do ulepszenia tych systemów. 
Tak więc np. stare, niedoskonałe teorie naukowe są zastępowane nowymi, lepiej 
opisującymi rzeczywistość. Takim zmianom podlegają również obyczaje, prawo 
i wiele innych dziedzin życia człowieka. Zmianom podlegają również systemy 
religijne. Jak wynika z lektury Biblii, za czasów Mojżesza zbieranie chrustu w 
szabat można było przypłacić życiem, podczas gdy za czasów Jezusa naruszenie 
szabatu  kończyło  się  już  tylko  na  krytyce  ze  strony  faryzeuszy.  Galileusz 
przypłacił  głoszenie  poglądów  kopernikańskich  aresztem  domowym  (miał 
szczęście, bo niektórzy z tego powodu zginęli  na stosie),  ale pod koniec XX 
wieku został wreszcie przez kościół katolicki oczyszczony z zarzutów. 

Jednakże ewolucja  systemów religijnych jest  zwykle bardzo powolna, 
ponieważ systemy te zwykle dość mocno opierają się zmianom. Uzasadnienie 
takiej  postawy   jest  wzniosłe,  mówi  się  tu  najczęściej  o obronie  „depozytu 
wiary”,  „prawd  objawionych”,  „wartości”  i  zachowaniu  „tradycji”.  
W rzeczywistości nie zawsze jednak chodzi o obronę „prawdy objawionej przez 
Boga” czy „słowa bożego” zawartego w pismach, ale raczej ich dotychczasowej  
interpretacji.  Sprawa jest  szczególnie trudna wtedy,  gdy wprowadzanie zmian 
by wymagało zaprzeczenia istniejącym dogmatom.  Czasami  rzecz wydaje  się 
być  prawie  niemożliwa,  np.  zniesienie  zakazu  transfuzji  krwi  u  Świadków 
Jehowy.  Co  by wtedy powiedziały  matki,  które  zabroniły  przetaczania  krwi 
swoim  dzieciom  i  które  wskutek  tego  zmarły?  Podobnie  jest  i  z  innymi 
ugrupowaniami religijnymi. Wielu dogmatów nie można skorygować z dnia na 
dzień  tylko  dlatego,  że  zbyt  wielu  w nie  wierzy i ich  zmiana  lub  zniesienie 
spowodowałoby u wielu ludzi szok, protesty, a może nawet odłączenie się od 
kościoła.  Należy  tu  pewne  sprawy  właściwie  zrozumieć.  Konserwatyzm 
systemów religijnych nie jest jeszcze sam w sobie tak zupełnie, do końca zły. 
Pewna  stabilizacja  prawa  moralnego  i  innych  prawd  fundamentalnych  jest  
konieczna dla zachowania systemu. Wielu dostojników kościelnych obawia się 
bowiem,  że  gdyby  pozwolić  na  swobodne  reformy  systemów  religijnych,  
prawdopodobnie pojawiło by się tak wiele reformatorów i reform, że systemy te  
szybko by się rozpadły, a owi dostojnicy straciliby swoją władzę. W Kościele  
Katolickim  te  obawy  prawdopodobnie  wpłynęły  na  zahamowanie  procesu 
reform zainicjowanych przez Sobór Watykański II738. Jednak z drugiej strony, 
konserwatyzm  za  wszelką  cenę,  utrzymywanie  dogmatów  „na  siłę”  nawet 
wbrew odkrywanej prawdzie, jest wypaczeniem przeciwnego rodzaju. Dzieje się 

738 Oczywiście  nie  można  powiedzieć,  że  Kościół  wycofał  się  z  tych  reform,  bo  niektóre  
postulaty,  zwłaszcza  te,  które  dotyczą  ekumenizmu,  zostały w pełni  zrealizowane.  Jednak 
niektórzy uważali, że Sobór Watykański II to dopiero początek i że będzie jeszcze dalszy ciąg,  
który jednak  nie  nastąpił.  Kościół  nie  zmienił  swojego  stanowiska  w sprawie  kapłaństwa 
kobiet, celibatu księży, antykoncepcji (z wyjątkiem metod naturalnych), itp.
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tak nie ze względu na jakieś wyższe dobro, ale ze względu na pewne osoby. 
Ochrona  pewnych  autorytetów  staje  się  wówczas  ważniejsza  od  ochrony 
prawdy.  Tak  więc  członek  jakiejś  sekty  nie  może  zakwestionować  tego,  co 
powiedział  „guru”,  bo  jest  on  autorytetem ostatecznym.  Niestety,  również  i 
kościół katolicki sformułował dogmat o nieomylności Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła i papieża osobiście w sprawach wiary i moralności. Dziwny to dogmat 
i chyba  nie  akceptowany przez większość  religii  światowych.  Bhagavad-Gita 
mówi,  że  „w materialnym świecie  każda istota  jest  omylna”  [Bhagavad-Gita 
15,16]. Nawet Jezus w czasie swego ziemskiego bytowania przejawiał ludzkie 
słabości, gniew, trwogę. On też powiedział, że Ojciec jest większy od niego [J,  
14,28], a także nie pozwolił  się nazwać dobrym, twierdząc, że tylko Bóg jest  
dobry [Mk 10,17-18]. Jeśli więc nawet Jezus nie uważał się za dobrego, to czy 
ktokolwiek  ze  śmiertelnych  na  tej  ziemi  może  uważać  się  za  nieomylnego? 
Ponieważ nie  można  poddawać  w wątpliwość   tego co nieomylne,  wierzący 
musi  przyjmować  za prawdę  to co mu podano.  Prowadzi  to  do ograniczenia 
wolności wierzącego w poszukiwaniu prawdy. Wierzący może już tylko bronić 
ustalonych prawd wiary, dobierając argumenty do z góry założonej tezy. Taka 
wiara  staje  się  więc  „niereformowalna”  przynajmniej  w  sensie  możliwości 
indywidualnych  interpretacji  religii  oraz   wprowadzania  szybkich  zmian  do 
całego  systemu.  Możliwe  są  tylko  powolne  procesy  ewolucyjne,  trwające 
dziesięciolecia a nawet i stulecia.

Wydaje  się  więc,  że  do  najgorszych  cech  wielu  religii  można  by 
zaliczyć  to,  że  wymaga  się  od  ich  wyznawców  bezwarunkowego  uznania 
głoszonych  przez  nie  dogmatów,  oraz  rezygnacji  z poszukiwania  własnej 
prawdy.  Niejedna  religia  stara  się  przy  tym  przekonać  ludzi,  że  ma  ona 
odpowiedzi, których ci ludzie nie mają, podkopując przy tym ich wiarę w siebie  
i w możliwość  bezpośredniej  interakcji  z  Bogiem.  Jednocześnie  taka  religia 
często  kreuje  się  na  jedynego  pośrednika  między  Bogiem  i człowiekiem 
twierdząc,  że  tylko  ona  zapewnia  właściwy  rezultat  (np.  wymieniana  już 
katolicka formuła „poza kościołem nie ma zbawienia”). 

Największym  zatem  niebezpieczeństwem,  jakie  może  się  wiązać  z 
byciem religijnym,  jest  zamykanie się na przypływ prawdy i otaczanie się 
skorupą  przekonań narzuconych  przez  tę  religię.  Taki  stan  był  zawsze 
udziałem wielu niedojrzałych duchowo ludzi od zarania dziejów, niestety, dzieje 
się  tak  również  w  czasach  współczesnych.  Rozwój  duchowości  (wiary 
podstawowej), szukanie prawdy poprzez odwołanie się bezpośrednio do Boga, 
skutecznie przeciwdziała temu niebezpieczeństwu.   

Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.
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Rozwód
Rozwód  to  rozwiązanie  małżeństwa,  pozwalające  rozwiedzionym  na 

ponowne  związki  małżeńskie  z  innymi  partnerami.  Należy  odróżnić  pojęcie 
„rozwodu”  od  „separacji”  oraz  od  „unieważnienia  małżeństwa”.  Obecnie  w 
większości krajów organem uprawnionym do udzielania rozwodów jest sąd. W 
bardziej odległej przeszłości decydujący wpływ na stanowisko państwa wobec 
rozwodów miały systemy religijne, a zwłaszcza kościół rzymski.

Krótkie spojrzenie w przeszłość

Pojęcie  rozwodu ma  w kulturze  zachodniej  swoje  korzenie  sięgające 
czasów Mojżesza.  On to  bowiem ogłosił  prawo oddalania  żony przez męża, 
który wręczając jej  list  rozwodowy tym samym rozwiązywał ich małżeństwo. 
Obie  strony mogły wówczas  poślubić  kogoś innego.  Jednak żona  nie  mogła 
z własnej  inicjatywy odejść  od męża i  związać się z kimś innym.  Taki  czyn 
musiałby  być  uznany  za  cudzołóstwo  i  skończyć  się  śmiercią  przez 
ukamienowanie.  

W cesarstwie rzymskim małżeństwo nie było w ogóle aktem prawnym. 
Mężczyzna  i kobieta  po  prostu  rozpoczynali  wspólne  życie  i  w  ten  sposób 
zakładali rodzinę. Musiały być spełnione tylko dwa warunki: oboje musieli być 
w wieku dojrzałości płciowej i ich rodziny musiały się zgodzić na ten związek. 
Nie istniała  tzw. „wspólnota  majątkowa”,  każdy z małżonków posiadał  swoje 
własne mienie.  Rozwód mógł nastąpić zarówno z inicjatywy mężczyzny jak i 
kobiety.  Nie  były  do  tego  celu  potrzebne  żadne  skomplikowane  czynności 
prawne.  Wymagano  tylko  jasnego  stwierdzenia  zamiaru  rozwiązania 
małżeństwa, np. w formie pisemnej. 

W okresie, gdy chrześcijaństwo stało się w cesarstwie rzymskim religią 
państwową,  podejmowano  próby  ustanowienia  instytucjonalnej  kontroli  nad 
ślubami  i  rozwodami.  Panujący  w VI  wieku  cesarz  Justynian  I   usiłował 
przeforsować  kościelny pogląd  na  rozwody.   Napotkał  jednak na  silny opór 
społeczny i  musiał  się  w końcu z tego wycofać.  Jednak stopniowo,  w miarę 
pogrążania  się  w wieki  średnie,  wpływ stanowiska  kościoła  stawał  się  coraz 
większy. W końcu rozwody w całej chrześcijańskiej Europie zostały zakazane. 
Dozwolona  była  tylko  „separacja  od  stołu  i  łoża”,  która  mogła  mieć 
zastosowanie tylko w skrajnych przypadkach, np. cudzołóstwa, przemocy czy 
okrucieństwa.  Małżonkowie  żyjący  w  separacji  nie  mogli  jednak  wchodzić 
powtórnie  w związki  małżeńskie.  Tylko  dość rzadko orzekane unieważnienie 
małżeństwa  mogło  dać  obu  stronom  pełną  wolność.  Teologiczną  podstawą 
zakazu rozwodów były pochodzące z ewangelii Mateusza i Marka słowa: „Co 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” [Mt 19,6  i  Mk 10,9]. 
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Odmienny pogląd  na  rozwód  mieli  przedstawiciele  reformacji.  Luter 
nazwał  rozwód  „rzeczą  doczesną,  taką  jak  ubranie,  jedzenie,  dom czy pole, 
która podlega świeckiej  jurysdykcji”.  Protestanci  dopuszczali  więc rozwód w 
szczególnych  przypadkach  takich  jak  cudzołóstwo,  znęcanie  się  nad 
współmałżonkiem, porzucenie. 

Jeszcze inaczej miała się sprawa w Anglii. Formalnie rozwody zostały 
zalegalizowane  po  tym,  jak  król  Henryk  VIII  ogłosił  się  głową  kościoła 
anglikańskiego i  zerwał  z Rzymem.  Jednak rozwodu nie  orzekał  sąd,  a  Izba 
Lordów, dlatego też rozwiązanie małżeństwa było kosztowne, a co za tym idzie 
–  dostępne  tylko  dla  wielkich  i  bogatych.  Dopiero  w  roku  1857  parlament 
brytyjski przekazał sądom sprawy rozwodowe.  

Przykładem regionu,  w którym dokonywały się  gruntowne zmiany w 
stosunku  państwa  do  rozwodów  była  Ameryka  Północna.  Zanim  formalnie 
powstały  Stany  Zjednoczone,  obowiązywały  kryteria  religijne.  Katolicy,  
powołując się na stanowisko Watykanu, sprzeciwiali się wszelkim rozwodom, 
anglikanie  uważali  rozwód  za  kwestię  prawną,  a protestanci  –  za  sprawę 
świecką.  Uchwalona  w  późniejszym  okresie  Konstytucja  Stanów 
Zjednoczonych  zostawiała  poszczególnym  stanom  całkowitą  swobodę  w 
sprawie rozwodów i mimo wysiłków w sprawie ujednolicenia prawa, jest tak po 
dzień dzisiejszy. Ponieważ „prawo rozwodowe” zmieniało się od stanu do stanu,  
stąd też wytworzyła się tzw. „migracja rozwodowa”. Np. do 1967 roku jedyną 
podstawą do rozwodu w stanie Nowy Jork było cudzołóstwo, co powodowało, 
że uzyskać rozwód było bardzo trudno, a sprawy były kosztowne i ciągnęły się  
długo. Równocześnie,  wystarczającym powodem uzyskania rozwodu w stanie 
Nevada było „znęcanie się psychiczne nad partnerem”, a rozwód można było 
dostać w ciągu 6-ciu tygodni. Dlatego też wielu mieszkańców stanu Nowy Jork 
przenosiło się do Nevady, tylko dlatego, aby dostać rozwód. Jednak stopniowo,  
w  miarę  rozwoju  amerykańskiego  społeczeństwa,  następowała  jego 
sekularyzacja,  co prowadziło do coraz liberalniejszego stanowiska w sprawie 
rozwodów.  Np.  w  stanie  Kalifornia  dopuszczono  rozwody  z  powodu  „nie 
dających  się  pogodzić  różnic”  miedzy małżonkami.  Również w stanie  Nowy 
Jork od 1967 roku orzekano rozwody z powodu „separacji trwającej co najmniej 
2  lata”.  Za  tymi  przykładami  poszły  wszystkie  inne  stany,  pozwalając  na 
rozwody bez ustalania winy.

Rozwód w czasach współczesnych

Obecnie  w  przeważającej  większości  krajów  świata   rozwód  jest 
dopuszczalny  i  jest  orzekany  przez  sądy.  W  niektórych  krajach  katolickich 
istnieje oprócz tego możliwość separacji,  która jest  podobna do rozwodu, ale 
bez  prawa  zawierania  nowych  związków  małżeńskich.  W  miarę 
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uprzemysłowienia  i  urbanizacji  wielu  krajów  świata,  rośnie  także  liczba 
rozwodów.  Palmę  pierwszeństwa  dzielą  między  sobą  Stany  Zjednoczone  i 
Japonia,  gdzie  stosunek  liczby  rozwodzących  się  par  do  liczby  par 
zawierających związki małżeńskie wynosi739 w przybliżeniu 1:2, co oznacza, że 
połowa  par  się  rozwodzi.  W  USA  mówi  się  nawet  o „małżeństwach 
szeregowych”.  Wielu Amerykanów  wstępuje  w związki  małżeńskie  trzy lub 
cztery  razy.  Bywają  nawet  rekordziści,  mający  za  sobą  kilkanaście  ślubów. 
Również takie  kraje  jak  Australia,  Kanada,  Dania,  Francja,  Niemcy,  Wielka 
Brytania, Rosja mają wysoki wskaźnik rozwodów mieszczący się w przedziale 
od 1:3 do 1:2. Nawet Włochy, w których przez długie lata prawo rozwodów nie  
dopuszczało, zaczynają powoli doganiać całą resztę. Do rzadkości należą takie 
kraje jak Mauritius czy Jamajka, gdzie wskaźnik rozwodów jest niższy niż 1:10.  
W Polsce wynosi on około 1:4.

Rozwód i co dalej?

Rozwód  rzadko  odbywa  się  tak,  że  małżonkowie  rozchodzą  się 
pogodnie  i  mimo  rozwiązania  małżeństwa  pozostają  nadal  przyjaciółmi. 
Najczęściej  jest  to wielce  stresujące przeżycie  wywołujące urazy psychiczne, 
poczucie  odrzucenia,  itp.  Niejednokrotnie  małżonkowie muszą ujawnić  przed 
sądem szczegóły swojego intymnego pożycia. Spory o podział majątku a także o 
przyznanie  opieki  nad  dziećmi  to  również  często  spotykane  następstwa 
rozwodu.   Po  rozwodzie  zwykle  przynajmniej  jedna  ze  stron  musi  się 
przeprowadzić,  co  wiąże  się  ze  zmianą  sąsiadów,  przyjaciół,  kontaktów 
towarzyskich, a czasem nawet i pracy. 

Rozwód wyciska również swoje piętno na dzieciach, które także cierpią 
z tego powodu.  Dzieci  poniżej  5-ciu  lat  reagują  zwykle  złością,  niekiedy są 
bardzo zasmucone, tak jakby to one rozwodziły się ze swoimi rodzicami. Starsze 
dzieci  znoszą to lepiej,  ale czasami przypisują  sobie winę za to co się stało.  
Nastolatki  są  zwykle  złe  na  swoich  rodziców,  winiąc  ich  za  wszystko. 
Często odczuwają również zakłopotanie z powodu zaistniałej sytuacji. W końcu 
zwykle godzą się z losem i przystosowują do życia z rozwiedzionymi rodzicami,  
chociaż czasem pozostaje w nich żal na długie lata.

Jednak  z  drugiej  strony,  zaniechanie  rozwodu  i  utrzymywanie 
małżeństwa tylko ze względu na dzieci czy przekonanie religijne jest niekiedy 
jeszcze  gorsze.  Nieprzyjemna  atmosfera  w  domu,  kłótnie,  awantury,  próby 
pozyskiwania  swoich  dzieci  i  „przeciągania”  ich  na  swoją  stronę  poprzez 
podkopywanie  autorytetu  współmałżonka  –  wszystko  to  wywiera  niszczący 
wpływ na psychikę dziecka. Jeżeli do tego dochodzi jeszcze przemoc to sprawa 
739 Np. w 1988 roku w USA na 1000 mieszkańców było średnio 4,80 rozwodów i 9,70 ślubów co 

daje wskaźnik 1:2. 
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staje  się  wręcz tragiczna.  Dlatego rozwód może  się   niejednokrotnie  okazać 
dużo mniejszym złem. 

Kościół katolicki a rozwód

Spośród  wszystkich  religii  świata  przeważająca  większość  ma  w 
czasach obecnych dość liberalne stanowisko wobec rozwodów dopuszczając je 
zwykle  z różnych  przyczyn,  np.  z powodu  zdrady,  przemocy w rodzinie  czy 
trwałego  porzucenia  współmałżonka.  Dotyczy  to  nie  tylko  religii 
niechrześcijańskich  ale  również  wszystkich  odmian  chrześcijaństwa  nie 
związanych  z  Rzymem,  jak  kościół  prawosławny,  kościoły  protestanckie, 
kościół  anglikański,  itp.  Tylko  kościół  katolicki  stoi  na  nieprzejednanym 
stanowisku całkowitej niedopuszczalności rozwodów. Aby nie dopuścić nawet 
do wyjątku, w którym Mateusz pozwala  oddalić żonę z powodu nierządu [Mt 
5,32 a także 19,9], zmieniono definicję nierządu.740

Głównym  argumentem  przeciw  rozwodom  jest  wymieniony  już 
poprzednio  cytat  z ewangelii  wg  Mateusza  i  wg  Marka  „Co  Bóg  złączył, 
człowiek niech nie rozłącza”. Strażnicy „depozytu wiary” zapominają jednak o 
tym,  że pytanie faryzeuszy nie dotyczyło rozwodów w takim znaczeniu, jakie 
nadajemy temu słowu dzisiaj, ale chodziło im o oddalenie żony według prawa 
mojżeszowego. Różnica jest  kolosalna. Dzisiejsze rozwody orzekane są przez 
sądy, zwykle wtedy, gdy obie strony nie chcą być już razem, albo gdy jedna ze 
stron jest winna rozkładu małżeństwa. Sądy nie tylko rozwiązują małżeństwo, 
ale ustalają podział majątku i zabezpieczają prawa dzieci poprzez odpowiedni 
system alimentacji.

   W przypadku „oddalania żony” na mocy mojżeszowego prawa, nic 
takiego nie istniało. Po prostu mąż mógł w każdej  chwili  oświadczyć,  że nie  
chce już żyć ze swoją żoną, bo np. żywi do niej odrazę i żona ma opuścić jego 
dom. Nikt jej  przy tym nie pytał  o zdanie, nie miała też żadnych możliwości 
odwołania się od jego decyzji.  Mówiąc bardziej dosadnie, gdy mąż zapragnął  
innej  kobiety,  mógł  zupełnie  legalnie  wyrzucić  dotychczasową  żonę z domu, 
pozwalając jej wziąć tylko to, co miała na sobie  i nie troszcząc się zupełnie o  
to, co się z nią stanie.  Oddalona żona,  z listem rozwodowym w ręce,  mogła 
wyjść  ponownie  za  mąż,  zwłaszcza  jeśli  była  młoda  i  ładna  (ale  kto  takie 
740 Słowo  „nierząd”  w  potocznym  rozumieniu  oznacza  prostytucję.  Istnieje  również  szersza, 

prawnicza definicja nierządu,  w której mówi się o naruszeniu norm moralno obyczajowych 
poprzez dokonanie czynu nierządnego zabronionego przez prawo, jak np. gwałt, kazirodztwo, 
stosunek z osobą nieletnią, itp. Kościół katolicki wprowadził własną, całkowicie różniącą się 
definicję nierządu, jako pożycia seksualnego wolnych ludzi bez ślubu kościelnego. (Katechizm 
Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, 1994, akapit 2353, s. 531). Taka definicja 
pozwoliła interpretować słowa ewangelii  Mateusza jako nakaz oddalenia kochanki. Pojawia  
się jednak wtedy sprzeczność, bo Mateusz mówi o „oddalaniu żony”, a nie konkubiny.
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wyrzuca) lub liczyć na to, że ktoś ją przygarnie (np. rodzina). W przeciwnym 
razie jej sytuacja była nie do pozazdroszczenia i czasem nie pozostawało jej nic  
innego jak zacząć żebrać.

Trzeba  tu  jeszcze  raz  bardzo  wyraźnie  zaznaczyć,  że  prawo  do 
oddalania żony było tylko prawem mężczyzny. Żona nie mogła „oddalić” męża, 
a  za  związanie  się  z  innym  mężczyzną  groziła  kara  śmierci  przez 
ukamienowanie.  Istniejące  więc  za  czasów  Jezusa  prawo  było  wybitnie 
niesprawiedliwe,  pozwalało  bowiem  mężczyźnie  na  zalegalizowanie 
cudzołóstwa. Gdy mu się znudziła żona, to ją po prostu wyrzucał i brał sobie 
inną. Gdyby to samo zrobiła żona, zginęłaby pod gradem kamieni. Jezus, będąc 
osobą porywczą741, oburzył się na obłudę tkwiącą w tym mojżeszowym prawie i 
kategorycznie  zakazał  oddalania  żony.  Równocześnie  kobiety  skazane  na 
ukamienowanie za cudzołóstwo ratował od śmierci (o jednej  takiej wiemy na 
pewno). Tylko w ten sposób można rozumieć reakcję Jezusa, a odnoszenie jej 
do czasów dzisiejszych i do dzisiejszych rozwodów jest jawnym nadużyciem.  

Pozostaje  pytanie,  jaki  jest  prawdziwy  sens  słów  Jezusa  „Co  Bóg 
złączył,  człowiek  niech  nie  rozłącza”742?  Aby  na  nie  odpowiedzieć,  trzeba 
najpierw  rozważyć,  kiedy  to  Bóg  łączy,  a kiedy  tylko  człowiek.  Kościół 
katolicki twierdzi,  że każdy jego „święty kapłan” to „alter  Chrystus” 743,  więc 
jeśli ksiądz złączył744, to Bóg złączył. Zważywszy na to, czym kościół katolicki 
jest  i  jak  działa,  takie  stanowisko  jest  co  prawda  zrozumiałe,  ale  i  wielce  
zarozumiałe.  Bo  czy  to  Bóg  złączył  małżonków,  którzy  nienawidząc  się 
nawzajem zamieniają swoje życie w piekło? Czy to Bóg złączył męża pijaka z 
żoną, która godzi się na awantury, poniżanie i bicie siebie i swoich dzieci? Czy 
to Bóg złączył   małżeństwa, w których ojcowie molestują seksualnie a nawet 
gwałcą  własne  potomstwo?  Nie,  kościele  katolicki!  Bóg  nie  jest  
biurokratycznym  urzędnikiem,  który  łączy  poprzez  wymóg  wypowiadania  w 
obecności  księdza  przysięgi  bez  pokrycia.  BÓG JEST  MIŁOŚCIĄ,  a  zatem 
BÓG ŁĄCZY MIŁOŚCIĄ. Miłość jest  nie tylko  boskim spoiwem,  ale także 
jakby „wizytówką” czy „podpisem” Boga. Tam, gdzie gości miłość, gości Bóg. 
To co zostało złączone miłością, zostało złączone przez Boga. I biada temu, kto 
741 O porywczości i wybuchowości Jezusa świadczy wiele faktów z ewangelii, m. in. ostre słowa 

przeciw faryzeuszom, a także wyrzucenie kupców ze świątyni i porozbijanie ich kramów.
742 Nie  ma  nawet  pewności,  że  Jezus  wypowiedział  dokładnie  takie  słowa.  W  niektórych 

ewangeliach apokryficznych brzmią one nieco inaczej, np. w Ewangelii Życia Doskonałego  
[42,3]  jest  napisane:  „Co Bóg złączył,  nikt  nie  powinien  rozłączać,  tak długo,  jak życie  i 
miłość trwają”. 

743 Zastępca Chrystusa.
744 Ściślej rzecz biorąc,  zgodnie z nauką kościoła,  to nie ksiądz udziela sakramentu ślubu,  ale  

udzielają go sobie sami wstępujący w związek małżeński. Ksiądz jest tylko świadkiem. Jednak 
bez  księdza,  który  jako  osoba  urzędowa  prowadzi  całą  ceremonię  i  ogłasza  zawarcie 
małżeństwa,  ślub nie byłby możliwy, więc w pewnym sensie to on łączy pary. 
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to rozłączy! Ale po co zmuszać ludzi do bycia ze sobą, skoro nie chcą lub nie  
potrafią przebywać razem?

Słowa Jezusa  „Co Bóg złączył,  człowiek niech nie  rozdziela”  pasują 
więc raczej  do tragedii  Romea i  Julii,  Abelarda i  Heloizy,  Tristana  i  Izoldy, 
Stefanii  Rudeckiej  i  Walemara  Michorowskiego  i  wielu  innych,  nie  tylko 
literackich ale i historycznych postaci. Ileż to ludzkich dramatów towarzyszyło  
związkom osób nie należących do tego samego stanu czy klasy społecznej, nie  
należących  do  tej  samej  rasy,  czy  należących  do  skłóconych  rodzin.  Ilu 
członków rodzin panujących musiało poświecić swe osobiste miłości dla tzw. 
„dobra królestwa”. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, czasem kończyli  
tragicznie.  Jako  przykład  niech  posłuży  samobójstwo  Rudolfa  Habsburga  i 
Marii  Vetsery  w  zamku  Mayerling.  Ilu  mężczyzn  i ile  kobiet  musiało 
zrezygnować z opartych na wielkiej miłości związków, pod wpływem nacisków 
środowiska  czy żądania  rodziny.  Jeszcze  w pierwszej  połowie  dwudziestego 
wieku w niektórych stanach USA małżeństwa między osobami różnych ras były 
zakazane, a te pary,  które chciały wstąpić w związki małżeńskie, musiały się 
przenieść  do Europy.  Jakże często,  nawet  w czasach współczesnych,  rodzice 
odwodzą swoje,  nawet dorosłe już dzieci,  od (ich zdaniem) nieodpowiednich 
partnerów, szantażując ich słowami: „Dopóki jesteś na moim utrzymaniu masz 
robić to co każę”. Robią to zapewne w dobrej wierze, uważając, że oni wiedzą 
lepiej,  co  dla  ich  potomków  jest  dobre.  Zapominają  przy  tym,  że  ich 
podstawowym obowiązkiem jest usamodzielnić swoje dzieci, a nie uzależnić od 
siebie.  Pomijają  również  fakt,  że  każdy dorosły człowiek  ma  prawo wybrać 
pomiędzy  życiem  wygodnym,  dostatnim  i  ustabilizowanym,  z  bogatym  i 
wpływowym partnerem (tzw. „dobrą partią”), a przeżyciem wielkiej miłości. 

Jedyną  rzeczą,  którą  kościół  katolicki  dopuszcza,  jest  unieważnienie 
małżeństwa. Przyczyną unieważnienia może być np. zmiana wyznania jednego z 
małżonków,  homoseksualizm,  nieskonsumowanie  małżeństwa,  a także 
niespełnienie  jakiegoś  wymogu  formalnego  niezbędnego  do  zawarcia  tego 
związku745. W Polsce, w czasach, gdy żył Tadeusz Boy-Żeleński, był to jedyny 
sposób  na  rozwiązanie  małżeństwa.  Istnieli  nawet  specjalnie  do  tego  celu 
powołani  adwokaci  konsystorscy,  którzy za  duże  pieniądze  podejmowali  się 
tego rodzaju spraw, ucząc zainteresowanych jak mają kłamać, aby się rozejść w 
zgodzie  z kościołem.  Było  to  powodem  serii  artykułów  prasowych  Boya, 
wydanych  potem  w  zbiorku  „Dziewice  konsystorskie”.  Dziś  sądy  biskupie 
rozpatrują  coraz  więcej  tego  rodzaju  spraw,  w Polsce  jest  ich  chyba  ponad 
tysiąc rocznie. Taki proces trwa jednak dość długo, zwykle 2-3 lata lub więcej i 
nie zawsze kończy się zgodnie z oczekiwaniami.

745 Może  być  to  np.  zatajenie  przed  ślubem  istotnych  faktów,  takich  jak  pozostawanie  w 
aktywnym związku seksualnym z inną osobą czy nałogowy alkoholizm.
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Obecnie kościelne unieważnienie małżeństwa jest raczej sprawą wiary 
niż konieczności, bo w większości państw świata rozwód jest w gestii sądów. 
Ostatnią  ostoją  katolickiego  punktu  widzenia  na  rozwody  w  XX-wiecznej 
Europie były Włochy, ale i tam w końcu nastąpiły zmiany w kierunku rozdziału 
kościoła od państwa, co umożliwiło rozwody.

Dlaczego ludzie się rozwodzą?

Aby odpowiedzieć  na to  pytanie  należy się  najpierw zastanowić  nad 
tym,  dlaczego ludzie się pobierają. Nakładanie ograniczeń na związki między 
mężczyznami  i  kobietami  i wprowadzenie  konieczności  legalizacji  tych 
związków  w  postaci  aktów  prawnych  czy  ceremonii  religijnych  jest 
praktykowane  od  czasów  starożytnych.  Idea,  jaka  temu  przyświecała,  była 
wzniosła.  Chodziło  o  zapewnienie  trwałości  rodziny  a  tym  samym  o 
zabezpieczenie  przetrwania  gatunku.  Małżeństwo  miało  stanowić  umowę,  w 
której obie strony zobowiązywały się do określonych świadczeń. Szczegóły tej 
umowy zależały od epoki historycznej,  regionu świata, od obowiązującego w 
tym regionie i w tej epoce prawa, a także od wyznawanej religii (jeśli ślub był  
zawierany  w  kościele).  Formalizacja  związku  miała  zapewniać  stabilność 
rodzinie,  zabezpieczać  interesy  obojga  małżonków oraz  ich  dzieci,  oraz  nie 
dopuszczać  do  rozbicia  tego  związku  poprzez  system  nakazów  i  zakazów 
dotyczących zachowania obojga małżonków. Złamanie tych restrykcji oznaczało 
określone konsekwencje prawne, a poszczególne kościoły naruszenie niektórych 
zakazów ogłaszały grzechem (np. zdradę małżeńską). 

W  rzeczywistości,  powody,  dla  których  były  i  są  wciąż  zawierane 
związki  małżeńskie,  wydają  się  być  zupełnie  inne.  Przeważająca  większość 
młodych par za główny powód zawierania ślubu uważa miłość. W praktyce nie 
jest to jednak prawdziwa miłość, ale raczej jej  imitacja, polegająca na handlu 
wymiennym: „ja ci dam to, a ty mi dasz tamto”. Małżeństwo jest więc dla nich 
sposobem na spełnianie  oczekiwań obu stron i  jeśli  nawet  jest  w tym jakieś 
uczucie, to nie jest to miłość do partnera, ale raczej do tego, co ten partner może  
dać  temu  drugiemu  i  w jakim stopniu  może  zaspokoić  jego  potrzeby.  Tzw. 
„miłość romantyczna” jest więc zwykle odpowiedzią na zaspokajanie potrzeb. 
Stwierdzenia typu „bez niego (niej)  jestem nikim” czy „nie  mogę bez ciebie 
żyć”,  chociaż  brzmią  uroczo,  to  tylko  potwierdzają  to,  co  powiedziano 
poprzednio. Nadmierne potrzeby jednej ze stron mogą przybrać czasem postać 
patologiczną graniczącą z obsesją i wówczas miłość romantyczna przekształca 
się  w  rodzaj  tzw.  „fatalnego  zauroczenia”,  co  niejednokrotnie  prowadzi  do 
tragedii. 

Każdy świeżo upieczony małżonek zdaje sobie (często podświadomie) 
sprawę  z  tego,  że  jeśli  jego  partner  darzy  go  miłością,  to  jest  to  miłość  
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uwarunkowana,  uzależniona  od  tego,  w  jaki  sposób  będzie  on  zaspokajał  
potrzeby tego partnera. Dlatego stara się już od samego początku zmienić, w 
taki  sposób,  aby  się  dostosować  do  oczekiwań  współmałżonka.  Przede 
wszystkim zmienia swoje zachowanie, zgodnie z potrzebami partnera, ale często 
wbrew sobie. Z czasem powstaje się obawa związana z możliwością utraty tej 
miłości. Pojawia się natrętne pytanie ”Czy on (ona) mnie jeszcze kocha?”, oraz 
potrzeba  weryfikacji  odpowiedzi  na to pytanie.    Dlatego „ukochany”  może 
zażądać  „dowodu  miłości”,  który  prowadzi  do  jeszcze  większych  zmian 
zachowań. Ale jak długo można ukrywać swoje, może nie zawsze najciekawsze, 
ale za to prawdziwe cechy i grać rolę kogoś kim się nie jest? Bo przecież każdy 
z partnerów, po to, aby zadowolić współpartnera, wyrzeka się części siebie. Z 
biegiem czasu każdemu z małżonków zaczyna to ciążyć i  po prostu przestają 
udawać. Wtedy zwykle mówi się, że się zmienili. Ale oni się wcale nie zmienili, 
oni  zaczęli  być  z  powrotem  sobą.  Ktoś  kiedyś  powiedział,  że  miłość 
romantyczna kończy się wraz z pierwszym pierdnięciem. Czy w tym dosadnym,  
a dla niektórych nawet wulgarnym stwierdzeniu, nie ma jednak jakiejś głębszej 
prawdy? 

Po pewnym czasie trwania związku (czasem już od samego początku) 
pojawia się zazdrość.  Powstaje ona wówczas, gdy zachodzi obawa, że partner  
może  skierować  swoje  uczucia  w  inną  stronę  i  przez  to  jego  miłość  do 
współpartnera  dozna uszczerbku. Zazdrosnym można być o wszystko: od psa 
czy kota, poprzez pracę, hobby, czy określone upodobania, aż do przyjaciela czy 
kochanka.  Zazdrość  ostatecznie  zabija  miłość,  czasem w dosłownym sensie,  
prowadząc nawet do morderstwa. Tak więc istnieją trzy gwoździe do trumny 
miłości: potrzeby, oczekiwania i zazdrość. 

 Czasami powody zawierania małżeństw bywają  jednak wzniosłe, np. 
pragnienie  założenia  rodziny  i  doświadczania  uczuć  rodzicielskich,  radość 
płynąca z kroczenia wspólną drogą poprzez życie, wzbogacanie siebie poprzez 
„dawanie” siebie,  itp. Jednakże w znacznej  mierze,  motywacje  do zawierania 
związków  są  bardziej  prozaiczne  i  w  ogóle  nie  zawierają  w sobie  słowa 
„miłość”. Jednym z najczęściej spotykanych powodów tego typu są pieniądze. 
Może tu  zarówno chodzić  o łączenie  majątków bogatych  rodzin,  jak i  o  tak 
banalny przypadek, gdy młoda, atrakcyjna kobieta wychodzi za bardzo bogatego 
starca licząc na luksusowe życie przy jego boku i duży spadek po jego śmierci.  
Ale  nawet  zwykłe  rozpatrywanie  kandydatów  na  małżonka  w  kategoriach 
„dobrej”  lub  „złej  partii”  jest  także  planowaniem  przyszłego  związku  pod 
względem korzyści finansowych. Ludzie się pobierają również dla kariery, dla 
rozrywki,  ze względu na atrakcyjność  partnera,  aby uniknąć samotności,  aby 
dojść do siebie po poprzednim związku, czy po to, aby sobie urozmaicić życie. 
Są również i tacy, który się pobierają, legalizując w ten sposób swój związek, 
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po  prostu  dlatego,  że  uważają  iż  tak  trzeba  (tego  oczekuje  określone 
środowisko,  tego wymaga  kościół  i  w ten sposób można legalnie  zaspokajać 
swoje potrzeby seksualne). Niektórzy wyznają pogląd, że małżeństwo powinno 
dawać  im  przyjemność  i  zapewniać  wygodę  i  że  należy  je  utrzymać  jak 
najdłużej dając przy tym jak najmniej z siebie.

Jak  więc  wynika  z  powyższych  wywodów,  ludzie  się  rozwodzą 
głównie dlatego, że małżeństwa są zawierane z powodów nie sprzyjających 
długotrwałym związkom. Miłość romantyczna (uwarunkowana) wiąże ludzi na 
krótko. Tylko miłość bezwarunkowa daje związkom realne szanse przetrwania 
kryzysów.  Jeżeli  kochasz kogoś za to  kim jest,  a  nie  za to  co może ci  dać,  
wówczas nie będziesz miał  do niego pretensji,  że nie daje  ci  tego,  czego od 
niego oczekujesz. Jeżeli ważne jest dla ciebie co możesz do związku wnieść, a 
nie co z niego wynieść, to wtedy stopień spełnienia się w tym związku będzie  
zależał  wyłącznie  od  ciebie.  Wówczas  istnieje  duża  szansa,  że  ten  związek 
wystarczy ci na długo.

Jednak  żadnych  gwarancji  nie  ma.  Przysięgi  małżeńskie  takich 
gwarancji też nie dają. Większość ludzi prowadzi życie reaktywne, nie potrafiąc 
świadomie  kształtować  swojej  przyszłości.  Takim  ludziom  trudno  jest 
przewidzieć  jak  się  zachowają  za  miesiąc  czy nawet  za  tydzień  i  składanie 
długoterminowych przyrzeczeń (w kościele katolickim nawet aż do śmierci) jest 
składaniem obietnic  bez  pokrycia.  Dlatego też  Jezus  powiedział  „Wcale  nie 
przysięgajcie”  [Mt,  5,  33].  Niestety,  jest  to  jedno  z  tych  zaleceń  Mistrza, 
których kościół katolicki wcale nie posłuchał.

W  dzisiejszych  czasach  powód  formalizacji  związków,  którym  było 
przetrwanie  gatunku,  przestał  być  znaczący.  Dlatego  wymóg  długotrwałości 
związku, który niegdyś był czymś w rodzaju „być albo nie być”, nie jest obecnie  
tak  ważny.  Zatem upieranie  się  kościoła  katolickiego  przy  nierozerwalności 
małżeństwa,  nakaz  utrzymywania  związku  „na  siłę”  i nakładanie  czegoś  w 
rodzaju ekskomuniki746 na tych, którzy się rozeszli i ułożyli sobie życie z innymi 
partnerami, jest dla wielu (w tym również i dla wielu katolików) niezrozumiałe.  

746 Nie  chodzi  tu  o  ekskomunikę  „z  mocy prawa”  jaka  jest  obligatoryjnie  nakładana  np.  na 
kobietę, która dokonała aborcji. Jednak według kościoła katolickiego każdy, który się rozwiódł 
i powtórnie zawarł związek małżeński, pozostaje w grzechu cudzołóstwa, i dopóki ten związek 
trwa  i  jest  konsumowany –  nie  dostanie  rozgrzeszenia.  Jest  więc faktycznie  odsunięty od  
sakramentów. Czasami dochodzi do takich paradoksów, że np. po kilku tygodniach trwania 
małżeństwa mąż opuszcza żonę  i wiąże się trwale z inną kobietą. Taki stan trwa 40 lat. W 
międzyczasie  opuszczona  żona  usiłuje  uzyskać  bezskutecznie  kościelne  unieważnienie 
małżeństwa. W końcu bierze rozwód cywilny, poślubia innego mężczyznę, z którym ma dzieci 
i  wnuki.  Po 40-tu latach kościół  nadal twierdzi,  że żyje w grzechu i  nie dopuszcza jej do 
sakramentów.  Równocześnie  nadal  nie  chce  unieważnić  pierwszego  małżeństwa,  bo  „zła 
wola” pierwszego męża nie stanowi dla kościoła dostatecznej podstawy.
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Albowiem ważnie jest nie tylko, aby nie zdradzić swego partnera, ale również 
aby nie zdradzić siebie. Zdradzenie samego siebie to też zdrada. To najgorszy 
rodzaj  zdrady.  Dlatego  nie  trzeba  opierać  małżeństwa  na  „świętych 
obowiązkach” i nierealistycznych przysięgach. Jak pokazała historia, to zwykle 
się nie sprawdza. Znaczna część związków się rozpada, a wiele z tych  osób,  
które  z  różnych  względów  (np.  religijnych)  nie  mogą  się  na  rozwód 
zdecydować,  tkwią  w takich  związkach  i  często  zahukani,  stłamszeni, 
zamartwiają  się  po  cichu.  Zawieranie  takich  małżeństw  nie  jest  dowodem 
miłości,  ale  raczej  dowodem  lęku.  Prawdziwej  miłości  nie  można  bowiem 
zniżyć do poziomu obietnicy czy gwarancji. Ślub miał być zabezpieczeniem, że 
tak jak jest, będzie zawsze. W praktyce okazał się jednak czymś nieskutecznym 
i zawodnym.   

Aby stworzyć związek mający szanse na długie przetrwanie, należy 
go oprzeć na miłości bezwarunkowej, nieograniczonej i wolnej, pamiętając 
przy tym, że potrzeby, oczekiwania i  zazdrość zabijają miłość. Partnerzy 
powinni być ze sobą nie dlatego, że się do tego zobowiązali, ale dlatego, że 
tak  postanowili,  bo  to  daje  im  radość  i  stwarza  szanse  ich  rozwoju. 
Motywem  do  utrzymania  i  rozwijania  związku  winny  być  nie  „święte 
obowiązki”  ale  „święte  możliwości”,  jakie  ten  związek  stwarza.  Czysta 
miłość jaką obdarzają się partnerzy może wówczas przetrwać nie tylko aż 
do śmierci, ale i zaistnieć na całą wieczność.      
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Sekta

Definicja

Wokół sekt narosło tyle uprzedzeń, powstało tyle niedobrej atmosfery,  
że dziś trudno jest podejść do tego pojęcia bez emocji. Nie ma też jednej ścisłej 
definicji tego słowa. Pochodzi ono od łacińskiego wyrazu secta, który oznacza 
„sposób życia”, „stronnictwo”, „szkołę czegoś”.  Historycznie chyba najstarsze 
rozumienie  tego  pojęcia  jest  oparte  na  sposobie  utworzenia  się  religijnej 
społeczności.  Sekta,  w  klasycznym  pojmowaniu,  to  grupa  religijna,  która 
oderwała  się  od którejś  z wielkich  religii  światowych,  lub jakiejś  religii  
narodowej, odłam wyznaniowy jakiegoś kościoła. Ta definicja pasuje do wielu 
ugrupowań  religijnych,  zwłaszcza  tych,  które  oddzieliły  się  od  kościoła 
rzymskiego w okresie tzw. reformacji. Z początkowych dużych odłamów, które 
zapoczątkowali w XVI wieku M. Luter, U. Zwingli i J. Kalwin, wyłoniło się w 
XVII i  XVIII  wieku  wiele  mniejszych.  Zgodnie  z  takim pojmowaniem tego 
słowa  także  chrześcijaństwo  rozwinęło  się  z  początkowo  niewielkiej  sekty 
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judaistycznej. W obrębie buddyzmu również powstało wiele tak pojmowanych 
sekt.

Jednak  definicja  oparta  na  odszczepieństwie  jest  nieścisła  i  dość 
ograniczona w czasie, ponieważ większość z tych,  nawet początkowo małych 
ugrupowań, pierwotnie uznawanych za heretyckie, urosło w siłę i zyskało status  
kościołów. Dziś nawet takie niewielkie grupy religijne, jak mormoni, baptyści, 
adwentyści,  świadkowie  Jehowy,  nie  są  już  na  ogół  traktowane  jako  sekty. 
Dlatego może nieco bliższe prawdy jest stwierdzenie, że  sekta jest to małe i 
stosunkowo młode ugrupowanie religijne,  co do którego społeczeństwo nie 
ma jeszcze wyrobionego zdania.  Niektóre  z takich ugrupowań się  po jakimś  
czasie rozpadają, a część z nich się rozrasta i w końcu przestaje być sektą. Inne  
zaś, nie zmieniając zbytnio swej liczebności, trwają bardzo długo i uzyskują w 
końcu  akceptację  społeczną,  stając  się  uznaną  religią.  Można  zaryzykować 
twierdzenie, że niemal każda sekta, która zdoła przetrwać dłużej niż sto lat,  ma 
duże  szanse  przestać  nią  być,  przekształcając  się  w  kościół.  Zupełnie  inne 
podejście do zagadnienia mają dwaj szwedzcy religioznawcy Helmer Ringgren i 
Åke   V.Ström.  Dzielą  oni  ugrupowania  religijne  na  trzy kategorie  –  religie 
narodowe, kościoły (gminy) i sekty747:

• Religia narodowa to forma wspólnoty, która prawie całkowicie pokrywa 
się z narodem. Przynależność do takiej religii jest zwykle zapewniona 
przez  urodzenie  się  w  danym  narodzie.  Nakazy  państwa  i  religii  w 
znacznym stopniu pokrywają się. Takimi religiami były dawne religie 
germańskie,  religia  starożytnego  Egiptu  i  tradycyjna  religia  chińska. 
Obecnie  jako  przykład  można  podać  japońską  religię  sinto.   Pewne 
cechy religii narodowej ma judaizm i islam.

• Kościół (gmina) to forma wspólnoty, do której członkostwo zapewnia 
ryt  przyjęcia.  Nie  jest  ważna  przynależność  do  jakiegoś  narodu,  nie 
wymaga  się  dokonywania  żadnych  czynów,  ani  posiadania  jakichś 
kwalifikacji. Np. w kościele katolickim chrzci się zwykle niemowlęta, 
nic od nich oczywiście nie żądając. Kościół ma urząd kapłana i własne 
prawo moralne.

• Sekta może czasem powstać poprzez oderwanie się od religii narodowej 
czy kościoła.  Jednak  unikalną  cechą  odróżniającą  jest  to,  że  jest  to 
forma wspólnoty religijnej, do której jednostka może być przyjęta 
lub może być usunięta z racji własnych czynów i kwalifikacji. Urząd 

747 Helmer Ringgren i Åke  V. Ström, Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, Książka i  
Wiedza, 1975, s. 52-53. Autorzy wymieniają jeszcze czwartą kategorię – organizację religijną,  
która zajmuje się tylko pewną stroną życia religijnego i de facto religią nie jest.
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kapłana  (czy  guru),  jeśli  taki  istnieje,  opiera  się  również  na  takich 
kwalifikacjach.

Takie  rozumienie  pojęcia  sekty  wyłącza  większość  ugrupowań 
chrześcijańskich,  zostawiając  tylko  te,  które  stawiają  swoim  wyznawcom 
określone wymagania. Np. baptyści zdają się pasować do definicji, bo stawia się  
tam żądanie zdecydowanego nawrócenia. Dotyczy to również wszystkich innych 
ugrupowań  religijnych,  które  wymagają  nie  tylko  wyznania  wiary,  ale  i  jej  
praktycznego potwierdzania swoim życiem, uzależniając od tego przynależność 
do grupy748. Ta definicja w sposób szczególny określa większość sekt opartych 
na  religiach  Wschodu,  w  których  podstawowym  wymaganiem  jest  uznanie 
„guru” za najwyższy autorytet i całkowite podporządkowanie się mu. Również 
wiele  młodych  ugrupowań religijnych,  które  powstały po 1960 roku,  spełnia 
warunki  tej  definicji,  ponieważ  wymaga  się  tam  zwykle  od  członków 
wykonywania  obowiązków wynikających  z  przyjętej  doktryny,  czy nakazów 
lidera, albo też osiągnięcia określonego stopnia wtajemniczenia.

Są również inne definicje sekt akcentujące ich hierarchiczną strukturę 
organizacyjną  i  autorytarne  kierownictwo głoszące jedynie  słuszną drogę dla 
swych członków, ale są one na tyle nieścisłe, że pozwalają wyłączyć  spod tak 
rozumianego  pojęcia  sekty  wiele  różnych  ugrupowań  religijnych,  które 
tradycyjnie są za sekty uznawane (np. kwakrów), w zamian za to włączyć tego 
rodzaju ugrupowania, które sektami na pewno nie są. Wartość takich definicji  
jest więc problematyczna. 

Kryteria wyróżniające sekty

Skoro nie można zdefiniować sekty w sposób ścisły, jednoznaczny i nie 
budzący wątpliwości, to może lepiej sformułować zespół cech swoistych, które 
mogłyby wskazywać  na to,  że dana organizacja  religijna  jest  sektą.  Kryteria  
rozpoznawania sekt mogłyby być następujące:

• Ugrupowanie  powstało  wskutek  oderwania  się  od  jakiejś 
wielkiej religii.

• Ma ono niewielką liczbę członków w porównaniu z uznanymi 
kościołami.

• Od daty powstania ugrupowania minęło mniej niż 100 lat.

748 Amisze  stanowią  przykład  społeczności,  w której  wiara  jest  ściśle  powiązana  z  praktyką 
codziennego życia. Naruszenie zasad wiąże się z wyłączeniem danej osoby z grupy.
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• Przyjęcie do grupy uzależnione jest  od wykazania się jakimiś 
czynami, posiadania określonych kwalifikacji, lub od spełnienia 
pewnych wymagań.

• Członkowie religijnej  społeczności  są podporządkowani  silnej 
indywidualności przywódcy grupy.

• Liderzy ugrupowania starają się jego członków mocno od siebie 
uzależnić, ograniczając ich wolność.

• Wyznawców  grupy  religijnej  charakteryzuje  duże  poczucie 
wspólnoty, a także rygoryzm religijny i etyczny.

• Ugrupowanie izoluje się od reszty społeczeństwa, zamykając się 
na wpływy z zewnątrz.

Problem  w  tym,  że  żadna  sekta  nie  ma  wszystkich  takich  cech 
jednocześnie,  ale niemal  wszystkie mają  przynajmniej  połowę z nich. Można 
zatem przyjąć, że jeśli dana grupa religijna ma więcej niż połowę wymienionych 
właściwości, to nazwanie jej sektą jest zasadne.

Dlaczego sekty powstają i po co ludzie do nich przychodzą?

Nic  w  świecie  nie  trwa  wiecznie,  każdy  system  religijny  pozostaje 
niezmienny dopóty, dopóki zadowala tych, którym ma służyć. Jednak w miarę 
ewolucji  pojmowania  rzeczywistości,  odpowiedzi,  jakie  oferuje  taki  system, 
mogą  stać  się  niewystarczające.  Konieczne  więc  stają  się  pewne  zmiany  i  
korekty, które by go dostosowały do nowego poziomu rozumienia. Jednak na 
przeszkodzie  stoi  zwykle  sztywność  takiego  systemu,  wyrażająca  się  w 
głoszeniu nienaruszalności zasad, na których jest oparty, niezmienności tradycji,  
itp.  Niekiedy  doprowadza  to  oderwania  się  od  kościoła  pewnych  grup  i  
zapoczątkowania  nowego  nurtu  religijnego  w  postaci  sekty.  Takie  zjawiska 
miały miejsce już w starożytności. Jednak sekt było wtedy stosunkowo niewiele.  
Jako  przykład  można  by  tu  podać  kult  Mitry  w  Cesarstwie  Rzymskim  i 
żydowską  sektę  esseńczyków.  W wiekach  średnich  również  było  mało  sekt, 
szczególnie w chrześcijaństwie,  zwłaszcza dlatego, że groziło to potępieniem 
przez  władze  kościelne,  a  w  okresie  inkwizycji  –  oskarżeniem o  herezję,  z 
wiadomym  skutkiem.  Istniejący  w  XI  wieku  ruch  Orleańczyków  został 
oskarżony o herezję, a jego przedstawicieli spalono na stosie. Można by tu także 
wymienić katarów i albigensów749, którzy działali  w XII i XIII wieku. Zostali 

749 Albigensi  to  francuska  odmiana  katarów.  Nazwa  wywodzi  się  od  miasta  Albi,  w którym 
mieszkało wielu z nich. Katarzy działali we Włoszech, Francji, Flandrii i Nadrenii. Obecnie 
zespół muzyczny „ERA” nawiązuje w tekstach swoich piosenek do tych czasów. 
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oni jednak niemal kompletnie wymordowani w wyniku 20-letniej krucjaty, jaką 
przeciw nim podjął papież Innocenty III. Również powstały w drugiej połowie  
XII  wieku  ruch  waldensów  był  ścigany  i  prześladowany  przez  inkwizycję. 
Jednak w miarę jak reformacja zataczała coraz szersze kręgi, a groźba spalenia 
na  stosie  stawała  się  coraz mniejsza,  zaczęło  tworzyć  się  coraz więcej  sekt, 
chociaż najwięcej  z nich pojawiło się dopiero w drugiej  połowie XX wieku, 
zwłaszcza w Japonii  i  Stanach Zjednoczonych750.  Tworzenie się nowych sekt 
wciąż trwa, a nawet się nasila. Wiele z takich ugrupowań powstało w oparciu o 
religie Wschodu. Niektóre z nich działają w Polsce, jak np. założone w 1966 
przez  A.C.  Bhaktivedantę  Swamiego  Prabhupadę  „Międzynarodowe 
towarzystwo świadomości Kriszny”, zwane popularnie „Hare Kriszna”. 

Można  wyróżnić  klika  przyczyn  powstawania  nowych  ugrupowań 
religijnych.  Jedną  z nich  jest  to,  że  w obrębie  systemów religijnych  zawsze 
znajdują się tacy, którzy nie zgadzają się a pewnymi teologicznymi praktykami i 
dają  temu wyraz w różny sposób.  Czasami prowadzi  to do oderwania  się od 
kościoła,  jak  to  miało  miejsce  w  przypadku  M.  Lutra,  który  zaprotestował 
przeciw handlowi  odpustami,  co  zapoczątkowało  reformację  i  pociągnęło  za 
sobą powstanie wielu sekt w późniejszym czasie. 

Inni,  nie  zadowalając  się  tym,  co  kościoły  podają  do  wierzenia, 
prowadzą poszukiwania  na własną rękę,  studiują  pisma święte  i  wyciągają  z 
tego  własne  wnioski.  Mogą  one  być  jednak  nie  do  pogodzenia  z  istniejącą 
doktryną, co zwykle prowadzi do zapoczątkowania nowego nurtu religijnego. W 
XVIII  i  XIX wieku wiele osób, w tym teologów, dociekało daty ponownego 
przyjścia  Jezusa  na  Ziemię  (paruzji).  Posługując  się  Apokalipsą  św.  Jana, 
Księgą Daniela i  innymi  źródłami  starotestamentowymi,  dokonywali  obliczeń 
przynoszących różne wyniki, zależne od przyjętych założeń. Po ogłoszeniu tych 
wyników zyskiwali  zwolenników, co dawało początek nowej  sekcie. I tak na 
przykład amerykański baptysta William Miller wyliczył przyjście Chrystusa na 
dzień 21 marca 1844 roku, co dało początek sekcie adwentystów. W ustalonym 
dniu nastąpiło  wielkie  rozczarowanie,  co spowodowało nowe wyliczenia  i  w 
następstwie  przesunięcie  tej  daty  o  pół  roku.  Po  nowym  rozczarowaniu 
wystąpiła  ekstatyczka  Ellen  White,  która  wszystkim wyjaśniła,  że  Jezus  już 
przyszedł i rozpoczął „przesłuchania w niebie”. To zadowoliło członków sekty,  
a adwentyzm rozwinął się i dziś nie jest już nawet za sektę uważany. Jednak 
największe  sukcesy  spośród  ruchów  apokaliptycznych  odnieśli  świadkowie 
Jehowy.  Ich  założyciel,  amerykański  baptysta  i  adwentysta  Ch.  T.  Russel,  
ogłosił, że przyjście Jezusa już nastąpiło „w świecie duchów”  w 1874 roku. To 

750 W 1968 roku w Japonii  było 722 ugrupowań, a w USA było ich 256 i stale pojawiały się 
nowe. Obecnie liczba sekt na całym świecie prawdopodobnie grubo przekracza tysiąc.
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ugrupowanie religijne rozwinęło się nad wyraz i dziś ma swoich członków w stu 
dwudziestu kilku krajach.

Bywa  również  i  tak,  że  niektórzy  doznają  niezwykłych  przeżyć 
mistycznych, nie zawsze zgodnych z dogmatami ich dotychczasowej wiary, co 
daje  początek  nowemu  odłamowi  religijnemu.  Przykładem  takiej  prorockiej 
sekty są mormoni.  Jej  założycielowi,  Josephowi Smithowi miał  ukazać się w 
wieku 14 lat Jezus, co doprowadziło751 w końcu do powstania nowej religii.  Na 
przeżyciach  mistycznych  oparte  jest  też  ugrupowanie  swedenborgian  i 
zielonoświątkowców752. 

Są również i tacy, którzy nie chcą być tylko posłusznymi wyznawcami 
tego, co ich kościoły podają do wierzenia i szukają prawdy z pominięciem tych  
kościołów, wierząc w możliwość poznania nadprzyrodzonego opartego nie na 
wierze,  lecz na wiedzy.  Pojęcie  zła czy grzechu wiążą z niewiedzą,  a swoje  
wyzwolenie  upatrują  w poznaniu  prawdy i  przez  to  –  w uwolnieniu  się  od 
niewiedzy.  W  ten  sposób  powstają  sekty  gnostyckie.  Jednym  z  przykładów 
takich ugrupowań jest „Towarzystwo teozoficzne”, założone w 1875 roku przez 
Amerykankę  rosyjskiego pochodzenia  – Helenę  Pietrowną  Bławatską.  Celem 
tego ruchu miało być zestawienie mądrości wszystkich religii. W istocie, można 
się  tam  dopatrzyć  kabalistyki,  mistyki,  magii  o  zabarwieniu  egipskim, 
hinduizmu i chrześcijaństwa. Z teozofii wyłoniło się towarzystwo „Powszechne 
braterstwo”,  założone  w USA przez  Katarzynę  Tingley,  oraz  „Towarzystwo 
antropozoficzne”,  założone  w  Niemczech  przez  Rudolfa  Steinera.  Innym 
gnostyckim ugrupowaniem jest  „Christian  Science”,  które  powstało  w  1866 
roku w USA.

Zatem sekta może wyrosnąć zarówno na gruncie sprzeciwu wobec 
oficjalnej  religii,  niezależnych  interpretacji  pism  świętych,  przeżycia 
mistycznego, jak i własnego poszukiwania prawdy. Chociaż nie każda sekta 
jest oderwaniem się od jakiejś konkretnej religii, to jednak prawie zawsze  do 
sekt przychodzą ci, którzy są rozczarowani swoją poprzednią religią, a nie 
są jeszcze gotowi, aby się obejść bez żadnej religii. Oczywiście obchodzenie się  
bez religii  nie  musi  oznaczać ateizmu.  Można bowiem wierzyć  w Boga bez 

751 Niektórzy podają,  że J.  Smith miał pierwsze objawienia  dopiero w wieku 15 lat.  Kilka lat  
później anioł Moroni miał mu objawić miejsce zakopania złotych tablic ze świętym tekstem, 
które Smith przetłumaczył, tworząc w ten sposób Księgę Mormona – podstawę teologiczną tej 
religii. 

752 Zielonoświątkowcy,  mimo,  że  istnieją  dopiero  niewiele  ponad  sto lat,  w ciągu  tego  czasu 
znacznie powiększyli swoją liczebność, która w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku 
była szacowana na dwa miliony, a którą obecnie różne źródła szacują na 50 do 400 milionów 
(prawdopodobnie jest ich około 115 milionów). Dlatego też ten ruch nie jest już obecnie za  
sektę  uważany.  Spośród  kilkunastu  tysięcy różnych  wspólnot  wiele  z  nich  przyjęło  nazwę 
kościołów. „Wikipedia” wymienia dwadzieścia kilka wspólnot istniejących w Polsce.
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pomocy pośredników.  Jednak taka wiara  jest  przymiotem ludzi  kreatywnych,  
którzy mogą  raczej  dawać  początek  nowym nurtom religijnym,  niż  do  nich 
wstępować jako wyznawcy. Przeważająca większość to ludzie reaktywni, którzy 
na ogół nie tworzą swego życia w oparciu o własne koncepcje, własne wybory i 
własne  doświadczenia,  ale  wsłuchują  się  w  cudze  opinie,  wybierają  cudze 
koncepcje i powielają cudze, podjęte już kiedyś przez innych decyzje. Dotyczy 
to  szerokiego  zakresu  wszystkich  dziedzin  życia,  począwszy  od  sposobu 
ubierania  się  i  fryzury,  a  skończywszy  na  zagadnieniach  moralnych  i 
pojmowaniu  Boga.  Ludzie  tacy  nie  chcą  sami  decydować  w  sprawach 
zasadniczych. „Niech ktoś postanowi, ja się podporządkuję” –  mówią. „Niech 
ktoś mi powie, co jest dobre, a co złe!”. „Niech ktoś mi powie, co jest słuszne, a 
co nie!”.  „Niech ktoś mi powie w co mam wierzyć i jak mam wierzyć!”. „Niech 
ktoś  za  mnie  zadecyduje!”.  To  może się  wydawać  niewiarygodne,  ale  wielu 
opiera się na cudzych decyzjach nawet przy przechodzeniu przez ulicę. Jakże 
często w dużych miastach widzimy grupkę ludzi stojącą na czerwonym świetle. 
Mimo,  że nic nie jedzie,  nikt  nie przechodzi.  Jeśli  jednak ktoś się  odważy i  
przejdzie pierwszy, wtedy cała grupa podąży za nim. Taki schemat można by 
nazwać  „owczym  pędem”  lub  „podążaniem  za  przewodnikiem”.  Tego  typu 
ludzie, a jest ich większość, odczuwają silną potrzebę jakiejś władzy, jakiegoś 
kierownictwa (w tym również duchowego) nad sobą, – stąd wielka popularność 
religii.  Nie jest w gruncie ważne, jaka to jest religia, byleby udzielała jasnych i  
stanowczych  odpowiedzi  na podstawowe pytania  egzystencjalne.  Im bardziej 
jest  sztywna  w  swoich  wymaganiach,  tym  bardziej  jest  przez  takich  ludzi  
ceniona. 

Najczęściej  ludzie się grupują wokół wielkich religii  światowych,  jak 
różne odmiany chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu, a także i wielu mniejszych. 
Jednak  odpowiedzi,  jakie  oferują  dane  religie  z  czasem przestają  niektórym 
wystarczać, a pewne, tkwiące w nich mity i zmyślenia, nie wytrzymują próby 
czasu.  Kościoły  głoszą,  że  Słońce  kręci  się  wokół  Ziemi,  a  tu  pojawia  się 
człowiek  z  otwartym  umysłem,  którzy  dowodzi,  że  jest  odwrotnie.  Bibliści 
wyliczają, że świat trwa nie dłużej, niż kilka tysięcy lat, a naukowcy dowodzą, 
że trwa już miliardy lat. Bardziej dociekliwi wyznawcy zaczynają się z czasem 
zastanawiać: „Jak to jest, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę, a jednocześnie  
żąda spełniania swojej woli, pod groźbą skazania na wieczne męki?”. Dlaczego 
mamy się bać tego, który jest miłością? Dlaczego rodzimy się obciążeni piętnem 
niegodziwości,  ponosząc  konsekwencje  grzechów  praprzodków?  Jednak  nie 
uzyskują  zadowalających  odpowiedzi  na  tego  typu  wątpliwości  od  swoich 
duchowych  przewodników,  bo  „sztywność”  teologii  nie  pozwala  na 
dostosowanie jej do nowych pytań i wprowadzenie odpowiednich zmian. Taka 
sytuacja  daje  czasem powody  do  zwątpienia  i  poszukiwania  odpowiedzi  w 
różnych sektach. 
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Kolejnym powodem rozczarowań może być rozmijanie się oczekiwań 
odnoszących się do danej religii, opartych na tym co ta religia głosi, z codzienną 
praktyką, jaką niesie życie. Młodzież, a nawet starsze dzieci często dostrzegają  
hipokryzję dorosłych w sprawach religii i moralności.  Ksiądz, który ślubował  
celibat, ma troje dzieci.  Biskup molestuje seksualnie kleryków. Proboszcz jadąc  
po pijanemu powoduje wypadek. Przykład idzie również od rodziców. Matka, z 
jednej strony stale poucza swoją córkę, że nie wolno kłamać, ale pewnego dnia 
mówi  do niej:  „Gdyby dzwoniła  pani  Kowalska,  powiedz,  że mnie  nie  ma”. 
Ojciec  blokuje  synowi  możliwość  korzystania  z  erotycznych  stron 
internetowych, a równocześnie sam do nich często zagląda. Młodzi zauważają  
znacznie więcej,  niż się  dorosłym wydaje  i  szybko odkrywają,  że religijność 
wielu  ludzi  jest  głównie  „na  pokaz”.  Obraca  się  to  w końcu przeciw samej  
religii i skłania niektórych do poszukiwania w sektach tego, czego nie znaleźli w 
swoim kościele.

Inni szukają w swoich kapłanach i w swoich współwyznawcach miłości, 
a  spotykają  hipokryzję  i  świętoszkowatość,  co  również  może  być  powodem 
rozczarowań, prowadząc ostatecznie do zwątpienia w oferowaną drogę do Boga 
i poszukiwania alternatywnych dróg w sektach. Nierzadko  powodem takiego 
stanu rzeczy jest brak miłości w rodzinie. Często również surowe, purytańskie  
wychowanie, kojarzące religię i Boga z jakimś przymusem raczej niż z miłością, 
oparte na dyscyplinie i lęku, prowadzi do poddawania tej religii w wątpliwość i 
kończy się czasem przejściem do sekty lub nawet ateizmem.

Zdarzają  się  również  przypadki  zwykłego  „zauroczenia  sektą”  lub 
„uwiedzenia przez sektę”, która ze względu dużą siłę przekonywania, ciekawsze 
odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne i atrakcyjniejsze obietnice, 
przyciąga kogoś bardziej, niż kościół, do którego do tej pory należał. Tak już  
jest, że jedni potrafią być wierni swoim przekonaniom przez całe życie, a inni – 
podatni  na  wpływy,  łatwo  ulegający  sugestii  –  często  je  zmieniają.  Czy to 
dobrze,  czy źle?  Dobrze,  jeśli  prowadzi  do  duchowego  rozwoju,  źle  –  jeśli  
wiedzie na manowce. Właściwie ocenić to może jedynie sam zainteresowany.

Czy sekty są niebezpieczne?

Właściwie  wszystko  może  być  niebezpieczne,  nawet  przejście  przez 
ulicę, jeśli się nie uważa. Ernest Hemingway opisał w którejś ze swoich książek 
przypadek chłopca, który potraktował dosłownie biblijne zalecenie  odcinania 
grzesznych  członków  i  nie  mogąc  sobie  poradzić  z  własną  seksualnością  – 
amputował swoje narządy płciowe753.  Tak więc nawet oficjalne religie mogą 

753 Samokastracja w chrześcijaństwie rozpowszechniła się począwszy od drugiego wieku i była  
motywowana koniecznością  likwidacji  źródła  grzechu.  Sobór Nicejski  w IV  w. postanowił  
położyć temu kres. Nie udało się jednak zabronić samookaleczeń do końca. Jeszcze w XVIII  
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niekiedy być niebezpieczne. Wszystko zależy jednak od tego, czy dana osoba 
podchodzi do swojego wyznania świadomie i z pełnym jego zrozumieniem, czy 
też  jej  stosunek  do  religii  jest  tylko  pakietem  niedojrzałych  reakcji.  W 
najgorszej sytuacji są osoby podatne na wpływy różnych „autorytetów”, łatwo 
ulegające sugestii. Tacy ludzie mogą być bez większych trudności „uwiedzeni” 
przez   jakąś  sektę,  zwłaszcza,  gdy  ta  sekta  stosuje  psychologiczne  metody 
uzależniania (np. od „guru”) zwane popularnie „praniem mózgu”. Jednak tego 
typu uzależnienie wytwarzają nie tylko sekty, ale i kościoły, poprzez głoszoną 
teologię, wykorzystując do tego naukę religii, katechizacje, rekolekcje, a także 
coniedzielne  kazanie  na  obowiązkowej  mszy.  Różnica  polega  na  tym,  że 
działania kościołów uzyskują pełną społeczną akceptację, a  działania sekt – nie. 
Jeśli  młody  człowiek  pójdzie  do  seminarium  duchownego  czy  wstąpi  do 
klasztoru  (nawet  gdyby  chodziło  o  wizytki,  kamedułów  lub  trapistów),  to 
rodzina  z tym się  zwykle  godzi,  a  często jest  to  dla  niej  powód do dumy i 
radości754. Gdy pójdzie do sekty, podnosi się larum: „Sekta nam porwała syna 
(córkę)!”.

Niebezpieczeństwo  uzależnienia  się  od  jakiegoś  religijnego 
ugrupowania  tkwi  nie  tyle  w tym ugrupowaniu  co w ludzkiej  podatności  na 
wpływy.  Jeśli  jednak  mielibyśmy  się  dopatrywać  negatywnej  roli  religii,  to 
zawierałaby się ona w głoszeniu – przez niemal wszystkie formacje religijne – 
swojej  wyższości.  Nie  tylko  sekty,  ale  nawet  niektóre  kościoły ogłaszają,  że 
oferują jedynie słuszną drogę do Boga, że tylko one prowadzą do zbawienia, że 
tylko ich kapłani są boskimi namiestnikami. Przekonanie, że istnieje tylko jedna 
właściwa droga do Boga, w połączeniu z mnogością religii  i sekt głoszących  
swoją wyższość, stwarza dylemat najwłaściwszego wyboru. Nic dziwnego, że 
czasem zwycięża to ugrupowanie, które o swojej wyjątkowości potrafi najlepiej  
przekonać niezdecydowanych. 

Zjawisko przywiązywania się do sekt,  kościołów czy różnego rodzaju 
tradycji  jest przejściowe i dotyczy ludzi niedojrzałych duchowo. Ci, którzy w 
końcu zrozumieją, że Królestwo Boże jest w nich samych, nie szukają już go 
więcej w domach z drewna i kamienia. Ci, którzy wreszcie pojmą, że istnieje  
jedna, wspólna dla wszystkich droga do Boga i jest nią miłość, nie potrzebują 
już przewodników ani rytuałów. Jednak, dopóki to nie nastąpi,  będą szukać i  
będą  czasem  błądzić.  Nie  jest  naszą  rzeczą  ich  osądzać,  bo  może  właśnie  

wieku, w rosyjskiej sekcie skopców, poddawanie się kastracji było bardzo rozpowszechnione. 
Obecnie w kulturze chrześcijańskiej  to  zjawisko nie  występuje,  a przypadek opisany przez 
Hemingwaya był odosobniony.

754 W  wielu  środowiskach,  zwłaszcza  wiejskich,  kapłan  w  rodzinie  jest  dla  niej  wielkim 
wyróżnieniem i zaszczytem. Pewien ksiądz opowiadał w jednym z programów telewizji TVN, 
że jego matka, podczas rozmowy o możliwości porzucenia przez niego stanu kapłańskiego,  
powiedziała: „Wolałabym widzieć cię w trumnie”. 
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przynależność do jakiejś sekty pozwoli im zrozumieć to, czego dotychczas nie 
rozumieli  i w końcu odnaleźć dla siebie najlepszą drogę755.  Niestety,  niektóre 
kościoły (w tym również kościół katolicki) prowadzą bezpardonową walkę ze 
wszystkimi sektami, traktując każdą z nich jako potencjalne zagrożenie. Dzieje  
się  to  zarówno  za  sprawą  oficjalnych  przedstawicieli  kościoła  (np. 
dominikanów), mediów o profilu religijnym (np. Radia Maryja),  czy licznych 
stowarzyszeń  do  walki  z  sektami.  Działacz  jednego  z  takich  towarzystw, 
pokazywany  swojego  czasu  dość  często  w  polskiej  telewizji,  wielokrotnie 
powtarzał, że: „Każda sekta to organizacja przestępcza podająca się za kościół”.  
W walce z sektami stosuje się chwyty poniżej pasa, np. potępia się grupę „Hare  
Kriszna” tylko dlatego, że jacyś  jej  członkowie byli  zamieszani w zabójstwo. 
Przecież na tej  samej  zasadzie  można by potępić  kościół  katolicki,  bo wielu  
zbrodniarzy (w tym Hitler i Mussolini) było katolikami. Atakuje się nie tylko 
sekty, ale astrologię, parapsychologię, wróżbiarstwo, a nawet różdżkarstwo czy 
bioenergoterapię,  chociaż  wymienione  dziedziny  sektami  nie  są  ani  ich  nie 
tworzą. Kilka lat temu, na antenie Radia Maryja, zaproszony gość (tytułowany 
profesorem) z wielką powagą dowodził, że „kto uprawia medytację ten naraża 
na  wielkie  niebezpieczeństwo  swój  umysł”,  a  „kto  jest  wegetarianinem,  ten 
szkodzi swojemu zdrowiu”.

Taka  postawa  niektórych  działaczy  religijnych  i  przedstawicieli 
kościelnej hierarchii jest podyktowana lękiem. Uważają oni, że tylko ich kościół 
ma monopol na interpretację pism, głoszenie jaki jest Bóg i co jest po fizycznej 
śmierci.  Boją się, że niektóre dziedziny ludzkiej działalności mogą prowadzić 
do doświadczenia czegoś innego niż oni głoszą, dlatego nieufnie podchodzą do 
prywatnych  przeżyć  mistycznych,  przeżyć  na  granicy śmierci,  doznań  „poza 
ciałem”, doświadczeń parapsychologicznych, itp. Ponieważ sami się boją utraty 
władzy i autorytetu, zasiewają „bojaźń Bożą” w innych. Żądają „przylgnięcia  
posłuszeństwem wiary” do tego co podają do wierzenia, a niezależne myślenie  
nie jest przez nich mile widziane. 

Jednak  trzeba  przyznać,  że  istnieje  pewien  stosunkowo  niewielki 
odsetek sekt szczególnie niebezpiecznych. Sekty takie głoszą teologie przeciwne 
życiu  i  często  łamią  prawo.  Niektóre  z  nich  ograniczają  swoim  członkom 
wolność  osobistą  (np.  możliwość  poruszania  się),  inne  posuwają  się  aż  do 
przemocy fizycznej,  jeszcze inne – zmuszają np. do zbiorowych samobójstw.  
Są  również  i  takie,  które  nakłaniają  do  popełniania  przestępstw,  w  tym 
morderstw, jak np. „Najwyższa prawda”, której przywódca polecił wpuszczenie 
trującego  gazu do  tokijskiego metra.  Niejednokrotnie  przywódcy takich  sekt 

755 Gdy ktoś chce naprawdę poznać, co jest słuszne, musi doświadczyć rzeczy niesłusznych, np.  
ten który brzydzi się wojną, musi czasem pójść na wojnę, aby w pełni zrozumieć, czym ona  
jest w rzeczywistości.
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uzależniają od siebie swoich członków, wywierając na nich silny, czasem nawet 
hipnotyczny wpływ.

 Szczególnym  rodzajem  ugrupowania  religijnego,  a  może  raczej 
antyreligijnego, jest satanizm. Jest on niemal całkowitym zaprzeczeniem tego, 
co  głoszą  wszystkie  inne  religie.  Zamiast  miłości  głosi  nienawiść.  Zamiast 
przebaczenia – zemstę.  Zamiast  wstrzemięźliwości  – żądzę. Zamiast  wiary w 
dobro i zło – wiarę w siłę. Na szczęście nie jest on zbyt licznie reprezentowany,  
zwłaszcza w katolickiej Polsce, a działalność satanistów ogranicza się na ogół  
do  wypisywania  satanistycznych  symboli  na  murach,  czarnych  mszy,  czy 
demolowania  nagrobków  na  cmentarzach756.  Jednak  należy  zdecydowanie 
stwierdzić,  że  satanizm,  ze  względu  na  głoszoną  naukę,   jest  jednym  z 
najbardziej  niebezpiecznych  ugrupowań  na  świecie  i  niebranie  pod  uwagę 
zagrożenia jakie z sobą niesie byłoby głupotą. Z drugiej strony nie sposób nie 
zauważyć, że to nie satanizm stworzył mit szatana, lecz religie powołały go do  
istnienia  i  dlatego  w  jakimś  stopniu  są  odpowiedzialne  za  powstanie 
satanizmu757.

Nie  można  jednak  obracać  się  przeciw  wszystkim sektom758 tylko 
dlatego, że  niektóre z nich sprzeciwiają się prawu, sieją zamęt w umysłach i  
nawołują do zbrodni. Każdy dorosły człowiek ma prawo wierzyć w to, w co 
chce wierzyć.  Ogłasza to  Powszechna Deklaracja  Praw Człowieka ONZ759,  a 
gwarantują konstytucje większości krajów. Dlatego  wszystkie poglądy, które 
nie  sprzeciwiają  się  życiu  i  nie  prowadzą  do  łamania  prawa,  należy 
uszanować.  Każdy ma  bowiem prawo dochodzenia  do  własnej  prawdy,  na 
swój jedyny i niepowtarzalny sposób. 
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

756 Niestety, zdarzały również przypadki morderstw. W Polsce podczas satanistycznej ceremonii 
na cmentarzu zabito młodą dziewczynę. Sprawca obecnie odsiaduje wyrok 25 lat więzienia. 

757 Wielu  wyznawców  różnych  religii  opartych  na  nurcie  judeochrześcijańskim  i  islamskim 
głęboko  wierzy  w  szatana  i  jego  potęgę.  Również  kościół  katolicki  przydaje  mu  duże 
znaczenie, zwłaszcza w doktrynie o grzechu pierworodnym czy uzasadnianiu grzeszności ludzi  
współczesnych.  W  doktrynach  wschodnich,  a  zwłaszcza  w  buddyzmie  i  hinduizmie,  tak 
pojmowany szatan nie istnieje; uważa się, że tylko człowiek jest odpowiedzialny za zło, jakie  
wyrządza innym. Mówi się w nich co prawda czasem o demonach, ale są to zabłąkane, mało  
świadome  dusze  raczej  niż  dysponujący  wielką  mocą  buntownicy  walczący  z  Bogiem, 
odpowiedzialni za zboczenie ludzkości z właściwej drogi.

758 Histeryczne  reakcje  niektórych  kościołów  na  działalność  sekt  nie  są  zwykle,  wbrew 
ogłaszanym deklaracjom, walką z niebezpiecznymi organizacjami przestępczymi, ale na ogół 
są walką z konkurencją.

759 Artykuł  18  tej  deklaracji  głosi:  „Każdy  człowiek  ma  prawo  wolności  myśli,  sumienia  i  
wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia  
swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie,  bądź wespół  z innymi ludźmi, publicznie i 
prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów”. 
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Siła woli
Siła  woli  jest  miarą  pewnego  rodzaju  energii  psychicznej,  która 

towarzyszy niektórym myślom.  Manifestuje  się  głównie  wtedy,  kiedy trzeba 
pokonywać jakieś trudności, kiedy występują jakieś opory psychiczne. Jest ona 
potrzebna  do  panowania  nad  wszelkiego  rodzaju  pragnieniami,  szczególnie 
tymi, które wynikają z dążenia do zadowolenia zmysłów. Siła woli pomaga w 
konsekwentnej realizacji planów życiowych, szczególnie wtedy, kiedy wiążą się 
one  z  wyrzeczeniami  i  z  pokonywaniem  przeszkód.  Jest  ona  w  sposób 
szczególny  związana  ze  zdolnością  do  pokonywania  strachu.  Wola  pomaga 
również przezwyciężyć rozleniwienie.

Silna  wola  zaczyna  działać  już  w  momencie  dokonywania  wyboru, 
zwłaszcza jeżeli mamy wybrać między czymś łatwym i trudnym, przynoszącym 
korzyści  materialne  i przynoszącym  korzyści  duchowe,  miedzy  działaniem 
egoistycznym i altruistycznym, między czymś niebezpiecznym ale szlachetnym i 
bezpiecznym  ale  podłym.  Jest  potrzebna  dalej  do  konsekwentnej  realizacji  
trudnego wyboru.  Ludzie o słabej  woli  zwykle  nie  mają  wyboru,  pod presją 
własnych słabości uginają się i podejmują łatwiejsze rozwiązanie.  Zatem siła  
woli jest równocześnie gwarantem wolności woli. 

Ponieważ  użycie  siły woli  wiąże się  z wykonywaniem pewnej  pracy 
mentalnej  w  czasie,  stąd  też  lepszym  dla  niej  określeniem byłoby  „energia  
woli”.  Pojęcie  siły  wiąże  się  z  tym,  że  podobnie  jak  mięśnie,  może  być 
trenowana, i wzmacniana. Wolę można trenować poprzez naukę panowania nad 
własnym  ciałem,  własnymi  emocjami  i  własnymi  myślami.  Panowanie  nad 
własnym ciałem można  osiągnąć  nie  tylko  poprzez  techniki  wschodnie  (np. 
hatha-jogę),  ale  też  poprzez  uprawianie  sportu,  ćwiczeń  siłowych  itp.. 
Panowanie  nad  emocjami  to  przede  wszystkim  kontrolowanie  pragnień, 
hamowanie  szkodliwych żądz i  pobudzanie pozytywnych emocji.  Przykładem 
takiego ćwiczenia może być post, który nie powinien być traktowany tylko jako 
pewien religijny rytuał, ale powinien służyć wzmacnianiu siły woli. Panowanie 
nad myślami można osiągnąć poprzez stałe ćwiczenie kontrolowania własnych 
myśli,  medytację,  kontemplację.  Bezpośrednim  celem  tych  ćwiczeń  jest 
opanowanie  chaosu  myśli,  stymulacja  myśli  pozytywnych  i  eliminacja 
negatywnych. Perspektywicznym celem jest rozwój świadomości i dotarcie do 
królestwa ducha. 
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.
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Słowo
„Słowo”  ma  cztery  znaczenia.  Rozpocznijmy  od  tych  mniej 

rozpowszechnionych. W pierwszym znaczeniu, słowo jest tym samym co mowa 
czy  język.  W  tym  znaczeniu  mówi  się  o  słowie  mówionym,  pisanym,  o 
mistrzach słowa, darze słowa, potędze słowa, czy wolności  słowa. W drugim 
znaczeniu  słowo  to  zobowiązanie  dotrzymania  obietnicy,  przysięga.  W  tym 
sensie ktoś komuś daje słowo, dotrzymuje słowa lub łamie słowo. Jest jeszcze 
najmniej  rozpowszechnione,  trzecie  znaczenie,  którym  posługują  się 
programiści komputerowi: słowo w tym znaczeniu jest ściśle określoną ilością 
informacji.

W najczęściej używanym znaczeniu słowo to symbol, znak językowy, 
przeznaczony  do  nazywania,  oznaczania,  określania  wszystkiego,  co  się  da 
nazwać, oznaczyć, określić, np. przedmiotów materialnych, treści psychicznych, 
czynności, stanów, cech, zjawisk. Słowo może również wyrażać relacje między 
elementami rzeczywistości, może także w połączeniu z innym słowem określać 
lub  zmieniać  jego  znaczenie.  W takim znaczeniu  słowo jest  tym samym co 
nazwa czy wyraz. Słowo jest podstawowym elementem mowy w danym języku. 
Może być wypowiedziane i wtedy jest złożonym dźwiękiem, może być również 
napisane  i  wówczas  jest  pewną  grupą  symboli  graficznych  (liter  lub  innych 
znaków),  która  jest  z  tym dźwiękiem powiązana.   Słowa  łączy się  ze  sobą 
tworząc zdania, a te z kolei grupuje się dla wyrażenia bardziej złożonych treści  
na dany temat. 

Jak już powiedziano, słowo to tylko znak lub dźwięk i samo przez się 
nic nie znaczy. Jednak w procesie tworzenia języka, który zachodzi stale i nigdy 
nie  jest  w  pełni  zakończony,  poszczególnym  słowom  przypisuje  się  pewne 
znaczenia.  Nadając  pewnym wyobrażeniom nazwę stwarzamy określony sens 
dla określonego słowa. W ten sposób kojarzymy dane słowo z jego pojęciem, tj.  
z myślowym odzwierciedleniem tego słowa. To wystarczy abyśmy mogli  się 
tym słowem posługiwać, ale to nie wystarczy, aby rozumieli je inni. Na ogół nie 
jesteśmy w stanie przekazywać myślowych odzwierciedleń bezpośrednio, tj. z 
myśli do myśli, ale możemy wskazać konkretny przedmiot materialny, zjawisko, 
cechę lub czynność, którą to słowo oznacza, lub nawet stworzyć odpowiednie  
doświadczenie,  pomocne w jego zrozumieniu.  Takie  postępowanie  zwykle  w 
pełni rzecz wyjaśnia.  Jeśli jednak z jakichś powodów nie możemy tego zrobić,  
bo  np.  nie  mamy odpowiedniego rekwizytu  lub  dane  słowo dotyczy pojęcia 
abstrakcyjnego,  nie mającego swojego odpowiednika w świecie  materialnym, 
nie  pozostaje  nam nic  innego,  jak  wyjaśnić  rzecz  innymi  słowami,  znanymi 
naszemu rozmówcy. Tak działają słowniki.
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To, co dane słowo oznacza, nazywa się jego desygnatem (od łacińskiego 
słowa  designatus –  oznaczony).  Jest  to  każdy  konkretny  przedmiot 
odpowiadający nazwie. To co dane słowo znaczy,  jest  jego pojęciem. Jest  to 
nasz pogląd na temat danego słowa, jego rozumienie. Tak więc słowa pełnią  
dwie funkcje: znaczą swoje znaczenie i oznaczają swoje desygnaty. Mamy więc 
do czynienia z następującym schematem: 

Niektóre  słowa  mogą  mieć  kilka  znaczeń  (homonimy),  pewnym 
znaczeniom  przypisuje  się  czasem  więcej  niż  jedno  słowo  (synonimy).  Do 
oznaczania  używa  się  nie  tylko  słów  pojedynczych,  ale  grup  słów,  które 
konkretyzują  znaczenia  i  zawężają  zbiór  możliwych  desygnatów.  Np.  słowo 
„prezydent” ma znacznie więcej  możliwych desygnatów niż słowa „prezydent 
Stanów Zjednoczonych”. Grupa słów „były prezydent Stanów Zjednoczonych 
Bill  Clinton”  ma  tylko  jeden  desygnat.  Podobne  różnice  występują  między 
słowem „kot”,  grupą  słów  „kot  syjamski”  i  grupą  słów  „mój  kot  syjamski 
Mruczek”. 

Słowa służą więc do komunikacji międzyludzkiej. Jest to najważniejsza 
ich funkcja, która odbywa się według schematu:

myśl → słowo  → myśl

Powstaje  pytanie,  czy  myśl  odebrana  jest  taka  sama  jak  nadawana? 
Znany jest bowiem stary dowcip, niegdyś popularny w kręgach akademickich, 
który ilustruje,  jak naprawdę odbywa  się komunikacja  między wykładowcą  i 
studentami:  Profesor myśli  A, mówi B, pisze na tablicy C, student  słyszy D,  
widzi E, notuje F, a myśli  G. Czy jest tak z każdą wyrażaną słowami myślą? 
Myśl odebrana prawie zawsze nie jest dokładnie taka sama jak nadana, często 
jest podobna, niekiedy dzieje się i tak, że myśli te się bardzo od siebie różnią. 
Chodzi o to, że znaczenia słów zapamiętywane w procesie uczenia się języka są  
zawsze  indywidualne,  subiektywne.  Z  drugiej  strony,  ponieważ  mowa  jest  
zjawiskiem społecznym, istnieje tendencja do standaryzacji znaczeń, która jest 
tym skuteczniejsza, im prostsze słowo. Jednak mimo tego język jest narzędziem 
mało  precyzyjnym,  trzeba  zwykle  bardzo  mocno  się  wysilić,  aby  jasno 
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i dokładnie  wyrazić  swoje  myśli.  Ponadto  rozumienie  mowy  to  nie  tylko 
rozumienie słów, ale i ich powiązań tworzących zdania, które z kolei składają  
się na dłuższą wypowiedź. Do tego trzeba zaangażować logiczny umysł.

Słowo służy więc do wyrażania myśli. Zbiór wszystkich słów oraz reguł 
ich używania to język. Ale oprócz mowy istnieje jeszcze wiele innych sposobów 
wyrażania myśli. Np. głuchoniemi posługują się językiem migowym, który też 
składa  się  ze  słów,  tylko  inaczej  wypowiadanych.  Istnieje  również  język 
matematycznych  symboli,  oraz  język  techniki,  gdzie  za  pomocą  symboli  
graficznych i matematycznych opisuje się różne urządzenia. To też są sposoby 
wyrażania myśli, tyle że myśli naukowej czy technicznej, a użyte symbole też 
pełnią rolę słów, mających jednak zastosowanie tylko w specjalistycznej mowie 
nauki  czy techniki.  Słowo w szerszym sensie  to  każdy symbol,  który wyraża 
jakąś ideę.   

Drugą,  ważną  rolą  słowa  jest  to,  że  jest  ono  narzędziem tworzenia,  
zgodnie ze schematem:

myśl → słowo → czyn

Każde ludzkie  działanie  jest  najpierw pomyślane,  potem wypowiedziane  i  w 
końcu  zrealizowane.  Słowu  w  takiej  funkcji  przypisywano  już  od  czasów 
starożytnych wielkie znaczenie. W ewangelii według św. Jana [J, 1, 1-3] ma ono 
nawet boski wymiar i przypisuje mu się rolę boskiego narzędzia kreacji:

„Na początku było Słowo760,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.”

Słowa są  również narzędziem tworzenia  w poezji,  która  różni  się  od 
prozy nie tylko tym, że utwory poetyckie są wierszowane, czy rymowane (w 
poezji współczesnej rymy są już raczej rzadkością), ale ze względu na używanie 
przenośni, czyli nadawanie wyrazom nowych znaczeń poprzez niestandardowe 
połączenia z innymi wyrazami. Łączone słowa są sobie obce znaczeniowo, ale 
pozostając  w  związku  składniowej  zależności  implikują  nowe  pojmowanie. 
„Morze gwiazd”, „zegarmistrz światła”, „wstęga rzeki”, „nieuczesane myśli” – 
oto  przykłady  takich  połączeń.  Przenośnie  zwykle  upiększają  wypowiedź  i 

760 W teologii  katolickiej,  według  współczesnych  interpretacji,  „Słowo”  z  ewangelii  Jana  jest  
kojarzone z drugą Osobą Trójcy Świętej.
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zwiększają  jej  oddziaływanie  na  odbiorcę.  Poprzez  łączenie  odległych  pojęć 
można  uzyskać  bardzo  głębokie  przenośnie,  metafory,  które  pobudzają 
indywidualną  wyobraźnię,  choć  nie  zawsze  i  nie  dla  wszystkich  są  w pełni 
zrozumiałe. Dlatego też współczesna poezja niekiedy bywa trudna w odbiorze. 

Pozostaje się jeszcze odnieść do poglądu, że właściwie słowa i myśli są 
czymś  jednym,  że  myśli,  to  słowa nie  wypowiedziane.  To prawda,  że  wielu 
ludziom się wydaje, iż myślą werbalnie, ale często nie zdają sobie sprawy, że za 
takimi słowo-myślami zwykle kryje się coś jeszcze, bowiem zawsze towarzyszą 
im jakieś wyobrażenia czy uczucia. Nawyk myślenia werbalnego jest wynikiem 
dominującej  roli  języka  w  naszej  kulturze.  Prawdziwe  myślenie,  a  nawet 
komunikowanie  się,  jest  zawsze niewerbalne.  Podstawą takiego myślenia jest 
tworzenie  zabarwionych  uczuciowo  zmieniających  się  obrazów  myślowych, 
którym niejednokrotnie  towarzyszą wyobrażenia pewnych odczuć i  doznań, a 
nawet  wrażeń  zmysłowych.  Słowa  wtedy  w  ogóle  nie  są  potrzebne,  bo 
„myślowy film” wszystko wyjaśnia.   Taki  sposób myślenia  i komunikowania 
się,  z  myśli  jednego  do  myśli  innych,  ze  świadomości  do  świadomości,  był 
właściwy ludziom pierwotnym w pradawnych czasach, jednak został w końcu 
przysłonięty,  poprzez  rozwijającą  się  komunikację  językową.   Niektóre  tzw. 
„ludy prymitywne”,  zachowały resztki  zdolności  przekazywania  informacji  w 
taki  sposób,  ale  ich  liczebność  wciąż  maleje.  Tak  rozumiana  komunikacja 
niewerbalna  jest  podstawowym  sposobem  porozumiewania  się  „po  tamtej 
stronie  życia”.  Jednak  ludzie  żyjący   „po  tej  stronie”  też  potrafią  myśleć 
obrazowo,  lecz  to  ich  myślenie  niewerbalne  jest  zwykle  maskowane  przez 
powtarzane w myśli słowa i dlatego nie zawsze sobie je uświadamiają. Również 
każdy ma zdolność do pozasłownej, myślowej komunikacji, ale niewielu zdaje 
sobie z tego sprawę, a naprawdę nieliczni umieją z tego świadomie skorzystać. 
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Spontaniczność

Definicja

Słowo to,  utworzone  od  przymiotnika  spontaniczny,  używane  jest  w 
dwóch znaczeniach. W pierwszym, pospolitym sensie przymiotnik ten oznacza 
„samorzutny“,  „żywiołowy”,  „odruchowy” i  jest  niewymuszonym  przez 
czynniki  zewnętrzne  działaniem  pod  wpływem  odruchu,  impulsu,  nastroju 
chwili, nagłej zachcianki czy kaprysu, lub nawet przypadku. W tym znaczeniu 
możemy  mówić  o  spontanicznej  decyzji,  spontanicznym  śmiechu, 
spontanicznym  uczuciu,  spontanicznych  oklaskach,  spontaniczności 
wypowiedzi czy zachowania się. 



727

W drugim, wyższym sensie, pojmowanie tego słowa oparte jest na jego 
pochodzeniu. Słowo  spontaniczny wywodzi  się bowiem od łacińskiego słowa 
sponte,  co  znaczy   „dobrowolnie“. Spontaniczność w  tym  znaczeniu 
manifestuje się jako działanie dobrowolne, niczym nie wymuszone. Jest ono 
wtedy zawsze wyrazem wolnej woli człowieka.

Aby uwypuklić różnice znaczeń tego pojęcia, omówimy je teraz nieco 
bardziej szczegółowo.

Spontaniczność jako wyraz żywiołowości

Jak już powiedziano, w pierwszym znaczeniu spontaniczność jest czymś 
samorzutnym, żywiołowym. Działania w taki sposób spontaniczne nie są objęte 
żadnym planem, nie wynikają z żadnych wniosków, nie opierają się na regułach 
czy  zasadach.  Nie  są  też  skutkiem  jakichkolwiek  wpływów  czy  bodźców 
zewnętrznych.  Chodzi  tu  o  coś  całkowicie  nieprzewidywalnego,  o  działanie 
odruchowe.  Np.  ktoś,  kto wskoczył  do rzeki  i  uratował  tonącego od śmierci  
mówi potem: „Nie zastanawiałem się nad tym. Działałem odruchowo. Każdy by 
tak postąpił.”761. Zatem człowiek spontaniczny w tym pierwszym znaczeniu nie 
w pełni  wie  co  robi  i  dlaczego  –  nawet  gdy ratuje  tonącego.  Nie  wie  tym 
bardziej,  co  będzie  robić  jutro  czy  pojutrze.  Nierzadko  jest  „miotany  przez 
wichry  losu”.  Ludzie,  dla  których  tak  rozumiana  spontaniczność  jest  cechą 
charakteru, przejawiają zwykle działania nie wykalkulowane, nie umotywowane 
intelektualnie,  powstające  pod  wpływem  chwilowych  pragnień,  a  czasami 
jawiące  się  nawet  jako  zupełnie  przypadkowe.  Kierują  się  często 
niekontrolowanymi  emocjami,  trudnymi  do  przewidzenia  nastrojami.  Takie 
zachowania  są  dość  często  domeną  ludzi  reaktywnych,  którzy nie  stwarzają 
świadomie swojej wewnętrznej rzeczywistości, ale którzy odbierają życie jako 
ciąg zdarzeń powodowanych  przez rzeczywistość  zewnętrzną.  Większość  ich 
działań to reakcje. Jednak to wszystko, co nie jest w ich życiu uświadomioną  
reakcją, jest spontanicznością pierwszego typu762.

Czasami  ludzie  zachowują  się  odruchowo  i  nieprzewidywalnie,  co 
sprawia wrażenie,  że są spontaniczni,  lecz w istocie  tak nie jest.  Taki  pozór  
spontaniczności  jest  niekiedy  zasłoną  dymną  dla  chaotycznej, 
nieuporządkowanej natury, powierzchowności w działaniu, lekkomyślności, czy 
nawet beztroskiej bezmyślności. Wynika to zwykle z braku chęci podjęcia trudu 
życia kreatywnego, kontrolowania swoich emocji, swojego umysłu i planowania 

761 Jednak  nie  każdy tak  reaguje.  Osoba  wysoko  rozwinięta  duchowo  zawsze  wie  co  robi  i 
dlaczego. W tego rodzaju sytuacjach postępuje tak, jak postąpiła by miłość.

762 Przejawy  spontaniczności  pierwszego  rodzaju  są  nierzadko  w  istocie  nieuświadomionymi  
reakcjami,  odruchami  uwarunkowanymi  przez  doświadczenia  przeszłe.  Uważa  się  je  za 
spontaniczne głównie z powodu szybkości ich powstawania.
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swoich działań, co w istocie jest  formą lenistwa.  Łatwo być miotanym przez 
fatum,  o  wiele  trudniej  jest  mu  się  oprzeć  i tworzyć  swój  los.  Znacznie 
wygodniej jest zamaskować swoją niechęć do kreatywnych działań pod hasłem 
„Co ma  być,  to  będzie”  i  nic  nie  robić,  bo  przecież  życie  twórcze wymaga 
pewnego wysiłku, a na wichry losu zdać się najprościej. Jednak jest to zasada  
strusia, który chowa głowę w piasek sądząc, że w ten sposób można uniknąć 
tego,  czego uniknąć się  nie da.  Nie można bowiem zanegować swojej  mocy 
twórczej, można tylko sobie jej nie uświadamiać lub o niej zapomnieć. 

Taka  udawana  spontaniczność  bywa  też  czasem  kamuflażem  dla 
folgowania swoim zachciankom. Zachowania pozornie spontaniczne mogą być 
także  spowodowane  przyczynami,  z  których  nie  zdajemy  sobie  sprawy,  co 
zwykle  prowadzi  do  fałszywej  interpretacji  tych  zachowań  i  uznania  za 
spontaniczne tego, co nim nie jest.   Musimy sobie również zdawać sprawę z 
tego, że nie każde zaskakujące nas działanie, którego nie potrafimy wyjaśnić, 
może być od razu  uznane za spontaniczne.

Jednak  są  ludzie  naprawdę  żywiołowo  spontaniczni,  którzy  traktują 
zwykle życie jako wielką, tajemniczą przygodę. Nie planują swojej przyszłości.  
Nie  są  wyrachowani.  Nie  poddają  się  naciskom.  Kierują  się  wewnętrznymi 
impulsami, których sami czasem nie potrafią dobrze uzasadnić. Żywo reagują na 
zdarzenia,  wykazując  odruchowe  reakcje  emocjonalne  i  podejmując  szybkie 
decyzje. Głoszą również, że radość dostarczają im niespodzianki, jakie przynosi 
im los. Sprawiają też niespodzianki innym. Jeśli czynią to podobnym sobie i za 
obopólnym porozumieniem, to zwykle nie ma problemu. Jeśli zaskakują osoby 
na to nieprzygotowane, może to dla nich być kłopotliwe. Np. udawanie się do 
kogoś z niespodziewaną wizytą i wprawianie go w ten sposób w konsternację  
czy  organizowanie  jakiejś,  nawet  bliskiej  osobie  urlopu  lub  imprezy 
rozrywkowej  bez  jej  wiedzy i  zgody,  nie  zawsze  jest  obierane  pozytywnie.  
Dlatego  czasem  trudno  jest  współżyć  ludziom  żywiołowo  spontanicznym  z 
osobami  pryncypialnymi,  bowiem  spontaniczność  pierwszego  rodzaju  i 
pryncypialność nawzajem się wykluczają.

Ciekawe,  że  tak  rozumiana  spontaniczność  może  odegrać  zarówno 
pozytywną, jak i negatywną rolę w życiu człowieka. Zależy to od tego, co mu 
przynosi.  Jeżeli  przynosi  radość  to  jest  to  rola  pozytywna,  jeśli  udrękę – to 
wręcz  przeciwnie.  Istnieje  bowiem druga  strona  medalu.  Życie  to  nie  tylko 
wielka przygoda  i  radosne  niespodzianki.  To  nie  tylko  dary losu,  ale  i  jego 
pociski.  To  trudne  wyzwania,  którym  trzeba  sprostać.   To  wielkie 
rozczarowania.  To  ból  rozłąki.  To  dramat  śmierci.   To  smutek  utraty.  To 
rozmaite  cierpienia,  które  mają  swój  udział  w  ludzkim  doświadczeniu.  To 
niespełnienie i niezaspokojenie. To zło fizyczne i moralne, które nas dotyka. 
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Życie  reaktywne,  w  którym  odbieramy  swoje  doświadczenie  jako 
wykreowane  przez  los  czy  kogoś  innego  (Boga,  przypadek,  przeznaczenie, 
zdeterminowaną  rzeczywistość,  itp.),  często  naraża nas  na przeżywanie  owej  
„drugiej  strony  medalu”.  Brak  świadomie  kreowanego  twórczego  planu 
życiowego i zdawanie się na to, co nam  przyniesie przeznaczenie, powoduje to, 
że nie tylko  doznajemy zaskakujących radości, ale też dostajemy od życia cięgi. 

Dlatego lepiej jest tworzyć swoje życie świadomie. To, w jakim stopniu 
nam się  to  udaje,  określa  w jakim stopniu  jesteśmy wolni  od  jego  skutków 
niepożądanych. Spontaniczność rozumiana jako mało świadoma żywiołowość, 
pochopne decyzje oparte na wybuchowych afektach, niestabilnych nastrojach, 
czy  wręcz  działanie  z  przypadku,  nie  sprzyja  osiągnięciu  wysokiej  jakości 
istnienia.

Spontaniczność jako manifestacja wolności

Działanie  spontaniczne  w  wyższym  znaczeniu  nie  jest  nigdy 
przypadkowe,  jest  ono  świadomym  aktem  wolnej  woli  nie  wymuszonym 
przez  żadne  czynniki  zewnętrzne  ani  wewnętrzne,  lecz  będącym  efektem 
swobodnego wyboru. Spontaniczność więc w tym znaczeniu zawsze jest czymś 
przytomnym i niewymuszonym, jest zawsze czymś dziejącym się sponte. Nigdy 
też  nie  jest  bezintencyjna.  Jest  to  zwykle  kierowanie  się  swoimi  uczuciami 
wyższymi  na  zasadzie  wolnego wyboru,  a  ponieważ  takie  uczucia  są  mową 
duszy – jest to w gruncie rzeczy kierowanie się własną duszą. Jest to również 
działanie  powodowane  przebłyskami  intuicji,  które  też  mają  swoje  duchowe 
źródło.  Uczucia  tak  pojmowane  nigdy niczego  nie  wymuszają  ale  inspirują. 
Człowiek  w  taki  sposób  spontaniczny  kontroluje  swoje  uczucia,  które 
uzewnętrzniają się w postaci emocji tylko wtedy, kiedy im na to pozwoli. 

To ostatnie zdanie można by poddać w wątpliwość. Mógłby wszak ktoś 
powiedzieć, że przecież wszelka kontrola jest zaprzeczeniem spontaniczności.  
Niezupełnie  tak jest.  Jeżeli  jest  ona aktem wolnego wyboru,  spowodowanym 
postanowieniem bycia tym, kim chce się być, to jest to spontaniczne w drugim 
znaczeniu. Jeśli ta kontrola jest  wymuszona np. strachem przed ujawnieniem 
swoich uczuć i przez to odsłonięciem swojej prawdziwej istoty – to nie ma tu  
żadnej spontaniczności. 

Podobnie  ma  się  rzecz  z pryncypialnością.  Ludzie  się  zawsze czymś 
kierują, ich widzenie świata jest oparte na jakichś fundamentach,  uznają zwykle 
słuszność pewnych zasad, praw, reguł, itp. O ile te zasady są przyjęte z wolnego 
i nieprzymuszonego wyboru, to pryncypialność nie wyklucza spontaniczności w 
znaczeniu wyższym. Jeśli te reguły czy zasady są narzucone i stosowane „bo tak 
trzeba“,  „“bo się  musi“,  „bo inaczej  się  oberwie“,  „bo tak nakazuje  kościół,  
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prawo  czy  obyczaje“  to  taka  postawa  ze  spontanicznością  ma  niewiele 
wspólnego.

Inny  przykład  to  miłość  bezwarunkowa,  która  jest  zawsze  czymś 
wolnym, a więc i spontanicznym. Miłość taka prowadzi też do spontanicznych  
działań.  Natomiast  miłość  warunkowa,  która  zawsze  jest  reakcją, 
niejednokrotnie wymusza różne działania niespontaniczne.  

W drugim, najszlachetniejszym sensie słowo „spontaniczny” oznacza 
więc: dobrowolny, nie działający z przyczyn zewnętrznych, ale będący pod 
wpływem  intuicji  czy  natchnienia  pochodzącego  z  ducha.  Taka 
spontaniczność,  pomijająca  wpływy  zewnętrzne  i  rozumowe  spekulacje, 
zagruntowana w mądrości  i  prawdzie wyższego rzędu, nie ma nic wspólnego 
z chaosem czy przypadkiem, jest oparta na odpowiedzialności, zawsze szanuje 
drugiego człowieka i nigdy nie sprawia mu przykrości ani nie czyni krzywdy.

Działanie naprawdę spontaniczne to działanie „w harmonii”. Chodzi tu 
o  zdolność  „dostrojenia  się”  do  sytuacji,  „dostrojenia  się”  do  chwili, 
właściwego  „odebrania”  chwili.  Jeśli  nagle  poczujemy  pragnienie 
porozmawiania ze znajomym, dzwonimy do niego i w następstwie usłyszymy 
„strasznie  mnie  głowa  boli”,  to  nie  było  to  właściwe  dostrojenie.  Jeśli  
usłyszymy „jakże się cieszę, przed chwilą właśnie myślałam o tobie i chciałam 
do ciebie  zadzwonić”  to  dostroiliśmy się  właściwie.  Aby takie  dopasowanie 
nastąpiło,  musi  między takimi  osobami  istnieć  silna  więź.  Jeśli  te  osoby się 
kochają, to prawdopodobieństwo właściwego dostrojenia wzrasta niepomiernie. 
Zależy to  też  od  stopnia  rozwoju  duchowego.  Osoby w tym zaawansowane 
potrafią dostroić się do niemal każdej chwili i do prawie każdej sytuacji.

Spontaniczność w znaczeniu najwyższym, oparta na wolnym wyborze, 
nigdy nie jest reakcją na cokolwiek. Jest to zawsze czyste tworzenie, które jest 
domeną ludzi kreatywnych.  Reakcja bowiem to odtwarzanie, działanie tak jak 
poprzednim razem, powielanie wyuczonego schematu, decydowanie w oparciu 
o wzorce z przeszłości. Kreacja natomiast prowadzi do czegoś oryginalnego, co 
samo  w sobie  stanowi  nowy i  niepowtarzalny wzór.  Rezultaty tworzenia  są  
często  nieprzewidywalne  dla  postronnego  obserwatora,  ale  samo  tworzenie 
nigdy nie jest bezprzyczynowe. Główną siłą napędową kreacji  jest pragnienie 
tworzenia, które niekiedy przybiera postać namiętności  zwanej pasją twórczą. 
To uczucie jednak nie wpływa na wybory, nie przesądza o rezultatach, nadaje 
tylko  tworzeniu  głębszy  sens.  Dlatego  kreacja  jest  zawsze  spontaniczna,  a 
spontaniczność – kreatywna, albowiem zarówno jedno jak i drugie dzieje się z 
ochoty a nie z przymusu. 

Oczywiście  wszelkie  klasyfikacje  są  sztuczne.  Czasem  bywamy 
spontaniczni w obu przedstawionych tu znaczeniach, a czasem nie. Nierzadko 
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działamy w określony sposób mając  na myśli  określone korzyści,  postępując 
wówczas w sposób planowy i konsekwentny, a nawet można by powiedzieć – 
wyrachowany.  Czasem  nasze  postępowanie  wymusza  silny  afekt  bądź 
namiętność, a niekiedy przyczynia się do tego nawet określony nastrój. Często 
działamy  powodowani  lękiem  przed  następstwami  niezastosowania  się  do 
wymogu,  przepisu,  prawa  czy zasady moralnej.  Ale  pełnię  człowieczeństwa 
osiągamy dopiero wtedy, gdy postępujemy tak a nie inaczej nie dlatego, że 
oczekujemy korzyści,  nie  możemy  się  oprzeć żądzy,  boimy się  więzienia, 
piekła czy wiecznego potępienia, ale dlatego, że dokonując wolnego wyboru 
opowiedzieliśmy się za miłością. Tym jest naprawdę spontaniczność.
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Sprawiedliwość
Słowo  sprawiedliwość  ma  dwa  znaczenia.  W  pierwszym,  wąskim 

znaczeniu  sprawiedliwość  polega  na   właściwym  reagowaniu  na  pewne 
zdarzenia, będące rezultatem czyichś, zwykle zamierzonych działań. Reakcją na 
zdarzenia  pomyślne,  będące  rezultatem  działań  konstruktywnych,  jest 
nagradzanie. Reakcją na zdarzenia niepomyślne, zachodzące z powodu działań 
destruktywnych,  jest  karanie.  Reakcją  na  spory  jest  ich  rozstrzyganie.  Tego 
rodzaju reakcje nazywają się wymierzaniem (oddawaniem, czynieniem zadość) 
sprawiedliwości. Najczęściej chodzi tu o reakcje na jakiś konflikt lub na czyjeś 
niewłaściwe postępowanie, np. na naruszanie prawa czy zasad moralnych. Tak 
rozumiana sprawiedliwość polega więc zwykle na osądzeniu, wydaniu wyroku i 
ukaraniu  winnego,  lub  na  rozstrzyganiu  sporów  i  należy  zarówno  do  tzw. 
wymiaru sprawiedliwości (sądów) i innych do tego uprawnionych instytucji, a 
także  do  osób  indywidualnych,  które  z  racji  swoich  funkcji  wymierzają 
sprawiedliwość,  np.  rodziców,  wychowawców,  itp.  Karanie  jest  najczęstszą, 
zwykle  obligatoryjną  reakcją  stanowiącą  podstawę wymiaru  sprawiedliwości, 
nagradzanie jest dużo rzadszą reakcją uznaniową, na ogół nie umieszczaną w 
kodeksach  cywilnych  czy  karnych.  Dlatego  Ministerstwo  Sprawiedliwości 
powinno się raczej nazywać „Ministerstwem Sądzenia i Karania”. Tego rodzaju 
karzącą, często srogą sprawiedliwość różne religie przypisują  również swoim 
bóstwom. Bóg w islamie, judaizmie czy w chrześcijaństwie jest sprawiedliwy, 
ale  jest  to  groźna,  bezlitosna  sprawiedliwość,  która  w  przypadku 
chrześcijaństwa jest nawet zdolna do skazania kogoś na wieczne męki i której 
należy się bać.  Sprawiedliwość w pierwszym znaczeniu jest  więc najczęściej  
reakcją  na określony czyn,  naruszający normy moralne lub zabroniony przez 
prawo,  która  zwie  się  karą  i  ma  zwykle  charakter  odwetu  czy odpłaty.  Jest 
bowiem wymuszeniem na ukaranym określonej zapłaty za swój czyn, w postaci 
utraty pieniędzy, wolności, a czasem nawet życia.
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Istotą tak wąsko pojmowanej  sprawiedliwości   jest  przede wszystkim 
odpowiadanie  „pięknym za nadobne”,  „cierpieniem za cierpienie”,  oparte  na 
znanej od starożytności zasadzie „oko za oko, ząb za ząb”. U wielu ludzi takie  
poczucie sprawiedliwości jest dominujące. O taką sprawiedliwość wołają ofiary 
przestępstw i ich rodziny. Krytykowanie sądów za zbyt niskie wyroki, żądanie 
kary śmierci dla morderców, długoletniego więzienia dla innych przestępców, a 
nawet amputacji odpowiednich narządów dla gwałcicieli, to nie tylko głoszone 
przez niektórych hasła, ale typowy sposób myślenia bardzo wielu ludzi. Wiążą z 
taką  surową  sprawiedliwością  nadzieje  na  zmniejszenie  przestępczości  i  
poprawę  bezpieczeństwa.  Są  to  złudne  nadzieje.  Jeśli  represyjne  prawo,  w 
połączeniu  z  represyjną  władzą,  prowadzi  nawet  do  zmniejszenia 
przestępczości, jak miało to miejsce np. w hitlerowskich Niemczech, to cena,  
jaką trzeba za to zapłacić jest  wysoka.  Czy ci,  którzy dziś chwalą Hitlera za 
skuteczność  walki  z  przestępczością,  naprawdę  chcieliby  żyć  w  tamtych 
czasach? Czy mogliby spać spokojnie ufając, że zawistny sąsiad nie złoży na 
nich fałszywego donosu i nie wylądują w więzieniu lub, co gorsza, w obozie 
koncentracyjnym? 

Sprawiedliwość w pierwszym znaczeniu jest zatem oparta na pojęciach 
zasługi  i  cnoty oraz winy i  grzechu.  Jej  metodą  działania  jest  nagradzanie  i  
karanie, przy czym ten drugi sposób jest dominujący, albowiem wielu wierzy w 
przewagę  kija  nad  marchewką.  Przeważająca  część  społeczeństwa  uważa 
mściwość  polegającą na pozbawianiu innych tego, co dla nich najcenniejsze, a 
więc majątku,  wolności  a nawet  życia,  za najlepszy sposób radzenia  sobie  z 
przestępczością. Niewiele się tu zmieniło od czasów Hammurabiego, pomijając 
fakt,  że  nie  stosuje  się  już  okaleczeń  i  tortur.  Ciekawe,  że  wielu  spośród 
zwolenników takich poglądów uważa się za gorliwych chrześcijan. Jednak takie 
skrajnie  pojmowane,  zawężone  rozumienie  sprawiedliwości  jest  całkowicie 
sprzeczne z tym, co głosił Jezus. Zgodnie z Jego nauką, właściwą odpowiedzią 
na niesprawiedliwość jest  nie kara, a wybaczenie.  Tylko wybaczenie bowiem 
może przemienić nienawiść w miłość.   

W  drugim,  szerszym  znaczeniu  sprawiedliwość  to  nie  karanie,  ale 
sprawiedliwe  postępowanie,  tj.  postępowanie  oparte  na  bezstronnej, 
obiektywnej  ocenie  rzeczywistości,  którego  głównym  celem  jest  unikanie 
niesprawiedliwości. Jeżeli występuje tu jakaś reakcja na niesprawiedliwość, to 
jej istotą i głównym celem nie jest karanie, ale przede wszystkim naprawa tej  
niesprawiedliwości.  Taka  sprawiedliwość  ma  niewiele  wspólnego  z  prawem 
stanowionym i opiera się raczej  na wnikliwym postrzeganiu tego co jest.  Do 
tego  potrzebna  jest  wrażliwa  i  odpowiednio  wyostrzona  świadomość. 
Rozumienie  zarówno  tego  co  jest,  jak  i  następstw  określonych  przez  prawa 
naturalne, pociąga za sobą konieczność czynów odpowiedzialnych. Oczywiście 



733

w zakresie  tak  rozumianej  sprawiedliwości  mieści  się  również  sprawiedliwy 
osąd i – jeśli zachodzi taka potrzeba – również karanie, ale nie jest ono tu istotą  
sprawiedliwości, ale raczej jednym z wielu jej możliwych ubocznych następstw. 
Dużo  ważniejsza  od  karania  jest  naprawa  błędu,  który  tkwi  w 
niesprawiedliwości.   Sama sprawiedliwość jest  tu czymś dużo większym,  nie 
jest  to jedynie  reakcja  na zachodzące zdarzenia,  jest  to także sposób bycia  i  
uczestniczenia  w  tych  zdarzeniach,  a  nawet  ich  tworzenia.  Można  więc 
powiedzieć, że w tym szerszym znaczeniu sprawiedliwość to nie tyle kara za 
czyn, ale przede wszystkim sam czyn. Człowiek sprawiedliwy w tym znaczeniu 
zwykle  nie  posługuje  się  bezkrytycznie  nakazami  czy kodeksami,  ale  działa 
raczej w oparciu o własne rozeznanie sytuacji i o autorytet własny, tj. polega na 
własnym  poczuciu  sprawiedliwości.  Taki  człowiek  np.  przyznaje  zawsze 
drugiemu człowiekowi  to  co  mu się  słusznie  należy,  z tytułu  jego  zasług,  z 
tytułu  wkładu  jego  pracy  lub  chociażby  tylko  z tytułu  bycia  człowiekiem. 
Sprawiedliwe  państwo  z  kolei  przyznaje  każdej  jednostce  należne  jej  prawa 
wynikające  ze  sprawiedliwych  zasad  funkcjonowania  tego  państwa,  lub 
wynikające chociażby tyko z tego, że ta jednostka jest człowiekiem. 

Sprawiedliwość jest więc traktowaniem wszystkich zgodnie z pewnymi 
zasadami  uznanymi  za  sprawiedliwe,  niezależnie  od  tego,  czy  są  to  zasady 
skodyfikowane, zwyczajowe, czy oparte na indywidualnym sumieniu. Zakłada 
się  przy tym,  że  wszyscy należący do  tej  samej  kategorii  muszą  jednakowo 
podlegać  tym  zasadom.  To  założenie  nie  zawsze  jest  słuszne.  Jednakowe 
traktowanie  jest  często  niezbędną,  ale  nie  zawsze  konieczną  i  nie  zawsze 
wystarczającą  cechą  sprawiedliwości.  Można  bowiem,  z  jednej  strony,  być 
wobec wszystkich jednakowo niesprawiedliwym. Na przykład niesprawiedliwe 
prawa w niesprawiedliwym państwie mogą jednakowo krzywdzić wszystkich, 
którzy je naruszyli. Z drugiej strony, nie zawsze można  traktować jednakowo 
tych,  którzy  nie  są  jednakowi.  Dążenie  do  tzw.  „urawniłowki”  w  czasach 
komunizmu oraz kolektywistyczne hasła typu „wszyscy mamy równe żołądki” 
pozostawały  w  sprzeczności  z  inną,  również  głoszoną  wówczas  zasadą  „od 
każdego według jego zdolności i każdemu według jego potrzeb”, która wyraźnie  
wskazywała na to, że sprawiedliwość trzeba dozować indywidualnie. Mimo, że 
czasy komunizmu dawno minęły,  ten pierwszy punkt widzenia,  zwłaszcza w 
kwestii podziału dóbr materialnych, ma wciąż wielu zwolenników. Jednak istotą 
sprawiedliwości nie zawsze jest równość traktowania, ale raczej bezstronność,  
która  czasem  wymaga  równego  traktowania,  a  czasem  nie.  Tym,  co 
sprawiedliwość  w  drugim  znaczeniu  traktuje  jednakowo  u  wszystkich,  jest 
pojmowanie  winy,  którą  w  każdym  przypadku  rozumie  się  jako  dający  się 
naprawić błąd. Tego rodzaju sprawiedliwość nigdy nikomu niczego nie odbiera 
ale raczej daje każdemu to, co mu się należy. Sprawiedliwym przynosi radość i 
satysfakcję. Potrzebującym przynosi zaspokojenie ich potrzeb. Skrzywdzonym 
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przynosi  pocieszenie  i  rekompensatę.  Błądzącym  przynosi  świadomość  ich 
błędów, wymóg ich korekty i wiedzę, jak można je naprawić. 

Sprawiedliwość  w  najszlachetniejszym  znaczeniu  jest  więc  przede 
wszystkim wolną od uprzedzeń i opartą na miłości bezwarunkowej reakcją na 
niesprawiedliwość.  Tam,  gdzie  w  ogóle  nie  ma  niesprawiedliwości, 
sprawiedliwość  nie  jest  potrzebna.  Jednak  tam,  gdzie  może  zdarzać  się 
niesprawiedliwość, sprawiedliwość stara się przede wszystkim jej uniknąć. Gdy 
uniknięcie  niesprawiedliwości  nie  jest  możliwe,  sprawiedliwość  dokonuje  jej 
korekty.  Jest  ona  podjęciem właściwych  działań  w oparciu  o  właściwą,  nie 
obarczoną  żadnym  błędem  interpretację  rzeczywistości763.  Ponieważ 
sprawiedliwe  postępowanie  wymaga  niejednokrotnie  wnikliwej  oceny 
rzeczywistości  i  bezstronnych  rozstrzygnięć,  tak  rozumiana  sprawiedliwość 
musi być zatem oparta na mądrości i uczciwości. Uczciwość bowiem wymaga  
działania w imię prawdy, a mądrość pozwala odróżnić to co prawdziwe od tego 
co nieprawdziwe.  Sprawiedliwość  w tym drugim,  szerszym znaczeniu  jest  to 
jednak  coś  więcej  niż  ocena  rzeczywistości,  jest  to  przede  wszystkim  jej  
tworzenie,  poprzez  budowanie  i  stosowanie  sprawiedliwych  wzorców, 
sprawiedliwych zasad, czy sprawiedliwych systemów i to zarówno na poziomie 
jednostek,  społeczności  lokalnych  jak  i  państw  czy  federacji.  Zatem 
sprawiedliwość w takim znaczeniu jest świadomym, mądrym, kreatywnym i 
odpowiedzialnym działaniem opartym na prawdzie.   
Hasło opracowano w 2005 roku. Niewielkie zmiany wprowadzono w 2021 roku.     Powrót do spisu treści.

Strach
Strach to podstawowe uczucie łatwo zauważalne u wszystkich wyższych 

form życia  ze  względu  na  emocje,  które  wywołuje.  U  człowieka  w  swojej  
naturalnej postaci występuje już od urodzenia764 i towarzyszy mu aż do śmierci. 
W miarę upływu lat zasoby ludzkiego strachu powiększają się o wciąż nowe 
jego odmiany. Uczucie to nierzadko wywołuje trudne do przewidzenia skutki,  
czasem mobilizuje do ratowania życia, a innym razem popycha do zabójstwa.  
Jest jednym z podstawowych przeżyć psychicznych i oprócz miłości nie ma nic 
innego,  co  by  przewyższało  strach  w  intensywności.  Uczucie  to  może  być 
niekiedy przejawem miłości. Jednak często wywołuje efekty szkodliwe, a nawet 
niszczące. Z powodu strachu ludzie dopuszczają się czynów haniebnych. Może 

763 Taka  bezbłędna  interpretacja  rzeczywistości  jest  na  tym  świecie  niemożliwa.  To  może 
prowadzić  do  pesymistycznego  wniosku,  że  doskonała  sprawiedliwość  oparta  na  czysto 
ludzkich osądach jest nieosiągalna. Pozostaje jednak nadzieja, że ten świat nie jest wszystkim 
co jest. 

764 Nawet  noworodki  są  już  zdolne  do  odczuwania  strachu.  Niemowlęta  najczęściej  boją  się 
bardzo głośnych dźwięków i spadania. W miarę dorastania uczą się bać wielu innych rzeczy.
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on  również  prowadzić  do  wielu  innych  wtórnych  uczuć  negatywnych,  jak 
gniew, nienawiść,  zazdrość,  itp.  Badacze „tamtej  strony życia”   twierdzą,  że  
strach może być odczuwany nawet po śmierci, zwłaszcza na niskich poziomach 
niefizycznej egzystencji.

Istnieją najrozmaitsze rodzaje strachu, które mogą mieć różne stopnie 
nasilenia. Jest więc strach naturalny i nienaturalny, mobilizujący i paraliżujący,  
przewlekły i paniczny. To uczucie może  ograniczać się tylko do niewielkiego 
niepokoju lub obawy, ale czasem przybiera postać wielkiej trwogi, przerażenia 
czy grozy.

Strach naturalny

Strach naturalny jest wszczepiony we wszelkie przejawy życia, pełniąc 
rolę  strażnika  bezpieczeństwa.  Ludzka  zdolność  do  jego  odczuwania  jest  
wrodzona.  Tego  typu  strach  jest  powodowany  zawsze  wyłącznie 
uświadomieniem  sobie  realnego  zagrożenia.  Poczucie  zagrożenia  może  być 
wywołane  zarówno  faktycznym,  przynoszącym  niebezpieczeństwo 
wydarzeniem,  jak  również  tylko  możliwością  jego  wystąpienia.  Stymuluje 
organizm do stawienia jemu czoła. Powiększa zdolność koncentracji, wyostrza 
zmysły, ułatwia kontrolę nad własnym ciałem i wzmacnia precyzję ruchów. Pod 
wpływem tego rodzaju strachu następuje ogólny wzrost wydolności organizmu, 
co ma związek m. in. ze wzmożonym wydzielaniem adrenaliny. 

Jeżeli  niebezpieczeństwo  jest  tylko  potencjalne  i  przybrało  jedynie 
postać  ryzyka  wydarzenia  się  czegoś  złego,  niepokój  spowodowany 
możliwością jego urealnienia się owocuje działaniami prewencyjnymi mającymi 
na  celu  zmniejszenie  tego  ryzyka.  Niepewność  przyszłości  i  to  co  nieznane 
mogą  być  również  źródłem  lęku765.  Nawet  tylko  zwykła  obawa  przed 
negatywnymi  skutkami   nieprzemyślanych  kroków  i  decyzji  lub  przed 
popełnieniem błędu powoduje,  że  każdy czyn  nie  w pełni  przewidywalny w 
skutkach jest  przedtem starannie  analizowany pod kątem możliwych efektów 
niepożądanych.  Naturalny  strach  odgrywa  więc  pozytywną  rolę  jako 
stymulator ostrożności. 

765 Niektórzy psychologowie  rozróżniają  pojęcia  strachu  i  lęku.  Lęk według nich  to  strach  w 
braku  obecności  rzeczywistego  zagrożenia  zewnętrznego,  lub  wobec  takiego  zagrożenia, 
którego źródła nie znamy i któremu nie możemy się czynnie przeciwstawić. Powód leku jest 
na ogól  irracjonalny.  Często jest  on  skutkiem nadmiernej  pracy wyobraźni  lub  towarzyszy 
wielu chorobom nerwowym i psychicznym, przybierając postać różnych fobii.  W tej pracy 
pojęcia strachu i lęku stosuje się zamiennie, tak jak w mowie potocznej, bo chociaż mają 
one różne przyczyny, są podobnie odczuwane i wywołują tego samego rodzaju emocje. W 
formie czasownikowej określa je to samo słowo „bać się” (lub jego synonimy „lękać się” czy 
„trwożyć  się”),  które  może  oznaczać  zarówno  stan   psychiczny wywołany  strachem jak i 
lękiem.
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Jeżeli stajemy oko w oko z realnym niebezpieczeństwem wymagającym 
szybkiej  decyzji,  strach  mobilizuje  do  podjęcia  takich  kroków,  które 
przyczyniłyby się do jego zmniejszenia. Najczęściej prowadzi to do jednego z 
trzech  możliwych  działań:  poddania  się,  walki  lub  ucieczki.  Poddajemy  się 
zwykle  wtedy,  gdy  takie  rozwiązanie  jest  najbezpieczniejsze,  tj.  gdy  np. 
zagrożeniem jest  uzbrojony człowiek lub grupa ludzi, a my na zwycięstwo w 
walce lub skuteczną ucieczkę nie mamy żadnych szans.  Poddawanie się nie ma 
sensu, gdy chodzi o ratowanie się przed żywiołem czy katastrofą. Rezygnacja z 
jakichkolwiek działań oznacza wówczas niemal zawsze przegraną. Lepiej więc 
w takich  sytuacjach  robić  cokolwiek niż  nie  robić  nic.  Walkę  podejmujemy 
najczęściej,  gdy oceniamy wysoko  szanse  jej  wygrania.  Gdy nie  ma  innego 
wyjścia, stajemy do walki nawet wtedy, gdy nadzieje zwycięstwa są nikłe. W 
sytuacji,  gdy walka  nie  jest  konieczna,  a  szansa  ucieczki  jest  duża,  dajemy 
zwykle nogi za pas lub wciskamy mocno pedał gazu. 

Naturalny  strach,  który  występuje  w  sytuacji  rzeczywistego 
zagrożenia,  ma zwykle  działanie  aktywizujące,  mobilizujące,  zwiększając 
prawdopodobieństwo  podjęcia  właściwej  decyzji  i  skuteczność  jej 
realizacji.

Inne rodzaje strachu

Strach to nie tylko reakcja wrodzona, można się go również nauczyć. 
Zachowania  lękowe  mogą  być  wytworzone  przez  otoczenie  lub  przekazane 
przez  rodziców.  Przykładem  może  być  sytuacja,  gdy  kilkuletniemu  dziecku 
chodzi po ręce pająk, a ono przygląda się temu z ciekawością. Gdy zauważy to 
matka,  zaczyna  krzyczeć:  „Pająk!  Pająk!”  i  szybko strąca tego owada z ręki  
dziecka. W ten sposób zaszczepia mu reakcję lękową wobec pająków. Odtąd 
maluch będzie reagował nerwowo na pająki, a nawet gdy dorośnie będzie omijał  
je z daleka. Według opisanego schematu uczymy się bać dentysty.  Może nas 
nawet  nie  boli,  lub ból  jest  bardzo niewielki,  ale  gdy widzimy,  że  koś inny 
podskakuje na fotelu, uczymy się tak reagować i potem robimy to samo. W ten 
sposób  nabywany  jest  również  lęk  przed  zastrzykami  i  innymi  zabiegami 
medycznymi. 

To zjawisko programowania  obaw i niepokojów ma znacznie szerszy 
zasięg, niż mogłoby się to na pozór wydawać.  W tzw. cywilizacji  zachodniej  
wszyscy już od wczesnej młodości są nauczani do życia w strachu. Mówi im się, 
że  przeżywają  tylko  jednostki  najlepiej  przystosowane,  że  zwyciężają 
najsilniejsi,  że  sukces  odnoszą  najsprytniejsi.  Stałe  podsycanie  pragnienia 
rywalizacji,  oraz  mroczna  wizja  porażki  powodują,  że  wszyscy  starają  się 
zwyciężyć w tym wyścigu szczurów. Jednak przeważająca większość z nich nie 
jest  w stanie  dorównać ogłaszanym wzorcom.  Pojawia się obawa przegranej, 
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wzmocniona przekonaniem, że ten kto nie zaliczy tej gonitwy, jest skończony. 
W  końcowym  rezultacie  powstaje  przewlekły,  choć  nie  zawsze  w  pełni 
uświadomiony  lęk,  który  jednak  ma  decydujący  wpływ  na  wszelkie 
podejmowane działania. Uczymy bać się nie tylko tego, co na Ziemi. Niektóre 
religie programują w nas różne bojaźnie metafizyczne, w tym lęk przed Bogiem.

Jednym z najbardziej typowych przejawów strachu nienaturalnego jest 
strach  nadmierny,  nieadekwatny  do  niebezpieczeństwa.  Może  być 
spowodowany fałszywą oceną sytuacji,  gdy zagrożenie rzeczywiste  jest  dużo 
mniejsze niż spodziewane, ale bywa  również zaszczepiony przez innych, jako 
efekt  straszenia.  Tego rodzaju  lęk,  w swej  ekstremalnej  postaci,   jest  często 
określany jako gwałtowny,  niepokonany, obezwładniający, paniczny, potworny, 
śmiertelny,  zwierzęcy,  itp. Mówi się o nim, że chwyta za gardło, jeży włosy, 
odbiera mowę, ściska komuś serce, tamuje oddech. Jego ekstremalną formą jest  
panika,  która  często  ogarnia  nie  tylko  pojedynczych  ludzi,  ale  również  całe 
zbiorowości.  O  ile  strach  umiarkowany  poprawia  zdolność  postrzegania, 
usprawnia  myślenie  i  zwiększa  wydolność  całego  organizmu,  o  tyle  strach 
nadmierny,  a  zwłaszcza panika,  ma działanie  odwrotne.  Nierzadko następuje 
zmniejszenie  wrażliwości  sensorycznej,  zaburzenia  poznawcze  i  adaptacyjne 
takie jak utrata możliwości koncentracji, czy zdolności racjonalnego myślenia. 
W  efekcie  końcowym  może  niekiedy  nastąpić  nawet  pełne  wyłączenie  się. 
Zewnętrzne objawy takiego stanu to zwykle zwiększenie napięcia mięśniowego, 
przyspieszenie  tętna,  oddechu,  zmiana  głosu,  zaburzenie  mowy,  niecelowe 
zachowanie.  W  skrajnych  przypadkach  wielkiego  przerażenia  prowadzić  to 
może albo do całkowitego paraliżu, albo do panicznych działań bezsensownych.

Strach  może  wystąpić  również  przy całkowitym braku  jakichkolwiek 
zagrożeń zewnętrznych, a nawet przybrać postać chorobową, w postaci nerwicy 
lękowej czy fobii. Większość tych patologicznych postaci strachu spowodowana 
jest  błędnym myśleniem.  W ich  usuwaniu  dużą rolę  odgrywa  psychoterapia, 
która polega na przeprogramowaniu umysłu.

Rola strachu w manipulowaniu ludźmi

Strach bywa powszechnie wykorzystywany jako narzędzie manipulacji.  
Zdarza się, że jest  to środek wymuszania określonych zachowań. Mechanizm 
takiego działania jest zwykle dość prosty. Najpierw wzbudza się w kimś lęk, a 
potem oferuje mu się sposoby jego uśmierzania, które jednak silnie uzależniają  
od  straszącego  i  skłaniają  przestraszonego  do  robienia  tego,  czego  sobie 
straszący życzy. Niejednokrotnie doświadczają tego już małe dzieci. Bywa, że 
np. matka straszy swojego synka: „Jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie pan 
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policjant  (czarownica, diabeł, wilk, smok, itp.) i cię zabierze”766. Jeśli dziecko 
w to uwierzy, to powodowane strachem zacznie się zachowywać tak jak chcą 
tego rodzice. W szkole strach jest używany jako środek mobilizujący do nauki i 
do przestrzegania zasad regulaminowych.  Atmosfera rywalizacji  połączona ze 
grożeniem konsekwencjami ocen negatywnych na wielu rzeczywiście wpływa 
aktywizująco, choć sporadycznie bywa przyczyną załamań. Młody mężczyzna w 
wojsku  uczy  się  określonych  zachowań  przede  wszystkim  poprzez  strach. 
Umacnianie poczucia obowiązku i uderzanie w patriotyczną nutę nigdy nie jest 
tak skuteczne, jak obawa przed różnymi represjami, poczynając od drobnych, w 
rodzaju  czyszczenia kibla poza kolejnością,  dodatkowej musztry za karę, czy 
zakazu  opuszczania  koszar,  a  skończywszy na  sądzie  wojskowym.  Zjawisko 
„fali” dopełnia reszty prowadząc do zastraszania nowo powołanych do służby 
żołnierzy, tzw. „kotów”. 

Strach  jest  również  narzędziem  władzy.  W  dawnych  czasach  był 
środkiem na wymuszenie  bezwzględnego posłuszeństwa i  lojalności,  a  nawet 
absolutnej  uległości,  zwłaszcza  dlatego,  że  niewypełnienie  woli  władcy 
nierzadko  kończyło  się  utratą  głowy.  Był  on  i  jest  nadal  sposobem 
podporządkowywania ludzi przez totalitarną władzę, dla której  podstawowym 
środkiem  zastraszającym  są  więzienia767.  W  państwach  demokratycznych 
sankcje karne są nadal środkiem oddziaływania na społeczeństwo, ale mniejszy 
jest zakres ich stosowania, z uwagi na większe swobody obywatelskie. Jednak 
również i  w takich krajach są zwolennicy surowego karania,  uzasadniając  to 
efektem odstraszającym. W krajach demokracji parlamentarnej manipulowanie 
strachem  odbywa  się  także  w  sposób  bardziej  subtelny  i  zakamuflowany. 
Rządzący tymi  państwami  starają  się  pozyskać  pełną  wiedzę  na  temat  tego, 
czego ludzie się obawiają,  a następnie kreują się na obrońców przed tym, co  
mogłoby  być  źródłem  strachu,  a  więc  np.  przed  bezrobociem,  wzrostem 
przestępczości  i  różnymi  patologiami  społecznymi,  klęskami  żywiołowymi, 
atakiem  z  zewnątrz,  terroryzmem,  itp.  Z  drugiej  strony  taka  władza  ciągle 
podkreśla realność tych zagrożeń, co podsyca strach i przekonuje społeczeństwo 
o   jej  przydatności.  Oferując  konkretne  rozwiązania,  programy pomocy,  itp. 
łagodzi  lęki  obywateli,  ale  przez  to  ich  od  siebie  uzależnia.  Ten  proces 
przekonywania  i  uzależniania  odnosi  się szczególnie do władzy sprawowanej 
przez partie populistyczne. Rozpoczyna się on już w czasie kampanii wyborczej  
i w mniejszym lub większym stopniu trwa przez całą kadencję.

766 Takie  działania  są  zwykle  skuteczne,  ale  powodują  niezamierzone  efekty  uboczne.  
Wymieniony w przykładzie chłopiec, gdy dorośnie, może wciąż odczuwać niezrozumiały lęk 
przed mundurem, który skłania go do trudnej do wytłumaczenia nawet przez niego samego 
reakcji ucieczki na widok np. policjanta. 

767 Zdarzają się oczywiście i inne, jak np. tortury czy zabójstwa.
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Głównym  sposobem  oddziaływania  na  społeczeństwo  są  środki 
masowego  przekazu.  Jest  to  skuteczne  narzędzie  do  zasiewania  strachu, 
wykorzystywane nie tylko przez rządy, ale także przez wiele innych podmiotów; 
posługują się nimi np. środowiska biznesowe, medyczne, firmy farmaceutyczne, 
firmy ubezpieczeniowe, itp. Wywoływanie lęku uzyskuje się przez nierzetelny 
sposób podawania informacji, w którym uwypukla się pewne aspekty złożonej 
prawdy,  a  pomija  się  inne.  Tak  więc  np.  firmy  ubezpieczeniowe  roztaczają  
różne  katastroficzne  wizje  niepomyślnego  biegu zdarzeń,  a  następnie  oferują 
swoje  usługi  jako  skuteczne  zabezpieczenie  przed  ich  skutkami.  Jednak 
najbardziej  typowym przykładem wywierania wpływu środowisk medycznych 
na społeczeństwo w środkach masowego przekazu, a zwłaszcza w telewizji, jest  
umacnianie  poczucia  zagrożenia  nowotworami,  a  szczególnie  nowotworem 
piersi u kobiet, czerniakiem, rakiem gruczołu krokowego czy jelita grubego. Do 
wytwarzania lęku służą również rozmaite choroby zakaźne, począwszy od AIDS 
i wirusowego zapalenia wątroby typu C, a kończąc na zwykłej opryszczce. W 
okresie letnim postrachem jest borelioza, czy bąblowiec.  

Oczywiście  działalność oświatowa w dziedzinie ochrony zdrowia jest 
czymś pożądanym. Edukacja społeczeństwa w zakresie podstawowej wiedzy o 
różnych chorobach jest pomocna w profilaktyce i gdy jest przeprowadzana tak,  
że  wyzwalany  dzięki  niej  strach  nie  przekracza  granic  zwykłej  ostrożności, 
przyczynia  się  do  poprawy  zdrowotności  i  zmniejszenia  zachorowań.  Tak 
zwykle  działają,  niestety  dość  rzadko  oglądane768,  telewizyjne  czy  radiowe 
audycje oświatowe lub popularnonaukowe. Programy informacyjne, nadawane 
zwykle  w  porze  dużej  oglądalności,  funkcjonują  zupełnie  inaczej.  Tam 
potrzebna  jest  atmosfera  niezwykłości,  sensacji,  czy  nawet  zagrożenia. 
Informacje są podawane skrótowo i pomija się te ich składowe, które nie służą 
tworzeniu takiej atmosfery. Straszy się więc np. kobiety guzami piersi, ale nie  
podaje się, że tylko kilka procent takich guzów to nowotwory złośliwe. Mówi 
również,  że  „nieleczone  zakażenie  wirusowym  zapaleniem  wątroby  typu  C 
oznacza przeszczep wątroby”769, co mija się z prawdą, bo choroba ta nie zawsze 
prowadzi do powikłań w rodzaju marskości  czy raka wątroby.  Zdarza się,  że 
przebiega  ona  bezobjawowo,  bez  żadnych  negatywnych  skutków  dla 
zarażonego,  który  może  dożyć  nawet  sędziwego  wieku.  Straszy  się  także 
wszystkich konsekwencjami wycieczki do lasu w postaci okropnych powikłań w 
przebiegu boreliozy,  a pomija  się to, że nie każdy kleszcz jest  nosicielem tej  
choroby,  nie  każde  „ukąszenie”  kleszcza  prowadzi  do  zarażenia,  nie  każde 
zarażenie prowadzi do rozwoju choroby i nie każdy przebieg choroby prowadzi 
do wystąpienia powikłań. Nie mówi się też, że same powikłania zdarzają się  

768 Dzieje się tak między innymi ze względu na pory ich emisji. 
769 Taką informację podał telewizyjny Teleexpress w dniu 15 listopada 2005 roku.
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rzadko.  Pomija  się  również  to,  że  są  miłośnicy  lasu,  grzybiarze  czy  nawet 
pracownicy  leśni,  którzy spędzili  tam dużo czasu  przez  wiele  lat,  a  czasem 
nawet całe życie, i nigdy nie zachorowali na boreliozę. Przede wszystkim nie 
podaje  się  rzetelnych  statystyk  po  to,  aby  wywołać  większy  efekt  lękowy. 
Jeszcze gorzej jest w przypadku telewizyjnych reklam różnych leków. Najpierw 
niepokoi  się  ludzi  zawałem serca,  a  następnie  oferuje  się  wspaniały środek, 
który ma im przeciwdziałać770.  Niektóre  reklamy firm farmaceutycznych,  jak 
np.  oferujące  środki  na  przerost  gruczołu  krokowego,  są  tak  sugestywne,  że 
niejeden  zdrowy mężczyzna  po  obejrzeniu  takich  reklam zaczyna  odczuwać 
objawy choroby prostaty. Najsmutniejsze jest to, że stosuje się celowo pewne 
uproszczenia  na  granicy  mijania  się  z  prawdą.  Np.  mówi  się,  że  „co  drugi 
mężczyzna ma problemy z prostatą”771, co jest generalnie nieprawdą, a nabiera 
dopiero  cech  prawdziwości,  jeżeli  odniesiemy to  stwierdzenie  do  określonej  
grupy wiekowej lub do całości przebiegu życia męskiej populacji. 

To prawda, że pobyt  w ciele fizycznym nie jest wieczny i że istnieją  
różne zagrożenia zewnętrzne. Jednak nie można żyć w ciągłym strachu. Gdyby 
człowiek  chciał  dokładnie  monitorować  wszystkie  możliwe  zagrożenia 
chorobowe  w  swoim  organizmie,  to  musiałby  przynajmniej  raz  na  tydzień 
wykonywać  serię  skomplikowanych  badań  i  analiz.  Gdyby  chciał  uniknąć 
ryzyka  wypadku  komunikacyjnego,  musiałby  przebywać  z  dala  od  ruchu 
ulicznego, nigdy nie jeździć samochodem, pociągiem czy nie latać samolotem. 
Gdyby  chciał  wykluczyć  możliwość  wypadku  przy  pracy,  musiałby  nie 
pracować.  Faktem jest,  że  człowiek  musi  umrzeć,  ale  to  nie  znaczy,  że  ma 
traktować swój pobyt w świecie fizycznym jako śmiertelne zagrożenie. Życie to 
nie  jest   „śmiertelna  choroba  przenoszona  drogą  płciową”.   Życie  to 
doświadczenie, które ma nam służyć, a nie szkodzić. Zresztą śmierci nie ma, jest 
tylko  przemiana  energetyczna.  Straszenie  ludzi  chorobami  i  innymi 
zagrożeniami,  wbrew przepełnionym hipokryzją  deklaracjom,  nie jest  dla  ich 
dobra, ale dla dobra środowiska medycznego i firm farmaceutycznych, które na 
770 Przewrotność takiego działania polega na tym, że istnieje wiele innych skutecznych sposobów 

przeciwdziałania miażdżycy i zawałom serca, o których się nie mówi. To prawda, że regularne 
zażywanie  pewnych  środków  zawierających  np.  kwas  acetylosalicylowy  zmniejsza 
prawdopodobieństwo  wystąpienia  zawału.  Jednak  o  wiele  skuteczniejsze są  takie  sposoby, 
które  można  bez  szkody stosować  przez  całe  życie,  jak  odpowiedni  tryb  życia,  właściwe 
odżywianie (unikanie czerwonego mięsa i tłuszczów zwierzęcych, spożywanie czosnku, który 
ma działanie  obniżające  ciśnienie  krwi  a  także  przeciwmiażdżycowe,  naturalnych  witamin 
zawartych  w  warzywach  i  owocach,  itp.),  regularne  ćwiczenia  fizyczne,  utrzymywanie 
prawidłowej  wagi,  unikanie  stresów, nerwowej atmosfery i destruktywnych emocji,  jak np.  
gniew, nienawiść. Można również, gdy jest już trochę za późno na profilaktykę, usuwać płytkę 
miażdżycową za pomocą odpowiednich leków lub zabiegów medycznych, albo wszczepić na 
drodze chirurgicznej by-pass. 

771 Taka  reklama  byłaby  wtedy  wiarygodna,  gdyby  owo  zdanie  brzmiało  np.  tak:  „co  drugi  
mężczyzna po pięćdziesiątce ma problemy z prostatą”.
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tym strachu zarabiają. Ludziom należy się rzetelna wiedza o tym co może ich 
spotkać,  jednak  przepełniona  miłością,  a  nie  strachem.  Strach  nigdy  nie 
wspomaga leczenia, zdarza się natomiast, że zabija.

Lęk jest  środkiem,  którym posługuje  się  wiele  systemów religijnych, 
począwszy od małych sekt,  aż po wielkie kościoły.  Typowym sposobem jest 
straszenie  piekłem,  szatanem,  wiecznym  potępieniem,  itp.  Równocześnie 
podkreśla się grzeszność i niegodność człowieka, a nawet obciąża się go winą 
jego praprzodków. Bóg jest kimś, kogo należy się lękać najbardziej,  przez co 
bogobojność  staje  się  jedną  z ludzkich  cnót.  Jednakże  te  same  ugrupowania 
religijne głoszą: „Nie lękajcie się,  bo nasz system ma środki bezpieczeństwa,  
które was zbawią od złego. Musicie tylko trwać przy nas i wykonywać nasze  
zalecenia. Nie próbujcie się jednak odłączać, bo poza naszym kościołem  nie ma 
zbawienia”.  Takie  działania  bardzo  przywiązują  niektórych  do  swojej  grupy 
wyznaniowej, a o to przecież w tym wszystkim chodzi. Konsekwencją tego staje  
się uzależnienie od systemu, które jest zaprzeczeniem wolności.

Strach jako przeciwieństwo miłości

W  Najwyższym  Wymiarze  Tego  Co  Jest,  w  Świecie  Absolutu,  w 
Boskiej  Rzeczywistości,  jest  obecna tylko Wszechogarniająca Bezwarunkowa 
Miłość, która jest Wszystkim Co Istnieje. Jednak w świecie relatywnym, który 
jest  polem  doświadczalnym  dla  Najwyższego,  nic  nie  może  zaistnieć  bez 
swojego  przeciwieństwa,  więc  aby można  było  zaznać  miłości,  musi  istnieć 
układ odniesienia w postaci czegoś, co miłością nie jest. Tym czymś, co Wielki 
Kreator powołał  na początku przystępując do tworzenia świata,  jest  strach 772. 
Zatem w rzeczywistości relatywnej istnieją dwa podstawowe, naturalne uczucia: 
miłość  i  strach,  które  stanowią  biegunowe  przeciwieństwa.  Wszystko  co  się 
dzieje na tym świecie, ma w nich swoje źródło. Za każdym czynem, za każdym 
słowem, a nawet za każdą myślą kryje się jedno z tych dwóch podstawowych 
uczuć.  Wszystkie  inne  uczucia  są  na  nich  oparte.  Ilustruje  to  schemat 
przedstawiony poniżej:

772 Powszechnie  uważa  się,  że  biegunowym  przeciwieństwem  miłości  jest  nienawiść.  To 
przekonanie wydaje się być słuszne tylko na poziomie fizycznym i tylko w odniesieniu do 
miłości uwarunkowanej. W rzeczywistości przeciwieństwem miłości jest strach, co odnosi się  
szczególnie do jej wyższych form. Na najwyższym poziomie nie ma nawet strachu – jest tylko 
miłość.
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Chociaż tzw.  „uczucia  pozytywne”  zakorzenione  są  w miłości,  to  na 
niektóre z nich strach może także mieć wpływ. Np. miłości romantycznej może 
stale  towarzyszyć  lęk  związany z  możliwością  jej  utraty.  Stale  powracające 
pytanie,  czy  on  (ona)  mnie  jeszcze  kocha,  jest  charakterystyczne  dla  tego 
rodzaju  związków.  Innym przykładem jest  radość  uwarunkowana,  dla  której 
typowa  jest  obawa  wyczerpania  się  jej  źródła.  Podobnie  jest  z  „uczuciami 
negatywnymi”, na które w mniejszym lub większym stopniu może mieć wpływ 
tez  miłość.  Strach  naturalny,  podyktowany  zagrożeniem  bezpieczeństwa 
własnego,  rodziny,  ojczyzny,  czy  nawet  całego  rodzaju  ludzkiego,  wręcz 
wypływa z miłości. Niektóre uczucia, jak smutek, zazdrość mogą się wiązać z 
brakiem,  lub  utratą  miłości.  Zdarzają  się  również  ambiwalentne  stany 
psychiczne,  gdzie  uczucia  pozytywne  i  negatywne  współistnieją  ze  sobą, 
tworząc nową jakość, którą trudno z czymkolwiek porównać. Przykładem może 
być szczęście tak wielkie, że aż boli, lub radość tak ogromna, że wyciska łzy.

Strach  i  miłość  to  leżące  na  przeciwnych  biegunach  uczucia 
podstawowe,  które  są  fundamentem  wszelkich  uczuć,  a  ponieważ  każde 
działanie jest oparte na jakichś uczuciach – także wszelkich działań. Stanowią 
ukrytą sprężynę, motor napędowy każdej decyzji i każdego czynu, a przez 
to każdego ludzkiego doświadczenia. Każde z tych uczuć wywołuje przeciwne 
skutki: strach zamyka, miłość otwiera; strach odpycha, miłość przyciąga; strach 
zataja,  miłość ujawnia;  strach gromadzi,  miłość rozdaje;  strach więzi,  miłość 
uwalnia;  strach  niszczy,  miłość  buduje;  strach  przeklina,  miłość  błogosławi;  
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strach  jątrzy,  miłość  koi;  strach  zadaje  ból,  miłość  przynosi  rozkosz;  strach 
odrzuca, miłość akceptuje; strach potępia, miłość usprawiedliwia.

Niszcząca rola strachu

Jak już powiedziano, strach naturalny odgrywa pozytywną rolę w życiu 
człowieka. Wszystkie inne jego postacie są w mniejszym lub większym stopniu 
szkodliwe.  Ludzie, u których lęk jest  motorem działania, dokonują  nierzadko 
czynów  nieracjonalnych,  nieprzemyślanych,  a  czasem  nawet  podłych  i 
okrutnych.  To  strach  wyzwala  postawy  nietolerancji,  nacjonalizmu, 
antysemityzmu.  To strach jest  ukrytą  sprężyną działań terrorystów.  To strach 
jest  skutecznym  narzędziem  sprawowania  totalitarnej  władzy.  To  strach 
paraliżuje ludzką wolę sprawiając, że godzi się on na czyny haniebne. To strach 
każe  milczeć,  gdy  dziele  się  krzywda.  To  strach  wyzwala  niezamierzone 
okrucieństwo, a niekiedy prowadzi nawet do zabójstwa. To strach jest źródłem 
gwałtu i przemocy.

Destruktywne działanie strachu przejawia się nie tylko na zewnątrz, ale 
wywołuje również skutki wewnętrzne. Wyzwala w organizmie człowieka pewne 
reakcje  biochemiczne,  które  są  szkodliwe  dla  organizmu.  Silny  strach  grozi 
wylewem krwi do mózgu lub zawałem serca. Długotrwały stan lękowy może 
wywoływać różne przewlekłe dolegliwości fizyczne; w skrajnych przypadkach 
może doprowadzić nawet do powstania choroby nowotworowej.

Strach  ma  jeszcze  jedną  nieprzyjemną  właściwość,  wynikającą  z 
naturalnego  prawa,  które  brzmi:  „podobne  przyciąga  podobne”.  Strach 
przyciąga to wszystko, co jest jego powodem, potęgując sam siebie. Wiemy z 
własnego  doświadczenia,  że  najczęściej  zdarza  się  nam  to,  w  co  mocno 
wierzymy. Jeżeli wiara nasza oparta jest na miłości, to przyciąga ona wszystko 
to, co jest  z tą miłością  związane.  Jeżeli  powodowani  strachem przejawiamy 
defetyzm, to przyciągamy do siebie wszystko to, czego się boimy.  Zwolennicy 
teorii, że „świadomość określa byt”, idą jeszcze dalej. Twierdzą oni, że strach 
może wpływać na bieg przyszłych wydarzeń. Tak, jak pozytywna wiara „czyni  
cuda”  i  „góry  porusza”,   tak  wiara  negatywna  oparta  na  strachu  wywołuje 
nieszczęścia. Coś w tym jest, więc lepiej wystrzegajmy się strachu zmieszanego 
z czarnowidztwem. 

Czy strach można pokonać?

Podjęcie  walki  ze  strachem  jest  zwykle  skazane  na  niepowodzenie. 
Dzieje  się  tak  dlatego,  że  stawianie  oporu  nadaje  realność  temu,  czemu  się 
przeciwstawiamy,  i  tylko to umacnia.  Strach naturalny sam znika, gdy ustaje  
jego  przyczyna.  Jednak  bywają  również  lęki  z  powodu  będącego 



744

nieprawdziwym  wymysłem  lub  nawet  bez  uświadomionej  przyczyny,  które 
utrzymują się bardzo długo i których nie da się przezwyciężyć ani skutecznie 
stłumić. Próby przełamywania istniejącego strachu, niezależnie od jego rodzaju,  
nie usuwają go, a wręcz przeciwnie, czynią to uczucie bardziej intensywnym.  
Nie można strachu pokonać przez stawianie mu oporu. Udaje się niekiedy 
wyprzeć  go  ze  świadomości  na  pewien  czas.  Jednak  długotrwałe  wysiłki  w 
tłumieniu strachu lub zaprzeczaniu mu  prowadzą w końcu do jego wybuchu ze 
zwielokrotnioną siłą, często w postaci paniki.

Jeśli  strachu  nie  da  się  zwalczyć,  to  co  można  zrobić,  aby  go  nie 
odczuwać,  lub  przynajmniej  zmniejszyć  jego  poziom i  przez  to  uczynić  go 
bardziej  znośnym?  Po pierwsze – nie  traktować  go jako swojego wroga.  W 
przypadku  strachu  naturalnego  można  zrobić  jeszcze  więcej:  uczynić  zeń 
swojego sprzymierzeńca, a nawet się z nim zaprzyjaźnić. Jest to przecież strach 
dla naszego dobra, więc dlaczego by go nie polubić? 

Po  drugie,  mimo  że  nie  da  się  zwyciężyć  samego  strachu,  można 
zmierzać do usunięcia jego przyczyn. Likwidacja powodów strachu prowadzi do 
jego  wygaśnięcia.  Gdy  wynika  on  z  realnego  zagrożenia  zewnętrznego, 
wystarczy  skuteczne  działanie  w  celu  zmniejszenia  ryzyka,  zastosowanie 
dodatkowych  środków  ostrożności  –  i  poziom  lęku  maleje.   Całkowita 
eliminacja  zagrożenia  prowadzi  do  pełnego  wyeliminowania  niepokojów  i 
obaw. Niestety, zdarza się dość często, że przyczyny lęku są nieznane, a lęk jest 
nieokreślony.  Jeżeli  nawet  wiemy,  czego  się  boimy,  to   często  nie  wiemy 
dlaczego  odczuwamy  strach.  Tak  więc  aby  pozbyć  się  strachu,  trzeba 
niejednokrotnie  najpierw  rozpoznać  jego  powody.  Najczęstszą  przyczyną 
strachu  patologicznego jest  przekonanie  o realności  zagrożenia,  które  jest  w 
gruncie  rzeczy urojone.  Fałszywa  ocena  sytuacji  jest  spowodowana  błędnym 
zaprogramowaniem  przez  otoczenie:  rodziców,  nauczycieli,  kolegów,  różne 
subkultury,  złych  doradców,  polityków,  uznane  autorytety,  przywódców,  itp. 
Duży wpływ  na  postrzeganie  świata  mają  też  środki  masowej  komunikacji: 
radio,  telewizja,  Internet,  itp.  Odpowiednie  przeprogramowanie  widzenia 
rzeczywistości  jest  czasem możliwe  samodzielnie,  niekiedy  z  pomocą  ludzi 
mądrych i życzliwych; jednak najczęściej sięgamy po pomoc profesjonalistów – 
lekarzy, psychoterapeutów. 

Po  trzecie  istnieje  jeszcze  prostsza  droga  pozbycia  się  strachu,  choć 
niewielu  potrafi  ją  zastosować.  Zdolność  do  jej  użycia  mają  jedynie  ludzie 
kreatywni,  rozwinięci  duchowo.  Ich  stany  wewnętrzne  nie  są  reakcją  na 
wydarzenia zewnętrzne; sami decydują o tym, co mają odczuwać. Zauważają, że 
chociaż  nie  można  strachu  pokonać  czy  skutecznie  stłumić,  to  można  go 
odsunąć od siebie jako nieprzydatne narzędzie w tworzeniu swojego życia. Po 
prostu nie wybierają strachu – wybierają miłość.
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Odwaga nie polega na braku strachu. Nie bać się w obliczu realnego 
zagrożenia  może  tylko  albo  człowiek głupi  i  bez wyobraźni  albo  taki,  który 
znajduje  się  na  wysokim poziomie  rozwoju  duchowego.  Ci,  których  zawód 
wiąże się z dużym ryzykiem, jak saperzy, kaskaderzy, itp., nie ukrywają tego, że 
się boją. Jedyną rzeczą, która ich wyróżnia jest to, że nie pozwalają aby strach 
nimi  kierował.  Potrafią  zapanować  nad  sobą  nie  dopuszczając,  aby 
destruktywne  uczucia  i  związane  z  nimi  emocje  mogły  im  przeszkodzić  w 
realizacji postawionego zadania. Nie boją się tylko ci, którzy znając zagrożenie 
równocześnie  wiedzą,  że  nic  im  nie  zagraża,  nawet  gdyby  mieli  stracić  
wszystko, łącznie z własnym ciałem. Tego rodzaju wiedza nie pochodzi jednak 
z tego świata i dotyczy, jak na razie, niewielu ludzi. 

Opieranie się strachowi bądź tłumienie go jest nieskuteczne. Można 
jednak  zapanować  nad   wpływem  tego  uczucia  na  nasze  życie,  nie 
dopuszczając  aby  nami  rządził.  Najlepiej  jednak  zastąpić  go  miłością. 
Strach  sam  odchodzi,  gdy  przychodzi  właściwe  widzenie  i  rozumienie 
rzeczywistości w świetle prawdy.     
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Sumienie
Inspiracją  do opracowania  niniejszego hasła  była wrzawa medialna,  

jaka powstała w 2014 roku wokół  kwestii „klauzuli sumienia”.

Sumienie jest pewną unikalną cechą psychiki ludzkiej, w której wiodącą 
rolę odgrywa samoocena. Jest to zdolność do  właściwego rozeznania i osądu 
własnego  postępowania  pod  względem  zgodności  lub  niezgodności  z 
przyjętymi  normami  moralnymi.  Sumienie  jest  naszym  wewnętrznym 
doradcą, który mówi nam co jest dobre, a co złe, co należy robić, a czego nie 
należy robić, co jest słuszne i sprawiedliwe, a co niesłuszne i niesprawiedliwe.  
Jednak głos sumienia nie ogranicza się tylko do dawania rad.  Często brzmi on 
jak  nakaz  i  obwieszcza  jakiś  obowiązek  do  spełnienia.  Sumienie  wyzwala 
świadomość  odpowiedzialności  za  swoje  czyny  i  stymuluje  odpowiednie 
postępowanie. 

Ponieważ, jak uważa większość ludzi na świecie, człowiek ma wolną 
wolę,  może  kierować  się  własnym sumieniem albo  postępować  wbrew jego 
nakazom. Nagrodą za działanie zgodne z sumieniem jest uczucie satysfakcji  i 
zadowolenia  oraz  spokój  wewnętrzny.  Często  świadomość,  że  zrobiło  się 
wszystko,  co  było  możliwe  w  danej  sprawie,  przynosi  poczucie  dobrze 
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wypełnionego obowiązku. O kimś, kto postąpił zgodnie z nakazem sumienia bez 
żadnych  wahań  i  wątpliwości,  z  pełnym  przekonaniem  o  słuszności  swojej 
decyzji,  mówi  się,  że   ma  sumienie  czyste  i  spokojne.  Jeżeli  taki  stan  trwa 
nieprzerwanie,  wówczas  można  powiedzieć,  że  ów  ktoś  żyje  w  zgodzie  ze 
swoim sumieniem.

Nie  zawsze  postępuje  się  zgodnie  z  własnym sumieniem.  Nierzadko 
wywołuje to wyrzuty sumienia, uczucie niezadowolenia, poczucie winy. Kogoś, 
kto  postąpił  wbrew  swojemu  sumieniu,  może  ono  gryźć,  męczyć,  trapić, 
dręczyć,  potęgując  niepokój  wywołany  negatywną  samooceną  własnego 
postępowania.  Taki pejoratywny stan psychiczny może czasem doprowadzić do 
tego, że ktoś w końcu ugnie się pod ciężarem wyrzutów sumienia i zmieni swoje 
postępowanie.  Mówimy  wówczas,  że  „sumienie  go  ruszyło”.   Niekiedy 
zaistniałe wydarzenia i towarzyszące im okoliczności mogą obudzić i poruszyć 
czyjeś  sumienie,  a nawet nim wstrząsnąć, co również może wywołać zmianę 
decyzji. Czasem można do czyjegoś sumienia przemówić, jednak nie u każdego 
jest  ono wystarczająco  czułe  i  wrażliwe,  aby takie  działanie  było  skuteczne. 
Ponadto  głos  sumienia  można  również  świadomie  stłumić.  Zdarzają  się  też 
ludzie  z  gruntu  źli,  bezwzględni,  którzy w ogóle  nie  słyszą  głosu  własnego 
sumienia  i  nie  respektują  powszechnie  uznawanych  zasad  moralnych,  bez 
skrupułów  krzywdząc  innych.  O  takich  jednostkach  mówi  się,  że  nie  mają 
sumienia. 

Niektórzy  uważają,  że  sumienie  jest  predyspozycją  wrodzoną,  która 
funkcjonuje  podobnie  jak  intuicja.  Po  części  można  się  zgodzić  z  tym 
twierdzeniem;  istotnie,  sumienie  rozumiane  jako  potencjalna  zdolność  do 
samooceny jest czymś, z czym się już częściowo przychodzi na świat, tak jak 
przychodzi się nań z potencjalną  zdolnością do chodzenia i mówienia. Jednak 
sztuki  mówienia  i  chodzenia  trzeba  się  nauczyć.  Podobnie,  aby  aktywować 
sumienie,  najpierw trzeba zacząć rozwijać  w sobie  umiejętność  samooceny i 
przyswajać  normy  etyczne,  co  odbywa  się  w  procesie  edukacyjnym, 
wychowawczym i   poznawczym przez  całe  życie.  Szczególne  znaczenie  dla 
prawidłowego  funkcjonowania  sumienia  mają  przyswojone  przez  jednostkę 
wzorce moralne,  na co duży wpływ ma wychowanie,  zarówno religijne jak i  
świeckie.  Trzeba  zaznaczyć,  że  sposób  interpretacji  tych  wzorców  podlega 
ciągłemu doskonaleniu, a niekiedy same wzorce też z czasem się zmieniają, tak 
więc  kształtowanie  sumienia  odbywa  się  nieprzerwanie,  od  wczesnego 
dzieciństwa aż do śmierci.

Pojęcie  sumienia  jest  używane  w  różnych  religiach,  szczególnie  w 
chrześcijaństwie,  ale  posługują  się  nim również  agnostycy  i  ateiści.  Różnica 
między  wierzącymi  i  niewierzącymi  jest  taka,  że  ci  pierwsi  wierzą  w 
nadprzyrodzone pochodzenie głosu sumienia, a ci drudzy uważają sumienie za 
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zjawisko  socjologiczne  powstałe  na  gruncie  określonej  kultury,  zależne  od 
warunków  bytu  społecznego,  wypracowane  w  procesie  historycznym  i 
wprogramowane do ludzkich umysłów w przebiegu wychowania lub religijnej 
indoktrynacji.  Znany  myśliciel  ateistyczny,  współtwórca  i  propagator  etyki 
niezależnej,  prof.  Tadeusz  Kotarbiński  uważał,  że  sumienie  to  „całokształt  
intuicyjnych  przeświadczeń  o  tym,  co  haniebne,  a  co  czcigodne”773.  Jednak 
istnieją również tacy ateiści, którzy w ogóle negują pojęcie sumienia, uważając, 
że w najlepszym razie jest ono niepotrzebne, bo można je zastąpić poczuciem 
odpowiedzialności za czyny774.

Kościół  katolicki utożsamia głos sumienia z głosem Boga. Katechizm 
tego kościoła podaje, że „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego  
sam  sobie  nie  nakłada,  lecz  któremu  winien  być  posłuszny  i  którego  głos  
wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a  
unikania zła,  rozbrzmiewa w sercu nakazem...  Człowiek bowiem ma w swym  
sercu wypisane przez Boga prawo... Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i  
sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego  
wnętrzu rozbrzmiewa”775. Dlatego też „Człowiek powinien być zawsze posłuszny  
pewnemu sądowi swego sumienia”776.

Jeśli  tak jest, jak kościół katolicki głosi w zacytowanych fragmentach 
katechizmu,  sprawa  wydaje  się  być  bardzo  prosta.  Skoro  prawo  boże  jest  
wpisane w sumienie, to osądy sumienia muszą być zawsze słuszne i prawdziwe. 
Skoro głos sumienia jest głosem Boga, wystarczy wsłuchiwać się w ten głos i  
postępować  zgodnie  z  udzielanymi  wskazówkami,  a  wtedy wszystko  będzie 
takie, jak być powinno. 

Jednak kościół ten głosi również coś zupełnie przeciwnego: „Sumienie,  
stając  wobec  wyboru moralnego,  może  wydać  zarówno prawy sąd zgodny  z  
rozumem i  prawem Bożym,  jak  i  –  przeciwnie  –  sąd  błędny,  który  od  tego  
odbiega”777,  i  dalej  „Sumienie  może  pozostawać  w  ignorancji  lub  wydawać  

773 Tadeusz Kotarbiński,  Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1976, s. 
15.

774 A oto  przykłady takich  ekstremalnych  wypowiedzi  na temat  sumienia  wziętych  z różnych  
forów internetowych:  „sumienie  człowiek  sam  sobie  wymyślił  bez  udziału  jakiegokolwiek  
boga”,   „sumienie człowiek sam sobie narzuca”, „sumienie to termin katolicki, ateiści mówią  
o odpowiedzialności za swoje czyny”, „sumienie to głupia ściema katolików”. 

775 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  418,  akapit  
1776.

776 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  422,  akapit  
1800.

777 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  420,  akapit  
1786.
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błędne sądy. Taka ignorancja i takie błędy nie zawsze są wolne od winy”778  Jest 
tu  wyraźna  sprzeczność  z  poprzednimi  stwierdzeniami,  którą  usiłuje  się 
rozwikłać  poprzez wprowadzenie  pojęcia  „formowania  sumienia”.   Katolicki 
katechizm  głosi,  że  „Sumienie  powinno  być  uformowane,  a  sąd  moralny  
oświecony. Sumienie dobrze uformowane jest prawe i prawdziwe”779. Problem w 
tym, kiedy sumienie jest właściwie uformowane i przynosi prawdziwe oceny? 
Nie jest to do końca wyjaśnione.  Mówi się tylko, że „W formowaniu sumienia  
Słowo Boże jest światłem na naszej  drodze, powinniśmy przyjmować je przez  
wiarę  i  modlitwę  oraz  stosować  w praktyce.  Powinniśmy także  badać  nasze  
sumienie,  wpatrując  się  w  krzyż  Pana.   Jesteśmy  wspierani  darami  Ducha  
Świętego,  wspomagani  świadectwem  lub  radami  innych  ludzi  i  prowadzeni  
pewnym nauczaniem Kościoła”780. W tym wyjaśnieniu nie ma już bezpośrednio 
przemawiającego  głosu  Boga,  jest  tylko  odwołanie  się  do  wiary,  modlitwy,  
wykorzystania bożych darów, rad innych ludzi i nauczania kościoła. Nie usuwa 
ono sprzeczności  w definiowaniu  sumienia,  bowiem z jednej  strony ma  ono 
mieć  nadprzyrodzone  pochodzenie,  a  z  drugiej  strony  ma  być  rezultatem 
formowania,  czyli  mówiąc językiem informatyki  – rezultatem programowania 
umysłu  w  procesie  zarówno  świeckiego  wychowania  jak  i  kościelnej  
indoktrynacji.

 W świetle  tych  wyjaśnień pozostają  wciąż wątpliwości  i  nie jest  do 
końca pewne, czy patronat nad sumieniem sprawuje sam Bóg. Jeśli nawet tak, to 
prawdopodobnie  dotyczy  to  tylko  wybranych.  Bóg  zapewne  przemawia  do 
każdego, ale nie każdy chce Go słuchać. Mało kto słyszy w sobie głos Stwórcy, 
za  to  wielu  słucha  głosu  własnego ego,  które  w swoisty sposób interpretuje 
boskie  nakazy.  W  przebiegu  dziejów,  powołując  się  na  Boga,  dokonywano 
ohydnych czynów. Krzyżacy i wojny krzyżowe, inkwizycja i palenie na stosie 
heretyków oraz czarownic, konkwista i nawracanie za pomocą miecza, a także 
różni  szaleńcy,  którzy  uważali,  że  głos  Boga  nakazywał  im  popełnianie 
okrutnych morderstw.

Pewne jest to, że sumienie nie zawsze jest niezawodnym drogowskazem 
pokazującym właściwy kierunek. Nie jest absolutnym kryterium dobra i zła, bo 
w  zależności  od  miejsca,  czasu,  kultury  w  jakiej  się  wyrosło,  wyznawanej 
religii, kryteria moralne się zmieniają. Czasami naprawdę trudno rozstrzygnąć,  
co jest dobre, a co złe. Wbrew pewności niektórych przedstawicieli kościoła, że 
sumienie „nie kreuje rzeczywistości moralnej, nie określa, co jest dobre, a co  

778 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  422,  akapit  
1801.

779 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  420,  akapit  
1783.

780 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  420,  akapit  
1785.
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złe, ale odczytuje obiektywne prawo moralne, odbiera co jest dobre, a co złe”781, 
niekiedy bywają takie sytuacje, że człowiek musi sam postanowić co dobre, a co 
złe na zasadzie czystej kreacji. W obliczu jakiejś nowej, nieznanej mu lub nawet 
niepowtarzalnej  sytuacji,  musi  stworzyć  precedens,  podjąć  decyzję,  której 
dotychczas nikt nie podjął. Niestety, czasem tego nie chce czynić, uchyla się od 
wzięcia  w  ten  sposób  na  siebie  odpowiedzialności  i  trzyma  się  kurczowo 
istniejących  wzorców,  choćby przynosiło  to  zło  i  prowadziło  do  fałszywych 
interpretacji  ogłoszonych  nakazów  moralnych.  Wszystko  zależy  od  jego 
osobistej mądrości i dlatego bywają sumienia zupełnie nieoświecone, jak i takie, 
które są uformowane w prawdzie tego poziomu, do jakiego ktoś dotarł.

Wydaje  się,  że  istnieją  co  najmniej  trzy  poziomy  sumienia.  Na 
najwyższym  poziomie  sumienie  jest  zawsze  oparte  na  uczciwości  i 
sprawiedliwości,  wypływa z miłości  bezwarunkowej i  nieprzerwanie przynosi 
radość. Przewodnią myślą takiego sumienia są słowa wypowiedziane przez św. 
Augustyna:  „Kochaj  i  rób  co  chcesz”.  Nie  są  tu  potrzebne  żadne  zakazy i 
nakazy,  bo  kto  kocha  czystą  miłością,  nie  może  krzywdzić  innych.  Miłość  
bezwarunkowa jest sama w sobie dobrem, a dobro nie może czynić zła, bowiem 
dobre drzewo wydaje zawsze dobre owoce. Ponieważ Bóg jest miłością, można 
powiedzieć,  że  tego  rodzaju  sumienie  jest  rzeczywiście  głosem Boga.  Takie 
sumienie zawsze szanuje wszelkie religie, ale nie potrzebuje wsparcia ze strony 
żadnej  religii,  ponieważ  tam,  gdzie  przemawia  sam  Bóg,  religie  nie  są 
potrzebne.

Na średnim poziomie sumienie wyraża poczucie obowiązku wypełniania 
imperatywów moralnych, jest skutkiem długotrwałego formowania w procesie 
osobistego rozwoju i przynosi zadowolenie z dobrze wypełnionego obowiązku 
lub  świadomość  błędu  w przypadku  niepowodzenia  w jego  wypełnieniu.  W 
takim przypadku poczucie niewypełnienia obowiązku skłania do naprawy tego 
błędu  i  postanowienia,  by  nigdy  go  już  więcej  nie  powtarzać.  Tego  typu 
sumienie  mogą posiadać  ludzie  wyznający różne religie,  ale  głównie  tacy,  u 
których przeważa wiara podstawowa raczej niż wiara w system religijny. Mogą 
przejawiać je również ateiści. Jednym z głównych imperatywów moralnych tego 
poziomu  jest  złota  zasada:  „Wszystko...  co  byście  chcieli,  żeby  wam  ludzie  
czynili i wy im czyńcie”782 

Na najniższym poziomie  sumienie  wyraża posłuszeństwo wobec  ego, 
jest  kontrolowane przez ego i  przynosi  zabarwioną pychą dumę z wykonania 
polecenia  ego, albo poczucie winy w przypadku niewypełnienia  jego nakazu. 
Gdy  sumienie  dodatkowo  inspirowane  jest  przez  religię,  to  obejmuje  ono 

781 Portal „Opoka”, czytelnia, ks. Ireneusz Rogulski, „Sumienie – moralne oczy człowieka”.
782 Ewangelia Mateusza, 7,12.
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głównie  osoby  wierzące  tylko  w  system  religijny,  którym  brak  wiary 
podstawowej. Niektórzy wierzący, a szczególnie katolicy, mają silnie wpojoną 
skłonność do obwiniania siebie i innych. Poczucie winy u takich osób wiąże się 
tu  zwykle  z  świadomością  grzechu.  Tego  rodzaju  sumienie  nakazuje  wtedy 
grzesznikowi wyspowiadać się i odbyć zadaną pokutę, przez co uwalnia się on 
od poczucia winy i czuje się oczyszczony. Jednak ta przemiana nie jest trwała,  
bowiem rzadko się zdarza, aby grzesznik nawrócił się na stałe i już więcej nie 
grzeszył. Dlatego to oczyszczenie dla wielu jest tylko sztuczką ego, ponieważ w 
rzeczywistości „niższemu ja”783 chodzi o to, by rozgrzeszony mógł z czystą kartą 
zacząć znowu grzeszyć. Sumienie takie w sposób swoisty i wygodny dla siebie 
interpretuje imperatywy moralne, często naginając je do potrzeb ego. Czasem 
prowadzi  to  nawet  do  zniekształcania  zasad  moralnych,  pojawiania  się 
„moralności  Kalego”,  itp.  Jest  nierzadko  obłudne  i  dwulicowe,  bo  pod 
lukrowaną osłoną poprawności skrywa w sobie różne przekręty, manipulacje i 
machinacje ego. Sumienie najniższego poziomu jest kształtowane głównie przez 
„niższe  ja”  i  tu  zdarza  się  najwięcej  wypaczeń  i  deformacji.  W ten  sposób 
uformowane  sumienie  w  przeszłości  nakazywało  niektórym  chrześcijanom 
wysyłanie  ludzi  na  stos,  a teraz skłania  ich do wołania  o przywrócenie  kary 
śmierci.  Takie  sumienie  nakazuje  niektórym muzułmanom  skazać na śmierć 
kobietę,  która  dokonała  aktu  apostazji  lub  która  została  zgwałcona.  Takie 
sumienie nie widzi w postępowaniu bliźnich błędu, ale niewybaczalny grzech, 
który  zawsze  potępia.  Takie  sumienie  żąda  zawsze  najwyższej  kary  dla 
winnych.  Równocześnie  takie  sumienie  podatne  jest  na  sofistykę  ego, 
tłumaczącą  wyższymi  racjami  różne  przekręty  i  postępki  niegodne.  Często 
wręcz namawia do popełniania czynów niezbyt chwalebnych, ale przynoszących 
korzyści  temu, kto je popełnia,  usprawiedliwiając je różnymi stereotypowymi 
wykrętami  – jednym z najczęściej  stosowanych jest  stwierdzenie „nie jestem 
święty”.  Twardość  serca  usprawiedliwia  tym,  że  „kto ma  miękkie  serce,  ten 
musi  mieć  twardy tyłek”.  Egoizm i  skupianie  się  na  sobie  – stwierdzeniem: 
„bliższa ciału koszula niż sukmana”.  Korzystanie z nienależnych świadczeń i  
różne drobne oszustwa – stwierdzeniem, że „przecież trzeba sobie jakoś radzić 
w życiu”.

Sumienie  nie  jest  czymś  statycznym,  raz  na  zawsze  danym,  stanowi 
bowiem strukturę dynamiczną, wciąż rozwijającą się. Można powiedzieć, że jest  
to pewien proces, który prowadzi ludzkość od sumienia najniższego poziomu 
nastawionego  głównie  na  zaspokajanie  własnych,  egoistycznych  potrzeb, 
poprzez sumienia średniego poziomu, gdzie chodzi już także o dobro innych, na 
przykład rodziny,  klanu, rodaków czy ojczyzny,  aż do sumienia  najwyższego 

783 Ego to nasze „niższe ja”. E. Tolle posuwa się jeszcze dalej określając ego jako „fałszywe ja”.
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poziomu,  gdzie  największy  priorytet  ma  dobro  całości,  a  jedynym 
drogowskazem jest miłość bezwarunkowa. 

Czasem  występuje  konflikt  między  tak  czy  inaczej  uformowanym 
sumieniem,  a  praworządnością.  Oczywiście  nakazy  prawa  w  państwach 
demokratycznych są w dużej mierze inspirowane społecznym poczuciem dobra i 
zła. Prawo zakazuje zabijania i prawidłowo uformowane sumienia też zakazują  
zabijania.  Prawo  zakazuje  kradzieży  i  prawe  sumienia  również.  Jednak  w 
przypadku kłamstwa  nie  ma  już  takiej  zgodności.  Prawo zakazuje  mówienia 
nieprawdy tylko wybiórczo, w niektórych okolicznościach, jak na przykład w 
sytuacji  zeznawania w charakterze świadka. W pewnych przypadkach popiera 
wręcz  zatajanie  prawdy  (tajemnica  państwowa,  służbowa,  dziennikarska, 
adwokacka, spowiedzi itp.). Jednak sumienia uformowane w prawdzie nakazują 
mówienie  prawdy  w  niemal  każdych  okolicznościach,  może  z  wyjątkiem 
sytuacji określanych mianem stanu wyższej konieczności. 

Z  drugiej  strony  prawo  nie  obejmuje  wielu  sytuacji,  w  których 
występują dylematy moralne. Nie karze za wiele różnych podłych czynów, które 
sumienie potępia.  Nie żąda też wielu szlachetnych czynów, których sumienie 
wymaga.  Wydaje  się więc, że nakazy prawego sumienia  są niekiedy bardziej  
wymagające  niż  nakazy prawa  stanowionego  i  jest  ich  znacznie  więcej,  niż 
regulacji  prawnych.  Jest  to  niewątpliwie  prawda,  zwłaszcza  w  kwestiach 
zasadniczych, dotyczących spraw dużej wagi moralnej.  Jednak w wielu mniej 
znaczących sprawach jest  inaczej.  Prawego sumienia nie można utożsamiać z 
bezkrytycznym legalizmem, ponieważ pojmowanie dobra i zła nie jest tu takie 
samo. Sztywne stosowanie się do przepisów prawa może prowadzić czasem do 
niesprawiedliwości,  ponieważ  prawo  nie  jest  w  stanie  przewidzieć  wielu 
niuansów występujących w różnych sytuacjach życiowych784.  Często państwo 
żądając bezwzględnego podporządkowania się prawu chce po prostu postawić 
na swoim, co z dobrem obywateli nie zawsze ma wiele wspólnego.  Ktoś, kto 
przechodzi  na  czerwonym  świetle,  gdy nic  nie  jedzie,  może  mieć  spokojne 
sumienie,  bo  wie,  że  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  na  tym  nie  ucierpi, 

784 Na  przykład  kierując  się  niewątpliwie  słuszną  ideą  ratowania  słoni,  ustanowiono  zakaz  
sprzedaży kości  słoniowej.  Istotą  tego  pomysłu  było  to,  żeby delegalizacja  handlu  kością  
słoniową  doprowadziła  do  zmniejszenia  popytu  na  ten  towar,  przez  co  zabijanie  zwierząt  
stałoby  się  mniej  opłacalne.  Pociąganie  do  odpowiedzialności  tych,  którzy  kupują  lub 
sprzedają świeżo pozyskaną kość lub przedmioty z niej wytworzone jest niewątpliwie słuszne i 
może przyczynić się do ochrony przyrody. Ale równocześnie niesprawiedliwe jest skazywanie 
kogoś,  kto  sprzedaje  kość  słoniową  nabytą  legalnie  w  czasie,  gdy  to  prawo  jeszcze  nie 
obowiązywało. Taka przykra przygoda spotkała pewnego polskiego internautę, który ogłosił w 
sieci, że chce sprzedać pianino z klawiszami pokrytymi płytką z kości słoniowej. Szybko go  
wykryto.  Zarzucając  mu  naruszenie  prawa  nie  wzięto  pod  uwagę  faktu,  że  pianino  było 
poniemieckie,  wyprodukowane  jeszcze  przed  II  Wojną  Światową.  Tak  to  szlachetną  ideę 
ochrony zagrożonych wyginięciem zwierząt zamieniono w łatwiznę bezrozumnego legalizmu. 
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jednak niewątpliwie łamie on prawo drogowe. Ktoś, kto podaje wyciąg z konopi 
umierającemu  na  raka  człowiekowi,  ma  spokojne  sumienie,  bo  wie,  że  mu 
przyniesie  ulgę  w  cierpieniu;  nawet  ten,  kto  używa  konopi  dla  celów 
rekreacyjnych  też  może  mieć  spokojne  sumienie,  jeśli  jest  przekonany,  że 
nikomu tym krzywdy nie wyrządza – jednak niewątpliwie łamie on prawo karne. 
Ktoś, kto będąc lekarzem wypisuje zniżkową receptę choremu,  bezdomnemu 
człowiekowi  ma  czyste  sumienie,  bo  wie,  że  czyni  coś  dobrego,  mimo  że 
wypisuje  ją  osobie  nieuprawnionej785.  Ktoś,  kto  będąc  piekarzem  rozdaje 
czerstwe, niesprzedane pieczywo głodnym zamiast wyrzucić je na śmietnik ma 
czyste  sumienie,  bo  wie,  że  czyni  coś  dobrego,  choć  naraża  się  przy  tym 
Urzędowi  Skarbowemu.  Każdy,  kto  narusza  prawo  w  imię  wyższego  dobra 
może  mieć  spokojne  sumienie,  mimo  że  naraża  się  na  konsekwencje  karne. 
Prawe sumienie nie zawsze musi być praworządne, bowiem posłuszeństwo 
wobec prawa nigdy nie może mieć w nim wyższego priorytetu od posłuszeństwa 
wobec  prawdy.  Nie  ma  co  do  tego  żadnych  wątpliwości.  Dylemat  powstaje 
dopiero wtedy, gdy chcemy rozstrzygnąć, co jest prawdą, a co nie jest.

A co, jeśli  sumienie  jest  wadliwie  uformowane? Wtedy jest  niewiele  
warte. Jednak i takie sumienia funkcjonują, jak na przykład sumienie złodzieja,  
który uważa,  że wykonując swój  zawód postępuje  słusznie,  bo przecież jego 
ojciec i dziadek też zajmowali się tą samą profesją, a on po prostu robi to, czego 
się od nich nauczył i co potrafi najlepiej. Ponadto musi przecież  jakoś wyżywić 
swoją rodzinę. A zresztą nie okrada przecież biednych staruszek, tylko ludzi z 
dużą forsą.  Jest  więc tym,  kto wyrównuje  niesprawiedliwości  społeczne. Jest  
również nauczycielem ostrożności, bo okradzeni zdobywają doświadczenie, w 
wyniku którego tak łatwo nie dadzą się już ponownie okraść. Niestety,  bywa 
czasem jeszcze gorzej, bo w podobny sposób usprawiedliwiają się również różni  
kaci, mordercy, gwałciciele, okrutnicy i zboczeńcy. Gdyby tak nie było, to nie  
byłoby Hitlera786, nazizmu ani holokaustu. Niewątpliwie sumienia nieoświecone 
bywają  często wadliwe,  błędnie rozróżniają dobro od zła, są zwykle za mało  

785 Ta sytuacja pokazuje rozbieżność między prawem konstytucyjnym a interpretacją konstytucji  
przez prawo niższego poziomu. Konstytucja mówi bowiem tak: „Art. 68. 1. Każdy ma prawo  
do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne  
zapewniają  równy  dostęp  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanej  ze  środków  
publicznych...”. Według  Konstytucji  każdy  ma  mieć  zapewniony  dostęp  do  finansowanej 
przez państwo opieki zdrowotnej, a według prawa niższego poziomu pełny, bezpłatny dostęp 
do  opieki  zdrowotnej  zapewniony jest  tylko  ubezpieczonym,  a  nieubezpieczonym tylko  w 
sytuacji  zagrażającej  życiu.  Owa  lekarka,  wypisująca  zniżkowe  recepty  bezdomnym 
postępowała w zgodzie z ogólnymi zapisami Konstytucji, ale łamała prawo szczegółowe.

786 Występują tu dziwne paradoksy bo z jednej strony niektórzy katoliccy księża nawoływali do 
ekskomunikowania  pani  Hanny  Gronkiewicz-Waltz  za  to,  że  zwolniła  z  pracy  dyrektora 
szpitala, a z drugiej strony kościół katolicki nigdy nie ekskomunikował Hitlera, mimo że był  
on katolikiem.
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wrażliwe,  za bardzo drobiazgowe lub mocno nieszczere. Dają  się zbałamucić 
przez machinacje ego.

Prawo oczywiście zapewnia każdemu wolność sumienia i to zarówno w 
dokumentach  międzynarodowych  jak  i  w  polskiej  Konstytucji 787,  ale  jest  to 
głównie  wolność  wyznawania  określonych  przekonań  i  ich  uzewnętrzniania, 
która  jednak  nie  uprawnia  do  narzucania  ich  innym.  Istnieje  problem  tzw. 
„klauzuli  sumienia”  która  w  najogólniejszym  wymiarze  głosi  to,  że  nikt,  a 
zwłaszcza państwo, nie może zmuszać kogoś do działania wbrew jego sumieniu. 
Ze  względu  na  względność  imperatywów  moralnych  i  ich  rozmaitość 
spowodowaną różnicą spojrzenia na świat, wyznawaniem różnych religii lub nie 
wyznawaniem  ich  wcale,  występowaniem  sumień  na  różnych  poziomach  i  
istnieniem sumień błędnie uformowanych, nielimitowana idea klauzuli sumienia 
jest w dużym stopniu utopijna i  nie może być w pełni zrealizowana. Klauzula 
sumienia  może funkcjonować tylko w ramach istniejącego prawa i  nie może 
prowadzić  do  jego  łamania.  W  przeciwnym  razie  ktoś  mógłby  na  przykład 
powiedzieć,  że  zakaz  poligamii  jest  wbrew jego  sumieniu,  że  jest  to  forma 
dyskryminacji  religijnej  i  ostentacyjnie  zawierać  kolejne  małżeństwa,  jak  to 
zresztą  czynili  niektórzy  „zbuntowani”  mormoni  w  Stanach  Zjednoczonych, 
ktoś  inny  mógłby  stwierdzić,  że  pobieranie  podatków  przez  państwo  od 
obywateli jest niegodziwe i ich nie płacić, jeszcze ktoś inny mógłby się posunąć 
nawet  do  tego,  by  powiedzieć,  że  nie  widzi  nic  złego  w  pedofilii  czy 
kazirodztwie  i  nie  respektować  prawnego  zakazu  kontaktów  seksualnych  z 
dziećmi lub osobami blisko spokrewnionymi. Sędzia mógłby odmówić wydania 
nakazanego przez kodeks karny ale niezgodnego z jego sumieniem wyroku, a 
nauczyciel  mógłby  odmówić  przekazywania  uczniom  określonych  treści. 
Bezrozumne stosowanie klauzuli sumienia mogłoby przynieść nawet tragiczne 
następstwa. Jeśli  ktoś wierzy, że tylko Bóg jest panem życia i śmierci i tylko 
jego wola się liczy, mógłby nie dopuścić lekarza do chorego, bo przecież jest on 
w rękach Boga. Lekarz będący świadkiem Jehowy mógłby odmówić wykonania 
ratującej życie transfuzji krwi, bo jest to niezgodne z jego sumieniem. 

Pomijając  nawet  skrajne  przypadki  sumień  odmiennie,  często 
nieprawidłowo,  lub nawet  dziwacznie  uformowanych,  musimy uznać fakt,  że 
istnieją bardzo różniące się od siebie sumienia ukształtowane w oparciu o różne 
religie lub różne świeckie systemy etyczne, dlatego nierzadko to, co dla jednych  
sumień jest dobre, dla innych jest złe i odwrotnie – a to poddaje w wątpliwość 
możliwość  szerokiego  stosowania  klauzuli  sumienia.   Powszechne  uznanie 
klauzuli  sumienia  mogłoby  nawet  sparaliżować  państwo,  w  sytuacji,  gdyby 

787 W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i 
Politycznych, Konwencji Praw Dziecka i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Deklaracji  
o Prawach Człowieka oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 53.
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ludzie,  powołując  się  na  wyznawane  zasady  etyczne,  nagminnie  odmawiali 
wykonania jego nakazów lub łamali nieuznawane zakazy. 

Klauzulę sumienia zastosowano praktycznie w polskim prawodawstwie 
dotychczas zdaje się tylko w dwóch przypadkach:  prawie do odmowy służby 
wojskowej  i  prawie  do  odmowy  przez  lekarza,  pielęgniarkę  lub  położną 
wykonania  świadczeń  zdrowotnych  niezgodnych  z  ich  sumieniem.  W  tym 
drugim  przypadku  chodzi  głównie  o  kwestię   aborcji,  eutanazji,  badań 
prenatalnych,  selekcji  eugenicznej,  antykoncepcji  i  zapłodnienia  in  vitro. 
Według  polskiego  prawa  lekarz  lub  inny  pracownik  służby  zdrowia  może 
odmówić  działań  medycznych  zgodnych  z  prawem,  ale  niezgodnych  z  jego 
sumieniem,  pod  warunkiem,  że  wskaże  innego  lekarza  lub  inną  placówkę 
medyczną,  w  której  takich  działań  można  dokonać.  Niestety,  to  prawo  nie 
zawsze  jest  należycie  wykonywane.  Znane  są  przypadki  odmowy  legalnej 
aborcji bez wskazania lekarza, który mógłby jej  dokonać, mimo że ciąża była 
wynikiem  gwałtu,  poważnie  zagrażała  zdrowiu  kobiety  lub,  że  płód  był 
poważnie uszkodzony i nie byłby zdolny do życia po urodzeniu.

 W 2014 roku głośna stała się sprawa profesora Bogdana Chazana, który 
odmówił  aborcji  kobiecie788,  noszącej  w  sobie  płód  z  tak  niekompletną  i 
zdeformowaną  głową,  że  nie  było  szans,  aby  mógł  on  po  urodzeniu 
kontynuować  samodzielne  istnienie.  Profesor  nie  tylko  odmówił  wykonania 
zabiegu,  ale  złamał  prawo,  bo  świadomie  i  z  premedytacją  nie  skierował  
pacjentki do innego lekarza, który by to uczynił. Powołał się na swoje sumienie 
dwukrotnie,  nie  tylko  odmawiając  aborcji,  ale  także  uzasadniając,  że  nie 
wskazał  innego  lekarza,  bo  w  ten  sposób  przyczyniłby  się  pośrednio  do 
dokonania tej aborcji, do której nie chciał przecież dopuścić789.  Szpital wobec 
pacjentki grał na zwłokę, przeciągał sprawę tak długo, aż sprawa aborcji stała 
się  nieaktualna790,  bo  przekroczono  dopuszczalny  limit  czasu  trwania  ciąży. 

788 Profesor nie był lekarzem prowadzącym tej kobiety, do sprawy włączył się później, jednak był 
dyrektorem  szpitala  w  którym  doszło  do  opisywanego  zdarzenia  i  odpowiadał  za  jego 
działania.  Zarzucono mu potem,  że jako zarządzający szpitalem nie  miał prawa odmawiać  
zabiegu, bo z klauzuli sumienia mógł skorzystać jedynie lekarz prowadzący.

789 W istocie prawo działa tu  w dość dziwny sposób,  z jednej  strony pozwalając na istnienie  
klauzuli  sumienia,  ale  z drugiej  strony zmuszając zainteresowanych  do  jej  ominięcia.  Jeśli 
bowiem zezwala się komuś na odmowę wykonania czegoś, co uważa za zło, to nie można go 
zmuszać do wskazywania kogoś innego, kto to zło za niego wykona, bo w ten sposób zmusza 
się go  do przyczynienia się pośrednio do tego, czego ze względu na nakaz sumienia chciał  
uniknąć.

790 Pacjentkę skierowano na dodatkowe badania,  które  zupełnie  nie  były potrzebne,  ponieważ 
poprzednie wyjaśniły już wszystko. Wyniki tych badań przyszły z opóźnieniem, gdy już minął 
24 tygodniowy termin dopuszczalności aborcji. Pacjentki o tym ważnym terminie w ogóle nie  
poinformowano. Gdy otrzymała oficjalną odmowę wykonania aborcji, było już za późno by 
uczynić to gdzie indziej.
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Kobieta  zmuszona  była  do  wydania  na  świat  za  pomocą  cesarskiego  cięcia 
dziecka, które urodziło się bez czaszki, z niewielką ilością mózgu na wierzchu, z 
rozszczepem  twarzy  i  z  wiszącym  okiem.  Ponieważ  serce  i  płuca  miało  
prawidłowe, przeżyło poród, ale nie kwalifikowało się do żadnych zabiegów i 
nie  można  było  go  uratować.  Człowiek  bez  czaszki  i  bez  prawidłowo 
rozwiniętego  mózgu  żyć  nie  może,  dlatego  los  tego  dziecka  był  z  góry 
przesądzony.  Oczekiwało na śmierć  prawdopodobnie w wielkim cierpieniu791, 
które usiłowano zmniejszyć za pomocą środków przeciwbólowych. Żyło tylko 
dziesięć dni. 

Sprawa  ta  zbulwersowała  wielu  ludzi  prowadząc  do  polaryzacji 
stanowisk. Jedni potępiali profesora, zarzucając mu złamanie prawa, narażenie  
kobiety  i  dziecka  na  niepotrzebne  cierpienia  i  żądając  usunięcia  go  ze 
stanowiska dyrektora szpitala w którym to wszystko się wydarzyło,  a drudzy 
stali za nim murem, twierdząc, że prawa wcale nie złamał, a nawet biorąc jego  
decyzję za wzór katolickiej postawy i oskarżając tych pierwszych o rozpętanie 
„ateistycznej  histerii”.  Uznali,  że  profesor  jest  ofiarą  prześladowań  za 
posłuszeństwo wobec nakazu własnego sumienia. 

Która  strona  ma  rację  w  tym  sporze?  Bo  przecież  mimo  tego,  że 
niewątpliwie  prawo zostało  złamane,  to  jednak,  jak  już  o  tym wspomniano, 
prawe  sumienie  nie  musi  być  zawsze  praworządne.  Profesor  mógł  uznać 
wyższość nakazów własnego sumienia nad nakazami prawa, co oczywiście nie 
zwalniało go z odpowiedzialności  za jego złamanie,  ale dawało mu poczucie 
dobrze wypełnionego obowiązku moralnego. Jednak, mimo że każdy człowiek 
ma prawo wyboru pomiędzy prawniczym legalizmem, a absolutyzmem swoich 
przekonań, istotna staje się kwestia, czy jest to prawo nielimitowane. Mamy tu 
na pewno do czynienia z problemem granic uzewnętrzniania wolności sumienia. 
Pojawiają się pytania: W jakim stopniu wolność czyjegoś sumienia może być  
wyrażana  nie  tylko  w  deklaracjach,  ale  również  czynnie,  w  konkretnych 
działaniach,  które  wpływają  na  innych?  W jakim stopniu  te  działania  mogą 
szkodzić innym? 

Niewątpliwie,  jeśli  ktoś chce żyć w zgodzie ze swoim sumieniem,  to 
powinien go słuchać. Ale czy może być mu posłuszny ślepo, w oderwaniu od 
tego, co mają do powiedzenia inne sumienia? Ważna staje się więc kwestia, w 
jakim stopniu  wolność  czyjegoś  sumienia  może  się  przeciwstawiać  wolności 
innych sumień. Jeśli na przykład prawowierny muzułmanin lub Żyd, powołując 
się na nakaz uformowanego religijnie sumienia, nie poda wieprzowiny gościowi 
w prowadzonej  przez  siebie  restauracji,  to  jest  to  całkiem zrozumiałe  i  nie 

791 Niektórzy  obrońcy  prof.  Chazana  twierdzili,  że  to  dziecko  wcale  nie  cierpiało,  bo  żeby 
odczuwać cierpienie trzeba mieć mózg, a ono go prawie nie miało.
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można mieć do niego pretensji. Takie uzewnętrznianie wolności sumienia jest 
dopuszczalne, bo nie czyni  ono nikomu niczego złego. Jeśli  ten gość pragnie 
wieprzowiny,  może opuścić lokal i spożyć ją gdzie indziej.  Ale jeśli  ów ktoś 
żąda wprowadzenia powszechnego zakazu spożywania wieprzowiny, bo uważa, 
że wyznawane przez niego zasady etyczne są ważniejsze niż aktualnie istniejące 
przepisy prawa, które spożywanie tego rodzaju mięsa dopuszczają, to swobodne 
wyrażanie wolności sumienia przekształca się w narzucanie własnych nakazów 
sumienia innym. Jeśli jakiś chrześcijanin uważa, że stosunek pozamałżeński jest 
ciężkim  grzechem  i  zasługuje  na  potępienie,  to  ma  prawo  mieć  takie 
rygorystyczne  poglądy.  Ale  jeśli  żąda  kary  więzienia  dla  wszystkich 
niewiernych  małżonków  i  osób  pozostających  w  nieślubnych  związkach,  to 
wówczas uzewnętrznia swoją wolność sumienia w sposób niedopuszczalny, bo 
w ten sposób chce dyktować  całemu społeczeństwu swoje  zasady etyczne,  a 
nawet zamieniać je na przepisy prawne. Sumienie przestaje tu pełnić rolę tarczy 
ochronnej  broniącej  własnej  wiary,  a  staje  się  mieczem  walczącym  z 
sumieniami  inaczej  uformowanymi.  Tu  zaczyna  się  nietolerancja.  Ktoś,  kto 
żąda wolności sumienia dla siebie, powinien szanować wolność sumienia u 
innych,  nawet,  gdy  to  sumienie  działa  w  oparciu  o  odmienne  imperatywy 
moralne. Nawet, gdy nie jest to religijne, a jedynie świeckie sumienie. Jest to po 
prostu praktyczny przykład realizacji  „złotej zasady”. Tego wymaga tolerancja. 
Oczywiście  istnieje  granica  tak  pojmowanej  tolerancji,  którą  jest  tu  łamanie 
podstawowych zasad współżycia  społecznego wypracowanych przez ludzkość 
niezależnie  od  jakiejkolwiek  religii.  Jeśli  błędnie  uformowane  sumienie 
prowadzi  do  krzywdzenia  innych,  do  zadawania  im  bólu  fizycznego  i 
psychicznego,  do wywoływania  strachu,  przerażenia,  smutku,  rozpaczy i  łez, 
wówczas nie jest szacunku godne. Przysparzając innym cierpień łamie bowiem 
zasadę miłości bliźniego. W tym przypadku, jak i w każdym innym, złe drzewo 
poznaje się po owocach. A zatem tylko wtedy, gdy ktoś ma wadliwe sumienie 
sprzeniewierzające się miłości,   można się mu przeciwstawić. We wszystkich 
innych  przypadkach  sumienie  musi  być  tolerancyjne  wobec  innych  sumień, 
broniąc własnych przekonań bez zwalczania cudzych przekonań. 

Profesor Bogdan Chazan, nawet jeśli  założymy,  że jego intencje były 
czyste i wynikały wyłącznie z religijnych przesłanek, złamał nie tylko prawo – 
naruszył  również zasadę poszanowania  wolności  sumień innych  ludzi.  Uznał 
punkt  widzenia  kościoła  katolickiego  na  aborcję,  oparty  na  nienaruszalnym 
dogmacie,  z  którym  się  utożsamił,  za  jedynie  słuszny  i  usiłował  go 
przeforsować, starając się do tej aborcji nie dopuścić.  Profesor, mając za sobą 
autorytet  kościoła,  przyjął,  że  prawda  jest  po  jego  stronie792.  Nie  wziął  pod 

792 Prawda  jest  po niczyjej  stronie,  bo  nie  jest  stronnicza;  można być co najwyżej  po  stronie 
prawdy. 
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uwagę  innych  sumień,  które  w jak  najwcześniejszym przerwaniu  wadliwego 
procesu rozwoju płodu, nie rokującego żadnej nadziei na urodzenie zdolnego do 
samodzielnego życia  człowieka,  widziały najlepsze i  najbardziej  humanitarne 
rozwiązanie793.  Nie  wziął  pod  uwagę  innych  sumień,  które  w  urodzeniu 
niezdolnego do samodzielnego życia dziecka, ze szczątkowym mózgiem i bez 
czaszki, postrzegały wielkie cierpienie – przypuszczalne cierpienie nieszczęsnej,  
powoli zmierzającej  do śmierci istoty,  która przyszła na świat tylko po to by 
wkrótce skonać, a także niewątpliwe cierpienie matki tego dziecka i jej bliskich.  
Gehennę zdaniem tych sumień zupełnie niepotrzebną, której można było dzięki 
aborcji  uniknąć.  Niestety,  jak można przypuszczać,  to  absolutyzm przekonań 
profesora stanął na przeszkodzie w uznaniu przez niego innego punktu widzenia 
w tej sprawie.

Problem zderzania się różnie ukształtowanych sumień jest szczególnie 
istotny w krajach wieloreligijnych i wielokulturowych, gdzie stabilizacyjną rolę 
odgrywa zwykle zasada: „żyć i innym dać żyć”. Wyraża ona afirmację życia i 
tolerancję  wobec odmiennych poglądów, obyczajów i wierzeń. W Indiach na 
przykład rozmaite odmiany hinduizmu muszą współistnieć z religią Sikhów, z 
islamem, buddyzmem i chrześcijaństwem. Stany Zjednoczone, mimo przewagi 
chrześcijaństwa, też można uważać za kraj wieloreligijny, w którym w dodatku 
egzystuje wiele sekt. Podobnie rzecz ma się z Japonią. W niektórych krajach 
Europy są wielokulturowe miasta, jak na przykład Londyn, w których stykają  
się  ze  sobą  różne narodowości  i  różne religie.  Mimo różnorodności  wierzeń 
ludzie  o  odmiennych  wierzeniach  i  poglądach  szanują  się  w  tych  krajach 
nawzajem i  na ogół nie dochodzi do poważniejszych konfliktów794.

Jednak sytuacja  wygląda  inaczej,  gdy jedna  religia  ma  zdecydowaną 
przewagę  nad  innymi.  Taka  sytuacja  ma  miejsce  na  przykład  w  katolickiej 
Polsce  czy  w  Irlandii,  oraz  w  wielu  krajach  Bliskiego  Wschodu, 
zdominowanych przez islam. Wówczas zawsze istnieje pełzająca tendencja do 
wykorzystywania tej przewagi, do uzyskania dominacji, do podejmowania prób 
wpływania  na  państwo  poprzez  kościelną  interpretację  świeckiego  prawa,  a 
nawet poprzez działania zmierzające do zmiany tego prawa. Nawet w krajach 

793 Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że nie zawsze sytuacja jest tak jasna i oczywista jak w tym 
przypadku. Bywa również i tak, że anomalie płodu są niewielkie, lekarze nie są pewni swoich  
przypuszczeń lub mylą się w swojej ocenie i w związku z tym  nie jest do końca pewne, że  
płód będzie niezdolny do samodzielnego życia. W takiej sytuacji podjęcie właściwej decyzji 
jest bardzo trudne i być może lepszym wyborem byłoby wtedy urodzenie dziecka. Zdarzają się 
osoby z niewielką niepełnosprawnością, które przyszły na świat dzięki takiemu postanowieniu,  
są zadowolone z życia i wdzięczne swoim matkom, że nie zdecydowały się na aborcję.

794 W Indiach sporadycznie zdarzają się zamieszki na tle religijnym, ale są one raczej wyjątkiem 
niż regułą. W Stanach Zjednoczonych,  Japonii  czy krajach Europy Zachodniej takie rzeczy 
praktycznie nie występują.
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demokratycznych,  dzięki  stałym  ustępstwom  rządów,  które  usiłują  unikać 
kontrowersyjnych decyzji, bo nie chcą narazić się wyborcom, państwo świeckie 
ulega czasem naciskom ze strony dominującej religii i powoli, niepostrzeżenie 
nabiera coraz więcej cech państwa wyznaniowego.  W krajach muzułmańskich 
ten  proces  ma  przebieg  niezwykle  intensywny.  Obecnie  wpływ  islamu  na 
państwo  jest  w  niektórych  krajach  olbrzymi;  prawo  całkowicie 
podporządkowane jest tam religii.  Nawet w umiarkowanych krajach islamskich, 
takich jak Turcja, oddziaływanie religii na państwo jest znacznie większe niż w 
naszym kraju. W Polsce, Irlandii i innych krajach katolickich wpływy te są dość 
ograniczone,  ale  niewątpliwie  istnieją.  Zarówno  biskupi  w  swoich 
oświadczeniach czy  okolicznościowych  homiliach,  jak i  szeregowi księża w 
coniedzielnych  kazaniach  mogą  wypowiadać  się  na  każdy  temat,  chwaląc, 
ganiąc  lub  grożąc  palcem.  Również  świeccy  działacze  katoliccy  mogą 
organizować demonstracje w obronie tego czy tamtego, z pochodniami lub bez, 
zmuszając  czasem twórców  kultury  do  zamykania  wystaw  czy  rezygnacji  z 
niektórych imprez artystycznych i spektakli.  Nie ma u nas pełnego rozdziału 
kościoła od państwa, ponieważ mamy zapisy konstytucyjne odwołujące się do 
pojęć  i  instytucji  religijnych,  religię  w  szkołach  państwowych,  programy  i 
kanały o  profilu  religijnym w mediach  publicznych,  krzyże  w państwowych 
instytucjach,  a  nawet  w Sejmie.  Polski  wciąż  nie  można  nazwać  państwem 
wyznaniowym, ale istnieją znaczące siły, które chciałyby nasz kraj w tę stronę 
skierować.  Jednym  z  głównych  argumentów,  używanych  przez  katolików w 
Polsce do forsowania swoich racji jest stwierdzenie, które w nieco uproszczonej 
formie brzmi: „jest nas dziewięćdziesiąt pięć procent, więc nasze powinno być  
na wierzchu”795.

Problem wolności sumienia jest nierozerwalnie związany z problemem 
tolerancji,  bez której nie jest możliwe pokojowe współistnienie niejednakowo 
uformowanych sumień. Szczególnie dotyczy to zderzania się ze sobą różnych 
światopoglądów,  zarówno  religijnych  jak  i  ateistycznych.  Niestety,  dopóki 
członkowie  różnych  ugrupowań  religijnych  będą  posługiwać  się  takimi 
pojęciami jak poganin, goj, niewierny, itp., współistnienie różnych sumień nie 
będzie możliwe. Absolutyzm w pojmowaniu danej religii, przekonanie, że jest 
ona jedynie słuszną drogą i potępianie wszystkich innych, którzy tą drogą nie 
kroczą, a w najlepszym razie uważanie ich za ludzi gorszego rodzaju, wyklucza 
tolerancję. Niekiedy może to prowadzić do zabijania inaczej myślących, a nawet 
do wojen religijnych. Opowiada o tym film francuski „Trzydzieści lat wojny w 
imię  Boga”.  Zdaniem jego autorów „Jeżeli  człowiek  jest  religijny,  wierzący,  
praktykujący,  wszystko  wydaje  się  lepsze,  łatwiejsze”796.   Człowiek  głęboko 
795 To stwierdzenie jest dziś już raczej nieaktualne.  Według badań przeprowadzonych w 2014  

roku mniej niż czterdzieści procent ludzi w Polsce chodzi regularnie do kościoła. 
796 „Trzydzieści lat wojny w imię Boga”, Play Film/Bellota Films/Ina, 2011
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wierzący nie dopuszcza do siebie żadnych wątpliwości i myśli zwykle tak: „Jest  
oczywiste, że to my mamy rację, a inni się mylą. To okropne, że musimy zabijać,  
aby to udowodnić, ale to nie szkodzi, ponieważ Bóg jest po naszej stronie”797. Z 
powodu takiego myślenia w islamie prowadzono „święte wojny” z niewiernymi. 
Z  tego  powodu  w  chrześcijaństwie  skazywano  na  śmierć  heretyków,  którzy 
zdaniem ich sędziów „odbierali ludziom duchowe życie” w prawdziwej wierze. 
Z  tego  powodu  zrodził  się  fundamentalizm  islamski,  który  jest  dziś  siłą 
napędową terroryzmu. Z tego powodu niektórzy katolicy głoszą dziś hasła typu  
„my mamy rację więc nasze musi być na wierzchu”. 

Jednak  absolutyzm religijny  do  niczego  dobrego  nie  prowadzi  i  jest  
prostą  drogą  do  fanatyzmu.  Jego  główna  idea  zawiera  się  w  następującym 
rozumowaniu:  „Skoro  mój  kościół  jest  jedynie  prawdziwy  i  pieczę  nad  nim  
sprawuje  sam Bóg,  a  jego kapłani  są jego namiestnikami,  skoro  kościół  ten  
głosi  prawdy  nieomylne  i  jedynie  słuszne,  a  zaprzeczanie  im jest  grzechem  
herezji, to muszę z całych sił w nie wierzyć, bronić ich i wciąż wcielać w życie.  
Mało  tego,  powinienem wszystkich  innych do  nich  przekonać,  a  jeśli  to  nie  
pomoże – nakłonić  wszelkimi  sposobami,  może nawet   siłą,  do uznania tych  
prawd za jedynie słuszne. Mam do tego prawo, bo przecież wtedy działam dla  
Boga, w imieniu Boga i zgodnie z wolą Boga. Wiem, że podstawą moich działań  
jest  prawo  naturalne,  czyli  boże,  ogłoszone  w  świętych  pismach  mojego  
kościoła i potwierdzone nieomylnymi wypowiedziami jego przywódców. Z tego  
powodu może mam również prawo zaciekle walczyć z opornymi, a w razie czego  
nawet ich zniszczyć”. 

Tego typu rozumowanie było myślą przewodnią inkwizycji, prowadziło 
do wojen krzyżowych i nawet dziś inspiruje niektórych gorliwych wyznawców 
religijnych do różnych nierozważnych czynów. Niestety,  brakuje mu jednego:  
miłości.  Jest też niezgodne ze „złotą zasadą”, bo nie bierze pod uwagę dobra 
bliźnich. A przecież to właśnie Jezus głosił „złotą zasadę” i miłość bliźniego. 
Czy  to  nie  powinno  skłonić  katolików  do  do  refleksji  i  do  spojrzenia  na 
dogmaty  swojego  kościoła  z  nieco  innej  perspektywy?  Czyż  nie  powinni 
odpowiedzieć sobie na kilka pytań, takich jak na przykład to, czy chcą, żeby ich 
sumienia były autentycznym głosem Boga w nich rozbrzmiewającym,  czy też 
chcą,  aby  działały  one  na  zasadzie  ślepego  posłuszeństwa  wobec  dogmatu,  
zakorzenionego w nich poprzez wielokrotne wsłuchiwanie się  w wypowiedzi 
uznawane za nieomylne? Czy Bóg chciałby cielesnego cierpienia niewinnego 
dziecka, w którym nastąpiły genetyczne błędy rozwojowe i które przez to nie 
jest  zdolne  do  samodzielnego  życia?  Mówiąc  inaczej,  czy wypełnienie  woli 
Boga  polegałoby  na  tym  by  nic  nie  robić,  dopuścić  do  jego  urodzenia  i  
późniejszych cierpień, czy też na tym, by nie dopuścić do niepotrzebnej męki i 

797 „Trzydzieści lat wojny w imię Boga”, Play Film/Bellota Films/Ina, 2011
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jak  najszybciej  przerwać  proces  patologicznej  ciąży?  Niestety,  można 
podejrzewać,  że  znaczna  część  katolików,  zwłaszcza  tych  z  dogmatycznym 
nastawieniem do swojej  religii, odpowiedziałaby,  że tylko Bóg może odebrać 
życie, a skoro w tym przypadku tego nie zrobił, więc dziecko ma się urodzić i 
cierpieć, że cierpienie jest wartością samą w sobie, że przecież to właśnie Bóg  
posłał swojego jedynego Syna na krzyż by poprzez swoją mękę odkupił i zbawił  
ludzkość, więc dlaczego jakieś dziecko nie miałoby cierpieć podobnie jak on? 
Dlaczego także matka tego dziecka nie miałaby cierpieć? Wszak Matka Boska 
też pod krzyżem cierpiała. 

Ale to nie Bóg posłał swojego Syna na krzyż. To źli ludzie go skazali i  
na  nim  powiesili.  Bóg,  w  przeciwieństwie  do  niektórych  ludzi,  nie  jest 
okrutnikiem  i nie było Jego zamiarem cierpienie Syna. Wysłał go na Ziemię 798, 
by głosił Ziemianom prawdę, by nauczył ich miłości. Ale oni te nauki odrzucili,  
oskarżyli  go  o  to,  że  jest  wichrzycielem  i  bluźniercą,  bo  wystąpił  przeciw 
ówczesnym interpretacjom judaizmu i w końcu go ukrzyżowali. Bóg nie miał z 
tym nic wspólnego. Jednak nawet ci, którzy te nauki później przyjęli, zaczęli w 
swoisty sposób je interpretować, dodali do nich wiele wymyślonych przez siebie  
dogmatów, ogłaszając, że pochodzą one od Boga i że nie można im, pod groźbą 
herezji, zaprzeczyć.  Dziś, tak samo jak dwa tysiące lat temu, ślepo posłuszne 
tym dogmatom sumienia wysłały to niewinne dziecko na krzyż niepotrzebnego 
cierpienia799. I inne, stojące na straży tych dogmatów  sumienia biorą teraz tamte 
sumienia w obronę.

Dlaczego tak się stało? Sprawy przybrały taki właśnie obrót z powodu 
absolutyzmu poglądów, z powodu wiary w sztywne i nienaruszalne zasady, w 
coś,  co  można  by  nazwać  skrajnym  legalizmem  religijnym.  Występuje  tu 
problem wiążący się z następującym pytaniem: Czy ludziom nie wolno w pewne 
rzeczy ingerować,  bo  są  one  zastrzeżone  tylko  dla  Boga,  czy też  wolno  im 
zawsze  działać  w imieniu  Boga,  jeśli  wykorzystują  jego  dary,  takie  jak  dar 

798 Musiało się to stać za obopólnym porozumieniem, jako że Jezus stale podkreślał łączność, a 
nawet jedność z Ojcem, np.  „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” [Jan, 10, 30]. Tak zwana „trwoga w 
ogrójcu”, mogłaby wskazywać na to, że Jezus z jednej strony się bał tego co miało nastąpić, że 
jego  wolą było  uniknąć ukrzyżowania,  ale  że  z drugiej  strony chciał  wypełnić  wolę Ojca. 
Jednak ta modlitwa w Ogrodzie Oliwnym wyrażała tylko obawy jego przestraszonego ego,  
była manifestacją jego ludzkiego aspektu. Boski aspekt Jezusa, który był świadom tego, że  
stanowi z Ojcem jedność, zdawał sobie w pełni sprawę z tego co się stanie, czynił wszystko z 
własnej woli, wiedząc, że Ojciec zaakceptuje każdą jego decyzję.

799 To cierpienie jest niepotrzebne, bo niczemu nie służy, niczego tworzy ani niczego nie buduje.  
Taka patologiczna ciąża, podobnie jak ciąża pozamaciczna, jest systemowym błędem. Tego  
błędu,  tak jak każdego innego,  nie  wolno  popierać i  utrzymywać.  Jego korekta  polega  na 
usunięciu  patologii,  tak  jak  korekta  błędu  istnienia  wyrostka  robaczkowego  czy  błędu  
powstania nowotworu złośliwego polega na ich usunięciu, a nie na utrzymywaniu za wszelką  
cenę. 
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rozumu, mądrości i roztropności, dar wrażliwości moralnej, dar empatii, a nade 
wszystko  dar  miłości?  Ci,  którzy  przyjmują  punkt  widzenia  świętego 
Augustyna, odpowiedzieliby,  że wolno im wszystko, co czynią pod wpływem 
czystej  miłości.  Jednak  rygoryści  odpowiedzieliby,  że  Bóg  ogłosił  swoje 
naturalne prawa w różnych przekazach i objawieniach, a przede wszystkim w 
dekalogu i że możemy działać tylko tak, by nie naruszać  tych praw. Jeśli piąte  
przykazanie mówi „nie zabijaj”, to nie wolno zabijać i kropka. 

Niestety,  żadne  prawo  ogłoszone  na  tym świecie  nie  funkcjonuje  w 
sposób absolutny, wszędzie przewidziane są wyjątki. Dotyczy to nawet polskiej  
Konstytucji.  W wielu artykułach tego aktu prawnego dotyczących wolności  i 
swobód  obywatelskich  gwarantuje  się  jakieś  swobody,  ale  zaraz  potem 
zastrzega  się,  że  swobody  te  mogą  zostać  złamane,  jeśli  przewiduje  to 
odpowiednia  ustawa.  A  zatem  Konstytucja  teoretycznie  obwieszcza,  że  coś 
gwarantuje,  ale  w praktyce  okazuje  się,  że  na  mocy ustawy nie  zawsze,  nie 
wszystkim  i  nie  wszędzie  się  to  zapewnia.800.  Na  przykład  dokument  ten 
gwarantuje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom, ale 
ustawa  określa,  że  w  pełni  dotyczy  to  tylko  ubezpieczonych.   Konstytucja 
zapewnia nienaruszalność mieszkania, a ustawa dopuszcza możliwość rewizji, a 
czasem rozwalenia komuś drzwi, nawet bez uprzedniego wystawienia nakazu 
przeszukania.  Konstytucja  zapewnia  ochronę  prywatności  i  tajemnicę 
korespondencji, a ustawa pozwala na jej złamanie i na rozległą choć nie zawsze 
uzasadnioną  i  poprzedzoną  odpowiednim  nakazem  inwigilację  przez  różne 
trzyliterowe agendy rządowe i inne uprawnione instytucje. Konstytucja zabrania 
ekstradycji polskich obywateli do innego państwa, ale równocześnie przewiduje 
wyjątki określone w umowach międzynarodowych801. 

To samo dotyczy piątego przykazania. Można podać liczne przykłady 
aprobowanego  przez  kościół  łamania  tego  przykazania,  poczynając  od 
początków chrześcijaństwa, a kończąc na chwili obecnej. Przykłady historyczne 
(inkwizycja, palenie czarownic, wojny krzyżowe, itp.) są powszechnie znane i 
nie  będziemy tu  kolejny  raz  do  nich  wracać  i  szczegółowo  omawiać.  Jeśli  
chodzi o czasy współczesne, to łamie się tę zasadę po pierwsze poprzez aprobatę 
istnienia i działania wojska, bo przecież jedną z głównych funkcji żołnierzy jest  
zabijanie  i  właśnie  do  wykonania  tego  zadania   się  ich  szkoli.  Co  prawda 

800 Takie  rozwiązanie  jest  niewątpliwie  konieczne,  bo  nie  można  przecież  zapewniać 
nietykalności przestępcom, ale równocześnie smutne, jako że konstytucja obiecuje coś, czego 
w pełni nie może zagwarantować. Pozostawienie decyzji,  kiedy zapis konstytucyjny można 
złamać,  nieprecyzyjnym  ustawom  i  ich  ludzkim  interpretacjom,  nie  zawsze  zresztą 
bezstronnym, sprawia, że konstytucyjne wolności stają się w pewnych sytuacjach iluzoryczne.

801 Tego rodzaju umowę podpisano  między innymi  między Polską  a Stanami Zjednoczonymi.  
Tylko od decyzji sądu i podpisu ministra sprawiedliwości zależy, czy polski obywatel zostanie  
wydany Amerykanom.
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kościelne nauczanie mianem wojny sprawiedliwej określa tylko wojnę obronną, 
ale  w  dzisiejszych  czasach  często  trudno  ustalić  kto  jest  agresorem,  a  kto 
napadniętym.  Czasami  nawet  trudno  dociec  kto  zaczął  konflikt  zbrojny. 
Ustalenie, która strona sporu ma rację, jest też bardzo trudne. Poza tym każde 
działanie  wojenne,  które  początkowo  miało  charakter  obronny,  może  się  w 
każdej chwili przemienić w jego agresywne przeciwieństwo. Niektórzy są nawet 
głęboko przekonani, że najlepszą obroną jest atak. Wielu przywódców, często 
na użytek wewnętrznej propagandy, podejmując działania zbrojne odwołuje się 
do Boga (np. „Got mit uns”, „God bless America”, „Przybyłem, ujrzałem, Bóg 
zwyciężył”802,  itp.).  W praktyce  kościół  katolicki  w danym państwie  zawsze 
uznawał zwycięskich wodzów swojego kraju, bez względu na to, ile krwi mieli 
na  rękach.  Nierzadko  też  księża  z  własnej  inicjatywy  lub   na  życzenie 
wojskowej hierarchii odprawiali przed ważną bitwą mszę w intencji zwycięstwa 
(czyli  zabicia  wrogów).  Kościół  katolicki  utrzymuje  wciąż  instytucję 
ordynariatu polowego i posyła kapelanów wojskowych na wojnę. 

Po drugie aprobuje zabijanie w obronie koniecznej i w stanie wyższej  
konieczności,  uznając,  że  własne  życie  jest  ważniejsze  niż  cudze,  dlatego 
dopuszcza  możliwość,  że  każdy ma  prawo  się  bronić  aktywnie,  podobnymi 
środkami co agresor, nawet go uśmiercając. 

Po trzecie uznaje karę śmierci, a w każdym razie nie przeciwstawia się 
jej wykonywaniu. Co prawda niektórzy katolicy są jej przeciwni803, ale znaczna 
ich część wciąż popiera tego rodzaju formę zabijania. Nie można znaleźć dla  
niej wyraźnego potępienia ani w katechizmie ani w oficjalnych wystąpieniach 
hierarchów kościelnych. 

Po czwarte nie przeciwstawia się dostatecznie mocno wszystkim powoli 
działającym  środkom  skracania  życia,  jak  na  przykład  palenie  papierosów, 
alkoholizm,  spożywanie  żywności  skażonej  środkami  ochrony  roślin, 
konserwantami,  wdychaniem  zatrutego  przez  ludzką  działalność  powietrza  i 
picie  skażonej  chemikaliami   wody.  Wymienione  sposoby  zabijają  równie 
skutecznie  jak  wszystkie  gwałtowne  sposoby uśmiercania,  chociaż  czynią  to 
powoli i niepostrzeżenie.

Równocześnie  kościół  w  sposób  jednoznaczny  i  bezkompromisowy 
potępia  aborcję,  nie  przewidując  tu  (oprócz  ciąży  pozamacicznej)  żadnych  
wyjątków.  Zatem,  mimo  że  jest  on  przeciwny  relatywizmowi,  w  kwestii 
zabijania postępuje w sposób wybitnie relatywistyczny. Gdyby kościół katolicki 

802 Takie  słowa wypowiedział  między innymi  cesarz  Karol  V  odnosząc  się  do  zwycięstwa  w 
bitwie pod Mühldorf (Veni, vidi, Deus vicit), a także Jan III Sobieski, przesyłając papieżowi 
Innocentemu XI chorągiew Kara Mustafy (Venimus, vidimus, Deus vicit).

803 W tym papież Jan Paweł II.
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chciał w sprawie zabijania podchodzić do wszystkiego tak samo rygorystycznie  
jak do sprawy aborcji, to musiałby zakazać zabijania we wszystkich możliwych  
sytuacjach  i  ekskomunikować  każdego zabójcę,  wielu  żołnierzy po  wygranej  
bitwie,  każdego  kata  po  wykonaniu  wyroku,  wszystkich  producentów 
papierosów oraz wszelkich trucicieli i niszczycieli środowiska naturalnego.

Podobnie bezkompromisowy jest kościół katolicki w sprawie eutanazji. 
A  przecież  w  wielu  przypadkach  zabicie  człowieka  może  być  dla  niego 
największym dobrodziejstwem,  jakie  inny człowiek może  dla  niego uczynić. 
Wyobraźmy  sobie,  że  jeden  z  członków  grupy  komandosów  prowadzącej 
działania  wojenne  na  terytorium  wroga  wpada  na  minę,  która  rozrywa  mu 
brzuch. Mimo to żołnierz wciąż żyje i bardzo cierpi. Jednak jego sytuacja jest  
beznadziejna;  nie ma żadnych szans na uratowanie.  Koledzy nie są w stanie 
zabrać go ze sobą i muszą iść dalej. Mają trzy możliwości, mogą go zostawić, 
zabić,  albo  wsunąć  mu  broń  do  ręki,  aby sam się  zastrzelił.  Jednak  kościół 
katolicki  wyklucza  dwie  ostatnie  możliwości,  nie  pozwala  im go  zabić  lub 
pomóc w samobójstwie, gdy o to poprosi. Rozważając ten problem teoretycznie,  
można  by  dojść  do  wniosku,  że  gdyby  ów  nieszczęśnik  błagał  jakiegoś 
gorliwego katolika o skrócenie męczarni, to zgodnie ze swoją wiarą musiałby 
mu  on  wtedy  tak  odpowiedzieć:  „Nie  mogę  cię  zabić,  bo  moje  religijnie 
uformowane sumienie mi na to nie pozwala, nie mogę ci dać broni do ręki, bo 
wtedy pośrednio  przyczyniłbym się  do  twojej  śmierci.  Tylko  Bóg  może  cię 
zabrać do siebie. Ja nie mogę ingerować w twoje życie, które On ci dał. Muszę 
cię zatem zostawić, choć będę się za ciebie modlił. Ty też módl się i czekaj, aż  
Bóg się  nad tobą zlituje.”804.  Ciekawe, że ten sam żołnierz byłby gotów bez 
skrupułów  przelewać  krew  wrogów,  mając  za  sobą  błogosławieństwo 
kapelanów wojskowych i aprobatę dowódców.

Niestety, świat, w którym żyjemy, jest pełen niedających się rozwikłać 
sprzeczności,  ze  względu  na  rozmaitość  systemów  myślowych,  opartych  na 
różnych aksjomatach, pewnikach, prawdach wiary, itp. Coś, co jednym wydaje 
się słuszne,  dla innych słuszne nie  jest,  coś,  co ktoś uznaje  za prawdę,  inny 
może odrzucić jako fałsz, coś, co z jednego punktu widzenia wydaje  się być  
dobre, z innej perspektywy może być postrzeżone jako złe. Prawo zwykle nie 
ogarnia wszystkich możliwych punktów widzenia i dlatego zawsze pozostaje z 
czymś w konflikcie. Jednak nie ma w tym nic dziwnego – tylko w państwie  
wyznaniowym  takie  sprzeczności  nie  występują,  bo  prawo  jest  tam 
podporządkowane  religii.  W  państwie  świeckim konflikty  między prawem i 
religijnym  sumieniem  są  nieuniknione.  Dlatego  nie  można  jednoznacznie 

804 W praktyce ów katolik nie miałby raczej odwagi wypowiadać takich słów skierowanych do  
umierającego  i  prawdopodobnie  dałby  jakąś  krótką,  wymijającą  odpowiedź  lub  nie 
odpowiedziałby nic.
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stwierdzić, czy profesor Chazan postąpił  właściwie, czy też nie. Niewątpliwie  
postąpił  słusznie z punktu widzenia katolickiego sumienia,  ale bez wątpienia  
złamał  też  prawo.  Chciał  za  wszelką  cenę  ratować  cielesne  życie  ludzkiego 
płodu,  ale  chyba  nie  chciał  brać  pod  uwagę  innych  punktów  widzenia 
niezgodnych  z  jego  myśleniem,  ani  wszystkich  skutków,  jakie  jego  decyzja 
wywoła.  To  co  się  stało  było,  jak  można  przypuszczać,  następstwem  jego 
jednowymiarowego  myślenia.  Nie  można  jednak  się  temu  dziwić.  Uczynił 
dokładnie to, co jego sumienie mu nakazywało. 

W obronie profesora Chazana można jednak powiedzieć, że ustawa nie 
może jedną ręką czegoś dawać, a drugą tego odbierać. Jeśli się komuś zezwala,  
ze względu na klauzulę sumienia, na odmowę wykonania zabiegu, to nie można 
równocześnie  zmuszać  go  do  wskazywania  kogoś  innego,  kto  ten  zabieg 
wykona. Prawodawca chciał w tej kwestii wprowadzić dwie wykluczające się 
rzeczy naraz – chciał zjeść ciastko i mieć ciastko805. Tę sprawę trzeba załatwić 
inaczej. Jest wiele możliwości. Na przykład lekarz w momencie zatrudniania go 
w takiej czy innej placówce służby zdrowia mógłby określić, jakich zabiegów 
nie będzie chciał ze względu na klauzulę sumienia wykonywać, co mogłoby by 
być nawet wpisane do umowy o pracę. Odpowiednia informacja mogłaby być  
również  umieszczona  na  drzwiach  gabinetu  tego  lekarza.  Wtedy  wszystko 
byłoby  jasne  od  samego  początku  i  nikt  nie  wymagałby  od  takiego  lekarza 
wykonywania  tego,  czego  ten  lekarz  wykonywać  nie  chce.  Można  by  też 
podzielić  szpitale  na  aborcyjne  i  nieaborcyjne,  nie  zatrudniając  w  tych 
pierwszych lekarzy odmawiających wykonywania zabiegów przerywania ciąży. 
Można by również od każdego lekarza zażądać deklaracji  na piśmie, w której 
określiłby swoje preferencje dotyczące klauzuli sumienia, a następnie umieścić 
je  w  ogólnodostępnej  bazie  danych,  w  wyniku  czego  każdy  mógłby  się 
zawczasu dowiedzieć, z jakim lekarzem ma do czynienia.  Tego rodzaju baza  
danych  mogłaby  również   zawierać  listę  wszystkich  nieaborcyjnych  i 
aborcyjnych szpitali.

***

Każdy ma naturalne prawo kierowania się własnym sumieniem, nawet 
wtedy,  gdy jest  to  wbrew  prawu  stanowionemu.  Ale  należy  pesymistycznie 
patrzeć  na  kolejne  próby  wprowadzania  klauzuli  sumienia  do  prawa 
stanowionego.  Istnieją  już  propozycje  rozszerzenia  jej  obejmowania  o 

805 W październiku 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że wymóg wskazywania lekarza, 
który dokonałby tego zbiegu, jest niezgodny z konstytucją.
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nauczycieli,  którzy  mogliby  odmawiać  nauczania  treści  niezgodnych  z  ich 
sumieniem,  na  przykład  pewnych  interpretacji  wydarzeń  historycznych  czy 
pewnych teorii naukowych, jak chociażby teorii ewolucji Darwina. Gdyby tak 
się  stało,  wówczas  lawinowo  zaczęliby  się  o  tę  klauzulę  upominać 
przedstawiciele  innych  zawodów,  co  byłoby  już  zupełnie  absurdalne  i  
doprowadziłoby do  dezorganizacji  różnych  systemów społecznych,  a  może  i 
całego państwa.  Prawo stanowione  i  sumienie  powinny być  traktowane  jako 
odrębne  dziedziny,  a  forsowanie  ich  łączenia  czy  uzależniania  od  siebie,  
zwłaszcza przez niektóre kręgi katolickie, należałoby uznać za zakamuflowane 
próby przekształcania państwa świeckiego w państwo wyznaniowe. 

Trzeba jednak tu wyraźnie podkreślić,  że sceptyczny stosunek do idei 
klauzuli sumienia nie oznacza negatywnego stosunku do sumienia jako takiego. 
Sumienie  jest  niewątpliwie  potrzebnym  elementem  ludzkiej  świadomości, 
niezbędnym  narzędziem,  bez  którego  człowiek  nie  mógłby  osiągnąć  pełni 
swojego  człowieczeństwa.  Mimo  że  nie  działa  jednakowo  u  wszystkich, 
występuje  na  różnych  poziomach  i  jest  różnie  kształtowane,  stanowi  proces 
wznoszący,  który  stopniowo  podnosi  ludzkość  na  coraz  to  wyższy  poziom. 
Pojawia  się  wraz  z  momentem,  w  którym  w  istotach  ludzkich  przestają 
dominować  cechy zwierzęce,  a  zaczyna  się  budzić  człowieczeństwo,  chociaż 
wówczas  odzwierciedla  jeszcze  tylko  preferencje  ego.  Nabiera  szlachetnych 
cech wtedy, gdy człowiek przestaje myśleć tylko o sobie, ale gotów jest działać  
dla rodziny, przyjaciół, ojczyzny, a nawet oddać za nich życie.  Osiąga swoją 
pełnię wówczas, gdy jego celem jest  dobro całości,  a  za naczelną dyrektywę 
przyjmuje miłość bezwarunkową. Wtedy staje się głosem Boga.
Hasło opracowano w 2014 roku. Powrót do spisu treści.

Szatan
Inspiracją do opracowania tego hasła był film Krzysztofa Zanussiego  

„Eter”.

Kim jest szatan?

Szatan jest to postać występująca w niektórych religijnych wierzeniach, 
będąca  uosobieniem wszelkiego  zła  i  uważana  za  jego  przyczynę  sprawczą. 
Szczególnie  dotyczy  to  judaizmu,  chrześcijaństwa  i  islamu,  gdzie  pojęcie 
szatana ma swoje ważne miejsce. W religiach tych jest on przedstawiany jako 
zbuntowany anioł,  który sprzeciwił  się Bogu i  pełniąc  rolę przywódcy buntu 
pociągnął  za  sobą  innych  aniołów.  Zgodnie  z  tymi  wierzeniami  potrafi  on 
skutecznie namawiać ludzi do złego. Oprócz kuszenia jest niekiedy zdolny do 
uzależniania ich od siebie i czynienia bezwolnymi narzędziami, co w skrajnych  
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przypadkach może przybrać postać opętania.  Niektórzy szatanowi nadają imię 
Lucyfer.  Tej  diabolicznej  postaci  przypisuje  się  nawet  określoną  liczbę, 
nazwaną w Apokalipsie św. Jana „liczbą bestii” –  jest to 666.  

W języku potocznym często synonimem słowa  szatan bywa określenie 
diabeł jako  zły duch kuszący ludzi  do  grzechu,  którego zawsze  wyobrażano 
sobie jako postać przypominającą co prawda  człowieka, ale z rogami, ogonem i 
kopytami. Występuje w wielu ludowych wierzeniach jako bies, czart i ma wiele  
imion, jak Boruta, Rokita, Smętek, Belzebub itp. W Nowym Testamencie nazwy 
„diabeł” i  „szatan”  występują  zdaje  się  równie  często  i  są  zwykle  używane 
zamiennie. 

Szatan zwykle jest uważany za przywódcę wszystkich złych duchów, ale 
jeśli  to słowo jest pisane małą literą, może również oznaczać każdego diabła,  
demona i upadłego anioła, a nie tylko ich „szefa”. Temu określeniu przypisuje  
się  też  funkcję  symbolu  zła.  W  potocznym  znaczeniu  mówi  się  również  o 
szatanie  jako o człowieku o dużej  energii  życiowej,  ruchliwym i  szybkim w 
działaniu. Słowem tym czasem nazywa się także niesforne dziecko lub bardzo 
mocną, czarną kawę.

Religie dualistyczne

W  chrześcijaństwie,  judaizmie  i   islamie  wszelkie  zło  jest  czymś 
wtórnym,  skutkiem czyjegoś  buntu  czy  nieposłuszeństwa  czyli  w  rezultacie 
skutkiem  grzechu.  W  religiach  dualistycznych  zakłada  się  istnienie  dwóch 
odrębnych i  niezależnych od siebie  pierwiastków – dobra i  zła – od samego 
początku.  Dwie  równorzędne  i  odwieczne  siły,  Światłości  i  Ciemności 
reprezentują  jak  gdyby  „Dobrego  Boga”  i  „Złego  Boga”.  Istniejąca 
rzeczywistość widzialnego świata miałaby być efektem ścierania się tych dwóch 
pradawnych  sił.  Takie  poglądy  głoszono  już  w  bardzo  odległych,  nawet 
starożytnych czasach, między innymi  w Persji  czy później  w Langwedocji,  a 
przykładami  religii  zawierających  cechy  dualistyczne  są  manicheizm, 
zaratusztrianizm, wierzenia katarów oraz niektóre doktryny gnostyckie. W tego 
rodzaju poglądach nie ma miejsca na osobowo pojmowanego, z gruntu złego 
szatana – buntownika,  który wciąż przeszkadza i  bruździ  Bogu. Zło jest  tu 
tylko jedną stroną medalu, jedną z dwóch współistniejących,  odwiecznych sił  
wszechświata.

Trzeba  jednak  zauważyć,  że  wyodrębnienie  szatana  w  religiach 
monoteistycznych  oraz  wprowadzenie  pojęcia  nieba,  którym  zawiaduje  Bóg 
oraz piekła,  w którym rządzi  szatan,  ma pewne cechy dualizmu.  Monoteizm 
nigdy nie  potrafił  sobie  poradzić  z  problemem zła,  bo  przecież  jak  dobry  i 
miłujący Bóg mógłby stworzyć świat, w którym istnieje zło? Dlaczego istnieje i  
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skąd  bierze  się  cierpienie?  Dlaczego  dobrych  ludzi  spotykają  złe  rzeczy? 
Dualizm na  te  pytania  odpowiada  bardzo prosto.  Złe  rzeczy przydarzają  się 
dlatego,  że  istnieje  nie  tylko  dobry  Bóg,  ale  na  świecie  grasuje  również 
suwerenna, zła moc, która jest źródłem wszelkiego zła. Dlatego chrześcijanie,  
muzułmanie i Żydzi wierzą w potężną, mroczną siłę, która w chrześcijaństwie  
jest nazywana diabłem albo szatanem.

Religie Wschodu

W  hinduizmie  i  buddyzmie  nie  ma  miejsca  na  szatana  jako 
zbuntowanego anioła będącego źródłem zła. „Zło na świecie ma swe źródło w  
człowieku. Nikt inny poza człowiekiem nie jest przyczyną zła. Polega to na tym,  
że  on  sam  ma  całkowitą  swobodę  kształtowania  swojego  losu.  Grzech  zaś  
polega  na  niewiedzy.  'To,  co  nazywamy  grzechami,  to  tylko  błędy  jakie  
popełniamy w życiu z powodu niedostatecznej znajomości prawdy' – powiedział  
Nikhilananda.  To właśnie  z powodu swej  niewiedzy człowiek jest  mieszaniną  
elementu  materialnego  i  duchowego,  skrzyżowaniem  Boga  i  nie-Boga”806. 
Istnieje tam co prawda wiara w istoty demoniczne, ale nie mają one tak wielkiej  
mocy,  jaką się przypisuje  szatanowi i  ich sytuacja  wynika nie z tego, że się  
obrócili przeciwko Bogu, ale z bardzo złej karmy, jaką nagromadzili w czasie 
swojego  istnienia.  W myśl  tych  wierzeń,  stać  się  demonem to  coś  znacznie 
gorszego niż urodzić się jako zwierzę. Demonom należy raczej współczuć niż 
traktować ich jako zagrożenie.

Rola szatana w kościele katolickim

Szatan  w kościele  katolickim jest  uważany nie  tylko  za  symbol  zła. 
Mówi  się  tam  o  jego  realnej,  osobowej  egzystencji.  Zgodnie  z  katolicką 
teologią  jest  on  przeciwnikiem  Boga,  nieprzyjacielem  rodzaju  ludzkiego, 
przeciwnikiem dzieła  zbawienia  dokonywanego  przez  Jezusa  Chrystusa  oraz 
przeciwnikiem całej  wspólnoty  chrześcijańskiej.  Nazywa  się  go  tam między 
innymi  „złym”,  „nieczystym  duchem”,  „księciem  tego  świata”,  „księciem 
ciemności”, „ojcem kłamstwa”, „zabójcą”, „wężem starodawnym”, „smokiem”, 
„władcą złych duchów”, czy „władcą ognia piekielnego”. Jego królestwo jest 
tożsame z panowaniem grzechu. Według katolickiego nauczania przyczynił się 
on do grzechu pierwszych rodziców, oraz stoi za grzesznością ich potomstwa, a 
w konsekwencji – za grzesznością całej ludzkości. W ewangelii Jana mówi się o 
nim jako o zabójcy: „Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo  
prawdy w nim nie ma”807

806 Ringgren H. i Ström Å. V., Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, Książka i Wiedza, 
1975, s. 340

807 Jan 8, 44
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W chrześcijaństwie uważa się, że szatan jest właściwą odpowiedzią na 
pytanie o początki zła. Przypisuje mu się rolę inspiratora i głównego sprawcy 
wszelkich grzesznych uczynków ludzi na Ziemi, od początku ich istnienia aż do 
chwili obecnej, jak również, w konsekwencji tych uczynków, do pojawienia się 
w ich bytowaniu bólu, cierpienia oraz śmierci.  Bunt szatana przeciwko Bogu 
uważa  się  za  nieodwracalny,  ponieważ  miał  on  okazję  poznać  Boga  w 
doskonały sposób, a jednak grzesząc pychą, swój związek z Bogiem odrzucił.  
Panowanie  szatana  ma  się  zakończyć  w  dniu  Sądu  Ostatecznego,  kiedy  to 
zostanie osądzony i odebrana mu będzie wszelka władza na zawsze.

Zgodnie  z  doktryną  kościoła  katolickiego  szatan  może  ingerować  w 
życie człowieka najrozmaitszymi sposobami. Jak już powiedziano, najbardziej 
rozpowszechnioną, zwyczajną metodą jego działania jest kuszenie do grzechu. 
Zgodnie  z  Nowym Testamentem posunął  się  on  nawet  do  kuszenia  samego 
Jezusa w czasie jego czterdziestodniowego pobytu na Pustyni Judejskiej. 

Może on też nadzwyczajnymi  metodami dręczyć  i  nękać określonych 
ludzi,  zaburzać  ich  zachowanie,  wywoływać  rozterki  wewnętrzne,  a  nawet 
sparaliżować  ich  duchowo.  Potrafi  podatne  jednostki  uzależnić  od  siebie, 
podporządkować je sobie, a nawet zawrzeć z nimi coś w rodzaju umowy czy 
paktu, gdzie w zamian za jakieś doraźne korzyści stają się one po śmierci jego 
niewolnikami,  a  nawet  zaprzedają  mu  swoje  dusze.  Ostatecznie,  najcięższą 
postacią diabelskiej ingerencji jest opętanie, czyli wejście demona w człowieka 
i zawładnięcie jego ciałem.

W  kościele  katolickim  za  skuteczne  remedium  przeciw  działaniom 
szatana  jest uważane bliskie zjednoczenie z Bogiem, które utracone po grzechu 
można odzyskać poprzez sakrament pokuty i pojednania. Dużą rolę w walce z 
szatanem odgrywać ma również modlitwa do Boga oraz prośba do określonych 
świętych  o  wstawiennictwo.  Uważa  się,  że  bardzo  pomocne  są  również 
pozostałe  sakramenty,  a  zwłaszcza  Eucharystia,  jak  również  wszelkie 
sakramentalia  (błogosławieństwa,  święcone  przedmioty  jak  woda  święcona, 
medaliki, szkaplerze, różańce, gromnice, krzyż, itp.). Według wierzeń ludowych 
diabeł boi się najbardziej krzyża i święconej  wody.  Zgodnie z przekonaniami 
niektórych ludzi,  wielką bronią z zakusami  szatana, a zwłaszcza z opętaniem 
przez  niego  ludzkiego  ciała,  są  egzorcyzmy  przeprowadzane  przez 
wyspecjalizowane w tym osoby, które kościół katolicki uznaje i aprobuje.

Satanizm 

Satanizm może  być  postrzegany jako  rodzaj  systemu  religijnego,  lub 
może  raczej  antyreligijnego  –  systemu  określonych  wierzeń  i  praktyk,  który 
odnosi się do określanego w rozmaity sposób szatana, uznawanego zwykle za 
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głównego  idola  satanistycznego  kultu.  Zwykle  tak  pojmowany  szatan  jest  
tożsamy z chrześcijańskim diabłem.  Sataniści  zazwyczaj  nie  negują  istnienia 
Boga, ale to satanistyczna ideologia jest dla nich bardziej atrakcyjna i dlatego 
właśnie głoszą uwielbienie diabła i oddają mu cześć. Tego typu system wierzeń 
oparty na religijnym pojmowaniu władcy piekieł nazywa się zwykle satanizmem 
teistycznym. 

Istnieje  również  inna  forma  satanizmu,  która  nie  wiąże  się  z 
koniecznością oddawania  czci  diabelskiemu bóstwu, a którą np.  w Wikipedii 
określa się jako „satanizm ateistyczny”. Nie przybiera on wyraźnej formy kultu  
religijnego, ale jest to bardziej system filozoficzny niż oddawanie czci idolom. 
Jeśli  można się w nim dopatrzyć jakiegoś kultu, to nie jest to kult diabła, ale  
raczej kult sił natury, władzy i zmysłowości. Najważniejszym w tym kulcie jest  
sam  satanista,  który  stawia  na  pierwszym  miejscu  całkowite  zaspokajanie  
swoich potrzeb i potrzeb bliskich mu osób, w oparciu o rachunek strat i zysków.  
Współczesnym inicjatorem tego typu  ruchu satanistycznego jest  Amerykanin 
Anton  Szandor  LaVey,  który w latach  sześćdziesiątych  dwudziestego wieku 
założył  Kościół  Szatana.  Podstawowe  założenia  tego  kościoła  opisał  on  w 
swojej książce pod tytułem „Biblia Szatana”808 Sam uczynił się w tym kościele 
Najwyższym Kapłanem (Magusem).

Chociaż członkowie Kościoła Szatana obchodzą niektóre święta, jak na 
przykład Halloween czy Noc Walpurgi,  odprawiają  czarne msze oraz stosują 
różne praktyki  magiczne  i  rytuały,  jak na przykład magię seksualną,  rytuały 
uzdrowienia  czy  rytuały  zniszczenia,  to  jednak  sam  szatan  nie  jest 
spersonifikowanym centrum ich działań i celem ich modlitw. Sataniści w ogóle 
się  nie  modlą,  a  szatan  jest  raczej  symbolem  reprezentującym  dziewięć 
podstawowych  postulatów  ich  kościoła.   Według  nich  idea  szatana  wyraża 
między innymi  zaspokajanie  żądz zamiast  wstrzemięźliwości,  zemstę  zamiast  
nadstawiania drugiego policzka, miłość tylko dla tych, którzy na to zasługują i 
dla  przyjaciół,  a  nie  dla  niewdzięczników i  nieprzyjaciół.  Koncepcja  szatana 
reprezentuje także wszystkie grzechy, ponieważ prowadzą one do psychicznego, 
umysłowego i emocjonalnego zadowolenia, a tym samym, jak głoszą sataniści,  
stanowią one drogę do wyzwolenia.

Jak  widać  założenia  satanizmu  całkowicie  różnią  się  od  założeń 
chrześcijaństwa i stanowią ich odwrotność. Powszechnie uznawanym symbolem 
satanistów jest zwykle odwrócony pentagram z dwoma rogami skierowanymi ku 
górze, oraz odwrócony krzyż łaciński.

808 LaVey Anton Szandor, Biblia Szatana, Wydawnictwo Fox, Wrocław, 1999.
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Absolutyzm versus relatywizm zła

Istnieje  odwieczny  i  do  końca  nie  rozwiązany  problem  moralnej 
kwalifikacji  czynów jako dobrych i złych. Zwolennicy relatywizmu etycznego 
uważają,  że  z  uwagi  za  zmienność  kryteriów  rozpoznawania  zła  i  ich 
subiektywizm, nic nie jest złem, dopóki człowiek go takim nie nazwie. W ten 
sposób w pewnym sensie podważają zasadność istnienia pojęcia grzechu jako 
świadomego  i  dobrowolnego  złamania  prawa  ogłoszonego  przez  Boga. 
Przeciwnie,  uważają oni,  że grzechów w ogóle nie ma, istnieją  tylko ludzkie 
błędy popełniane wskutek niewystarczającej znajomości prawdy. 

W przeciwieństwie do tego, cechą wielu religii, w tym również religii 
katolickiej,  jest  wiara  w  absolutne  dobro  i  absolutne  zło  oraz  wiara  w 
niezmienność kryteriów określających to, co moralnie dobre i  to co moralnie 
złe.  Stąd  jest  już  tylko  jeden  krok  do  wiary  w  grzeszność  całego  rodzaju 
ludzkiego,  będącą  implikacją  grzechu  pierworodnego  i  w  grzeszność 
poszczególnych  jednostek,  skażonych  tym  odziedziczonym  po  prarodzicach 
obciążeniem.   A  więc  w  myśl  takich  przekonań  zawsze  znajdzie  się  jakieś 
„robaczywe jabłko” –  ktoś, kto postępuje niewłaściwie nie dlatego, że „nie wie 
co  czyni”,  ale  dlatego,  że  świadomie  postanowił  przeciwstawić  się  Bogu  i  
wybrał  czyste,  absolutne  zło,  którego  czynienie  przynosi  mu  zadowolenie, 
ponieważ  zaspokaja  jego  fizyczne  żądze,  daje  mu  poczucie  władzy  lub  w 
jakikolwiek  inny  sposób  go  satysfakcjonuje.  Pierwowzorem  dla  takiego 
postępowania  był  oczywiście  szatan,  który  według  kościelnych  nauk  jako 
pierwszy odrzucił Boga i postawił na siebie oraz własny egoizm.

Idea zaprzedania duszy diabłu

Zamysł oddania szatanowi własnej duszy w zamian za doraźne korzyści  
w  życiu  doczesnym  otrzymane  dzięki  jego  mocom,  jest  znanym  od  dawna 
pomysłem. Chodzi tu o to, że diabłowi, jako  władcy tego świata, przypisywano 
zawsze nadzwyczajne zdolności związane z możliwością  kształtowania materii, 
a  nawet  z  możliwością  zmiany biegu czasu  i  historii  zdarzeń.  W zamian  za 
spełnianie czyichś nawet najbardziej wyszukanych życzeń w czasie fizycznego 
życia,  należało  zapłacić  szatanowi  poprzez  oddanie  się  mu  w  niewolę  po 
śmierci. „Zapisanie” duszy powinno być zawarte w podpisanym własną krwią 
cyrografie. 

W  Polsce  już  od  dawna  była  znana  ludowa  legenda  o  panu 
Twardowskim, który zaprzedał duszę diabłu, ale gdy nadeszła właściwa pora, 
Twardowski się intensywnie modlił i wskutek tego diabeł nie zdołał zabrać go 
do piekła, upuścił go podczas transportu i ostatecznie  pozostawił na Księżycu.  
W nieco  zmodyfikowanej  postaci  została  ona  przedstawiona  wierszem przez 



771

Adama Mickiewicza, gdzie diabeł też odniósł porażkę – musiał uciekać przed 
żoną pana Twardowskiego.

W  Europie  znana  była  historia  niemieckiego  alchemika,  którym  był 
Johann Georg Faust  (1480-1540). Na jego temat powstała czarna legenda, że 
aby poznać tajemnice istnienia, jakoby podpisał pakt z Mefistofelesem. Zgodnie 
z tą opowieścią diabeł ostatecznie skręcił mu kark i zabrał jego duszę do piekła.  
Jego zamieniona w legendę historia doczekała się nawet wydania książkowego. 
Stał się on pierwowzorem postaci doktora Fausta w wielu późniejszych dziełach 
dramaturgicznych  i  artystycznych.  Pierwszym  takim dziełem  zatytułowanym 
Faust (tytuł ang. Doctor Faustus) była napisana na przełomie 1588/1589 roku 
sztuka  angielskiego  dramaturga  i  poety  okresu  elżbietańskiego  Christophera 
Marlowe’a. Bohater sztuki zawiera z Mefistofelesem umowę o własną duszę w 
zamian  za  władzę,  podpisuje  krwią  cyrograf  i  oddaje  się  podróżom i  innym 
przyjemnościom życiowym związanym z władzą, jaką uzyskał. Jednak w końcu 
jego życie zbliża się do swego kresu i nadchodzi czas zapłaty. Wybija północ i  
zostaje  on  zabrany do  piekła.  Jest  to  dramat  człowieka,  który nie  może  się  
uwolnić z beznadziejnej sytuacji, w którą sam wszedł. To tragiczne wplątanie  
się w stan bez wyjścia jawi się jako niemożność zerwania z dotychczasowymi  
mocodawcami,  którym  oddał  swój  los.  Zatem  w  sztuce  tej  doktor  Faust  
ostatecznie  przegrywa  i  jego  nieszczęsne  dzieje  dopełniają  się  zgodnie  z 
podpisanym cyrografem.

Drugim powszechnie  znanym dziełem opartym  na  legendzie  doktora 
Fausta  jest  dramat  Johanna  Wolfganga  von  Goethego  zatytułowany  Faust, 
wydany w całości  w 1833 dopiero po śmierci  autora.  Zgodnie z treścią tego 
dzieła Bóg zakłada się z Mefistofelesem o duszę doktora Fausta, który ma oddać 
ją  diabłu  jeśli  dozna  pełni  szczęścia  w  życiu,  wypowiadając  słowa:  „ trwaj  
chwilo, jesteś piękna”. Chociaż główny bohater dramatu jest wielkim uczonym, 
to jednak jako człowiek żyje  wciąż z poczuciem wielkiego niespełnienia, nie  
udało mu się bowiem odkryć mechanizmów rządzących światem ani pojąć sensu 
istnienia. Mefistofeles usiłuje go przekonać do podpisania cyrografu i w końcu 
mu się to udaje. Faust zostaje odmłodzony, poznaje piękną i modą dziewczynę, 
Małgorzatę,  zostaje  ojcem jej  dziecka,  ale  którą  jednak w końcu porzuca  w 
pogoni  za  nowymi  wrażeniami.  Małgorzata  w  imię  miłości  do  Fausta  jest  
gotowa  na  wszystko.  Zabija  swoje  dziecko  i  przyczynia  się  nieumyślnie  do 
śmierci  matki.  Jednak  czystość  jej  uczucia  ratuje  ją  przed  wiecznym 
potępieniem. Szatan znowu ponosi klęskę, bo jego złe zakusy przemieniły się w 
dobro.

Faust  poszukuje  najwyższej  satysfakcji,  ale  uzyskuje  tylko  chwilowe 
uniesienia.  Satysfakcji  nie  daje  mu  też  władza.  Ostatecznie  jednak  pragnie 
stworzenia  utopii  i  na  jego  życzenie  powstaje  idealne  społeczeństwo.  Jego 
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życzenie jest altruistyczne, bo kieruje się wówczas pragnieniem uszczęśliwienia 
ludzkości.  Początkowa żądza wiedzy zostaje  zastąpiona uczuciem miłości  do 
ludzi. Dlatego pragnie, aby właśnie ta chwila miłości bezwarunkowej trwała, bo 
stała się dla niego piękna.  Wyrażając życzenie trwania pięknej chwili, spełnia  
warunki  zapisane  w  cyrografie,  które  umożliwiają  zabranie  go   do  piekła.  
Jednak nie zostaje tam przeniesiony ani nawet nie zostaje potępiony, ponieważ 
tymi słowami wyraził miłość bezwarunkową skierowaną do innych, a nie tylko 
do siebie. Z tak opowiedzianej historii Fausta wynika optymistyczny wniosek, 
że żaden cyrograf nie ma mocy wiążącej i nie jest czymś nieodwołalnym, bo 
czysta miłość roztapia i niweczy wszelkie nierozważne umowy.

Na  kanwie  legendy  doktora  Fausta  powstało  też  wiele  utworów 
muzycznych.  Jednym z najbardziej  znanych jest  napisana w 1859 roku opera 
Charles'a  Gounoda  Faust,  która  została  oparta  na  pierwszej  części  dramatu 
Goethego.

Film Krzysztofa Zanussiego „Eter”

Jest to opowieść o lekarzu żyjącym w czasie zaborów, który fascynuje  
się działaniem eteru.  Wykorzystuje  go by uśpić  i  zniewolić  młodą  kobietę  o  
imieniu Małgorzata, która mu się opiera. Niestety, podaje jej zbyt dużą dawkę 
tej  substancji,  w  wyniku  czego  wydaje  się,  że  ta  kobieta  umiera.  W 
rzeczywistości  przeżywa,  ale  jak  się  później  okazuje,  zapada  na  chorobę 
psychiczną i  zostaje umieszczona w zakładzie dla umysłowo chorych. Lekarz 
zostaje  aresztowany  i  skazany  na  śmierć  za  próbę  gwałtu  i  usiłowanie  
zabójstwa.  W ostatniej  chwili  jego wyrok zostaje  zamieniony na dożywotnie 
zesłanie  w głąb Rosji.  Jednak stamtąd  ucieka i  przenosi  się  na teren zaboru 
austriackiego, gdzie zatrudnia się jako lekarz wojskowy w austro-wegierskiej  
twierdzy i uzyskuje możliwość kontynuowania swoich badań nad eterem.  

Główny bohater filmu jest to człowiek o mentalności naukowca, który 
uważa,  że  tylko  nauka  może  uczynić  świat  szczęśliwym.  Nie  wystarcza  mu 
jednak  prowadzenie  eksperymentów  i  badanie  fizycznych  praw  tego  świata, 
pragnie on również władzy nad ludźmi i tą władzę ma mu dać eter. Twierdzi, że 
chciałby  mieć  pełną  kontrolę  choćby  nad  jednym  człowiekiem.  Jest  
bezwzględny,  bezlitosny;  uważa, że nawet wdzięczność to słabość. Przyjmuje  
poród prostytutki i zabija eterem jej nowo narodzone dziecko, okłamując ją, że 
urodziło się  martwe.  Gdy zostaje  podejrzany o szpiegostwo,  zrzuca winę  na 
swojego  asystenta,  nie  wahając  się  fałszywie  go  oskarżyć.  Wydaje  się  być 
człowiekiem bez zasad etycznych i sumienia, wcielonym złem. 

Według Zanussiego grzeszy pychą, bo stawia się ponad Boga, w którego 
zresztą nie wierzy.  Jest  kimś w rodzaju doktora Mengele;  pragnienie  wiedzy 
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łączy się w nim z pasją  prowadzenia badań za wszelką cenę, nawet kosztem 
ludzkiego cierpienia  i  satysfakcją,  jaką  dostarcza  mu  eksperymentowanie  na 
ludziach.  Bada  również,  jak  doktor  Frankenstein,  ludzkie  trupy,  pobudzając 
martwe ciała prądem elektrycznym i zmuszając mięśnie do skurczów. Również 
żywym ludziom, na których prowadzi eksperymenty, zadaje ból, uzasadniając to 
dobrem nauki. 

Swoją fascynację eterem uzasadnia tym, że z jednej strony eter jest to 
coś, co wypełnia wszechświat809, a z drugiej  strony jest  on czymś, co usypia. 
Nawiasem mówiąc dziwię się reżyserowi, że dopuścił do takiego pozbawionego 
logiki przekłamania. Hipotetyczny eter wypełniający wszechświat jest zupełnie 
innym  pojęciem,  niż  eter  będący  związkiem  chemicznym  o  wielu 
zastosowaniach,  używanym niegdyś  również do usypiania.  To jest  tak samo, 
jakby ktoś chciał kojarzyć spirytus etylowy z duchem810, lub zamek u drzwi z 
zamkiem  jako  budowlą  obronną.  Słowo  eter jest  po  prostu  homonimem 
oznaczającym dwie różne rzeczy, których nie da się zjednoczyć w jedno pojęcie.

Dzieło Zanussiego składa się z dwóch historii,  jawnej i tajnej.  Szatan 
przewija się od czasu do czasu po kadrach filmu już w części jawnej, ale ten, kto 
ogląda ów film po raz pierwszy, początkowo nie zdaje sobie sprawy, kim jest  
ten elegancki pan w sile wieku, który pokazywany raczej sporadycznie, wydaje  
się mieć tylko jakiś epizodyczny udział w tym filmie. Jednak w miarę upływu  
czasu, spostrzegawczy widz stopniowo zaczyna coś podejrzewać. Historia tajna 
wykłada już wszystko łopatologicznie, kawa na ławę, co niektórzy krytycy  mają 
Zanussiemu do zarzucenia.

Film dobrze odzwierciedla realia okresu historycznego, w którym jest  
osadzony.  Oprócz  głównego,  metafizycznego  wątku,  ma  również  dobrze 
pokazany  wątek  kryminalno-szpiegowski,  dlatego  ogląda  się  go  z 
zainteresowaniem,  a  widz  nie  jest  nim znudzony.  Duże  wrażenie  wywołuje 
oprawa muzyczna. Na sam koniec filmu wybrzmiewa piękny, chóralny śpiew, 
do  którego muzykę  skomponował  Gregorio  Allegri.  Jest  to  wspaniały utwór 
„Miserere Mei, Deus”, którego zapis nutowy był pilnie strzeżony w Watykanie, 
dopóki młody Mozart, po jednokrotnym odsłuchaniu, nie spisał go dokładnie,  
nuta po nucie.

Filozofia  Eteru  opiera  się  na  przeciwieństwach  typu:  wiara-rozum, 
moralność-władza, sumienie-pycha, Bóg-nauka. Zanussi nie ukrywa, po której 
stronie  się  opowiada.  Jednak  takie  pojmowanie  rzeczywistości  jest  dużym 

809 Dziewiętnastowieczna  fizyka  głosiła,  że  przestrzeń  jest  wypełniona  subtelnym  ośrodkiem 
materialnym - eterem, w którym rozchodzą się fale radiowe.

810 Spiritus po łacinie to duch. W dawnych czasach uważano, że alkohol zawarty w winie to jakby 
„duch wina” i dlatego nazywano go „spiritus vini”.
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uproszczeniem. Wydaje się, że reżyser usiłuje przekonać widza, iż nauka jest  
omylna, a prawdy boże są niepodważalne. W filmie widzimy również klasyczną 
scenę przypominającą opętanie, gdzie przebywający w kościele młody żołnierz 
tarza się po podłodze krzycząc „nie ma Boga”, ponieważ brał  wcześniej udział  
w egzekucji skazańca i nie wytrzymał tego psychicznie. 

Film w  rzeczywistości  opowiada  o  świecie  rządzonym  przez  diabła. 
Istnieje w nim zasadniczo tylko zło, nie kompensowane żadnym dobrem. Nawet 
ksiądz  jest  w  tym  filmie  fałszywy.  Boga  w  nim  jakoś  nie  widać,  a  jego 
możliwość pojawia się dopiero po rozstrzelaniu głównego bohatera, który ma 
wciąż wybór, nie musi podążać za diabłem, może udać się w przeciwną stronę – 
w stronę  światła.  Uśmiech na jego  twarzy świadczy dobitnie  o tym,  jakiego 
wyboru dokonał. Towarzysząca tym końcowym scenom filmu żarliwa modlitwa 
Małgorzaty mogłaby  sugerować, że zdaniem reżysera, rola modlitwy  również 
nie jest bez znaczenia.

Związek filmu Zanussiego z dziełem Goethego jest wyraźnie widoczny. 
Mamy wiec uwspółcześnioną wersję Mefistofelesa, mamy też Małgorzatę, która 
mimo tego,  że główny bohater  filmu ją  skrzywdził,  oświadcza,  że go kocha,  
niczego  odeń  nie  oczekując.   Mamy  też  kogoś  podobnego  do  Fausta,  lecz 
wydaje  się  bardziej  amoralnego  od  literackiego  pierwowzoru.  Można 
przypuszczać, że Zanussi chciał go uczynić przykładem człowieka, kto wybrał 
absolutne zło, dlatego tak bardzo go zdemonizował. 

Ale  czy  tak  naprawdę   istnieje  absolutne  zło?  Czy to  absolutne  zło 
mogłoby  komuś  przynieść  jakieś  dobro  w  postaci  przyjemności,  radości  i 
satysfakcji z życiowych dokonań? Czy absolutne zło mogłoby tworzyć wartości 
estetyczne?  Czy  w  wyniku  jego  działania  mógłby  ktoś  zdołać  powiedzieć: 
„Trwaj  chwilo,  jesteś  piękna”?  Czy więc,  najogólniej  mówiąc,  zło  mogłoby 
wytwarzać dobro? 

Jest oczywiste, że gdyby zło istniało, jego głównym zadaniem byłoby 
samopowielanie  się.  Każdy  twór  autonomiczny,  jeśli  chce  utrzymać  swoje 
istnienie, musi się rozprzestrzeniać, wypełniać sobą wszystko to, na co natrafi.  
Taka  jest  natura  każdego systemu,  każdej  władzy,  a  nawet  każdej  bakterii  i 
każdego wirusa. Zło również podlega temu prawu. Gdyby zło chciało czynić  
dobro,  to  musiałoby najpierw  siebie  usunąć  z  przestrzeni,  w której  miałoby 
umieścić to dobro, ponieważ dobro i  zło, jako przeciwieństwa,  nie mogą  ze  
sobą współistnieć. Ale przecież żaden system nie może działać przeciwko sobie,  
bo sam się w ten sposób zniszczy. Dlatego zło nie może wytwarzać dobra i nikt  
nie  może czynić  dobra  mocą  zła.  Właśnie  taki  zarzut  stawiano Jezusowi,  że 
mocą zła usuwa zło, ale On niezmiennie twierdził,  że to jest  niemożliwe, bo  
żadne zło nie może działać przeciwko sobie. 
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Dlatego więc idea sprzedania duszy diabłu w zamian za jakieś doczesne 
dobro już w samym założeniu się wali. To dobro nie mogłoby być prawdziwym 
dobrem, ale tylko jakąś namiastką, jakimś pozorem dobra, jakąś mistyfikacją,  
jakąś  krótkotrwałą  przyjemnością,  za  którą  trzeba  by  później  zapłacić 
cierpieniem. Z tego powodu tak trudno było Mefistofelesowi dogodzić Faustowi 
– dwoił się i troił, a tu nic, żadnego efektu. Słowa zapisane w cyrografie długo 
nie padały. Z tego samego powodu diabeł nie mógł dogodzić pani Twardowskiej 
i  nawet  musiał  od  niej  uciekać.  Z  bohaterem filmu  Zanussiego  było  trochę  
inaczej,  Mefistofeles najpierw go uratował od stryczka,  potem stwarzał tylko 
pewne,  sprzyjające  okoliczności,  ale  mu  przy  tym  specjalnie  nie  dogadzał. 
Twierdził, że nie może się zajmować nim wyłącznie, bo są również inni, którzy 
też dla niego pracują. Pewne rzeczy mu wręcz odradzał. Tak naprawdę, to nie  
czynił mu żadnego dobra, może przybliżał tylko jego przeznaczenie.  

Z ideą absolutnego zła można by mocno polemizować. Filmowy doktor 
z Eteru Zanussiego, mimo pozorów o tym świadczących, nie był z gruntu zły. 
On  po  prostu  żył  według  takiego  wzorca,  według  jakiego  został 
zaprogramowany.  Jego  decyzje  nie  były  powodowane  wolą  czynienia  zła. 
Raczej  nie wiedział co to jest  dobro,  bo nie było go w tym programie.  Jego 
postanowienia  wynikały  tylko  z  tego,  z  czego  zdawał  sobie  sprawę,  a  jego 
poziom świadomości był bardzo niski. Był jak ćma, którą przyciąga płomień i 
która świadomie do niego lgnie, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, jakie  
tragiczne następstwa to wywoła. A więc wszystko, co moglibyśmy nazwać w 
jego  życiu  złem,  w  gruncie  rzeczy  można,  patrząc  na  to  zło  z  określonego 
punktu  widzenia,  sprowadzić  do  niewiedzy.  Nie  bez  powodu  Jezus,  będąc 
przybijanym do krzyża, powiedział o swoich oprawcach „Ojcze, przebacz im,  
bo nie wiedzą co czynią”.  

***

Szatan w takiej postaci, w jakiej się go opisuje i z takimi cechami, jakie 
mu się przydaje,  nie jest realnie, obiektywnie istniejącym bytem, ale tylko 
tworem myślowym, ożywionym przez ludzką wyobraźnię, któremu przypisano 
wszelkie zło. Jednak ci, którzy go kreują swoją wiarą, dzięki tej wierze nadają  
mu  realną  moc,  która  niekiedy  może  się  manifestować  fizycznie  i  która  
utwierdza ich przekonanie o jego prawdziwości.  Wiarą można nie tylko góry 
poruszać,  ale  też  stworzyć  diabła.  W  rzeczywistości  jest  to  tylko  egregor, 
zbiorowa myśloforma i nic więcej. 

Jednak prawdą jest, że istnieją siły we wszechświecie, które z naszego 
punktu widzenia moglibyśmy określić jako złe, ale nie mają one takiej mocy,  
aby nas zniszczyć czy nawet nam poważnie zaszkodzić, jeśli tylko im na to nie 
pozwolimy.  Jeśli  moglibyśmy mówić  o jakimś  pakcie  z diabłem,  to  tylko  w 
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takim znaczeniu, że pozwalamy tym siłom  działać w sobie, poprzez akceptację  
ich destrukcyjnej  energii opartej  na gniewie, złości, nienawiści i strachu. One 
się żywią taką energią, jest ona pokarmem niezbędnym dla ich istnienia i czerpią 
ją  z  nas,  gdy  ulegamy  destruktywnym  emocjom.  Jeśli  jesteśmy  spokojni  i  
nieustraszeni, to żadne zło nie ma do nas dostępu. Miłość bezwarunkowa jest 
całkowicie niekompatybilna z tymi, stojącymi po złej stronie mocy  siłami i 
stanowi najlepsze zabezpieczenie przed nimi.     

Hasło opracowano w 2020 roku. Powrót do spisu treści.

Szczęście
Szczęście to pojęcie dobrze znane wszystkim ludziom. Każdy pragnie 

szczęścia i w jakiś sposób do niego dąży, ale nie każdemu chodzi o to samo. 
Istnieją bowiem dwa znaczenia tego słowa, dla których np. w języku angielskim 
stosuje się dwa odrębne wyrazy. W pierwszym znaczeniu szczęście jest czymś 
przychodzącym z zewnątrz, to sprzyjający los, pomyślny traf i odpowiada ono 
angielskiemu  wyrazowi  „luck”.  Pomyślne  wiatry  dla  żeglarza,  wygrana  na 
loterii,  nieoczekiwany  spadek  po  dalekim  krewnym  z  Ameryki,  uniknięcie 
wydawałoby się nieuchronnej  katastrofy lub wyjście  z niej  bez szwanku – to 
wszystko  przejawy  takiego  szczęścia.  Tego  typu  szczęście  może  być  czymś 
chwilowym,  pojmowanym  nawet  jako  kaprys  losu  (wygrana  na  loterii  lub 
uniknięcie  śmierci)  lub  w  miarę  trwałym  ciągiem  sprzyjających  wydarzeń 
odbieranych jako pomyślność życiowa i powodzenie w różnych sprawach. 

W  drugim,  psychologicznym  znaczeniu  szczęście  to  stan  ducha,  to 
pozytywne przeżycia wewnętrzne, co w języku angielskim jest określone przez 
słowo  „happiness”.  Tu  również  można  je  jeszcze  podzielić  na  chwilowe 
odczucie najwyższej  radości  życia oraz trwałe zadowolenie z życia. Pierwsze 
przypomina krótkotrwały afekt, drugie – długotrwały nastrój811. Eckhard Tolle 
napisał, że „szczęście można zdefiniować jako stan, w którym człowiek mocniej 
niż  zazwyczaj  czuje,  że  żyje”812.  Ci  którzy  przeżywają  chwile  szczęścia 
twierdzą, że jest to jednak coś znacznie więcej, co trudno wyrazić słowami. 

Szczęście w pierwszym znaczeniu wiąże się ze słowem „mieć”. Istotnie, 
często mówi się, że ktoś  ma szczęście. Szczęście w drugim znaczeniu wiąże się 

811 Jest  jeszcze jedna  definicja  filozoficzna określająca szczęście  jako  sumę dóbr  możliwą  do 
osiągnięcia  przez  człowieka.  Definicja  ta  miała  duże  znaczenie  w  starożytności  i  w 
średniowieczu.  Obecnie  większość  filozofów  skłania  się  ku  rozumieniu  szczęścia  jako 
zadowolenia z życia, Np. według W. Tatarkiewicza „szczęście to pełne i trwałe zadowolenie z 
całości życia”. Anthony de Mello z kolei uważa, że szczęście to  „wolność od lęku, różnego 
rodzaju obaw, niepokojów, napięć i zmartwień”.

812  Eckhart Tolle, Potęga teraźniejszości, Wydawnictwo A , 2003 
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ze słowem „być”. Rzeczywiście, ten który w takim sensie doświadcza szczęścia, 
zwykle mówi, że jest szczęśliwy. Problem „być czy mieć” jest stary jak świat.  
Wielu ludzi przedkłada „mieć” nad „być”, bowiem są oni przekonani, że tylko 
odpowiedni  stan  posiadania  może  im  zapewnić  szczęście.  Tymczasem  o 
prawdziwym szczęściu, które płynie z ducha, decyduje nie stan posiadania, ale 
stan bycia. 

Oczywiście szczęście w pierwszym znaczeniu może wywołać szczęście 
w drugim znaczeniu, np. wygrana dużej  ilości  pieniędzy może być przyczyną 
wielkiej radości odbieranej jako szczęście. Niestety, jest to stan krótkotrwały.  
Ponadto  pomyślne  zrządzenia  losu  zdarzają  się  nieczęsto.  Dlatego  dość 
powszechne  jest  odczuwanie  braku  czy  niedoboru  szczęścia  i  duże  na  nie  
zapotrzebowanie.  Panuje  przy  tym  przekonanie,  że  ponieważ  pomyślne 
wydarzenia  na  ogół  nie  przychodzą  same,  szczęście  jest  czymś  co  trzeba 
zdobywać, o co należy walczyć, lub na co trzeba sobie zasłużyć. Uważa się, że 
szczęście jest reakcją na pomyślne wydarzenia i dlatego trzeba coś zrobić, aby 
te wydarzenia  wywołać.  Wielu ludzi  myśli  następująco:  Jeśli  zdam egzamin, 
będę szczęśliwy. Jeśli skończę studia i zdobędę dyplom, będę  szczęśliwy. Jeśli  
zdobędę  dobrze  płatną  pracę  będę  szczęśliwy.  Jeśli  się  zakocham  z 
wzajemnością i ożenię się, będę wreszcie szczęśliwy. Jeśli kupimy sobie ładne  
mieszkanie, będziemy szczęśliwi. Jeśli będziemy mieli dzieci (najlepiej dwójkę 
albo trójkę) to będziemy bardzo szczęśliwi. Jeśli ich odpowiednio wykształcimy 
i wykierujemy na porządnych ludzi, to będziemy szczęśliwi. Jeśli przejdziemy 
na  emeryturę  to  dopiero  będziemy  szczęśliwi.  Jeśli...  Życie  się  kończy,  a 
szczęście  nam  ciągle  umyka.  Gdy  spojrzymy  wstecz  w  poszukiwaniu 
szczęśliwych chwil, ze zdziwieniem odkrywamy, że szczęśliwe momenty to nie 
te, gdy coś usiłowaliśmy robić dla swego szczęścia, ale te, których wówczas w 
ogóle nie zauważyliśmy, które nam umknęły. Wygrana na loterii czy uzyskanie 
dyplomu  z  wyróżnieniem dają  czasem bardzo  silne,  ale  raczej  krótkotrwałe  
uniesienia.  Trwałe  zadowolenie  z  życia,  to  sprawa  trudniejsza.  Niektórzy 
twierdzą,  że  nie  można  nic  zrobić,  aby  to  osiągnąć.  Prawdziwe,  nieulotne 
szczęście nie jest według nich reakcją, ale wyborem. Można jedynie postanowić  
być szczęśliwym i rzeczywiście być szczęśliwym, bez względu na okoliczności,  
znajdując  źródło szczęścia  w sobie.  Jednym z najlepszych  takich  źródeł  jest  
miłość bezwarunkowa. 
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Śmierć
Z obserwacji  życia  na  Ziemi  wiemy,  że  wszystko  co  żyje,  w końcu 

umiera.  Istota  śmierci  fizycznej  jest  nie  do  końca  jasna  tylko  w  przypadku 



778

niektórych  zwierząt  zdolnych  do  regeneracji  odciętych  części  ciała,  co  ma 
miejsce  na  przykład  u  pierścienic,  oraz  w  przypadku  roślin,  które  można 
odtwarzać  z  jakichś  niewielkich  ich  fragmentów,  a  nawet  z  pojedynczych  
komórek. Jednak w odniesieniu do przeważającej  części organizmów żywych 
śmierć wydaje się być  jedyną pewną rzeczą na tym świecie. I chociaż wszystkie 
wyższe formy życia mają  zapewne jakąś świadomość śmierci,  to jednak tylko 
człowiek  o niej rozmyśla, stara się zrozumieć jej sens i zdaje sobie sprawę z jej 
nieuchronności. Jednak niektórych napawa ona takim lękiem, że nie chcą nawet 
o niej rozmawiać. Pogrążając się w wir życia starają się o śmierci zapomnieć, a  
gdy mimo to pojawia się czasem w świadomym umyśle,  wówczas usiłują  za 
wszelką cenę zaprzeczyć, że jest ostatecznym celem człowieka. Niektórzy nawet 
próbują  wmówić  sobie,  że  są  niezniszczalni,  że  problem  śmierci  dotyczy 
wszystkich innych, tylko nie ich. Jeśli jednak przyjdzie im stawić czoła śmierci, 
rozpaczliwie chwytają się życia i robią wszystko co możliwe, aby jej uniknąć. 
Widok śmierci innych nierzadko wywołuje w nich uczucie grozy, zwłaszcza gdy 
ta śmierć jest nienaturalna. 

Z powodu lęku przed śmiercią  jest  ona przez wielu ludzi  traktowana 
jako swojego rodzaju tabu. Dlatego sądzą oni, że chwili autentycznej śmierci nie 
należy publicznie  pokazywać,  ani  w formie  zarejestrowanej,  ani  „na  żywo”. 
Można ją przedstawiać jedynie jako zagraną przez aktora. Dlatego prawdziwa 
śmierć  jest  rzadko  pokazywana  w  telewizji.  Jeśli  się  tak  zdarzy,  wówczas  
wywołuje to szok i oburzenie z powodu złamania tabu, jak miało to miejsce w 
przypadku pokazania „na żywo” w telewizji brytyjskiej samobójstwa człowieka 
nieuleczalnie chorego. Wszyscy obawiają się śmierci,  jednak mało kto ma na 
tyle  odwagi,  by powiedzieć:  „Boję  się  śmierci,  wiec  mi  jej  nie  pokazujcie”. 
Dotyczące  śmierci  tabu  uzasadnia  się  zwykle  w  ten  sposób,  że  jest  to 
najintymniejsza, a dla niektórych wręcz sakralna część życia, więc nie należy w 
nią wkraczać.

Tabu w sprawie śmierci  nie dotyczy jednak teoretycznych rozważań na 
jej temat; nie obejmuje też opisywania śmierci w literaturze oraz pokazywania  
jej  w  sztuce,  zwłaszcza  teatralnej  i  filmowej.  W  wielu  książkach  możemy 
znaleźć dokładne opisy śmierci,  a niezliczone ilości filmów ukazują różne jej  
odmiany, zarówno takie, które poprzedza powolne konanie, jak również i takie, 
w której leje się krew i są rozszarpywane członki. Pod koniec XX wieku sztuka 
iluzji  filmowej,  nierzadko  wspomagana  komputerowo,  doszła  do  perfekcji,  
dlatego  sceny  śmierci  gwałtownej,  połączone  z  efektami  specjalnymi 
rozrywania  części  ciała  i  wybuchania  gejzerów  krwi  rozpryskującej  się  po 
otoczeniu,  wyglądają  niezwykle  realistycznie.  Wszelkiego  rodzaju  horrory  i 
dreszczowce, wiele filmów wojennych i kryminalnych, a nawet niektóre filmy 
science-fiction  i  fantasy pokazują  całe  multum tego rodzaju  scen.  Mają  one 
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zwykle  dużą  oglądalność,  ponieważ  fabuła  takich  filmów  wielu  widzów 
fascynuje, a z drugiej strony zdają sobie oni sprawę z tego, że pokazywana tam 
śmierć  jest  udawana  i  dlatego  nie  wywołuje  ona  takiego  lęku,  jak  śmierć  
prawdziwa. Gdy ktoś, będąc na ulicy,  spostrzega, jak jakiś człowiek skacze z 
okna piątego piętra i upada na betonowy chodnik, potem obserwuje stróżkę krwi 
która wypływa  temu desperatowi  spod głowy,  dostrzega agonalne drgawki, a 
następnie przygląda się znieruchomiałemu już ciału – ogarnia go groza. Jednak 
gdy  to  samo  pokazuje  film  fabularny,  widz  jest  świadom  tego,  że  jest  to 
nieprawda  i  w najgorszym razie  widok ten podnosi  mu tylko  trochę poziom 
adrenaliny  i  przyspiesza  na  chwilę  bicie  jego  serca.  Oczywiście  dotyczy  to 
przeciętnego widza, bo niektórzy tak bardzo boją się śmierci, że takich filmów 
w ogóle nie oglądają. 

Poglądy na śmierć zawsze były i wciąż są bardzo zróżnicowane. Inaczej  
pojmowano śmierć w dawnych czasach, a inaczej obecnie. Inaczej rozumie ją  
filozofia  i  inaczej  różne  religie.  Inaczej  mówi  o  niej  ateista  i  inaczej  ktoś  
wierzący  w  życie  pozagrobowe.  Inaczej  opisuje  ją  medycyna,  a  inaczej 
parapsychologia. Jeszcze inaczej mówią o śmierci ci, którzy w jakiś sposób się o 
nią otarli. 

Odrębnym zagadnieniem są wyobrażenia na temat tego, co zdarza się po 
śmierci.  I tu również istnieje  rozmaitość różnych poglądów w tej  kwestii,  od 
całkowitej negacji życia pozagrobowego, aż do różnych barwnych opowieści i 
mitów  na  temat  zaświatów,  przekazywanych  przez  rozmaite  religie.  Istnieją  
nawet badacze, którzy eksplorując „tamtą stronę życia”, przyglądają się z takiej  
perspektywy również śmierci.

Ponieważ istnieje wiele różnych punktów widzenia, z których spogląda 
się na śmierć, nie pozostaje nic innego, jak omówić je po kolei. 

Śmierć człowieka z punktu widzenia medycyny

Medycyna postrzega ludzką śmierć jako śmierć ciała. Przez wieki ludzie 
nie mieli problemu ze stwierdzeniem, kiedy taka śmierć nastąpiła. Ustanie życia  
kojarzono  z  ustaniem  aktywności  ruchowej  ciała  w  tym  z  zatrzymaniem 
oddychania  i  brakiem akcji  serca.  Do wykrywania  oddechu  posługiwano  się 
prostymi metodami, jak na przykład naczyniem z wodą ustawionym na klatce 
piersiowej  czy  piórkiem lub  lusterkiem trzymanym  przy  ustach.   Jednak  w 
końcu  okazało  się,  że  w  rzeczywistości  nie  jest  to  takie  proste.  Medycyna 
sporadycznie  odnotowywała  zjawisko  spowolnienia  a  nawet  przerwania 
procesów życiowych, które po pewnym czasie pojawiały się z powrotem. Tego 
rodzaju  stany  obserwowano  w  przypadku  niektórych  chorób,  np.  śpiączki 
afrykańskiej,  w przypadku zatruć barbituranami,  a także w wyniku porażenia 
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prądem elektrycznym, utonięcia czy zamarznięcia. Zdarzało się więc czasem, że 
przedsiębiorca  pogrzebowy  musiał  anulować  zbyt  wcześnie  wystawiony 
rachunek.  Bywało  i  tak,  że  zwłoki  pochowanych  już  ludzi  znajdowano  po 
ekshumacji  w  innej  pozycji  niż  ta,  w  której  je  złożono  do  grobu.  Takie 
makabryczne  odkrycie  dowodziło,  że  pogrzebany  nieszczęśnik  musiał  się 
obudzić  w  trumnie.  W  XIX  wieku  lęk  przed  pochowaniem  w  letargu  i 
obudzeniem się w grobie przybrał  na tyle duże rozmiary,  że niektórzy zlecali 
wyjęcie swojego serca po śmierci813. 

Wydawałoby  się,  że  postępy  medycyny  powinny  zapewnić  większą 
precyzję  stwierdzania  zgonu.  Jednak,  im większe postępy w ratowaniu  życia 
czyni  medycyna,  tym trudniejsze  staje  się  ustalenie,  kiedy nastąpiła  śmierć. 
Oddychanie  i  krążenie  krwi  można  dziś  utrzymywać  sztucznie  za  pomocą 
odpowiednich urządzeń, a obudzenie się ze stanu śpiączki zdarza się nawet po 
kilku  latach,  zatem  najpewniejszym  kryterium  śmierci  byłoby  stwierdzenie 
nieodwracalnego rozstania się ludzkiej duszy z ciałem materialnym. Medycyna  
jednak nie rozstrzyga o istnieniu ani o nieśmiertelności duszy i dlatego śmierć  
pojmuje wyłącznie jako trwałe  ustanie  funkcji  życiowych w ciele fizycznym. 
Tak rozumiana śmierć jest procesem, w którym wyróżnia się kilka faz, są to:  
agonia,  śmierć  kliniczna,  śmierć  osobnicza i  śmierć  biologiczna.  Agonia  jest  
stanem, w którym dochodzi do stopniowego ustawania funkcji najważniejszych 
układów: krążenia, oddechowego i nerwowego. Może trwać od kilku minut do 
kilku dni, a w przypadku śmierci nagłej w ogóle nie występuje. Agonia kończy 
się całkowitym zatrzymaniem tych ważnych dla życia czynności, przechodząc w 
śmierć  kliniczną.  Lekarz  stwierdza  wówczas  nieprzytomność,  zwiotczenie 
mięśni, bladość ciała, rozszerzenie źrenic oraz brak ich reakcji na światło, brak 
oddechu i ustanie akcji serca. Od chwili zatrzymania pracy serca ma on około 
trzech minut na reanimację814. Po tym czasie następują zwykle nieodwracalne 
zmiany  w  mózgu  i  śmierć  kliniczna  przechodzi  w  śmierć  osobniczą815. 
Elektroencefalograf  wykazuje  wówczas  zanik fal  mózgowych  (płaskie  EEG). 
Jednak nie da się dokładnie  wyznaczyć  tego momentu,  a owe trzy minuty to 
tylko wielkość orientacyjna816.  Po przejściu przez fazę śmierci klinicznej ciało 
zaczyna się stopniowo ochładzać,  w tempie około 1 – 2 stopni  Celsjusza na  
godzinę817.  Mniej  więcej  po  upływie  pół  godziny  od  śmierci  klinicznej 

813 Np. Fryderyk Chopin.
814 Jest  to  zwykle  sztuczne  oddychanie,  masaż serca,  próby sprowokowania  akcji  serca  przez 

oddziaływanie farmakologiczne lub przez defibrylację.
815 Jest to śmierć w sensie prawnym, gdzie lekarz formalnie stwierdza zgon.
816 Bywały przypadki  uratowania  człowieka  po  znacznie  dłuższym czasie  niż  trzy minuty od 

zaprzestania pracy serca. Szczególnie w obniżonej temperaturze okres śmierci klinicznej może 
się znacznie wydłużyć.

817 Tempo to zależy od temperatury otoczenia i od tego, czy ciało jest ubrane czy też nie. Przy  
niskiej temperaturze otoczenia, oraz jeśli ciało jest nagie, tempo ochładzania jest szybsze.
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zaczynają  się  tworzyć  tzw.  opadowe  plamy pośmiertne.  Chodzi  o  to,  że  po 
ustaniu akcji serca krew już nie krąży, ale pod wpływem grawitacji zaczyna się 
przemieszczać  do  niżej  położonych  części  ciała,  tworząc  sinoczerwone 
przebarwienia na skórze. Po sześciu godzinach ukazują się one w całej pełni. W 
kilka  godzin  po  śmierci  osobniczej  występuje  również  zjawisko  stężenia 
pośmiertnego.  Mięśnie  są  wtedy tak napięte,  że  nie  można  ruszyć  kończyną 
zmarłego.  Zjawisko  to  utrzymuje  się  kilkanaście  do  kilkudziesięciu  godzin. 
Plamy opadowe  i  stężenie  pośmiertne  uważane  są  za  pewne oznaki  śmierci, 
którą  określa się wtedy jako śmierć biologiczną. Ostatecznym i najpewniejszym 
symptomem śmierci biologicznej jest gnicie818.

Niektóre fazy umierania mogą przebiegać bardzo szybko lub w ogóle 
nie występować. Skrajnym przykładem może być śmierć w centrum wybuchu 
bomby jądrowej,  gdzie  ciało  natychmiast  zamienia  się  w parę.  Ale  również 
rozerwanie, które następuje w wyniku wybuchu zwykłej  bomby,  prowadzi do 
natychmiastowego  zgonu.  Czasem  także  atak  serca,  pęknięcie  tętniaka,  czy 
uszkodzenie ważnych organów ciała w wyniku wypadku, mogą prowadzić do 
szybkiej śmierci z błyskawiczną agonią lub nawet bez agonii. Bywa i odwrotnie.  
Przedłużająca się agonia może przeciągać się na wiele dni, kiedy wydaje się, że 
umierający na przemian traci i odzyskuje świadomość. Zdarza się to najczęściej  
wtedy,  gdy  agonia  ta  jest   wywołana  przez  jakąś  nieuleczalną,  powoli 
postępującą chorobę.

Tak czy inaczej w końcu proces umierania osiąga taką fazę, że lekarz 
stwierdza  zgon.  Dziś  pomyłki  w  tej  kwestii  zdarzają  się  raczej  rzadko,  a 
pochowanie  lub spalenie  zmarłego następuje  zwykle  po upływie  co najmniej  
kilku dni od chwili śmierci, więc jest jeszcze zawsze trochę czasu na obserwację 
różnych symptomów śmierci  uznawanych  za pewne,  jak plamy opadowe czy 
stężenie pośmiertne. Jednak istnieje pewien problem w tej kwestii wiążący się z 
transplantologią. Z pobraniem organu do przeszczepu nie można czekać aż do 
wystąpienia niezawodnych oznak zgonu, ponieważ tylko świeżo pobrany narząd 
daje  gwarancje  sukcesu operacji.  Stąd też podstawą decyzji  o wykorzystaniu 
serca,  nerek  czy  innej  części  ciała  danej  osoby  jest  stwierdzenie  śmierci  
osobniczej, a nie biologicznej819. Ponieważ dawcą jest często ofiara wypadku, 

818 Proces gnicia  nie  zawsze zachodzi.  Jeśli  zwłoki  pozostają  w suchym i  równocześnie  dość  
ciepłym środowisku  (jaskinie,  pustynie),  następuje  czasem ich  mumifikacja.  Pozostawienie 
zwłok  w torfowisku  również  powstrzymuje  gnicie.  W normalnych  warunkach,  w klimacie 
umiarkowanym gnicie powoduje już po 48 godzinach zielonkawy odcień na brzuchu. 

819 Ściślej  mówiąc  chodzi  tu  o  tzw.  „śmierć  mózgu”,  bo  oddychanie  i  krążenie  można 
podtrzymywać  sztucznie,  choćby  po  to,  żeby  narządy  nie  obumarły  i  nadawały  się  do 
transplantacji. Jeśli przez określony czas mózg nie wykazuje żadnej aktywności (płaskie EEG), 
wówczas świadczyć to może o zgonie pacjenta. Komisja lekarska, aby orzec śmierć mózgową 
musi  przeprowadzić  dużo  więcej  badań,  np.  stwierdzić  trwały bezdech  oraz  brak różnych 
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więc może się oczywiście zdarzyć, że uszkodzenie ciała ma takie rozmiary, iż 
śmierć jest nieuchronna, jak np. w przypadku zmiażdżenia głowy820. Wtedy nie 
ma wątpliwości co do śmierci mózgu. Jednak w wielu sytuacjach nie ma takiej 
pewności, a śmierć stwierdza się tylko na podstawie symptomów opisanych w 
biurokratycznych  definicjach.  W  takich  przypadkach  nie  można  mieć  nigdy 
absolutnej  pewności,  że szybkie wyłączenie  aparatury podtrzymującej  życie  i 
pobranie organu do przeszczepu nie jest zabójstwem. Transplantologia zawiera 
w sobie pewien paradoks, który często wyrażają lekarze przeprowadzający takie 
operacje,  narzekając  na  brak  dawców.  Ale  wołanie  „więcej  dawców” 
pobrzmiewa  w  ich  ustach  jak  „więcej  wypadków”,  a  czasem nawet  skłania 
różne mafie do handlu organami pozyskanymi na drodze przestępstwa. Dlatego 
najlepiej  by było,  aby potrzebne  do  transplantacji  narządy były hodowane  z 
materiału  genetycznego  biorcy,  co  wykluczałoby  możliwość  pochopnego 
stwierdzenia  zgonu  dawcy,  a  przy  okazji  wyeliminowałoby  odrzucanie 
przeszczepu. Niestety, póki co, jest to, co jest.

Śmierć z punktu widzenia medycyny jest więc stwierdzeniem trwałego 
i nieodwracalnego zaprzestania życiowych funkcji ciała fizycznego, które od 
tego  momentu  zaczyna  podlegać  procesowi  stopniowej  destrukcji,  aż  do 
całkowitego  rozkładu  lub  mumifikacji.  Jakkolwiek  definicje  właściwego 
momentu  zgonu  są  nieprecyzyjne  i  niepewne.  Dopiero  oznaki  śmierci  
występujące  w  jakiś  czas  potem,  związane  z  ową  nieodwracalną  destrukcją 
materii,  nie  budzą  już  wątpliwości.  Trzeba  zaznaczyć,  że  nauki  medyczne 
skupiają się tylko na śmierci ciała, nie rozstrzygając o ewentualnym istnieniu i  
możliwości przetrwania jakiegoś niefizycznego aspektu człowieka.

Śmierć i co dalej?

Śmierć  to  nie  tylko  zagadnienie  czysto  medyczne  ale  również wielki 
problem filozoficzny zawarty w pytaniu:  Czy zgon fizyczny kończy wszelką 
osobniczą egzystencję, czy też nie? Ateiści zdecydowanie odrzucają koncepcję  
przetrwania  świadomości  po  śmierci  w  jakiejkolwiek  formie,  ponieważ  są 
przekonani,  że  życie  istnieje  tylko  w  materii,  a  świadomość  jest  funkcją  
materialnego mózgu, który przecież po zgonie ulega rozkładowi i zniszczeniu. 
Jednak  większość  ludzi   wierzy  w  jakąś  formę  istnienia  niefizycznego  po 
śmierci  ciała  fizycznego,  lub  przynajmniej  ma  nadzieję,  że  jest  to  możliwe, 
chociaż nikt z tych wierzących nie ma absolutnej pewności w tym względzie. 
Tylko nieliczni w życie pozagrobowe nie wątpią i dotyczy to zwłaszcza osób 

reakcji, (źrenic na światło, na bodziec bólowy, na zimno, odruchów wymiotnych i kaszlowych, 
itp.)

820 Jednak  dawcą  zwykle  nie  może  być  ktoś,  kto  w jakiejś  katastrofie  zginął  na  miejscu,  bo  
pobranie organu musi odbyć się szybko, a dowiezienie ciała do szpitala zajmuje nieraz dużo  
czasu. Idealnym dawcą jest ten, kto umarł dopiero w szpitalu.
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reanimowanych  po  stwierdzeniu  śmierci  klinicznej,  które  zapamiętały  swoje 
przeżycia związane z umieraniem. Również ci, którzy odkryli zdolność zmiany 
swego stanu świadomości  umożliwiającą eksplorację światów niefizycznych i 
kontakt z osobami zmarłymi fizycznie, zyskali taką pewność. U przeważającej  
większości ludzi istnieje jakaś wiara w życie pozagrobowe, zwykle inspirowana 
przez  wyznawaną  religię,  która  zwykle  podlega  mniejszym  lub  większym 
wahaniom, a nierzadko jest przedzielana okresami zwątpienia.

Prawie  wszystkie  religie  zakładają  jakąś  formę  istnienia  po  śmierci. 
Większość z nich przyjmuje, że żyje się raz i raz się umiera, a po śmierci to, co 
z człowieka pozostało, przechodzi do zaświatów. W wielu religiach nierzadko 
mówi się  o państwie zmarłych lub o smutnym życiu toczącym się w świecie  
cieni. Niektóre z nich głoszą świat zmarłych jednakowy dla wszystkich, chociaż 
większość  różnicuje  jakość  pobytu  w  tym  świecie  dla  dobrych  i  złych.  W 
pewnych, zwłaszcza dawnych religiach istniała wiara, że zmarły w jakiś sposób 
kontynuuje  swoje życie w grobie, gdzie potrzebuje przedmiotów codziennego 
użytku,  narzędzi,  broni  i  pożywienia.  Wyobraźnia  ludzka  podsuwa  tu 
najrozmaitsze fantazje, dlatego wizje zaświatów bywają bardzo zróżnicowane.  
Nie będziemy tu ich wszystkich omawiać. Wspomnimy tylko krótko o wierze w 
życie pozagrobowe w kilku wybranych religiach.  Na przykład w wierzeniach 
germańskich  walkirie  przenosiły  dusze  poległych  wojowników  do  pałacu 
Walhalli,  gdzie ucztowali  oni  z bogiem Odynem.  Tych,  którzy nie polegli  w 
walce,  czekał  gorszy  los.  W  wierzeniach  wielu  szczepów  Indian 
północnoamerykańskich  świat  zmarłych  to  kraina  wiecznych  łowów.  Do 
islamskiego raju, gdzie usługują piękne hurysy, można się dostać w nagrodę za 
sprawiedliwe i pobożne życie, za wiarę, a szczególnie za śmierć na polu walki z 
niewiernymi. W starożytnej  Grecji  był  jeden świat podziemny dla zmarłych – 
Hades, ale wyodrębniano Tartar dla największych grzeszników i Pola Elizejskie 
dla  sprawiedliwych.  W  judaizmie  początkowo  wierzono  w  posępną  krainę 
wszystkich  zmarłych  –  szeol,  gdzie  dusze  nie  cierpiały  tak  jak  w 
chrześcijańskim piekle, ale też nie doznawały wielkich radości. Dopiero później 
wyodrębniono  w  nim  miejsca  lepsze  dla  dobrych  i  gorsze  dla  złych.  
Średniowieczne  poglądy chrześcijańskie  na niebo,  czyściec  i  piekło najlepiej  
opisał Dante Alighieri w poemacie Boska Komedia. Dante przedstawił tak samo 
piekło jak i niebo w postaci wielopoziomowych rzeczywistości. Każdy człowiek 
po śmierci trafiał na dany poziom w zależności od swoich grzechów lub zasług.  
Miejsce tych, którzy żyli godziwie i przykładnie, było na wysokich poziomach 
nieba. Ci, których cnotliwe życie skaziła jakaś żądza, dostawali się do niższych  
obszarów  raju.  Najwięcej  warstw  miało  piekło,  gdzie  według  Dantego 
stosowano  bardzo  precyzyjne  podziały.  Tych,  którzy  padli  ofiarą  zwykłych 
namiętności  umieszczano w płytszych rejonach,  a zdrajców takich jak Judasz 
czy szatan strącano na samo dno piekielnych czeluści, gdzie cierpieli potworne  
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katusze. Dzisiejsze poglądy chrześcijan, a zwłaszcza katolików, chyba niewiele 
się zmieniły co do treści,  albowiem w oficjalnej  dogmatyce  i  w wierzeniach 
wielu  grzech  śmiertelny  ciągle  skutkuje  wiecznym potępieniem i  wiecznymi 
mękami.  Różnica tkwi w tym, że nie mówi się już o wymyślnych torturach i o 
smażeniu grzeszników w kotłach piekielnych,  a forma kary nie jest tak jasno 
określana jak za czasów Dantego. Niektórzy katolicy mają nawet nadzieję, że 
piekło będzie puste.

Zupełnie inne spojrzenie na życie i śmierć prezentują  niektóre religie 
wschodu, a szczególnie hinduizm i buddyzm. Życie nie jest według nich aktem 
jednorazowym ale trwa wiecznie, podlegając jednak cyklicznym zmianom. W 
hinduizmie  i  buddyzmie  ten  kołowrót  istnienia  zwie się  sansarą  i  polega  na 
odradzaniu się po śmierci w kolejnych wcieleniach. Śmierć ciała fizycznego jest 
tam postrzegana jako coś w rodzaju porzucenia zużytego ubrania. Bhagawatgita 
tak oto rzecz przedstawia:

„Duch porzuca zużyte ciało,
by nowe przyoblec,
jak człowiek,
co odzież znoszoną na świeżą zamienia”821.

Tym  cyklem  reinkarnacji  ma  rządzić  prawo  karmy,  wedle  którego 
jakość życia  w  przyszłych  wcieleniach  zależy od czynów,  jakich  wędrująca 
przez  wieczność  dusza  dokonała  w  poprzednich  wcieleniach.  Może  to  być 
awans lub degradacja, ale w tym drugim przypadku nie jest to kara, ale raczej  
lekcja,  ponieważ  dusza  często  doświadcza  wtedy  tego,  co  sprawiała  w 
poprzednich wcieleniach swoim ofiarom. Sprzyja to stopniowemu doskonaleniu 
moralnemu  i  często  po  długim  ciągu  reinkarnacyjnych  cykli  prowadzi  do 
wyzwolenia  od  kołowrotu  istnienia.  Nie  ma  tu  wiecznej  męki  i  wiecznego 
potępienia,  a  dla  każdego  zawsze  istnieje  jakaś  szansa.  Religie  te  oferują  
również sposoby pozwalające na szybsze uwolnienie się od sansary. Całkowite 
wyzwolenie, które można by w pewnym stopniu porównać do chrześcijańskiego 
zbawienia, w hinduizmie zwie się mukti, a w buddyzmie – nirwana. Uważa się,  
że  można  je  przyspieszyć  różnymi  metodami,  na  przykład  przez dostąpienie 
odpowiedniej  wiedzy,  odpowiednią  dyscyplinę  wewnętrzną,  odpowiednie 
ćwiczenia  duchowe,  praktykowanie  określonej  filozofii  czy  podjęcie 

821 Bhagawatgita 2, 22,  Przekład M. Dynowskiej. Tekst zaczerpnięty z książki: Ringgren H. i 
Ström Å. V., Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, Książka i Wiedza, 1975, s.332
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właściwych działań. Jednym z takich hinduistycznych systemów zmierzających 
do osiągnięcia doskonałości duchowej jest joga.

Koncepcja  reinkarnacji  występowała  również  w poglądach  filozofów 
europejskich, takich jak Pitagoras, Platon, Plotyn i Schopenhauer. Była zawarta 
również w poglądach niektórych wczesnochrześcijańskich filozofów i teologów, 
np. u Orygenesa oraz głosiły ją niektóre średniowieczne chrześcijańskie sekty 
np.  katarzy  i  albigensi,  ale  ostatecznie  została  z  chrześcijaństwa  całkowicie  
wyparta.  Z  kołowrotem  wcieleń  można  się  spotkać  również  w  niektórych 
współczesnych doktrynach i ruchach filozoficzno-religijnych, jak np. w teozofii  
czy ruchu New Age.

Wiara  w  życie  pozagrobowe  skłaniała  do  poszukiwania  sposobów 
zdobywania  informacji  o zaświatach  oraz do podejmowania  prób nawiązania 
kontaktów z nieżyjącymi już na tym świecie. W Babilonie wpatrywano się w 
ogień ofiarny w nadziei ujrzenia duchów. Grecy budowali świątynie poświęcone 
kontaktom  ze  zmarłymi.  Już  w  III  i  IV  wieku  naszej  ery  podejmowano 
spirytystyczne metody nawiązania kontaktu z duchami, ale spirytyzm, tak jak go 
dziś  pojmujemy,  powstał  w połowie  XIX wieku  w Stanach  Zjednoczonych. 
Wykorzystywał  on  osoby  uznane  za  szczególnie  uzdolnione  do  takich 
kontaktów,  tak  zwane  media.  Do  najbardziej  znanych  na  świecie  mediów 
należeli  H.  Bławatska,  F.  Cook,  E.  Palladino,  a  w Polsce  S.  Tomczyk  i  T. 
Modrzejewski  (pseudonim  Franek  Kluski).  Oprócz  używania  mediów 
posługiwano  się  również  różnymi  technikami,  jak  pismo  automatyczne  czy 
wirujące stoliki. Spirytyzm wkrótce przybrał formę niemal epidemii, przeniósł  
się do Europy i zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. W 1852 roku było już 
trzydzieści  tysięcy  mediów,  a  w  piętnaście  lat  później   ich  liczba  sięgała 
dziesięciu  milionów.  Zaczęto  wydawać  książki  na  ten  temat  i  powstawały 
specjalistyczne czasopisma spirytystyczne. Jednak spirytyzm nie dostarczył zbyt 
dużo  wiedzy  na  temat  życia  pozagrobowego.  Oprócz  mediów  rzeczywiście 
uzdolnionych  pojawiło  się  wielu  oszustów,  którzy  przyczynili  się  do 
ośmieszenia tego kierunku poszukiwań. Obecnie spirytyzm taki, jaki rozkwitł w 
XIX  wieku,  już  nie  istnieje,  chociaż  nie  zaprzestano  podejmowania  prób 
kontaktowania  się  żywych  ze  zmarłymi.  Tego  typu  działania  określane  są 
obecnie mianem ADC (After Death Communication). 

Tak  więc  przez  wiele  lat  głównym  źródłem  informacji  w  kwestii 
umierania były różne religie. Jednak czym innym jest wiara religijna na temat 
śmierci, a czym innym osobiste doświadczenia na granicy śmierci. Od dawien  
dawna, choć sporadycznie, zdarzało się, że ktoś, kto był bliski śmierci, wracał 
potem do życia. Jednak dopiero w XX wieku nastąpił duży wzrost liczby takich 
przypadków,  ze  względu  na  postęp  medycyny,  wyrażający  się  stosowaniem 
nieznanych dawniej metod reanimacji i podtrzymywania życia. Również coraz 
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więcej ludzi reanimowanych było skłonnych opowiadać o swoich przeżyciach 
związanych z umieraniem, co otworzyło drogę dla badań tych przeżyć.  

Jednym z  pionierskich  badaczy psychologicznych  aspektów zjawiska 
śmierci jest dr Raymond Moody, który swoją przetłumaczoną na wiele języków 
książką „Życie po życiu”822 zaintrygował wielu ludzi na świecie. Później napisał 
jeszcze kilka innych książek na ten temat, ale ta pierwsza zdobyła największy 
rozgłos. Autor ten przeprowadzał wywiady z osobami,  które przeżyły śmierć  
kliniczną lub w jakiś sposób otarły się o śmierć. Na podstawie zebranych relacji 
stwierdził, że nie ma dwóch identycznych przebiegów umierania i każdy opis  
tego wydarzenia mniej lub bardziej różni się od pozostałych. Jednak z całego 
zebranego  materiału  wyodrębnił  pewne  powtarzające  się  elementy,  jak 
eksterioryzacja  i  spoglądanie  na  własne  ciało  z  pewnej  odległości, 
przemieszczanie się przez ciemny tunel i spotkanie z niezwykle intensywnym, 
choć nie oślepiającym białym światłem. Pisał także o dokonywaniu przez ludzi 
bliskich śmierci przeglądu całego dotychczasowego życia, na podstawie którego 
doświadczający go mogli sami siebie ocenić. 

Relacje  reanimowanych  różniły  się  w  znacznej  mierze  od  tego,  co 
większość religii głosi na temat umierania i życia pozagrobowego, ale przeżyte  
wydarzenia  interpretowali  oni  zgodnie  ze  swoją  wiarą,  tak  więc  niektórzy 
postrzegane przez nich światło identyfikowali z Bogiem, Jezusem czy aniołem, 
w zależności od wyznawanej  religii. Jednak wszyscy odczuwali płynącą odeń 
miłość  i  akceptację;  w  tym  doświadczeniu  nie  było  żadnego  osądzania  i  
potępiania. Niektórzy mówili również o wizji wszechwiedzy. Dla przeważającej  
większości badanych cały proces umierania był doświadczeniem podniosłym, a 
nawet  ekscytującym,  z  wyjątkiem  cierpienia  fizycznego,  które  występowało 
tylko do pewnego etapu tego procesu, a potem zanikało. Tylko niewielki procent 
respondentów wspominał o przerażających przeżyciach.

Opisy umierania uzyskane przez dr Moody'ego zostały później nazwane 
skrótem NDE od angielskich słów „Near Death Experience”. Podobne badania 
przeprowadzała również dr Elisabeth Kubler-Ross. Poszukiwania dr Moody'ego 
kontynuowało  później  jeszcze  kilku  innych  badaczy,  między  innymi  Jean 
Ritchie. Ukazało się również polskie „Życie po życiu”, które powstało dzięki 
wydawnictwu „Nieznany świat”.

Jeden z najnowszych opisów przeżyć związanych z NDE zawarty jest w 
książce,  którą  napisał  Eben  Alexander,  ceniony  neurochirurg  i  poważany 
wykładowca Harvardu, specjalizujący się w badaniu mózgu. Człowiek ten przez 
tydzień pozostawał  w śpiączce,  jego ciało nie reagowało na żadne bodźce, a 
mózg  przestał  praktycznie  funkcjonować.  On  sam  przeniósł  się  do,  jak  to 

822 Moody Raymond Jr., Życie po życiu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1979
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określił,  „najdziwniejszego  i  zarazem  najpiękniejszego  świata”  jaki 
kiedykolwiek widział. Określił go jako „tętniący życiem i energią, ekstatyczny,  
zdumiewający, olśniewający”823.  Miał tam poczucie jedności ze wszystkim, co 
opisał następująco: „W miejscu, w którym się znajdowałem, słuch i wzrok nie  
funkcjonowały  jako  osobne  zmysły.  Słyszałem  srebrzyste,  skrzące  się  piękno  
istot pod nieboskłonem i przyglądałem się harmonijnym, radosnym falom ich  
śpiewu. Miałem wrażenie, że w tym świecie nie da się patrzeć ani słuchać, nie  
stając się jednocześnie  jego częścią,  nie łącząc się z  nim w jakiś tajemniczy  
sposób. Z mojej obecnej perspektywy posunąłbym się nawet do stwierdzenia, iż  
w tamtym świecie  nie  można było zasadniczo  na nic  patrzeć,  gdyż  słowo to  
samo w sobie sugeruje rozdział,  który tam nie istniał.  Na pozór osobne byty  
stanowiły  jednocześnie  część  innych,  jak  wielowymiarowe,  przenikające  się  
nawzajem  wzory  na  perskim  dywanie...”824.  Podczas  pobytu  w  owym 
niezwykłym  świecie  zaczął,  komunikując  się  niewerbalnie,  zadawać  pytania 
boskiemu bytowi, którego sprawczą obecność tam odkrył: „Za każdym razem,  
gdy  milcząco  stawiałem  jedno  z  tych  pytań,  odpowiedź  pojawiała  się  
natychmiast  w postaci  eksplozji  światła,  feerii  barw,  miłości  i  piękna,  która  
przenikała mnie jak  ogromna fala. Muszę tu zaznaczyć, że energia eksplozji, o  
których mówię, wcale nie zagłuszała moich pytań. Otrzymywałem odpowiedzi  
bez użycia języka. Bezpośrednio odbierałem myśli, lecz nie przypominały one  
wyobrażeń,  jakimi  posługujemy  się  w naszym świecie.  Nie  były  niewyraźne,  
niematerialne  ani  abstrakcyjne.  Były  namacalne  i  konkretne  –  gorętsze  niż  
ogień  i  bardziej  wilgotne  niż  woda  –  a  w  chwili,  gdy  do  mnie  docierały,  
natychmiast  i  bez  wysiłku  pojmowałem  idee,  których  zrozumienie  na  ziemi  
zabrałoby  mi  całe  lata”825.  Przewodnikiem Ebena  Alexandra  po tym świecie 
była  świetlista  kula,  która  przybierała  również  postać  niezmiernie  pięknej  
dziewczyny,  promieniującej  czystą,  nieziemską,  bezwarunkową  miłością. 
Podczas  pobytu  w  tym  niezwykłym  świecie  dano  mu  możliwość  obejrzenia 
wielu  innych  wszechświatów.  Został  on  również  przeniesiony  do  jeszcze 
wyższych  wymiarów  rzeczywistości,  których  nie  da  się  opisać  z  poziomu 
niższych wymiarów i których można jedynie doświadczyć bezpośrednio. 

Przeżycia Ebena Alexandra były tak niezwykłe i tak realistyczne, że w 
żaden  sposób  nie  mógł  ich  zignorować  lub  potraktować  jako  majaczenia 
wyprodukowane  przez  umierający  mózg.  Racjonalizm  i  sceptycyzm  tego 
naukowca  wobec  wiary  w  życie  pozagrobowe  uległ  radykalnemu 
przewartościowaniu  pod  wpływem  owego  dramatycznego  wydarzenia.  Jego 
relacja  jest  jednym z nielicznych  świadectw „z pierwszej  ręki”  i  w dodatku 
została opowiedziana przez fachowca. 
823 Eben Alexander, Dowód, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 2013, s. 60
824 Eben Alexander, Dowód, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 2013, s. 70.
825 Eben Alexander, Dowód, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 2013, s. 71.
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Poglądy głoszone przez kościół katolicki

Jak już wspomniano, współczesne poglądy chrześcijańskie na śmierć i 
życie  pozagrobowe,  mimo że przybierają  nowe formy,  co do treści  niewiele  
różnią się od tych, które panowały za czasów Dantego. Chociaż nie mówi się już 
o diabłach i smażeniu w kotłach, to jednak wciąż są one oparte na tych samych,  
nienaruszalnych dogmatach kościelnych i na tych samych źródłach biblijnych. 
Są  czynione  nieśmiałe  próby dokonywania  aktualizujących  interpretacji  tych 
zapisów,  ale  nie  można  się  posunąć  w  tym  zbyt  daleko,  ponieważ  to,  co 
zapisano  w  Biblii,  jest  nienaruszalne  i  to,  co  urząd  nauczycielski  kościoła 
dotychczas  ogłosił,  jest  nieomylne  i  przez to niepodważalne.  Doświadczenia, 
które opisywali Raymond Moody, Robert Monroe i inni badacze tamtej strony 
życia,  są  dla  kościoła  katolickiego  nie  do  przyjęcia,  ponieważ  pozostają  w 
wyraźnej  sprzeczności  z  obowiązującą  dogmatyką.  Dlatego  też  żaden 
przedstawiciel tego kościoła nie może ich uznać za prawdziwe bez narażenia się 
na  zarzut  herezji.  Jaskrawym  tego  przykładem  był  wyemitowany  na  kanale 
„Religia  TV”  odcinkowy  program  pod  tytułem  „Gotowi  na  śmierć” 826.  Na 
niektóre zasadnicze pytania, jakie redaktor Szymon Hołownia zadawał księdzu 
doktorowi Grzegorzowi Strzelczykowi, nie potrafił on  odpowiedzieć. Jednak w 
kwestii  NDE wypowiadał  się  jasno  i  wyraźnie.  Zjawiska  jakie  opisywał  R. 
Moody w książce „Życie po życiu”,  zwłaszcza opisy tunelu i tego, co spotyka 
się  po  jego  przejściu,  wspomniany  ksiądz  zakwalifikował  jako  efekt 
„niedotlenienia mózgu”, a od pojawiającego się w tych opisach światła  radził  
uciekać827.  Jego  zdaniem  taka  sytuacja,  że  ktoś  wisi  pod  sufitem  i  z  tej 
perspektywy  ogląda  swoje  ciało,  nie  jest  możliwa,  bo  myślenie  o  duszy 
kategoriami  przestrzennymi  zakładałoby  jej  materialność.  W  programie 
„Gotowi  na  śmierć”  zanegowana  została  również  możliwość  oglądania  po 
tamtej stronie „filmu z całego życia”. Według księdza doktora Strzelczyka, w 
wypowiedzi którego w tym momencie pobrzmiewało niezachwiane przekonanie, 
to się zdarza w trudnych sytuacjach jeszcze za życia i spowodowane jest lękiem 
przed śmiercią, natomiast po śmierci tego nie ma. Skąd ta pewność? Oczywiście  
musi on tak głosić, bo koncepcja przeglądu własnego życia po śmierci i jego  
samooceny  bez  udziału  Boga  jest  sprzeczna  z  dogmatami  o  sądzie 
szczegółowym i  ostatecznym,  gdzie  to  właśnie  Bóg jest  najwyższym sędzią, 
który dokonuje tej oceny.

826 Program  ten  był  również  nadawany  na  kanale  TVN24.  Na  pytania  redaktora  Szymona 
Hołowni  odpowiadał  ksiądz  doktor  Grzegorz  Strzelczyk.  Przedstawiano  tam  również 
wypowiedzi innych osób, mniej lub bardziej znanych.  Pierwszy odcinek na kanale TVN24 
wyemitowano 1 listopada 2011 roku. Serial ów jest wciąż dostępny w Internecie.

827 Gdy  go  zapytano,  „Jeśli  zobaczysz  światło,  to  czy  iść  w  jego  stronę,  czy  uciekać?”, 
odpowiedział „Uciekać!”
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W  istocie,  w  poglądach  katolickich,  każdego,  który  umrze,  czeka 
najpierw  sąd  szczegółowy,  a  potem,  przy  końcu  świata  –  sąd  ostateczny.  
Według tej dogmatyki każdy człowiek w ciągu swojego życia w ciele fizycznym 
jest otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej. Nawet w ostatniej chwili 
swej ziemskiej egzystencji,  gdy szczerze żałuje za grzechy, może dostąpić tej  
łaski i owe grzechy mogą mu być przez Boga odpuszczone.  Potem ten czas się 
kończy i  wówczas każdy „w swojej duszy nieśmiertelnej  otrzymuje na sądzie  
szczegółowym,  bezpośrednio  po  śmierci,  wieczną  zapłatę  od  Chrystusa,  
sędziego żywych i umarłych”828. Tą zapłatą jest niebo, piekło, albo czyściec. 

„Ci, którzy umierają w łasce i  przyjaźni  z Bogiem oraz są doskonale  
oczyszczeni”  dostają  się  do  nieba  „gdzie  żyją  na  zawsze  z  Chrystusem.”829. 
Życie w niebie trwa „w komunii z Bogiem”. Nie jest do końca jasne, na czym 
owo  trwanie  miałoby  polegać.  Mówi  się  co  prawda  o  życiu  w  „wiecznym 
szczęściu”, o „wiecznym pokoju”, o widzeniu Boga „takim jakim jest”, a nawet o 
uczestnictwie  „wraz  z  aniołami  w  sprawowaniu  boskiej  władzy”,  jednakże 
generalnie uważa się, że niebiańska egzystencja jest tajemnicą, która przekracza 
wszelkie możliwości zrozumienia i wyobrażenia. Święty Paweł napisał, że: „ani 
oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć,  
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują830”.

Zapłatą za życie niegodziwe jest wieczne odłączenie od Boga. „Umrzeć  
w  grzechu  śmiertelnym,  nie  żałując  za  niego  i  nie  przyjmując  miłosiernej  
miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od  
Niego. Ten stan samowykluczenia z jedności  z Bogiem i świętymi określa się  
słowem 'piekło'”831. Według nauczania kościoła katolickiego, dusze tych, którzy 
umierają w stanie grzechu śmiertelnego, idą zaraz po śmierci do piekła w „ogień 
wieczny” gdzie cierpią męki nieustające. Wbrew teorii predestynacji, głoszonej 
w niektórych odłamach chrześcijaństwa,  w katolicyzmie nie uważa się, że to  
Bóg  przeznacza  jednych  do  piekła  a  innych  do  nieba,  ale  dokonuje  się  to 
wyłącznie poprzez grzech śmiertelny, który oznacza dobrowolne odwrócenie się 
od Boga.  Trwanie  w nim do końca życia  jest  według tego kościoła  wolnym 
wyborem każdego, który po śmierci skutkuje wiecznym oddzieleniem od Boga.

Doktryna  czyśćca  nie  występuje  we  wszystkich  odmianach 
chrześcijaństwa. W kościele katolickim jednak głosi się, że „Ci, którzy umierają  

828 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  256,  akapit  
1051

829 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  250,  akapit  
1023

830 Pierwszy List do Koryntian 2, 9.
831 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  252,  akapit  

1033.
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w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż  
są  już  pewni  swojego  zbawienia  wiecznego,  przechodzą  po  śmierci  
oczyszczenie,  by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości  Boga”832. 
Zgodnie z tą doktryną,  zmarłym w uwolnieniu się od czyśćca mogą pomagać 
żywi poprzez modlitwę, jałmużnę, odpusty i inne „dzieła pokutne”. Szczególnie 
odpusty  były  uważane  za  skuteczny  sposób  zmniejszania  kar  czyśćcowych, 
gdzie za duże pieniądze, a czasem nawet za przekazywanie kościołowi wielkich 
majątków,  można było  skrócić  czyśćcowe męki,  albo całkowicie  się  od nich 
wykupić. Przeciwko takiemu stawianiu sprawy zaprotestował Marcin Luter; był  
to jeden z powodów jego odstąpienia od kościoła i rozpoczęcia nowego nurtu 
religijnego. 

Koniec  świata,  kiedy  to  nastąpi  zmartwychwstanie  wszystkich 
zmarłych,  sprawiedliwych  i  niesprawiedliwych,  jest  uważany  za  wielkie 
wydarzenie  kosmiczne,  które  poprzedzi  Sąd Ostateczny.  Wówczas  to  nastąpi 
paruzja  czyli  ponowne  przyjście  na  świat  Jezusa  Chrystusa,  który  odłączy 
sprawiedliwych  od  niesprawiedliwych.  „Zgromadzą  się  przed  nim  wszystkie  
narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od  
kozłów”833. Sprawiedliwym, zgromadzonym po prawej stronie, powie „Pójdźcie  
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam  
od  założenia  świata”834.  Tym  z  lewej  strony powie  „Idźcie  precz  ode  mnie  
przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom!”835 „I pójdą ci  
na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”836. Po zakończeniu Sądu 
Ostatecznego  ma  nastąpić  całkowita  odnowa  rzeczywistości.  Według 
katolickich wierzeń powstanie nowe niebo, nowa ziemia i wszyscy otrzymają 
nowe ciała.

 Kościół katolicki uważa życie za akt jednorazowy; dusza ludzka jest tu 
za każdym razem tworzona „z niczego” dla każdego poczętego ciała, a gdy ciało 
umrze,  już  nigdy do życia  fizycznego nie  powraca,  tylko  doświadcza  rzeczy 
ostatecznych. Kościół ten całkowicie odrzuca koncepcję reinkarnacji, w której  
zawsze i dla każdego istnieje nadzieja zbawienia. Eschatologia chrześcijańska 
całkowicie to wyklucza, a doktryna o wiecznych mękach w piekle i wiecznym 
potępieniu wciąż obowiązuje i nie sposób jej w żaden sposób obejść. Co prawda 
niektórzy chrześcijanie mają nadzieję, że piekło będzie puste, ale nie mogą, pod 
groźbą herezji, głosić tego jako pewnika. 

832 Katechizm Kościoła  Katolickiego,  Wydawnictwo Pallotinum,  Poznań,  1994,  s.  257,  akapit  
1054.

833 Ewangelia Mateusza 25, 32.
834 Ewangelia Mateusza 25, 34.
835 Ewangelia Mateusza 25, 41.
836 Ewangelia Mateusza 25, 46.
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Ta doktryna rodzi kilka pytań, na które nie ma odpowiedzi. Pierwsze z 
nich jest  następujące:  „Jak Bóg lub ktokolwiek inny może być  szczęśliwy w 
niebie wiedząc, że ktoś inny cierpi męki w piekle?” Na to pytanie ksiądz doktor 
Grzegorz Strzelczyk we wspomnianym już programie telewizyjnym „Gotowi na 
śmierć”  odpowiedział  „Nie  wiem”.  I  w gruncie  rzeczy nie  mógł  nic  innego 
odpowiedzieć, bo na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. W istocie doktryna o 
piekle i wiecznym potępieniu czyni z wszechmocnego, dobrego, miłosiernego i 
sprawiedliwego Boga okrutnika. Straszna to bowiem sprawiedliwość, która za 
skończone przewinienia przewiduje nieskończone męki. 

Ale  przecież  teologowie  chrześcijańscy  powiedzieliby  tu  zgodnym 
chórem, że wszak to nie Bóg jest odpowiedzialny za to, że ktoś dostaje się do 
piekła, bo przecież piekło jest odwróceniem się owego kogoś od Boga na mocy 
jego  własnej  decyzji,  bo  jest  to  nieodwracalny  wybór  czyjejś  świadomej  i 
wolnej  woli.  I  tu  pojawiają  się  kolejne  pytania:  Dlaczego ktoś  świadomie  i 
dobrowolnie  chciałby się  pakować  w coś,  co  skutkowałoby nieodwracalnym 
odrzuceniem i potępieniem oraz wieczną męką w piekle? Dlaczego ktoś miałby 
dobrowolnie  odrzucić  Boga,  świadom  tego,  że  bez  Boga  nic  nie  znaczy? 
Dlaczego miałby zrezygnować z kogoś, kto jest Miłością, świadom tego, że bez 
miłości jest niczym i że tylko strach mu wtedy pozostaje? Dlaczego miałby się  
upierać przy tym, co dla niego jest szkodliwe?  I następne pytania: Jeśli  ktoś 
nawet  dokonałby  takiego  niezrozumiałego  wyboru,  to  dlaczego  ta  decyzja  
miałaby być nieodwracalna? Czy wszechmocny Bóg, który jest  Miłością,  nie 
potrafiłby naprawić tego, co się zepsuło?

W świetle dogmatyki kościoła katolickiego na owe pytania również nie 
ma dobrych odpowiedzi. Chrześcijańskie pojęcie grzechu i winy opiera się na 
świadomym  i  dobrowolnym  popełnieniu  czynu  zabronionego  przez  prawo 
moralne,  domagając się ukarania winnego.  Zakłada  czynienie zła z powodu 
„złej”  natury  człowieka,  z  powodu  tego,  że  został  on  skażony  grzechem 
pierworodnym,  że  nierzadko jest  inspirowany podszeptami  szatana,  że mając  
wolną wolę, świadomie „źle” wybiera, wykazując się nieposłuszeństwem wobec 
Boga i narażając się przez to dobrowolnie na wieczne potępienie. Jednak takie 
stawianie  sprawy  nie  wytrzymuje  próby  krytyki,  bo  jak  ktoś  świadomie  i 
dobrowolnie chciałby działać przeciw sobie? Możliwe byłoby to tylko wtedy,  
gdyby ów ktoś nie był w pełni świadomy tego co czyni. Jeśli zatem wykroczymy 
poza dogmatykę chrześcijańską, odpowiedź na poprzednio postawione pytania 
może  być  tylko  jedna.  Nikt  świadomie  i  dobrowolnie  nie  działa  na  swoją 
szkodę. Jeśli tak się dzieje, to jest tak dlatego, że ów ktoś nie ma pełnej wiedzy 
na temat rzeczywistości w której przychodzi mu funkcjonować. Czyż Jezus nie  
powiedział, odnosząc się do tych, którzy Go krzyżowali, „Ojcze, przebacz im,  
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bo nie wiedzą co czynią”?837. W ten sposób uznał więc, że jego oprawcy nie tyle 
zgrzeszyli,  co popełnili  błąd.  Bo grzech,  zgodnie z definicją,  popełniany jest  
świadomie z wolnej, aczkolwiek złej woli, a błąd jest skutkiem niewiedzy. W 
przeciwieństwie do grzechu, który domaga się kary i potępienia, błąd domaga 
się  naprawy.  To  jest  bardzo ważne  rozróżnienie,  bo  tak się  zawsze  działo  i 
wciąż dzieje niemal z każdym. Nikt zdrowy na umyśle nie jest siedliskiem zła, 
nie jest też obdarzony złą wolą, która znajduje radość w krzywdzeniu innych i 
szkodzeniu im, nikt poczytalny nie wprowadza  do programu swojego  życia 
czynienia niegodziwości. Nikt nie odrzucałby Boga, jeśliby wiedział, że jest On 
jego jedyną ostoją. Każdy ze swojego własnego punktu widzenia, zważywszy na 
model  świata jaki przyjmuje,  uważa, że postępuje słusznie. To przekonanie o 
słuszności  może być oczywiście nieprawdziwe, wypaczone, a nawet chore, nie 
zmienia to jednak faktu, że ono istnieje. 

Są różne poziomy niewiedzy. W typowych sytuacjach ktoś zasadniczo 
może  postępować  słusznie,  ale  zdarza  mu  się  niekiedy  popełniać  błędy 
spowodowane  ignorancją.  Jednak  w  skrajnym  przypadku  poziom 
niezrozumienia  może  być  tak  wielki,  że   człowiek  nie  potrafi  właściwie 
rozpoznać znaczenia czynu lub odpowiednio pokierować swoim postępowaniem 
z  powodu  jakiegoś  umysłowego  zaślepienia,  niedojrzałości  psychicznej 
uniemożliwiającej  właściwe  zrozumienie  problemu,  zniekształcenia 
postrzegania spowodowanego oddziaływaniem jakiejś iluzji czy wręcz choroby 
psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych. To już ociera się o 
niepoczytalność,  która  jest  w  pewnym  sensie  ekstremalnym  przypadkiem 
niewiedzy. Ale czy można karać niepoczytalnych? Tego nawet świecki wymiar 
sprawiedliwości nie czyni. Zatem rozpatrując to zagadnienie spoza ograniczeń 
nakładanych  przez dogmatykę  chrześcijańską,  dochodzimy do nieuchronnego 
wniosku, że grzechy w takim znaczeniu, jakie nadaje mu religijna doktryna, w 
zasadzie  nie  istnieją.  Oczywiście  zawsze  się  znajdą  tzw.  „zgniłe  jabłka”  – 
ludzie, co do których uważa się, że postępują tak a nie inaczej z powodu swej 
wrednej natury lub niewłaściwego wychowania –  ale to wcale nie oznacza, że 
łamią zasady moralne działając świadomie i z premedytacją,  bo zostali skażeni  
grzechem  pierworodnym  i  nie  znaczy  to,  że  ich  grzeszność  jest  czymś 
wrodzonym.  Po prostu,  albo w religijne nakazy nie wierzą,  albo uważają,  że 
kierują się racjami dla nich ważniejszymi niż te nakazy838. Oczywiście te racje 
mogą wypływać z głupoty, niezrozumienia, zaślepienia lub egoizmu, ale oni tak 
nie uważają. Z powodu błędu w myśleniu uznają je za jedynie słuszne. Zatem z 
szerszej  perspektywy,  to  co  uważamy  za  grzechy,  to  w  przeważającej 
większości  tylko  pomyłki,  jakie  ludzie  w  swoim życiu  popełniają,  wskutek 
837 Ewangelia Łukasza 23, 34.
838 Przypadek kierowania  się  racjami ważniejszymi niż  określone  nakazy prawne czy moralne 

przybiera niekiedy nawet szlachetną postać zwaną „stanem wyższej konieczności”. 
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niedostatecznej  znajomości  prawdy.  Takim  największym  błędem,  jaki  dany 
człowiek może popełnić, jest odwrócenie się od Boga. Ale tego rodzaju decyzja 
jest niewątpliwie wynikiem niewiedzy, bo gdyby ów człowiek wiedział, że to co 
czyni jest poważnym błędem i gdyby zdawał sobie sprawę z tego, jakie skutki  
ten błąd wywołuje, to by go nigdy nie popełnił.

Tak więc można łamać zasady i przykazania religijne świadomie tylko 
w tym sensie, że ten kto je łamie, zdaje sobie sprawę z tego, że je łamie, ale  
mimo to uważa, że ma ważny powód, żeby je naruszyć. Ten powód może być, 
oczywiście, częściowo lub całkowicie urojony i dlatego mogą tak czynić tylko  
ludzie, którzy mają spaczone postrzeganie rzeczywistości, których świadomość 
jest zaburzona, ludzie chorzy na umyśle, zaślepieni iluzjami tego świata i przez 
to  niepoczytalni.  Albowiem  tylko  wariat  mógłby  uważać  Boga  za  wroga, 
nienawidzić  Go  i  odrzucać  jego  Miłość.  Niestety,  istnieli  w  historii  świata  
wariaci, którzy nie tylko sami mieli zatrute umysły, ale potrafili zatruć umysły 
wielu innych, a nawet pociągnąć za sobą tłumy, jak na przykład Adolf Hitler.

Reasumując należy stwierdzić, że kościół katolicki ma niewielką wiedzę 
na temat szczegółów pośmiertnej egzystencji839. Zniechęca swoich wiernych do 
samodzielnego  poszukiwania  tej  wiedzy,  strasząc  możliwością  napotkania 
szatana  i  opętania.  Żaden  wyznawca  tego  kościoła  nie  może  prowadzić 
rzetelnych  badań  w  tym  zakresie,  ponieważ  jest  zmuszony  selekcjonować 
zdobywane  informacje.  Wszelkie  źródła,  pochodzące  od  katolików  lub 
niekatolickie,  które  głoszą  rzeczy  niezgodne  z  przyjętą  dogmatyką,  musi 
odrzucić.  Fantazji  Dantego nie traktuje się już w tym kościele poważnie, ale  
nikt  nie  może  przekroczyć  pewnego  progu,  który  wyznacza  granice  herezji. 
Możliwe  są  tylko  domysły,  oficjalnie  nieuznawane  prywatne  objawienia  i 
pozbawione pewności nadzieje. 

839 Być może mają ją niektóre uduchowione, otwarte na prawdę osoby, na przykład rozmodleni  
mistycy chrześcijańscy, ale jej nie upubliczniają. Prawdopodobnie w historii chrześcijaństwa 
istnieli  tacy,  którzy  wiedzieli  znacznie  więcej  niż  odważyli  się  powiedzieć.  Jednakże 
generalnie  kościół  katolicki  wszelkie  próby  badania  tamtej  strony  życia  i  zaglądania  w 
zaświaty  utożsamia  z  okultyzmem,  ostrzegając,  że  pod  różne  świetlane  istoty  może  się 
podszywać szatan, który może opętać takiego badacza.
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Poglądy Roberta Monroe i jego naśladowców 

Takich pełnych świadectw z pogranicza śmierci, jak wspomniana praca 
Ebena  Alexandra,  jest  stosunkowo  mało.  W  większości  przypadków  relacje 
osób,  które  otarły  się  o  śmierć,  odnotowane  przez  różnych  badaczy  NDE, 
odnosiły się głównie do doświadczeń podczas umierania, opisywały ten proces 
jedynie  do  pewnego  momentu,  po  czym  reanimowany  powracał  do  świata 
żywych.  Dlatego  w  rzeczywistości  niewiele  można  się  z  nich  dowiedzieć  o 
życiu po śmierci.

Znacznie  więcej  informacji  przyniosły  badania  nad  zjawiskiem 
wychodzenia z ciała i przebywania poza ciałem. Chociaż takie doświadczenia w 
ciągu ludzkich dziejów miało wielu ludzi, to niewielu chciało o nich opowiadać, 
a przynajmniej zwierzać się z nich publicznie. Jednym z tych, którzy całkowicie 
przełamali  barierę  milczenia  na  ten  temat  był  Robert  Allan  Monroe,  
amerykański biznesmen z Virginii, który ku swojemu zaskoczeniu i początkowo 
wbrew swej  woli  zaczął  regularnie  opuszczać  swoje  ciało  fizyczne.  Badania 
lekarskie  wykluczyły  chorobę,  więc  musiał  się  z  tym  faktem  pogodzić. 
Stopniowo zaczął  uczyć  się kontrolować  to zjawisko i  rozwijać  umiejętności 
eksploracji „tamtej strony życia”. Stan, w jaki się wprowadzał, nazwał OOBE840 
(od angielskich słów Out of Body Experience). Swoje niezwykłe doświadczenia 
opisał w trzech wydanych również w języku polskim książkach (Podróże poza 
ciałem,  Dalekie podróże i Najdalsza podróż). Pochodził z rodziny akademickiej 
oraz był człowiekiem inteligentnym i dobrze wykształconym, dlatego stosował 
do wszystkiego podejście  naukowe.  Aby zbadać swoje  dziwne  stany założył 
instytut  zwany  The  Monroe  Institute,  który istnieje  do  dziś  w miejscowości 
Faber, w Virginii841. Opracował i  opatentował metodę używającą określonych 
dźwięków do wprowadzania ludzi w odmienne stany świadomości842. Założony 
przez niego instytut do dziś prowadzi różne kursy i warsztaty. Oferuje również 
płyty z nagraniami dźwiękowymi ułatwiającymi osiągnięcie stanu OBE. Instytut 
ma  stałych  członków  i  współpracowników  z  różnych  dyscyplin  i  dziedzin 
wiedzy, a różne sesje badawcze odbywało tam wielu ludzi. Jednym z najbardziej 
znanych  absolwentów  Instytutu  Monroe,  który  kontynuuje  pionierskie 
eksploracje Roberta Monroe, jest amerykański inżynier z Colorado Bruce Moen. 
Napisał  on  kilka  przetłumaczonych  również  na  język  polski   książek na ten 
temat (Podróże w nieznane, Podróże do życia po śmierci, Podróż poza wszelkie  
wątpliwości,  Podróż  do  Ojca  Ciekawości,  Świadome  podróże  w  niefizyczne  
światy).  Należy  wspomnieć  również  o  napisanej  przez  Rosalind  McKnight 
840 Nazwę tę wkrótce przemianowano na OBE.
841 Adres strony internetowej Instytutu: www.monroeinstitute.org.
842 Metoda ta zwie się synchronizacją półkul (Hemi-Sync), która dzięki odpowiednio dobranym 

dźwiękom  zmusza  obie  półkule  mózgowe  do  współpracy.  Uzyskuje  się  w  ten  sposób 
niezwykle wydajny, spójny stan mózgu.

http://www.monroeinstitute.org/


795

interesującej  książce843 Kosmiczne  podróże,  która  jest  sprawozdaniem  z 
rzeczywistych sesji przeprowadzanych z nią przez jedenaście lat w laboratorium 
badawczym Instytutu Monroe.

Z badań tych wyłania się obraz „zaświatów” całkowicie odmienny od 
takiego,  jaki  został  nam wszczepiony przez różne religie.  Każdy doświadcza 
„tamtej  strony”  inaczej,  w zależności  od  poziomu istnienia,  jaki  osiągnął  za 
życia.  Jednak  tylko  hinduizm  zdaje  się  w  pewnym  stopniu  potwierdzać  te 
wnioski słowami: „Jaki stan istnienia pamięta ten, który porzuca swe ciało, o  
synu Kunti, taki stan niewątpliwie osiągnie”844 O co w tym stwierdzeniu chodzi? 
Według jednej z możliwych interpretacji chodzi tu o to, że odchodzący z tego 
świata zabiera ze sobą i przenosi  „na tamtą stronę” nie tylko zdobytą w tym 
świecie wiedzę i doświadczenie, ale także wszelkiego rodzaju emocje, w tym 
najrozmaitsze lęki, jak również przyzwyczajenia, nawyki, poglądy, przekonania 
i najgłębsze wierzenia. W zaświatach myśl ma siłę twórczą, która się ujawnia i 
realizuje  w sposób  natychmiastowy,  tak,  że  zmarły może  wszystkimi  swymi 
myślami otoczyć się, tworząc coś w rodzaju własnego, prywatnego świata. Jego 
stan istnienia po śmierci staje się zgodny z jego najgłębszą wiarą, jaką żywił  
przed śmiercią. 

Ale  to  nie  jest  jedyna  możliwość.  Obowiązuje  tam  również  prawo 
„podobne  przyciąga  podobne”,  które  może  doprowadzić  „nieodżałowanego” 
często  automatycznie  i  bezwiednie,  a  czasem  na  jego  życzenie,  do 
odpowiedniego  poziomu  rzeczywistości  niefizycznej  harmonizującego  z  jego 
przekonaniami, z jego osobowością, z jego „kodem wibracyjnym”, gdzie może 
spotkać podobnych do siebie i wraz z nimi kontynuować swe istnienie zgodnie 
ze swą najgłębszą wiarą. 

Może też czasem uzyskać pomoc od istot duchowych wyżej  od niego 
rozwiniętych, jeśli jest na to gotów lub jeśli w to głęboko wierzy, mocno tego 
pragnie  i  żarliwie  o  to  poprosi.  Bardzo  liczy  się  tu  czystość  intencji  
zainteresowanego. Wówczas zostanie oczyszczony miłością  i  przeniesiony do 
wyższych rejonów rzeczywistości niefizycznej. Przechodzi w stan, który można 
by nazwać „prawdziwym Niebem”. Staje się „Absolwentem”, który już nie musi  
szukać doświadczeń w świecie fizycznym. Doświadcza zjawiska, które można 
by nazwać zbawieniem. 

843 Rosalind A. McKnight,  Kosmiczne Podróże - moje doświadczenia poza ciałem z Robertem  
Monroe, Illuminatio, Białystok, 2008.

844 Bhagawatgita,  8,  6.  Tekst zaczerpnięto  z książki  Bhagavad-Gita taka jaką jest,  kompletne  
wydanie  poprawione  i  powiększone,  The  Bhaktivedanta  Book  Trust,  edycja  polska,  1986. 
Bhagawatgita  jest  zgodnie  z  wiarą  Hindusów dialogiem śmiertelnika  z  Bogiem.  Cytowane 
słowa  zostały  wypowiedziane  przez  Krysznę,  a  syn  Kunti  to  Ardżuna,  człowiek,  który 
rozmawiał z Kryszną.  
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Badacze  Instytutu  Monroe'a  wyodrębnili  kilkadziesiąt  poziomów 
świadomości reprezentujących różne stany istnienia (które nazwali fokusami).  
Na przykład  poziom 1 to zwyczajny stan świadomości, jakiego doświadczamy 
w świecie fizycznym na co dzień.  

Poziom 10  to stan,  w którym ciało jest  już  uśpione a umysł  jeszcze 
rozbudzony;  przez  poziom  ten  przechodzimy  podczas  zasypiania.  Jest  to 
pierwszy krok w oddzieleniu  świadomości  od rzeczywistości  fizycznej.  Ktoś 
doświadczający poziomu 10 zaczyna sobie uświadamiać fakt, że może działać, 
myśleć  i  odczuwać  bez  pomocy   płynących  od  ciała  fizycznego  bodźców 
zmysłowych.

Poziom  12 to  tzw.  „rozszerzona  świadomość”,  pierwszy poziom,  na 
którym następuje  pewne otwarcie  na rzeczywistość  niefizyczną.  Świadomość 
wychodzi  poza  granice  ciała  fizycznego,  co  wywołuje  różne  reperkusje,  np. 
ułatwia  rozwiązywanie  problemów,  pozwala  odkryć  niektóre  aspekty 
rzeczywistości niefizycznej, wzmóc ekspresje twórczą, itp. 

Poziom 15 to  „stan  bez czasu”,  w którym nie  doświadcza  się  czasu 
takiego,  jak  w  normalnym  stanie  czuwania.  Pozwala  on  ujrzeć  siebie  poza 
ograniczeniami, które niesie za sobą czas i przestrzeń. 

Poziom  21 jest odpowiednikiem głębokiego snu w normalnym życiu 
fizycznym  (EEG  pokazuje  wówczas  fale  „delta”).  Jednak  umysł  jest  tu 
rozbudzony, świadomy i kierujący wszystkimi działaniami. Poziom ten oferuje 
możliwość odkrywania innych systemów rzeczywistości i energii znajdujących 
się poza czasem, przestrzenią i materią.

Poziom  22 to  ostatni  poziom,  który  jest  właściwy  dla  ludzi  wciąż 
żyjących  fizycznie.  Reprezentuje  on  stan  istnienia  ludzi,  którzy  są  tylko 
częściowo  świadomi,  bowiem  ich  przytomność  została  z  jakichś  powodów 
zamroczona. Są to np. jednostki w stanie delirium, osoby pod silnym wpływem 
narkotyków  czy  alkoholu,  lub  takie,  które  znajdują  się  w  stanie  demencji.  
Przebywają tu również osoby znajdujące się pod wpływem narkozy lub takie,  
które zapadły w śpiączkę. W obszar ten wkraczają również ludzie cierpiący na 
różne choroby psychiczne, jak na przykład schizofrenia. Osoby o zaburzonym 
stanie  umysłu  wskutek  wysokiej  gorączki  również  mogą  znaleźć  się  w tym 
miejscu. Nie zawsze doświadczenia tu przeżyte są przenoszone do świadomej  
pamięci. Jeśli tak się jednak zdarzy, to takie przeżycie jest zwykle postrzegane 
jako marzenie senne lub halucynacja. Z doświadczeń R. Monroe, B. Moena i  
innych badaczy wynika,  że wielu przebywających na tym poziomie to ludzie 
zdezorientowani i zagubieni, z którymi trudno nawiązać kontakt. 
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Poziom  23 to  pierwszy  poziom  zamieszkały  przez  osoby  zmarłe. 
Przebywają tu osoby niedawno zmarłe, które albo nie zdają sobie z tego sprawy,  
że  umarły,  albo  są  tego  w  jakimś  stopniu  świadome,  ale  nie  potrafią 
zaakceptować tego faktu. Często sposób w jaki umarli sprawia, że nie wiedzą 
gdzie  są,  czują  się  zagubieni  i  samotni.  Ich  przygnębiające  myśli  stwarzają  
wokół nich przygnębiające otoczenie. Czasem wydają się być wręcz otępiali i 
wtedy trudno nawiązać z nimi  kontakt.  Inni  są  bardzo silnie  przywiązani  do 
życia na Ziemi i właśnie to zatrzymuje ich na tym poziomie. Niektórzy z nich są  
tak  mocno  skupieni  na  świecie  fizycznym,  że  próbują  kontynuować  życie 
ziemskie, mimo że nie mają już ciała fizycznego. Ich usilne próby ingerencji w 
określonych miejscach świata materialnego są na ogół bezskuteczne; niekiedy 
tylko  wywołują  pewne  dziwne  efekty,  które  skłaniają  do  nazwania  ich 
„miejscami  nawiedzonymi”845.  Próby  przechwycenia  kontroli  nad  niektórymi 
ciałami żyjących kończą się zwykle fiaskiem, a jedynym skutecznym działaniem 
bywa niekiedy podsuwanie głupich i czasem destruktywnych myśli ludziom na 
takie  działania  podatnym846.  Generalnie  jednak  skupione  na  ziemskim 
bytowaniu istoty energetyczne z zaświatów nie chcą żyjącym na Ziemi ludziom 
specjalnie szkodzić. Próbują oddziaływać na nich z nudów, dla zabawy, a także 
z tego powodu, że są złe na swoją sytuację.  Żyją  w otoczeniu ciał,  a muszą  
obywać się bez ciał. Takie istnienie nierzadko bywa dla nich udręką, ale boją się 
cokolwiek zmienić. Ich złość jest wynikiem ich frustracji.

Poziom 24, 25 i 26 to tak zwane terytoria systemów przekonań. O ile 
ludzie na poziomie 23 utykają po śmierci zwykle w samotności,  uwięzieni w 
wykreowanych przez siebie, często ponurych rzeczywistościach, o tyle poziomy 
24,  25  i  26  można  by  nazwać  kolektywnymi.  Przebywają  tu  w  postaci 

845 Duchy przebywające na niskich poziomach niefizycznych są słabe energetycznie i nie mają 
wystarczającej mocy, aby oddziaływać na materię. Czasami udaje się im jedynie wywoływanie  
pewnych niewielkich efektów fizycznych i telekinetycznych. To, co pokazuje się na różnych 
filmach  fantasy  i  science  fiction  jest  zwykle  grubo  przesadzone.  Jednak  generalnie  jest  
możliwe pewne oddziaływanie istoty niefizycznej na materię fizyczną. Robert Monroe opisał  
w Podróżach poza ciałem doświadczenie, gdzie pragnął mieć dowód realności swojego pobytu 
poza ciałem w określonym miejscu i dlatego mocno uszczypnął w bok znajdującą się tam jego  
znajomą (która z jego duchowej obecności nie zdawała sobie sprawy), co wywołało fizyczne 
efekty  w  postaci  bólu  i   siniaka  w  miejscu  uszczypnięcia.  Później,  będąc  już  w  ciele 
fizycznym,  miał  okazję  uzyskać  potwierdzenie  uszczypnięcia  i   osobiście  tego  siniaka  
zobaczyć.  Przykład  Roberta  Monroe  pokazuje,  że  oddziaływanie  pojedynczych  bytów 
energetycznych  na  materię  jest  w niewielkim stopniu  możliwe.  Jednak  tylko  jednoczesne 
działanie  kilkudziesięciu  energetycznych  bytów  mogłoby  wywoływać  znaczące  zjawiska 
materialne.

846 Znacznie  rzadziej  udaje  im się  czasowo  przejąć  władzę  nad  ciałami  niektórych  słabych  i  
podatnych jednostek, co określa się zwykle mianem opętania. Jednak wszyscy eksploratorzy 
zaświatów dość zgodnie podkreślają, że zmarli mogą sporadycznie przejąć kontrolę wyłącznie 
nad tymi, którzy im na to pozwolą. 
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niefizycznej  ludzie ze wszystkich okresów historycznych, których łączą jakieś 
wspólne cechy, skłonności, przekonania, wierzenia, poglądy na świat. Ludzie ci 
grupują się według tych cech, tworząc własne rzeczywistości,  które stanowią 
coś w rodzaju ich piekła, ich nieba lub ich czyśćca. Udają się tam, ponieważ 
sądzą, że owe miejsca zapewniają im pewien rodzaj bezpieczeństwa. Tym, co 
przyciąga ich do tych miejsc, są ich własne przekonania i trwają tam dopóty,  
dopóki tych przekonań nie zmienią. Badacze tych obszarów twierdzą, że z ich 
mieszkańcami na ogół trudno nawiązać satysfakcjonujący kontakt, ponieważ nie 
są oni zadowoleni z tego, że ni stąd ni zowąd w ich rzeczywistości pojawia się  
obcy i  mówi im o rzeczach, w które nie wierzą. Ludzie ci żyją zazwyczaj  w 
zamkniętym i ograniczonym systemie myślowym, który nie dopuszcza innych 
punktów widzenia, niezgodnych z ich mniemaniem w danej kwestii.

Poziom 27 to „centrum przyjęć”. Jest to świat sztucznie stworzony, po 
to, aby pomóc zmarłym pokonać szok przejścia z rzeczywistości fizycznej  do 
niefizycznej.  Są  tu  odwzorowane  różne  miejsca  na  Ziemi,  z  właściwą  sobie 
architekturą, florą i fauną, stworzone dlatego, by nowo przybyli znaleźli się w 
znanym im i  akceptowanym przez  nich  środowisku.  Zadbano  nawet  o  takie 
szczegóły jak np. gabinety lekarskie dla zmarłych lekarzy. Sercem poziomu 27 
jest piękny Park, w którym istoty niefizyczne mogą spotykać się ze sobą. Każdy 
może  tu  odzyskać  spokój  i  równowagę  po  dramatycznych  przeżyciach 
umierania,   uzyskać właściwą  wiedzę na każdy temat  i  pomoc w dokonaniu 
wyboru dalszej drogi przez wieczność. Podobnie jak na poziomie 23, tu również 
każdy może wykreować swoje otoczenie, miejsce, które mógłby nazwać swoim 
domem i w którym się dobrze czuje, ale w przeciwieństwie do poziomu 23, nie 
jest ono zamknięte i nikt nie jest w żaden sposób w nim uwięziony, a każdy ma 
pełną świadomość  tego,  że jest  to  tylko  jego kreacja  i  że może ją  w każdej  
chwili zmodyfikować lub opuścić. Każdy może też bez przeszkód kontaktować 
się również ze wszystkimi, którzy na tym poziomie przebywają.  Niestety,  nie 
każdy zmarły trafia od razu na poziom 27.  Łatwość przedostania się tam mają 
ludzie o otwartych umysłach, którzy nie byli za życia zbytnio indoktrynowani,  
nie  zostali  zamknięci  w skorupie  wąskich  przekonań,  a  także  ci,  którzy nie 
przywiązali  się za bardzo do życia na Ziemi. Ale nawet gdyby niecałkowicie 
spełniali   te  warunki,  może w chwili  ich śmierci  przyjść  po nich ktoś,  jakaś 
życzliwa  dusza,  która  ich doprowadzi  do tego miejsca.  W przeciwnym razie 
mogą utknąć gdzieś po drodze na jednym z niższych poziomów. 

Poziomy  34,  35 i  wyższe znajdują  się  już  poza ziemskim systemem 
życia  i  poza  ludzką  świadomością.  Tu  można  nawiązać  kontakt  z  obcymi 
inteligencjami  należącymi  do  innych  obszarów  wszechświata.  Można 
przypuszczać, że na owe wyższe poziomy przechodzą absolwenci  ziemskiego 
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systemu  życia, którzy będą dalej rozwijać się już bez wykorzystywania ciała 
fizycznego.

Robert  Monroe  nie  stosował  początkowo  liczbowej  nomenklatury  w 
opisywaniu zmienionych stanów świadomości, stworzona została ona później w 
jego  Instytucie.  On  sam postrzegał  owe  różne  miejsca  związane  z  różnymi 
stanami  świadomości  w  sposób  bardziej  zwizualizowany,  jako  mgliste 
pierścienie otaczające Ziemię. Będąc poza ciałem wielokrotnie docierał do tych 
pierścieni i je eksplorował. 

Poglądy Roberta Monroe, Bruce Moena i innych badaczy niefizycznej  
rzeczywistości na życie i śmierć w pewnym zakresie popierają głoszoną przez 
różne  religie  ideę  reinkarnacji,  ale  pojmują  ją  znacznie  szerzej,  niż  ma  to 
miejsce  na  przykład  w hinduizmie  czy buddyzmie.  Z ich  doświadczeń  poza 
ciałem wynika, że istoty niefizyczne mogą nie tylko wielokrotnie podejmować 
życie fizyczne w różnych miejscach i  w różnych okresach historycznych,  ale  
także rodzić się w tym samym czasie w różnych ciałach. Reinkarnacja, według 
tych  badaczy,  może  zatem  zachodzić  nie  tylko  szeregowo,  wcielenie  po 
wcieleniu, ale także równolegle. Mało tego, według Roberta Monroe możliwe 
jest także wielokrotne przeżywanie tego samego życia, lub tylko pewnych jego 
fragmentów, co tłumaczyłoby zjawisko deja vu. Te kolejne warianty życia nie 
przebiegają  dokładnie  tak  samo,  bo  wszystkie  kluczowe  decyzje  mogą  być 
podejmowane od nowa, a pewne subtelne sygnały ostrzegawcze nadchodzące z 
przyszłości, zwykle w postaci przeczuć, mogą mieć wpływ na zmianę decyzji.  
Możliwa  jest  również  bezpośrednia  pomoc  niefizycznych  energii  w 
niedopuszczeniu  do  zaistnienia  niepożądanych  sytuacji.  Z  tego  powodu  w 
każdym  następnym  wariancie  zwiększa  się  szansa  uniknięcia  błędów 
popełnianych w poprzedniej wersji. To jeszcze nie wszystko. Z punktu widzenia 
świata fizycznego kolejne reinkarnacje zachodzą w czasie. Jednak w wyższych 
wymiarach świata niefizycznego nie istnieje pojęcie czasu takiego, jak na Ziemi. 
Z  perspektywy  zaświatów  zatem  wszystkie  inkarnacje  mają  miejsce 
jednocześnie847, zarówno te, które zachodzą w różnych okresach historycznych,  
jak i  te,  które mają  miejsce w tym samym czasie, jak również i  te,  które są 
powtórzeniem tego samego życia. Z tej perspektywy śmierć nie istnieje, a my 
jesteśmy  czymś  znacznie  większym,  niż  się  nam  wydaje.  Działamy 
nieprzerwanie w różnym czasie i poza czasem, w różnych miejscach, w różnych 
wymiarach  i różnych rzeczywistościach.  

847 W  owym  ponadczasowym,  jednoczesnym  modelu  egzystencji  istot  duchowych,  tym,  co 
integruje wszystkie inkarnacje, decyduje o wysłaniu kolejnych z nich, oraz sprawuje kontrolę 
nad nimi,  jest  to,  co Robert  Monroe nazywa „Ja Tam (I There)”,  co Bruce Moen nazywa 
„Dyskiem”, a co w wielu channelingach określa się jako „Wyższa Jaźń”, „Całkowita Jaźń”, 
„Wyższe Ja”,  „Naddusza” czy „Duch Prowadzący”.
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Podsumowując  należałoby  podkreślić,  że  według  Roberta  Monroe  i 
innych badaczy zaświatów –  śmierci nie ma. Z fizykalnego punktu widzenia to,  
co nazywamy śmiercią, jest zaledwie odrzuceniem zużytego lub uszkodzonego 
ciała materialnego. Z psychologicznej  perspektywy jest  to tylko przebudzenie 
się w niefizycznej  rzeczywistości,  przestrojenie  świadomości,  nastawienie  jej  
„na inny kanał”. Z perspektywy wieczności śmierć w ogóle nie istnieje. Bruce 
Moen napisał:  „Człowiek będzie umierać dopóty, dopóki nie uświadomi sobie,  
że jest to tylko przejście między wymiarami. Potem będzie czynił to samo, ale  
nie będzie tego nazywać śmiercią”.

Śmierć jako przejście do innego wymiaru

Ktoś, kto będąc w ciele materialnym obserwuje proces umierania kogoś 
innego,  widzi  zwykle  leżące,  nierzadko ciężko dyszące,  czasem drgające  lub 
jęczące  z bólu  ciało,  które  w pewnym momencie   bierze  ostatni  oddech,  po 
czym  nieruchomieje.  I  to  wszystko.  Jednak  z  wielu  relacji  tych,  którzy  po 
klinicznej  śmierci  powrócili  do  życia  wynika,  że  umierający  postrzega  to 
inaczej.  Z  jego  punktu  widzenia  jest  to  podobne  raczej  do  zmiany  kanału  
telewizyjnego, do przejścia od jednego do innego programu. Nie jest to zanik 
świadomości, ale raczej jej płynne przestrojenie, przejście do innego wymiaru 
rzeczywistości. Umieranie jest trochę podobne do zasypiania, z tą różnicą, że po 
zaśnięciu nie następuje zapadnięcie się w nieświadomość, ale przebudzenie się 
w nowej  rzeczywistości.  Czasami  odbywa  się  to  tak płynnie,  że dana  osoba 
może sobie kompletnie nie zdawać sprawy z tego, że to już nastąpiło.

Doświadczenia  umierania,  o  jakich  pisał  Eben  Alexander  i  jakie 
omawiał w swych książkach  Raymond Moody, nie są jedyną możliwością. Nie 
zawsze po śmierci następuje od razu spotkanie ze światłem czy przeniesienie do 
świata światłości. To się zdarza zwykle tym, którzy są na to już w momencie 
śmierci gotowi. Albo od razu, albo po krótkim pożegnaniu się z tym światem 
(zdarza się, że zmarli bywają na własnym pogrzebie) przechodzą oni sami do 
poziomu  27  lub  zostają  doprowadzeni  tam przez  przewodników848.  Czasami 
może im być pokazane nawet to, co dzieje się w jeszcze wyższych wymiarach 
rzeczywistości, ale wtedy kwalifikowany przewodnik jest absolutnie konieczny. 
Ukazuje się on jako jasność, kula światła, lub w jakiejś określonej, uosobionej 
formie (u Ebena Alexandra oprócz kuli światła jest to także piękna dziewczyna 
frunąca wraz z nim na skrzydłach motyla). Kim jest ten przewodnik? Chociaż 
może być on identyfikowany różnie w zależności  od wyznawanej  religii  (np.  
jako  Jezus  albo  anioł),  jednak  zgodnie  z  tym,  co  najczęściej  podaje  się  w 

848 Takim przewodnikiem może być ktoś, kto kiedyś żył w świecie fizycznym i kogo ze zmarłym 
łączyła za życia miłość. Może być to też osoba zmarłemu zupełnie nie znana, która zgodziła  
się podjąć tej roli.
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różnych  opisach  takich  zdarzeń,  jest  to  na  ogół  jakiś  Absolwent,  istota  
przebywająca poza ziemskim systemem życia na poziomie znacznie wyższym 
niż  poziom 27,  która  kiedyś  zamieszkiwała  ciała  fizyczne,  ale  która  jest  już 
maksymalnie  doładowana  energetycznie  i  nie  potrzebuje  się  już  dłużej  
wcielać849.  Teraz może schodzić na niższe poziomy tylko po to,  by pomagać 
innym.  To  jasne,  białe  lub  złocisto-białe  światło  świadczy  o  jej  statusie  
energetycznym,  o  pełnym  naładowaniu  energią  Czystej  Bezwarunkowej 
Miłości. 

W przeważającej  większości  przypadków ze świadomie umierającymi 
dzieje  się  to,  w  co  wierzyli  przed  śmiercią,  że  ma  się  stać.  Jeśli  oczekują 
przejścia  do  światłości,  to  przechodzą  do  światłości.  Jeśli  modlą  się  o 
przewodnika,  to  dostają  go.  Jeśli  w  nic  nie  wierzyli,  wówczas  nic  się  nie 
zmienia.  Ludzie,  którzy zmarli  fizycznie,  ale  nie  wierzyli  w przetrwanie  po 
śmierci,  na ogół nie zdają sobie sprawy z tego, że zmarli. Jeśli  chorowali  na 
jakąś nieuleczalną chorobę i uświadamiali sobie nieuchronność swojego zgonu, 
to wówczas wciąż oczekują na śmierć, mimo że dawno już umarli. Jeśli zmarli  
nagle, to w ogóle nie wierzą w ten fakt, myśląc, że wciąż żyją. Znali wyłącznie  
ludzką egzystencję w ciele fizycznym i teraz starają się ją przedłużyć. Są nadal 
przekonani,  że poza nią nic nie istnieje.  Również i  ci,  którzy dopuszczali  za  
życia możliwość istnienia pozagrobowego, a nawet wyznawali różne religie, ale 
byli  bardzo przywiązani  do ziemskiego bytowania850,  też  mogą  ulec  swoistej 
„amnezji” i wciąż skupiać się na egzystencji fizycznej. Jednak nie mają już ciał  
materialnych, dlatego nie mogą już w świecie materialnym funkcjonować i nikt 
z żyjących  fizycznie  ich  nie  widzi.  Są  jednak przywiązani  do  tego świata  z 
powodu jakichś swoich lęków, popędów czy niezrealizowanych pragnień i w ten 
sposób  stają  się  w  nim  niejako  „uwięzieni”.  Często  przebywają  w  pobliżu 
swoich dawnych domów i krążą wokół żyjących fizycznie osób, z którymi przed 
śmiercią  byli  związani.  Nierzadko starają  się naśladować fizyczne czynności,  
które są jedyną znaną im formą działania. Dopóki nie pojawi się u nich jakiś 
przebłysk świadomości lub dopóki ktoś do nich nie dotrze i nie pomoże im w 
uświadomieniu  sobie  sytuacji,  w  jakiej  się  znaleźli,  mogą  w  tym  stanie 
pozostawać przez całe lata, a może i wieki. Jest ich, niestety, dość dużo i ich 
liczba stale się powiększa.

Oto  jak  Robert  Monroe  opisuje  wyniki  swojej  obserwacji  takich 
jednostek:

849 Używając religijnej nomenklatury można by powiedzieć, że jest to istota zbawiona. 
850 Na przykład ci,  których cele życiowe, a także nadzieje, marzenia, pragnienia i oczekiwania  

skupiają  się  głównie  na  świecie  fizycznym.  Są  to  między  innymi  tak  zwani  materialiści  
praktyczni.
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„Sięgnąłem i rozciągnąłem się.  Skierowałem się w stronę pierścienia  
położonego najniżej, tuż poza fazą, w której znajduje się świat fizyczny. To była  
ta najbardziej nieprzyjemna strefa,  ale miałem pewność, że jeśli pozostaniemy  
na górnej krawędzi, to nikt nas nie zauważy i nie będziemy nagabywani. Nie  
chciałem,  by  nas  zaczepiano.  Dla  porównania  wybrałem  ten  sam  ident851:  
''Nowy  Jork,  Ulica  Czterdziesta  Druga''.  Nastąpił  szybki  ruch  –  i  już  
znaleźliśmy  się  dwa  metry  nad  ulicą....  Wśród  osób  żyjących  aktualnie  w  
ciałach fizycznych kręciło się tu pełno istot, które zmarły, lecz nie zdawały sobie  
z  tego  sprawy.  Oto  mężczyzna  zamierzając  zatrzymać  taksówkę  ruszył  z  
chodnika w jej kierunku i przeszedł przez nią na wylot, a teraz stał patrząc w  
osłupieniu, jak samochód za samochodem przejeżdża przez jego ciało, a raczej  
przez przestrzeń, którą to ciało zdawało się zajmować. Szczupły młodzieniec o  
długich  włosach,  nie  wyglądający  na  więcej  niż  osiemnaście  lat  starał  się  
zwrócić  na  siebie  uwagę  grupy  młodych  ludzi,  którzy  stali  oparci  o  
zaparkowany  samochód.  Obchodził  ich  wkoło  prosząc  o  ogień,  ale  nie  
reagowali na jego prośbę, gdyż nie mogli go ani widzieć, ani słyszeć. Tęgawy  
policjant w mundurze paradował przed wystawami sklepów wymachując pałką i  
zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że nikt go nie dostrzega. Elegancko ubrana  
kobieta w nieokreślonym wieku grzebała w portmonetce w poszukiwaniu bilonu  
na  kupno  gazety  i  bezwiednie  przeszła  przez  ścianę  pobliskiego  budynku.  
Starszy  mężczyzna  próbował  wzbudzić  zainteresowanie  dwóch  młodych  
prostytutek  stojących  w  drzwiach  burdelu  i  zdenerwował  się,  ponieważ  nie  
zauważały jego obecności. Zobaczył jak człowiek mający ciało fizyczne wszedł  
do zakładu i pomachał dwudziestodolarówką przed nosem jednej z dziewczyn, a  
kiedy panienka prowadziła klienta na górę, podążył za nimi. Stara kobieta szła  
wolno ulicą, nie widząc niczego i nikogo dookoła, co jakiś czas schylała się by  
podnieść peta,  lecz jej ręka przechodziła  przez niego na wylot.  Ciemnoskóry  
mężczyzna  stał  zuchwale  w  samym  środku  przechodzącego  tłumu,  na  jego  
twarzy malowała się nienawiść,  w ręku trzymał  nóż  którym uderzał  każdego  
przechodnia, nie wiedząc, że nikomu nie robi krzywdy, że nikogo nie rani. W  
barze  naprzeciwko  nie  ogolony  stary  człowiek  starał  się  podnieść  i  wypić  
każdego drinka postawionego przed klientem, a potem wdrapywał się na plecy  
pijącego i próbował poczuć smak i moc alkoholu, ale bez żadnego rezultatu”852.

 Niektórzy z tych uwięzionych osobników, mimo że nie rozpoznali oni 
faktu własnej śmierci, w jakimś stopniu uświadamiają sobie, że są jacyś inni, ale  

851 Ident  –  identyfikator  tożsamości,  duchowy PESEL.  R.  Monroe  twierdził,  że  każda  istota 
fizyczna i niefizyczna, człowiek, zwierzę czy rzecz ma swoją mentalną, niepowtarzalną nazwę, 
mentalne imię, adres, który z tą osobą lub rzeczą jest nierozerwalnie związany. Jest to jakby 
unikalny wzór  energetyczny danego obiektu,  który jest  tylko  jemu przypisany,  pozwalając 
niezawodnie go zidentyfikować i do niego doprowadzić.

852 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 332-333.
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nie  rozumieją  dlaczego  tacy  są  i  jak  do  tego  doszło.  Wiedzą  jednak,  że  ta 
różnica uwalnia ich od ograniczeń, obowiązków i wszelkiej odpowiedzialności.  
Korzystają  ze swojej  nowej  wolności  w sposób,  w jaki  nie mogli  tego robić  
poprzednio. Usiłują więc po śmierci czynić to, co zawsze chcieli czynić, ale co  
za  ich  życia  było  z  jakichś  powodów  niemożliwe,  np.  zabronione  prawem, 
niezgodne z przyjętym obyczajem lub uznawane za niemoralne. Nie ma ich na 
szczęście zbyt  wiele. Robert  Monroe określił  ich mianem prymitywnych.  Oto 
opis jego spotkania z jednym z takich indywiduów:

„Nagle... nieoczekiwanie pociągnął mnie silnie jeden z tych dziwnych  
sygnałów. Niechętnie podążyłem za nim. Sygnał zawiódł mnie do miasta, potem  
do  pojedynczego  budynku,  aż  w  końcu  przyciągnął  do  sypialni  w  jednym z  
mieszkań  średnio  zamożnych  właścicieli.  Na  fantazyjnym,  prawdziwie  
królewskim  łożu  ujrzałem  trzy  całkowicie  nagie  osoby,  dwóch  mężczyzn  i  
kobietę. Jeden z mężczyzn był w trakcie bardzo aktywnego stosunku z kobietą,  
podczas gdy drugi usiłował się wcisnąć pomiędzy nich, ale bez rezultatu. Przy  
każdej próbie przelatywał przez łóżko i lądował na podłodze. Wiedziałem, iż on  
był  tym,  który  spowodował  ten  sygnał  i  zastanawiałem  się,  dlaczego  nie  
przenika również przez podłogę.

Zauważył  mnie w trakcie następnego,  któregoś już z rzędu wyłażenia  
spod łóżka  i  wdrapywania  się  na  kopulującą  parę.  Wytrzeszczył  na  mnie  w  
zdumieniu  oczy,  a  jego  sterczący  w  pełnej  erekcji  członek  aż  drżał  z  
podniecenia.

''Kim ty do diabła jesteś?''

Powiedziałem, że nigdy mu się to nie uda. Równie dobrze może pójść  
razem ze mną.

''Co to znaczy, że mi się nie uda? Czekałem dziesięć lat, aby dobrać się  
do tej dupki i teraz z pewnością nie odpuszczę!''

Ponownie powiedziałem, że się wysila na próżno. Że rzeczy mają się  
teraz z nim inaczej.

''A żebyś  wiedział,  że  inaczej!  Jestem teraz  wolny!  Nie  wiem,  co się  
stało, ale jestem wolny! I jak tylko się o tym przekonałem, przyszedłem tutaj.  
Gdyby  tylko  przestała  zabawiać  się  z  Sammym,  natychmiast  bym się  za  nią  
zabrał!''

Zapytałem go, co sprawiło, że tak się teraz czuje.

''Och,  to!  Właśnie  wychodziłem  z  metra  na  Pięćdziesiątej  Trzeciej  i  
Madison,  kiedy  nagle  poczułem ból  w  piersiach.  Upadłem.  Ale  nie  leżałem  
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długo, może jakąś minutę i wstałem. Człowieku, rzeczywiście czuję się inaczej!  
A właściwie to dlaczego mnie tak wypytujesz?''

Powiedziałem  mu  tak  prosto,  jak  tylko  potrafiłem,  co  się  naprawdę  
wydarzyło.

''Jestem martwy? Do diabła z takim gadaniem! Czy zachowuję się tak,  
jakbym był martwy?''

Przypomniałem mu o jego przenikaniu przez łóżko, kiedy to nie był w  
stanie dotknąć ani kobiety, ani mężczyzny.

''Ale to wciąż jestem ja! Wciąż czuję się tak jak ja! I przecież  wciąż  
działam jak ja!''

Roześmiał się, a ja mu zawtórowałem. Zauważyłem, że nie zmieniamy  
się tak bardzo, kiedy umieramy, przynajmniej nie tak od razu”853.

Na nieświadomość własnej śmierci może mieć wpływ również fakt, że 
była nagła i niespodziewana. Znaczenie może mieć także to, że nie nastąpiła po 
niej żadna znacząca zmiana w postrzeganiu rzeczywistości. W przedstawionym 
opisie umierania mężczyzna szedł ulicą, dostał ataku serca i upadł, a następnie 
podniósł się i kontynuował swoją przechadzkę już jako istota niefizyczna, nie 
zdając  sobie  kompletnie  sprawy  z  tego,  że  nie  żyje.  Taki  stan  występował 
niekiedy  przy  nagłym  umieraniu  od  dawien  dawna  i  wciąż  jest  typowy  w 
przebiegu różnych wojen i bitew. Ludzie w wirze walki na ogół nie zauważają, 
że zostali zabici. Często wojownicy ugodzeni mieczem lub przeszyci włócznią 
padali na ziemię, po czym wstawali już jako istoty niefizyczne i kontynuowali 
walkę. Tak samo zdarza się również na współczesnej wojnie. Nierzadko musi 
upłynąć dość dużo czasu, aby zdali sobie oni sprawę z tego, że nie żyją. 

Inny przypadek  nieuświadomienia  sobie  własnej,  gwałtownej  śmierci 
opisany przez Roberta  Monroe  dotyczy młodocianego bandyty  zastrzelonego 
przez sprzedawcę podczas napadu na sklep:

„Leżąc odprężony na kanapie wyfazowałem się nieznacznie poza ciało –  
i jak było do przewidzenia natknąłem się na kolejny sygnał. Ten z kolei należał  
do  gatunku  oszalałych.  Skoncentrowałem  się  na  nim  i  zastosowałem  moją  
metodę szybkiego przełączania. 

Błysnęło  i  znalazłem  się  ponad  alejką  w  niewielkim  miasteczku.  
Zacząłem rozglądać się szukając przyczyny tego sygnału – i szybko ją znalazłem  
prawie tuż pode mną. Ukrywał się za ustawionymi w tejże alejce kubłami na  
śmieci.  Na  pobliskiej  ulicy  stały  pod  kątem  do  krawężnika  dwa  policyjne  

853 Robert Monroe, Najdalsza podróż, Limbus, Bydgoszcz, 1994, s. 158-160.
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radiowozy,  migające czerwonymi  i  niebieskimi  światłami.  Na chodniku przed  
wejściem do sklepu leżała w kałuży krwi jakaś skręcona postać. Dookoła zaczął  
się  już  zbierać  podniecony  niezdrowo  tłumek  gapiów,  powstrzymywany  
rozciągniętą dookoła miejsca wypadku żółtą taśmą. 

Skierowałem się bezpośrednio w stronę kubłów na śmieci. Skulony za  
nimi  chudy  wyrostek  nie  mógł  mieć  więcej  jak  siedemnaście  lat  i  nigdy  nie  
będzie już starszy. A przynajmniej nie tym razem. Poprosiłem go, żeby wstał.  
Uczynił  to  powoli,  niechętnie.  Widziałem,  że  jest  spięty  i  gotowy  do  
natychmiastowej ucieczki, gdyby tylko trafiła mu się taka szansa.

''Skąd wiedziałeś, że tutaj jestem, człowieku?''

Odparłem, że chcę mu pomóc.

''Nie potrzebuję żadnej pomocy, a już na pewno nie ze strony jakiegoś  
cholernego gliny''.

Zapytałem,  dlaczego  się  właściwie  ukrywa,  skoro  nie  potrzebuje  
pomocy.

''Co to znaczy dlaczego? Ten dupek w sklepie wyciągnął gnata i zaczął  
z niego walić!''

Stwierdziłem, że nie musi się już dłużej martwić o to. Spojrzał na mnie  
posępnie.

''No jasne, bo zabierzesz mnie do pudła, no nie?''

Odparłem, że niezupełnie. Nie musi już na nikogo napadać i nikt nie  
będzie do niego strzelał. Nie musi też przejmować się ewentualnym więzieniem.  
Wytrzeszczył na mnie oczy.

''Zwariowałeś, człowieku?''

Powiedziałem, że kula przeszyła skraj  jego serca, co pozostawiło mu  
akurat tyle czasu, by wytoczył się ze sklepu i padł martwy na chodniku. Na jego  
twarzy odbiła się cała gama uczuć.

''Co za bzdury usiłujesz mi tu sprzedać? Jeżeli jestem martwy, to jakim  
do cholery cudem stoję tutaj i gadam z tobą?''

Wskazałem na ulicę za moimi plecami i zasugerowałem, aby przyjrzał  
się samemu sobie. Spoglądając na mnie podejrzliwie przesunął się bokiem na  
róg alejki i wyjrzał na ulicę. To, co zobaczył, sprawiło, że kompletnie o mnie  
zapomniał. W końcu odwrócił się, osunął do pozycji siedzącej i ukrył twarz w  
dłoniach.
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Wyczułem, że płacze. Przysunąłem się bliżej i delikatnie dotknąłem jego  
ramienia. Powiedziałem, że już czas ruszać. Uniósł głowę i spojrzał na mnie.

''To gliny są nawet wtedy, kiedy już umrzesz?''

Uśmiechnąłem się i  potrząsnąłem przecząco głową. Powiedziałem, że  
są lepsze miejsca, w których można przebywać, od jakiejś bocznej alejki”854.

Niektórzy zmarli  zdają  sobie  sprawę z  tego,  że  umarli,  ale  są  wciąż 
silnie  przywiązani  do życia  fizycznego.  Być  może zostawili  na Ziemi  coś,  z 
czym nie potrafią się rozstać. Być może jakiś aspekt życia w materii jest ciągle  
dla nich tak ważny, że ich myśli wciąż krążą wokół niego, co uniemożliwia im 
przejście  do  wyższych  wymiarów  rzeczywistości.  Oto  opis  myśli  zmarłej 
kobiety,  która  nie  potrafiła  pogodzić  się  ze  swoją  śmiercią  i  opuścić  świata 
fizycznego, licząc, że jakoś uda się jej wrócić do ciała fizycznego:

„Była  w średnim wieku,  otyła,  po  twarzy  spływały  jej  łzy...(''Tak  mi  
przykro, tak mi przykro... mamusia nie miała zamiaru zostawić cię, laleczko,  
lecz nic nie mogła na to poradzić, ale ja wrócę, wrócę by ci pomóc, jak tylko  
będę mogła... jakoś wrócę...'')”855

Kolejny  opis  dotyczy mężczyzny w wieku  około  sześćdziesięciu  lat, 
który „nerwowo chodził  tam i  z  powrotem,  uderzając  pięścią  o dłoń drugiej  
ręki... (''Cholera, cholera jasna! I to właśnie wtedy, kiedy już wszystko ułożyłem  
i  miałem się  tym nacieszyć.  Cholera!  Teraz  ona wyda wszystko  na  ciuchy  i  
podróże, a ja zostałem na lodzie. Muszę jakoś wrócić i odzyskać to! Cholera!  
Cholera!''...)”856

Następny przypadek dotyczy mężczyzny, który po pijanemu prowadził 
samochód i zginął w wypadku:

„Patrzył  ślepo  przed  siebie,  kiwając  głową...  (''Nie  miałem  okazji  
wyjaśnić,  że wcale  nie  chciałem jej  uderzyć.  Byłem pijany,  po prostu  byłem  
pijany,  to  wszystko.  Co  za  piekielna  sytuacja!  I  co  mam  teraz  zrobić?  
Wiedziałem, że zbliża się zakręt... Przecież musi być jakieś wyjście'')”857.

Spośród tych,  którzy zdają sobie sprawę z tego, że utracili  już swoje 
ciała  fizyczne,  zdarzają  się  czasem osoby  oszołomione,  które  nie  tylko  nie 
wiedzą albo  nie  pamiętają,  że  możliwa  jest  kontynuacja  życia  po  śmierci  w 
ciekawszych miejscach niż to, w jakim się znaleźli, ale które także tracą wszelką  
aktywność.  Zamroczeni  i  otępiali  nie  poruszają  się  i  nie  odbierają  żadnych 

854 Robert Monroe, Najdalsza podróż, Limbus, Bydgoszcz, 1994, s.164-166.
855 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 335-336.
856 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 336.
857 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 336.
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wrażeń z zewnątrz. Tkwią w bezruchu, jakby na coś czekali. Często myślowo 
przetrawiają swoje uczynki. Czasem są tak zatopieni w swoich myślach, że w 
ogóle nie zwracają uwagi na otoczenie. Oto przykład takiego osobnika:

„Ostrożnie  poruszaliśmy  się  wśród tłumu ludzkich  istot.  Były  bardzo  
różne.  Wybraliśmy  siwego  mężczyznę  w  średnim  wieku.  Stał  z  założonymi  
rękami i patrzył na mgłę...  (''No cóż, zrobiłem wszystko co mogłem. Zostawiłem  
im pieniądze w banku, dom w dobrym stanie i do tego ubezpieczony. Trzeba by  
wymienić prawą przednią oponę w samochodzie. Mam nadzieję, że Ben zajmie  
się kontraktem z Holmesem.  Będzie  im brakowało mnie  w firmie.  Chciałbym  
zjeść  jeszcze  jeden obiad u Luigiego,  już  nigdy nie  skosztuję  takich frutti  di  
mare...'')”858 

Mężczyzna ten był tak pochłonięty swoimi myślami i tak zamknięty w 
sobie, że w ogóle nie zwracał uwagi na to, co się dzieje wokół niego. Prawie nie 
reagował  na  próby  nawiązania  z  nim  kontaktu.  Usiłowania  przekazania  mu 
jakiejś  informacji  kończyły  się  tym,  że  „za  każdym  razem  mężczyzna  ten  
wymachiwał ręką, jakby opędzał się od siedzącej mu na nosie muchy. To była  
jedyna reakcja z jego strony”859

Jednak to oszołomienie, które niektórzy nazywają snem pośmiertnym, 
jest  stanem przejściowym,  z którego,  zdaniem Roberta  Monroe,  łatwo kogoś 
obudzić,  nawiązać  z  nim kontakt,  pouczyć  go i  zaprowadzić  do  właściwego 
miejsca.  Dlatego  takich  jednostek  jest  stosunkowo  mało.  Ich  liczba,  dzięki 
pomocy  napływającej  nieprzerwanie  z  wyższych  wymiarów,  utrzymuje  stałą 
wartość.

Niektórzy boją  się  faktu własnego zgonu ze względu na wywołujące 
strach  przekonania  religijne.  Świadomość  własnej  śmierci  w  grzechu 
śmiertelnym bez otrzymania rozgrzeszenia może być nawet przyczyną wielkiej  
trwogi. Przykładem może być następujące spotkanie:

„Kiedy mgła stała się nieco rzadsza, zatrzymałem się. Wśród czegoś, co  
wyglądało  jak  rozpadliny  skalne,  stała  kobieta.  Spostrzegła  nas  i  zaczęła  
krzyczeć... Kobieta zbliżyła się ku nam, wymachując rękami. (''Odejdźcie ode  
mnie wysłannicy szatana! To prawda, że grzeszyłam, ale nie więcej  niż inni,  
słowo daję. Nie możecie mnie zabrać do piekła, bo jestem przyzwoitą kobietą.  
Idźcie raczej po te lafiryndy z Front Street!'')

Nagle  zatrzymała  się,  upadła  na  kolana  i  opuściwszy  głowę  zaczęła  
szlochać  (''Proszę,  nie  zabierajcie  mnie  do  piekła...  Proszę  was!  Chcę  być  

858 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 336-337.
859 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 337.
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razem z moją córką. Jest gdzieś tu w pobliżu. Była taka dobra... Umarła przede  
mną. Wiem, że nie poszła do piekła... Błagam was, błagam!'')

Robiłem  co  mogłem.  (''Twoja  córka  była  dobra.  Jeśli  się  uspokoisz  
przyjdzie i odnajdzie cię. Myśl o niej, siedź spokojnie i myśl o niej, a na pewno  
cię odnajdzie. Jak miała na imię?'')

Kobieta  przestała  szlochać,  ale  nie  podniosła  głowy,  niezdolna  do  
jasnego  myślenia.  Powiedziałem  pod  wpływem impulsu  (''Klara  wkrótce  cię  
odnajdzie''). 

Powoli podniosła głowę i otworzyła oczy ze zdziwienia...”860

Liczba osób, które nagrzeszywszy za życia, po śmierci panicznie boją 
się sądu i wtrącenia do piekła jest, niestety, zwłaszcza wśród katolików, dość 
duża.  Często  już  wtedy,  gdy  przeczuwają  zbliżającą  się  agonię,  wołają  o 
księdza,  którego zazwyczaj  nie ma w pobliżu. Po śmierci  paraliżujący strach 
uniemożliwia  im opuszczenie  tego  świata,  a  ich  zniekształcone  postrzeganie 
wszelkie próby udzielenia im pomocy interpretuje jako próby zabrania ich do 
piekła.  Nawet  gdy przyjdzie  do  nich  światłość,  oni  jej  albo  nie  widzą,  albo 
postrzegają w niej siły ciemności. O takich przypadkach pisali Robert Monroe i  
Bruce Moen w swoich książkach.

Zdarzają  się  też  sytuacje  przeciwne  do  poprzednio  opisanej.  Żarliwa 
wiara  religijna  może  ułatwić  przejście  do  „lepszego  świata”  i  uruchomić 
zupełnie  niespodziewane  mechanizmy.  Przykładem  jest  przypadek  starszej 
kobiety, Sylwii, która krążyła prawie od roku po pokoju, w którym przebywała 
przed śmiercią i zakłócała sen swojego wciąż jeszcze żyjącego męża, śpiącego 
w tym pokoju, usiłując go obudzić, przez co nie mógł się on porządnie wyspać. 
Jego córka poprosiła,  by Bruce Moen pomógł mu rozwiązać te  problemy ze 
spaniem. Bruce, będąc w zmienionym stanie świadomości,  nawiązał ze zmarłą  
kontakt.  Udało  mu  się  ją  przebudzić  z  pośmiertnego  zamroczenia  i 
poinformować o jej rzeczywistym statusie:

„Sylwio, muszę ci coś powiedzieć... Nie żyjesz już w świecie fizycznym,  
Sylwio; umarłaś prawie rok temu...

– Jeśli nie żyję, to powinnam wiedzieć, co się stanie dalej – pomyślała  
na głos patrząc prosto na mnie.

Każda nowa myśl  dodawała  jej  sił.  Sylwia nie  zauważyła  jeszcze,  że  
zbliżała się ku niej jasna, promieniująca kula Światła, która zatrzymała się od  
niej w pewnej odległości, jakby czekając.

860 Robert Monroe, Dalekie podróże, Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 337-338.
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– Jeśli nie żyję, to Jezus powinien tu po mnie przyjść i zabrać mnie ze  
Sobą!

Kiedy  to  mówiła,  wyglądała  jak młoda,  zakochana  dziewczyna.  Była  
szczęśliwa oczekiwaniem, bo wiedziała bez żadnych wątpliwości, że On po nią  
przyjdzie. 

Potem zauważyłem, że nagle zdała sobie sprawę z obecności Światła,  
które zaczęło powoli zbliżać się ku niej. Wiedziała, kim jest owo Światło, a ono  
zaczęło  zmieniać  się.  Nie  była  to  już  kula,  ale  raczej  sylwetka  człowieka  
otoczonego światłem będącym nim. Zanim zatrzymało się przed Sylwią, Światło  
przemieniło  się  w  najlepszy  wizerunek  Jezusa  ze  szkółki  niedzielnej,  jaki  
kiedykolwiek widziałem.  Jego jaśniejące Światło opromieniało Sylwię.  A ona  
była najzwyczajniej w świecie szczęśliwa!

Unoszące się przed nią jasne, złocisto-białe światło dostosowało się do  
jej  wierzeń.  Radośnie  podeszła do niego.  Bez obawy chwyciła za rękę Tego,  
który przyszedł po nią. Powiedział coś do niej, a potem z uśmiechem na twarzy  
odwrócił się w kierunku, skąd przybył. Razem unieśli się w powietrze i powoli  
oddalili”.861

Opis ten, po jego opublikowaniu, wywołał wśród niektórych religijnych 
osób spory,  czy Sylwię  odwiedził  prawdziwy Jezus,  czy też  owa skąpana  w 
świetle  postać  była  tylko  jakąś  Jego symulacją.  Niektórzy nawet  sugerowali 
bluźnierstwo.  Ale  może  nie  jest  najważniejsze,  czy  było  tak,  czy  inaczej.  
Najważniejsze jest chyba to, że wiara Sylwii skutecznie zadziałała.

Zagadnienie śmierci jest dość często poruszane w twórczości filmowej.  
Jednak w przeważającej większości pokazywanie tego zdarzenia ogranicza się 
do obrazowego przedstawiania śmierci ciała, gdzie wspomagana komputerowo 
technika filmowa pomaga uzyskiwać niezwykle spektakularne efekty. Znacznie 
rzadziej pokazuje się proces przejścia z życia ziemskiego do życia niefizycznego 
i  porusza  się  problem  pośmiertnej  egzystencji,  a  jeśli  już  jakiś  filmowiec  
podejmuje się nakręcić taki film, to opiera scenariusz na wierzeniach religijnych 
lub ugruntowanych w danej kulturze przekonaniach i przesądach albo na czystej 
fantazji, nie zawsze zresztą traktując rzecz poważnie. Jest naprawdę mało takich  
filmów,  które  wykorzystują  opisy badań i  eksperymentów przeprowadzanych 
przez  takich  ludzi,  jak  Raymond  Moody,  Robert  Monroe,  Bruce  Moen  czy 
Carlos  Castaneda.  Należałoby  tu  wymienić  przykładowo  cztery  filmy 
przedstawiające rzecz w miarę  rzetelnie.  Pierwszym z nich jest  nakręcony w 
1999  roku  film  Szósty  zmysł,  w którym główną  rolę  zagrał  Bruce  Willis862. 

861 Bruce Moen, Podróż poza wszelkie wątpliwości, Limbus, Bydgoszcz, 2001, s.152-154
862 Szósty  zmysł,  tytuł  oryginalny  The Sixth  Sense,  Reż.  M. Night  Shyamalan,  w roli  głównej 

Bruce Willis,  USA, 1999.
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Wbrew tytułowi nie jest to film o telepatii  czy jasnowidzeniu. Film pokazuje  
przenikanie się  rzeczywistości fizycznej i tego, co w Instytucie Monroe określa 
się jako poziom 23. Opowiada on o cenionym psychiatrze (Bruce Willis), który 
został zastrzelony przez swojego byłego pacjenta, ale kompletnie nie zdaje sobie  
z tego sprawy.  Głównemu bohaterowi  filmu niemal  do końca wydaje  się,  że 
wciąż żyje  fizycznie.  Kręci  się w miejscach, w których przebywał za życia i  
usiłuje kontaktować się z różnymi osobami, ale bez rezultatu, co go zresztą nie 
zraża.  Wie, że nastąpiła w jego życiu jakaś zmiana, ale nie potrafi jej właściwie 
rozpoznać. Jednak to właśnie ta zmiana jest według niego powodem tego, że nie 
rozmawia z własną żoną. Nie wie, że nie może z nikim rozmawiać, bo nie ma  
już  ciała  fizycznego.  Jedyny  kontakt  słowny  nawiązuje  z  małym  chłopcem, 
który ma zdolność  postrzegania  osób zmarłych  i  komunikowania  się  z nimi.  
Spotyka się z nim dość często i usiłując mu pomóc, zaczyna nawet odgrywać 
wobec niego zawodową rolę psychiatry. Film został zmontowany w ten sposób, 
że  widz  początkowo nie  wie  o  tym wszystkim,  zaczyna  się  stopniowo  tego 
domyślać w miarę upływu czasu, ale dopiero zakończenie tego filmu przynosi  
mu pewność w tym względzie. Zmarły uświadamia sobie w końcu, że nie żyje, 
zaczyna  zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  że  świat  fizyczny  nie  jest  dla  niego 
właściwym miejscem i po mentalnym pożegnaniu się z żoną, odchodzi do innej 
rzeczywistości.

Drugi film to  Uwierz w ducha,  w którym główne role zagrali  Patrick 
Swayze,  Demi  Moore  i  Whoopi  Goldberg863.  Film  pokazuje,  jak  jakaś 
niezakończona  sprawa  na  Ziemi  może  zatrzymywać  na  niej  zmarłego. 
Zamordowany mężczyzna (Patrick Swayze), świadomy tego co się z nim stało, 
pozostaje w świecie fizycznym po to, by chronić swoją partnerkę (Demi Moore)  
przed  tym,  kto  go  zamordował.  Kontaktuje  się  ze   światem  fizycznym  za 
pomocą  uzdolnionego  medium  (Whoopi  Goldberg).  Gdy  jego  cel  zostaje 
osiągnięty i zbrodniarz zostaje unieszkodliwiony, po wzruszającym pożegnaniu 
z dziewczyną, odchodzi w światłość.

Trzeci  film ma tytuł  Między  niebem i  piekłem,  a  w rolach głównych 
wystąpili w nim między innymi Robin Williams, Annabella Sciora i Max von 
Sydof864.  Dzieło  to  dostało  Oscara  za  efekty  specjalne,  ale  to  nie  te  efekty 
stanowią o jego wartości. Jest to w zasadzie film fantasy, który jednak zawiera 
pewne realistyczne wątki oparte na obserwacjach eksploratorów niefizycznego 

863 Uwierz  w  ducha,  tytuł  oryginalny  Ghost,  reż.  Jerry  Zucker,  w  rolach  głównych  Patrick 
Swayze,  Demi  Moore,  Whoopi  Goldberg,  USA,  1990.   Film  oprócz  głównego  wątku 
demonstruje  również  pewne  niewielkie  zdolności  telekinetyczne,  jakie  są  możliwe  do 
opanowania przez ducha. 

864 Między niebem i piekłem, tytuł oryginalny  What Dreams May Come, reż. Vincent Ward, w 
rolach głównych Robin Williams, Annabella Sciora, Max von Sydof,  USA-Nowa Zelandia,  
1998
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świata. Sposób, w jaki pokazane są w nim zaświaty, w znaczący sposób odbiega 
od  dotychczasowych  standardów.  Produkcja  ta  nie  ujawnia  całej  prawdy  o 
rzeczywistości niefizycznej,  ani nawet jakiejś jej  części. Jednak autorom tego 
filmu  udało  się  dobrze  pokazać,  że  każdy  doświadcza  po  śmierci  tego,  co 
wybiera i czego oczekuje, że świat duchowy jest światem kreacji. Małżeństwo 
lekarza  (Robin  Williams)  i  malarki  (Annabella  Sciora)  doznaje  rodzinnej 
tragedii – ich dzieci giną w wypadku. Ale to nie koniec ciosów, jakie otrzymują  
od losu. Niebawem mąż, ginąc w kolejnym wypadku, również do nich dołącza,  
a po pewnym czasie żona z rozpaczy popełnia samobójstwo. Wszyscy pojawiają 
się  „po  tamtej  stronie”,  ale  każdy  gdzie  indziej.  Mąż  odnajduje  się  w 
wykreowanym przez siebie, ociekającym farbą świecie utworzonym z obrazów 
swojej żony. Przekonuje się, że obowiązują w nim zupełnie inne prawa, a nawet  
o tym, że potrafi go w dowolny sposób kreować i modyfikować. Nie jest jednak 
tam  uwięziony.  Może  przyjmować  gości,  może  też  się  przemieszczać  i 
odwiedzać  miejsca  innych  przebywających  tam istot  niefizycznych.  Według 
klasyfikacji Instytutu Monroe, znajduje się on na poziomie 27. Spotyka się tam 
ze swoimi poprzednio zmarłymi dziećmi, które jak każdy duch mogą przybierać 
dowolną  formę  i  które  początkowo  nie  ujawniają  mu  swojej  tożsamości, 
ukrywając się pod postacią innych osób. Chcą by sam je rozpoznał, co w końcu 
następuje. Będąc „po tamtej stronie” dowiaduje się on, że jego żona popełniła  
samobójstwo i że jest uwięziona w piekielnych obszarach zaświatów (według 
Instytutu Monroe jest to poziom 23). Jest zamroczona i mało świadoma. Targana 
strachem i poczuciem winy za to co zrobiła, kreuje wokół siebie przygnębiające 
otoczenie. Ponieważ mąż ją bardzo kocha, postanawia „zstąpić do piekieł” po 
to, aby ją uratować. Samobójczyni początkowo go nie rozpoznaje, ale w końcu 
udaje się mu ją odzyskać i przeprowadzić do świata światłości. Film kończy się 
ich ponowną inkarnacją na Ziemi, zaplanowaną tak, by się tam spotkali. 

Czwarty  film  jest  produkcji  brazylijskiej  i  ma  tytuł  Nasz  dom865.  
Podobnie jak poprzedni pokazuje różne warunki egzystencji dusz, które utknęły 
na niskich poziomach rzeczywistości niefizycznej oraz proces ich odzyskiwania, 
przenoszenia  na  poziom 27  i  duchowego  uzdrawiania.  Głównym  bohaterem 
filmu jest egoistyczny lekarz, który umiera w wyniku ciężkiej choroby i wskutek 
swojego  destruktywnego  nastawienia  oraz  negatywnego  myślenia  zostaje 
przyciągnięty do rzeczywistości niskiego poziomu zwanej „Umbral”, która jawi 
się mu jako coś w rodzaju czyśćca. Po bolesnych i przerażających przeżyciach  
zmienia  swoje  myślenie,  zaczyna  wzywać  pomocy  wyższych  sił  i  w  końcu 
zostaje  wysłuchany  i  przeniesiony  do  duchowego  miasta,  które  nazywa  się 
„Nasz  dom”  i  które  mieści  się  w  rzeczywistości  poziomu  27.  Tam zostaje 

865 Nasz dom – ekranizacja książki Chico Xaviera, scenariusz i reżyseria Wagner de Assis, w roli  
głównej Fernando Alves Pinto, produkcja brazylijska, 2010. Film dostępny  na płycie DVD.
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uleczony duchowo, odnajduje wewnętrzny spokój, poznaje nowych przyjaciół,  
zaczyna się rozwijać duchowo i pracować dla dobra innych. Tak jak każdy film 
o  zaświatach,  ten  również  nie  oddaje  całej  prawdy o  życiu  po  śmierci,  ale  
dobrze  pokazuje  pewne  typowe  etapy,  jakie  przechodzi  wielu  ludzi  po 
fizycznym zakończeniu swej egzystencji.

Czy możliwa jest powtórna śmierć?

W pytaniu tym chodzi o to, czy energia duchowa, która pozostaje po 
śmierci  ciała,  jest  niezniszczalna? A może to, co jest  określane jako dusza866 
ludzka, jest jednak śmiertelne i po jakimś czasie pobytu w zaświatach w końcu 
umiera? Inaczej mówiąc, czy po śmierci ciała fizycznego możliwa jest powtórna 
śmierć tego, co tę śmierć przetrwało? 

Postawione  pytanie  jest  zasadne,  ponieważ  przekonanie  o  drugiej 
śmierci istniało w niektórych religiach, między innymi u ludów germańskich i w 
Skandynawii. Było również żywe w religii wedyjskiej867, gdzie nawet bogowie 
musieli  zapalać  ofiary  aby  ujść  śmierci.  Również  zwykły  śmiertelnik  mógł 
umrzeć  po  raz  drugi,  nie  doczekawszy  kolejnego  wcielenia.  Zdarzenie  to 
nazwano punarmrytiu (ponowna śmierć) i uchodziło za wielkie nieszczęście. Od 
tego mogło uwolnić jedynie składanie ofiary z ognia. W Apokalipsie św. Jana 
[20,14]  i  [21,8]  także  jest  mowa  o  drugiej  śmierci868,  która  miałaby  być 
ostateczną zapłatą za grzech.

Kilku badaczy rzeczywistości niefizycznej, między innymi Bruce Moen, 
porusza to zagadnienie. W świetle tych wypowiedzi, odpowiedź na postawione 
pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od perspektywy z jakiej rozpatruje się ten  
problem.  Z  jednej  strony  jest  niewątpliwe,  że  energia  duchowa  jest  
niezniszczalna, więc powtórna śmierć rozumiana jako unicestwienie tej energii  
jest  niemożliwa.  Ale  z  drugiej  strony  jesteśmy  nie  tylko  energią,  jesteśmy 
również informacją. Rzeczywistość duchowa to świat wolności woli i jeśli ktoś 
pragnie  tam samounicestwienia,  to  w  pewnym  sensie  może  to  zrealizować. 
Oczywiście ów ktoś nie może zniszczyć energii, która go tworzy, bo wszelka 

866 Niektórzy filozofowie rozróżniają trzy pojęcia,  ciało,  duszę i ducha.  Według nich dusza to 
ludzka psychika, a duch jest tym, co łączy człowieka z Bogiem. W niniejszym opracowaniu 
duszę rozumie się jako wszystko to, co nie jest ciałem, jako esencję energetyczną człowieka.

867 Religia  wedyjska  to  dawna  religia  Indów  w  epoce  klasycznej,  której  początki  sięgają 
starożytności.  Współczesny hinduizm jest zbudowany na podłożu tej religii,  ale się od niej  
różni.

868 „A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. Jeśli  
się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. [Ap. 20, 14]. 
Także i dalej: „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy,  
bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest  
śmierć druga”. [Ap. 21, 8].
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energia jest niezniszczalna, a zasada zachowania energii obowiązuje wszędzie,  
zarówno  w  świecie  materialnym  jak  i  w  świecie  ducha.  Jednak  energia 
niefizyczna  charakteryzuje  się  tym,  że  jest  wysoko  zorganizowana,  że  jest  
nośnikiem złożonej  informacji  tworzącej  osobowość  każdego energetycznego 
bytu i zawierającej całą pamięć o nim. A pamięć można wykasować. A zatem 
jeśli czyjąś wolą jest popełnić duchowe samobójstwo, to może to uczynić w tym 
sensie,  że traci  wszelką pamięć o tym kim był,  czego doświadczył  i  zaczyna 
wszystko od początku, tworząc mozolnie, od zera, nowy byt, nowe istnienie 869. 
Przypomina  to  trochę  wyresetowanie  komputera.  Ale  dlaczego ktoś  chciałby 
samounicestwienia? To tylko ów ktoś mógłby wyjaśnić. Można tylko próbować 
się  domyślać,  że  być  może  nie  był  zadowolony z  uczynionych  przez  siebie 
postępów lub że zbyt mało było w jego niefizycznym życiu miłości870.

 Według Bruce'a Moena możliwa jest  jeszcze inna sytuacja,  w której 
następuje coś w rodzaju powtórnej śmierci. Czasami bywa tak, że ktoś, poprzez 
swoje życiowe wybory, zostaje po fizycznej śmierci przyciągnięty do jednego z 
niskich  poziomów  niefizycznych,  których  energetyka  jest  niemal  całkowicie 
pozbawiona Czystej Bezwarunkowej Miłości. Taka osoba odcina się całkowicie 
od jej  doświadczania  i  wyrażania.  Bruce Moen pisze,  że „CBM jest  energią  
wszechświata,  siłą  napędową  odżywiającą  wszystkie  świadomości,  energią,  
która naprawdę  żywi  ciało,  umysł  i  ducha.  To tak,  jakby  ktoś  odciął  się  od  
źródła pokarmu. Nie mogąc już doświadczać i wyrażać CBM, osoba taka nie  
jest odżywiana energią, jej świadomość zaczyna się rozpadać”871. Oczywiście 
zaświatowe siły robią wszystko, żeby taką istotę uratować. Jednak czasem się to 
nie udaje, choć zdarza się to tak sporadycznie, że prawie nigdy. Ma to miejsce 
tylko wtedy, gdy ktoś się całkowicie zamyka, odcinając się zupełnie od miłości i 
nie dopuszczając do siebie żadnej pomocy.  Wówczas stopniowa dezintegracja 
świadomości  prowadzi  w  końcowym rezultacie  do  całkowitego  rozproszenia 
energii, utraty złożonej informacji składającej się na osobowość i do przejścia  
tej energii w stan, w którym nie tworzy już złożonej struktury. Staje się energią  
surową, niezorganizowaną i powiększa zasoby takiej energii we wszechświecie.  
Może być ponownie wykorzystana, aby zacząć wszystko od początku. Taki stan 

869 Nie ma jednak całkowitej  pewności,  że jest  to sytuacja nieodwracalna,  ponieważ gdzieś w 
kosmicznych rejestrach mogą być przechowywane kopie zapasowe tej informacji. 

870  Samobójstwo można próbować  popełnić  również  podczas pobytu  w którymś z  piekieł  na 
poziomie 24-26 (rezydenci tam zamieszkujący niekiedy wierzą, że prowadzą śmiertelne życie),  
ale  nie  wynika  ono  wtedy  z  pragnienia  samounicestwienia,  ale  z  pragnienia  zakończenia 
cierpień. Nie następuje wówczas trwałe wykasowanie pamięci, ale zwykłe zapomnienie. Taka 
osoba po dokonaniu samobójstwa wówczas najczęściej powraca do piekła, z którego usiłowała  
się w ten sposób wydostać,  ale zwykle nie  pamięta swojego poprzedniego tam pobytu  ani 
samego  samobójstwa.  Przypomnienie  sobie  tego  faktu  jest  dla  tej  osoby  lekcją,  że 
samobójstwo nie jest właściwym rozwiązaniem.

871 Bruce Moen, Podróż do ojca ciekawości,  Manawa, Wrocław, 2007, s. 184.
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odcięcia się od miłości wydaje się być czymś, co w chrześcijaństwie określa się  
jako  „grzech  przeciwko  Duchowi  Świętemu”,  który  zgodnie  z  obowiązującą 
dogmatyką nie może być wybaczony872. 

Czy istnieje szatan?

W judaizmie i chrześcijaństwie koncepcja diabła czy szatana ma swoje  
doniosłe miejsce. Jest  to, według tych religii, symbol zła, upadły anioł, który 
sprzeciwił się Bogu, za co został wtrącony do piekła. Jest „wielkim oszustem”, 
który  usiłuje  kusić  ludzi  do  grzechu,  a  nawet  opętać  ich  i   zawładnąć  ich 
duszami.  W  ludowych  wierzeniach  wyobraża  się  go  jako  istotę  z  rogami, 
ogonem i kopytami.

W  kościele  katolickim  szatan  wciąż  odgrywa  znaczącą  rolę  i  obok 
piekła jest jednym z głównych źródeł lęku jego wyznawców. Przypisuje mu się 
sprowadzanie ludzi na złą drogę i obwinia się go o wszelkie nieszczęścia, jakie 
ludzi  spotykają,  nawet  o  rozpad  małżeństwa873.  Ostrzega  się  przed  jego 
przewrotnością, przed tym, że może zwodzić ludzi i podszywać się pod kogoś, 
kim nie jest. Niektórzy przypisują mu nawet posiadanie wielkiej mocy, może nie 
tak  wielkiej  jak  moc  boska,  ale  na  tyle  dużej,  żeby  był  zdolny  do 
przeciwstawiania się Bogu, a nawet do prowadzenia z Nim wojny.

Co na temat  szatana sądzą eksploratorzy zaświatów? Robert  Monroe 
twierdził, że mimo iż przez wiele lat odwiedzał „tamtą stronę rzeczywistości”, 
nigdy szatana nie spotkał. Ani pod postacią  ludowego diabła z rogami, ogonem 
i kopytami, ani też pod postacią przewrotnego Mefistofelesa, który chciałby go 
błyskotliwymi  słowami  i  kuszącymi  obietnicami  omamić,  by  zaprzedał  mu 
duszę.  Spotykał  za  to  na  niskich  poziomach  niefizycznego  świata  istoty 
zagubione, niekiedy nawet prymitywne i zdegenerowane, przed którymi musiał 
się  czasem chronić.  Niektóre  z  tych  istot  można  by próbować  określić  jako 
demoniczne,  ale  nie  jest  to zbyt  dobre określenie,  bo nie  ma w nich żadnej  
wielkiej mocy przypisywanej  demonom, nie mają też żadnego złowieszczego, 
perfidnego planu działania. Są to mało świadome egzystencje niefizyczne, które 
po śmierci nie znalazły w sobie dość siły by trafić tam, gdzie trafić powinny.  
Boją  się świata światłości  i  mimo, że nie mają  już ciał  fizycznych,  nie chcą 
pójść  dalej,  ale  trzymają  się  kurczowo ziemskiej  egzystencji.  Nie  mogąc  jej  

872 Nie może być wybaczony nie dlatego, że jest niewybaczalny, ale dlatego, że ktoś, kto odcina 
się  od  miłości,  zrywa  łączność  z  Duchem  Świętym  i  nie  jest  wtedy  w  stanie  takiego 
wybaczenia  przyjąć.  Trzeba  jednak  zaznaczyć,  że  przedstawiono  tu  prywatną  interpretację 
grzechu przeciw Duchowi Świętemu. W kościele katolickim obowiązuje zupełnie inna jego 
wykładnia.

873 Pod koniec października 2013, w jednym z programów telewizji publicznej była mowa o tzw.  
„egzorcyzmach małżeńskich”.
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kontynuować  we  własnym ciele,  usiłują  oddziaływać  na  żyjących  fizycznie,  
podsuwać  im  złe  myśli,  a  nawet  czasem  zawładnąć  ich  ciałami.  Są 
zestresowane, złe na sytuację, w jakiej się znalazły i w ten sposób rozładowują  
swą złość. Biedne, cierpiące dusze, w których trudno doszukać się diabła i które  
nie mają takiej mocy, aby mogły ludziom w znaczący sposób zaszkodzić.

 Chociaż Bruce Moen używał określenia „piekło” i wprowadził pojęcie 
szatana, jednak nadał im zupełnie inne znaczenia niż te, które są powszechnie 
używane. Według niego po tamtej stronie istnieją terytoria systemów przekonań 
(poziom 24, 25, 26), z których niektóre mogą odpowiadać wyobrażeniom nieba 
lub piekła, chociaż nikt nie jest w nich umieszczony na wieczność. Ich cechą 
charakterystyczną jest  to, że chociaż w każdym z nich przejawia się swoista  
energetyka  związana  z  określonymi  przekonaniami,  to  niewiele  jest  w  niej  
Czystej Bezwarunkowej Miłości. W piekłach jest tej miłości szczególnie mało,  
a  w ich  centrach  nie  ma  jej  prawie  wcale.  Szatan  jest  stałym mieszkańcem 
centrum danego piekła,  który pełni  rolę  jego  lidera  czy przywódcy.  Aby tej 
pozycji  nie  stracić,  musi  być  najbardziej  ze  wszystkich  bezwzględny  i 
przebiegły.  Potrzebuje  wciąż wygrywać  z innymi  w walce  o  tę  pozycję.  Na 
przykład w piekle złodziei wszyscy rezydenci prowadzą ze sobą tego rodzaju  
gry,  w których w rozmaity,  przemyślny sposób okradają  innych,  samemu nie 
dając się okraść. Szatanem w takim piekle jest ten, który zawsze wygrywa. Nie 
ma  w nim prawie  wcale  miłości.  Bycie  szatanem jest  indywidualną  klęską,  
ponieważ nie jest  on zdolny samodzielnie się z tego wybawić, a w stanie, w 
jakim się znajduje,  jest niezwykle trudno mu pomóc. Mimo, że świat światłości  
robi wszystko co tylko możliwe, aby go z tego piekła wyrwać, czasami się to nie  
udaje,  choć zdarza się to niezmiernie rzadko. Trwałe odcięcie się od miłości 
powoduje,  że  jego  świadomość  zaczyna  się  stopniowo  dezintegrować, 
doprowadzając w końcu do unicestwienia jego indywidualności. Przemienia się 
w  mgłę  surowej,  niezorganizowanej  energii.  Oczywiście  tak  zdefiniowany 
szatan nie jest w stanie zagrozić Ziemi i Ziemianom. Nie należy się go więc bać,  
ale raczej mu współczuć i ubolewać nad jego losem.

Jest  jeszcze  jeden  aspekt  tej  sprawy.  Oczywiście,  zgodnie  z 
doświadczeniami  badaczy  niefizycznego  świata,  taki  szatan,  jak  go  malują  
kościoły i jaki występuje w ludzkich wierzeniach, nie istnieje. Ale w zaświatach 
myśl ma siłę twórczą i każdy może wykreować to, w co wierzy, co sobie umyślił 
czy wyobraził. Może więc sobie wytworzyć szatana w dowolnej, wyobrażonej 
przez siebie postaci i postrzegać go jak coś zupełnie realnego. Może też w ten 
sposób  powołać  do  istnienia  każde  inne  przerażające  monstrum.  Takie 
przypadki  opisał  Bruce  Moen  w  swoich  książkach.  Przykładem  może  być 
pewien starszy człowiek, który wykreował sobie Banshee – przerażającą postać  
zaczerpniętą  z  irlandzkich  legend.  Inna  zmarła  kobieta,  Gloria,  postrzegała 
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usiłującego  jej  pomóc  Bruce'a  Moena  jako  wysłannika  szatana.  Dokładniej,  
zamiast  niego  widziała  „Psy  Piekieł”.  Ilekroć  próbował  się  do  niej  zbliżyć,  
tylekroć uciekała od niego z krzykiem i przerażeniem. „Gdzieś w wierzeniach  
Glorii znalazło się miejsce na hordę złych, wściekłych psów wałęsających się  
po krainie Życia po Śmierci. Były one posłańcami Szatana, miały złapać duszę  
zmarłego  i  zawlec  ją  do  Piekła,  gdzie  ich  Pan  mógł  ją  rozszarpać  na  
kawałeczki.  Tym  właśnie  dla  niej  byłem,  przerażającą  hordą  psów,  które  
przyszły, aby zawlec ją do Szatana.  Ucieleśniałem jej najgorsze koszmary!  Jej  
przerażenie nałożyło na mnie maskę Psów Piekieł”874.

W  literaturze  dotyczącej  życia  po  śmierci  zgodnie  podkreśla  się,  że 
pojęcie  piekła  i  szatana  spowodowało  wiele  zła,  wiele  niewyobrażalnych 
cierpień  ludzi,  którzy  umierając,  mieli  coś  na  sumieniu  i  których  ogarniał  
paniczny strach przed tym, że szatan zabierze ich duszę do piekła. Ci, którzy 
takie  nauki  nadal  głoszą  żywym,  powinni  sobie  zdawać  sprawę  z  wielkiej  
odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Prawdopodobnie jednak wielu z nich  nie 
da się nakłonić do zaniechania głoszenia tych nauk, ponieważ są oni głęboko 
przekonani  o  ich  słuszności,  a  o  skutkach swoich  działań  będą  mieli  szansę 
dowiedzieć się dopiero po swojej własnej śmierci.

Znaczenie śmierci w ziemskim systemie życia

Zagadnienie  śmierci  rozpatrywane  w  szerszym  kontekście  wiąże  się 
nierozerwalnie z kwestią Genesis. Według wierzeń wywodzących się z kultury 
judeo-chrześcijańskiej  początkowo  nie  było  śmierci,  która  zaistniała  dopiero 
wtedy,  gdy  protoplaści  rodu  ludzkiego  zgrzeszyli.  Wówczas  to  nastąpiło 
wygnanie  z  raju  i  skazanie  wszystkich  na  krótkie,  jednokrotne  życie,  gdzie 
ludzie  rodzą  się  w  bólu  i  w  bólu  umierają.  Śmierć,  zgodnie  z  tymi 
przekonaniami, stała się czymś ostatecznym – zapłatą za grzech pierworodny. 
Życie na Ziemi w trudzie i cierpieniu kończące się zgonem nie było początkowo 
planowane,  ale  zaistniało  jako  owoc  nieposłuszeństwa.   Stało  się  swojego 
rodzaju próbą, testem czy egzaminem, którego wynik jest ustalany wraz z jego 
zakończeniem. Z uwagi na niepewność tego wyniku śmierć jest tu postrzegana 
negatywnie, jako coś nienormalnego, nienaturalnego, co u wielu budzi lęk, a u 
niektórych nawet przerażenie.

Jednak niektóre  systemy religijne,  a  także wielu myślicieli  i  badaczy 
„tamtej  strony  życia”  ma  do  istnienia  w  świecie  fizycznym  zupełnie  inne, 
bardziej entuzjastyczne podejście. Religia wedyjska afirmowała życie. Mimo że 
hinduizm  współczesny  stał  się,  pod  wpływem  buddyzmu,  trochę  bardziej 
pesymistyczny, to jednak śmierć nadal nie jest traktowana tu jako nieszczęście – 

874 Bruce Moen, Podróż poza wszelkie wątpliwości, Limbus, Bydgoszcz, 2001, s. 323-324.
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służy  ona  jedynie  do  rozdzielania  kolejnych  inkarnacji.  Obecnie,  wbrew 
chrześcijańskim poglądom, tego co stało się na początku dziejów niektórzy nie 
nazywają  nawet  “grzechem  pierworodnym”,  ale  “pierworodnym 
błogosławieństwem”,  jak  na  przykład  Neale  Donald  Walsh,  który  alegorię 
Genesis  zawarł  między  innymi  w  “Przypowieści  o  duszyczce  i  słońcu”875. 
Zgodnie  z  nią  celem  ziemskiej  egzystencji  jest  samopoznanie  za  pomocą 
najrozmaitszych  doświadczeń  życiowych,  a  śmierć  je  tylko  rozdziela  i 
umożliwia zaistnienie kolejnych z nich. Robert Monroe w drugiej części swej 
trylogii  zatytułowanej   “Dalekie podróże”, w rozdziale “Zasłyszana historia”, 
przedstawił inną alegorię odnoszącą się do powstania ziemskiego systemu życia. 
Zgodnie  z  jego  przekazem,  celem istnienia  na  Ziemi  jest  odbycie  pewnego 
procesu,  w  przebiegu  którego  istoty  żyjące  na  tej  planecie,  rodząc  się  
wielokrotnie w ciałach materialnych,  stają się początkowo odbiorcami, potem 
przekaźnikami  a  na  koniec  potężnymi  generatorami  energii  miłości. 
Absolwenci,  opuszczający  już  na  zawsze  ten  świat,  świecą  według  niego 
oślepiająco  białym  światłem.  Śmierć z  tego  punktu  widzenia  jest  czymś 
pozytywnym,  ponieważ  umożliwia  zakończenie  jednego  życia,  po  to,  aby 
możliwe było rozpoczęcie następnego, w celu kontynuowania procesu rozwoju 
duchowego. Neale Donald Walsh pisał wręcz, że „...to, co zwiecie śmiercią, to  
najcudowniejsza rzecz, jaka się może komuś przytrafić...”876.

Tak  więc  część  myślicieli  uważa,  że  powstanie  świata  fizycznego 
usytuowanego w czasoprzestrzeni to coś złego, a inni głoszą przeciwne teorie. 
Mówią, że Bóg pragnie rozwijać się, rozprzestrzeniać, a wszechświat materialny 
służy mu do empirycznego samopoznania.  Zgodnie  z tymi  teoriami  jesteśmy 
jego kreacjami, które z nim współpracują i współuczestniczą w tym procesie.  
James877 pisze wprost o swojego rodzaju partnerstwie “Beze mnie nie możecie  
istnieć,  a  ja  bez  was  nie  mogę  się  rozwijać”.  Według  tych  koncepcji  świat 
fizyczny  jest  czymś  w  rodzaju  szkoły  intensywnego  uczenia  się  poprzez 
doświadczenie.  Oczywiście,  czasami to doświadczenie jest  bolesne,  okrutne i  
przerażające, ale niekiedy również pasjonujące, piękne i wspaniałe. Końcowym 
efektem tej  nauki  ma  być  dla  ludzi  uwolnienie  się  od  nałożonych  blokad  i  
ograniczeń, czyli to, co różne religie nazywają zbawieniem i powrót „do domu”, 
ze  zgromadzoną  w  przebiegu  kolejnych  wcieleń  energią  Czystej,  
Bezwarunkowej  Miłości  i   zasobami  nowej  wiedzy empirycznej.  Są to  dary,  
jakie każdy składa dla dobra całości. 

875 Przypowieść ta jest zawarta, w dwóch częściach, w Księdze 1 i Księdze 3 Rozmów z Bogiem.  
Została również wydana w postaci niezależnej książeczki.

876 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem księga 2, Limbus, Bydgoszcz, 1998, s. 64
877 Mowa o tym na stronie www.wingmakers.com. 

http://www.wingmakers.com/
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 Trzecia grupa skłania się ku pośredniemu stanowisku, zgodnie z którym 
założenia dotyczące stworzenia ziemskiej  szkoły życia były wzniosłe,  ale nie 
wszystko  poszło  zgodnie  z  oczekiwaniami.  Ale  nie  z  powodu  przewrotnej 
działalności  jakiegoś  “Złego”.  Stało  się  to  wskutek  czegoś,  co  można  by 
porównać  do  bawienia  się  dzieci  zapałkami,  które  są  nieświadome 
niebezpieczeństw  z  tym  związanych  i  które  nie  zdają  sobie  sprawy  z 
nieodwracalności  pewnych  wydarzeń.  Niewłaściwe  użycie  wolnej  woli 
spowodowało  powstanie  pewnych  wypaczeń  i  to  zarówno  w  wymiarze 
fizycznym,  jak  i  w  niższych  wymiarach  niefizycznych.  Całkowita  amnezja,  
obejmująca  ludzi  przebywających  na  planie  ziemskim  i  dotycząca  ich 
duchowego pochodzenia, zaowocowała między innymi oddzieleniem się ludzi 
od  siebie,  zawężeniem  ich  świadomości  i  jej  zamknięciem  w  obrębie  ego, 
wypaczeniami  postrzegania  rzeczywistości,  nadawaniem  znaczenia  rzeczom, 
które nie mają znaczenia, ustanawianiem celów, które nie warte są realizacji,  
powstawaniem  różnych  pragnień  i  żądz  zorientowanych  głównie  na 
zaspakajanie  zmysłów  fizycznych  oraz,  co  najgorsze,  silnym,  niewolniczym, 
wręcz  narkotycznym  przywiązaniem  do  ziemskiego  systemu  życia,  które 
uniemożliwia jego opuszczenie i wymusza kolejne inkarnacje. 

Ta  trzecia  grupa  myślicieli  nie  jest  nastawiona  do  świata  ani  zbyt 
entuzjastycznie, ani też zbyt krytycznie, postrzegając procesy życia i śmierci w 
sposób bardziej neutralny. Śmierć nie jest tu ani niczym dobrym, ani złym. Jest 
to po prostu  zmiana miejsca pobytu. Przeplatanie się życia i śmierci jest dla 
prawidłowego  funkcjonowania  ziemskiego  systemu  życia  konieczne,  bo 
zapewnia  to  różnorodność  indywidualnych  doświadczeń  poprzez  wielość 
inkarnacji. Bez tego nie mógłby on w ogóle prawidłowo działać. A że powstały 
różne wypaczenia  w działaniu tego systemu,  a ilość  cierpień na tym świecie  
wydaje się przekraczać pewną akceptowalną miarę, to już zupełnie inna sprawa.

****

Śmierć jest więc dla każdego tym, za co ją uważa .  Dla ateisty jest 
końcem  wszystkiego,  a dla wierzącego w  rzeczywistość  niefizyczną  jest 
często nadzieją na lepsze jutro. Dla jednych może być czymś niepożądanym, 
dla innych czymś upragnionym, u jednych może wzbudzać strach, innym może 
przynieść  koniec  cierpień.  Dla  niektórych  jest  tabu.  Dla  ciała  jest 
zakończeniem jego funkcjonowania, a dla duszy  jest przejściem do innego 
wymiaru. Dla wieczności w ogóle nie istnieje. Jednak dla każdego żyjącego w 
tym  pełnym  niepewności  świecie  fizycznym  jest  jedynym  nieuniknionym 
wydarzeniem, które na pewno kiedyś nastąpi. Tak pewnym jak to, że po nocy 
następuje  świt.  Tak nieodwołalnym jak to,  że gdy sen się  kończy,  następuje  
przebudzenie. Należałoby więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto bać 
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się rzeczy nieuniknionej, która dla jednych jest tylko uśnięciem na wieczność, a 
dla innych przebudzeniem do nowej rzeczywistości?
Hasło opracowano w 2013 roku. Powrót do spisu treści.

Świadomość
Chyba nie ma innego pojęcia o tylu znaczeniach i tak często używanego, 

w tylu różnych dziedzinach. Jest to jedno z ważniejszych pojęć psychologii, ale 
nie jest  również obce filozofii. Pojęcie świadomości  jest  również używane w 
różnych dziedzinach kultury,  a zwłaszcza literatury,  do tego pojęcia odwołują 
się również księża, prawnicy, artyści, publicyści. Jest ono również używane w 
życiu codziennym, bowiem świadomość jest to coś takiego, co każdy ma i czego 
doświadcza w każdej świadomej chwili swego życia. 

Wielu  myślicieli,  od  czasów  starożytnych  aż  po  czasy  dzisiejsze, 
próbowało znaleźć odpowiedź na pytanie: „Czym jest świadomość?”. Nikomu 
nie udało się wyjaśnić jednoznacznie tej kwestii. Zdarzały się nawet odpowiedzi  
sprzeczne,  np.  materialiści  twierdzili,  że  świadomość  jest  funkcją  materii,  a  
idealiści  subiektywni  głosili,  że to materia  jest  funkcją  świadomości.  Religie 
kojarzyły to słowo z duszą, a nauka – z przetwarzaniem informacji. Niektórzy 
wiązali  świadomość  tylko  z funkcjonowaniem  mózgów,  inni  widzieli 
świadomość  w każdej  cząstce  materii.  Behawioryści  w  ogóle  ignorowali  to 
pojęcie  badając  wyłącznie  zachowania.  Do  tej  pory  nie  istnieje  również 
jednolita definicja świadomości,  pewni filozofowie nawet twierdzą, że należy 
zrezygnować z jej definiowania i potraktować jako „pojęcie pierwotne”878.

Spróbujmy  więc  przyjrzeć  się  własnej  świadomości.  Introspekcja 
wskazuje  na  to,  że  próbując  określić  werbalnie  to  pojęcie,  zawsze  w końcu 
dochodzimy  do  czasownika  „być”  we  wszystkich  możliwych  osobach.  Być 
świadomym,  to  zdawać  sobie  sprawę  z  tego  co  jest.  To  postrzegać,  czuć, 
myśleć,  pamiętać  i  przez  to  wiedzieć.  To  stwierdzić,  że  „ja  jestem”,  „my 
jesteśmy, „świat jest”. To postrzegać, że się postrzega, to wiedzieć, że się wie, 
to czuć, że się czuje, to pamiętać, że się pamięta. To myśleć, że się myśli i przez 
to wiedzieć, że się jest. Kartezjusz wyraził to w następujących słowach: „Cogito 
ergo sum” (Myślę więc jestem). Zatem świadomość to także samoświadomość, 
czyli świadomość, że jest się świadomym.  

878 Pojęcia pierwotnego nie definiuje się, bo spowodowałoby to tzw. błąd „błędnego koła”. Jego  
sens  wyjaśnia  się  poprzez  praktyczne  zastosowanie.  Przykładami  pojęć  pierwotnych  w 
mechanice są masa, czas i odległość. 
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Na  działanie  świadomości  składa  się  kilka  funkcji,  z  których 
najważniejsze to  postrzeganie, pamiętanie, przetwarzanie i wyrażanie. Obecnie 
omówimy je po kolei.

Postrzeganie  to  podstawowy  składnik  świadomości,  bez  którego  nie 
mogłoby być  pozostałych.  Nie  chodzi  tu  tylko  o  wrażenia  zmysłowe,  ale  o 
postrzeganie  tego  co  wewnątrz,  a więc  własnych  myśli  i  własnych  uczuć. 
Właściwe postrzeganie wiąże się ze skupieniem uwagi na tym co postrzegamy, 
przy czym skupienie to może być czasem tak wielkie, że nie zauważa się nic 
ponadto. Typowym przykładem, będącym przedmiotem anegdot, jest zamyślony 
profesor.  Uwaga  może  być  również  podzielna,  obejmując  kilka  punktów 
skupienia,  co umożliwia  robienie  wielu rzeczy na raz.  Np. można prowadzić 
samochód i jednocześnie rozmawiać z kimś, co prawie każdy potrafi. Bywają  
również ludzie którzy mogą robić pięć lub więcej rzeczy na raz. Tacy ludzie są 
jednak rzadkością. 

Pamiętanie,  to  drugi  nieodzowny  element  świadomości.  Każde 
spostrzeżenie,  aby mogło być  przetwarzane, musi  być  przedtem zapamiętane. 
Jeżeli  nie zapamiętamy tego,  co widzimy,  to tak jakbyśmy tego w ogóle nie  
widzieli. Przekonują się o tym ludzie, którzy otrzymali silny cios w głowę, w 
wyniku którego stracili przytomność. Po jej odzyskaniu często mają „przerwę w 
życiorysie”  i  nie  pamiętają  tego  co  wydarzyło  się  w okresie  kilkudziesięciu  
minut  od  uderzenia879.  Indywidualną  pamięć  ludzką  można  podzielić  na 
chwilową, krótkotrwałą i długotrwałą. Pamięć chwilowa obejmuje to, co działo 
się w czasie kilku ostatnich sekund (zwykle są to 2 – 3 sekundy).   To co się w 
niej aktualnie znajduje jest odbierane jako teraźniejszość. Pamięć krótkotrwała 
dotyczy bliskiej przeszłości, tj. przedziału czasu rzędu kilkudziesięciu minut od 
chwili  obecnej.  Odgrywa  ona  kluczową  rolę  w przetwarzaniu  informacji 
bieżących napływających do świadomości, jest więc podstawą funkcjonowania 
świadomości.  Pamięć  długotrwała  to  pamięć  dalekiej  przeszłości.  W  niej 
przechowujemy wszystko to, czego doświadczyliśmy w ciągu życia. Odgrywa 
ona również ważną rolę w działaniu świadomości, ponieważ z tej pamięci także 
korzystamy  podczas  przetwarzania  informacji  (przypominanie)  oraz 
wprowadzamy tam dane (zapamiętywanie). Świadomość posługuje się pamięcią 
długotrwałą jak biblioteką, do której w razie potrzeby sięga. 

Przeważająca  większość  naukowców  wiąże  lokalizację  pamięci 
świadomej  z  układem  nerwowym,  a  przede  wszystkim  z  mózgiem.  Nie 
wyklucza  się,  że  jakieś  formy  pamięci  mogą  być  zlokalizowane  w  innych 

879 Dzieje  się  to  dlatego,  że  źródłem  pamiętania  niedawnych  wydarzeń  jest  tzw.  „pamięć 
krótkotrwała”. Trwałe zapamiętywanie następuje poprzez przeniesienie informacji z „pamięci 
krótkotrwałej”  do  „pamięci  długotrwałej”.  Dziura  w  pamięci  powstaje,  ponieważ  proces 
konsolidacji śladu pamięciowego zostaje zakłócony wskutek uderzenia w głowę.
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organach, chociaż zapewne nie dotyczy to pamięci świadomej. Ważne, chociaż 
nie  uświadomione  informacje,  są  zapisane  w każdej  komórce  (wiodącą  rolę 
pełni  tu  kwas  dezoksyrybonukleinowy -  DNA).    Niektórzy badacze  jednak 
podejrzewają,  że  nie  tylko  ciało  materialne  jest  nośnikiem  informacji,  ale 
również  otaczające  go  pole.  W normalnych  warunkach  świadomość  ma 
niewielki  dostęp  do  tych  informacji.  Jednak,  w  zmienionych  stanach 
świadomości,  które  występują  pod  wpływem  niektórych  narkotyków,  w 
hipnozie, podczas medytacji, lub czasem spontanicznie, można uzyskać dostęp 
do tych zasobów pamięciowych. Niektórzy nawet idą jeszcze dalej i twierdzą, że 
oprócz  pamięci  indywidualnej  istnieje  jeszcze  we  wszechświecie  pamięć 
zbiorowa,  zwana  niekiedy  „Kroniką  Akaszy”,  w  której  przechowywana  jest  
wszelka  wiedza,  w  tym  cała,  niezafałszowana  historia  wszechświata,  we 
wszelkich szczegółowych jej aspektach. 

Następną  składową  świadomości  jest  przetwarzanie  informacji. 
Funkcjonowanie  człowieka  można  porównać  do  działania  wielkiego, 
wielozadaniowego  superkomputera,  do  którego  stale  napływają  różne 
wiadomości  z  zewnątrz  i  od  wewnątrz,  które  są  porównywane  z danymi 
przechowywanymi  w pamięci,  a  następnie  przetwarzane w myśl  określonych 
programów.  Rezultaty  przetwarzania  informacji  mogą  być  zapamiętane  lub 
przybrać  postać  decyzji,  na  podstawie  których  są  wysyłane  odpowiednie 
rozkazy do  organów wykonawczych.  Procesów przetwarzania  informacji  jest 
bardzo wiele, tak jak wiele jest nośników informacji. Są to nie tylko impulsy 
nerwowe, ale również sygnały przekazywane drogą chemiczną, czy komunikacji  
międzykomórkowej  (hormony,  neurotransmitery,  itp.).  Są  również  teorie 
głoszące, że organizm to nie tylko ciało będące zbiorem komórek, ale także i  
pole biologiczne, o nie zbadanej dotąd przez naukę naturze, które integruje cały 
organizm i pełni rolę nadrzędną w przetwarzaniu informacji. 

Przetwarzanie  informacji  to  głównie  analiza  napływających  danych, 
porównywanie wyników z wzorcami przechowanymi w pamięci, dokonywanie 
wyborów  według  określonych  kryteriów  i  podejmowanie  decyzji.  Niekiedy 
przetwarzanie informacji przybiera postać tzw. „sprzężenia zwrotnego”, dzięki 
któremu możliwa jest kontrola i sterowanie wieloma funkcjami organizmu czy 
stabilizacja pewnych parametrów. Typowymi przykładami są chodzenie, jazda 
na  rowerze,  prowadzenie  samochodu,  utrzymywanie  stałej  temperatury ciała, 
itp. Nie wszystkie przejawy przetwarzania informacji są uświadamiane, część z 
nich stanowią czynności automatyczne organizmu. Nie uświadomione na ogół 
procesy informatyczne dotyczące funkcji  podstawowych organizmu odbywają 
się  dzięki  programom  wrodzonym  (zawartym  prawdopodobnie  w  ludzkim 
DNA). Jednak nie da się wykluczyć, że człowiek jest w pewnym stopniu zdolny 
do  zmian  i modyfikacji  tych  programów.  Wszystkie  wyższe,  uświadomione 
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funkcje  ludzkiego  organizmu  podlegają  stałym  zmianom,  dzięki  zdolności 
uczenia się i samoprogramowania.  

Jednym  z  najważniejszych  świadomych  sposobów  przetwarzania 
informacji  jest  myślenie.  Niektórzy  myślenie  wręcz  utożsamiają  z 
świadomością.  Jest  ono cechą istoty rozumnej  i  od tego wywodzi  się nazwa 
„homo sapiens”. Człowiek jest nie tylko istotą rozumną ale i twórczą. Myślenie  
jest podstawą wszelkiego tworzenia i jego pierwszym etapem, za którym już stoi 
tylko  słowo  i  czyn.  Myślenie  w  stanie  czuwania  trwa  zwykle  w  sposób 
nieprzerwany  i chociaż  może  być  kontrolowane,  to  jednak  chwila  nieuwagi 
powoduje, że myśl zaczyna skakać z tematu na temat jak „pijana małpa” i wtedy 
naprawdę trudno ją okiełznać. Świadomość to zdawanie sobie sprawy również 
z tego, co się dzieje we własnym umyśle. Im wyżej rozwinięta świadomość, tym 
większa  kontrola  myśli.  Doskonałość  w  tym  względzie  osiągają  mistrzowie 
modlitwy i medytacji, którzy mogą w pełni decydować o tym, o czym myślą lub 
nawet  całkowicie  zatrzymać  myślenie,  co  umożliwia  im  osiągnięcie 
zmienionych stanów świadomości.  

   Ostatnim elementem świadomości  jest  wyrażanie.  Rozumie  się  tu 
przez to wysyłanie wszelkich sygnałów na zewnątrz (np. poprzez mowę, krzyk,  
śpiew, gesty,  itp.) o treści logicznej lub emocjonalnej  oraz wszelkie działania  
mechaniczne (ruchy kończyn, tułowia, itp.). Świadome wyrażanie jest  zwykle 
kontrolowane  za  pomocą  sprzężenia  zwrotnego.  Wyrażanie  służy  do 
komunikacji z innymi, a także do wszelkich działań, w tym również do działań 
twórczych.  Jest  ono  efektem  „wypchnięcia”  na  zewnątrz  rezultatów 
przetwarzania informacji w postaci dokonanych wyborów i podjętych decyzji.

Oprócz „świadomości” istnieje również powiązane z nią pojęcie „jaźni”, 
które  również  było  różnie  definiowane.  Niektórzy  utożsamiali  to  pojęcie  z 
duszą, inni z pewnością własnego istnienia, jeszcze inni z świadomością własnej  
tożsamości  czy  osobowości,  z  własnym  „ego”,  byli  również  i  tacy,  którzy 
kojarzyli  jaźń  z  samoświadomością.  Mamy więc  znowu mętlik,  który trzeba 
jakoś  uporządkować,  wskazując  na  różnicę  między  świadomością  a  jaźnią. 
Świadomość  jest  niewątpliwie  stale  zmieniającym  się  doświadczeniem, 
polegającym na odbieraniu wrażeń, odczuwaniu, myśleniu i przetwarzaniu tych 
myśli. Jednak introspekcja mówi nam, że, chociaż te wrażenia, uczucia i myśli  
są „nasze”, to jednak nie są „nami”.  Jest  jeszcze ktoś, kto postrzega, czuje i 
myśli, kto jest odbiorcą i zarazem podmiotem tego wszystkiego. Ten milczący 
świadek, który jest naszym prawdziwym „ja”, to „jaźń”880. Spirytualiści  mogą 
go  nazwać  „duszą”,  „atmanem”,  czy  też  użyć  innego  słowa  zależnie  od 

880 Aby odróżnić pojęcie tak zdefiniowanej  „jaźni” od „ego” może byłoby tu lepsze określenie 
„wyższa jaźń”.
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wyznawanej  religii,  nomenklatura  nie  ma  tu  znaczenia.  Jaźń  jest  więc 
podmiotem wszelkich zjawisk psychicznych, „tym który jest” i zarazem cząstką 
„Tego Który Jest”.

Możemy zatem powiedzieć krótko, że świadomość, to zdawanie sobie 
sprawy  z  „tego  co  jest”.  Jest  więc  ona  ściśle  związana  z  poczuciem 
„teraźniejszości”. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pojęcie „teraźniejszości” jest  
dość  iluzoryczne,  bo  wystarcza  mała  chwila,  aby  to,  co  uważamy  za 
teraźniejsze,  stało  się  przeszłością.  Ponadto  wszystko,  co  dociera  do  nas 
„z zewnątrz”  jest  de  facto  przeszłością,  ze  względu  na  to,  że  informacje 
pochodzące ze świata zewnętrznego docierają do nas ze skończoną prędkością. 
To co więc widzimy czy słyszymy nie dzieje się „teraz”, ale było kiedyś. To 
„kiedyś” mogą dzielić od teraźniejszości ułamki sekund, albo dziesiątki lat. Np. 
protuberancje, jakie widzimy na Słońcu, miały miejsce około 8 minut wcześniej, 
a  obraz  gwiazd  czy  galaktyk,  jakie  widać  w  nocy na  bezchmurnym  niebie, 
odpowiada  temu,  co  zdarzyło  się  wiele  (często  dziesiątki  lub  setki)  lat  
wcześniej.  Nawet  to,  co widzimy w telewizji  „na żywo”,  mogło się  zdarzyć 
kilka  sekund wcześniej881.  Widać  więc,  że  świadomość  stara  się  „uchwycić” 
teraźniejszość, ale teraźniejszość wciąż jej „umyka”. Nawet jeśli coś uważamy 
za teraźniejsze, to za chwilę staje się już przeszłością. Przeszłość, chociaż jest  
zapamiętywana,  to jednak w całości  nie jest  uświadamiana.  Do świadomości 
powraca  czasem tylko  niewielka  cząstka  przeszłości,  w  postaci  wspomnień.  
Można  rzec,  że  wszystko  to,  czego sobie  nie  uświadamiamy i  co  należy do 
naszej przeszłości, to podświadomość. Są tu, nie tylko wyparte ze świadomości 
wspomnienia,  ale  absolutnie  wszystko to,  czego w danym momencie  nie  ma 
w naszej  świadomości,  a  co  kiedyś  było  naszym  udziałem,  cała  nasza 
nieuświadomiona przeszłość882. Na podstawie tego, co dotychczas powiedziano, 
można by sądzić,  że podświadomość jest  tym samym co pamięć przeszłości.  
Jednak tak nie jest,  bo pamięć to „zamrożone dane o przeszłości”, natomiast  
podświadomość  jest  pewnym  aktywnym  procesem,  który  podobnie  jak 
świadomość  może  przetwarzać  informacje  i wywierać  wpływ  na  zachowanie 
człowieka, z tą różnicą, że on sobie z tego kompletnie nie zdaje sprawy. Jest to 
więc  jak  gdyby  rodzaj  „nieuświadomionej  świadomości”,  która  przetwarza 
informacje korzystając z pamięci przeszłości, ale czyni to w sposób niejawny. 

881 Wszystkie  programy satelitarne  muszą  być  opóźnione  o  około  jedną  czwartą  sekundy,  ze 
względu na czas potrzebny na dotarcie sygnału z powierzchni ziemi do satelity i z powrotem. 
W przypadku  telewizji  cyfrowej  czas  ten  może  być  dużo  dłuższy  i  wynosić  nawet  kilka 
sekund, ze względu na specyfikę cyfrowego przetwarzania obrazu, które może się wiązać z 
dużym opóźnieniem czasowym.

882 Jak  widać  pojęcie  „podświadomości”  jest  tu  użyte  w  znaczeniu  szerszym  i  bliższym 
potocznemu  rozumieniu tego słowa, ponieważ obejmuje ono tu również „nieświadomość”.
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Tylko czasami, to co się dzieje w podświadomości wypływa na wierzch i wtedy 
zostaje uświadomione.

 W związku z pojęciem świadomości nasuwa się jeszcze jedno pytanie: 
Czy istnieje jakiś rodzaj świadomości zorientowany na przyszłość? Niektórzy 
badacze  zjawisk  psychicznych  twierdzą,  że  tak.  Przecież  są  ludzie,  mający 
niewątpliwe  zdolności  prekognicyjne,  którzy potrafią  przewidzieć  przyszłość 
bardzo dokładnie.  w Polsce  przed  II Wojną  Światową  znany był  z  tego inż. 
Stefan  Ossowiecki.  Po  wojnie  takie  zdolności  przejawiało  wielu,  m.  in. 
franciszkanin Czesław Klimuszko. Na świecie takich ludzi było  i  jest  bardzo 
dużo, jednym z najsławniejszych był Amerykanin Edgar Cayce zwany „śpiącym 
prorokiem”. Są teorie głoszące, że każdy człowiek ma zdolności prekognicyjne,  
ale  przeważająca  większość ich nie  używa i  tylko  czasem ujawniają  się  one 
spontanicznie  w postaci  przeczuć,  przebłysków intuicji  czy proroczych snów. 
Zatem badacze zjawisk pozazmysłowych twierdzą, że oprócz podświadomości i 
świadomości istnieje jeszcze „nadświadomość”, która dotyczy tego „co będzie”. 
Zakładając, że jest to prawda, musimy przyjąć, że nasza jaźń jest podzielona.  
Część  z  niej,  zorientowana  na  teraźniejszość  jest  naszą  świadomością  „tu  i 
teraz” - to nasze „ego”. Inna część, związana z przeszłością to podświadomość - 
to coś, co w jakimś stopniu odpowiadało by temu, co Freud nazwał „id”. Jeszcze 
inna,  bodaj  najważniejsza  część,  nadświadoma,  bo  świadoma  przyszłości, 
mogłaby  być  nazwana  „superego”883,  choć  znaczenie  tego  pojęcia  jest  tu 
zupełnie inne i dużo szersze od tego, które nadał mu Freud. 

 
Następną  kwestią  wartą  rozpatrzenia  są  zmiany  stanu  świadomości. 

Wszystko, co dotychczas zostało powiedziane na temat świadomości,  dotyczy 
zdrowego  człowieka  znajdującego  się  w  stanie  czuwania.  Choroba,  uraz 
fizyczny,  szok psychiczny,  alkohol,  narkotyki,  niektóre  lekarstwa,  zmęczenie, 
senność,  hipnoza,  stan  medytacji  i  wiele  innych  czynników,  mogą  zmienić 
świadomość, rozszerzając ją, rozczepiając, czy przesuwając do innego obszaru.  
Czasami  taka  zmiana  stanu  świadomości  może  się  zdarzyć  spontanicznie 
człowiekowi  zdrowemu.  Jak  i  dlaczego  to  się  dzieje?  Aby  to  wyjaśnić, 
wyobraźmy  sobie  świadomość  jako  pole  oświetlone  przez  wielowiązkowy 
reflektor884 z  regulacją  położenia  i  kąta  oświetlania.  Reflektor  ten  może 
oświetlać  tą  część  rzeczywistości,  która  zwie  się  „teraźniejszością”.  Jeżeli  
wiązka światła jest wąska, świadomość jest skupiona na jednej rzeczy (uwaga 

883 Według Freuda superego to „część psychiki, która wykształca się u człowieka ok. trzeciego  
roku  życia  w  wyniku  zakazów  i  nakazów  pochodzących  od  rodziców  i  społeczeństwa; 
superego hamuje nieświadomą energię sfery popędowej – id.”

884 Porównanie świadomości do reflektora oświetlającego przestrzeń dwuwymiarową jest bardzo 
uproszczoną  analogią.  Faktycznie  świadomość  jest  zjawiskiem  wielowymiarowym, 
obejmującym wiele wątków, tak jak wielowymiarowa jest rzeczywistość.



825

skupiona),  jeśli  jest  szeroka  –  świadomość  obejmuje  wiele  rzeczy  (uwaga 
rozproszona). Wiązka światła reflektora może się również rozczepić na wiele  
mniejszych skupionych wiązek (uwaga podzielona).  Te rodzaje świadomości są 
zjawiskiem  naturalnym  w stanie  czuwania.  Jeśli  jednak  reflektor  zacznie 
oświetlać  również  obszary  zarezerwowane  dla  podświadomości  czy 
nadświadomości,  mamy  do  czynienia  ze  zjawiskiem  „zmienionych  stanów 
świadomości”.  Wiążą się one ze zjawiskiem „postrzegania pozazmysłowego”, 
ponieważ  świadomość  wówczas  sięga  do  obszarów  zwykle  niedostępnych. 
Jeżeli  jakaś  wiązka  reflektora  oświetla  przyszłość,  mamy  do  czynienia  z 
prekognicją.  Zatem świadomość  może  czasem rozszerzyć  się  lub  rozczepić, 
obejmując  obszary zarezerwowane  dla  podświadomości  lub nadświadomości. 
Jeżeli  świadomość  rozszerzy  się  do  tego  stopnia,  że  obejmie  całą 
podświadomość  i  nadświadomość,  to  wówczas  mamy  do  czynienia  z  tzw. 
„świadomością  totalną”,  „świadomością  absolutną”,  „świadomością 
kosmiczną”,  „superświadomością”,  zwaną  również  przez  niektórych 
„świadomością chrystusową”. Świadomość taka obejmuje wszystko co istnieje 
–  pozwala  doświadczyć  jedności  z  całym  wszechświatem  i  doznać  Prawdy 
bezpośrednio.  Takiego,  trudnego  do  opisania  stanu,  doświadczają  niekiedy 
jogini i nazywają go „samadhi”.

Zmienione  stany  świadomości  występują  również  w  momentach 
„ocierania się o śmierć”. Wspomnienia z przeżytej śmierci klinicznej są czasem 
bardzo  zaskakujące  i zadziwiające.  Z  relacji  ludzi,  którzy  jej  doświadczyli  
wynika, że po śmierci następuje (choć nie we wszystkich relacjach i nie zawsze  
od  razu)  rozszerzenie  świadomości,  w  wyniku  którego  staje  się  ona 
nadświadomością. Również o rozszerzeniu świadomości mówią ci, którzy mieli 
tzw. OBE 885, tj. „doznania poza ciałem”. Jest wiele innych sytuacji, w których 
następują  zmiany  stanu  świadomości,  ale  ich  omówienie  przekracza  ramy 
niniejszego opracowania. 

Jedną  rzecz  trzeba  wyraźnie  podkreślić.  Zmiany świadomości  można 
kreować  świadomie,  ale  to,  w  jakim  stopniu  jest  to  osiągalne,  zależy  od 
osobistego  poziomu  rozwoju.  Poziom  ten  dzięki  świadomej  intencji  i  woli  
można świadomie podnosić. Rozwijać świadomość, to zdawać sobie sprawę z 
tego co jest  coraz lepiej,  coraz bardziej,  coraz dokładniej  i  coraz pełniej.  To  
widzieć to, czego dotychczas nie było widać, rozumieć to co do tej pory nie było 
jasne,  czuć  to,  co  nie  było  odczuwane.  Rozwijać  świadomość  to  rozszerzać 
świadomość,  to  ogarniać  nią  coraz  więcej  poprzez  zmianę  perspektywy 
widzenia  tego  co  jest.  Rozwijać  świadomość  to  godny  cel  istnienia  dla 
każdego.

885 Skrót OBE pochodzi od ang. Out of Body Experience.
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Ostatnie zagadnienie związane z świadomością wiąże się z jej  rolą w 
kreowaniu  rzeczywistości.  Chodzi  o  odpowiedź  na  następujące  pytanie:  Czy 
prawdą jest to, co głosili marksiści, że „byt określa świadomość”, czy też jest  
tak, że to właśnie świadomość określa byt? 

Marksiści,  wychodząc  z deterministycznych  przesłanek,  twierdzili,  że 
zgodnie  z prawem przyczyny i  skutku,  ludzka  świadomość  jest  kształtowana 
przez okoliczności,  sytuację  i warunki  w jakich  się  człowiek znalazł  i  w ten 
sposób  m.  in.  uzasadniali  pojęcie  tzw. „świadomości  klasowej”.  W  ich 
pojmowaniu, to co dzieje się w świadomości  jest reakcją na to, co dzieje się  
poza  świadomością.   Model  świata,  jaki  wytwarza  świadomość,  zależy  od 
miejsca naszego bytowania w tym świecie, a zatem „byt określa świadomość”.  
Można  by  znaleźć  liczne  przykłady potwierdzające  tę  tezę.  Przecież  inaczej  
widzi świat mieszkaniec Nowego Jorku, a inaczej australijski aborygen, inaczej  
kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej książę, a inaczej żebrak, inaczej człowiek 
zdrowy, inaczej nieuleczalnie chory, inaczej człowiek wolny, inaczej więzień, a 
jeszcze inaczej skazaniec w celi śmierci. Ich byt określa ich świadomość i to jest  
ich  prawda,  bo  tak  się  im  jawi  rzeczywistość.  Jest  to  w  istocie  prawda 
wszystkich ludzi reaktywnych, którzy uważają, że wszystko, co dzieje się w ich 
życiu, tylko w bardzo niewielkim stopniu dzieje się za ich sprawą. Zazwyczaj  
im się to po prostu „przydarza”. Odpowiedź na pytanie „dlaczego”, zależy od 
światopoglądu: szczęśliwy traf, pech, kara lub łaska boża.  Tacy ludzie rzadko 
chcą wziąć odpowiedzialność za to co się wokół nich dzieje, twierdzą, że nie  
mają  wpływu  na  rzeczywistość  i  uważają,  że  są  miotani  przez wichry losu. 
Jeżeli  są  członkami  jakiejś  religijnej  wspólnoty,  to  są  zwykle  wyznawcami 
gorliwymi, bez oporów przyjmującymi to co im się podaje do wierzenia. Tacy 
ludzie potrzebują autorytetów, które powiedzą im jak żyć i rzadko opierają się 
na autorytecie własnym.  Jeżeli ich światopogląd jest oparty na determinizmie,  
to są wówczas przekonani, że wszystko jest i tak z góry przesądzone, więc nic 
nie można zrobić. Jedyne co można, to uświadomić sobie konieczność. 

Ale  nie  wszyscy  uważają  się  za  ofiary  związków  przyczynowo 
skutkowych,  czy  za  pionki  w  grze  boskich  sił.  Są  ludzie  kreatywni,  którzy 
uważają,  że  ich  świadomość  nie  jest  kształtowana  przez  rzeczywistość,  ale 
odwrotnie, to ona kształtuje rzeczywistość. I to nie tylko dlatego, że człowiek 
może tworzyć różne rzeczy,  od prostych narzędzi po wiekopomne dzieła, ale  
przede  wszystkim  dlatego,  że,  jak  twierdzą,  to  świadomość  jest  źródłem 
wszystkiego,  a  nie  odwrotnie.  Taka  jest  bowiem natura  tworzenia,  najpierw 
zamysł,  a  potem jego  realizacja.  Na  początku,  mówią,  była  świadomość,  a  
potem dopiero Wielki Wybuch. Świat, według nich, jest wiec „rzeczywistością 
wirtualną”, a tak naprawdę to istnieje tylko świadomość, która tą rzeczywistość 
tworzy. Zanim taki pogląd nazwiemy „filozofią domu wariatów”, przyjrzyjmy 
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się dobrze temu światu. Wydaje się on solidnie zbudowany, w przeciwieństwie 
do rzeczywistości wirtualnej w komputerze, gdzie wszystko składa się z bitów 
informacji w pamięci operacyjnej tego komputera. Nawet obraz wyświetlany na 
ekranie monitora, to składająca się z kropek iluzja. A świat materialny wydaje  
się taki „prawdziwy”, taki „rzeczywisty”, taki „pewny”. Ale czy na pewno jest 
taki?  Fizyka  klasyczna  twierdziła,  że  tak.  Fizyka  relatywistyczna  poddała  w 
wątpliwość tą pewność,  a fizyka kwantowa całkowicie ją zburzyła.  Nie tylko 
obraz na ekranie monitora składa się z kropek, również cały świat składa się z 
kropek. Skała, która wydaje się tak twarda, w gruncie rzeczy jest zbudowana 
prawie  „z  niczego”.  Atomy,  które  ją  tworzą,  są  tak  małe  w  porównaniu 
z odległościami pomiędzy nimi, że wydaje się, iż nic tam nie ma. Proporcje te są 
porównywalne z relacjami pomiędzy rozmiarami gwiazd i odległościami gwiazd 
od siebie.  Patrząc na niebo w pogodną noc widzimy małe  kropki,  pomiędzy 
którymi jest wielka pustka. Również jądra atomów nie są czymś niepodzielnym, 
składają się z protonów, neutronów, a te z kolei, z jeszcze mniejszych kwarków. 
Nauka  nie  powiedziała  tu  jeszcze  ostatniego słowa  i prawdopodobnie  będzie 
wciąż odkrywać coraz mniejsze cząstki. Być może w końcu naukowcy dojdą do 
wniosku (niektórzy z nich zapewne już doszli),  że wszechświat  ma jednolitą  
naturę i wszystko składa się z kwantów tej samej energii. Ale to nie wszystko. 
Istnieje w fizyce kwantowej „zasada nieoznaczoności”, która głosi, że nie da się 
jednocześnie  ustalić  położenia  i  zmierzyć  pędu  cząstek  elementarnych, 
ponieważ proces obserwacji zaburza przebieg zdarzeń. Zatem postrzeganie jest  
nie  tylko  oddziaływaniem  rzeczywistości  postrzeganej  na  świadomość,  ale 
również  i  odwrotnie,  proces  postrzegania  zawsze  wpływa  na  postrzeganą 
rzeczywistość. Nie tylko więc byt  określa świadomość, ale także świadomość 
określa  byt.  Nie  można  więc  wykluczyć,  że  świat  to  wielki  i  niezwykle 
realistyczny „holodek” (kto oglądał Star Treka ten wie o co chodzi). 

Jeśli  jednak  rzeczy nie  są  tym,  czym wydają  się  być,  to  co  istnieje  
naprawdę?  Ci,  którzy  potrafią  widzieć  nie  tylko  to,  co  przekazują  zmysły,  
twierdzą,  że  naprawdę  istnieje  świetlista  energia,  której  właściwością  jest  
zdolność  do  świadomego  tworzenia.  Ta  energia  kreuje  rzeczywistość,  która 
wydaje się nam prawdziwa, ale jest prawdziwa tylko w takim stopniu, w jakim 
wydaje się nam być prawdziwy świat wirtualny stworzony przez komputer. Dla 
wielu  jednak  ta  rzeczywistość  jest  postrzegana  w  sposób  tak  bardzo 
realistyczny, że uznają ją za jedynie istniejącą.       

Zatem  pogląd,  że  „świadomość  określa  byt”  nie  jest  taki  całkiem 
zwariowany. Teza, że myśl ma siłę twórczą, jest znana już od dawna, nie bez 
powodu  „myślenie  pozytywne”  jest  cenioną  wartością.  Problem  w  tym,  że 
większość  ludzi  nie  zdaje  sobie  sprawy  ze  związku  między  myśleniem  a 
doświadczaną  rzeczywistością,  ponieważ  między jednym i  drugim występuje 
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odstęp czasu,  czasem dość duży.  Jeżeli  nawet  mogą oni  zrozumieć  drogę od 
pomysłu zrobienia sobie półki na książki do jej praktycznego wykonania, czy od 
zamiaru wypalenia papierosa do raka płuc, to już kompletnie nie zdają sobie 
sprawy ze związku pomiędzy zamartwianiem się a chorobą wrzodową żołądka, 
pomiędzy stale tłumioną złością a rakiem wątroby, czy też pomiędzy niewiarą 
we własne siły a niepowodzeniami w pracy. Należy tu dodać, że na istniejącą  
rzeczywistość  ma  wpływ  nie  tylko  myśl  indywidualna,  ale  i świadomość 
zbiorowa,  co  jeszcze  bardziej  utrudnia  rozpoznanie  tego  związku.  Dlatego 
większość ludzi tworzy swe  życie swoimi myślami kompletnie nie zdając sobie 
z tego sprawy. Ludzie ci nie uważają siebie za sprawców, ale raczej za ofiary.  
Jeżeli zdarzy im się coś dobrego, to są jeszcze skłonni przypisać to sobie, jeśli  
jednak zdarzy się nieszczęście, obwiniają zły los lub mają pretensje do Boga. 
Jednak są również i tacy, co wiedzą jak jest i potrafią świadomie kreować swoją 
rzeczywistość. Ci ludzie to Mistrzowie. Wielu z nich niegdyś stąpało po Ziemi,  
niektórzy chodzą po niej obecnie. Najsłynniejszym i najbliższym wielu ludziom 
jest Mistrz z Nazaretu.

Podsumowując trzeba stwierdzić, że świadomość jest podstawą naszego 
istnienia,  ponieważ  bez  świadomości  nie  wiedzielibyśmy,  że  jesteśmy. 
Świadomość  „tego co jest”  stanowi  więc fundament,  bez którego nie  byłoby 
możliwe nasze życie. Życie to jest stale rozwijającym się procesem, a podstawą  
tego  rozwoju  jest  rozwój  świadomości.  Świadomość  w  połączeniu  z 
uczciwością  i  odpowiedzialnością  jest  podstawą  życia  godziwego 
i wartościowego, którego celem jest pokazanie i doświadczenie tego, kim każdy 
jest naprawdę: świetlistą energią, „tym który jest” i zarazem cząstką „Tego 
Który Jest”.  
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Świętość
Pojęcie  świętości i  związany  z  nim  przymiotnik  święty towarzyszą 

ludzkości od zarania dziejów. Jednak słowa te mają kilka odrębnych znaczeń i w 
związku z tym nie istnieje jedna, ścisła definicja świętości886. 

W  pierwszym  znaczeniu  jest  to  sacrum –  wszystko  co  boskie, 
wzniosłe, niezwykłe, w przeciwieństwie do  profanum, czyli tego co świeckie, 
laickie,  zwykłe.  Tak  rozumiana  świętość  to  „manifestacja  niewyrażalnego 
słowami pozaświatowego porządku”. Filozof i teolog Rudolf K. L. Otto uważał,  

886 Słowo  święty w niektórych językach jest oddawane przez kilka odrębnych wyrazów,  np.  w 
języku angielskim są to: holy, sacred i saint.
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że  sacrum nie da się do końca zdefiniować racjonalnie, że jest w tym pojęciu 
zawarta jakaś tajemnica, która jednocześnie przeraża i pociąga; świętość zatem 
implikuje zarówno przeżywanie uwielbienia jak i lęku. Jak piszą dwaj szwedzcy 
religioznawcy Helmer Ringgren i Åke V. Ström, „Świętość jest czymś, z czym  
nie można sobie poczynać dowolnie, niebezpiecznie jest mieć z nią do czynienia,  
kiedy nie  jest  się  do tego odpowiednio  przygotowanym.  Nie  jest  ona jednak  
czymś wyłącznie  negatywnym,  zakazanym, przeciwnie,  tego,  kto we właściwy  
sposób  nawiązuje  z  nią  kontakt  obdarza  błogosławieństwem  (łaską  bożą,  
pokojem i siłą)”887.

Świętość w pierwszym znaczeniu jest zwykle bardzo silnie osadzona na 
religijnych  fundamentach.  Jak  podaje  Słownik  Języka  Polskiego  PWN, 
„świętość  to cecha przypisywana  przez  religie  bóstwom,  a  także  osobom,  
instytucjom, zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom przyrodniczym i społecznym  
itp. jako wyraz najwyższej religijnej oceny”.

Sacrum jest zwykle powodem do czci. To, co święte bywa więc często 
obiektem czci,  a  nierzadko  również  staje  się  przedmiotem religijnego  kultu. 
Respekt  odczuwany  jest  nie  tylko  przed  Bogiem,  Jezusem,  Matką  Boską, 
Mahometem, Buddą, Kryszną czy Siwą, ale dotyczy on także różnych miejsc, 
przedmiotów  czy nawet  czynności.  W  dawnych  czasach  za  święty  uważano 
ogień, gaj, czy nawet pojedyncze drzewo. W Indiach po dziś dzień świętą rzeką 
jest  Ganges. Tym mianem określa się również ziemię, po której  stąpał Jezus.  
Dla niemal wszystkich chrześcijan święty jest krzyż czy kościół, a dla bardzo 
wielu również jest nim  msza, biblia czy sakrament.  Dla uczestników krucjat  
święta  była  nawet  prowadzona  przez  nich  wojna.  Dziś  dżihad888 jest 
przedmiotem czci wyznawców islamu. 

Pojęcie  świętości  od  zarania  dziejów  wykazywało  pewne  cechy 
ambiwalencji.  Wyrażenie  „oddany bogom” w różnych  religiach  tłumaczy się 
zarówno  jako  „zdany  na  łaskę”  jak  i  „zdany  na  pastwę  bogów”.  Również 
łacińskie sacer, od którego wywodzi się sacrum, oznacza zarówno „święty”, jak 
i „przeklęty”.  Mimo to świętość zawsze skłaniała do przeżywania kontaktu z 
bóstwem, zarówno za pomocą środków zewnętrznych (pismo święte, kult, itp.), 
jak i wewnętrznych (przeżycia mistyczne).

W drugim, również mocno związanym z religią znaczeniu, świętość to 
cel  istnienia.  Dotarcie  do  tego  celu  wiąże  się  z  osiągnięciem  moralnej  i 
duchowej doskonałości. W kościele katolickim uważa się, że człowiek uznany 

887 Helmer Ringgren,  Åke V. Ström, Religie w przeszłości i  w dobie  współczesnej, Książka i 
Wiedza, 1975, s. 47.

888 Dżihad to święta wojna w islamie prowadzona w obronie wiary.
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za świętego osiągnął wolność od grzechu i został zbawiony. Status świętego jest  
tu nadawany urzędowo889 i ogłaszany przez papieża po niejednokrotnie długim i 
skomplikowanym  procesie  kanonizacyjnym.  Mianem  świętego  określa  się 
zwykle  męczenników  za  wiarę,  mistyków,  ludzi  o  wielkiej  pobożności, 
założycieli  bractw  religijnych  i  zakonów,  także  filozofów  i  kapłanów. 
Warunkiem  kanonizacji  jest  zgodność  działalności  kandydata  z  dogmatyką 
kościoła katolickiego, jak również istnienie  udokumentowanych cudów. Święty 
pełni  funkcję  wzorca  osobowego,  jest  otaczany  kultem,  powierza  mu  się 
patronat  nad  kontynentami,  krajami,  miastami,  kościołami,  instytucjami, 
grupami zawodowymi itp. W kościele katolickim kult świętych związany jest z 
przekonaniem,  że  mogą  oni  pośredniczyć  między wiernymi  i  Bogiem;  służy 
temu dogmat o „świętych obcowaniu”.

W  trzecim,  pospolitym  znaczeniu,  nie  związanym  bezpośrednio  z 
religią,  mianem świętego określa  się   człowieka cnotliwego,  sprawiedliwego, 
bardzo  dobrego,  szlachetnego,  prawego.  Atrybut  świętości  jest  nadawany 
również  temu, co dla danej osoby ma najwyższą wartość moralną czy też jest  
źródłem najwyższych uczuć, a niekiedy nawet tylko dlatego, że coś dla kogoś 
ma duże znaczenie, np. miłość do ojczyzny, cierpliwość, poczucie obowiązku, 
przestrzeganie  pewnych  zasad  (np.  honoru,  odpowiedzialności,  dotrzymania 
tajemnicy itp.). W przenośnym znaczeniu  święte mogą być takie rzeczy, jak np.  
słowo, pamięć, oburzenie, spokój, a nawet naiwność.  

Przypisywanie  świętości  różnym  obiektom  miało  miejsce  już  w 
pradawnych  czasach.  Czczono  obiekty  astronomiczne  (np.  Słońce),  zjawiska 
przyrodnicze  i  fizyczne  (np.  pioruny,  ogień),  a  także  bóstwa  zwierzęce.   W 
Indiach po dziś dzień istnieje kult Hanumana, małpy będącej bogiem mądrości i 
uczoności.  Bóstwo  Ganesia,  które  ma  głowę  słonia  z  trąbą  jest  hinduskim 
„łamaczem  przeszkód”,  który  usuwa  wszelkie  trudności.  W  religiach 
monoteistycznych przymiot świętości nadawano w pierwszym rzędzie jedynemu 
Bogu.  W  Starym  Testamencie  mianem  świętego  określano  także  każdego 
wybranego przez Boga i dla Boga człowieka, świętym było również wszystko 
to,  co zostało  poświęcone  Bogu (ofiary,  dary,  kapłani).  Przydomek „święty”  
nosił  również  Izrael  jako  naród  wybrany.   Stary  Testament  w  Kodeksie 
świętości z Księgi Kapłańskiej zachęca również Izraelitów do świętości na wzór 
świętości samego Boga Jahwe. 

W średniowieczu kult świętych został dość mocno wypaczony (większą 
czcią darzono świętych niż Boga, kupczono relikwiami, którym przypisywano 

889 Począwszy od IV wieku.
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magiczną  moc  –  co  było  jednym  z  powodów  powstania  reformacji).  Kult 
świętych został jeszcze pogłębiony teologicznie przez sobór trydencki, oparto  
go bowiem na  wierze,  że   żyjący na ziemi  ochrzczeni  ludzie  są  złączeni  ze 
świętymi w niebie, którzy mogą pośredniczyć pomiędzy nimi i Bogiem. 

Jeszcze większe wypaczenia dotyczyły kultu obrazów i rzeźb. Kościół 
katolicki  usunął  bowiem z dekalogu drugie przykazanie890,  które do dziś jest 
respektowane w judaizmie:

„Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na  
niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod  
ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył”.

Gdy  zaczęto  ozdabiać  miejsca  spotkania  wiernych  malowidłami  i 
rzeźbami,  kościół  wschodni  ostro  zaprotestował.  Spór  ten trwał  w VIII i  IX 
wieku i  był  jedną z przyczyn osłabienia  więzi  między kościołem rzymskim i  
bizantyjskim.  W  okresie  między  XI  i  XIV  wiekiem  różne  sekty,  takie  jak 
henrycjanie,  orleańczycy,  katarzy  i  albigensi  czy  waldensi,  odrzuciły  kult 
obrazów i rzeźb, jednak stanowisko kościoła rzymskiego w końcu zwyciężyło, a 
wspomniane ugrupowania religijne zostały zniszczone. Powrót do judaistycznej  
wersji drugiego przykazania miał dopiero miejsce w reformacji  rozpoczętej w 
XVI wieku, jednak objął stosunkowo niewielki odsetek chrześcijan. Większość 
z nich uznaje stanowisko Rzymu. Prawosławni też w końcu odpuścili  sobie i 
czczą  ikony,  choć  jeszcze  w  XVIII  i  XIX  wieku  istniał  pośród  nich   ruch  
obrazoburców.

Dziś święte obrazy i figury przyciągają licznych pielgrzymów, a  kościół 
katolicki tłumaczy się, że przecież nie czci się samych obrazów i rzeźb, ale tych, 
których one przedstawiają.  Niestety,  kłam tym twierdzeniom zadaje praktyka,  
bo  jak  wytłumaczyć  to,  że  wozi  się  po  kraju  obraz  Matki  Boskiej 
Częstochowskiej  i  jednocześnie  podaje  się  w  oficjalnych  komunikatach 
kościelnych:  „dziś  Matka  Boża  nawiedza  taką  a  taką  diecezję”  a  pojutrze 
„przybędzie do takiej  a takiej  diecezji”.  Prawdziwa Matka Boska nikomu nie 
dała  przecież zobowiązania  na piśmie,  że będzie  podążać za swym obrazem. 
Anthony de Mello w jednej  ze swoich książek przytoczył  taką oto opowieść:  
„Grupa tysiąca pielgrzymów udała się z pielgrzymką do Mexico City, do kaplicy  
Matki  Boskiej  z  Gwadelupy,  by  zaprotestować  wobec  decyzji  biskupa,  który  

890 Aby było nadal 10 przykazań (bo inaczej dekalog nie byłby już dekalogiem) w tzw. „wersji 
katechetycznej” rozcięto dziesiąte przykazanie, które według Księgi Wyjścia brzmiało: „Nie 
będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego  
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy  
do bliźniego twego.” Zmieniono czas z przyszłego na teraźniejszy, pominięto niewolników, 
żonę umieszczono w dziewiątym przykazaniu, a resztę własności, bez wyszczególniania – w 
dziesiątym.



832

ogłosił,  że  patronką diecezji  ma być Matka  Boska z  Lourdes.  Ludzie  ci  byli  
przekonani, że Matka Boska z Gwadelupy tę decyzję odebrała bardzo boleśnie,  
dlatego  protestowali,  by  zadośćuczynić  tej  obrazie”.  Czy  więc  Meksykanie 
czczą, jak chce kościół, Madonnę jako taką, czy też jej konkretny wizerunek?

Począwszy od oświecenia, kult świętych podlegał pewnemu osłabieniu. 
Wpływ na to miały takie kierunki filozoficzne jak racjonalizm, pozytywizm, czy 
neopozytywizm.  Jednak  pod  koniec  XX  wieku  dało  się  zaznaczyć  jakby 
odrodzenie  tego  kultu,  zwłaszcza  za  sprawą  papieża  Jana  Pawła  II,  który 
kanonizował znacznie więcej świętych, niż wielu jego poprzedników. Niestety, 
takie  działania  wzbudzają  zwątpienie  w  sens  instytucjonalnego  ogłaszania 
świętych,  choć zapewne wielu kanonizowanych zasługiwało na to miano.  Do 
tego bowiem, aby widzieć świętość w swoim bliźnim, nie trzeba urzędowych 
poręczeń.  Duża  ilość  kanonizowanych  wcale  nie  przyczynia  się  do 
propagowania  świętości,  ale  raczej  napędza  pewne  mechanizmy związane  z 
samym kultem. Im więcej świętych, tym więcej miejsc kultu, celów pielgrzymek 
– a  tym samym tym więcej  powodów,  aby odwiedzać różne kościoły i  inne 
„święte  miejsca”.  Święci  przyciągają  więc  wiernych  do  kościoła,  co 
niewątpliwie odbija się pozytywnie na kościelnych finansach, ale nie implikuje 
wzrostu świętości. Dla przeciętnego katolika święci są nie po to, by brać z nich  
wzór, ale raczej po to, aby ich wielbić i modlić się do nich, nierzadko prosząc o 
wstawiennictwo.  Znany  polski  biznesmen,  który  uważa  się,  jak  można 
przypuszczać,  za  dobrego  katolika,  usprawiedliwia  różne  swoje  przekręty  i  
nieuczciwą grę w interesach stwierdzeniem, że nie jest świętym Franciszkiem. 
Nie jest on pod tym względem wyjątkiem. W obecnych czasach można często 
usłyszeć  wypowiedzi:  „Nie  jestem  świętym”,  „Nie  jestem  Judymem”,  „Nie 
jestem  Matką  Teresą”,  itp.  Jednocześnie  prawie  nikt  nigdy  nie  ogłasza: 
„Zmierzam do świętości”891. 

Można  zaryzykować  stwierdzenie,  że  pod  pewnymi  względami 
gloryfikowanie kanonizowanych jest szkodliwe. Może ono bowiem prowadzić 
do  tworzenia  podziałów na  lepszych  i  gorszych,  zbawionych  i  potępionych, 
godnych czci i godnych pogardy,  błogosławionych i przeklętych.  Jednak taki 
podział jest nieprawdziwy, bo wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, czasem tylko 
zagubionymi.  Dlatego każdy jest  zaproszony do świętości  i  każdy,  nosząc w 
sobie obraz i podobieństwo swego stwórcy – jest do niej zdolny. Ludzie jednak 
lepiej czują się w roli grzeszników, bo nie muszą brać sprawy w swoje ręce i 
przyjmować za to odpowiedzialności. Wolą czcić innych, bo to jest  prostsze, 
łatwiejsze  i  wymaga  mniej  wysiłku.   Jednak jest  znacznie  lepiej,  aby każdy 

891 Niektórzy uważają, że droga do świętości wiedzie jedynie przez wyrzeczenia, umartwienia, 
zamknięcie  się  w  klasztorze,  itp.  Nic  bardziej  błędnego.  Świętość  można  również 
urzeczywistnić w radosnym i pełnym miłości życiu, któremu nie obce jest to co ludzkie.
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dążył  do własnej  świętości  niż miałby czcić cudzą świętość,  bo tylko w tym 
pierwszym przypadku może  zrobić  krok do przodu.  Zatem bądźcie  przeklęci 
wszyscy święci892!  Bądźcie  błogosławieni  ci,  którzy do świętości  zdążacie! 
Gdy wasza  świętość  się  już  dopełni,  jej  urzędowe  potwierdzenie  nie  będzie 
wcale potrzebne. 

Kościele katolicki! Kiedy wreszcie przestaniesz głosić kult świętych, a 
ustanowisz kult świętości?    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Tajemnica
Słowo „tajemnica” ma w języku polskim dwa znaczenia. W pierwszym 

znaczeniu jest to informacja, której z różnych powodów nie należy ujawniać 
ani rozpowszechniać i  w tym rozumieniu słowo to jest  bliskie angielskiemu 
wyrazowi  secret893. Mianem tajemnicy w takim sensie określa się zatem różne 
rzeczy, wiadomości, sprawy i fakty, które mają pozostać w ukryciu. Informacje 
ich  dotyczące  muszą  więc  być  chronione,  tak  aby nikt  nie  mógł  się  o  nich 
dowiedzieć, z wyjątkiem tych, którzy do owej tajemnicy zostali dopuszczeni. 

W  drugim  znaczeniu  tajemnica  to  coś  dotychczas  niezbadanego, 
niewytłumaczonego, nikomu nie znanego, to rzecz  zagadkowa,  do końca 
nie  wyjaśniona i  w  tym sensie  możemy mówić  na  przykład  o  tajemnicach 
przyrody,  zagadkach  Wszechświata,  tajnikach  zawodu,  arkanach  sztuki, 
tajemnicy wiary czy o tajemnicy przyszłości.  Mianem tym określamy więc w 
takim  znaczeniu  wszystko,  co  wydaje  się  być  poza  naszą  wiedzą  lub  ją  
przerastać  i  czego  nie  potrafimy  w  pełni  zrozumieć.  Najbardziej  zbliżonym 
angielskim  odpowiednikiem  tego  słowa  wydaje  się  być  wówczas  wyraz 
„mystery”. Jak widać w krajach anglojęzycznych uznano za właściwe określić 
ten  typ  tajemnicy  innym  słowem.  W  naszym  kraju  używa  się  tego  samego 
wyrazu dla określania obu rodzajów tajemnicy prawdopodobnie dlatego, że w 
obu  przypadkach  tajemnica  skutkuje  tym samym,  czyli  brakiem dostępu  do 
informacji. Ponadto niektórzy ludzie uważają, że wszystko do pewnego stopnia 
jest  tajemnicą;  życie,  w którym uczestniczymy wciąż coś przed nami chowa,  

892 Nie  chodzi  w  tym  stwierdzeniu  aby  obrażać  wszystkich  świętych  mianowanych,  choć 
nawiązuje  się  tu  do  dwuznaczności  słowa  „sacer”  od  którego  wywodzi  się  „sacrum”.  To 
stwierdzenie  traktuje  klątwę  w  znaczeniu  etymologicznym  jako  odsunięcie,  odłączenie  i 
oznacza tutaj: Nie trzeba nam świętych tylko do wielbienia. Odsuńmy to od siebie. Zamiast 
czcić innych, którzy osiągnęli doskonałość, nie poprzestawajmy na ich laurach i zmierzajmy 
do  własnej  chwały!  Nigdy  nie  usprawiedliwiajmy  swoich  błędów  i  potknięć  brakiem 
świętości!

893 Słowo to wywodzi się od łacińskiego wyrazu „secretum” i ma również polski odpowiednik 
„sekret”.
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przyroda, którą badamy strzeże dostępu do wielu sekretów, a cały Wszechświat,  
w którym istniejemy, ogrom spraw przed nami ukrywa. Jednak w rzeczywistości 
tego rodzaju tajemnica nie jest żadnym trwałym sekretem, nie można bowiem 
wykluczyć,  że  jeśli  nie  każda,  to  przynajmniej  większość  zagadek 
rzeczywistości  zostanie w końcu rozwiązana i dlatego może lepiej  by było ją  
nazywać  czymś  obecnie  niezrozumiałym,  dotychczas  nie  odkrytym,  wciąż 
niepojętym.

Tajemnica w pierwszym znaczeniu jest  blokadą przepływu informacji 
nałożoną  na  wiedzę  tą  tajemnicą  objętą.  Niemal  wszystko,  co  istnieje  we 
wszechświecie,  a  na  pewno  wszystko,  co  istnieje  świadomie,  wysyła  różne 
sygnały.  Szczególnie  wszelkie  inteligentne  istoty wymieniają  się  rozmaitymi 
wiadomościami w rozmaity sposób. Jednak w obrębie gatunku homo sapiens, 
począwszy  od  pradawnych  czasów  aż  do  chwili  obecnej,  przekazywanie 
niektórych  wiadomości  jest  limitowane  lub  nie  są  one  w  ogóle 
rozpowszechniane, bowiem nadaje się im status tajności. Zwierzęta, zwłaszcza 
te  słabsze,  ukrywają  czasem  siebie,  by  nie  stać  się  celem  polowania  
drapieżników.  Niekiedy,  aby  przetrwać,  muszą  stosować  różne  środki 
maskujące (barwy ochronne, mimikra).  Jednak, chociaż chronią się w taki czy 
inny sposób  przed  niektórymi  innymi  gatunkami,  rzadko miewają  sekrety w 
obrębie tego samego gatunku. Przeciwnie, często informują o swojej obecności 
na  różne  sposoby  (oznaczanie  granic  terytorium  odchodami,  wydzielanie 
feromonów, wydawanie określonych dźwięków, itp.) Nie ukrywają też swoich 
emocji,  wyrażając  je  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  za  pomocą 
odpowiednich zachowań. W świecie zwierząt pojęcie tajemnicy dotyczy więc 
głównie bezpieczeństwa i jest na ogół ograniczone tylko do doraźnych działań 
ochronnych. 

Ludzie  o  wiele  częściej  pewne  informacje  określają  jako  sekret. 
Powszechnie  ukrywa  się  różne  fakty  zaistniałe  obecnie  lub  należące  już  do 
odległej przeszłości. Ukrywa się też plany i zamiary. Ukrywa się często własne 
cechy osobowości,  skłonności  i  pragnienia,  uczucia  i  poglądy za  lukrowaną 
fasadą poprawności.  Nierzadko ludzie ukrywają  również swoje  niecne czyny.  
Utajnia się pewne sprawy również na poziomie różnych instytucji, a zwłaszcza 
na  poziomie  organów  państwa.  Możemy  więc  mówić  o  wielu  rodzajach 
tajemnicy,  jak  na  przykład  o  tajemnicy rodzinnej,  tajemnicy korespondencji,  
tajemnicy  spowiedzi,  tajemnicy  dziennikarskiej,  lekarskiej,  służbowej  czy 
państwowej.  Podmioty ustanawiające tajemnicę niekiedy ustanawiają  również 
stopień jej tajności, np. ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone, itp.

Przez tajemnicę państwową rozumie się informację, której ujawnienie 
osobom nieuprawnionym mogłoby narazić na szkodę  bezpieczeństwo państwa, 
a szczególnie  obronność lub jakieś  interesy tego państwa (np.  polityczne lub 
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gospodarcze).  Decyzję  o  utajnieniu  podejmuje  zwykle  organ,  który  tą 
informacją  dysponuje  i  najczęściej  tylko ten organ może ją  w razie potrzeby 
odtajnić.  Tajemnica służbowa to wiadomość, z którą się zapoznał pracownik 
jakiejś  firmy czy instytucji  i  pozostaje  ona w związku z wykonywaną  przez 
niego pracą. Ujawnienie tej tajemnicy mogłoby narazić interesy owej firmy lub 
instytucji,  lub czasem zaszkodzić interesom określonych jednostek. Tajemnica 
lekarska polega  na  nieujawnianiu  przez  lekarza  bez  zgody  pacjenta 
wszystkiego, czego dowiedział się o tym pacjencie w związku z wykonywaniem 
swojego zawodu, a szczególnie tego, na co ów pacjent jest chory.  Tajemnica 
dziennikarska to zapewnione ustawowo prawo prasy do zachowania w sekrecie 
nazwisk  autorów  oraz  informatorów.  Prawo  prasowe  gwarantuje  więc 
anonimowość  wszystkim tym,  którzy  tworzą  prasowe  materiały.  Gwarantuje 
również, że wszyscy dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni mogą odmówić 
zeznań w postępowaniach karnych i cywilnych, gdyby te zeznania prowadziły 
do  ujawnienia  nazwisk  autorów lub  informatorów.  Tajemnica  spowiedzi to 
obowiązek  nieujawniania  przez  spowiednika  tego,  co  usłyszał  podczas 
spowiedzi  i  zakaz  robienia  z  tego  jakiegokolwiek  użytku.  Tajemnica 
korespondencji oznacza, że to, co nadawca wysyła do adresata, jest własnością 
tylko tych dwóch podmiotów i wymaga, aby wszelkie wiadomości przesyłane 
różnymi  metodami  (listownie,  telefonicznie,  itp.)  były  chronione  przed 
ujawnieniem ich osobom trzecim. Tajemnica rodzinna to często nieprzyjemne 
fakty lub wydarzenia,  które w danej  rodzinie miały miejsce,  ale które nie są 
powodem do chwały i dlatego nie są ujawniane.

Niekiedy  milczenie  bywało  koniecznością  historyczną  wynikającą  z 
potrzeby  ukrycia  czegoś  przed  wrogimi  siłami,  np.  przed  zaborcą  lub 
okupantem. To z tamtych dawnych, trudnych czasów pochodzą słowa: „Choćby 
cię smażono w smole, nie mów co się dzieje w szkole”. Zabroniona i przez to 
potajemna  nauka  języka  polskiego  w  czasie  zaborów  czy  tajne  nauczanie 
podczas okupacji hitlerowskiej, to przykłady działań wymagających ukrywania. 
Taka postawa dotyczy nie tylko bliskiej przeszłości ale również czasów bardzo 
dawnych, po przecież już od zarania dziejów nikt nie chciał zdradzać faktów, za 
ujawnienie  których  mógł  zapłacić  głową.  Tak  więc  w  przebiegu  dziejów 
człowieka,  życiowe  doświadczenia  ludzi  często  wymuszały  konieczność 
utrzymywania tajemnic.

Częściową lub nawet całkowitą tajemnicą bywały również objęte różne 
tajne stowarzyszenia, których działalność była potępiana, jak Ku-Klux-Klan lub 
których  działalność  przynajmniej  nie  zawsze  była  w  pełni  społecznie 
akceptowana, jak masoni czy iluminaci. Często członkowie takich ugrupowań 
musieli  nawet  składać  przysięgi  dochowania  tajemnicy.  Podobnie  wszyscy 
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spiskowcy, różne grupy terrorystyczne, jak i ruch oporu utrzymywały zawsze 
swoje organizacje w tajemnicy. 

Oczywiście  istnieje  całe  multum  różnych  tajemnic  prywatnych  i 
osobistych, które ludzie skrywają wobec innych ludzi. Mężowie zatajają pewne 
sprawy przed żonami,  a żony przed mężami.  Koledzy  czasem ukrywają  coś 
przed  kolegami,  znajomi  przed  znajomymi,  nieznajomi  przed  nieznajomymi. 
Rodzice zatajają niektóre informacje przed dziećmi, a dzieci przed rodzicami.  
Pracownicy przed pracodawcami i  pracodawcy przed pracownikami,  państwo 
przed  podatnikami  i  podatnicy przed państwem.  Obywatele  przed  wymiarem 
sprawiedliwości i wymiar sprawiedliwości przed obywatelami. Rzadko zdarzają 
się ludzie całkowicie odsłonięci, którzy nie mają nic do ukrycia. Utrzymywanie 
czegoś  w sekrecie  jest  zjawiskiem powszechnym.  Tajemnicą  są  objęte  dane 
osobowe, które podlegają ochronie prawnej, a nawet ludzkie części ciała. Media 
często  czynią  nieostrymi  lub  zasłaniają  intymne  fragmenty  ludzkiego  ciała,  
twarze tych, którzy sobie nie życzą ich pokazywania lub które z mocy prawa nie 
mogą być pokazane. W niektórych krajach islamskich kobiety przysłaniają całą 
głowę specjalnym nakryciem, a niektórzy polscy funkcjonariusze nakładają na 
nią kominiarkę.  

Dlaczego pewne informacje są ukrywane? Powszechnie uważa się, że 
tajemnica  pełni  funkcje  ochronne  i  przyczyna  jej  ustanawiania  jest  raczej  
zewnętrzna  niż  wewnętrzna.   Jednak  w  rzeczywistości  główny  powód 
ukrywania  informacji  tkwi  w  umyśle  i  prawie  zawsze  jest  to  lęk  przed 
konsekwencjami  jej  ujawnienia.  Może  on  przybierać  rozmiary  niewielkiej  
obawy,  wielkiego niepokoju lub przerażającego strachu.  Ukrywa się więc nie 
tylko  różne  przestępstwa,  zdradę  małżeńską  czy  kłamstwa,  ale  i  wiele 
drobniejszych  spraw.  Ludzie  boją  się  całkowicie  odsłonić  przed  innymi,  bo 
sądzą, że uzyskana dzięki temu wiedza o nich może być wykorzystana przeciw 
nim.  Obawiają  się,  że  ujawnienie  jakiejś  informacji  osobistej  może  im 
zaszkodzić,  pozbawić  ich  pewnych  korzyści,  a  nawet  ośmieszyć.  Niektórzy 
nawet lękają się ujawniać swoje uczucia. Często taka postawa jest  wynikiem 
negatywnych doświadczeń z przeszłości. Na przykład ktoś kiedyś powiedział za 
dużo i potem mocno się na tym sparzył, teraz więc woli milczeć. Jest to również 
efekt  dorastania  w  określonej  kulturze,  dla  której  „mowa  jest  srebrem,  a  
milczenie złotem”.  Nie bez powodu powstało powiedzenie „Homo homini lupus  
est”.  Ten  świat  jest  miejscem różnych  ataków,  których  ludzie  się  obawiają.  
Poprzez  utrzymywanie  tajemnic  chronią  się  więc  przed  złym  językiem, 
złodziejem,  bandytą,  szpiegiem,  donosicielem,  a  także  przed  zranieniem 
fizycznym i psychicznym.

Tajemnice osób indywidualnych, chronionych zarówno przez te osoby, 
jak i  przez ich powierników, takich jak lekarz, psychoterapeuta,  prawnik czy 
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ksiądz, zawsze miały duże znaczenie. Najdziwniejszym z wszystkich sekretów 
jest  tajemnica  spowiedzi,  bowiem inne  tajemnice  zawodowe,  np.  tajemnica 
lekarska,  mogą  być  niekiedy  złamane  z  ważnych  powodów  lub  na  żądanie 
uprawnionych  organów  (np.  sądu).  Ponadto  na  mocy  art.  240  §1  Kodeksu 
Karnego894 każdy  ma  obowiązek  niezwłocznie  ujawnić  organom  ścigania 
informacje  o  przygotowywaniu,  usiłowaniu  popełnienia  lub  dokonaniu 
określonych przestępstw, pod karą pozbawienia wolności do lat trzech w razie  
niewypełnienia  tego  obowiązku.  Tego  przepisu  nie  stosuje  się  jednak  w 
praktyce do księży. Kapłani mają kościelny obowiązek nieujawniania tego, co 
usłyszą od penitenta, a złamanie tego zakazu grozi im ekskomuniką. Chroni ich 
również prawo świeckie,  ponieważ  art.  178 Kodeksu  Postępowania  Karnego 
zabrania  ich  przesłuchiwać  co  do  faktów,  o  których  dowiedzieli  się  przy 
spowiedzi. Jest to z jednej  strony jawny przykład wprowadzania sprzeczności 
do systemów prawnych895, ale również poważny dylemat moralny dla samych 
księży,  co pokazano w amerykańskim filmie  Grzechy śmiertelne896,  w którym 
główną rolę zagrał nieżyjący już aktor Christopher Reeve. Adwokatów również 
na mocy tego samego przepisu nie wolno przesłuchiwać jako świadków co do 
faktów, o których dowiedzieli  się od swoich klientów897.  Nie tylko tajemnica 
spowiedzi czy tajemnica adwokacka mogą prowadzić do ukrywania przestępstw, 
a nawet zbrodni.  Rygorystyczne przestrzeganie tajemnicy lekarskiej  też może 

894 Art  240  §1  Kodeksu  Karnego  mówi  co następuje:  „Kto,  mając  wiarygodną  wiadomość  o  
karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w 
art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166 lub 252, nie zawiadamia niezwłocznie organu 
powołanego  do  ścigania  przestępstw,  podlega  karze  pozbawienia  wolności  do  lat  3”.  W 
wymienionych  artykułach  mówi  się  o  najpoważniejszych  przestępstwach  zagrożonych 
wysokimi karami.

895 Jakże  inaczej  można  potraktować  fakt,  że  przepis  w jednym  kodeksie  nakłada  określony 
obowiązek  na  wszystkich  obywateli,  a  przepis  w innym  kodeksie  uniemożliwia  ustalenie 
prawdy co do wypełnienia tego obowiązku przez wybrane grupy ludzi. 

896 Grzechy śmiertelne, USA, 1992, reż. Bradford May, w rol. gł. Christopher Reeve. 
897 Ten przepis jest konsekwencją faktu, że tzw. wymiar sprawiedliwości jest swoistą grą między 

oskarżeniem  i  obroną.  Nie  jest  on  wspólnym  dochodzeniem  do  prawdy,  ale  raczej 
przeciąganiem liny.  Działalność  zarówno  oskarżenia  jak  i  obrony nie  zawsze  zmierza  do  
ustalenia  tego,  co  się  naprawdę  stało,  ale  często  prowadzi  do  postawienia  na  swoim.  W 
skrajnych  przypadkach  można  skazać  niewinnego  lub  doprowadzić  do  wyłgania  się  od  
odpowiedzialności  przestępcy.  Prawo w Polsce do  pewnego stopnia  zezwala na kłamstwo, 
tylko świadek ma obowiązek zeznawania zgodnie z prawdą. Ale nawet świadek, jak skłamie, a  
dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wydanego na podstawie jego zeznań powie prawdę, 
to  prawnicy  wówczas  stwierdzają,  że  nic  nie  można  już  zrobić,  bo  prawo  w Polsce  nie  
przewiduje  w  takim przypadku  odwoływania  zeznań.  Wprowadzenie  zasady  powszechnej 
jawności  nałożyłoby  obowiązek  mówienia  prawdy na  wszystkich  i  do  takich  sytuacji  nie  
mogłoby dochodzić,  a obrona  poprzez kłamstwo nie  byłaby wtedy możliwa.   W obecnym 
systemie prawnym tajemnica adwokacka wydaje się być konieczna, bo prawda nie zawsze jest  
w nim najlepszą strategią obrony. Tylko radykalna zmiana systemu wymiaru sprawiedliwości  
mogłaby to zmienić.
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narazić  ludzi  na  mniejsze  lub  większe  niebezpieczeństwo.  W  marcu  2015 
niezrównoważony psychicznie pilot niemieckich linii lotniczych Germanwings 
Andreas Lubitz wywołał zamierzoną katastrofę lotniczą, w wyniku której zginął 
nie tylko on, ale również 149 innych osób. Ów desperat zataił przed pracodawcą 
swoje  poważne  problemy  ze  wzrokiem  uniemożliwiające  mu  dalsze 
wykonywanie zawodu oraz ukrył również swoje zaburzenia psychiczne. Gdyby 
lekarze,  którzy  go  leczyli,  poinformowali  o  jego  stanie  pracodawcę,  do  tej  
katastrofy prawdopodobnie by nie doszło. Niestety, nie uczynili tego ze względu 
na tajemnicę lekarską.

Współcześnie  również  działalność  wszystkich  państw  jest  objęta  w 
pewnym stopniu tajemnicą, co dotyczy szczególnie takich formacji jak wojsko, 
wywiad i kontrwywiad.  Ale również cywilne struktury,  takie jak prokuratura,  
sądy,  policja  i  różne inne  agendy oznaczane w naszym kraju  trzyliterowymi 
skrótami  mają prawo do nadawania klauzuli tajności898.  Uzasadnienia  takiego 
stanu  rzeczy  są  zwykle  bardzo  „górnolotne”,  mówi  się  o  racji  stanu,  
bezpieczeństwie państwa, trosce o prawidłowy przebieg śledztwa, mówi się też 
o  zapewnieniu  bezpieczeństwa  pracowników  różnych  służb  i  ich  rodzin. 
Równocześnie  tym  służbom  nadaje  się  bardzo  daleko  idące,  nadzwyczajne 
uprawnienia,  naruszające  czasem  konstytucyjne  zasady899.  Taki  stan  rzeczy 
sprawia, że tego rodzaju służby mogą bardzo wiele i nie muszą się tłumaczyć z 
tego  co  robią,  bo  i  tak  prawie  nikt  o  tym  nie  wie.  To  daje  tym  służbom 
olbrzymie możliwości, które mogą być wykorzystane zarówno w dobrym jak i 
złym celu.  Utajnianie  może rzeczywiście  pełnić  różne funkcje  ochronne oraz 
ułatwiać sprawne działanie, ale ułatwia także przysłanianie różnych nadużyć a 
czasem  nawet  zbrodni.  Wszelkiego  rodzaju  tajemnice  ustanawiane  przez 
państwo i służby publiczne to miecz obosieczny,  który jest w stanie zarówno 
bronić  tych,  w  których  imieniu  jest  używany,  jak  również  w  nich  godzić. 
Nadawanie  nadmiernych  uprawnień  określonym  formacjom  połączone  z 
brakiem ich kontroli może niekiedy doprowadzić do sytuacji, że zaczynają one 
działać jak „państwo w państwie”.

898 Oczywiście we współczesnych czasach nie sposób obejść się bez tajemnic,  co dotyczy np. 
kwestii  bezpieczeństwa, utajniania różnych negocjacji,  itp. Ale można odnieść wrażenie, że  
obecnie w naszym kraju naprawdę się z tym przesadza. Coraz więcej przedsiębiorstw zmusza 
swoich pracowników do podpisywania klauzuli poufności pod groźbą rozwiązania umowy o 
pracę w razie odmowy. Jest to często również warunkiem przyjęcia do pracy.

899 Takie ekstra uprawnienia naruszają czasem podstawowe zasady zapisane w konstytucji, choć 
nie  łamią  samej  konstytucji,  bowiem  są  one  przewidziane  przez  konstytucję  na  zasadzie 
dopuszczalnego wyjątku.  Niestety, trzeba z przykrością zauważyć,  że tam gdzie są wyjątki,  
tam nie ma reguły. Jeśli coś się jedną ręką daje, a drugą odbiera, to jest wtedy tak, jakby w 
ogóle się nic nie dawało. 
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Tak samo jak w przypadku osób indywidualnych, faktyczną przyczyną 
utrzymywania  sekretów  w  różnych  instytucjach  jest  lęk  przed  ujawnieniem 
prawdy. Albowiem działają one nie zawsze tak nieskazitelnie, praworządnie i 
uczciwie, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście instytucja jako taka nie może 
się bać, ale lękają się ludzie, którzy są z nią związani, a zwłaszcza ci, którzy 
pełnią w niej jakieś funkcje kierownicze i są przez to za nią odpowiedzialni.  
Bywa, że czasem wywierają oni naciski na parlamenty, aby uchwalano ustawy 
zwiększające ich uprawnienia w kwestii utajniania działalności tych instytucji. 
To  daje  im  większe  możliwości  bezkarnych  działań,  co  dotyczy  zwłaszcza 
różnych  państwowych  służb.  Nawet  zwykła  kominiarka  na głowie policjanta 
może pełnić taką rolę, choć konieczność jej zakładana jest zwykle uzasadniana 
wzniosłymi  argumentami.  Ale  co  można  sądzić  o  systemie,  w  którym 
funkcjonariusze państwowi upodabniają się do bandytów900?

Utrzymywanie  tajemnic  niemal  zawsze  wywołuje  dylematy  moralne. 
Istnieją bowiem liczne argumenty przemawiające za ukrywaniem prawdy jak i 
liczne powody aby poddawać w wątpliwość taki proceder.  Za tym pierwszym 
opowiada  się  nasze  ego,  w  którego  naturze  leży  nieprawość.  To  drugie 
stanowisko popiera nasza wyższa jaźń. Ego boi się prawdy, ponieważ wie, że 
prawda ujawniłaby jego marność i odkryła jego machinacje, dlatego tę prawdę  
nieustannie  filtruje,  zniekształca  lub  całkiem  ukrywa.  Tajemnicę  można  by 
próbować uznać za jeden z jawnych901 mechanizmów obronnych ego, jako że 
ma ona jego pełne poparcie. W świecie, w którym rządzą umysły zdominowane 
przez  ego,  ukrywanie  informacji  jest  nieuniknione.  Jest  to  świat  pełen 
konfliktów, napięć, przepełniony lękiem przed różnymi zagrożeniami, w którym 
zawsze  ktoś  jest  atakowany  i  ktoś  się  przed  czymś  broni;  świat,  w  którym 
900 Gdyby Sherlock Holmes, Herkules Poirot czy nawet porucznik Columbo naprawdę istnieli, to  

bardzo by się zdziwili tym, co się teraz wyprawia. Najpierw w kominiarki wyposażono tzw.  
antyterrorystów, uzasadniając to tym, że terroryści są bardzo niebezpieczni, działają z ukrycia i  
mogą  się  mścić  na  tych  funkcjonariuszach  i  ich  rodzinach.  Ale  szybko  potem  odkryto  
dodatkowe  zalety  ukrywania  twarzy i  w kominiarki  ubrano  również  inne  służby,  które  z 
antyterroryzmem  mają  niewiele  wspólnego.  Wszak  jeśli  tak  zamaskowany  policjant  lub 
funkcjonariusz trzyliterowej agendy zrobi coś nie tak,  popełni jakieś przestępstwo lub nawet  
kogoś  zastrzeli,  to  żaden  świadek  nie  będzie  w stanie  go  zidentyfikować.  Właśnie  po  to  
bandyci  nakładają  kominiarki.  Media  już  opisywały  zdarzenie,  gdy  grupa  ubranych  w 
kominiarki  funkcjonariuszy  omyłkowo  rozwaliła  drzwi  i  zdemolowała  czyjeś  mieszkanie,  
właściciel zgłosił sprawę do prokuratury, a prokurator się domagał, aby zgłaszający rozpoznał  
sprawców.  Jeszcze dziwniejsza jest sytuacja,  kiedy taka grupa przychodzi  zatrzymać kogoś  
zupełnie  niegroźnego,  w  przeszłości  wielce  szanowanego,  a  podejrzanego  o  korupcję, 
oszustwo  lub  malwersację  i  wtedy te  kominiarki  nie  mają  już  żadnego  uzasadnienia  poza 
chęcią nastraszenia danej osoby.

901 Ego stosuje  wiele  ukrytych  mechanizmów obronnych,  do  których  należy np.  projekcja  i  z  
których ludzie na ogół nie zdają sobie sprawy. Tajemnicę można w pewnym sensie uważać za 
„jawną” metodę ego, bo ego nie ukrywa tego, że ma tajemnice, ale przeciwnie – często popiera  
ukrywanie informacji.
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kłamstwo i manipulacja  stały się standardem, a prawda nierzadko wydaje  się 
być  niebezpieczna.  Nic  więc  dziwnego,  że  w  takim pełnym  antagonizmów, 
skłóconym  świecie  podstawowe  zasady  moralne  są  permanentnie  łamane,  a 
prawda jest ukrywana. Ludzkie ego nie chce się do tego przyznać i dlatego tak 
bardzo  popiera  ideę  tajemnicy,  która  chroni  jego  matactwa.  Dotyczy  to 
wszystkich podmiotów od pojedynczego człowieka po państwo.

Czy  utrzymywanie  czegoś  w  tajemnicy  jest  równoznaczne  z 
kłamstwem? Nie zawsze. Wszystkie tajemnice drugiego rodzaju, czyli zagadki, 
nie mają nic wspólnego z kłamstwem. Tajemnice pierwszego rodzaju są czasem 
formą  kłamstwa,  a  czasem  nie.  Kłamstwo  jest  nieprawdziwą  informacją  
ogłoszoną  z  intencją  wprowadzenia  w błąd.  Zatem utrzymywanie  czegoś  w 
tajemnicy tylko  po  to,  by kogoś oszukać,  by nie  wiedział  tego,  co wiedzieć 
powinien,  jest  formą kłamstwa zwaną zatajeniem.  Jeśli  jednak tajemnica jest 
utrzymywana dla celów ochronnych (ale nie dla ochrony czyjejś nieuczciwości)  
i  ustanowiono  ją  w  obliczu  występowania  rzeczywistego  a  nie 
wyimaginowanego zagrożenia – to nie jest kłamstwem. Jeżeli na przykład jeden 
z partnerów pozostających w jakimś związku utrzymuje w tajemnicy romans z 
kimś trzecim, to tym samym kłamie902. Jeśli ktoś utrzymuje w tajemnicy ukrytą 
wadę urządzenia, które drogo sprzedaje, to też kłamie. Jeśli  jednak ktoś chce 
chronić  swoją  prywatność  lub  rower  i  w  tym  celu  nie  ujawnia  szczegółów 
swojego pożycia  intymnego,  jak również nie  zdradza niepowołanym osobom 
kodu zamka szyfrowego do roweru – nie jest  to wtedy kłamstwo.  Jednak do 
kategorii  kłamstwa należałoby w zasadzie zaliczyć utrzymywanie  tajemnicy z 
określonego powodu i uzasadnianie konieczności jej istnienia z zupełnie innego 
powodu.  Taki  proceder  zdarza  się  dość  często,  zwłaszcza  w  praktyce 
sprawowania władzy i w polityce.

Tajemnice czasem postrzegane są jako coś pozytywnego, potrzebnego, 
pożądanego.  W  jednym  z  wywiadów  telewizyjnych  padło  kiedyś  zdanie: 
„Człowiek pozbawiony wszelkich tajemnic  nie  jest  interesujący” 903.  Lecz nie 
tylko  ludzie,  ale  nawet  ogrody  bywają  czasem ciekawsze,  gdy  są  otoczone 
murem tajemnicy. Należy jednak zauważyć, że chodzi tu głównie o tajemnice  
drugiego  typu,  czyli  o  to,  co  niepoznane  lub  niepojęte.  Jedną  z  typowych 
ludzkich cech jest ciekawość, a dla niektórych jest to cecha dominująca. Takim 
ludziom sprawia dużą przyjemność rozwiązywanie zagadek jakie stawia przed 
nimi  życie.  Czasem zdarza  się,  że  koncentrują  się  na  rozgryzaniu  ludzkich 

902 W bardzo rzadkich przypadkach zdarza się, że partner udziela warunkowej zgody na zdradę w 
następujący sposób:  „Możesz mnie zdradzać,  ale  nie  chcę  o  tym nic  wiedzieć”.  W takim 
przypadku utrzymywanie romansu w tajemnicy nie jest kłamstwem, ale wypełnieniem umowy.

903 Niektórzy uważają, że odnosi się to zwłaszcza do kobiet, które są, a jak nie są, to powinny być  
zagadkami. 
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osobowości i wtedy ktoś, kto nie ma nic do ukrycia, może wydać się im nudny.  
Bywa, że poszukują owianych mgłą tajemnicy partnerów, z którymi się wiążą, a 
po  ich  rozszyfrowaniu  rozstają  się  z  nimi.  Jednak  ci,  którzy  szukają  prawd 
wyższego  rzędu,  wolą  mieć  partnerów  bardziej  rozpoznawalnych  i  bardziej 
podobnych do siebie, bo łatwiej im wtedy wspólnie osiągać sukcesy.

Tajemnice pierwszego rodzaju czyli ukrywane sekrety są nieodłącznym 
składnikiem  prymitywnych  systemów  opartych  na  iluzjach  i  na  głębokich 
podziałach.  Jednak  taki  stan  rzeczy  jest  przejściowy  i  w  miarę  duchowego 
rozwoju  społeczeństw wszelkie  tajemnice  stają  się  coraz bardziej  zbędne.  U 
wysoko rozwiniętych  istot  w ogóle nie występują,  ponieważ zdają  sobie  one 
sprawę, że stanowią jedność, a podział jest iluzją. Umysły ich są połączone 904 i 
dlatego  wszyscy  wiedzą  wszystko  o  wszystkich.  Tym,  którzy  nie  wiedzą, 
przekazują  w taki  czy inny sposób  prawdę  i  wiedzę,  która  jest  ich  częścią.  
Muszą  dawać,  bo  tylko  wtedy  sami  mogą  się  rozwijać.  To  jest  jedno  z 
najważniejszych  praw  naturalnych905.  Nie  mają  powodu,  aby  cokolwiek 
ukrywać,  dlatego  pojęcie  tajemnicy  pierwszego  rodzaju  nie  ma  do  nich 
zastosowania. Jednak każdemu z niższego poziomu rozwoju niż ten, który oni 
reprezentują,  mogą  ujawnić  tylko  taką  wiedzę,  na  której  przyjęcie  jest  on 
gotowy.  Jeśli  gotowy nie jest,  to ta wiedza tymczasowo musi  być  przed nim 
zakryta i stanowi dla niego wówczas zagadkę czyli tajemnicę drugiego rodzaju.

Tajemnice  drugiego  rodzaju  są  więc  na  ogół  efektem  niedostatku 
wiedzy i znikają w miarę jej powiększania. Jednak nie odbywa się to w sposób 
natychmiastowy.  Na  danym  etapie  osobistego  rozwoju  każdy  jest  w  stanie 
przyjąć  tyle  informacji,  ile  jego  umysł  pomieści  i  tylko  te  informacje,  które 
umysł jest w stanie zrozumieć, dlatego takie tajemnice są wtedy nieuniknione.  
Ponadto  panuje  przekonanie,  że  niektóre  informacje  mogą  być  niewłaściwie 
wykorzystane  przez osoby nieodpowiedzialne,  dlatego do  pewnego momentu 
nie wolno ich im ujawniać.  Generalnie  jednak proces  rozwoju jest  procesem 
odkrywania i  przebiega zawsze w jedną stronę – w stronę zwiększania ilości  
dostępnej informacji. Wszelkie tajemnice stanowią twór niższego, egotycznego 
umysłu, są podtrzymywane przez ów umysł,  jedynie dla takiego umysłu mają 
wartość i tylko tego rodzaju umysł uważa, że trzeba ich strzec. To, co pochodzi 
z serca, a nie z umysłu, jest zawsze jawne. Odwieczna mądrość nie jest zbiorem 
sekretów do strzeżenia, ale wyrażeniem wszelkich wzniosłych uczuć i emocji,  
które każdy może przejawiać w życiu codziennym. Obecnie wyższy, najbardziej 
uduchowiony  umysł  jest  dla  ludzkości  trudny  do  rozpoznania  i  przez  to 
praktycznie  niedostępny.  Dlatego  prawdziwa  wiedza  nie  przychodzi  dziś 

904 Wszystkie umysły są połączone, również nasze, ale większość z nas nie zdaje sobie z tego 
sprawy i nie potrafi z tego zrobić użytku.

905 Prawo to brzmi: „Kto daje ten dostaje”.
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poprzez umysł lecz poprzez serce. Jednak nigdy nie trafia do tego, kto nie jest  
jeszcze gotowy by ją przyjąć. A gdy już jest gotowy, prawda sama go znajdzie. 
Tajemnica w takiej  sytuacji  jest  wykluczona.  Nie istnieje taka siła na Ziemi, 
która mogłaby zablokować pochodzącą z serca prawdziwą mądrość, jeśli  ktoś 
jest właściwie przygotowany na jej przyjęcie. 

*** 

Podsumujmy  nasze  rozważania.  Wszystkie  tajemnice  są  zawsze 
skutkiem przekonania, że pewnymi myślami nie należy się dzielić. Za każdym 
takim przekonaniem stoi lęk, że prawda bywa czasem niebezpieczna i dlatego 
nie  zawsze  należy ją  ujawniać.  W rzeczywistości  prawda  jawi  się  jako  coś 
groźnego tylko tym,  którzy są uwikłani w kłamstwa. Dla tych,  którzy żyją  w 
prawdzie, jest ona zawsze najlepszą polisą. Oni jej nie ukrywają. Brak tajemnic 
jest  cechą  ludzi  prawdziwie  uczciwych.  Uczciwość  zawsze  oznacza 
konsekwencję i jest nie do pogodzenia z postawą, że co innego się myśli,  co 
innego się czyni, a co innego się ogłasza. Tajemnica zawsze jest ukrywaniem 
prawdy,  czasem poprzez milczenie,  ale  jakże często za zasłoną  efektownych 
kłamstw.  Jest  to  pojęcie  wytworzone  niewątpliwie  przez  ludzkie  ego,  jako 
skuteczne narzędzie wspomagające jego machinacje. Dlatego potrzeba istnienia 
tajemnic  jest  zawsze  tak  bardzo  przez  to  „niższe  ja”  eksponowana. 
Utrzymywanie sekretów zdobyło akceptację niemal powszechną, w tym również 
państwa,  prawa  i  prawników,  niektórych  autorytetów  moralnych,  a  nawet 
różnych  kościołów906.  Jednak  te  same  kościoły,  cytując  swojego  Mistrza, 
zmuszone są przyznać, że „nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic  
tajemnego, co by się nie stało wiadome”907, dlatego to „co słyszycie na ucho,  
rozgłaszajcie  na  dachach”908.  Prawda  czy  prędzej  czy  później  wypływa  na 
wierzch  jak  owa  przysłowiowa  oliwa.  Z  tego  powodu  inwestowanie  w  jej  
ukrywanie  zawsze w ostatecznym rezultacie  przynosi  straty.  Zatem najlepsza 
dewiza  życiowa,  jaką  ktokolwiek  kiedykolwiek  mógłby  się  kierować,  jest  
następująca: „Żyj tak, abyś nie musiał mieć tajemnic”.    

Hasło opracowano w 2010 roku. Powrót do spisu treści.

906 Kościoły chrześcijańskie  zawsze  próbują  tajemnicą  wyjaśniać  sprzeczności  tkwiące  w ich 
teologiach.  Gdy  ktoś  taką  sprzeczność  ujawni,  wówczas  niezmienna  odpowiedź  brzmi: 
„Niezbadane są wyroki Boże”.

907 „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało  
wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście 
w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach”. Łukasz, 12, 2-3.

908 „Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym nie  
miano by się dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie 
na ucho, rozgłaszajcie na dachach”. Mateusz, 10, 26-27.
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Terroryzm
Na temat terroryzmu wiele powiedziano i wiele napisano. Encyklopedia 

multimedialna  PWN podaje,  że  istnieje  ponad  sto  definicji  tego  zjawiska,  z 
czego kilkadziesiąt powstało w ramach prac ONZ. Łatwiej jest więc określić,  
czym terroryzm nie jest, niż czym on jest. 

Terroryzm to na pewno nie to samo co terror, terror bowiem to gwałt, 
przemoc  i śmierć  zadawane  słabszym  przez  silniejszych  po  to,  aby  ich 
zastraszyć i podporządkować. Terroryzm funkcjonuje na ogół odwrotnie, polega 
on na gwałcie,  przemocy i  śmierci  zadawanej  silniejszym przez słabszych909, 
najczęściej po to, aby zwrócić na coś uwagę, dokonać aktu zemsty, coś wymusić  
lub rozwiązać jakieś problemy. O ile terror jest zwykle sposobem sprawowania 
władzy  przez  różnych  tyranów  czy  totalitarne  rządy,  o  tyle  terroryzm  jest  
zazwyczaj skierowany przeciw władzy. 

Zamach   terrorystyczny  rożni  się  także  od  zwykłego  przestępstwa 
kryminalnego.  Czyn kryminalny jest  zwykle  dokonywany z niskich pobudek, 
natomiast cechą charakterystyczną terroryzmu jest to, że jest on niemal zawsze 
oparty  na  jakiejś  ideologii.  Akty  terrorystyczne  uzasadniane  są  ideami 
politycznymi, społecznymi, nacjonalistycznymi czy religijnymi, które wchodzą 
w skład programów działania grup terrorystycznych.

Należy  również  odróżnić  działania  terrorystyczne  od  działalności 
„podziemia”  czy partyzantki  w okupowanym kraju.  Ruch  oporu  jest  bowiem 
prawie zawsze skierowany przeciw okupującej kraj obcej władzy i ewentualnie 
kolaborantom, ale nigdy celem zamachów nie są osoby całkiem przypadkowe. 

Ponieważ działania terrorystyczne mają na celu wymuszenie spełnienia 
określonych żądań poprzez zastraszenie społeczeństwa, terrorystom zależy aby 
były one spektakularne i przyciągały media. 

Niektórzy  terroryści  odznaczają  się  czasem  pewnymi  psychicznymi 
anomaliami  i charakteryzuje  ich teatralność w zachowaniu.  Są zafascynowani 
reakcjami  społeczeństwa na swoje  czyny.  Zdesperowani  szukają  w przemocy 
sposobu rozwiązania swoich osobistych problemów. 

Trochę historii

W starożytności znany i stosowany był terror, ale nie znano terroryzmu, 
przynajmniej  w  takim znaczeniu  jakie  dziś  nadajemy  temu  słowu.  Początki 
terroryzmu wiążą z powstaniem w Persji, około roku 1080, muzułmańskiej sekty 

909 Istnieją od tej reguły wyjątki, np. terroryzm państwowy.



844

nizarytów910,  którą  utworzył  Hassan  Ben  Sabbah.  Sekta  stosowała  terroryzm 
połączony ze skrajnym okrucieństwem dokonując skrytobójczych morderstw na 
zlecenie. Członkowie tej sekty byli wynajmowani przez Turków seldżuckich do 
zabijania  rycerzy  krzyżowych  w czasie  krucjat.  Sekta  przetrwała  do  drugiej 
połowy XIII wieku. 

Mimo  działalności  nizarytów,  terroryzm  w  drugim  tysiącleciu  był  
zjawiskiem dość rzadkim, aż do drugiej połowy XIX wieku. W latach 1880 – 
1900  doktryna  i  ruch  anarchizmu  stały  się  pożywką  dla  działalności 
terrorystycznej, głównie za sprawą organizacji „Narodnaja Wola”911 w Rosji. Z 
rąk anarchistów zginęło w tych czasach wielu reprezentantów władzy, jak np.  
car  Aleksander  II,  prezydent  Francji  M.  Carnot,  premier  Hiszpanii  C.  de 
Castillo, cesarzowa austriacka Elżbieta, król włoski Humbert, prezydent Stanów 
Zjednoczonych W. McKinley. 

W pierwszej połowie dwudziestego wieku  anarchiści także dawali znać 
o  sobie.  Powstawały  również  nowe  organizacje,  które  w  swojej  aktywności 
wykorzystywały metody terrorystyczne, jak Irlandzka Armia Republikańska. W 
latach  1937-1948  działało  na  terenie  Palestyny  syjonistyczne  ugrupowanie 
terrorystyczne  Irgun,  które  było  prekursorem  terroryzmu  zbiorowego912.  W 
czasie,  gdy  na  jego  czele  stanął  Menachem  Begin,  Irgun  dokonywał  wiele  
krwawych akcji, w których ginęli przypadkowi ludzie. Do największych należał 
zamach bombowy dokonany 26 VII 1946 na Hotel  Króla  Dawida,  w wyniku 
którego  zginęło  26  Brytyjczyków,  41  Arabów,  17  Żydów  i  5 osób  innych 
narodowości.  M.  Begin  po  tej  akcji  wyraził  jedynie  żal  z powodu  zabicia 
Żydów. Do zadziwiających paradoksów polityki należy fakt, że 32 lata później  
otrzymał on Pokojową Nagrodę Nobla. 

Mimo  działalności  anarchistów  i  innych  ugrupowań,  ilość  aktów 
terrorystycznych w pierwszej  połowie XX wieku była  stosunkowo niewielka.  
Dopiero  od  połowy  lat  60-tych  liczba  zamachów  terrorystycznych  zaczęła 
gwałtownie  wzrastać.  Działania  terrorystów  były  kierowane  już  nie  tylko 
przeciw przywódcom państw i liderom politycznym, ale również zaczęły godzić 
w  inne  grupy  społeczne  (np.  przedstawicieli  sfer  finansowych  i  biznesu, 
sportowców),  a także coraz częściej  pojawiały się zamachy,  w których ginęły 

910 Inna nazwa tej sekty to asasyni.
911 Narodnaja Wola była organizacją rewolucyjną powstałą w Rosji w roku 1878. Program partii 

zakładał obalenie  caratu i wprowadzenie  swobód obywatelskich,  nie wykluczając przy tym 
stosowania metod terrorystycznych.

912 Terroryzm zbiorowy różni się od indywidualnego tym, że akty terrorystyczne są skierowane 
przeciw grupom ludzi, zwykle nie znanych terrorystom, a znajdujących się w miejscu zamachu  
zupełnie  przypadkowo.  Terroryzm zbiorowy  stosuje  więc  podkładanie  bomb  w urzędach, 
lokalach  publicznych  a  także  porywanie  samolotów,  statków itp.  Terroryzm indywidualny 
godzi zawsze w starannie wybrane osoby (np. wysokiej rangi polityków). 
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zupełnie przypadkowe osoby. Terroryzm, a zwłaszcza terroryzm zbiorowy, stał 
się  jedną  z  dominujących  metod  walki  politycznej  różnych  ugrupowań, 
próbujących gwałtem i przemocą rozwiązywać problemy społeczno-polityczne, 
narodowościowe i religijne.

W drugiej  połowie  dwudziestego  wieku  wystąpiły  również  trzy inne 
procesy: Po pierwsze grupy terrorystyczne z różnych krajów zaczęły się łączyć,  
świadcząc  sobie  różne  usługi  -  w  ten  sposób  powstał  terroryzm 
międzynarodowy.  Raport  CIA  z  1976  roku  stwierdzał  istnienie  140 
powiązanych  ze  sobą  ugrupowań  z  50  krajów.  Po  drugie,  rządy  niektórych 
państw zaczęły popierać pewne grupy terrorystyczne, udzielając im schronienia,  
organizując  szkolenie  lub  zaopatrując  w  broń  i materiały  wybuchowe913.  Po 
trzecie,  niektóre  państwa  zaczęły  same  stosować  pozaprawną  przemoc  za 
pomocą swoich agend rządowych – w ten sposób powstał terroryzm państwowy.

W  XX  wieku  powstało  mnóstwo,  często  powiązanych  ze  sobą 
organizacji  terrorystycznych.  Do  najbardziej  znanych  należą:  w  OWP  w 
Palestynie, Hezbollah w Libanie, ETA w Hiszpanii, IRA w Ulsterze, OAS914 we 
Francji,  RAF w Niemczech,  Czerwone Brygady we Włoszech,  Tupamaros w 
Urugwaju,  Sendero Luminoso  w Peru,  Front  Wyzwolenia  Erytrei,  Kurdyjska 
Partia  Robotnicza w Turcji,  Modżachedini  Ludowi  w Iranie,  Stowarzyszenie 
Braci  Muzułmanów  w  Egipcie  i  Algierii,  Przetrwanie  Świata  w  USA, 
Najwyższa Prawda915 w Japonii.

Wszystko to w końcu doprowadziło do sytuacji, że świat przeniósł się w 
XXI  wiek  z poważnym  problemem  nasilającego  się  terroryzmu  wszystkich 
rodzajów. Tradycyjny podział na terroryzm „czerwony” (skrajnie lewicowy) i 
„czarny”  (nacjonalistyczny  lub  faszystowski)  przestał  wystarczać.  Istnieje 
obecnie  wiele  nurtów terroryzmu:  narodowowyzwoleńczy,  skrajnie  lewicowy 
ekstremizm,  separatystyczno-narodowościowy,  anarchistyczno-lewacki, 
marksistowski,  neofaszystowski,  fundamentalizm  islamski.  Stosują  one 
wszystkie możliwe metody gwałtu i przemocy,  od porwań pojedynczych osób 
począwszy,  poprzez  porwania  samolotów  czy  statków,  aż  do  zamachów  na 
wybrane czy też zupełnie przypadkowe osoby lub grupy osób. Eksplozje bomb 
w  obiektach  użyteczności  publicznej,  samochody-pułapki,  porwania  (osób, 
samolotów)  –  to  typowy  sposób  działania  współczesnych  terrorystów. 

913 Pomocy organizacjom terrorystycznym udzielały m. in. ZSRR, Korea Północna, Libia, Syria, 
Irak i Algieria.

914 Niektóre  organizacje,  jak  OAS,  RAF czy Czerwone  Brygady zostały w końcu  skutecznie 
zwalczone.

915 Niektóre ugrupowania to właściwie sekty religijne uprawiające terroryzm, jak np. „Najwyższa 
prawda”.
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Terroryści  muzułmańscy,  a  zwłaszcza  tzw.  fundamentaliści  islamscy, 
zastosowali   jeszcze jeden, bardzo skuteczny sposób: zamachy samobójcze. 

Obecnie terroryści działają na wszystkich zamieszkanych kontynentach, 
a  problem  terroryzmu  jest  problemem  światowym.  Największy  w  dziejach 
zamach  miał  miejsce  11  września  2001  roku,  kiedy  to  grupa  terrorystów-
samobójców islamskich zniszczyła  wieżowce World Trade Center  w Nowym 
Jorku i część gmachu Pentagonu. W wyniku tego zamachu zginęło kilka tysięcy 
ludzi.  Sprawcą  tych  przerażających  czynów  jest  Al-Kaida,  skrajnie 
fundamentalistyczna  organizacja,  która  do  2011  roku  była  kierowana  przez 
pochodzącego z Arabii Saudyjskiej Osamę bin Ladena916. 

Przyczyny terroryzmu

Zrozumienie  istoty  terroryzmu  poprzez  odkrycie  jego  przyczyn  jest 
bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy istnieje szansa, że można skutecznie coś 
zmienić. Traktowanie terroryzmu jako szczególnego rodzaju zła, które należy 
zniszczyć, bez wnikania w motywy działania terrorystów, niczego nie rozwiąże. 
Trzeba  się  poważnie  zastanowić  nad  tym,  co  powoduje,  że  pewni  ludzie  
decydują się na przemoc wobec innych ludzi, nie z niskich pobudek takich jak 
np. chciwość, ale powołując się na pewne teorie społeczne, ideologie, a nawet  
religie. 

Najogólniej można powiedzieć, że światem ludzi rządzą emocje 917, które 
stanowią  podstawę  wszystkich  ludzkich  decyzji  i  główną  siłę  napędową 
wszelkich  dążeń  i  wszelkich  działań.  Człowiek  nawet  do  treści  czysto 
logicznych ma zawsze jakiś stosunek uczuciowy. U źródeł każdego pragnienia 
kryje  się  jakaś  emocja.  Pomyślna  realizacja  uczuciowo  uwarunkowanych 
pragnień jest źródłem zadowolenia. Niemożność osiągnięcia tego czego się chce 
rodzi  frustrację.  Dotyczy to  nie  tylko  jednostek,  ale  i  pewnych  zbiorowości 
złączonych  tymi  samymi  pragnieniami  inspirowanymi  przez  określone  teorie 
społeczne, ideologie czy światopoglądy. Jeżeli ludzie ci żyją w państwie, które 
umożliwia im realizację ich pragnień, lub w najgorszym razie jej nie blokuje, 
przejawiają  oni  pozytywne  uczucia.  Gdy  jednak  nie  mogą  pokojową  drogą 
zrealizować  swoich  dążeń,   a emocjonalna  podstawa  tych  dążeń  jest  bardzo 
silna,  wówczas  sięgają  po  przemoc.  W przypadku  grup  większościowych 
mających  znaczące  miejsce  w  społeczeństwie  i złączonych  wielkim 
niezadowoleniem  z  istniejącego  stanu  rzeczy,  taka  sytuacja  prowadzi  do 

916 Przyjęto  tu  jedną  z  kilku  rozpowszechnionych  pisowni,  przykłady  innych  to:  Usama  bin 
Laden, Osama ben Laden, Osama ibn Laden. 

917 W tym haśle uczucia i emocje są traktowane tak, jak się je rozumie w języku potocznym, tj.  
jako  wyrazy  bliskoznaczne.  W  szerszym  znaczeniu  emocje  są  manifestacją  uczuć,  są  to 
wzruszenia wywołane przez uczucia.
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demonstracji,  strajków,  zamieszek,  a  nawet  do  rewolucji.  Małe  zbiorowości,  
których  dążenia  nie  znajdują  powszechnego  poparcia,  sięgają  po  terroryzm. 
Terroryzm jest więc zwykle reakcją pewnych grup społecznych, względnie 
małych,  ale  mocno  zjednoczonych  jakimiś  ideami,  na  frustrację 
spowodowaną niemożnością realizacji celów zawartych w programach tych 
grup.  Na  straży  blokady  tych  celów  stoją  zwykle  rządy  państw,  a  więc 
terroryzm  zwraca  się  przede  wszystkim  przeciw  władzy.  W  taki  sposób 
pojmowali terroryzm anarchiści, których celem był car, król, cesarz, prezydent 
czy premier. Jednak w miarę demokratyzacji  społeczeństw taki cel stawał się 
niewystarczający.  W  ustrojach  opartych  na  demokracji  parlamentarnej  to 
przecież społeczeństwo w wyborach decyduje o tym, kto ma być przy władzy. 
Dlatego  terroryści  zwrócili  się  przeciw  całemu  społeczeństwu,  organizując 
zamachy lub porwania, których ofiarami były początkowo osoby prominentne, a 
potem zupełnie przypadkowi ludzie. Terroryści chcieli w ten sposób zwrócić na 
siebie  uwagę  całego  społeczeństwa,  mówiąc  jego  członkom  poprzez  akt 
terrorystyczny: „Dopóki nie spełnicie naszych żądań, nie będziecie bezpieczni”. 
Tak  narodził  się  terroryzm  zbiorowy.  W  miarę  rozwoju  terroryzmu 
poszczególne grupy z nim związane spostrzegły,  że choć nie mogą liczyć na 
poparcie  większości  społeczeństwa,  to  mogą znaleźć sojuszników w grupach 
terrorystycznych  z  innych  krajów.  Terroryzm  stał  się  więc  zjawiskiem 
międzynarodowym,  przynosząc  powiązanym  grupom  wymierne  korzyści 
(wzajemne świadczenie sobie różnych usług, np. wspólne szkolenia, ukrywanie 
osób poszukiwanych, pomoc materialna, itp.). 

Zatem  takie  zjawiska  jak  terroryzm  czy  rewolucja  zawsze  są 
reakcją na brak realnej możliwości zaspokojenia pewnych bardzo silnych i 
znaczących potrzeb. Odpowiedzią większości na taką sytuację jest zwykle 
rewolucja, odpowiedzią mniejszości  jest terroryzm. 

Potrzeby,  o  których  mowa,  mogą  być  bardzo  różne.  Jeżeli  np.  w 
państwie zdominowanym przez jeden wielki naród żyje również inny, mniejszy 
naród,  to  może  się  czasem w nim pojawić  chęć  oderwania  się  i  utworzenia  
swojego własnego państwa. Tego rodzaju potrzeba może istnieć już od samego 
początku w przypadku,  gdy ten większy naród podbił  ten mniejszy.  Jest  ona 
zwykle  tym  silniejsza,  im  większe  są  różnice  kulturowe,  obyczajowe  czy 
religijne  między  tymi  narodami.  Ten  mniejszy  naród  czuje  się  czasem 
zdominowany czy nawet stłamszony przez ten większy. Niezależnie od tego, w 
jakim  stopniu  jest  to  uczucie  rzeczywiste,  a  w  jakim  urojone  (nie  nam  to  
oceniać),  zaczyna  się  pojawiać  silne  pragnienie  odrębności,  które  w  końcu 
owocuje  tendencjami  separatystycznymi  i  narodowo-wyzwoleńczymi. 
Występujące czasem konflikty etniczne tylko pogłębiają problem. Ale rządzący 
państwem Wielki Brat prawie nigdy nie godzi się na secesję a często  nie godzi  
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się nawet  na autonomię.  Zatem jedynym wyjściem staje  się  terroryzm.  Tego 
typu sytuacja ma miejsce w Irlandii Północnej918, w Kraju Basków, w państwach 
zamieszkałych przez Kurdów919, w Palestynie czy w Czeczenii.

Inny rodzaj  nie  spełnionej  potrzeby jaka  może  inspirować  terroryzm 
wynika  z  niezadowolenia  z  istniejącego  systemu  społeczno-politycznego. 
Frustracja  z  braku  możliwości  zmiany  tego  systemu  połączona  z  silnym 
przekonaniem o konieczności  jego zmiany była  pożywką dla anarchistów,  a 
także  wszelkich  terrorystów  lewackich,  marksistowskich  czy 
neofaszystowskich,  jak  np.  niemiecka  Frakcja  Czerwonej  Armii  czy włoskie 
Czerwone  Brygady.  Działalność  terrorystyczna  może  czasami  w sposób 
paradoksalny nie tylko nie popierać niepodległości jakiegoś kraju, ale wręcz się  
jej  sprzeciwiać.  Podstawą  działalności  francuskiej  organizacji  OAS  był 
sprzeciw wobec niepodległości Algierii.  

Również religia, a właściwie jej swoiste pojmowanie, może inspirować 
do działań terrorystycznych. Przykładem może być tu fundamentalizm islamski.  
W państwach  muzułmańskich  nie  da się  oderwać  prawa i  kultury od religii. 
Prawo świeckie jest  ustalane na podstawie Koranu i  tradycji  (Sunny).  Szyici  
dodatkowo  ważną  rolę  przypisują  imamom920.  Właściwie  wszystko  jest  w 
mniejszym  lub  większym  stopniu  podporządkowane  islamowi.  Jednak  ten 
prymat życia religijnego nad świeckim jest różny w różnych krajach islamskich.  
W takich krajach jak np. Algieria, Egipt czy Turcja 921 wielu muzułmanów ma 
bardzo umiarkowane poglądy.  W państwach, w których islam jest tylko jedną z 
wielu religii i to nie tą najliczniej reprezentowaną, takie priorytety w ogóle nie  
istnieją.  Fundamentalizm  islamski  dąży  do  ustanowienia  prymatu  czynnika 
religijnego  nad  życiem  świeckim  w  najwyższym  możliwym  stopniu. 
Podstawowym  celem  fundamentalistów  jest  utworzenie  we  własnym  kraju 
państwa  islamskiego,  w  którym  byłyby  wyeliminowane  wszystkie  wpływy 
nieislamskie.  Jednak  ideą  nadrzędną  jest  opanowanie  wszystkich  krajów 
muzułmańskich.   Dodatkowo nie  dopuszczają  oni  do  dialogu z  odmiennymi 
koncepcjami,  a  wyjątkowo ostro  zwracają  się  przeciw innowiercom i krajom 

918 W Irlandii Północnej za zaistniałą sytuację odpowiedzialni są sami Brytyjczycy. To Henryk II 
zawładnął  Irlandią  i  włączył  ją  w skład  Anglii.  To  Henryk  VIII  zapoczątkował  politykę 
osiedlania protestantów w Ulsterze. To kolejni władcy usiłowali przenieść angielską reformę 
kościelną do Irlandii  co im się zresztą nie  udało,  ale za to  byli  wielokrotnie  zmuszeni  do  
tłumienia buntów Irlandczyków.

919 Turcja, Iran, Irak , Syria.
920 Istnieje 5 filarów islamu: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki.  

Szyici traktują imama jako 6-ty filar islamu.
921 Jednak i w takich krajach obserwuje się zjawisko, które można by nazwać odradzaniem się 

islamu. Np. w Egipcie, w ubiegłym wieku, kobiety w dużych miastach, które nie nosiły chust  
zasłaniających  włosy,  nie  należały  do  rzadkości.  Dziś  osłanianie  włosów  jest  zjawiskiem 
powszechnym. Następuje więc jakby powrót do tradycyjnych wartości i obyczajów. 
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bogatego Zachodu. Według tego rodzaju muzułmanów, z cywilizacją Zachodu 
należy prowadzić świętą wojnę: dżihad. 

Fundamentalistom udało się łatwo i całkowicie przejąć władzę jedynie 
w Iranie, znaleźli tu bowiem szerokie poparcie społeczne. Wynikało to z tego,  
że  popierany  przez  Stany  Zjednoczone  szach  Iranu  R.  Pahlawi  wprowadził 
szereg  postępowych  (z  naszego,  europejskiego  punktu  widzenia)  reform 
społecznych w stylu zachodnim, całkowicie jednak nie licząc się z proislamskim 
nastawieniem społecznym i brutalnie tłumiąc wszelką opozycję.  Wywołało to 
rozruchy, do walki włączyli się duchowni nawołując do powszechnego oporu. 
Nie pomogło wprowadzenie stanu wyjątkowego, wkrótce szach musiał opuścić 
Iran,  a  władzę  przejął  ajatollach  Chomeini,  doprowadzając  do  powstania 
fundamentalistycznej republiki islamskiej. 

Taka  sytuacja  jaka  miała  miejsce  w  Iranie  jest  jednak  czymś  dość 
wyjątkowym.  Tylko w nielicznych krajach fundamentalistom udało się  objąć 
władzę922.  W przeważającej  większości  państw islamskich  ludzie  ci  stanowią 
mniejszość, nie ciesząc się  poparciem szerokich mas społecznych. W związku z 
tym nie  mogą  oni  liczyć  na  przechwycenie  władzy.  Ich  silna  potrzeba,  aby 
religia  całkowicie  dominowała  nad  życiem  świeckim,  pozostaje  więc 
niezaspokojona.  Przeciwnie,  kultura  zachodnia  przenika  poprzez  ruch 
turystyczny,  kolorowe  magazyny,  kasety  video,  płyty  DVD  i  BD,  telewizję 
satelitarną, Internet, co jest przez nich traktowane jako obca indoktrynacja, jako  
inwazja  kulturowa,  której  sobie  wcale  nie  życzą.   Nie  chcą  (ich  zdaniem) 
bezwstydnego  odsłaniania  twarzy  i innych  części  ciała  przez  kobiety.  Są 
przeciwni równouprawnieniu kobiet. Nie życzą sobie propagandy rozwiązłości 
tak typowej we współczesnych filmach. Nie chcą kultu pieniądza napędzanego 
przez wielkie koncerny i  korporacje.  Są przeciwni wpajaniu swoim dzieciom 
szatańskich idei Zachodu. Chcą, aby ich życie biegło wyłącznie według praw 
Koranu,  wzorów zaczerpniętych  z Sunny i  ewentualnie  wskazówek imamów. 
Ale  nie  mogą  tego  osiągnąć  drogą  pokojową,  bo  ani  rząd  ani  większość 
społeczeństwa nie akceptuje ich poglądów. Pozostaje im więc tylko terroryzm. 
Co mogą w tej sytuacji zrobić? Przede wszystkim uderzyć w rządy i zastraszyć 
społeczeństwo. Z jednej strony organizować zamachy na wysokich urzędników 
państwowych, a z drugiej „karać” tych, ich zdaniem niepoprawnych członków 
społeczeństwa, którzy nie przestrzegają w wystarczającym stopniu zasad islamu. 
Mogą też zniechęcać zachodnich  turystów do odwiedzania  ich kraju  poprzez 
organizowanie zamachów na  wycieczki i podkładanie bomb w hotelach. 

922 Np.  talibowie  w  Afganistanie  ustanowili  zasady  państwa  muzułmańskiego  wprowadzając 
prawo szariatu i rządzili  aż do ich obalenia  przez koalicję  antyterrorystyczną po ataku Al-
Kaidy na Stany Zjednoczone. 
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Przykładem organizacji  terrorystycznej  działającej  w  opisany  sposób 
jest Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, które dokonywało podobnych czynów 
na terenie Egiptu i Algierii. Bardziej skrajnym przykładem jest wspomniana już 
Al-Kaida.  Organizacja  ta  postanowiła  prowadzić  świętą  wojnę  z  bezbożnym 
Zachodem, utożsamiając niektóre kraje, jak. np. stany Zjednoczone czy Izrael, z 
szatanem.  Nie  mając  jednak  żadnych  szans  wygrania  tej  wojny  w  otwartej  
walce, wybrała terroryzm. Główną metodą działania tej organizacji są zamachy 
samobójcze.

Fundamentalizm islamski  występuje  nie  tylko  w  krajach  islamskich. 
Wielu  muzułmanów  mieszka  bowiem  w  Stanach  Zjednoczonych,  Francji, 
Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. Chociaż część z nich traktuje 
wiarę swoich przodków w sposób dość swobodny (zdarzają  się nawet  wśród 
nich ateiści), to jednak zdecydowana większość to ludzie praktykujący, głęboko 
uformowani przez swoją religię. Gdy wierzą, że tylko ich religia jest prawdziwa, 
a  wszystkie  inne  są  fałszywe,  oraz  gdy  nie  dopuszczają  żadnych  zmian  i 
kompromisów,  mamy do  czynienia  z  fundamentalizmem.  Implikacją  takiego 
nastawienia  musi  być  brak  tolerancji,  a  nawet  wrogość  wobec  nieislamskiej 
większości,  która  żyje  niezgodnie  z  zasadami  głoszonymi  przez  proroka 
Mahometa. Sytuacja takich fundamentalistów jest jeszcze gorsza, niż gdyby żyli 
w  kraju,  w  którym  islam jest  religią  dominującą.  Tam mogliby  mieć  tylko 
pretensje  do  niektórych  współwyznawców,  że  nie  przestrzegają  dostatecznie 
zasad  swojej  religii.  W niemuzułmańskim kraju  na  co  dzień  narażani  są  na 
pokusy  związane  z  oglądaniem  bezwstydnych  kobiet  odsłaniających  swoje 
twarze923. Wciąż stykają się z erotyzmem w filmach i reklamach. Nie podoba im 
się  również  nadmierna  (ich  zdaniem)  swoboda  obyczajowa,  co  dotyczy 
zwłaszcza zachowania płci żeńskiej. Muszą ponadto stale uważać, co zamawiają  
w restauracjach, nie wolno im jeść nie tylko wieprzowiny, ale nawet pączków, 
jeśli  istnieje  uzasadnione  podejrzenie,  że  mogłyby  być  smażone  na  smalcu 
wieprzowym.  Ze  zgrozą  patrzą  na  powszechną  konsumpcję  alkoholu.  W 
miesiącu „ramadan”, gdy skręca ich z głodu i z pragnienia, muszą patrzeć jak  
wszyscy dokoła się objadają i czekać aż do zmroku, podczas gdy w ich kraju  
wszyscy by pościli. Niektórzy z nich przeżywają duży stres, gdy ich żony muszą 
udać się do ginekologa, bo w ich kraju mogliby uczestniczyć w badaniu i stale  
obserwować lekarza. Zdarza się, że odczuwają dyskomfort nawet wtedy, gdy ich 
córki udają się na ustny egzamin przeprowadzany przez mężczyznę, bo w ich 
kraju  odbywałoby  się  to  przy  otwartych  drzwiach.  Postępującą  laicyzację 
społeczeństw  zachodnich  odbierają  jako  postępującą  bezbożność.  Są  pośród 

923 Minimalnym wymaganiem islamu jest to, aby kobieta przysłaniała swoje włosy, jak to czynią  
muzułmanki np. w Egipcie czy Algierii. W skrajnym przypadku przysłaniają one całą głowę,  
zostawiając tylko  szczelinę  na oczy lub  umieszczając na wysokości  oczu  siateczkę,  np.  w 
Afganistanie.
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nich i  tacy,  którym nie podoba nawet (ich zdaniem) zbyt  łagodne prawo, co 
dotyczy zwłaszcza kar dla  złodziei  i  morderców,  którym powinno się ucinać 
ręce lub głowy. Z drugiej strony nie mogą legalnie zawrzeć małżeństwa z więcej  
niż  jedną  kobietą,  bo grozi  to  więzieniem.  W niektórych  państwach,  np.  we 
Francji924,  zabrania  się  nawet  ich  córkom  noszenia  tradycyjnych  chust 
nakrywających głowę. Nie należy się więc dziwić, że przynajmniej niektórzy z 
nich  mają  negatywnie  nastawienie  do  państwa,  w  którym przebywają  przez 
dłuższy czas (np. będąc na studiach), lub nawet którego są obywatelami i po 
cichu mogą skłaniać się ku terroryzmowi. Część z nich, choć jest to zapewne 
bardzo niewielki procent, może aktywnie popierać terroryzm udzielając pomocy 
organizacjom  terrorystycznym  lub  nawet  wstępując  w  ich  szeregi.  Nie  jest 
przypadkiem,  że  wielu  liderów  islamskich  organizacji  terrorystycznych 
studiowało przedtem na Zachodzie lub przynajmniej przebywało tam przez jakiś 
czas.

 Niestety, wydaje się, że kultura islamu i kultura zachodnia to dwa różne 
światy,  które  tylko  z  wielką  trudnością  mogą  ze  sobą  współistnieć,  bez 
możliwości całkowitego uniknięcia napięć i zgrzytów925. Zasadniczy problem w 
tym, że państwa islamskie, a zwłaszcza te o fundamentalistycznym nastawieniu, 
oparte  są  na  woli  Allacha,  a  państwa  demokratyczne  –  na  woli  ich 
mieszkańców. Islam ustanowiony jest na sztywnych zakazach i nakazach, co jest  
nie do pogodzenia ze swobodą życia  i  obyczajów,  wymiany informacji,  oraz 
coraz  bardziej  lansowaną  świeckością  państw  zachodnich.  Na  domiar  złego 
wielu Arabów nie akceptuje idei demokracji w zachodnim wydaniu, traktując ją  
nie jako władzę ludu,  lecz jako władzę pospólstwa  i  szumowin.  Ideałem dla 
części  z  nich  są  rządy  elit  (emirów,  szejków),  a  ci  którzy  popierają  rządy 
republikańskie, wymagają  równocześnie,  aby ustawy były  kontrolowane pod 
względem  zgodności  z  prawem  islamskim.  Wpływ  religii  na  władzę  w 
państwach  islamskich  jest  więc  olbrzymi,  podczas  gdy  w  państwach 
demokratycznych  jest  on  znikomy.  Ekspansja  zachodniej  cywilizacji  może 
zatem wywoływać u prawowiernych muzułmanów nie tylko niechęć i wrogość, 
ale nawet lęk. 

924 Władze francuskie, w ramach powszechnej laicyzacji, zakazały arabskim uczennicom noszenia 
w szkole takich chust.

925 Głównym powodem tego,  że  świat  islamu nie  może  harmonijnie  współistnieć  ze  światem 
zachodnim  jest  absolutyzm  w  pojmowaniu  wartości,  zwłaszcza  religijnych.  Niestety,  
większość  przywódców  współczesnych  kościołów  popiera  absolutyzm  i  walczy  z 
relatywizmem.  Dotyczy  to  nie  tylko  islamu,  ale  również  chrześcijaństwa.  Jednak  każdy 
absolutyzm jest  wrogiem tolerancji.  Dopóki  będzie  się  głosić,  że „poza kościołem nie  ma 
zbawienia”, wszyscy ludzie innej wiary będą uważani za pogan. Dopóki będzie się głosić, że 
tylko nauki proroka Mahometa są prawdziwe, wszyscy, którzy się za nimi nie opowiedzą, będą 
uważani za niewiernych, z którymi należy prowadzić dżihad.
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Islam,  choć  sam  nie  implikuje  terroryzmu,  to  jego  konkretne 
interpretacje mogą do niego prowadzić, usprawiedliwiając przemoc i zabójstwa. 
Gdyby tak nie było, to nie wydano by wyroku śmierci na Salmana Rushdiego 
tylko  dlatego,  że  napisał  powieść,  która  nie  spodobała  się  islamskim 
fundamentalistom.  Gdyby  było  inaczej,  to  ani  terroryści  palestyńscy,  ani 
bojownicy  Al-Kaidy  nie  oddawali  by  swojego  życia  w  zamachach 
samobójczych.

Pierwotną przyczyną wszelkich fundamentalizmów jest iluzja podziału 
na naszych i obcych, na lepszych i gorszych, na tych, którzy idą słuszną drogą i  
tych,  którzy błądzą.  Taka  postawa  nie  odnosi  się  wyłącznie  do  islamu.   W 
niechlubnym  okresie  chrześcijaństwa  wszystkich  ludzi  dzielono  na 
prawowiernych i heretyków. Tych ostatnich nierzadko palono na stosie, czasem 
po  wymuszonym  torturami  przyznaniu  się  do  winy.  Również  przemoc  i 
zabijanie,  np.  podczas  wojen  krzyżowych,  usprawiedliwiano  bożym 
przyzwoleniem,  a  same  krucjaty  uznawane  były  za  święte.  W  niektórych 
krajach,  np.  w Hiszpanii,  zmuszano  ludzi  do  zmiany wyznania  uznanego za 
heretyckie  bądź  pogańskie  na  jedynie  słuszne,  pod  groźbą  kary  śmierci.  W 
czasach  obecnych  idea  „lepszości”  też  nie  jest  tylko  domeną  islamu,  ale  w 
jakimś stopniu dotyczy wszystkich. Jeszcze nie tak dawno komuniści budowali 
przemocą  ustrój,  który  obwołali  jedynie  sprawiedliwym.  Dziś  takim 
wzorcowym ustrojem wydaje się być demokracja parlamentarna. Teza, że jest 
ona najlepszym systemem na  świecie,  panaceum na  wszelkie  zło i  trzeba  ją  
szerzyć  nawet  „na  siłę”,  nieobca  jest  mentalności  wielu  ludzi  na  świecie 
(szczególnie Amerykanów). Niemal każdy człowiek wierzy, że racja jest po jego 
stronie a nawet, że Bóg jest po jego stronie. Żołnierze niemieccy podczas obu 
wojen  światowych  nieprzypadkowo na  klamrach  swoich  pasów nosili  napis:  
„Got  mit  uns926”.  George  W.  Bush  ogłaszając  rozpoczęcie  wojny  z  Irakiem 
nieprzypadkowo powiedział: „God bless America927”.

Jednak idea „lepszości”,  choć wydaje  się  piękna,  jest  w ostatecznym 
rezultacie zgubna. Jej owocem jest zaślepienie i przemoc. Zamienia współpracę 
w rywalizację. Zamienia patriotyzm w nacjonalizm. Zamienia wiarę religijną w 
fundamentalizm.  Prowadzi  w  mrok.  Dopóki  każdy  dobitnie  nie  uświadomi 
sobie,  że  jego  sposób  na  życie  nie  jest  „lepszy  od  innych”  lecz  jest  tylko 
„jednym  z  wielu”,  dopóty  pozostanie  w  ciemności.  Dopóki  wszyscy  nie 
uświadomią sobie, że nie chodzi o to, aby być „lepszym od innych”, ale raczej o  
to, aby stać się „lepszym niż dotychczas”, świat nie posunie się ani na krok do 
przodu  i  będzie  taki  jaki  jest.  Ogłaszanie  wojen  w  „słusznej  sprawie”, 
niezależnie od tego, czy chodzi tu o „wyzwolenie Ziemi Świętej”, czy o „walkę 

926 „Bóg z nami”
927 „Boże, błogosław Amerykę”
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z terroryzmem”, niczego nie ulepszy. Terroryzm nie jest zresztą podmiotem, z 
którym można by walczyć, lecz tylko sposobem działania pewnych ludzi. Ale 
czy  można  walczyć  ze  sposobem?   Określenie  „walka  (czy  wojna)  z 
terroryzmem” wydaje się więc być poniekąd absurdalne928 i nie znaczy więcej 
niż walka don Kichota z wiatrakami.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że  u podłoża terroryzmu leży 
zawsze niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy i potrzeba jego zmiany 
połączona z brakiem możliwości jej dokonania. Wywołuje to frustrację, która 
z  kolei  rodzi  nienawiść  do  władzy blokującej  możliwość  pożądanej  zmiany. 
Niejednokrotnie nienawiść w końcu kieruje się przeciw całemu społeczeństwu, 
które popiera tę władzę. Potrzeba zmiany obrasta otoczką ideologiczną, która tę 
potrzebę uzasadnia, a nawet podsyca. Powstaje zjednoczona wspólną ideologią 
grupa, która wytycza cele, ustala programy działania.  Nieskuteczność działań 
„pokojowych” zwiększa niezadowolenie, powoduje wzrost agresji i prowadzi tę 
grupę nieuchronnie do terroryzmu, którego idea opiera się na przekonaniu, że 
siejąc śmierć i zniszczenie można osiągnąć to czego się pragnie.

Chociaż niezadowolenie, frustracja i nienawiść są bezpośrednimi siłami 
napędowymi  terroryzmu,  to  jednak  jego  pierwotną  przyczyną  i  głównym 
motorem  jest  lęk.  Ciekawe,  że  głównym  celem  terroryzmu  też  jest  lęk. 
Terroryści boją się, że nigdy nie spełni się to czego pragną i poprzez zamachy 
terrorystyczne chcą nastraszyć tych, którzy mogliby coś zmienić w tej sprawie. I 
tak  np.  członków  OAS  niepokoiło,  że  utracą  korzyści,  jakie  przynosiła  im 
Algieria jako kolonia. Fundamentaliści islamscy zawsze bali się się szatańskiego 
Zachodu, który zagraża ich religii i obyczajom. Tych, którzy pragną wolności 
dla swego narodu od dawna trawi lęk, że Wielki Brat ich zdominuje i stłamsi, a  
oni pod jego rządami utracą swoją tożsamość narodową. 

Trzeba  by  wspomnieć  o  jeszcze  jednym  czynniku,  który 
prawdopodobnie jest jednym z katalizatorów terroryzmu i przyczynił się do jego 
gwałtownego  wzrostu  w  XX  wieku.  Jest  nim  przeludnienie.  500  lat  p.n.e 
ludność świata wynosiła ok. 60 milionów, na przełomie naszej  ery – ok. 250 
milionów i  od tego czasu wzrastała  dość  powoli,  zmniejszając  się  okresowo 
wskutek  plag  epidemicznych.  Postępy  medycyny  w  XIX  i  XX  wieku 
spowodowały radykalne zmniejszenie wskaźnika zgonów. Brak towarzyszącej 
mu kontroli urodzeń spowodował gwałtowny wzrost przyrostu naturalnego. W 

928 Zwrot  „wojna z terroryzmem” można rozumieć jedynie  w sposób przenośny,  jako walkę z 
terrorystami. Ale tu też nie jest to wojna w zwykłym rozumieniu tego słowa.  Jak bowiem 
można  walczyć  z  tymi,  którzy są  ukryci  i  nieuchwytni?  Wojnę  można prowadzić  dopiero  
wtedy, kiedy się wie, gdzie i kim jest przeciwnik.
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1920 roku na świecie żyło już 1811 milionów ludzi, w 1970 – 3632 miliony, w 
1993 - 5572 miliony.   W drugiej  połowie  2000 roku liczba ludności  świata 
przekroczyła już  6 miliardów. W 2014 roku liczba ta wynosiła  już ponad 7 
miliardów.

Zbyt  duże  zagęszczenie  jakiejkolwiek  populacji  zwykle  prowadzi  do 
wzrostu  agresji.  Dotyczy  to  nie  tylko  ludzi  ale  i  zwierząt  trzymanych  na 
ograniczonym  obszarze.  Ciekawe  doświadczenia  przeprowadzano  na 
wiewiórecznikach.  Te  podobne  do  wiewiórek  małpiatki  stroszą  ogon gdy są 
zestresowane. W przypadku, gdy na danym terenie przebywała niewielka ilość 
wiewióreczników, zwierzęta były spokojne i odnosiły się do siebie przyjaźnie. 
W  miarę  wzrostu  ich  zagęszczenia,  wskaźnik  stroszenia  ogona  wzrastał,  a 
zwierzęta stawały się wobec siebie coraz bardziej agresywne. Po przekroczeniu 
pewnego  progu  tego  wskaźnika,  wrogość  wzrosła  do  niebezpiecznych 
rozmiarów, a samice zaczęły nawet zagryzać swoje potomstwo.

Ludzie  reagują  podobnie.  To  właśnie  w  XX  wieku  było  najwięcej 
wojen, a dwie największe z nich pochłonęły łącznie największą liczbę ofiar w 
historii  świata.  To  właśnie  w XX  wieku  wymyślono  teorię  eksterminacji 
narodów.  To  właśnie  w  XX  wieku  skonstruowano  i  użyto  broń  masowej 
zagłady.  To właśnie w XX wieku rozwinął się do niespotykanych rozmiarów 
terroryzm,  który  w  wiekach  poprzednich  był  prawie  nieznany.  Czy  można 
mniemać, że jest to przypadek?

Jak pozbyć się terroryzmu

Czy można  pokonać  terrorystów?  Odpowiedź  na  to  pytanie  nie  jest 
jednoznaczna.  Co prawda udało się dotychczas  całkowicie zlikwidować kilka 
grup terrorystycznych, ale generalnie walka z terrorystami jest równie trudna, a 
może nawet trudniejsza niż walka z mafią. Tworzą oni bowiem, podobnie jak 
mafia,  tajne  struktury  oraz  powiązania  międzynarodowe.  Są  popierani  przez 
rządy  niektórych  państw.  Niejednokrotnie  odznaczają  się  również  dużym 
fanatyzmem ideologicznym i nietolerancją wobec odmiennych poglądów. 

Skuteczność walki z terrorystami jest zawsze czymś problematycznym, 
ponieważ  trudno  jest  całkowicie  wyeliminować  przemoc  za  pomocą 
przemocy929. Wszystko jeszcze zależy jednak od tego na jakich ideach się oni 
opierają, oraz od tego, czy ta ideologia pokrywa się z przekonaniami i dążeniami 
szerszych  grup  społecznych.  Jeżeli  terroryści  stanowią  niewielką,  izolowaną 
grupę głoszącą dość egzotyczne lub skrajne idee i nie mają większego poparcia 
społecznego, to można ich rozbić stosunkowo łatwo. Np. grupa terrorystyczna 

929 Przemoc  prawie  zawsze  rodzi  przemoc,  czego  dowodem  jest  wciąż  nieustający  konflikt  
izraelsko-palestyński. 
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OAS składała się z garstki  kolonistów i wojskowych, którzy w niepodległości 
Algierii  upatrywali  utratę  własnych  korzyści  i  dlatego  się  jej  sprzeciwiali.  
Działali  więc  z dość  niskich pobudek i  nie  mieli  szerokiego poparcia  ani  w 
Algierii  ani  we  Francji.  Algieria  uzyskała  niepodległość,  a  przywódcy OAS 
zostali  aresztowani. Podobny los spotkał niemiecką Frakcję Czerwonej  Armii 
czy włoskie Czerwone Brygady.

Jednak  im  większą  akceptację  społeczną  znajdują  idee  zawarte  w 
programach grup terrorystycznych, tym bardziej umacnia to te grupy. Poparcie 
dla tych grup, czasem tylko ciche, bierne i milczące, niejednokrotnie przechodzi 
w poparcie  czynne,  jak.  np.  ukrywanie  ich  członków,  pomoc  materialna  czy 
wreszcie wstępowanie do tych organizacji. Walka z takimi formacjami skazana 
jest  z  góry  na  niepowodzenie.  Sprzeciwianie  się  tego  rodzaju  terroryzmowi 
tylko go umacnia.  

Zwykle  duży poziom poparcia  społecznego ma  terroryzm narodowo-
wyzwoleńczy,  jak  również  terroryzm oparty  na  powszechnie  akceptowanych 
ideach zawartych np. w systemach religijnych. Ludzie opanowani przez wielką 
ideę  są  zdolni  do  wszystkiego.  Są  nawet  gotowi  oddać  swoje  życie.  W 
terroryzmie  islamskim  taka  postawa  przekłada  się  na  zamachy  samobójcze,  
znajdując  dużo  chętnych  zwłaszcza,  że  religia  obiecuje  natychmiastowe 
zbawienie i wielką szczęśliwość w raju po dokonaniu tych zamachów.

Czy  jest  więc  szansa,  że  katolicy  pogodzą  się  z  protestantami  w 
Ulsterze, Kurdowie zrezygnują z marzeń o wolnym Kurdystanie, Baskowie nie 
będą  pragnąć  wolnego  kraju  Basków,  Czeczeńcy  uznają  władzę  Rosji,  a 
Palestyńczycy przestaną walczyć o wyzwolenie Palestyny? Dopóki wszystkie te 
narody będą doświadczać przemocy silniejszego od nich Wielkiego Brata, nie  
stanie się to nigdy. Przemoc zawsze rodzi przemoc. Widać to było wyraźnie we 
wszystkich tych wymienionych miejscach, a zwłaszcza w konflikcie izraelsko-
palestyńskim, gdzie liczba palestyńskich zamachów samobójczych i izraelskich 
odwetów  przekroczyła  już  wszelką  miarę.  Jedynym  uczciwym  i  zarazem 
skutecznym  sposobem na uspokojenie narodów pragnących własnego państwa 
lub chociażby tylko autonomii jest dać im to, czego pragną930. Ale które państwo 
zgodzi się dobrowolnie na oderwanie części terytorium? 

Innym przykładem terroryzmu  trudnego  do  pokonania  jest  terroryzm 
oparty  na  fundamentalizmie  religijnym.  Religijny  konserwatyzm  ma 
niejednokrotnie  dość  duże  poparcie  społeczne.  Rodzimym przykładem niech 
będzie  sukces  działalności  ojca  Rydzyka  i  jego  mediów.  W  krajach 
muzułmańskich takie zjawiska są jeszcze mocniejsze. Podobnie jak bojownicy o 

930 Inną,  równie  skuteczną,  choć  obrzydliwą  metodą  jest  wyciąć  ich  w  pień,  jak  to  kiedyś 
Amerykanie uczynili Siuksom pod Wounded Knee.
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niepodległość,  fanatyczni  wyznawcy islamu są  również  gotowi  na  wszystko. 
Każdy atak skierowany przeciw nim jest interpretowany jako atak na ich religię  
i umacnia ich w przekonaniu, że narodami chrześcijańskimi rządzi szatan. Jeżeli  
tacy terroryści mają dobrze zorganizowaną, międzynarodową siatkę, to szansa 
zwycięstwa w walce z nimi jest nikła, bo żeby ich pokonać, trzeba by najpierw 
zniszczyć ich wiarę. Tego jednak nie da się osiągnąć przemocą.

Stany Zjednoczone po ataku na Amerykę ogłosiły wojnę z terroryzmem. 
Niezależnie od oficjalnych oświadczeń,  główną psychologiczną przyczyną  tej 
decyzji  była  wściekłość  amerykańskich  generałów,  znacznie  większa  niż  po 
ataku  Japończyków  na  Pearl  Harbour,  spowodowana  tym,  że  nie  potrafili 
obronić swojej własnej głównej siedziby – Pentagonu. Można się domyślać, że 
znaleźli  oni  również  duże  poparcie  w  kręgach  związanych  z  przemysłem 
zbrojeniowym i naftowym. Ich działania sprowadziły się na razie tylko do wojen 
z  dwoma  państwami:  Afganistanem i  Irakiem.  Nie  udało  się  ani  rozbić  Al-
Kaidy, ani też złapać jej przywódcy – Osamy bin Ladena931. Ale wbrew temu co 
czyni USA, wojny z terroryzmem nie można sprowadzić do wojny z państwami, 
w których  terroryści  działają,  lub  z  których  się  wywodzą,  choćby nawet  te 
państwa  udzielały  im  poparcia.  Jeżeli  ideologia  terrorystów  ma  szerszą 
akceptację społeczną, a tak jest w przypadku dążeń narodowo-wyzwoleńczych 
czy  fundamentalizmów  religijnych,  to  każdy  atak  na  terrorystów  będzie 
rozumiany jako atak na idee głoszone przez tych terrorystów i ich tylko umocni.  
Przemoc ze strony Zachodu tylko utwierdzi  ich w przekonaniu,  że postępują 
słusznie. W miejsce każdego zabitego terrorysty powstanie dwóch następnych. 
Nie można wygrać wojny z cudzymi przekonaniami. Nie da się pokonać tego, co 
nieuchwytne. Przekonała się niegdyś o tym inkwizycja, przekonali również się 
komuniści, przekona się i Ameryka. Kontynuacja polityki Busha932 doprowadzi 

931 W 2011 roku Amerykanie w końcu dopadli  Bin Ladena, jednak nie próbowali  go złapać i 
postawić przed sądem, ale go od razu zabili, a ciało wywieźli i wyrzucili do morza. Natomiast 
sama Al-Kaida wciąż ma się dobrze i  nadal  podejmuje  skuteczne działania  terrorystyczne. 
Obecnie problemem dla świata staje się utworzenie państwa islamskiego. 

932 Ci,  którzy głoszą,  że nie wolno ustępować terrorystom,  bo  doprowadzi  to  do eskalacji  ich 
żądań  i  do  rozprzestrzenienia  się  terroryzmu,  mylą  terroryzm ze  zwykłym  bandytyzmem. 
Przestępcy, którzy dla okupu podkładają pod określone obiekty ładunki wybuchowe grożąc 
ich odpaleniem lub porywają ludzi grożąc, że jeśli nie dostaną określonej sumy pieniędzy to  
ich zabiją, mogą rzeczywiście zniechęcić się do podejmowania takich działań, jeżeli stanie się  
regułą, że nigdy nie dostaną tego, czego żądają, a sprawa zawsze będzie się dla nich kończyć 
więzieniem  lub  cmentarzem.  Jednak  w  przypadku  terrorystów  jest  inaczej.  Działają  oni  
bowiem zwykle z pobudek ideologicznych i   nierzadko mają ciche, a czasem nawet  jawne 
poparcie pewnej części swoich rodaków czy współwyznawców. Za swoją sprawę gotowi są 
często oddać życie, o czym świadczą np. zamachy samobójcze. Tacy ludzie nie zniechęcą się  
podejmowanymi przeciw nim działaniami. Każdy krok podjęty przeciw nim będzie dla nich 
dodatkowym  argumentem  potwierdzającym  zasadność  ich  działalności.  Mówiąc  bardziej 
dosadnie,  ogłoszona  przez  prezydenta  Busha  wojna  z  terroryzmem dostarczy  terrorystom 
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jedynie  do umocnienia  się  wizerunku Ameryki  jako  szatana w oczach wielu 
wyznawców  islamu.  Przypuszczalnie  nie  dojdzie  do   trwałego  zmniejszenia 
terroryzmu, ale przeciwnie – do powstawania jego nowych ognisk na świecie. 
Zgodnie z zasadą: „To, czemu się opierasz, umacniasz”, walka z terroryzmem 
będzie go napędzać.933 

Można  oczywiście  ogłaszać  kolejne  wojny  przeciw  państwom 
muzułmańskim. Można też szybko zniszczyć cały świat  arabski kilkunastoma 
bombami atomowymi. Można również zniszczyć w ten sam sposób wszystkie 
inne  państwa  popierające  terroryzm.  Ale  czy  wówczas  zostanie  jeszcze  na 
świecie ktoś, kto się o skuteczności takich działań przekona?

***
Co  więc  mogą  zrobić  władze  państwowe  w  sprawie  terroryzmu, 

zwłaszcza jeśli  chodzi  o  fundamentalizm islamski?  Wydaje  się,  że  są  cztery 
metody  postępowania,  które  można  zastosować  oddzielnie  lub  w dowolnym 
połączeniu.  Pierwsza polega na kontynuacji  działań już zaczętych,  a więc na 
prowadzeniu tego, co nazwano „wojną z terroryzmem”. Ponieważ tego rodzaju 
wojny de facto prowadzić się nie da934,  więc musi  to skutkować ogłaszaniem 
tzw. „wojen zastępczych” z wybranymi państwami islamskimi, jak to już miało 
miejsce  w  przypadku  Afganistanu  czy  Iraku.  Wojny  te  oczywiście  nie 
zaowocują  żadnym  sukcesem  w  zwalczaniu  terroryzmu,  ale  przyniosą 
mieszkańcom świata Zachodu złudną nadzieję,  że się coś robi w tej  sprawie.  
Ponadto niewątpliwie  napędzą koniunkturę różnym dziedzinom gospodarki,  a 
zwłaszcza  przemysłowi  zbrojeniowemu.  Świat  islamu  potraktuje  je  w 
najlepszym razie  jako  rodzaj  odwetu  za  działania  terrorystów,  jednak  wielu 
muzułmanów odbierze te wojny jako atak na ich religię. W państwach, przeciw 
którym będą prowadzone, przyniosą zniszczenie i śmierć wielu ludzi. Terroryści 
znajdą w nich potwierdzenie słuszności swoich działań oraz znakomity powód, 
aby te działania wzmagać i rozszerzać. Może w końcu dojść do tego, że użyją  
broni  biologicznej,  chemicznej,  czy  nawet  jądrowej,  co  pociągnie  za  sobą 
tragiczne  skutki  na  niespotykaną  dotąd  skalę  i  przyczyni  się  do 
ogólnoświatowego  kryzysu.  Po  dopełnieniu  się  pewnej  miary  zła,  gdy 
mieszkańcom Ziemi wreszcie otworzą się oczy i ujrzą „brzydotę spustoszenia”, 
wtedy wszyscy, w tym również i terroryści zrozumieją wreszcie, że droga, którą 
dotychczas kroczyli, nie doprowadzi ich do celu jaki sobie postawili. Ale w jak 
opłakanym stanie będzie wtedy świat?

Drugi sposób to postawienie na „walkę z terrorystami”.  Określoną rolę 
mogą tu odegrać różne służby specjalne, wywiad, jednostki antyterrorystyczne, 

ideologicznych powodów do kontynuowania a nawet nasilania działań. 
933 Istnieje realna groźba użycia w końcu przez terrorystów broni masowego rażenia.
934 Określenie „wojna z terroryzmem” to oksymoron.
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itp.  Można  poddawać  podejrzanych  stałej  inwigilacji,  stosować  podsłuch, 
kontrolować ich rozmowy telefoniczne, wiadomości sms, e-maile i działalność 
w Internecie. Można sprawdzać wszystkie kontakty tych ludzi i przeprowadzać 
szczegółowe kontrole przy przekraczaniu przez nich granicy. W razie wykrycia 
terrorystycznej siatki, do jej zniszczenia użyć bardzo dobrze wyszkolonej grupy 
ludzi.  Są  to  jednak  metody  mało  skuteczne,  które  nigdy nie  dadzą  pełnych 
gwarancji, że wszyscy terroryści będą unieszkodliwieni i atak terrorystyczny nie 
nastąpi.  Ponadto  takie  działania  pociągają  za  sobą  ograniczenie  swobód 
demokratycznych i nie można wykluczyć, że będą używane do innych celów niż 
te, dla których są przeznaczone. Z drugiej strony, uwrażliwianie na terroryzm 
całego społeczeństwa poprzez odpowiednią propagandę może przynieść wzrost 
jego  czujności,  jednak  kosztem podniesienia  poziomu  lęku.  Wszystkie  inne 
możliwe  scenariusze  byłyby  zaprzeczeniem  wolności  i  demokracji,  jak  np. 
ograniczenie swobód tym, którzy mają niewłaściwy kolor skóry, nadanie prawa 
policji do przeprowadzania rewizji  i aresztowań bez nakazu, czy zastrzelenia 
każdego, kto się nie zatrzymał do kontroli. Tego rodzaju praktyki uderzałyby nie 
tylko w terrorystów, ale i w obywateli państw, w których by je wprowadzono.  
Przynosząc pewne korzyści  w postaci  podniesienia wskaźnika wykrywalności 
organizacji  terrorystycznych powodowałyby również olbrzymie straty moralne 
w społeczeństwie. Nie przyniosłyby trwałego sukcesu w dziedzinie walki z tego 
rodzaju  terrorystami,  których  ideologia  oparta  jest  na  wierze  religijnej.  W 
miejsce  każdej  zlikwidowanej  siatki  terrorystycznej  powstawałyby  dwie 
następne.  Aby  zwyciężyć  tego  rodzaju  terrorystów,  trzeba  by  najpierw 
skutecznie wpłynąć na sposób w jaki widzą świat i doprowadzić do zmiany ich 
przekonań, a to w przypadku fundamentalistów wydaje się być niemożliwe. Na 
domiar złego taki terroryzm stał się już zjawiskiem międzynarodowym. Błędem 
jest  więc  mniemanie,  że  jeżeli  się  opanuje  kraje  popierające  terroryzm,  to 
terroryzm zniknie.  W  samych  tylko  krajach  Unii  Europejskiej  łączna liczba 
przebywających tam muzułmanów  wyraża się już w milionach i jeżeli chociaż 
tylko jeden promil z nich ma związek z terroryzmem, to jest to potężna armia.  
Terroryści  są  więc  wszędzie.  Parafrazując  znany  slogan  „Manifestu 
komunistycznego”  można  powiedzieć,  że  realizują  oni  obecnie  hasło: 
„Terroryści wszystkich krajów łączcie się!”. Tego rodzaju działania sprawiają, 
że ludzie ci stają się siłą coraz trudniejszą do pokonania.

Trzecia droga to izolacja. Niektórzy znawcy problemu, jak np. Samuel  
Huntington,  głoszą  dość  pesymistyczny  pogląd,  że  świat  islamu  i  świat 
cywilizacji  zachodniej  nie  mogą  ze  sobą  współistnieć.  Logiczną  tego 
konsekwencją jest więc odosobnienie, oparte na następujących zasadach: „My 
wam nie będziemy eksportować ani religii, ani demokracji, ani nawet techniki, a 
także  niczego  innego  czego  sobie  nie  życzycie,  wy  nam  nie  eksportujcie 
fundamentalizmu  i  terroryzmu.  My  uszanujemy  wasze  poglądy  oparte  na 
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absolutyzmie obyczajowym, moralnym i religijnym, wy uszanujcie nasze. My 
nie będziemy jeździć do was demonstrując nasze obyczaje nawet jako turyści,  
wy omijajcie również nasze kraje”. Można by to podsumować jednym zdaniem:  
„My się odczepimy od was, a w zamian za to wy odczepcie się od nas”. Tego 
rodzaju układ wymaga jednak pewnego niezbędnego minimum tolerancji, której 
ze  zrozumiałych  względów nie  da  się  oprzeć  na  relatywizmie,  a  jedynie  na 
uznaniu prawa drugiej strony do błędów. 

Postulat  izolacji  od  fundamentalizmu  islamskiego  wymaga 
odpowiedniej  polityki  paszportowej,  wizowej  i  imigracyjnej,  polegającej  na 
starannej  selekcji  osób,  którym  zezwala  się  na  pobyt  w  danym  kraju,  a 
zwłaszcza na stałe osiedlenie się. Wszelkie kontakty między krajami należącymi 
do tych różnych kultur musiałyby być kontrolowane pod względem wzajemnie 
niekorzystnego wpływu tych kultur na siebie. Osoby,  które mogłyby stanowić 
zarzewie konfliktów na tle religijnym czy obyczajowym powinny być wówczas 
natychmiast usuwane z danego kraju.

Pełna  realizacja  tej  trzeciej  postawy  wobec  fundamentalistycznie 
nastawionych wyznawców islamu nie jest  obecnie  możliwa,  ponieważ pewne 
niezgodne  z  nią  fakty  zostały  już  dokonane.  Ogłoszono  już  wojnę  z 
terroryzmem,  Afganistan  i  Irak są  już  zdobyte,  a  liczba  wyznawców islamu 
mieszkających  w  krajach  Zachodu  jest  duża.  Stopniowy  odwrót  w  stronę 
izolacji  byłby  jednak  do  pomyślenia,  zwłaszcza  wtedy,  gdyby  wszystkie 
zainteresowane państwa wyraziły taką wolę. Byłby to sposób zapewne bardziej 
skuteczny niż  poprzednie  w uniknięciu  kolizji  dwóch  światów i  w gaszeniu 
terroryzmu, jednak za cenę podziału i separacji. Wszelkie zmiany zaprowadzone 
metodami  urzędowo-administracyjnymi  i  związane  z  nimi  ograniczenia 
prowadziłyby również do sprzeniewierzenia się ideałom wolności.

Czwarta  droga  to  ugoda  z  terrorystami  ustanowiona  na  zasadzie 
rozsądnego  kompromisu.  Nie  możemy  oczywiście  pozwolić,  aby 
fundamentaliści  islamscy dyktowali  nam,  co mamy robić  we własnym kraju. 
Jednak możemy pójść na pewne ustępstwa w sprawie, co nam wolno w ich kraju 
i  wobec  ich  współwyznawców.  W  zamian  za  to  mamy  prawo  żądać,  aby 
skończyli  oni  z  aktami  terroru.  Jednak  ten  sposób  może  napotkać  na 
zdecydowany sprzeciw tych, którzy sądzą, że terrorystom nie należy nigdy i w 
niczym  ustępować.  Również  część  terrorystów  byłaby   przeciwna  takiemu 
rozwiązaniu uważając, że dżihad należy prowadzić bez żadnych kompromisów, 
aż do zwycięskiego końca. Ponadto takie porozumienie może być łatwo złamane 
przez każdą stronę. Ugoda z terrorystami jest więc sposobem najmniej pewnym 
i najmniej skutecznym.
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Czy więc istnieją jakieś efektywne sposoby eliminacji terroryzmu? Tak, 
ale są one nieosiągalne podanymi poprzednio metodami. Wymagają one zmiany 
sposobu myślenia prowadzącej do uświadomienia sobie, że wszyscy stanowimy 
jedną  całość ponad wszelkimi  podziałami  i  że każdemu należy się  szacunek, 
niezależnie  od  jego  wyznania  czy przekonań.  Wszyscy muszą  zrozumieć,  że 
jeśli ma przetrwać nasza Matka Ziemia wraz z jej mieszkańcami, to nie można 
jej niszczyć, zatruwać i w dodatku mordować się wzajemnie. Dopiero gdy cała  
ludzkość  uświadomi  sobie,  że  droga  przemocy  jest  drogą  donikąd,  zniknie 
mentalna pożywka dla terroryzmu.  Aby przemoc zastąpić łagodnością, trzeba 
nauczyć się najpierw kontrolować własny strach.  Dotyczy to wszystkich.

Jednak  tych  przemian  w  pojmowaniu  rzeczywistości  nie  da  się 
wymusić. Mieszkańcy Ziemi muszą po prostu do nich dojrzeć. Dopóki to nie 
nastąpi, nic się nie zmieni, a zachodzące w świecie destrukcyjne procesy będą 
się rozwijać. Oby jednak ludzkość nie musiała doświadczać swego „oświecenia” 
w tragicznych okolicznościach, gdy na ratowanie świata będzie już za późno.

Póki co,  jeśli  nawet  nie  jesteśmy w stanie  przemienić  całego świata,  
starajmy się odmienić siebie. Gdy nauczymy się kontrolować lęk, to nigdy nie 
staniemy się terrorystami, a  terroryści nie będą w stanie zrealizować wobec 
nas  swojego  głównego  celu  –  zastraszenia.  Gdy  staniemy  się  lepsi  niż 
dotychczas, będziemy się wzorcem dla swojego otoczenia i pociągniemy za sobą 
innych, a może nawet i terroryści to zauważą. Oczywiście, zawsze mamy prawo,  
a nawet obowiązek, bronić siebie i innych przed terrorystycznymi atakami. Ale  
nie traktujmy terroryzmu i terrorystów jak wcielonego zła. Pamiętajmy, że 
akt  terrorystyczny  to  często  krzyk  rozpaczy,  to  wołanie  o  pomoc.  Nie 
odpowiadajmy przemocą na przemoc, nienawiścią na nienawiść. Terroryści 
też zasługują na miłość, bo każdy na nią zasługuje, choć dla wielu może się to 
dziś wydać czymś nie do przyjęcia. Prawdziwa, czysta miłość przynosi zawsze 
wolność. Mimo, że teraz wygląda to na utopię, może nadejdą kiedyś czasy, gdy 
będziemy gotowi  dać  Palestyńczykom wolną  Palestynę,  Baskom wolny Kraj 
Basków,  Kurdom  wolny  Kurdystan,  a  Czeczeńcom  wolną  Czeczenię.  Gdy 
przywrócimy wolność wszystkim narodom,  które tego pragną, wtedy od razu 
zniknie  połowa  wszystkich  problemów  związanych  z  terroryzmem.  Jeśli 
pozwolimy  fundamentalistom  islamskim  izolować  się  od  Zachodu  i  nie 
będziemy „wciskać” im na siłę swojej  kultury935 aby mogli się nacieszyć swoją 
skrajnie pojmowaną religią, wówczas terroryzm zmniejszy się o trzy czwarte, a  
z pozostałością będzie  można łatwo dać sobie radę.

935 Czy prędzej  czy później  w końcu  sami dojdą  do  wniosku,  że  nie  osiągnęli  w ten  sposób 
szczęścia i sami zapragną kontaktów z innymi kulturami. Nie jest jednak nigdy możliwe, aby 
uzyskać to siłą.
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Jak do tej pory nic na razie nie wskazuje na to, że mieszkańcy Ziemi są 
zdolni do zrealizowania opisanego scenariusza. Jesteśmy wciąż prymitywnym 
społeczeństwem, które nie potrafi rozwiązywać swoich problemów inaczej, niż 
przy użyciu  siły.  Być  może świat  musi  doświadczyć  jakichś  traumatycznych 
wydarzeń, bardziej tragicznych niż te, które tworzą jego dotychczasową historię,  
w wyniku których ludzkość dozna wstrząsu i dopiero po takiej gorzkiej lekcji 
osiągnie  wyższy poziom rozumienia,  co  uczyni  ją  zdolną  do  zmiany swoich 
przekonań. Może jednak Ziemianie zdołają dojść do tego bez wielkiego bólu. 
Tak  czy  inaczej,  musimy  wierzyć,  że  taka  transformacja  będzie  w  końcu 
możliwa936. 
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Tolerancja
Tolerancja  polega  na  znoszeniu  czegoś u  siebie  lub  u  innych937. 

Ponieważ  zwykle  jesteśmy  znacznie  bardziej  tolerancyjni  wobec  siebie  niż 
wobec  innych,  w  praktyce  tolerancja  polega  na  znoszeniu  innych,  a 
zwłaszcza  cudzej  odmienności.  Chodzi  tu  o  odmienność  poglądów,  religii, 
obyczajów itp.  Człowiek  tolerancyjny,  chociaż  sam może  nie  uznawać  tych 
odmienności,  to  jednak  uznaje  prawo  do  ich   istnienia  u  innych  i  nie 
przeciwstawia się im. W sposób szczególny tolerancja może dotyczyć również 
błędów popełnianych przez nas samych i przez innych. Uznania prawa do ich 
popełniania  u  innych  jest  często  dość  trudne  i stanowi  czasem  świadectwo 
wysokiego poziomu osobistego rozwoju. 

936 Niniejsze hasło zostało opracowane w 2005 roku i odtąd nie modyfikowano jego podstawowej  
treści z wyjątkiem kilku aktualizujących dopisków. Obecnie (2015) sytuacja zmieniła się dość 
radykalnie i to na dużo gorsze. Powstało państwo islamskie, mamy wojnę w Syrii,  za nami 
wiele  zamachów  terrorystycznych  w  tym  listopadowa  masakra  w  Paryżu,  Wzmogła  się 
terrorystyczna aktywizacja niektórych wyznawców islamu mieszkających na stałe w Europie,  
mamy również  zalew nowych  uchodźców  muzułmańskich  na  niespotykaną  dotąd  skalę  i 
całkowitą bezradność Unii Europejskiej, która nie potrafi nawet chronić swych zewnętrznych 
granic. Czternastoletnia „wojna z terroryzmem” niczego nie naprawiła, a wręcz przeciwnie – 
doprowadziła do dramatycznej sytuacji, jaka teraz istnieje. Wszystko wskazuje na to, że jeśli  
państwa Zachodu będą brnąć dalej w tą ślepą uliczkę zwalczania przemocy przemocą, to mogą 
doprowadzić  do  wystąpienia  odwrotnych  niż  zamierzone,  tragicznych  dla  Europy i  świata 
skutków.  Państwo  islamskie  jest  tworem bardziej  ideologicznym niż  geograficznym i  jeśli  
nawet buńczuczne zapowiedzi jego zniszczenia zostaną zrealizowane w konkretnej lokalizacji, 
to nie można jednak wykluczyć, że ten twór odrodzi się gdzie indziej, a nawet że nastąpi jego  
rozrost  i umocnienie. W najbardziej czarnych scenariuszach fundamentalizm islamski może 
ogarnąć obszar znacznej części Afryki Północnej i sięgnąć nawet do Maroka, doprowadzając 
do powstania imperium islamskiego.    

937 Słowo to wywodzi się od łacińskiego wyrazu „tolerare” – znosić, cierpieć.
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Tolerancja  wymaga  otwartości.  Ktoś,  kto  jest  zamknięty  w skorupie 
wiążących go własnych przekonań, które uważa za jedynie słuszne, nigdy nie 
zaakceptuje  czegokolwiek,  co  nie  zgadza  się  z  jego  wizją  świata.  Każdy 
odmienny światopogląd, każdy obcy obyczaj uzna za błędny bądź szkodliwy i 
będzie  się  starał  go  zwalczać.  Aby  być  tolerancyjnym  potrzebny  jest  więc  
pewien dystans wobec własnych mniemań na temat istniejącej rzeczywistości.

Istnieją dwa filozoficzne podejścia do problemu tolerancji.  Tolerancja 
negatywna, określona przez takich myślicieli jak Wolter czy J. Locke, zakłada, 
że  chociaż  uważamy,  iż  inne  poglądy,  w  przeciwieństwie  do  naszych,  nie 
wyrażają np. prawdy, słuszności, dobra czy piękna, to jednak należy je uznać za 
również  uprawnione  i  je  znosić.   Tolerancja  pozytywna,  właściwa  dla 
współczesnego postmodernizmu,  nie  uznaje  jedynie  słusznej  prawdy,  dlatego 
dopuszcza wszystkie inne postawy, działania i poglądy jako równouprawnione. 
Mówiąc innymi słowy w pierwszym przypadku, chociaż uważamy, że to „my” 
jesteśmy  „lepsi”  bo  to  „my”  mamy  rację,  to  jednak  tolerujemy  „ich”,  bo 
przyznajemy „im” prawo do błędu. W drugim przypadku tolerancja wynika ze 
zrozumienia, że nasze widzenie świata, nasz sposób na życie, nasze prawdy nie 
są lepsze od innych – są jednymi z wielu. Tego rodzaju tolerancja polega więc  
na uznaniu cudzych racji za równie słuszne i ich uszanowaniu.

Abstrahując  od  filozoficznych  aspektów  tolerancji,  przejdźmy  do 
praktyki. Jak już powiedziano, najczęściej ludzie są bardziej tolerancyjni wobec 
siebie niż wobec innych, ale także wobec bliskich niż wobec obcych, również 
wobec  tych,  których  lubią  niż  wobec  tych,  których  nie  lubią.  Natomiast  są 
szczególnie  nietolerancyjni  wobec  cudzych  błędów.  Ten  rodzaj  nietolerancji 
wytknął już ludziom Jezus Chrystus. Jest to owa „drzazga w oku bliźniego” przy 
jednoczesnym niedostrzeganiu „belki w oku własnym”.  Dlatego też stawiając 
innym wysokie wymagania trzeba również stawiać sobie  wysokie, a być może 
jeszcze wyższe wymagania. Mówiąc innymi słowami  powinniśmy zatem dążyć 
do tego, aby być nie mniej tolerancyjnym wobec innych niż wobec siebie.

Chociaż  jest  oczywiste,  że  nie  można  tolerować  np.  bandytyzmu,  to 
jednak w wielu sprawach nie jest w pełni jasne, co można tolerować, a czego 
nie.  Istnieje zatem problem granic tolerancji. Nie zawsze jest bowiem pewne, 
kiedy coś można przyjąć z milczącą dezaprobatą, a kiedy należy zaprotestować.  
Można być  tolerancyjnym wobec faktu,  że matka da dziecku klapsa gdy jest  
bardzo niegrzeczne, ale jak się ustosunkować do faktu bicia dziecka przez ojca 
do krwi?  Jaką postawę zająć wobec tego, którzy w swojej książce stwierdza, że 
obóz  koncentracyjny  w  Oświęcimiu  nigdy  nie  istniał?  Czy  można  zatem 
tolerować przemoc lub kłamstwo? Można być tolerancyjnym wobec chorych na 
AIDS, ale czy należy dziwić ludziom,  którzy protestują  przeciw koncentracji 
nosicieli  wirusa tej  choroby w jednej  miejscowości,  słusznie wyczuwając,  że 
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taka  koncentracja  zwiększa  prawdopodobieństwo  zarażenia  się?  Można  być 
tolerancyjnym wobec  innych  kultur  czy religii,  ale  jak  się  ustosunkować  do 
prymitywnych społeczności, które dokonują rzeczy obrzydliwych (np. krwawe 
ofiary z  ludzi,  kanibalizm itp.)?  Wszak nawet  Jezus  Chrystus,  mimo swojej  
wielkiej  tolerancji,   nie mógł się powstrzymać od nazwania Kannanejczyków 
„psami”. Jak ustosunkować się do innych społeczności, które głoszą wyższość 
swojej  kultury czy religii, uważając, że jest ona jedynie  prawdziwa i gardząc 
innymi  ludźmi  nie  należącymi  do  tej  kultury,  a nawet  ich  potępiając  lub 
prześladując?  Znane  są  przecież  określenia  „niewierny”  wśród  wyznawców 
islamu, czy „goj” wśród Żydów. Również i kościół katolicki ukuł formułę „poza 
kościołem  nie  ma  zbawienia”,  a w swoim  czasie  także  i  palił  na  stosie 
heretyków.  Jaką  przyjąć  postawę  wobec  odmienności  seksualnych?  Istnieje 
wiele jeszcze takich pytań i  trzeba by zużyć dużo papieru, żeby je wszystkie  
wymienić.

Niestety  nie  można  dać  jednoznacznych  odpowiedzi  na  wszystkie  te 
pytania.  Postawa  tolerancji  lub  nietolerancji  wobec  nich  zależy  od  wielu 
czynników.  Są  niewątpliwie  rzeczy,  które  tolerować  należy,  jak  również 
i rzeczy, których tolerować nie wolno. Są również i takie, których tolerowanie 
zależy od stopnia nasilenia negatywnych cech, od wyczucia i kultury osobistej  
tolerującego,  od  jego  wytrzymałości,  itp.   Również  poszczególne  religie 
podchodzą  różnie  do  tych  spraw,  a szczególnie  wobec  tolerowania  innych 
religii.  Najbardziej  tolerancyjne  wydają  się być  religie wschodu,  a zwłaszcza 
hinduizm. Javaharlal Nehru napisał, że istotą tej religii jest hasło: „Żyć i innym 
dać żyć” (co wcale nie wyklucza możliwości zlinczowania przez tłum kogoś, kto 
zabije świętą krowę). W Bhagavat-Gicie zawarta jest myśl, że wszystkie religie 
czczą  w  gruncie  rzeczy  tego  samego  Boga  [Bhagavad-Gita  9,23].  Najmniej  
tolerancyjną religią jest obecnie chyba islam. Chrześcijaństwo, które miało swój 
niechlubny okres w historii, teraz wydaje się zmierzać w kierunku ekumenizmu 
i coraz większej tolerancji. 

Czy można być tolerancyjnym wobec zła? Odpowiadając na to pytanie 
trzeba pamiętać, że „tolerować” wcale nie znaczy „godzić się”. Jezus wprawdzie  
mówił  o niesprzeciwianiu  się  złu,  oraz  o  tym,  że  „jeśli  uderzą  cię  w jeden 
policzek, nadstaw drugi”, ale należy te słowa właściwie rozumieć. Świat celowo 
został  zaprojektowany  jako  „drapieżny”,  ponieważ  tylko  takie  rozwiązanie 
stwarza,  przynajmniej  na  pewnym  niezbyt  wysokim  poziomie  duchowości, 
najlepsze warunki dla rozwoju duchowego. Doświadczając zła, łatwiej możemy 
zrozumieć sens dobra. Doświadczenie nienawiści stwarza nam szansę nauczenia 
się  miłości.  Zaznawanie  smutku  i  cierpienia  nadaje  większą  wartość 
przeżywaniu radości. Znoszenie zła może więc być pouczające. W ten sposób 
zło pracuje dla nas, a nie przeciw nam i w rezultacie powstaje  jakieś dobro.  
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Mówiąc  inaczej  zło  stanowi  układ  odniesienia  dla  dobra.  Zwolennicy 
reinkarnacji dodali by tu jeszcze, że pozwala to też spłacić długi karmiczne. Ale 
jest  i  druga strona medalu. Możemy co prawda dobrowolnie i bez złorzeczeń 
doświadczać zła, wykorzystując jego działanie dla naszego rozwoju duchowego, 
ale nie możemy uznawać go za słuszne i godzić się z nim. Nie możemy godzić 
się  z  łamaniem  prawa  moralnego.  Mamy  obowiązek  przeciwdziałać  złu, 
zwłaszcza wtedy, gdy doświadczają go inni. Nie wolno nam usprawiedliwiać zła 
ewentualnym dobrem. Cel nie może tu uświęcać środków, w każdym razie nie 
każdy.  Chociaż  Jezus  dawał  do  zrozumienia,  że  zło przyjść  musi,  to  jednak 
powiedział: „biada temu, przez kogo przychodzi”. Możemy zatem tolerować zło 
jako jego odbiorcy, ale równocześnie musimy być przeciwko jego sprawcom.   

Co powinno się tolerować? Należy tolerować wszystko to, co z jednej 
strony  ma  dla  kogoś  jakąś  wartość  a  z  drugiej  strony  nie  wywołuje  zła938 

w jakiejkolwiek  postaci.  W szczególności  należy  nie  tylko  tolerować,  ale  i 
szanować światopoglądy i poglądy religijne innych. Dotyczy to nie tylko religii  
światowych, ale też i większości sekt przynoszących dobre owoce (oczywiście 
nie może to dotyczyć tych grup religijnych, które np. nawołują  do przemocy, 
zbiorowych  samobójstw  czy  morderstw).  Również  powinno  się  tolerować 
większość  poglądów  politycznych,  z  wyjątkiem  skrajnie  nacjonalistycznych, 
rasistowskich  czy  nazistowskich.  Taka  postawa  daje  gwarancje  zgodnego 
współżycia różnych grup ludzi należących do  tego samego społeczeństwa. 

Czego tolerować  nie  wolno?  Przede  wszystkim nie  wolno  tolerować 
nietolerancji.  Jak słusznie bowiem zauważył Józef Bocheński „żadna tolerancja 
nie uprawnia nikogo do obrażania innych,  a tolerancja,  która toleruje swoich  
własnych  wrogów,  nie  może  się  ostać”939.  W szczególności  nie  można  więc 
tolerować  tych  postaw  i  światopoglądów,  które  głoszą  nietolerancję  wobec 
innych,  np.  antysemityzmu,  rasizmu  itp..  Nie  można  się  również  godzić  z 
nietolerancją religijną, zwłaszcza wtedy, gdy objawia się ona manifestowaniem 
swojej  wyższości  wobec myślących inaczej,  szykanowaniem, a czasem nawet 
prześladowaniem  ludzi  innej  wiary.  Nie  można  jej  akceptować  również 
wówczas,  gdy  przywódcy  religijni  dominującego  kościoła  i  działacze 
wyznaniowych stowarzyszeń usiłują narzucić swój punkt widzenia wszystkim 
innym, a nawet próbują doktrynom religijnym podporządkować obowiązujące 
prawo.  Nie  można  także  tolerować  wszystkich  tych  obyczajów,  poglądów  i 
systemów, które łamią prawo moralne powodując jakieś zło, np. krzywdzenie 
innych.  Można  co  prawda  znosić  ich  skutki  traktując  to  jako  pouczające  
doświadczenie,  ale  nigdy  nie  wolno  milczeć  wobec  zła.  Niestety,  często  w 
praktyce  jest  to  tylko  pobożne  życzenie.  Niektóre  systemy totalitarne  ludzie 

938 Trzeba jednak przy tym stale pamiętać, że pojęcie zła jest względne i zmienne w czasie.
939 Józef Bocheński, Sto zabobonów, PHILED, 1994, s. 129.
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tolerują  pod wpływem strachu. Przykładem mogą tu być również różne mafie,  
szczególnie mafia sycylijska. Jednakże trzeba podkreślić, że jak już poprzednio 
powiedziano, tolerować to znaczy znosić, ale to nie zawsze znaczy  godzić się. 

Kiedy decyzję  o nietolerancji   można  uzależnić  od  okoliczności?  Po 
pierwsze powinniśmy ustalić, czy przypadkiem nie dopuszczamy u siebie tego, 
czego nie tolerujemy u innych. Jeśli tak jest, to wówczas należałoby zacząć od 
postawienia sobie większych wymagań.  Czasem można uzależnić tolerancję od 
rozmiarów powodowanego  przez  nią  zła.  Możemy więc  np.  sprzeciwiać  się 
wielkim  kłamstwom,  ale   znosić  odrobinę  obłudy  w życiu  towarzyskim. 
Możemy tolerować czyjąś wiarę w to, że ziemia jest płaska, ale nie tolerować  
głoszenia  tej  bzdury  publicznie  i  wprowadzania  w  błąd  innych.  W takich 
sprawach  zwykle  jest  jednak  najwięcej  problemów  i  często  stoimy  wobec 
trudności wobec znalezienia optymalnego rozwiązania. Wydaje się, że najlepiej 
wówczas  zastosować  kryterium  rozpoznawania  zła  po  owocach  i  tolerować 
wszystko to, co nie wydaje złych owoców.    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Uczciwość
Człowiek  uczciwy  to  według  Słownika  Języka  Polskiego  człowiek 

rzetelny,  sumienny w postępowaniu,  szanujący cudzą własność,  niezdolny do 
oszustwa, prawy. Z tych określeń wynika, że człowiek uczciwy nie kłamie, nie 
kradnie, nie oszukuje, zawsze wywiązuje się ze swych obowiązków, stara się  
dotrzymywać  obietnic,  jego myśli  i  słowa zawsze są zgodne z jego czynami. 
Takie postępowanie  możliwe jest  tylko w jednym przypadku, kiedy człowiek 
kieruje  się  w życiu  tylko  prawdą.  Uczciwość  jest  więc  sposobem  życia 
opartym wyłącznie na prawdzie. Każdy przejaw nieuczciwości jest związany 
z jakimś kłamstwem, np. jeżeli ktoś jest złodziejem, to musi kłamać (zatajenie  
na ogół też jest kłamstwem), bo inaczej wsadzą go do więzienia, jeśli oszukuje  
to  musi  kłamać,  bo inaczej  oszustwo zostanie  zdemaskowane,  jeśli  intryguje 
przeciw komuś to musi kłamać i zatajać, bo inaczej intryga nie byłaby intrygą.  
Na człowieku uczciwym można zawsze polegać, można mieć do niego zaufanie,  
bo  zawsze  zrobi  to  co  do  niego należy,  wywiąże  się  z  zadania,  którego się 
podjął,  a  gdy  wystąpią  jakieś  trudności  to  nie  będzie  kłamał.  Człowiekowi 
uczciwemu można powierzyć swoje mienie, czy swoje interesy, będąc pewnym, 
że ich nie sprzeniewierzy.

Uczciwość jest jedną z podstawowych wartości, na których opiera się 
wiele  innych,  jak  np.  sprawiedliwość  czy  odpowiedzialność.  Nie  może  być 
bowiem  sprawiedliwości  bez  uczciwości  i  to  zarówno  w  wymiarze  karania 
(nieuczciwy  świadek,  czy  fałszywy  sędzia  prowadzą  do  niesprawiedliwych 
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wyroków)  jak  i  w  wymiarze  sprawiedliwego  postępowania  (nieuczciwy 
człowiek nie może sprawiedliwie postępować,  ponieważ sprawiedliwość musi 
być oparta na prawdzie). Człowiek odpowiedzialny działa bowiem w harmonii z 
otoczeniem starając  się  nie  powodować  szkód,  a  kłamstwo  stanowi  zawsze 
dysonans  i  w  ostatecznym  rozrachunku  zawsze  wyrządza  jakąś  szkodę. 
Kłamstwo  dopuszcza  się  jedynie  w  stanie  wyższej  konieczności  (obronie 
koniecznej) kiedy szkoda wyrządzona przez kłamstwo jest pomijalnie mała w 
porównaniu ze szkodą jaka powstałaby po ujawnieniu prawdy (np. gdy chodzi 
o ratowanie życia).

Z drugiej strony pojęcie uczciwości jest zależne od innych pojęć takich 
jak  świadomość  czy mądrość.  Świadomość  jest  potrzebna  aby zdawać  sobie 
sprawę  z  tego  co  jest.  Mądrość  pozwala  odróżnić  prawdę  od  nieprawdy 
i praktycznie  zastosować  wiedzę  o  tym  co  jest  (głupi  człowiek  może  być  
„poczciwy” ale nigdy „uczciwy”).

Powstaje pytanie, czy życie uczciwe to jest to samo co życie moralne? Z 
pozoru  wygląda  na  to,  że  tak,  ponieważ  wydaje  się,  że  człowiek  uczciwy 
przestrzega  zasad  moralnych.  W  rzeczywistości  są  różnice  w  motywacji.  
Człowiek  moralny  przestrzega  zasad  moralnych  obowiązujących  w  danym 
społeczeństwie, czy w religii, którą wyznaje, ponieważ wierzy w te zasady czy 
tę religię. Człowiek uczciwy prowadzi życie oparte na prawdzie i przestrzega 
zasad  moralnych  w  takim  stopniu,  w  jakim  zgadzają  się  z  jego  prawdą, 
ponieważ wierzy w swoją  prawdę.  Zwykle  w praktyce jest  zgodność między 
jednym i drugim, choć zdarzają się wyjątki. 

Ciekawy pogląd na uczciwość opisany jest w Kursie cudów. Warunkiem 
koniecznym  dla  uczciwości  jest  tam  ufność,  a  jej  podstawową  cechą 
charakterystyczną  jest  wewnętrzna  harmonia.  Nieuczciwość  jest  w  Kursie  
cudów jest określana jako „samooszukiwanie się”. Pisze się tam, że „Tylko ufni  
mogą pozwolić sobie na uczciwość, ponieważ tylko oni mogą znać jej wartość.  
Uczciwość  nie  odnosi  się  tylko  do  tego  co  się  mówi.  To  określenie  w  
rzeczywistości  oznacza  konsekwencję.  Gdy  jesteś  uczciwy,  to  nie  ma nic,  co  
mówisz,  a co pozostawałoby w sprzeczności  z tym, co myślisz lub co robisz;  
żadna myśl nie sprzeciwia się innej myśli; żaden czyn nie przeczy twemu słowu;  
żadne słowo nie pozostaje w niezgodzie z innym. Tacy są naprawdę uczciwi. Na  
żadnym poziomie nie ma w nich konfliktu. Nie jest zatem dla nich możliwe, aby  
byli w jakimkolwiek konflikcie z kimkolwiek lub czymkolwiek”940. 

Uczciwość jest więc konsekwentnym i zharmonizowanym sposobem 
życia opartym na prawdzie, w którym występuje całkowita zgodność myśli,  
słów i czynów.

940 A Course in Miracles, Manual for Teachers, [M-4.II.1]. Tłumaczenie R. Lipu-Akohard.
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Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Uczucia

Co to są uczucia?

Uczucia są to stany psychiczne, które wyrażają stosunek człowieka 
do  tego  co  się  dzieje  zarówno  w  nim  samym,  jak  i  w  jego  otoczeniu . 
Ponieważ każde zdarzenie, aby mogło wywołać jakieś uczucia, najpierw musi 
być  postrzeżone  i  uświadomione,  zatem uczucia  w rzeczywistości  są  zawsze 
odniesieniem  do  tego,  co  się  dzieje  w  świadomości.  Uczucia  są  więc 
przeżywaniem  stosunku  człowieka  do  tego,  co  sobie  uświadamia.  Każdy 
bodziec nadchodzący z otaczającego świata, każde wspomnienie, a nawet każda 
myśl wywołuje jakieś uczucie (chociażby typu „lubię” – „nie lubię”). Człowiek 
ma  określony  stosunek  uczuciowy  niemal  do  wszystkiego.  Do  przeszłych 
zdarzeń  powracających  we  wspomnieniach  jak  i  do  zdarzeń  przyszłych,  
zawartych w przewidywaniach, projektach, planach, czy marzeniach. Również 
do  tego,  co  dzieje  się  teraz.  Do  postrzeganych  obiektów,  do  przeżywanych 
wydarzeń, do odbieranych sygnałów z receptorów zmysłowych.  Do własnych 
decyzji i własnych działań. Człowiek przejawia również uczucia wobec samego 
siebie,  a nawet wobec jakiejś  części  siebie.  Np.  może on kochać siebie jako  
całość, a jednocześnie nienawidzić jakiejś swojej wady czy słabości, której nie  
udało mu się dotychczas przezwyciężyć. Tylko roboty nie doświadczają uczuć. 
U człowieka nawet myślom towarzyszą określone uczucia. Są one niekiedy tak 
silnie z uczuciami  związane, że nie da się ich od siebie oddzielić i  stanowią  
wówczas nierozłączną całość.

Zbiór  wszystkich  uczuć,  jakich  człowiek  doznawał  w  życiu  wobec 
różnych rzeczy, jest swoistą mapą, jaką przechowuje on w swojej pamięci. Ze 
względu  na  nowe  doświadczenia,  mapa  ta  jest  stale  uzupełniana 
i modyfikowana.  Można  powiedzieć,  że  stanowi  ona  część  wiedzy  tego 
człowieka o rzeczywistości.  

Mimo, że nie ma większych problemów z określeniem uczuć, to aby je 
właściwie zrozumieć, trzeba je przeżyć. Słowna definicja niczego nie wyjaśnia. 
Gdybyśmy np. chcieli wytłumaczyć, co to jest wstyd czy złość komuś, kto tych 
uczuć  nigdy nie  doznał,  to  mielibyśmy  poważne  trudności.  Nasz  rozmówca 
dopiero  wtedy właściwie  pojąłby o czym mówimy,  gdyby udało nam się  go 
zawstydzić  lub  rozzłościć.  Zatem  dopiero  doświadczenie  danego  uczucia 
pozwala  go  naprawdę  zrozumieć.  Na  szczęście  wszyscy  doświadczamy 
podobnych  uczuć,  więc  jeśli  ktoś  nam  mówi  np.  „boję  się  jutrzejszego 
egzaminu”,  to  na  ogół  rozumiemy  o  co  chodzi,  bo  sami  też  kiedyś 
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przeżywaliśmy przedegzaminacyjną tremę. Jednak słowa to tylko symbole, które 
informują o uczuciach, ale ich nie przekazują.   Dlatego bardzo trudno jest w 
pełni wyrazić swoje uczucia za pomocą słów tak, aby nasz rozmówca poczuł to 
samo. Do tego potrzebna byłaby telepatia. Wypowiadanie uczuć słowami udaje 
się czasem tylko poetom.

Należy tu wyraźnie rozróżnić uczucie od odczuwania. Odczuwanie np. 
bólu  jest  tylko  odbieraniem  i  postrzeganiem  wrażenia  zmysłowego,  jakie 
powstaje  wskutek podrażnienia odpowiednich receptorów układu nerwowego. 
Prawdą  jest  jednak,  że  postrzeganiu  bólu  prawie  zawsze  towarzyszy  jakieś 
uczucie,  które  czasem pozostaje  długo  w  pamięci  mimo,  że  ból  już  dawno 
minął. Ciekawe, że nie zawsze musi być to uczucie ujemne, przykre. Np. kobieta 
po urodzeniu upragnionego dziecka w końcu zapomina o przykrych doznaniach 
bólów porodowych, a pamięta radość spełniania się jej marzenia bycia matką.  
Inny przykład to pozytywny stosunek uczuciowy do faktu wyrywania zęba czy 
bolesnego zastrzyku, zwłaszcza gdy mamy pełną świadomość, że dzieje się to 
dla naszego dobra.

Rodzaje uczuć

Uczucia można klasyfikować ze względu na różne kryteria. Podstawową 
cechą uczuć jest ich biegunowość, stąd też można je dzielić na przeciwstawne 
grupy,  jak:  radość-smutek,  zadowolenie-niezadowolenie,  itp.  Jedną  z  takich 
klasyfikacji jest wyodrębnienie uczuć dodatnich, postrzeganych jako przyjemne 
i ujemnych, odbieranych jako przykre. Również rozróżnia się uczucia czynne i  
bierne.  Czynne  uczucia  podnoszą  energię,  wywołują  uniesienia,  entuzjazm, 
podniecenie  i  zwiększają  aktywność.  Uczucia  bierne  wywołują  rezygnację,  
apatię, przygnębienie, zniechęcenie i obniżają zdolność do działania. Te dwie 
klasyfikacje  nie  koniecznie  muszą  się  pokrywać.  Np.  zadowolenie  może 
rozleniwiać, a strach – aktywizować.

Ze względu na siłę i  trwałość przeżywania rozróżnia się namiętności, 
afekty  i  nastroje.  Namiętności  to  uczucia   silne  i  długotrwałe.  Pochłaniają  
człowieka, nierzadko wpływając na bieg jego życia, a nawet będąc przyczyną  
konfliktów,  przestępstw  czy  zbrodni.  Niemal  wszystkie  dramaty  teatralne 
i większość życiowych, to dramaty namiętności. 

Afekty są uczuciami bardzo silnymi ale krótkotrwałymi,  często wręcz 
wybuchowymi. Ich cechą charakterystyczną jest to, że człowiek w afekcie traci  
panowanie nad sobą i często popełnia szereg czynów, których by nie popełnił w 
normalnym,  spokojnym stanie psychicznym.  Do afektów zalicza się wybuchy 
gniewu,  rozpaczy,  wielkiej  radości,  przerażenia,  itp.  Afektem może  być  też 
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nagły, gwałtowny wybuch miłości. Pod wpływem takich uczuć człowiek może 
„stracić głowę”. Zdarzają się nawet „zabójstwa w afekcie”.  

Nastroje  to uczucia o niewielkiej  sile,  ale trwające stosunkowo długo 
(np.  cały  dzień  czy  cały  weekend),  które  zabarwiają  przeżycia  człowieka  i  
wpływają na jego zachowanie. Są, to stany, w których uczucia nie są kierowane 
na określony przedmiot.  Człowiek w nastroju np. pogodnym ma tendencję  to 
traktowania wszystkich zdarzeń w sposób pozytywny. Nawet drobne przykrości  
nie  są  wtedy  przykre,  a  przyjemności  wydają  się  przyjemniejsze  niż  kiedy 
indziej. Kogoś, kto jest w nastroju posępnym trudno uradować. Nie cieszy go 
ani pogoda, ani drobne przyjemności. Wszystko widzi w ciemniejszych barwach 
niż  zazwyczaj.  Nastroje  są  bardzo  podatne  na  działanie  czynników 
zewnętrznych.  Np. odniesienie jakiegoś, nawet małego sukcesu może bardzo 
poprawić  nastrój,  a  niepowodzenie  w  pracy  może  go  popsuć  wywołując 
przygnębienie.

Uczucia  można  również  podzielić  na  naturalne941 i  wyuczone 
(uwarunkowane  społecznie).  Przykładem  naturalnego  uczucia  jest  strach, 
zdolność do jego odczuwania ma już każdy noworodek, a wywołać go może 
zwykły hałas. Wyuczoną reakcją jest natomiast obrzydzenie odczuwane wobec 
kożucha na mleku czy pająka.

Uczucia a emocje

Emocja to słowo, które jest z pojęciem uczucia powiązane ściśle, choć 
nie zawsze jest jednoznacznie rozumiane. W kwestii emocji panuje dość duży 
bałagan. Niektórzy psychologowie utożsamiają emocję z uczuciem traktując oba 
wyrazy  jak  synonimy.  Tak  też  pojmuje  się  zwykle  te  słowa  w  języku 
potocznym.  Jednak  bywają  również  i  inne,  czasem  dziwne  i  niejasne 
definicje942. Mamy więc problem, który spróbujemy rozwikłać odwołując się do 
pochodzenia  tego  słowa.  Jest  ono  dziś  używane  w  wielu  językach  (np.  fr.  
émotion, ang. emotion) i pochodzi od łacińskiego słowa  e-moveo - wypycham 
(na zewnątrz)943.  Opierając się na etymologii  wyrazu „emocja” postaramy się 
pokazać,  czym  się  on  różni  od  słowa  „uczucie”.  Uczucie  jest  czymś 
przeżywanym wewnątrz.  Czasami  możemy więc  nawet  nie  wiedzieć,  co  kto 

941 Niektórzy  autorzy,  np.  Elisabeth  Kübler-Ross  czy  Neale  Donald  Walsh  wymieniają  pięć 
naturalnych uczuć: smutek, złość, zawiść, strach i miłość.

942 Np. „Emocja to reakcja afektywna charakteryzująca się zmianami uczuć oraz wewnętrznym 
pobudzeniem” – Abraham P. Sperling, Psychologia, Zysk i S-ka, Poznań, 1995, lub  „Emocja 
to  specyficzny  proces  regulacji  psychicznej  odzwierciedlający  stosunek  jednostki  do 
działających  na  nią  bodźców”  –  Nowa  Multimedialna  Encyklopedia  Powszechna  PWN  - 
Definicje.

943 Słownik wyrazów obcych, Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995, 
hasło „emocje”.
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czuje,  zwłaszcza,  że  niektórzy  potrafią  swoje  uczucia  skutecznie  ukrywać.  
Jednak silnego przeżycia uczuciowego, np. gniewu, strachu, radości, itp., nie da 
się  ukryć.  Człowieka  bardzo  czymś  przejętego,  podnieconego,  wzruszonego, 
wzburzonego, czy przestraszonego bardzo łatwo rozpoznać po głosie, mimice, 
gestykulacji,  czy  niezwyczajnym  zachowaniu.  W  ten  sposób  „wypycha”  on 
swoje uczucia na zewnątrz. Różnica między emocją i uczuciem jest więc taka, 
że  uczucia  się  ma  i  się  je  czuje,  a  emocje  się  wyraża,  wypycha,  przejawia. 
Można odczuwać radość czy rozpacz – to są tylko uczucia, ale gdy krzyczymy z 
radości  lub  wybuchamy  płaczem  z  rozpaczy  –  przejawiamy  emocje.  Jeżeli 
porównalibyśmy  uczucia  do  energii  fizycznej,  to  wówczas  emocje  byłyby 
podobne  do  pracy,  jaką  ta  energia  wykonuje.  Zatem  emocja  to  uczucie 
objawione,  wyrażone,  wypchnięte  na  zewnątrz. To  coś,  co  powoduje 
określone efekty. Każda rzecz wywołuje określone uczucia i określone myśli.  
Można więc powiedzieć, że uczucia są częścią wiedzy o tej rzeczy, tą częścią,  
która wyraża do niej nasz stosunek. Emocja natomiast to jest to, co człowiek z tą 
wiedzą  robi.  Mówiąc  jeszcze  inaczej,  emocja  to  doświadczenie,  jakie  dane 
uczucie może wywołać. Np. czyjeś niegrzeczne zachowanie może doprowadzić 
do powstania w nas negatywnych uczuć, ale dopiero wybuch agresji  z naszej  
strony, skierowany przeciw tej osobie, to uleganie emocjom. Jak więc wynika z 
przedstawionych  wywodów,  emocje  i  uczucia  to  nie  to  samo,  ale  uczuciom 
często towarzyszą emocje. Dotyczy to zwłaszcza afektów i wszelkiego rodzaju 
uczuć czynnych, motywujących. 

Rola uczuć w życiu człowieka

Twierdzenie,  że  rola  uczuć  w życiu  ludzkim jest  olbrzymia,  jest  tak 
oczywiste,  że  można  je  uznać  za  truizm.  Uczucia  są  rodzajem  energii  
psychicznej  i  stanowią właściwy powód wszelkich działań. Są one przyczyną 
wszystkiego, co się dzieje na świecie w ludziach i przez ludzi. W tym momencie  
ktoś  mógłby ostro  zaprotestować:  Jak  to?  Przecież  człowiek  nie  kieruje  się 
wyłącznie uczuciem. Są ludzie którzy stawiają na rozsądek, na logikę, na rozum 
i  podejmują  wszelkie  działania  wykorzystując  takie  właśnie  narzędzia,  a  nie 
uczucia. Są wreszcie ludzie, którzy wydają się w ogóle nie mieć uczuć. Nie jest 
to prawda, nie ma ludzi bez uczuć, są tylko tacy, którzy swoje uczucia skrzętnie 
ukrywają.  Tacy ludzie  do  pewnych  uczuć nie  chcą  się  przyznać  nawet  sami 
przed sobą, wmawiając w siebie, że ich nie mają. Swoje decyzje uzasadniają z  
logiczną precyzją, nie przyznając się jednak do tego, co się za tym kryje. Nie 
przyznają się, bo nie chcą ujawnić swojego prawdziwego „ja”, niekiedy nawet  
sami  nie  znają  swoich prawdziwych motywów postępowania,  tak głęboko są 
one schowane. Czasami, chcąc odgrywać rolę „mocnych” i „twardych”  ludzi, 
tłumią wszelkie uczucia i spychają je do podświadomości. Jednak to one rządzą 
tymi ludźmi, choć nie zawsze zdają sobie oni z tego sprawę. 
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Logika jest  tylko  narzędziem działania,  a  nie  jego  powodem.  Jednak 
każda  myśl  jest  zabarwiona  uczuciowo.  To  nie  tylko  rozumowe  treści  w 
myślach zawarte, ale przede wszystkim ich barwy stanowią motywy wszelkich 
działań. Niektórzy autorzy używają pojęcia „głównej sprężyny”. Jest pierwotna 
myśl  na  dany  temat,  mocno  zabarwiona  uczuciowo.  To  ona  jest  zwykle 
głównym  motywem  i  przyczyną  sprawczą  wszystkich  ludzkich  dokonań. 
Niestety,  często  bywa  ukryta  pod innymi  myślami  i  trudno  do  niej  dotrzeć. 
Uczucia,  jakie zawiera ta główna sprężyna,  są oparte na miłości  lub strachu.  
Każda nasza decyzja, każde działanie, każdy wybór, ma swoje źródło w miłości 
lub  w  strachu.  Nie  ma  innych  prawdziwych  powodów  mimo,  że  często 
uzasadniamy swoje  postępowanie  w  sposób  logiczny,  nie  odwołując  się  do 
uczuć.  Dość  często  te  uzasadnienia  są  w  dodatku  świadomie  fałszowane, 
zwłaszcza wtedy gdy nie chcemy swoich prawdziwych uczuć ujawniać (bo się 
ich np. wstydzimy lub uważamy, że „nie wypada”). Niekiedy nawet sami sobie z 
nich dobrze nie zdajemy sprawy. 

Kilka  przykładów.  Małe  dziecko  zostaje  zaatakowane  i  pogryzione 
przez  psa.  To  traumatyczne  przeżycie,  któremu  towarzyszy  szok  wywołany 
bólem  i  strachem,  zostaje  z  czasem  zapomniane,  ale  równocześnie  zapada 
głęboko w podświadomość, stając się nawet po wielu latach główną sprężyną 
mającą  wpływ  na  stosunek  tego  dorosłego  już  człowieka  do  skądinąd 
sympatycznego zwierzęcia.  Pogryziony w dzieciństwie  nierzadko nie  pamięta 
tego faktu i nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć swojej niechęci do psów.

Inny przykład  to  oziębła  kobieta,  nie  znajdująca  satysfakcji  w życiu 
seksualnym chociaż tego pragnie i nie mająca pojęcia dlaczego tak się dzieje. W 
przeciwieństwie do poprzedniego przykładu, taki stan rzeczy nie musi wynikać z 
jakiegoś  szokującego  przeżycia,  ale  może  być  rezultatem  wychowania 
traktującego seks jako coś złego. Jako małe dziecko początkowo nie rozumie,  
dlaczego matka się złości, gdy jej  ręka powędruje w „niewłaściwe” miejsce i 
dlaczego  odpowiada  wymijająco  na  niektóre  pytania.  W  końcu  jednak 
dowiaduje  się,  że  są  nieprzyzwoite  części  ciała,  które  należy  ukrywać, 
zwłaszcza przed płcią przeciwną i których nie wolno publicznie odsłaniać. Gdy 
jest  nieco  starsza  musi  często  wysłuchiwać,  że  owych  nieprzyzwoitych 
narządów nie wolno wykorzystywać do sprawiania sobie przyjemności, bo jest 
to coś złego, szczególnie wtedy gdy robi się to z kimś. W okresie dojrzewania, a 
nawet później, straszy się jeszcze taką młodą osobę bólem związanym z utratą 
dziewictwa,  bólami  porodowymi,  niechcianym  dzieckiem,  trudnymi 
obowiązkami młodej matki i zaszczepia lęk przed ciążą. Kościół dopełnia reszty 
przypisując  stosunkom seksualnym rolę  prokreacyjną  i  zabraniając  wszelkiej 
antykoncepcji, z wyjątkiem tzw. metod naturalnych, oraz ogłaszając grzechem 
wszelkie stosunki poza małżeństwem, o czym młoda osoba dowiaduje się, jeśli 
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nie  na lekcjach  religii,  to na obowiązkowych  naukach przedmałżeńskich.  Na 
szczęście  wiele  młodych  kobiet  nie  pozwala  w  sobie  stłumić  zdolności  do 
krytycznego myślenia, ponadto oddziałuje na nie tylko rodzina czy kościół, ale 
całe otoczenie, czasopisma, powieści, filmy, telewizja. Takie osoby zaczynają  
się zastanawiać: Jak to jest możliwe, że coś co sprawia tyle przyjemności, może 
być  aż tak złe? Dlatego w konflikcie  purytańskich  nauk i  przeprowadzonych 
obserwacji,  czasem potwierdzonych  nawet  osobistym doświadczeniem,  mogą 
przegrać te  nauki.  Jednak pewne  reaktywne  jednostki,  mające  skłonności  do 
podporządkowywania  się  autorytetom  i  łatwo  ulegające  sugestiom,  mogą 
poddać się wpływowi takiego wychowania. Nie ma się więc czemu dziwić, że w 
niektórych,  szczególnie podatnych osobach zakorzenia się  mocno zabarwiona 
lękiem myśl,  że  seks  to  coś  złego,  a  nawet  coś  niebezpiecznego.  Myśl  taka 
również zostaje zepchnięta do podświadomości tak, że w późniejszym okresie 
życia takiej kobiecie wydaje się, że ma pozytywny stosunek do seksu i nie wie 
skąd się wzięła jej oziębłość. 

Następnym przykładem oddziaływania pierwotnej myśli już nie tylko na 
pewne  jednostki,  ale  na  całe  społeczeństwa,  jest  pogląd  na  pieniądze. 
Świadomie,  przeważająca część członków społeczeństwa Zachodu ma bardzo 
pozytywny stosunek do pieniędzy. Prawie każdy powie, że wspaniale jest być 
bogatym,  mieć  dużo  pieniędzy,  dużo  zarabiać.  Dla  większości  pieniądz  jest  
jednym z głównych celów życiowych. Jednak ukryta sprężyna, zakodowana w 
wielu  ludziach,  jest  inna:  „Pieniądze  szczęścia  nie  dają”,  „Pieniądz  to  nie 
wszystko”,  „Pieniądz  to  coś  złego,  bo  jest  źródłem pożądliwości,  niektórych 
prowadzi do przestępstw, a nawet czasem do zbrodni”. Myśli te, podbarwione 
pogardą dla pieniądza i niechęcią do tych, którym się powiodło, często nie są  
uświadamiane.  Logiczną  konsekwencją  takiej  postawy  jest  następujące 
rozumowanie:  „Skoro  pieniądz  jest  zły,  to  nie  należy nim płacić  za  dobro”. 
Paradoksalne,  prawda?  A jednak ta  ukryta  sprężyna  działa  i  to  częściej,  niż 
ktokolwiek byłby skłonny przypuszczać.  To na niej  jest  oparty ideał  doktora 
Judyma,  który  poświęca  osobisty  dostatek  na  rzecz  szlachetnej  działalności  
społecznej. To na niej oparte jest przekonanie, że im większe dobro człowiek 
czyni, tym mniej się mu za to należy. Im donioślejsze i ważniejsze społecznie  
zadania podejmuje, tym bardziej bezinteresownie powinien je wykonywać. To 
dlatego  świętobliwy  mnich  buddyjski  czy  niektóre  zakony  chrześcijańskie 
prowadzące działalność charytatywną  muszą utrzymywać się z żebraniny.  To 
dlatego nauczyciele, pielęgniarki i lekarze  zarabiają nieproporcjonalnie mało w 
stosunku do doniosłości i ważności ich zawodu. To dlatego właściciele agencji  
towarzyskich zarabiają krocie.

Ukryte sprężyny działają nie tylko w pojedynczych ludziach, ale mają 
wpływ na całe instytucje, systemy, a nawet państwa. Następny przykład dotyczy 



873

właśnie takiego przypadku. Chodzi o zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych 
w  wojnę  w  Wietnamie  po  objęciu  prezydentury  przez  Lyndona  Johnsona. 
Decyzja  ta  była  oficjalnie  uzasadniana  wzmożoną  aktywnością  Vietcongu, 
groźbą  rozszerzającej  się  wojny  domowej  i  obawą  przez  przejściem całego 
Wietnamu  na  pozycje  komunistyczne,  co  mogłoby  skutkować  podobnymi 
tendencjami  w całych  Indochinach944.  Ukrytą  sprężyną,  z  której  nie  zdawała 
sobie sprawy większość Amerykanów, była chęć przeciwdziałania zastojowi w 
niektórych  gałęziach  amerykańskiej  gospodarki,  zwłaszcza  związanych  z 
przemysłem  zbrojeniowym  i  napędzenia  koniunktury  gospodarczej  czyli, 
mówiąc prościej,  żądza pieniądza. Przemysł  zbrojeniowy w czasie pokoju ma 
niewiele  do  zrobienia.  Musi  tylko  uzupełniać  wystrzelaną  na  poligonach 
amunicję,  wymieniać  przeterminowane  składniki  uzbrojenia  i  zużyty  sprzęt. 
Możliwe jest też projektowanie i wprowadzanie nowych typów uzbrojenia, ale 
odbywa się to długo, powoli i tylko wtedy, gdy budżet na to pozwala. W czasie 
wojny jest  inaczej.  Zużywa się dużo więcej  amunicji,  wystrzeliwuje  się dużo 
więcej  rakiet,  zniszczeniu  ulegają  bardzo  kosztowne  samoloty,  helikoptery  i 
czołgi. Zużywa się też dużo więcej paliwa. Przemysł zbrojeniowy pracuje więc 
pełną parą,  a  właściciele  fabryk i  koncernów zbrojeniowych  zacierają  ręce z  
radości. Wszystko ma teraz większy zbyt, od sznurka i benzyny począwszy, po 
wypakowane  elektroniką  rakiety  ze  skomplikowanymi  systemami 
naprowadzającymi. Oczywiście za wszystko zapłacą podatnicy, którzy nie są w 
pełni świadomi tego, co się naprawdę dzieje i zwykle się na to godzą. Gdyby  
takie  dodatkowe wydatki  pojawiły się  w czasie pokoju,  wywołałoby to ostre 
protesty, ale przecież jest wojna, więc jakże można by inaczej?

Wojna  w  Wietnamie  trwała  wiele  lat  i  wywołała  pożądane  przez 
niektórych skutki, samych tylko helikopterów zniszczono ponad tysiąc. Jednak 
koszty społeczne okazały się niewyobrażalne.  Z półmilionowej  amerykańskiej 
armii zginął co dziesiąty żołnierz, a większość, bo ponad 300 tys. odniosło rany.  
Zginęło też około półtora miliona Wietnamczyków945, w tym pół miliona cywili. 
Posługiwano  się  okrutnymi  rodzajami  broni  chemicznej  i  biologicznej,  a 
zwłaszcza napalmem, wywołującym rozległe oparzenia i powodującym nieraz 
śmierć  w  straszliwych  męczarniach.   Stosowano  również  tzw.  „czynnik 
pomarańczowy”  zawierający  trujące  dioksyny,  których  długotrwałe  działanie 

944 Wietnam był wówczas podzielony na komunistyczną część północną i popieraną przez USA 
część południową. Komuniści postawili sobie za cel zjednoczenie kraju pod ich rządami, stąd 
aktywność  popieranego  przez  władze  Północy Vietcongu.  Wietnam Południowy był  przez 
długie lata rządzony dyktatorsko, co wywoływało niezadowolenie społeczne. Prezydent J. F.  
Kennedy doprowadził  do obalenia niepopularnej dyktatury,  ale było już za późno i nic nie 
było w stanie powstrzymać rozszerzającej się wojny domowej.

945 Są to dość ostrożne oszacowania.  W niektórych źródłach podaje się, że łączna liczba ofiar  
wojny wietnamskiej wyniosła ok. 3 milionów zabitych.
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niektórzy Wietnamczycy odczuwają  aż po dzień dzisiejszy946.   Nie pomagały 
ostre  protesty  na  całym  świecie.  Dopiero,  gdy  niezależne  media  zaczęły 
przekazywać  amerykańskiemu  społeczeństwu  prawdę  o  Wietnamie947, 
większość Amerykanów się obudziła i wzmogły się antywojenne tendencje na 
tyle, że następny już prezydent Gerald Ford musiał zakończyć tą trwającą osiem 
lat wojnę. 

Tak  więc  ukryte  sprężyny,  oparte  często  na  niezbyt  chwalebnych 
uczuciach  i  dążeniach,  mogą  kierować  rządami  państw.  Pozostawmy  bez 
odpowiedzi  pytanie,  czym  kierują  się  państwa,  które  dziś  prowadzą  wojny. 
Pozostawmy również otwarte następujące pytania:  Dlaczego służba zdrowia i 
przemysł farmaceutyczny nie są zainteresowane tanimi lecz skutecznymi lekami 
i  terapiami,  a  w  dodatku  tępią  wszelkiego  rodzaju  bioenegoterapeutów? 
Dlaczego wymiar  sprawiedliwości  i  organa ścigania nie są zainteresowane w 
radykalnym podejściu do pewnych patologicznych zjawisk społecznych?

Przykładem uczucia mającego doniosłe znaczenie w rozwoju ludzkości 
jest  pasja  twórcza.  Każdy  człowiek  mimo,  że  sam  został  stworzony,  jest  
stwórcą, tworzy bowiem mniej lub bardziej świadomie swoje życie. Niektórzy 
nałożyli  na  siebie  szczególne zadania  decydując  się  na  podjęcie  działalności 
twórczej  w  dziedzinie,  malarstwa,  rzeźby,  literatury,  muzyki,  filmu,  teatru, 
nauki, wynalazków technicznych, itp. Ludzie ci nie mogliby działać nie tylko 
bez  odpowiednich  zdolności,  ale  i  bez  głębokiej  pasji,  która  stanowi  o 
intensywności  ich  życia  wewnętrznego  i  która  jest  energią  wspierającą  ich 
działania i nadającą im sens. Jest wiele przykładów historycznych z życia ludzi,  
którzy odrzucając łatwe i przyjemne życie oddawali się swojej pasji. Niejeden  
malarz mieszkał w nie dogrzanej mansardzie i bywało, że nie dojadał, a jednak 
było coś, co nie pozwalało mu zrezygnować z tego co robił. Czasem stawał się 
sławny za życia, czasem dopiero po śmierci, a czasem nigdy. Dla niego nie było 
to  jednak  najważniejsze,  bowiem  człowiek  ogarnięty  wielką  namiętnością 
często  nie  dba  o  warunki  swojej  egzystencji,  o  swoje  interesy  –  on  musi  
tworzyć. Mozart umarł w ubóstwie i został pochowany we wspólnym grobie dla 
biednych, którego do dzisiaj nie udało się ustalić. Niestety, nawet dziś ceni się,  

946 Te substancje  wywołują  różne  choroby,  ujawniające  się  czasem dopiero  po  wielu  latach; 
dotyczy  to  zwłaszcza  nowotworów.  U  kobiet  powodują  bezpłodność  lub  zniekształcenia 
płodu, w wyniku których rodzą się kalekie dzieci. O tym, co dioksyny potrafią zrobić z twarzą, 
można było zobaczyć na twarzy prezydenta Juszczenki, który prawdopodobnie został otruty 
tym związkiem chemicznym.

947 Dziś jest to już prawie niemożliwe, ponieważ Amerykanie, nauczeni wojną w Wietnamie, na 
ogół nie dopuszczają  dziennikarzy do swoich bezpośrednich działań wojennych, często w taki 
czy inny sposób filtrują przekazywane przez nich informacje, a na konferencjach prasowych  
serwują pozytywnie brzmiące, przez siebie opracowane komunikaty.
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znacznie bardziej niż twórców, gwiazdy sportu, gwiazdy filmowe i idoli muzyki  
młodzieżowej, którzy często zarabiają miliony za mecz, za film, czy za występ. 
Te  niekorzystne  preferencje  dotyczą   zwłaszcza  naukowców,  którzy  muszą 
niejednokrotnie walczyć o dotacje, nawet gdy prowadzą badania nad rakiem czy 
AIDS. Nie zawsze jednak jest tak źle. Wielu utalentowanych twórców żyje w 
wystarczająco dobrych warunkach, aby mogli tworzyć. Potrzebna jest im tylko 
pasja. Jeśli ją mają, dokonują nieraz rzeczy wielkich.   

Pasja  nie  ogranicza  się  tylko  do  twórców  i  w  jakimś  stopniu  jest 
udziałem  każdego  człowieka.  Nikt  nie  jest  bowiem  całkowicie  wolny  od 
namiętności,  a  pasja  jest  rodzajem  namiętności,  skierowanym  na  określone 
działania. Pasja to uczucie, którego głównym składnikiem jest namiętna miłość 
do tego co jest  jej  przedmiotem,  od zbierania  znaczków czy zajmowania  się  
ogródkiem działkowym, po dokonywanie wynalazków i odkryć posuwających 
naprzód rozwój cywilizacji czy tworzenie dzieł wzbogacających zasoby kultury 
światowej.

Naturalne uczucia nie tylko odgrywają ważną role w życiu człowieka, 
ale  są  wręcz  konieczne  do  jego  prawidłowego  funkcjonowania,  dlatego  nie 
należy  ich  tłumić.  Niestety,  według  obowiązujących  w  wielu  krajach  norm 
obyczajowych, okazywanie uczuć nie zawsze jest w dobrym tonie.  Np. głosi 
się, że nie wypada okazywać smutku, zwłaszcza mężczyznom. Już od dziecka 
powtarza  się  im:  „chłopaki  nie  płaczą”.  Ostatnio,  zapewne  pod  wpływem 
ruchów  feministycznych,  lansuje  się  również  taką  postawę  wśród  kobiet.  
Pokazuje się filmy w stylu „fantasy”,  na których wojowniczki bez zmrużenia 
oka i bez ani jednej łzy na twarzy zabijają innych. Pokazuje się filmy akcji, w 
których grupom specjalnym, służącym do zabijania, przewodzą kobiety. Tworzy 
się  gry  komputerowe  w  podobnym  stylu.  Owocuje  to  coraz  częstszym 
wstępowaniem  kobiet  do  armii,  zwłaszcza  w  USA.  Zatem  przeważająca 
większość mężczyzn i  jeszcze stosunkowo niewiele, choć wciąż coraz więcej  
kobiet zagłusza w sobie smutek. Wyrażenie smutku za pomocą emocji pozwala 
się go pozbyć. Ci, którym często powtarzano w dzieciństwie „No, już nie płacz”, 
jako dorośli tłumią w sobie smutek, co prowadzi do przewlekłej depresji. Pod 
wpływem depresji ludzie tracili życie. 

Również dobre obyczaje nie pozwalają na okazywanie złości. Niekiedy 
jest  to nawet  zawodowy obowiązek. Np. kasjerka w hipermarkecie musi  być 
uprzejma wobec klienta, bez względu na to, jak klient ją traktuje. Musi tłumić  
swoją  złość  robiąc  dobrą  minę  do  złej  gry,  nawet  gdy  klient  stara  się  ją  
znieważyć, zgodnie z zasadą: klient ma zawsze rację. Jednak tłumiona złość, czy 
prędzej czy później musi doprowadzić do wybuchu wściekłości. Po kilku takich 
incydentach „dostaje się” innemu, Bogu ducha winnemu klientowi, lub mężowi, 
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dopiero w domu.  Długotrwałe tłumienie złości prawie zawsze doprowadza w 
końcu do eksplozji wściekłości. Z powodu wściekłości ludzie tracili życie. 

Strach także jest uczuciem, którego nie należy tłumić, jest on bowiem 
w swojej naturalnej postaci bardzo pożyteczny. Wyzwalając ostrożność pozwala 
często  uniknąć  zagrożenia.  Jednak  dzieci  wychowywane  według  haseł  „nie 
wypada  się  bać” bądź wręcz „nie wolno się bać”,  będą się  starały w swoim 
dorosłym  życiu  tłumić  strach.  Niestety,  stale  tłumiony  strach  skutkuje  
wybuchami paniki. Z powodu paniki ludzie tracili życie. 

Obyczaje  również  na  miłość  nakładają  różne  warunki,  ograniczenia, 
nakazy, zakazy, wymogi, co niejednokrotnie prowadzi do uznania tej miłości za 
coś niewłaściwego i do tłumienia tego uczucia w sobie. Tak naprawdę miłości 
nie da się stłumić, można ją tylko wyprzeć ze świadomości,  jednak tkwi ona 
nadal  gdzieś  głęboko  przeradzając  się  nierzadko  w  zaborczość.  Z  powodu 
zaborczości ludzie tracili życie.

Tłumienie naturalnych uczuć prowadzi zatem do ich wypaczenia i 
powstania  przez  to  wielu  szkodliwych  efektów.  Nie  należy  ich  więc 
ograniczać, trzeba się raczej w nie  wsłuchiwać, bo są one mową duszy.
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Walka
Słowo  „walka”  ma  w  języku  polskim kilka  odmian  znaczeniowych. 

W pierwszym,  podstawowym znaczeniu, walka polega na siłowym starciu się 
dwóch  lub  większej  liczby  przeciwnych  stron,  zwykle  przy  użyciu  różnego 
rodzaju broni. Bezpośrednim celem takich zmagań jest pokonanie i zniszczenie 
tych, z którymi się walczy. Jest to więc najbardziej destruktywny rodzaj działań. 
Tego rodzaju walka jest czymś typowym na wojnie i jest wówczas przejawem 
działań wojennych. Można ją wtedy zastąpić słowami: bitwa, starcie zbrojne,  
bój,  czy potyczka.  Jednak o ile  wojna  jest  pojęciem ogólnym,  obejmującym 
zwykle  całość  działań  zbrojnych,  o  tyle  walka  jest  pojęciem  bardziej  
szczegółowym,  bo  może  dotyczyć  określonej  bitwy w określonym miejscu  i 
czasie  oraz może obejmować  nie  tylko  jakieś  większe  formacje  zbrojne,  ale 
nawet starcia małych grup czy pojedynczych jednostek. Wojna niemal zawsze 
prowadzi do krwawych walk, pociągających za sobą śmierć wielu ludzi i duże 
straty materialne. Dwie główne formy aktywnej walki na niemal każdej wojnie 
to działania zaczepne zwane atakiem i stawianie oporu zwane obroną. Są przy 
tym  tacy,  którzy  uważają,  że  najlepszą  obroną  jest  atak.  W  przypadku 
długotrwałych, przewlekłych konfliktów, obrona i atak nierzadko występują na 
przemian,  a czasem nawet trudno ustalić,  kto atakuje,  a kto się broni.  Walka  
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jako  przejaw  wojny  jest  przeciwieństwem  pokoju  i  stanowi  sposób  na 
rozwiązywanie  konfliktów za  pomocą  siły  lub  sposób  na  osiąganie  różnych 
celów, których pokojowymi metodami nie da się osiągnąć. 

W drugim znaczeniu jest to zmaganie się pojedynczych przeciwników 
lub  grup  ludzi  mające  na  celu  osiągnięcie  w  czymś  zwycięstwa,  ale  z 
zachowaniem ściśle określonych reguł, które ograniczają możliwość szkodzenia 
przeciwnikowi  i  dlatego tak pojmowana  walka na ogół  nie  wyrządza dużych 
krzywd i nie sieje wielkiego zniszczenia. Przeciwnie, ma ona często dostarczyć  
rozrywki  obserwatorom tej  walki  lub  nawet  samym  walczącym.  W  czasach 
współczesnych są to zwykle wszelkiego rodzaju rozgrywki sportowe, z których 
większość jest bezkrwawa i nieszkodliwa. Dawnym pierwowzorem tego rodzaju 
walk  były  greckie  olimpiady.  Jednak starożytny Rzym zapisał  się  w historii  
Ziemi wprowadzeniem walk gladiatorów, które były krwawe i często kończyły 
się śmiercią walczących. Zostały one zniesione dopiero w IV wieku naszej ery.  
W średniowiecznych rycerskich turniejach mogła się czasem polać krew, ale ich 
zasadniczym celem nie było zabijanie. Pojedynki, będące wynikiem reakcji na 
obrazę, do których dochodziło często pomiędzy ludźmi należącymi do wyższych 
sfer,  mogły  się  kończyć  czasem  na  pierwszej  krwi  lekkiego  zranienia,  ale 
niekiedy  ich  uczestnicy  ginęli  ugodzeni  szpadą  lub  pociskiem  z  pistoletu. 
Obecnie krwawe rozgrywki, których celem jest śmierć rozgrywających, są już 
niemal na całym świecie zakazane i dopuszcza się jedynie tego rodzaju zawody,  
w których istnieje tylko pewne ryzyko śmierci  człowieka, jak np. w walkach 
byków  czy  wyścigach  samochodowych.  Pozwala  się  również  na  uprawianie 
dyscyplin sportowych takich jak boks, których celem jest zadawanie mocnych 
ciosów  i  wywoływanie  fizycznego  bólu,  nawet  do  tego  stopnia,  by  silnym 
uderzeniem powalić przeciwnika na ziemię i uczynić go niezdolnym do dalszej 
walki (nokaut).

Jeśli  chodzi o sport,  to istnieją dwie jego odmiany.  Pierwsza to taka, 
gdzie poszczególni zawodnicy lub całe drużyny walczą przeciwko sobie w taki 
sposób, by sobie wzajemnie szkodzić. Wygrana jednego polega na pokonaniu 
drugiego.  Występują  tu  różne  stopnie  brutalności  gry,  począwszy od  bardzo 
brutalnego boksu, poprzez czasem dość brutalny futbol (faule), a skończywszy 
na najłagodniejszym pod tym względem tenisie  czy siatkówce.  Istotą drugiej 
odmiany sportu jest walka z samym sobą, z własną słabością i niemocą. Są to 
wszelkiego rodzaju dyscypliny,  w których zawodnicy nie szkodzą sobie i  nie 
wpływają wzajemnie na przegraną przeciwnika, jak skoki narciarskie, zawody 
pływackie, dyscypliny lekkoatletyczne itp.  W tego rodzaju sporcie każdy może 
odnieść  jakieś  swoje  małe  zwycięstwo,  niezależnie  od  tego,  czy  stanie  na  
podium, czy też nie. Medale zdobywają ci, którym udało się najwięcej osiągnąć, 
a nie ci, którzy zdołali najbardziej dokopać lub dowalić przeciwnikowi.
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W  trzecim  znaczeniu  przez  walkę  rozumie  się  zdecydowane  i 
intensywne  działania  prowadzące  do  osiągnięcia  ściśle  określonego, 
konkretnego celu. Tym celem może być stawienie oporu, usunięcie, zniszczenie, 
wyeliminowanie, unieszkodliwienie, przezwyciężenie lub pozbycie się czegoś i 
wówczas tego rodzaju walkę można określić jako „walkę z”. Na przykład może 
chodzić tu o walkę z patologiami społecznymi, z narkomanią, z przestępczością, 
ze złem, z bólem, z pokusą, z ciemnotą, z głupotą, z uciskiem, z terroryzmem, z 
AIDS, z rakiem, z gruźlicą i z wszelką inną chorobą, a nawet ze śmiercią.  Ale 
tym  celem  może  też  być  osiągnięcie,  zdobycie,  uzyskanie,  odzyskanie, 
przywrócenie, utrzymanie, naprawa, ulepszenie, usprawnienie, udoskonalenie, a 
nawet  zbudowanie  czy wykreowanie  czegoś  i  wtedy taką  walkę  nazywa  się 
„walką  o”.  Przykładem może być  tu  walka o  władzę,  o  pierwsze  miejsce,  o 
pokój,  o  szczęście,  o  byt,  o  wolność,  o  sprawiedliwość,  o  prawdę,  o 
niepodległość, czy o lepsze jutro.

W  ostatnim,  czwartym  znaczeniu,  walka  oznacza  ścieranie  się 
wszelkiego rodzaju przeciwieństw; coś, co jest wynikiem napięcia powstającego 
pomiędzy sprzecznościami. Może być to konflikt wszelkiego rodzaju interesów, 
np.  społecznych,  politycznych,  gospodarczych  czy ekonomicznych.  Niektórzy 
filozofowie,  jak Fichte,  Schelling i  Hegel,  a później  również Marks,  uważali 
walkę  za  zasadniczy  składnik  procesu,  którego  istotą  jest  ścieranie  się  i 
jednoczenie  przeciwieństw.  Ten  proces  jest  opisywany w teorii  bytu  zwanej  
dialektyką  i  jest  traktowany jako siła  napędowa wszelkiego rozwoju.  Jednak 
Marksowi  zdaje się chodziło głównie o walkę klas. Mimo to walka pojmowana 
jako  ścieranie  się  przeciwieństw  może  dotyczyć  różnych  dziedzin,  jak  na 
przykład ekonomii czy polityki. Tego rodzaju walka jest również zmaganiem się 
z wszelką konkurencją. Również każde współzawodnictwo i każda rywalizacja 
jest jej  przejawem. Można ją zaobserwować podczas wyborów jak również w 
parlamencie.  Walka  klasyków  z  romantykami  czy  zwolenników  muzyki 
programowej ze zwolennikami muzyki absolutnej to również przykłady takiego 
ścierania  się  przeciwieństw.  Wszelkiego  rodzaju  polemiki  stanowią  również 
dobre przykłady walki w czwartym znaczeniu. Powstały w drugiej połowie XX 
wieku  polski  serial  telewizyjny  „Wojna  domowa”  starał  się  pokazać  takie 
zmagania  przeciwnych  tendencji  w  przeciętnej  rodzinie  z  blokowiska. 
Przedstawiana w tym filmie walka (nazywana tam wojną) to przede wszystkim 
bitwa „na gesty” i „na słowa”. 

Życie  jest  traktowane  jako nieustanna  walka i  to  nie  tylko  w sensie 
marksistowskiej  walki klas, darwinowskiej  walki o byt,  walki z konkurencją,  
czy też walki ze stale pojawiającym się gdzieś złem. Istnieje pogląd, że trzeba 
walczyć  dosłownie  z  wszystkim  i  o  wszystko:  z  analfabetyzmem,  z 
terroryzmem, z głupotą, z lenistwem, z wszelką chorobą, z tymi,  którzy mają 
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inne poglądy niż nasze, z pokusą,   z żądzą, czy  nawet  tylko z sennością,  z  
grzechem,  z  własną  słabością,  a  także  o  władzę,   o  pokój,  o  wolność,  o 
sprawiedliwość,  o  lepsze  jutro,  o  zdrowie,  o  szczęście,  a  nawet  o  miłość.  
Niektórzy  są  przekonani,  że  nawet  pomiędzy  niebem  i  piekłem  toczy  się 
nieustanna  walka  o  dusze  ludzkie.  Wynikiem każdej  walki  jest  porażka  lub 
zwycięstwo,  więc  można  powiedzieć,  że  najogólniej  rzecz  biorąc  wszyscy 
walczą  o  jakieś  zwycięstwo.  Świat  postrzegany  jest  jako  pole  bitwy,  gdzie 
przegrani nie mają szans, więc trzeba stale o coś walczyć i zwyciężać. Stale – bo 
jest to wojna, która nigdy się nie kończy, a tylko czasami przynosi krótkotrwały 
rozejm.  Nawet  życie  rodzinne  postrzegane  jest  w tych  kategoriach,  o  czym 
świadczy tytuł wspomnianego już serialu telewizyjnego „Wojna domowa”.

Traktowanie życia w kategoriach walki rozumianej  jako pokonywanie 
oporu materii jest rezultatem postrzegania świata jako trudnego doświadczenia, 
wymagającego  nieustających  starań,  wielkiego  wysiłku,  a  nawet  czasem 
poświęcenia i ofiary. Towarzyszy temu przeświadczenie, że wszystkiego jest za 
mało i zawsze trzeba zdobywać to, czego się pragnie. Ludzie, którzy wyznają  
tego rodzaju poglądy,  uważają,  że niczego nie znajduje  się na ulicy,  o każdą  
rzecz trzeba zabiegać. Myślą, że szczęście też samo nie przychodzi, trzeba o nie 
walczyć. Uważają nawet, że muszą zdobywać miłość. I dlatego wciąż zmagają  
się z tym, co staje im na drodze, w poszukiwaniu tego, co nie zawsze da się  
walką osiągnąć. 

Pogląd, że życie jest polem bitwy, sprawia, że słowo „walka” jest często 
nadużywane. Pewne zjawiska fizyczne czy społeczne personifikuje się, nadając 
im status wroga. Jeśli ktoś mówi choremu, że musi on walczyć z chorobą, lub  
sam ogłasza, że zmaga się z chorobą, to co chce przez to powiedzieć? Choroba 
nie  jest  realnym,  uosobionym  przeciwnikiem tego,  kogo  dotknęła,  ale  tylko 
pewnym stanem. Chory może jedynie powierzyć swoje ciało lekarzom i poddać 
się proponowanej przez nich kuracji. Gdzież tu walka? Walkę trzeba pozostawić 
leukocytom  i  innym  samoistnym  mechanizmom  obronnym  organizmu. 
Nierzadko  mogą  one  pokonać  chorobę  nawet  bez  lekarzy.  Natomiast  sam 
pacjent  świadomie nie walczy,  musi  być jedynie  cierpliwy.  Wiedzą o tym w 
krajach anglojęzycznych, gdzie słowo patient  oznacza zarówno „pacjent” jak i 
„cierpliwy”.  Cierpliwości  powinien  towarzyszyć  spokój  wewnętrzny  i 
pozytywne myślenie o wyzdrowieniu. Nie można też tak naprawdę walczyć z 
analfabetyzmem,  głupotą,  lenistwem,  biurokracją,  korupcją,  terroryzmem, 
sennością  i  wieloma innymi  zjawiskami na tym świecie.  Słowo walka ma tu 
zupełnie  inny sens,  odmienny od  podstawowego i  oznacza jedynie  działania 
mające na celu niedopuszczenie do wystąpienia jakiegoś niepożądanego stanu, 
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doprowadzenie do jego ustąpienia lub przeciwdziałanie jego skutkom948. Jednak 
poprzez  traktowanie  zjawiska  lub  stanu  jako  urojonego  „przeciwnika”, 
wprowadza się zamieszanie w pojmowaniu znaczenia tego wyrazu, co prowadzi 
do tego, że wydaje się on mieć sens podstawowy.

Największy paradoks zawiera w sobie zwrot „walczyć o pokój”. Pojęcie 
tego rodzaju walki jest dlatego wewnętrznie sprzeczne, bo sugeruje osiągnięcie 
określonego celu  za  pomocą  metody,  która  jest  całkowicie  niezgodna  z tym 
celem.  Pokój  jest  stanem bez walki,  jakże można zatem walką go osiągnąć? 
Jednak tak zawsze stawiali sprawę zwolennicy wszelkich siłowych rozwiązań, a 
zwłaszcza  krwawych  rewolucji.  Uważali  bowiem,  że  najpierw  trzeba 
wyeliminować  (czyli  pozbawić  wpływów,  uwięzić  lub  po  prostu  wyrżnąć) 
wszystkich tych, których zakwalifikowali jako przeciwników ideologicznych i 
wrogów  sprawy,  o  którą  walczą,  wierząc,  że  potem,  jak  już  będą 
unieszkodliwieni  lub  w  ogóle  ich  nie  będzie  wśród  żywych,   zapanuje 
nieuchronnie wolność, równość i  braterstwo. Jednak w ten sposób nie można 
osiągnąć  prawdziwego  pokoju.  Ale  mimo,  że  wiele  ruchów  społecznych  i  
rewolucji  opierało  się  na takich  właśnie  założeniach,  wprowadzanie  w życie  
tego  rodzaju  poglądów  zawsze  w  końcu  sprawiało,  że  pojawiały  się  skutki 
uboczne, które z pokojem nie miały nic wspólnego. Pokój zewnętrzny można 
osiągnąć jedynie przez pokój wewnętrzny –  a ten wyklucza walkę. Atakowanie 
czegokolwiek,  lub  nawet  tylko  stawianie  oporu  czemukolwiek,  tylko  to 
umacnia. Dotyczy to nawet walki ze złem. Dlatego już prawie dwa tysiące lat  
temu  święty  Paweł  nauczał  :  „Zło  dobrem  zwyciężaj”949.  Nie  da  się  więc 
zapewnić  trwałego  pokoju  ogniem i  mieczem.  Jednak  gdyby  tylko  dało  się  
„walkę  o  pokój”  prowadzić  pokojowymi  metodami,  wówczas  należałoby  ją 
uznać za zjawisko pozytywne. Ale czy byłoby to możliwe? I czy owa „walka o 
pokój” byłaby wówczas naprawdę walką?

Walka, mimo swoich negatywnych aspektów, podnieca wielu ludzi. Dla 
niektórych nawet stanowi sens życia. Nie chodzi tu jednak tylko o samą walkę, 
ale przede wszystkim o pozytywny wynik,  jaki  ich zdaniem może przynieść. 
Tego  rodzaju  walka  jest  traktowana  w  kategoriach  gry.  Niektórzy  ludzie 
podejmują tę grę, licząc na swoje umiejętności i łut szczęścia. Mają oni nadzieję  
na to,  że zysk z wygranej  może być  na tyle  duży,  iż warto dopuścić  ryzyko 
przegranej. Jeżeli nie są jeszcze gotowi do walki lub nie są do niej zdolni, czy 
też  nie  mają  odwagi,  by  osobiście  w takiej  walce  uczestniczyć,  wówczas  z 
przyjemnością przyglądają się zmaganiom innych. Oglądają z pasją rozgrywki 
sportowe  oraz  przepadają  za  filmami  wojennymi,  gangsterskimi  i  wszelkimi 

948 Nie ma w niej bowiem realnego przeciwnika, z którym trzeba walczyć, nie używa się też wtedy 
podstawowych metod walki, tj. ataku i obrony. 

949 „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” - List do Rzymian, 12,21.
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innymi, w których jeden bije, a drugi obrywa. Jest to oczywiście uczestnictwo 
bierne, ale tacy ludzie czasem utożsamiają się z bohaterami oglądanych zdarzeń, 
mocno je przeżywając. Znaczną część młodzieży pochłaniają gry komputerowe, 
w  których  nierzadko  trzeba  się  zmagać  z  wygenerowanymi  przez  komputer 
przeciwnościami.  Można tam nawet  bezkarnie  zabijać.  Tu stopień osobistego 
zaangażowania  jest  znacznie  większy.  Czasem  jakaś  gra  komputerowa  tak 
mocno  wciąga,  że  zapomina  się,  iż  to  tylko  gra.  Często kibicowanie  czyimś 
zmaganiom, oglądanie pełnych napięcia filmów, których bohaterowie walczą ze 
sobą,  lub  uczestnictwo  w  walce  komputerowo  symulowanej  pozwala 
rozładować  napięcie  i  odreagować  różne  stresy.  Niekiedy jednak tak  mocno 
wciąga, że staje się nałogiem.

Trzeba przyznać, że żyjąc w tym drapieżnym świecie często nie da się  
uniknąć walki. Jest on tak zaprojektowany, aby ciągle się z czymś ścierać, coś  
pokonywać  lub  czemuś  stawiać  opór.   Jeśli  nawet  ktoś  rozwiąże  wszystkie  
swoje problemy, wkrótce pojawiają się następne. Wbrew wszelkim  baśniom, 
słowa  „a  potem  żyli  długo  i  szczęśliwie”  rzadko  się  w  materialnej 
rzeczywistości spełniają. Dlatego każdy, kto się urodził na Ziemi, czy prędzej  
czy później  zostaje  uwikłany w wir wydarzeń,  które w taki  czy inny sposób  
nakłaniają do zmagań. Wszelkie napięcia, które nie mogą być rozwiązane drogą 
pokojową,  kończą  się  wojną.  Niespełnione  pragnienia,  na  drodze  realizacji  
których pojawiają się przeszkody i utrudnienia, skłaniają do gromadzenia sił w 
celu przezwyciężenia  tych  przeszkód.  Ludzie  niejednokrotnie  są  atakowani  z 
różnych stron, co mobilizuje ich do obrony lub kontrataku. Powstające wskutek 
tych pocisków losu rozmaite stany dyskomfortu i cierpienia zarówno fizycznego 
jak  i  psychicznego  wyzwalają  siły  do  walki  we  wszystkich  możliwych 
odmianach. Oczywiście zdarzają się osoby,  które rezygnują z tych zmagań, a  
nawet w pewnym stopniu „odsuwają” się od świata, spędzając resztę życia w 
klasztorze, pustelni lub idąc, jak często ma to miejsce w Indiach, „do lasu” 950. Są 
oni jednak nieliczni, podczas gdy przeważająca większość jest pochłonięta przez 
wir walki o byt. Cywilizacja Zachodu jest tak zaprojektowana, że uważa to za 
jeden  z  głównych  celów życia.  Trzeba  przyznać,  że  niewątpliwie  jest  jakieś 
uzasadnienie  w  takim  „wojennym”  podejściu  do  egzystencji.  Każda  walka 
mobilizuje nie tylko siły fizyczne ale i psychiczne. Jest mało prawdopodobne, 
by za jej pomocą można było dokonać trwałych zmian w tym świecie, ale na  
pewno można zmienić siebie. Inaczej mówiąc, ci którzy podejmują się zmagań z 
czymkolwiek, umacniają się energetycznie. Powiedzenie „co cię nie zabije, to 
cię  wzmocni”  ma  więc  sens.  Za  najszlachetniejszą  formę  walki  należałoby 
uznać takie zmagania, które służą realizacji wzniosłych celów bez atakowania, 
950 W Indiach jest gorący klimat, więc można sobie pozwolić na przebywanie w dżungli  przez  

okrągły rok. Problemem mogą być tylko dzikie i jadowite zwierzęta, chociaż asceci udający się  
do lasu mają na to swoje sposoby.
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destrukcji,  szkodzenia  innym,  zadawania  cierpień,  a zwłaszcza bez zabijania. 
Tego  rodzaju  czyny przybierają  najczęściej  formę  „walki  o...”.  Można  więc 
pojmować walkę również jako coś, co buduje zamiast niszczyć. Jest ona wtedy 
synonimem  konstruktywnego  działania.  Takiej  walce  nie  towarzyszą 
destruktywne  emocje,  ale  spokój  wewnętrzny  zapewniający  jej  wysoką 
skuteczność.

Słowo  „walka”  ma  więc  bardzo  rozciągnięte  spektrum  znaczeń,  od 
morderczej walki na śmierć i życie, poprzez dostarczanie rozrywki walczącym 
lub  ich  obserwatorom,  aż  do  konsekwentnych  działań  zmierzających  do 
osiągnięcia jakiegoś celu.  Dla niektórych jest  ona sensem, sposobem i celem 
życia.  Jednak  powiedziano:  Błogosławieni,  którzy  wprowadzają  pokój951. 
Ten, który niemal dwa tysiące lat temu wyrzekł te słowa, zwykł zwracać się do 
innych  słowami  :  „Pokój  wam!”.  Wiedział  bowiem,  że  walka  buduje  na 
piasku, a tylko pokój buduje na skale. 
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Wiara
Słowo  „wiara”  ma  trzy  znaczenia.  W  pierwszym,  podmiotowym 

znaczeniu chodzi o przyjęcie za prawdziwe czegoś bez dowodu. Brak dowodu 
nie oznacza, że wiara taka jest aktem bezrozumnym. Jest ona zwykle oparta na  
jakichś racjach (np. na zaufaniu do kogoś). Mimo braku dowodu wierzący jest  
zwykle głęboko przekonany o prawdziwości tego, w co wierzy.

W drugim, przedmiotowym znaczeniu wiara jest tym w co się wierzy.  
Oczywiście można wierzyć w wiele różnych rzeczy, np. w swojego faworyta na 
wyścigach, w  demokrację, w marksizm, w miłość, w potęgę ludzkiego umysłu 
czy  w  dobro.  Wiara  może  wiązać  się  z określonym  światopoglądem  lub 
towarzyszyć  w  różnym  stopniu  praktykowaniu  jakiejś  religii.  Jest  więc  ona 
wtedy  bliska  pojęciu  „wyznanie”,  „wierzenie”,  lub  „zbiór  przekonań”.  To 
znaczenie zawarte jest np. w pytaniu „jaka jest twoja wiara?” 

W  trzecim  znaczeniu  chodzi  o  coś  jeszcze   zupełnie  innego,  a  
mianowicie o pewien stan umysłu. Tutaj wiara jest pewnego rodzaju „energią 
psychiczną”, podobnie jak wola, chociaż innego rodzaju niż wola. Podobnie jak 
wola  towarzyszy pewnym myślom,  ale  w przeciwieństwie  do  woli  wywołuje 
inny skutek. Istnieje bowiem pogląd, oparty dziś już nie tylko na doktrynach i  
spekulacjach ale i na doświadczeniu, że myśl ma zdolność tworzenia. Wiara jest  

951 „Błogosławieni,  którzy wprowadzają  pokój,  albowiem oni  będą nazwani  synami  Bożymi”, 
Ewangelia Mateusza, 5, 9.
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tą energią (czy też może wyzwala tę energię), która współistnieje z myślą „to 
jest” lub „to się stanie”, „to będzie”. Oczywiście przedmiot tej myśli, owo „to”,  
może być czymś pozytywnym lub negatywnym.  Na przykład wiara  w sukces 
pomaga w jego osiągnięciu, a brak wiary w sukces, który często zamienia się w 
wiarę w porażkę,  prowadzi  do porażki.  Od strony psychologicznej  ten rodzaj 
wiary  jest  bardziej  zbliżony  raczej  do  wiedzy  niż  do  wiary  w poprzednich 
znaczeniach.  Jest  to  bowiem  stan  niezachwianej  pewności,  który  zwykle 
towarzyszy wiedzy.

Wymienione  trzy  znaczenia  wiary  nie  są  z  sobą  sprzeczne,  ale 
wzajemnie dopełniają się. Uznanie za prawdziwe pewnej myśli, co się wiąże z 
wiarą  w  pierwszym  i  drugim  znaczeniu,  prowadzi  bowiem  niekiedy  do 
wytworzenia  się  pewnej  energii  psychicznej,  oznaczającej  wiarę  w  trzecim 
znaczeniu. Tego rodzaju wiara może mieć więc pewną moc, konstruktywną lub 
destruktywną,  w zależności od przedmiotu wiary.  Wiara,  która jest  oparta na 
myśleniu  o czymś  dobrym,  jest  nazywana  często  „myśleniem pozytywnym”. 
Wiadomo  z  doświadczenia,  że  taka  postawa  jest  bardzo  korzystna  dla  tego, 
który ją przyjmuje. Kto myśli dobrze o sobie i innych zwykle osiąga zarówno 
sukcesy materialne jak i powodzenie w rozwoju duchowym. 

W  praktyce,  wiara  w  trzecim  znaczeniu,  która  wiąże  się  z  mocą  
kształtowania  rzeczywistości,  jest  zwykle  złożona  z  wielu  przedmiotów  i 
zawiera  często  zarówno  elementy  myślenia  pozytywnego  jak  i negatywnego. 
Oczywiście każdy powinien starać się kontrolować swoje myśli, wprowadzając 
jak najwięcej myślenia pozytywnego i eliminując myślenie negatywne. 

Szczególnym rodzajem wiary jest  wiara  w Boga.  Występuje  ona  we 
wszystkich trzech poprzednio wymienionych znaczeniach. Ponadto możliwa jest 
w  tym  przypadku  jeszcze  inna  klasyfikacja  związana  wyłącznie  z  byciem 
wierzącym w religijnym bądź duchowym znaczeniu. Można bowiem wyróżnić  
tu dwa rodzaje wiary: wiarę podstawową i wiarę w określony system religijny.  
Wiara podstawowa nie zawsze  występuje u wierzącego, jeśli jednak istnieje to 
jest  zawsze  taka  sama  niezależnie  od  tego   czy ten  wierzący wyznaje  jakiś 
system religijny czy też nie. Jest to coś, co  wypływa z głębi ducha i stanowi z 
jednej  strony odpowiedź na to  co duchowość  wnosi  do życia  człowieka,  ale 
jednocześnie  jest  miarą  jego  duchowości.  Drogą  prowadzącą  do  wiary 
podstawowej  jest  miłowanie,  ale  też  i  owocem  wiary  podstawowej  jest 
bezwarunkowa  miłość.  Wiara  w  konkretny  religijny  system  z  wiąże  się  z 
przyjęciem i  uznaniem za  prawdę  konkretnych  odpowiedzi  jakich  udziela  ta 
religia na filozoficzne i egzystencjalne pytania, stosowaniem się do określonych 
zasad moralnych, a także kultywowaniem nakazanych przez tę religię obrzędów 
i rytuałów. Jest to często także wiara w autorytety stojące na straży tego systemu 
religijnego. Drogą do wiary w system jest słuchanie, a owocem tej wiary jest 
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posłuszeństwo.  Podsumowując  można  powiedzieć,  że  wiara  podstawowa  jest 
wiarą  w  tego  Boga,  „Który  Jest”,  a  wiara  w system religijny  jest  wiarą  w 
takiego Boga, jaki „powinien być” według dogmatów tego systemu.  

Wiara  może  dotyczyć  spraw  bardzo  konkretnych,  jak  np.  wiara  w 
powodzenie  jakiegoś  konkretnego działania,  jak  i spraw ogólnych,  np.  wiara 
w sens istnienia. Wiara ogólna stanowi zwykle niezbędną podstawę dla wiary 
szczegółowej, która bez tej bazy jest mało skuteczna. Np. wiara w to, że Bóg 
jest  miłością  i w  konsekwencji  wiara  w  moc  miłości,  może  być  źródłem 
potężnej energii. Może być ona również stałym  źródłem inspiracji dla różnych  
bardziej  szczegółowych  myśli  pozytywnych.  O  takiej  wierze  mówił  Jezus 
Chrystus,  że zdolna jest  „poruszać góry”.  Takiej  wiary również wymagał  od 
tych, którzy go prosili o uzdrowienie. Mówił im: „twoja wiara cię uzdrowiła”. 
Tego rodzaju  wiara  jest  szczególnie  potężna,  gdy występuje  w świadomości  
zbiorowej.

Wiara nie jest wyłącznie oparta na emocjach, ale aby mogła zaistnieć 
twórcza energia, o której była mowa, wierze musi towarzyszyć uczucie zaufania 
i  pewności.  Różne  inne  pozytywne  stany emocjonalne,  które  współistnieją  z 
wiarą, stają się zapewne katalizatorami jej działania.   
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Wiara a rozum
(Poniższe  rozważania  zostały  zainspirowane  przez  wypowiedź  Jana  

Pawła II podczas pobytu w Toruniu  w 1999 r.)

Istnieje od dawna problem współistnienia wiary (religijnej)  i  rozumu. 
Niektórzy myśliciele uważali, że wiary nie zawsze da się pogodzić z rozumem, 
przyznając  prymat  albo  jednemu  albo  drugiemu.  W skrajnych  przypadkach 
odrzucano  wiarę  na  rzecz  rozumu  lub  odwrotnie.  Inni  myśliciele  starali  się 
godzić  te  dwie  rzeczy  przyznając  im  całkowitą  niezależność.  Np.  Tomasz 
z Akwinu  nie  widział  sprzeczności  pomiędzy  wiarą  i  rozumem,  ale  tylko 
dlatego, że odmówił rozumowi autonomii głosząc prymat wiary. Niestety jego 
teorie  dawały teologii  prawo dogmatyczno-doktrynalnej  kontroli  nad wszelką 
wiedzą, co stanowiło później jedną z podstaw działania inkwizycji ze smutnymi 
następstwami dla Giordano Bruno, Galileusza, Jana Husa i wielu innych.  Innym 
przykładem z najnowszej  historii  jest  tzw. „światopogląd naukowy” głoszony 
przez  komunistów,  który uznawał  naukę  za  coś  w rodzaju  bożka  i odrzucał 
wszystko co nienaukowe, w tym również i wiarę. 
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Czy wobec tak skrajnych poglądów jest możliwość pogodzenia wiary i 
rozumu, teologii i nauki? Odpowiedź zależy od tego, jaką wiarę mamy na myśli.  
Wiara  podstawowa,  chociaż  może  niektórych  naukowców  inspirować,  nie 
odwołuje  się  ani  do  nauki,  ani  do  rozumu,  jest  bowiem  od  nich  zupełnie 
niezależna. Jest ona sprawą czysto duchową, a jej wizytówką jest miłość a nie 
rozum.  Dlatego  też  wiara  podstawowa  i  rozum nigdy nie  wchodzą  sobie  w 
drogę, są zawsze niesprzeczne, a czasami mogą się nawet wspaniale uzupełniać.  
Niestety nie  da  się  tego powiedzieć  o różnych  światopoglądach  i  systemach 
religijnych. Tutaj wszystko zależy od tego, czy owe systemy przekraczają swoje 
kompetencje, czy też nie. Np. nauka zajmuje się badaniem świata materialnego i 
naukowcy z zasady nie wypowiadają się na temat istnienia lub nieistnienia Boga 
(chociaż  mogą  wśród  nich  być  zarówno  ateiści  jak  i wierzący)  bo  to 
wykraczałoby  poza  zakres  zainteresowań  nauki.  Dlatego  też  komunistyczne 
próby  głoszenia  „światopoglądu  naukowego”  stanowiły  przekraczanie 
kompetencji  nauki.  Innym przykładem mógłby być  system religijny,  który by 
głosił, że pioruny to przejawy Bożej Energii i głoszenie czego innego (np., że 
jest  to  elektryczność)  jest  herezją.   Taki  dogmat  byłby  przekroczeniem 
kompetencji  religii,  ponieważ  narzucałby  wiarę  w  określoną  interpretację 
zjawiska fizycznego,  którego wytłumaczenie  jest  w kompetencji  nauki,  a  nie 
religii.  Zatem  jest  błędem  zarówno  podporządkowanie  nauki  teologii  jak  i 
teologii  nauce  (czy  też  wiary  rozumowi  lub  rozumu  wierze).  Te  dziedziny 
działają we właściwy dla siebie sposób oraz we właściwym dla siebie obszarze i 
nie  można  ich  od  siebie  uzależniać.  Mówiąc  innymi  słowy trzeba  oddać  co 
cesarskie cesarzowi a co boskie – Bogu. Teologowie winni zatem zajmować się 
tym,  jak się dostać do nieba, a astronomowie – zastanawiać się nad tym, jak 
niebo  się  obraca.  Odwrócenie  tych  ról  nie  przyniosło  historii  ludzkości  nic 
dobrego.  Również  religijnie  umotywowane  zakazy  prowadzenia  niektórych 
badań naukowych,  jak np.  zakaz sekcji  zwłok,  zatrzymywały rozwój  nauki  i  
dopiero łamanie tych zakazów często z narażeniem życia (np. przez Leonarda da 
Vinci) umożliwiało postęp w odpowiednich dziedzinach. 

Na  szczęście  w  dzisiejszych  czasach  systemy  religijne  nie  mają 
możliwości skutecznej ingerencji w naukę, chociaż zdarzają się niekiedy, np. w 
kościele  katolickim,  próby  wpływania  na  niektóre  kierunki  działań  i badań 
naukowych,  jak  np.  sztuczne  zapłodnienie,  badania  prenatalne,  inżynieria 
genetyczna, klonowanie, itp. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby negatywne 
oceny  moralne  ograniczały  się  tylko  do  pewnych  zastosowań  tych  badań. 
Niestety,  niektórzy  dostojnicy  kościelni  wypowiadają  się  przeciwko  samym 
badaniom, a to już jest przekraczaniem kompetencji. Można by to porównać do 
potępiania  noży,  zamiast  potępiania  morderców-nożowników.  Nóż  to  tylko 
narzędzie,  które samo w sobie  nie  jest  ani  dobre,  ani  złe,  chociaż może być 
użyte w dobrym lub w złym celu. Wina zawsze leży po stronie działającego a 
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nie  po  stronie  narzędzia.  Nawet  energia  atomowa  może  służyć  ludzkości 
i dlatego nie powinna być jednoznacznie potępiana. Fakt, że wykorzystano ją do 
zamordowania  prawie  120  tysięcy  ludzi  w ciągu  kilku  sekund  (Hiroszima  i 
Nagasaki), nie przesądza o tym, że jest ona zła, ale jedynie obciąża sumienia  
tych, którzy zadecydowali o jej użyciu jako narzędzia zabijania oraz tych, którzy 
na to pozwolili. 

W podsumowaniu  należy stwierdzić,  że nie   trzeba godzić  rozumu z 
wiarą  podstawową,  bo nie  ma między nimi  żadnych sprzeczności.  Natomiast 
możliwe  są  konflikty  między  rozumem  a konkretnymi  wierzeniami  w 
określonych  systemach religijnych.  Aby takich konfliktów nie  było,  zarówno 
teologia jak i  nauka nie  powinny przekraczać swoich własnych  kompetencji.  
Wówczas jest  możliwe nawet i  to,  aby wiara była  wspierana przez rozum, a  
rozum był inspirowany przez wiarę, a także i to, aby poprzez działanie rozumu 
wiara stawała się wiedzą.     
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Wina
Pojęcie winy przejawia się w ludzkim myśleniu od pradawnych dziejów 

Jest ono obecne w mitach, literaturze i sztuce, wierzeniach religijnych, prawach 
zwyczajowych  i  kodeksach  karnych.  W  prawie  wina  jest  traktowana  jako 
konsekwencja popełnienia czynu zabronionego i wówczas o winie orzeka organ 
uprawniony.  W  religiach  jest  zwykle  skutkiem  grzechu  i  wówczas  osądu 
nierzadko  dokonuje  sam grzesznik.  Towarzyszy  również  niemal  każdemu  w 
życiu codziennym,  jako następstwo ciągłego osądzania siebie i  innych.  Winę 
orzekają niemal wszyscy wobec prawie wszystkich. Ze świecą można by szukać 
człowieka,  który  w  ciągu  całego  swojego  życia  nigdy  nie  został  za  nic 
obwiniony i nigdy nikogo za nic nie obwinił.

Sposoby pojmowania winy

Przypisywanie winy jest konsekwencją osądu jakiegoś działania, które 
może  być  określonym  czynem,  czasem  tylko  słowem,  a  niekiedy  nawet 
wyłącznie  myślą.  Najczęściej  jednak  chodzi  o  czyn.  Pojęcie  winy  nie  jest  
jednoznacznie określone i ma kilka odmian znaczeniowych.

Najczęściej  słowo  to  określa  zamierzone  działanie  naruszające 
określone normy postępowania. Jest to postępek uznany za występek952. Może 
tu chodzić zarówno o złamanie przepisów prawa stanowionego i wtedy mamy 

952 Chodzi tu o zwykłe, a nie prawnicze rozumienie tego słowa, bo w prawie karnym występek 
jest zdefiniowany poprzez wysokość grożącej kary.
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do czynienia z wykroczeniem lub przestępstwem lub o naruszenie powszechnie 
uznanych norm obyczajowych  czy moralnych.  Może to  być  także naruszenie 
religijnych przykazań i wówczas tego rodzaju wina nazywana jest grzechem. W 
tym  sensie  można  przyznać  się  do  winy  w  sądzie  lub  wyznać  winę  w 
konfesjonale,  odkupić  swoją  winę  lub  darować  ją  komuś,  albo  też  dowieść 
czyjeś winy.

O ile w pierwszym, podanym powyżej znaczeniu wina jest utożsamiana 
z czynem z różnych powodów określonym jako „zły” i przez to zakazanym, to w 
drugim znaczeniu słowo to oznacza  odpowiedzialność za ten czyn. Ów „zły” 
czyn  może  być  tak  samo  naruszeniem prawa,  zasad  moralnych  jak  również 
religijnych nakazów. Wina jest więc w takim znaczeniu następstwem jakiegoś 
działania  polegającym  na  obciążeniu  sprawcy  tego  działania  określonymi 
konsekwencjami i to zarówno sprawcy przestępstwa, moralnego występku jak 
grzechu. W tym sensie mówimy, że wina ciąży na kimś, spada na kogoś lub leży 
po czyjejś stronie. Tego rodzaju winę można wziąć na siebie lub obarczyć nią  
drugą osobę, co po prostu oznacza przyjęcie odpowiedzialności za to co się stało 
lub zwalenie jej na kogoś innego. Również i w tym znaczeniu sąd orzeka czyjąś 
winę.

W kwestii  winy chodzi nie tylko o to by osądzić zły czyn i  obciążyć 
obwinionego  odpowiedzialnością  za  jego  dokonanie.  W  trzecim  znaczeniu 
postrzega się winę jako  przyczynę wywołującą złe skutki.  A więc najpierw 
musi  być  wyrządzone  jakieś  zło,  a  wówczas  istotnym  pytaniem  staje  się: 
„Dlaczego stało się coś złego?” Oczywiście owo „dlaczego” zawsze powinno 
mieć na względzie konkretne osoby, bo przecież trudno winić tajfun za to, że 
zrywa dachy czy metan za to, że wybucha, choć w potocznym znaczeniu tego 
słowa obciąża się winą również rzeczy,  stany i  okoliczności.  Jednak wszelka 
moc obwiniania skierowana jest przede wszystkim na człowieka. Dlatego przy 
tego rodzaju winie zwykle najistotniejszym pytaniem jest: „Kto zawinił?” czyli 
„Kto przyczynił się do zaistniałego zła?”. Chodzi więc tu na ogół o wskazanie  
sprawcy   tego  zła  i  to  zarówno  wtedy,  gdy  jego  wyrządzenie  było 
niezamierzone, jak i wtedy, gdy było skutkiem przestępstwa lub grzechu. O tego 
rodzaju winę chodzi wówczas, gdy ktoś, nadepnąwszy komuś innemu na piętę w 
zatłoczonym  tramwaju,  mówi:  „przepraszam”,  wskazując  w  ten  sposób  na 
siebie,  jako na przyczynę  zdarzenia.  Również ten, kto palił  przez długie lata  
papierosy i  dostał  w końcu raka  płuc,  musi  powiedzieć:  „To  moja  wina,  że 
zachorowałem”.  Także temu,  kto się  guzdrał  i  z tego powodu spóźnił  się  na 
samolot, nie pozostaje nic innego jak przyznać, że to jego wina. W tym sensie 
orzeka  się  również  rozwód  z  czyjejś  winy.  Również  grzesznik  wyznaje  w 
kościele,  że  jest  winien  grzechu,  dając  w ten  sposób  do  zrozumienia,  że  to  
właśnie on jest  przyczyną zła. Obarczanie tego rodzaju winą, rozumiane jako 
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wskazywanie  sprawcy zła,  jest  bardzo rozpowszechnione  i  dotyczy nie  tylko 
kwestii  prawnych,  religijnych czy moralnych,  ale i  spraw codziennych.  Jakże 
często, gdy wydarzy się coś nieprzyjemnego, słyszymy słowa „to twoja wina”, 
które  znaczą  wtedy  mniej  więcej  to  samo  co:  „to  przez  ciebie”,  „ty  to  
sprawiłeś”, „ty jesteś przyczyną tego przykrego zdarzenia”.

Wina  w  trzecim znaczeniu  nie  przesądza  o  winie  w  pierwszym  lub 
drugim znaczeniu,  ani  też jej  nie wyklucza.  Bo to, że ktoś coś spowodował,  
może ale nie musi oznaczać, że naruszył przy tym prawo (stanowione, religijne 
czy też moralne)  lub  że  jest  za to  odpowiedzialny.  Przyczyną  zła  może być  
bowiem zarówno świadomy zamiar jego wyrządzenia jak i nieświadomy błąd. 
Ten,  kto uczynił  coś  w dobrej  wierze,  nie będąc w stanie  przewidzieć złych 
skutków owego  czynu,  jest  bez  winy,  chociaż  może  się  czasem sam za  to 
obwiniać, jak na przykład ojciec, który córce i zięciowi w dziesiątą rocznicę ich  
ślubu zafundował  wakacje  na Wyspach  Kanaryjskich,  do których jednak nie 
dolecieli,  bo  samolot  się  rozbił  po  drodze.  Tak  więc  nieprzewidywalne 
wydarzenie  losowe  lub  niewykrywalny  błąd  wykluczają  faktyczną  winę  i 
osobistą odpowiedzialność, ale nie wykluczają poczucia winy. Jednak zdarza się 
również i  tak, że chociaż zło nie jest  zamierzone świadomie,  jego przyczyną  
może być zaniedbanie lub nieodpowiedzialność. Prawo mówi wówczas o winie 
nieumyślnej953,  którą  traktuje  się  znacznie  łagodniej  niż  działanie  z 
premedytacją.  Gdy  ktoś  spowoduje  wypadek  drogowy  z  tragicznymi 
następstwami,  typowym  zarzutem  jest  lekkomyślność  lub  niedbalstwo,  bo 
przecież zazwyczaj tylko gangsterzy, mafiosi i służby specjalne (przynajmniej  
na  filmach)  używają  samochodu  do  zabójstw  zamierzonych.  Z  kolei  każde 
zabójstwo  z  premedytacją  pociąga  za  sobą  winę  we  wszystkich  trzech 
znaczeniach,  bo  zabójca  dokonał  czynu  zabronionego,  ponosi  zań 
odpowiedzialność,  a  przyczyną  zabójstwa  jest  świadome  postanowienie 
zabójcy.

Każdy czyn człowieka ma swój początek w umyśle. Albowiem zanim 
ktokolwiek cokolwiek zrobi, musi przedtem podjąć taki zamiar. Wina ma więc 
również  swój  aspekt  psychologiczny  związany  z  intencją  popełnienia 
określonego  czynu  zabronionego  lub  grzechu  jak  również  z  intencją 
wyrządzenia  zła.  Istotny  jest  tu  stosunek  psychiczny  tego,  kto  popełnił 
przestępstwo, zgrzeszył czy wyrządził jakąś szkodę, do swojego uczynku. Czy w 
istocie chciał go popełnić, czy miał świadomość zła jakie on spowoduje i czy 
953 Winę dzieli się w prawie karnym na umyślną, nieumyślną i kombinowaną. Wina kombinowana 

to taka, gdzie przestępstwo nastąpiło z winy umyślnej, ale niektóre jego następstwa powstały z 
winy nieumyślnej. Np. ktoś kogoś popycha lub podstawia mu nogę, chcąc go tylko przewrócić, 
ale upadek jest tak nieszczęśliwy, że przewrócony łamie sobie kark. Działanie mające na celu 
przewrócenie kogoś stanowi tu winę umyślną, ale śmierć przewróconego jest skutkiem winy 
nieumyślnej.
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dokonał go dobrowolnie? I w tym sensie winą jest obarczony nie tylko sprawca 
zła, ale również ktoś, kto usiłował dokonać czynu zabronionego, ale nie udało 
mu się swoich zamiarów zrealizować, bo ktoś inny mu w tym przeszkodził lub 
przypadek  zrządził,  że  jego  plany  zawiodły.  Niektóre  kodeksy  moralne  i 
przykazania religijne sięgają  wprost  do sfery psychicznej,  zalecając nie tylko 
powstrzymanie  się  od  niektórych  czynów,  ale  też  od  niektórych  myśli.  
Przykładem jest  dekalog, gdzie w jednym z przykazań zawarte są słowa „nie 
pożądaj”. 

Istnieje  również   taka  interpretacja  winy,  gdzie  pojmuje  się  ją  jako 
przejaw złego losu, który obarcza wybraną przez siebie ofiarę winą i na który 
obwiniony nie  ma wpływu.  Już od pradawnych  czasów usiłowano traktować 
winę również jako manifestację przeznaczenia, co widać w niektórych dawnych 
religiach,  a  zwłaszcza  w  mitach  starożytnej  Grecji.  O  tego  rodzaju  winie  
nierzadko mówi się w tragediach antycznych. Taka wina jest w gruncie rzeczy 
nieuniknionym  fatum,  nieoczekiwanym  pociskiem  nieszczęsnego  losu, 
dramatycznym zdarzeniem,  które  często zachodzi  wbrew woli  obwinionego i 
mimo jego starań,  by pozostawać niewinnym.  Król  Edyp  nie  chciał  przecież 
nikogo zabijać z premedytacją, a jednak stał się nieświadomym ojcobójcą. Nie 
wiedział również, że popełnia kazirodztwo, poślubiając własną matkę. A jednak 
ta nieświadomość nie uwolniła go ani od poczucia winy, które powstało, gdy się 
o tym w końcu dowiedział,  ani od kary,  którą sam sobie zresztą zadał.  Taka 
postawa bierze się z przeświadczenia, że życie człowieka jest zdane nie tylko na 
łaskę ale i na pastwę bogów. I, mimo wszelkich jego starań, jeśli bogowie chcą  
go dopaść, to i tak go dopadną, zsyłając mu tragiczny los.

Wina, grzech czy błąd?

Są  trzy  główne  określenia  używane  do  negatywnej  oceny  czynów, 
których  znaczenia  powstałe  w wyniku  społecznych  procesów językowych  w 
pewnej mierze się pokrywają, ale w dość znacznym stopniu są rozłączne. Są to:  
wina, grzech i błąd. Ilustruje to poniższy rysunek:
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Grzech  nie  zawsze  jest  kojarzony  z  winą.  W  niektórych  religiach 
grzechy  przypisuje  się  niewinnym,  można  je  popełnić  nieświadomie  lub  są 
odziedziczone  po  praprzodkach,  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  „grzechu 
pierworodnego”. Możliwy jest więc grzech bez osobistej  winy.  Często grzech 
nie  wiąże  się  ze  złamaniem  prawa,  więc  chociaż  obciąża  winą  w  sensie  
religijnym,  nie  można  mówić  tu  o  winie  zagrożonej  świecką  karą,  np.  w 
przypadku nieczystych myśli, różnych kłamstw, zdrad małżeńskich954 oraz wielu 
innych bardzo podłych i  haniebnych czynów. Jednak różne systemy religijne 
pojęcie grzechu kojarzą nierozerwalnie z pojęciem winy w teologicznym sensie, 
a wyznawcom tych systemów wpaja  się poczucie winy,  a nawet każe się im 
powtarzać w modlitwach, że są winni.

Bywa  również  odwrotnie,  że  wina  uznana  w  świetle  prawa  nie  jest 
grzechem, a nawet nie jest żadnym wykroczeniem moralnym, a czasem nawet  
stanowi  czyn  szlachetny.  Niekiedy  trzeba  postąpić  wbrew  prawu  w  imię 
wyższego  dobra.  Dotyczy  to  szczególnie  naruszenia  prawa  sprzecznego  z 
nakazem moralnym, a zwłaszcza złamania prawa narzuconego przez najeźdźcę, 
okupanta czy dyktatora. Bywa, że trzeba coś ukraść, aby nie umrzeć z głodu.  
Zdarza  się,  że  trzeba  sfałszować  receptę,  aby  bezdomny  mógł  otrzymać 
lekarstwo.  Czasami  trzeba  coś  zataić  przed  władzą,  aby  ktoś  niewinny  nie  
ucierpiał,  a nawet by komuś uratować życie.  W czasie okupacji  hitlerowskiej 
pomoc  Żydom i  ich  ukrywanie  było  piętnowane  winą  i  karane śmiercią,  ale  
równocześnie stanowiło czyn szlachetny z punktu widzenia moralnego. Innym 
doniosłym historycznym przykładem obwiniania kogoś bezgrzesznego jest sąd 
nad Jezusem. Mimo że Piłat początkowo nie dopatrywał się Jego winy, został  
On w końcu uznany za winnego i  skazany wyrokiem rzymskiego sądu955 na 
śmierć, chociaż mimo oskarżeń sanhedrynu nie był  przecież grzesznikiem ani 
też  nie  złamał  prawa  rzymskiego956.  Już  od  dawien  dawna,  ale  również  i 
obecnie, każdy partyzant, bojownik o wolność, a nawet niekiedy terrorysta nie  
uważa się za grzesznika z powodu tego, co robi. Tacy ludzie zwykle wierzą, że 
działają  w dobrej  sprawie,  a  niektórzy fundamentaliści  islamscy mają  nawet 
nadzieję na wielką nagrodę w niebie. 

Błąd  jest  na  ogół  traktowany  jako  coś,  co  ma  niewielki  związek  z 
grzechem i co nie implikuje winy lub w najgorszym przypadku pociąga za sobą 
niewielką winę. Czyny grzeszne lub napiętnowane winą rzadko są traktowane 
jako pomyłki, ale zwykle uważa się je jako wynik złej woli, chęci sprzeciwienia  

954 Zdrada małżeńska może być powodem  udzielenia rozwodu z winy zdradzającego, ale nie jest 
przestępstwem podlegającym karze i w tym sensie nie orzeka się winy niewiernego.

955 Nie  było  wówczas  jeszcze  sądów  w  takim  kształcie,  jaki  znamy  dziś.  Według  prawa 
rzymskiego do prowadzenia spraw sądowych uprawniony był prokurator.

956 Piłat, który był wówczas prokuratorem Judei, nie osądzał Jezusa według prawa rzymskiego,  
ale jedynie zatwierdził wyrok wydany przez sanhedryn.
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się  Bogu,  skutek  manifestacji  grzesznej  natury człowieka.  Niektórzy czasem 
skłonni są świeckiej winie lub grzechowi nadać status błędu, ale dzieje się to w 
dość  ograniczonym  zakresie,  głównie  w  przypadku  zła  wyrządzonego 
nieumyślnie.   Ale  nawet  jeśli  brzemienny w negatywne skutki  czyn zostanie 
uznany za błąd, to uważa się go wtedy za rezultat braku staranności, niedbalstwa 
lub lekkomyślności.

Istnieje  również  wiele  błędów,  które  nie  wywołują  na  tyle  złych 
skutków, żeby można było kogokolwiek za nie obwiniać. Jeśli ktoś uświadomił 
sobie popełnienie błędu ortograficznego, to go po prostu poprawia. Jeśli  ktoś 
pomylił  się w obliczeniach, zaczyna liczyć od nowa. Jeśli ktoś pomylił  drogę, 
zawraca i zaczyna szukać właściwej. Nikt rozsądny za to nie obwinia ani siebie,  
ani innych. Tak więc chociaż w pewnym stopniu pojęcia grzechu, winy i błędu  
pokrywają  się,  to jednak wiele błędów nie wywołujących skutków prawnych 
czy moralnych nie ma żadnego powiązania z winą czy grzechem.

W  powszechnym  mniemaniu,  grzech,  wina  i  błąd  nie  mogą,  w 
przypadku  ich  zaistnienia,  obyć  się  bez  konsekwencji.  Grzech  domaga  się 
potępienia, wina żąda ukarania, a błąd oczekuje naprawy. Grzech nie może być 
ot  tak,  po prostu uznany za niebyły.  W islamie  zdaje  się  można go odkupić 
poprzez skruchę, naprawienie wyrządzonego zła i poddanie się karze zgodnie z 
prawem  szariatu,  natomiast  w  kościele  katolickim  grzechy  może  odpuścić  
jedynie  Bóg.  Ale  na  ogół  nie  czyni  tego  bezpośrednio,  ale  dopiero  po  ich 
wyznaniu kapłanowi  tego kościoła i  odbyciu wyznaczonej  pokuty (sakrament  
pokuty). W religiach wschodu pojęcia grzechu w takim znaczeniu się nie używa. 
Jest  on traktowany jako błąd, którego jednak też nie da się zwykle w prosty 
sposób  naprawić,  ponieważ  wywołuje  on  określone  skutki  karmiczne  dla 
przyszłych wcieleń.

W  przekonaniu większości ludzi również i winy nie można uznać za 
niebyłą. W imię sprawiedliwości, ale takiej sprawiedliwości, jak pojmuje się ją  
obecnie, każda wina wymaga kary. Każdy za swoje czyny powinien w końcu 
zapłacić.  Litość,  przebaczenie  czy  miłosierdzie  nie  mają  tu  nic  do  rzeczy,  
albowiem  nie  stanowią  narzędzi  tego  rodzaju  sprawiedliwości.  Takim 
narzędziem jest tylko kara. A sprawiedliwości musi się stać zadość. Dla wielu 
nie  stanowi  problemu  to,  czy  w  ogóle  karać,  ale  to,  jak  surowo  karać.  I 
zazwyczaj  głośno  grzmią  ci,  którzy  domagają  się  zaostrzenia  kar,  a  takich, 
którzy są za ich łagodzeniem, prawie nie słychać.

Błąd jest wykonaniem jakiejś czynności w niewłaściwy sposób. Jest to 
działanie  wbrew  prawdzie  –  albo  całkowicie  niepoprawne,  albo  tylko 
niedokładne.  Tak  czy  inaczej  jest  to  działanie  sprzeczne  z  zasadami 
poprawności  opartymi  na  logice  i  prawdziwych  faktach  i  zwykle  jest  
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dokonywane wbrew logice i wbrew prawdzie. Często tym słowem określa się 
również skutek takiego działania, czyli rzecz dokonaną, która świadczy o owej  
niepoprawnej  czynności.  Niemal  wszystkim  zdarza  się  od  czasu  do  czasu 
popełniać  błędy,  ale  nikt  nie  działa  powodowany  intencją  dokonywania 
pomyłek.  Każdy postępuje  w oparciu  o to,  co uważa za  słuszne.  Ten,  który 
błądzi, zwykle na początku nie zdaje sobie sprawy z tego, że błądzi, bo gdyby 
wiedział,  że  czyni  coś  źle,  to  by tego  nie  czynił.  Dopiero  następstwa  błędu 
wskazują  na  błąd;  czasem zaraz po  jego  popełnieniu,  a  niekiedy dopiero  po 
pewnym  czasie.  Uświadomienie  sobie  błędu  stwarza  potrzebę  jego  korekty, 
która  polega  nie  tylko  na  poprawieniu  błędnej  czynności,  ale  również  na 
przeciwdziałaniu  skutkom  tej  pomyłki  w  takim  stopniu,  w  jakim  jest  to 
możliwe. 

Spośród owych trzech pojęć, tj. grzechu, winy i błędu, za najważniejszą 
uważa się winę. Grzech jest tylko jej religijnym aspektem, który w mniemaniu 
wielu ma znaczenie przede wszystkim w relacjach człowieka z Bogiem oraz dla 
samego  Boga,  jako  podstawa  do  wymierzenia  boskiej  kary  i  to  najczęściej 
dopiero po śmierci. Dla ludzi, tu i teraz, istotna jest przede wszystkim wina, bo 
to ona właśnie ich obciąża i domaga się kary ziemskiej. 

Są dwa skrajne punkty widzenia na temat winy.  Jedni twierdzą, a jest  
ich niemało, że wszyscy są winni, bo wszyscy są skażeni grzeszną naturą. Jest  
tylko kwestią czasu, kiedy tylko ta wina się ujawni. Dlatego ludzi należy dzielić  
na  tych,  którzy  już  zostali  osądzeni,  jak  i  tych,  którymi  jeszcze  prawo  nie 
zdążyło  się  zająć.  Nie  istnieją  ludzie  nieskazitelni,  dlatego  każdy  jest 
potencjalnym przestępcą lub potencjalnym grzesznikiem. Każda wina ma swój 
początek  w  grzesznych  myślach  i  nie  ma  nikogo  takiego  na  świecie,  który 
chociaż raz nie pomyślałby czegoś, co jest  sprzeczne z prawem stanowionym 
czy moralnym lub z religijnym imperatywem. A od myśli  do czynu droga nie  
jest daleka. Dopóki istnieje tylko myśl, wina jest tylko potencjalną możliwością.  
Gdy  myśl  zostaje  zrealizowana,  wina  staje  się  czymś  realnym,  czymś 
rzeczywistym, czymś prawdziwym, za co nieodwołalnie trzeba zapłacić, co musi 
być ukarane. 

Według  drugiego  ekstremalnego  poglądu,  głoszonego  przez 
zdecydowaną mniejszość, nikt nie jest winny,  jak również nie istnieje grzech.  
Ludzie jedynie błądzą, istnieje więc tylko błąd. O ile winę należy karać, o tyle  
błąd wymaga naprawy.  Zgodnie z tym drugim punktem widzenia każda wina 
jest tylko wynikiem subiektywnego osądu i w rzeczywistości tylko tak można ją  
pojmować. Nie jest obiektywną prawdą o rzeczywistości, ale tylko mniemaniem 
na jej temat. Jest tylko oceną czynu, decyzji czy powodów działania. Jedynym 
prawdziwym składnikiem tej oceny może być tylko stwierdzenie, że ten czyn, ta 
decyzja czy te powody działania były błędne. Cóż to jest błąd? Zgodnie z tym, o 
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czym już mówiliśmy, jest to coś, co zaistniało wbrew prawdzie. Zatem każdy 
błąd może być naprawiony, gdy jego zbadanie powierzy się prawdzie. Jeśli więc 
wina  jest  błędem,  należy  ją  poddać  leczniczemu  działaniu  prawdy,  pod 
wpływem której się ona rozpuści i zniknie. Jeśli jednak temu błędowi nadaje się 
status  prawdy,  wówczas  komu  lub  czemu  można  by  taką  winę  powierzyć?  
Trawestując  słowa  Kursu  cudów można  by  powiedzieć,  że  wina  wzywa  do 
ukarania,  tak  jak  błąd  woła  o  naprawę,  a  wiara,  że  kara  jest  naprawą,  jest  
zupełnie obłąkana. 

Relacje  między  grzechem,  winą  i  błędem z  tej  drugiej  perspektywy 
wyglądają następująco:

Grzech  i  wina  nie  istnieją  tu  samodzielnie,  mogą  być  tylko  rozumiane  jako 
pewne szczególne przypadki błędu. 

Istnieją pewne przesłanki religijne do traktowania grzechu jako błędu. 
Tak pojmują grzech niektóre religie wschodu, a zwłaszcza hinduizm957. Również 
w chrześcijaństwie czyni się pewne porównania grzesznika do zabłąkanej owcy, 
a  przypowieść  o  synu  marnotrawnym jeszcze  bardziej  umacnia  tego rodzaju 
punkt widzenia. Wszak ojciec z owej przypowieści dobrze wiedział, że jego syn 
po prostu pobłądził,  a zrozumiawszy swój  błąd, w końcu do niego powrócił.  
Dlatego też nie ukarał go, ale urządził dla niego ucztę, z radości, że jego syn 
zrozumiał   wreszcie swój  błąd.  Również Jezus prosił  Ojca o wybaczenie  dla 
swych oprawców, bo wiedział, że oni też błądzili i działając w dobrej wierze, w 
gruncie rzeczy nie wiedzieli, co naprawdę uczynili.

Nie  tylko  grzech i  związana z nim wina  religijna,  ale  także wszelka 
świecka wina może być traktowana jako błąd, chociaż dla wielu może się to 
wydawać  absurdalne.  Albowiem  nie  tylko  naruszanie  zasad  moralnych  czy 

957 Pojęcie  grzechu nie ma w hinduizmie takiego znaczenia  jak np.  w chrześcijaństwie.  Są to 
czyny niekorzystne z punktu widzenia karmicznego, bo nie przynoszą awansu ale degradację 
manifestującą się trudnym i pełnym cierpień życiu w następnym wcieleniu. Prawa karmy to  
według hinduizmu prawa naturalne.  Ich  znajomość i  przestrzeganie  pozwala na karmiczny 
awans, a ich nieznajomość prowadzi do błędów, które można by nazwać grzechami. Grzech  
zatem wynika tu z niewiedzy.
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religijnych przykazań,  ale też i  łamanie  świeckiego prawa jest  spowodowane  
błędnym funkcjonowaniem umysłu.  Podobnie  jak zawierający błędy program 
komputerowy  działa  nieprawidłowo  doprowadzając  czasem  nawet  do 
zawieszenia  się  komputera,  również  umysł  może  być  błędnie  uformowany.  
Jednak w przeciwieństwie do komputera ludzki umysł  jest tworem, który sam 
się  programuje  –  a  proces  ten trwa  całe  życie.  W wyniku interakcji  między 
umysłem i światem zewnętrznym, a także w wyniku wewnętrznych przemyśleń, 
powstaje w tym umyśle  pewien model  świata,  który jest  stale weryfikowany,  
rozbudowywany i wzbogacany. Jego fundamenty powstają już w dzieciństwie, a 
główny szkielet formuje się w procesie dojrzewania. Model ten zależy wiec w 
dużym  stopniu  od  tego,  w  jakich  warunkach  ktoś  się  wychował  i  kto  go 
wychowywał, chociaż może też podlegać później daleko idącym zmianom. Do 
każdego  umysłu  bowiem  stale  napływają  nowe  dane  będące  rezultatem 
obserwacji i poznawania nowych faktów a także komunikowania się z innymi.

Tak więc każdy ma uformowany zbiór przekonań i poglądów na świat,  
w tym przekonań na temat tego, co jest dobre i słuszne. W dodatku te poglądy i  
przekonania nie są jednakowe dla wszystkich. Człowiek, którego umysł został 
uformowany  w  uczciwości,  uważa,  że  zabór  czyjegoś  mienia  bez  moralnie 
uzasadnionych  powodów jest  niedopuszczalny.  Złodziej  natomiast  wierzy,  że 
kradzież jest dobra, bo dzięki niej może się utrzymywać przy życiu. To wpajał  
mu jego ojciec,  którzy też  był  złodziejem.  Wszystko  czego on  doświadczał,  
nawet już od wczesnego dzieciństwa,  wskazywało na to, że aby mieć,  trzeba 
zabrać coś komuś innemu. Wszyscy przekonywali go, że aby mógł przetrwać, 
musi  sobie  tak czy inaczej  radzić.  Dlatego reaguje  zwykle  rozbawieniem na 
słowa o uczciwości i przestrzeganiu prawa. Nawet kościelne nauki w tej kwestii  
odsuwa  na  bok  jako  życiowo  nieprzydatne.  Tak  więc  działa  on  zgodnie  z 
poglądami, które mu wpojono i które uznał za własne. Nie czuje się winny, a 
złapanie na gorącym uczynku traktuje jako „wypadek przy pracy”. Twierdzenie, 
że jest w nim jakieś „absolutne zło”, jakiś „szatan”, który go do tego skłania,  
świadczy  o  niezrozumieniu  problemu  przez  tych,  którzy  takie  poglądy 
wypowiadają.  On  ma  po  prostu  źle  uformowany  umysł;  został  błędnie 
zaprogramowany. Wpojono mu wartości, które uznaje za pozytywne, ale które 
w przekonaniu  wszystkich,  którzy złodziejami  nie  są,  są  wysoce  negatywne. 
Wybór złodziejstwa, jako drogi życiowej, jest jego błędem, za który nie tylko on 
jest odpowiedzialny. Wybór ten jest w dużej mierze konsekwencją warunków w 
jakich dorastał i wpływu tych, z którymi się stykał.  Karanie nie naprawi tego 
błędu,  ale  go  umocni.  Korekta  owego  błędu  jest  możliwa  tylko  poprzez 
przeprogramowanie  jego  umysłu,  tj.  przez  usunięcie  wszystkich  błędnych 
sekwencji tego programu i zastąpienie ich poprawnymi. Nie może się to jednak 
odbywać tak, jak jest to opisywane w różnych powieściach science-fiction czyli  
przez wymazanie z pamięci pewnych informacji i wprowadzanie w to miejsce  
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innych, bo ludzkość jeszcze tego nie potrafi, a poza tym byłoby to nieetyczne. 
Jednak  poprzez  konsekwentne  działania  reedukacyjne  można  kogoś  czegoś 
oduczyć i  nauczyć w zamian czegoś innego. Tego rodzaju reedukacja byłaby 
połączeniem  nauki,  psychoterapii  i  specjalnie  przygotowanych  praktycznych 
ćwiczeń.  Można  ukazać  komuś,  zarówno  teoretyczne  jak  i  za  pomocą 
konkretnych przykładów, wszystkie złe skutki jego postępowania, których sobie 
w  ogóle  nie  uświadamiał,  a  nawet  w  pewnych  przypadkach  pozwolić,  aby 
doświadczył  ich  na  własnej  skórze.  Można  również  kogoś  skłonić,  aby 
przemyślał pewne sprawy i zastanowił się nad swoim życiem. Jeśli metodami 
psychoterapeutycznymi  można  skutecznie  kogoś  wyleczyć  z  lęku,  depresji,  
nieśmiałości czy różnego rodzaju uzależnień, to dlaczego nie ze złodziejstwa?  
Jednak ograniczanie się tylko do wzywania do nawrócenia czy nawet straszenie 
piekłem i wiecznym potępieniem, jak również zaostrzanie świeckich kar, jest  
mało  skuteczne  i  jeśli  nawet  działa,  to  na  krótko.  Potrzebne  jest  prawdziwe 
zrozumienie,  które  może  być  osiągnięte  tylko  poprzez  odpowiednie 
doświadczenie.  Samo  więzienie  tego  nie  zapewni,  a  z  punktu  widzenia 
reedukacji jest ono doświadczeniem szkodliwym.

Podobnie  jak  w  przypadku  złodzieja  recydywisty,  wiele  innych 
przestępstw  jest  rezultatem błędu  popełnianego  przez  wadliwie  uformowany 
umysł. Każdy, kto używa przemocy, w przeszłości sam wiele jej doświadczał i 
nierzadko  musiał  przemocą  odpowiadać  na  przemoc.  W  końcu  uznał,  że 
przemoc jest prawem wszechświata i inaczej nie można funkcjonować. Każdy, 
kto uznaje zemstę za słuszną, musiał zaznać wiele mściwości, jak również ciągle 
dowiadywał  się  o  niej  z różnych źródeł,  a  nawet  z religijnych  pism.  System 
świeckiej  sprawiedliwości  stale  go  utwierdzał  w  przekonaniu,  że  każdemu 
trzeba odpłacić za jego czyny, bo nie ma winy bez kary. Nawet morderca często 
uważa,  że  słusznie  zabił,  a  niekiedy  uzyskuje  dla  swego  czynu  aprobatę 
społeczną, jak np. w przypadku dokonania zabójstwa w tzw. „obronie honoru”.

Wina a wybaczenie

Prawo nie  zna  słowa  „wybaczenie”958.  Interpretuje  winę  jako  pewien 
stan  stały  będący  wynikiem  osądzenia,  który  na  podstawie  subiektywnego 
orzeczenia  sędziego  przemienia  się  w  obiektywną  cechę  obwinionego.  W 
pewnym sensie orzeczenie „jest winny” znaczy dla prawa niemal tyle samo, co 
stwierdzenie  „jest  blondynką”.  Jednak  można  przecież  włosy  ufarbować,  a 
nawet  osiwieć,  więc  to  oznajmienie  ma  jedynie  charakter  tymczasowy. 

958 Istnieje  co  prawda  „prawo  łaski”,  które  jednak  nie  wymazuje  winy  i  polega  jedynie  na 
darowaniu lub złagodzeniu orzeczonej już kary. Podobną funkcję pełni „przedawnienie”, które  
polega  na  zaniechaniu  karania  po  upływie  określonego  czasu  od  chwili  popełnienia 
przestępstwa. Wybaczenie nie jest kategorią prawną i nie przekreśla orzeczonej winy.
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Przypisanie  winy  ma  natomiast  cechy  trwałości.  Jeśli  sąd  prawomocnym 
wyrokiem uznał czyjąś winę, to ów ktoś jest winny i nie ma od tego odwołania.  
Nawet gdy uznany za winnego odbędzie przewidzianą karę i upłynie od tego 
czasu wiele lat, to wina i tak się za nim ciągnie. W prawodawstwach niektórych 
krajów możliwe jest co prawda zatarcie skazania, które umożliwia podawanie 
się za nieskazanego, ale faktyczne wymazanie winy jest raczej niewykonalne. 
Wina wlecze się więc za wieloma aż do fizycznej śmierci, a czasem nawet sięga 
w zaświaty.

Wybaczenie,  w  przeciwieństwie  do  tego  jak  traktuje  je  prawo,  jest  
jednym  z  podstawowych  nakazów  moralnych  wielu  religii.  W  religiach 
Wschodu  opartych  na  koncepcji  reinkarnacji  nie  anuluje  ono  co  prawda 
skutków karmicznych  złego  uczynku,  ale  rozluźnia  więzy  karmiczne  w taki 
sposób,  że krzywdziciel  nie musi  już w następnym wcieleniu spłacać swoich 
win  skrzywdzonemu  osobiście,  ale  może  odkupić  je  w  inny  sposób.  W 
chrześcijaństwie  wybaczenie  jest  ważną częścią  nauk Jezusa.  Według owych 
nauk trzeba zawsze czynić innym to, co chcielibyśmy aby nam czyniono. Zatem 
aby nam wybaczano, musimy sami wybaczać. Nie tylko raz, ale zawsze kiedy 
tylko to jest możliwe. 

Jednak w Starym Testamencie  przeważa  model  „oko za  oko,  ząb za 
ząb”, który na pierwszym miejscu stawia zemstę.  W myśl  takiej  interpretacji  
sprawiedliwości, każdy musi zapłacić za swoją winę. Ten sposób postrzegania 
winy jest bliski wielu ludziom. Według nich wybaczenie jest jakimś kaprysem 
pobłażliwości,  czymś,  co  skrzywdzonym  nic  nie  daje,  stanowiąc  jedynie 
niezasłużony dar dla obwinionego.  Nawet jeśli chcą uchodzić za tych, którzy 
stosują się do nauk Jezusa i deklarują wybaczenie, to nierzadko pozostaje ono 
tylko  na  ich  wargach,  ale  brakuje  go  w  ich  sercach.  Nie  potrafią  w  pełni  
darować winy. Zawsze obwiniają i to zarówno siebie jak i swoich bliźnich. 

Szukanie winy w innych  jest  obecnie  ulubionym zajęciem dla  wielu.  
Ludzie  na  innych  ludzi  patrzą  zwykle  wybiórczo,  postrzegając  w nich  jakąś 
rzecz, którą uznają za złą, a nie dostrzegając żadnego dobra we wszystkim co 
pozostało.  W  obecnych,  dziwnych  czasach,  nawet  najwyższym  dostojnikom 
kościelnym się obrywa. Wystarczy że taki dostojnik zacytuje kilka zdań z XVI-
wiecznego tekstu i już jest „huzia na Józia”. Nieważny jest cały długi wykład,  
ważne  są  tylko  te  zdania.  Wystarczy,  że  znany  i  ceniony  pisarz,  rówieśnik 
owego  dostojnika,  przyzna  się,  że  ponad  pół  wieku temu jako  niepełnoletni  
młokos wstąpił  do potępionej  organizacji  militarnej,  a już przekreśla się cały 
jego dorobek, piętnuje winą, a niektórzy chcą go nawet pozbawić honorowych 
tytułów.  Są  nawet  tacy,  którzy w znanym reżyserze,  aktorze,  scenarzyście  i  
producencie  filmowym  nie  postrzegają  niczego  dobrego  ani  nie  widzą  jego 
wspaniałych  dokonań  tylko  dlatego,  że  jego  prawdziwy obraz  przysłania  im 
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czyn,  jaki  popełnił  ponad  trzydzieści  lat  temu.  A gdy koledzy i  przyjaciele  
reżysera usiłują sięgnąć poza ten czyn i wskazać innym prawdziwy wizerunek 
tego człowieka, na jaki sobie zasłużył przez wiele lat uczciwej i twórczej pracy, 
wówczas  znajduje  się  ktoś,  kto  autorytatywnie  obwieszcza:  „Praktyka 
usprawiedliwiania  człowieka,  który  przed  wielu  laty  popełnił  czyn  haniebny,  
jest haniebna”959.

A  więc  obwinianie  i  potępianie  jest  od  niepamiętnych  czasów 
powszechną praktyką na tym świecie. Na ironię zakrawa fakt, że to zazwyczaj  
ci,  którzy sami  czują  się  winni,  gromkim głosem potępiają  innych.  Ten fakt 
unaocznił wszystkim Jezus, mówiąc do tych, którzy przyprowadzili mu kobietę 
przyłapaną na cudzołóstwie: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w  
nią kamieniem”. I nikt nie rzucił, bo każdy dostrzegł w sobie jakąś winę. Owe 
słowa Jezusa  były  nie  tyle  wskazówką,  jak  należy traktować  przestępstwa  o 
charakterze seksualnym, ale raczej pouczeniem, żeby w ogóle nie obwiniać lecz 
wybaczać. Trzeba mocno podkreślić fakt, że nie powiedział On, tak jak mogli  
oczekiwać tego uczeni w Piśmie i faryzeusze, iż prawa nie wolno kwestionować 
i należy zgodnie  nim postąpić. Mistrz z Nazaretu uznał wyższość miłości nad 
praworządnością,  co  wielu  dzisiejszym  zwolennikom  państwa  prawa  może 
wciąż wydawać się niepojęte.  

Niewątpliwie wielu ludzi nie tylko wini innych, ale również stale o coś 
obwinia  siebie.  Znaczący  wpływ  mają  na  to  niektóre  religie,  a  zwłaszcza 
chrześcijaństwo. Jakże mogłoby być inaczej, skoro każe się im stale powtarzać:  
„Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”? Jakże mogliby uznać siebie 
za dzieci boże, skoro mają mówić w modlitwie: „Panie, nie jestem godzien, abyś 
przyszedł do mnie”? Jakże mogliby myśleć o sobie dobrze, skoro naucza się ich,  
że są skażeni grzechem pierworodnym, którego zresztą sami nie popełnili, ale 
odziedziczyli  po  prarodzicach?  Jakże  mogliby  uwierzyć  w  bezwarunkową 
miłość Bożą, skoro zbyt duże zaufanie do wszechmocy i miłosierdzia Bożego 
określa  się  jako  „zuchwałą  ufność”  i  klasyfikuje  jako  jeden  z  najcięższych 
grzechów960? Zatem w myśl takich nauk nie można za bardzo na Boga liczyć, a 

959 Jest  to  autentyczna wypowiedź pewnego politologa-polityka nadana w TVN 24 w dniu 29  
września 2009.

960 Chodzi o tzw. „grzech przeciw Duchowi Świętemu”. W kościele katolickim, w tradycyjnych 
naukach  katechetycznych,  za  taki  grzech  uważa  się  rozpacz  i  zuchwałą  ufność.  W  tym 
ostatnim przypadku Katechizm Kościoła Katolickiego pisze w akapicie 2092: „Istnieją dwa 
rodzaje  zuchwałej  ufności.  Albo  człowiek  przecenia  swoje  zdolności  (mając  nadzieję  na  
zbawienie bez pomocy z wysoka) albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu  
(mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi)”. Taki 
grzech  nazywa  się  tam  przewrotnie  „grzechem  przeciw  nadziei”.  Zadziwiające!  Aby  nie  
zgrzeszyć przeciw nadziei  trzeba ograniczyć swą nadzieję,  a nawet  utożsamić ją z lękiem,  
albowiem w akapicie 2090 głosi się, że „nadzieja... jest także lękiem przed obrażeniem miłości  
Boga i spowodowaniem kary”. Trzeba więc zwątpić w siebie i zwątpić w Boga. Bo czym jest 
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przede  wszystkim  nie  można  mieć  co  do  Niego  żadnej  pewności,  bo  to 
ryzykowna,  a  czasem nawet  fałszywa  pewność.  Trzeba  zaakceptować  swoją 
grzeszność  i  niegodność.  Trzeba  drżeć  przed  Bożą sprawiedliwością.  Trzeba 
uznać i wyznać swoją winę w pokorze. Stąd powszechna praktyka obwiniania 
siebie, a nawet długotrwałego utrzymywania poczucia winy. I nie chodzi tu o to,  
by wyciągać wnioski z popełnianych błędów aby dalej już ich nie popełniać ale 
o piętnowanie siebie winą. Niestety, takie myślenie niczego nie buduje, a jakże 
wiele  rujnuje!  Przedłużające  się  poczucie  winy niszczy człowieka  nie  tylko 
psychicznie, ale nawet fizycznie, sprzyjając zawałom serca, wylewom krwi do 
mózgu, nowotworom złośliwym i wielu innym chorobom.

Większość ludzi żyje w stałym odwoływaniu się do przeszłości. Ważne 
jest dla nich kim byli i co zrobili, a także kim byli i co uczynili wszyscy inni.  
Stąd  fundamentalne  znaczenie  ma  dla  nich  nie  tylko  pamięć  własnej,  
indywidualnej  historii,  ale  również  pamięć  narodowa  czy  pamięć  globalna.  
Pamiętanie  o  tym  co  było  jest  z  pewnych  powodów  użyteczne,  ponieważ 
zachęca do kontynuacji tego, co uznano za dobre i unikanie tego, co osądzono 
jako złe. Jeśli więc stawiamy pomnik ku pamięci ofiar wojny czy jakiejś innej  
masakry, to winniśmy czynić to w nadziei, że stanie się on przestrogą: „nigdy 
więcej”. Jeśli jednak czynimy to tylko po to, aby kontynuować tradycję stałego 
obwiniania jej sprawców i podsycać do nich nienawiść, to zakładamy na siebie 
pułapkę,  z  której  najczęściej  nie  zdajemy  sobie  sprawy.  Albowiem  takie 
działanie  powoduje  „uwięzienie”  umysłu  w  przeszłości,  które  uniemożliwia 
budowanie  nowej,  lepszej  przyszłości.  Dlatego  zdecydowanie  lepiej  jest 
wybaczać niż obwiniać. Wybaczać nie tylko innym ale i sobie, a wszelką winę 
traktować jako błąd. Taka postawa uwalnia od poczucia własnej winy, sprawia 
również, że inni przestają w nas szukać winy, a w następstwie otwiera drogę do 
nieograniczonego duchowego rozwoju. 
Hasło opracowano w 2009 roku. Powrót do spisu treści  .

Własność

Definicja

Słowo to ma trzy znaczenia. W pierwszym,  podstawowym znaczeniu, 
własność jest  definiowana  jako  podstawowa  forma  władania  dobrami 

obwinianie  siebie,  jak nie  zwątpieniem w siebie?  A czym jest  lęk przed  Bogiem,  jak nie 
zwątpieniem w Niego?  Jest  tak,  albowiem miłość  Boża  jest  w tym  kościele  uważana  za 
warunkową, na którą trzeba sobie dopiero zasłużyć. Jednak takie pojmowanie miłości Stwórcy 
jest dalekie od prawdy. Tego rodzaju miłością zwykle obdarzają swoje dzieci ziemscy ojcowie,  
ale nie nasz Ojciec Niebieski. Miłości bezwarunkowej, a taką jest miłość Boga, obrazić się nie 
da.
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przyrody.  W tym znaczeniu jest  ona rozumiana  jako  prawo umożliwiające 
posiadanie, pobieranie pożytków i rozporządzanie rzeczami. 

W drugim znaczeniu  własność jest tym, co ktoś posiada,  czego jest 
właścicielem,  rzeczą,  która  do kogoś należy i  do  której  ten  ktoś  ma  prawo. 
Zgodnie  z  takim  pojmowaniem  tego  słowa  mówi  się  na  przykład:  „Ten 
samochód jest moją własnością”.

W trzecim znaczeniu własność jest tym samym co cecha, właściwość, 
czyli  to  co  charakterystyczne  dla  danej  osoby,  rzeczy,  czy  nawet  tworu 
myślowego. W tym sensie mówimy o własnościach trójkąta równobocznego czy 
o własnościach fizycznych wody. 

Trochę historii

Pojęcie  własności  prywatnej  początkowo  nie  było  znane.  Pradawną 
formą organizacji społecznej była  wspólnota pierwotna. Ten społeczny system 
był oparty na wspólnym użytkowaniu ziemi i narzędzi pracy oraz na dzieleniu 
się owocami tej  pracy proporcjonalnie do potrzeb.   Nie istniała państwowość 
taka,  jak  ją  rozumiemy dzisiaj.  Ludzie  tworzyli  małe  grupy zintegrowane  w 
systemie rodowym czy plemiennym. Władzę stanowiła starszyzna. System ten 
zaspokajał podstawowe potrzeby życiowe i zapewniał przetrwanie  wszystkich 
członków grupy. 

Jednak  już  w  Starym  Testamencie  znajdujemy  zachętę  do  władania 
„wszystkim co się porusza i żyje”, „wszystkim co rośnie” oraz do „czynienia  
sobie ziemi poddaną”. To, początkowo wspólne władanie, stawało się w miarę 
upływu czasu sprawą coraz bardziej indywidualną, co doprowadziło w końcu do 
wytworzenia  się pojęcia  własności  prywatnej.  W miarę  tworzenia się zrębów 
państwowości  następował  stopniowy  rozkład  wspólnoty  pierwotnej,  którą  w 
końcu niemal całkowicie wyparły systemy oparte prywatnym posiadaniu i to nie 
tylko rzeczy,  ale nawet ludzi.  Powstały wielkie państwa,  a nawet imperia,  w 
starożytnych  Indiach,  Chinach,  Egipcie,  Grecji,  Rzymie,  oparte  na własności 
indywidualnej.  Do chwili obecnej zachowały się niemal wszystkie jej rodzaje, z 
wyjątkiem niewolnictwa.  Natomiast  formy zbliżone do wspólnoty pierwotnej 
przetrwały dziś jedynie w szczątkowej postaci w niewielu miejscach na świecie, 
np. na trudno dostępnych obszarach Afryki i Oceanii. 

W  dwudziestym  wieku,  w  następstwie  rewolucji  październikowej 
powstał  Związek  Radziecki,  który  w  oparciu  o  ideologię  komunistyczną 
doprowadził  do  nacjonalizacji  środków  produkcji  i  w  znacznym  stopniu 
ograniczył prawo do własności prywatnej. Po drugiej wojnie światowej system 
ten został narzucony niektórym państwom sąsiednim, między innymi Polsce, w 
której również dokonano podobnych zmian. Niestety, wszystkie przeobrażenia 
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zostały dokonane na siłę, wbrew woli narodów; przelało się przy tym, zwłaszcza 
w Rosji, wiele krwi. Twórcy tych przemian nigdy nie zrozumieli, że nie można 
budować  sprawiedliwości  społecznej  na  przemocy i  morderstwach.  Popełnili  
również drugi, kardynalny błąd, podejmując walkę z religią. Doprowadziło to do 
stopniowego upadku tego systemu,  który rozpoczął  się  od Polski  w sierpniu 
1980  roku.  Dziś  tylko  nieliczne  pozostałości,  takie  jak  Kuba  czy  Korea 
Północna, są wierne ściśle pierwotnej ideologii komunistycznej. Chiny, chociaż 
nie  zrezygnowały  z  totalitaryzmu,  odpuściły   nieco  w  sprawie  własności 
prywatnej i bogacenia się.

Rodzaje własności

Ze względu  na  to,  co  jest  przedmiotem własności,  można  wyróżnić: 
mienie nieruchome (np. dom, ogród, pole, las), mienie ruchome (np. samochód, 
zegarek, komputer), żywy inwentarz961 (np. zwierzęta gospodarskie, hodowlane, 
domowe), a także wszelkiego rodzaju prawa zbywalne (np. do używania czegoś, 
do zasiedlenia, autorskie).

Ze  względu  na  właściciela  wyodrębnia  się  własność  prywatną  oraz 
własność społeczną. Ta druga miała duże znaczenie w dwudziestym wieku, w 
państwach rządzonych przez komunistów. Obecnie w Polsce społeczna forma 
własności,  co  dotyczy  zwłaszcza  przedsiębiorstw,  ulega  coraz  większej 
degradacji, a państwo, w ramach tzw. „prywatyzacji”, wyzbywa się jej resztek. 
W  zamian  za  to  częściej  mówi  się  o  własności  grupowej,  począwszy  od 
współwłasności  małżeńskiej,  poprzez  wszelkiego  rodzaju  własność 
instytucjonalną, a skończywszy na dużych spółkach akcyjnych i korporacjach. 
Dysponowanie własnością instytucjonalną odbywa się w szerszym zakresie niż 
własnością indywidualną. 

Można również dokonać podziału własności ze względu na sposób jej 
nabycia. Jest to nadanie (np. przez króla, przez państwo), przyznanie (wygranej  
przez jury konkursu, tego co się komuś należy przez sąd),  zawłaszczenie (np.  
tzw.  „ziemi  niczyjej”),  zasiedzenie  (tak,  jest  w  Polsce  takie  prawo), 
znalezienie962,  nabycie  w  drodze  umowy  (o  pracę,  sprzedaży,  darowizny, 
zamiany), dziedziczenie.

Właściciel  rzeczy  może  być  jej  pozbawiony  zgodnie  z  prawem 
wyrokiem sądu (konfiskata mienia przestępcy, zajęcie czegoś przez komornika 

961 W dawnych czasach przedmiotem własności byli również ludzie – niewolnicy.
962 Tylko niektóre przedmioty niezbyt wielkiej wartości przechodzą na rzecz znalazcy, gdy przez 

określony  czas  nie  zgłosi  się  po  nie  prawowity  właściciel.  Jednak  znalazca  może  żądać  
znaleźnego, które zgodnie z polskim prawem wynosi 10% wartości znalezionej rzeczy.
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na rzecz niespłaconego długu, itp.). Bezprawna utrata własności może nastąpić 
w wyniku kradzieży, przywłaszczenia czy rabunku.

Istnieją  niezbywalne  formy własności,  do  których  zaliczyć  można  np. 
niemal całe ciało żywego człowieka, jak i jego części. Wyjątek stanowią włosy,  
które można ściąć i sprzedać wytwórcy peruk. Zgodnego z prawem uszkodzenia 
ciała,  prowadzącego  do  jego  śmierci,  dokonują  jednak  niektóre  państwa  w 
ramach egzekucji.  Dopiero po śmierci może stać się legalne wykorzystanie w 
pełni  czyichś  narządów  do  transplantacji.  Nieliczne  wyjątki  dotyczą  takich 
organów, których usunięcie nie zagraża życiu (np. żywy człowiek może oddać 
nerkę, czy szpik do przeszczepu, ale nie może oddać serca, bo oznaczałoby to  
jego zgon).

Obsesja posiadania

Zaimek  dzierżawczy  „mój”,  „moja”,  „moje”  jest  używany  znacznie 
częściej,  niż  wynikałoby to  z  formalnego  prawa  własności.  O ile  określenie 
„moja  ręka”  czy „mój  samochód”  nie  nie  budzi  żadnych  wątpliwości  co  do 
statusu prawnego tego stwierdzenia, o tyle zwroty „moja praca”, „mój kolega”,  
„moja  nauczycielka”,  „mój  lekarz”,  „mój  prawnik”,  „mój  przyjaciel”,  moja 
dziewczyna”, „moja żona”, „mój brat” czy „mój syn” nie mogą być traktowane 
dosłownie. Chociaż sugerują fakt posiadania, de facto oznaczają tylko pewien 
rodzaj  związku  zawierającego  się  w  pojęciu  zatrudnienia,  koleżeństwa, 
przyjaźni,  w  specyfice  pewnych  zawodów,  czy  w  relacjach  rodzinnych.  
Posługiwanie  się  tu  zaimkiem dzierżawczym jest  powszechnie  akceptowane, 
chociaż stanowi pewnego rodzaju nadużycie.  Niektórzy nazywają  to „obsesją  
posiadania”. Wynika ona z pewnych uwarunkowań historycznych. Jeszcze nie 
tak dawno ludzie uważali, że mają prawo do wszystkiego, co wpadło im w ręce. 
Że  można  mieć  na  własność  ziemię,  którą  się  zajęło  –  po  wybiciu  lub  w 
najlepszym  razie  wypędzeniu  rdzennych  jej  mieszkańców.  Że  można  bez 
ograniczeń eksploatować  jej  bogactwa,  nie  dopuszczając  do nich  innych.  Że 
można mieć na własność niewolników, których się przedtem porwało i uwięziło. 
Byli również i tacy, którzy posuwali się jeszcze dalej uważając, że żona i dzieci 
są  ich  własnością  nie  tylko  w przenośni,  ale  i  dosłownie.  Pozostałości  tego 
rodzaju poglądów istnieją również w dzisiejszych czasach, a ich manifestacją  
jest między innymi nadużywanie zaimków dzierżawczych. Podobno w wysoko 
rozwiniętych  cywilizacjach  pozaziemskich  takich  zaimków  się  w  ogóle  nie 
używa.  Neale  Donald  Walsh  pisze963,  że  „fascynującą  cechą  wyróżniającą 
wysoko rozwinięte kultury jest brak słów oraz innych środków komunikacji na 
wyrażenie  pojęcia  twoje  i  moje.  W  ich  języku  nie  występują  zaimki 
dzierżawcze.  Oddając  to  w  mowie  ziemskiej  można  jedynie  użyć  zaimków 

963 Neale Donald Walsh, Rozmowy z Bogiem, księga trzecia. Limbus, Bydgoszcz, 2000, s. 387.
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wskazujących czy form opisowych. I tak  mój samochód  byłby samochodem u  
mnie, moja partnerka byłaby partnerką, z którą teraz jestem. Określenia z którą  
(którym) teraz, u mnie, w obecności, najbliżej odpowiadają ludzkim pojęciom 
posiadania czy własności”964.Według Walsh'a istota wysoko rozwinięta niczego 
nie  posiada,  ona  tylko  „doświadcza  własności  osobistej  na  wzór  osobistej 
odpowiedzialności  za  powierzone  jej  dobra”,  jest  kimś  w  rodzaju  kustosza, 
opiekuje się powierzonymi jej rzeczami i ich dogląda.

W  obecnych  czasach „obsesja  własności”  jest  cechą,  którą  można 
przypisać  wysoko  uprzemysłowionym  państwom  należącym  do  zachodniej 
strefy  kulturowej,  a  szczególnie  Stanom  Zjednoczonym  Ameryki.  Kultem 
obdarzany jest pieniądz papierowy, plastikowy, czy też czysto elektroniczny, na 
który można przeliczyć każde dobro materialne. Jest on dla wielu celem życia.  
W USA „święte prawo własności” pozwala nawet bezkarnie zabić kogoś, kto 
wszedł bez zezwolenia na czyjś prywatny teren.

Efektem takiego stawiania  sprawy jest  dominacja  w życiu  osobistym 
tego  rodzaju  pojęć  jak  rywalizacja,  harówka,  nadgodziny,  dyspozycyjność, 
wybicie się na szczyt, zrobienie kariery, odniesienie sukcesu, zdobycie majątku, 
sławy,  prestiżu,  władzy,  itp.  W  konsekwencji  efektem ubocznym  jest  stres, 
nerwica,  i  liczne wizyty u psychoterapeuty.  Nierzadko rezultatem końcowym 
bywa zawał serca, choroba wrzodowa żołądka, lub jakaś inna, często przewlekła  
dolegliwość.

W  pogoni  za  pieniądzem  nie  zważa  się  na  ludzkie  zdrowie  i 
bezpieczeństwo. Najpierw faszeruje się ziemię nawozami sztucznymi a potem 
jej  płody traktuje  się  pestycydami.  Na  koniec  daje  się  te  niezdrowe  rośliny 
ludziom  i  zwierzętom  hodowlanym  do  jedzenia.  Działania  te  mają  na  celu 
wzrost  wydajności,  co oznacza więcej  pieniędzy.  Nikt  nie  bierze  pod uwagę 
tego,  że szkodliwe  efekty takich  praktyk  mogą wystąpić  dopiero  po  latach  i 
wtedy będzie  już  za  późno.  Ponadto  stale  zatruwa się  środowisko naturalne, 
wprowadzając różne szkodliwe substancje do wody i do powietrza. Omal nie 
zniszczono  strefy  ozonowej  poprzez  wprowadzanie  do  atmosfery  freonu,  na 
szczęście w tym wypadku rozsądek zwyciężył.  Jednak wciąż emituje się duże 
ilości dwutlenku węgla, co już skutkuje zmianami klimatycznymi. Jednocześnie 
wycina się olbrzymią ilość drzew, które mogłyby przerobić ten dwutlenek węgla 
na tlen. Wszystko w imię pomnażania stanu posiadania.

Ci,  którzy  w  celu  zwiększenia  swoich  zysków,  bagatelizują  fakt 
niszczenia ekosystemu, są w gruncie rzeczy bardzo krótkowzroczni. Jeśli nawet 

964 Ten sposób myślenia jest w jakimś stopniu zawarty w języku rosyjskim, w którym nie używa 
się w znaczeniu posiadania zwrotu  „Я  имею”, ale  prawidłową formą jest „У меня есть”. 
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sami nie zdążą doświadczyć negatywnych skutków takich działań, to na pewno 
skażą na nie swoje dzieci i swoje wnuki. 

 
Pod  koniec  drugiego  tysiąclecia  naszej  ery  nastąpiło  znaczne 

wyolbrzymienie  znaczenia  tzw.  „własności  intelektualnej”,  tj.  wynalazków 
technicznych  oraz  wytworów  szeroko  rozumianej  sztuki,  a  więc  np.  dzieł  
literackich,  utworów  muzycznych,  przedstawień  teatralnych,  produkcji 
filmowych i telewizyjnych. Przyczynił się do tego rozwój środków masowego 
przekazu i  znaczne  udoskonalenie  urządzeń przetwarzających  informację.  W 
dawnych  czasach  waganci  i  rybałci  wędrowali  od  miasteczka  do  miasteczka 
recytując wiersze, czy śpiewając pieśni, które zapadały ludziom w pamięć. Nikt  
nie żądał tantiem, ani nie domagał się respektowania praw autorskich. Ludzie po 
prostu  nucili  co  im  wpadło  w  ucho.  Jednak,  gdy  wymyślono  sposoby 
rejestrowania dźwięku, utwory muzyczne mogły być powielane w dziesiątkach 
czy setkach tysięcy, a nawet w milionach egzemplarzy i sprzedawane z dużym 
zyskiem. Żądza pieniądza przypomniała wtedy o „świętym prawie własności”. 
To samo w jeszcze większym stopniu dotyczy filmów wideo. 

Metody  wytwarzania  różnych  rzeczy  w  dawnych  warsztatach 
rzemieślniczych  były niejednokrotnie  pilnie  strzeżoną tajemnicą,  ale  nikt  nie 
rościł  sobie  pretensji  do  ich  własności.  Jeśli  ktoś  inny  je  podpatrzył  i 
zastosował, był to jego czysty zysk. Jednak gdy zaistniała możliwość masowego 
powielania czyichś pomysłów w wielkich fabrykach i zarobienia na tym kroci,  
powstała potrzeba urzędowego stanowienia prawa własności wynalazku, co w 
jakimś stopniu zabezpieczało przed działaniami konkurencji  i związaną z tym 
utratą dochodów. 

Jeszcze  większe  zyski  zaczęły  przynosić  programy  komputerowe, 
których tworzenie wiąże się z wyjątkowo małymi kosztami własnymi. Z drugiej 
strony monopolistyczna pozycja niektórych firm software'owych pozwalała na 
niczym  nie  pohamowane  windowanie  cen.  Możliwość  utraty  gigantycznych 
zysków   wywołała  naciski  na  parlamenty,  aby  zaostrzyć  przepisy  prawa 
autorskiego  w  odniesieniu  do  software'u.  To  nie  przypadek,  że  to  właśnie 
programy  komputerowe,  których  tworzenie  i  sprzedawanie  jest  źródłem 
największych fortun, są w polskim (i nie tylko) ustawodawstwie wyłączone z 
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prawa do „dozwolonego użytku osobistego”965. To także nie przypadek, że Bill 
Gates jest najbogatszym człowiekiem świata966.

Katalizatorem obsesji posiadania jest iluzja niedoboru. Dla wielu wciąż 
jest za mało pieniędzy, za mało władzy, za mało czasu, za mało szczęścia, itp.  
Świat  takim  ludziom  jawi  się  jako  pole  walki  o  byt,  w  której  zwyciężają 
najmocniejsi,  najszybsi,  najsprytniejsi  i  najlepiej  przystosowani,  a  ostatnich, 
którym się nie powiodło, gryzą psy. Aby zdobyć status tych pierwszych, trzeba 
jak najwięcej mieć. Stąd ten nieustanny wyścig szczurów.

Podsumowanie

Czy można być właścicielem informacji? Wielu uważa, że tak. Jednak 
informacja,  w  przeciwieństwie  do  kufra  pełnego  złota  i  kosztowności,  
przepływa  od umysłu  do  umysłu  i  nie  można jej  zatrzymać.  W najwyższym 
wymiarze  i  w  najwznioślejszym rozumieniu  tego  słowa  informacja  przynosi 
prawdę o rzeczywistości, a w ostatecznym rezultacie prawdy nie da się uwięzić  
w czyimś posiadaniu, prawda jest wolna. Jeśli ktoś sądzi, że jest autorem czegoś 
i  przypisuje  sobie  do  tego  wyłączne  prawa,  zapomina,  że  istnieje  Autor  
Wszystkiego,  który jednak się  dzieli  z  każdym,  który szczerze tego pragnie. 
Dlatego  nierzadko  do  wynalazków  dochodzi  kilku  badaczy  jednocześnie,  a 
prawa  autorskie  zdobywa  ten,  który  pierwszy  zarejestruje  go  w  urzędzie 
patentowym. Taki przypadek miał miejsce np. z wynalazkiem telefonu. 

Pozostawmy więc każdemu możliwość osądu, czy informacja może być 
przedmiotem  własności.  Trzeba  jednak  przypomnieć,  zwłaszcza  wszystkim 
chrześcijanom, słowa Jezusa, który powiedział, że „Nie ma nic zakrytego, co by 
nie  miało  być  wyjawione,  ani  nic  tajemnego,  o  czym  by  się  nie  miano 
dowiedzieć”.  Niech  także  każdy  wierzący  sam  rozstrzygnie,  na  ile  obsesja 
posiadania  jest  rzeczą słuszną w świetle tego, co Mistrz z Nazaretu mówił  o 
wielbłądzie  i  uchu igielnym oraz w świetle  tego,  co odpowiedział  bogatemu 
młodzieńcowi.

Jeżeli  jednak spojrzymy na rzeczywistość z szerokiej  perspektywy,  to 
nieuchronny  staje  się  wniosek,  że  rzeczy  materialne,  miejsca  w  świecie 
fizycznym nie należą do nas, ale tak jak i nasze własne materialne powłoki są 

965 Prawo  to  mówi,  że  można  bez  zezwolenia  twórcy  korzystać  nieodpłatnie  z  już 
rozpowszechnionego  utworu  w  zakresie  użytku  osobistego,  który  obejmuje  nie  tylko 
korzystającego  z  tego  prawa,  ale  również  krąg  osób  pozostających  z  nim  w  związku  
osobistym, a więc krewnych, współmałżonka, przyjaciół, itp. Niestety, prawo to nie dotyczy 
programów komputerowych i w związku z tym nawet tylko skopiowanie jakiegoś programu 
jest naruszeniem prawa autorskiego.

966 Jest  to  twórca  i  współwłaściciel  firmy Microsoft.  Jest  lub  przynajmniej  był   uważany za 
najbogatszego człowieka świata pod koniec XX wieku.
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elementami  czasoprzestrzeni.  Możemy  się  nimi  cieszyć  i  ich  używać  jako 
narzędzi  do  tworzenia  naszych  doświadczeń  życiowych.  Jednak  nic  nie  jest 
nasze.  Nie  jesteśmy  właścicielami  ani  żadnego  człowieka,  ani  żadnego 
przedmiotu,  ani   żadnej  informacji.  Nawet  materia,  z  której  zbudowane  jest 
nasze ciało została nam w pewnym sensie „pożyczona”.  Wszystko co mamy 
jest darem. Korzystajmy więc z tego daru z pożytkiem dla siebie i dla innych. 

Nie gromadźmy jednak w nadmiarze tego, czego inni nie mają, po to 
aby cieszyć się wrażeniem obfitości. To złudna radość, która nam nie przyniesie 
prawdziwego szczęścia. Nie akceptujmy systemu, w którym jeden ma miliardy,  
a drugi musi spać pod mostem967. Przewartościujmy pojmowanie słowa sukces. 
Niech  przestanie  nim być  maksymalne  wzbogacenie  siebie  kosztem innych. 
Niech za  prawdziwy sukces będzie uważane  przyczynienie się do dostatku 
innych. Niech naszym celem stanie się nie tylko zapewnienie sobie przetrwania,  
ale   zapewnienie  przetrwania  wszystkim.  Tego nie  da się  jednak osiągnąć 
narzuconą odgórnie metodą wtórnego podziału dochodu. Ta przemiana musi się 
dokonać  w  sercu  każdego  człowieka.  Wtedy  nie  będzie  się  ona  nazywać 
komunizmem, a stanie się prawdziwą komunią.    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Wolność

Sposoby pojmowania wolności

Słowo  wolność  jest  używane  i  zajmuje  ważne  miejsce  w  wielu 
dziedzinach  nauki  –  w  filozofii,  teologii,  socjologii,  psychologii,  prawie  i 
ekonomii, a także w rozmaitych formach działalności – politycznej, społecznej, 
gospodarczej,  kulturalnej  i  wielu  innych.  Ma  ono  również  duże  znaczenie 
praktyczne i jest w różnych odcieniach znaczeniowych powszechnie stosowane, 
również w życiu  codziennym.  Podstawowy,  podawany często  w słownikach, 
sens  tego  słowa  jest  taki,  że  wolność  to  możliwość  świadomego 
podejmowania  decyzji  zgodnie  z  własną  wolą,  to  swoboda  wyboru w 
obrębie  tego,  co  jest  możliwe  do  wybrania.  Każdy  świadomy  wybór  jest 
aktem woli,  zatem swoboda  podejmowania  decyzji  nie  byłaby  możliwa  bez 
wolności woli, która jest podstawą tak rozumianej wolności968. 

967 Jest rzeczą przygnębiającą, że jeden ze znanych polskich polityków, mówiąc o bezrobotnych 
sugerował,  że są to  ludzie,  którym nie  chce się  pracować.  Następnie  powiedział,  że  „jeśli  
komuś nie chce się pracować to niech zdycha”.

968 Trzeba jednak podkreślić, że są kierunki filozoficzne, które zaprzeczają wolności woli i dla ich 
zwolenników taka definicja wolności jest nie do przyjęcia.
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Nie chodzi  tu  jednak tylko  o sam wybór.  Cóż z tego,  że można coś 
wybrać,  jeśli  nie  można  tego  urzeczywistnić.  Wolność jest  więc  nie  tylko 
zdolnością  wyboru,  ale  też  praktyczną  umiejętnością  spełnienia tego,  co 
zostało  wybrane.  Owa  umiejętność  musi  się  łączyć  z  posiadaniem  pewnej 
wiedzy, odpowiednich zasobów energetycznych oraz niekiedy również talentu. 
Każdemu  wolno  mówić  po  japońsku,  ale  ktoś,  kto  nie  zna  tego  języka,  nie 
będzie potrafił sklecić  w nim sensownego zdania. Cherlawcowi wolno podnosić  
dowolne  przedmioty,  ale  w  praktyce  nie  jest  on  w  stanie  unieść  ciężkiego 
kamienia, z którym łatwo da sobie radę atleta. Każdemu wolno  pisać wiersze,  
ale tylko ktoś utalentowany może stać się prawdziwym poetą.

Wybór, którego nie można doprowadzić do oczekiwanego skutku, jest 
nieudany  i  dlatego  nie  jest  przejawem prawdziwej  wolności.  Możemy więc 
podać nieco rozszerzoną definicję wolności w pierwszym znaczeniu:  Wolność 
jest  mocą  sprawczą  urzeczywistniania  świadomych  decyzji  zgodnie  z 
własną wolą, to swoboda realizacji wyboru w obrębie tego, co jest możliwe 
do wybrania.  

Decyzje  będące  przejawem  istnienia  woli  podejmują  nie  tylko 
pojedyncze  jednostki,  ale  również  pewne  grupy  ludzi  a  nawet  większe 
zbiorowości,  dokonując  wspólnych,  świadomych  rozstrzygnięć.  Zwierzęta 
najczęściej  działają  instynktownie,  jednak,  zwłaszcza  u  tych  wyżej 
rozwiniętych, można już niekiedy dostrzec ewidentne przejawy manifestacji ich 
woli.

Nie  istnieje,  przynajmniej  na  tym  świecie,  całkowita,  absolutna 
wolność, każda swoboda ma wyznaczone granice, dlatego w drugim znaczeniu 
wolność zdefiniowana jest poprzez wielkość pola wyboru. Im większe pole 
wyboru  tym więcej  możliwości  wyboru.  Im więcej  możliwości  wyboru  tym 
większa  wolność.  W  myśl  tej  definicji  człowiek  nieuwięziony  ma  więcej 
wolności niż uwięziony, a dziki ptak ma więcej wolności niż kanarek w klatce. 
Pies  na łańcuchu ma bardziej  ograniczony obszar  poruszania  się  niż pies  na 
smyczy,  a pies swobodnie poruszający się jest najbardziej pod tym względem 
wolny. Dlatego też na wolność możemy wypuścić zarówno ptaka jak i więźnia, 
jak również uwolnić psa z łańcucha lub ze smyczy. 

Bariery ograniczające pole  wyboru,  a  tym samym zakres wolności, 
mogą  mieć  różny  charakter.  Często  przybierają  postać  blokad  fizycznych, 
takich jak na przykład płot, mur, ściana, zamek u drzwi wymagający klucza do 
otwarcia,  sznur,  łańcuch,  kajdanki,  system  elektroniczny  wymagający  hasła 
dostępu, wzorca tęczówki oka lub odcisku palca do aktywacji, itp. Tego rodzaju 
blokady można, przynajmniej  teoretycznie, przełamać lub ominąć, chociaż nie 
zawsze jest to łatwe do wykonania w praktyce, dlatego są one zwykle uważane 
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za  dość  skuteczne.  Zakres  wolności może  być  określony również  jakimś 
prawem  naturalnym  (np.  prawem  fizyki),  które  w  sposób  bezwzględny 
narzuca określone uwarunkowania, może on być też wykreowany przez ludzi 
w postaci ustanowienia określonej swobody, albo wydania jakiegoś nakazu lub 
zakazu. Ten ostatni sposób nie ustanawia fizykalnych barier, a wytwarza jedynie  
pewną presję psychiczną wywołaną najczęściej lękiem przed konsekwencjami 
naruszenia ogłoszonych zasad.

Prawa  naturalnego  nie  da  się  obejść,  dlatego  jeśli  ono  coś 
uniemożliwia, to nie jest to możliwe i kropka. Człowiek w świecie materii nie  
potrafi  przenikać murów i wszelkie próby przechodzenia przez ściany kończą 
się fiaskiem, a niekiedy nawet guzem na głowie. Nie może on należeć do klubu 
wysokich  jeśli  jest  niskiego  wzrostu,  nie  może  też  zostać  zawodowym 
muzykiem,  jeśli  nie  ma muzycznego słuchu.  Prawa naturalnego nie  da się 
również złamać, można się tylko z nim liczyć lub nie liczyć. Niektóre prawa 
tego  typu  nie  kreują  fizycznej  bariery  niewykonalności,  ale  stwarzają  tylko 
ryzyko  niepożądanych  konsekwencji  ich  nieuwzględnienia.  Człowiek,  w 
przeciwieństwie  do  większości  ptaków,  nie  potrafi  sam latać  i  dlatego,  jeśli  
wyskoczy bez spadochronu  przez okno z  czterdziestego piętra,  to  w wyniku 
działania prawa grawitacji najprawdopodobniej się zabije. Tego rodzaju prawo 
nie wyklucza więc możliwości nieliczenia się z nim, a ograniczenie wolności ma 
tu  wyłącznie  charakter  psychicznego  nacisku  i  wynika  jedynie  z  groźby 
tragicznych konsekwencji jego zignorowania969. 

Ograniczenie  zakresu  wolności  metodą  presji  psychicznej  można 
łatwo uzyskać za pomocą prawa stanowionego. Takie prawo zawsze można 
naruszyć, dlatego często jest możliwe korzystanie z nieuprawnionych wolności, 
oczywiście  z  wynikającymi  z  tego  faktu  ewentualnymi,  późniejszymi 
konsekwencjami lub niekiedy nawet bez konsekwencji, jeśli sprawa nie wyjdzie 
na  jaw.  Zatem tego  rodzaju  prawo,  użyte  do  reglamentacji  wolności,  często 
ogranicza  określonym  jednostkom  zakres  wyboru  w  sposób  nie  w  pełni 
skuteczny,  ponieważ  korzyści  z  naruszenia  prawa  nierzadko  bywają  dużo 
większe niż sankcje za jego złamanie, które, jeśli są zbyt łagodne, nie zawsze i  
nie  wszystkich  wystarczająco  odstraszają.  Ponadto  wielu  liczy  na  to,  że  do 
ukarania nigdy nie dojdzie, ponieważ uda im się ukryć  naruszenie prawa przed 
organami  ścigania.  Czasami  również  zdarza  się,  że  ludzie  postępują  wbrew 
prawu, aby być w zgodzie ze swoim sumieniem. 

Może  być  również  i  tak,  że  ktoś w  określonym stopniu  sam  sobie 
wytycza zakres wolności na drodze postanowienia, przestrzegając ograniczeń, 

969 Tego  rodzaju  ograniczenia  lękowe  można  oczywiście  przełamać,  co  czynią  na  przykład  
samobójcy.
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które  na  siebie  nałożył.  Taka  decyzja  nierzadko  wynika  z  jego  wiary  i 
przekonań,  choć  może mieć,  oczywiście,  inne,  mniej  lub  bardziej  racjonalne 
powody.  Często  rezygnacja  z  jakiegoś  postanowienia  jest  następstwem 
kalkulacji  ryzyka jego podjęcia lub kosztów jego realizacji. Pewne wybory są 
też wynikiem nauki na własnych błędach.

Rozmiar  wolności może  być  więc  określony  przez  nałożenie 
fizycznych barier, przez działanie praw naturalnych, może także wynikać z 
wyznaczenia zakresu wolności  przez samego zainteresowanego,  może być 
również  narzucony  przez  prawa  stanowione.  Mimo  niepełnej  skuteczności, 
właśnie  te prawa, utworzone w różny sposób,  na przykład  wymuszone przez 
władcę  absolutnego  czy  dyktatora  lub  uchwalone  w  działającym  na 
demokratycznych  zasadach  parlamencie,  a  także  prawa  zwyczajowe  i 
powszechnie uznawane zasady,  w tym religijne i  świeckie normy etyczne,  są 
głównymi  źródłami  ograniczania  ludzkiej  wolności,  narzucając  obowiązujące 
imperatywy.  Owe  zakazy,  nakazy  i  ograniczenia  mogą  dotyczyć  mnóstwa 
różnych rzeczy i  spraw, na przykład prawa do poruszania się,  przebywania  i  
gromadzenia  się w określonym miejscu,  prawa do wykonywania  określonych 
czynności i działań, posiadania i spożywania określonych substancji, prawa do 
głoszenia określonych poglądów i przekonań, itp.

Efektywność  wytyczania  zakresu  wolności  zależy  od  zastosowanej 
metody. Blokady fizyczne najlepiej sprawdzają się w odniesieniu do zwierząt. 
Jeśli psu nakazuje się, żeby nikogo nie pogryzł, to pies może tego nakazu nie 
odebrać właściwie i  się do niego nie zastosować.  Gdy jednak nałoży mu się  
kaganiec, to w ten sposób uniemożliwia się mu ugryzienie kogokolwiek. Jeśli  
chodzi  o  krowy,  to  najlepszym rozwiązaniem wydaje  się  być  dobre,  mocne 
ogrodzenie lub  elektryczny pastuch. Jednak w odniesieniu do ludzi najlepiej  
sprawdza się, jak dotychczas, przymus prawny. Człowiek, w przeciwieństwie do 
zwierzęcia zwykle dobrze rozumie wszelkie nakazy i zakazy, chociaż często ma 
tendencję  do  ich  łamania.  Dlatego  czasami  są  potrzebne  działania  bardziej  
radykalne.  Jeśli  nałoży  się  na  niego  fizyczne  ograniczenia,  np.  umieści  w 
zamkniętym  pomieszczeniu,  założy  na  nogę  łańcuch  z  ciężką  kulą,  nałoży 
kajdanki  lub  kaftan  bezpieczeństwa,  to  wówczas  pewne  rzeczy  mu  się 
uniemożliwia.  Jednak  fizyczne  zniewolenie  nie  jest  w  dzisiejszych  czasach 
główną  metodą  ograniczania  ludzkiej  swobody.  Stosuje  się  je  najczęściej  w 
sytuacjach,  gdy nie  zadziałał  przymus  prawny,  lub  gdy jest  to  konieczne  ze 
względów bezpieczeństwa, zwykle dużo rzadziej niż ograniczenia prawne, które 
są uważane za dobry sposób limitowania wolności, ale tylko wtedy, gdy są one 
powszechnie respektowane. Skuteczność takich ograniczeń zależy nie tylko od 
wielkości  sankcji  za  niezastosowanie  się  do  nich,  ale  przede  wszystkim od 
sprawności działania organów ścigania, a tym samym od nieuchronności kary. 



909

Niekiedy,  ze  względu  na  wysoką  efektywność,  oba  sposoby  stosuje  się 
jednocześnie; przymus prawny jest łączony z barierą fizyczną, czego typowym 
przykładem jest zamek u drzwi, przepustka w postaci karty magnetycznej  lub 
zbliżeniowej  albo  czytnik  linii  papilarnych.  Zgodnie  z  prawem  możliwość 
wejścia   na  zastrzeżony  teren  mają  tylko  osoby  uprawnione  i  mimo  prób 
naruszenia tego prawa mechaniczna blokada lub elektroniczny system kontroli  
wejścia nikogo innego nie wpuści.

Istnieją ludzie, którym mocno nie podoba się występowanie ograniczeń 
wynikających z różnych norm i narzucanych przez władzę; takie osoby zwykle 
pojmują wolność jako nieograniczoną swobodę jednostki, a wszelkie próby jej 
ograniczenia  postrzegają  jako  zniewolenie.  Wolność  w  trzecim  znaczeniu 
można  więc  określić  jako  brak  przymusu.  Taka  liberalna  postawa,  w 
umiarkowanej  postaci,  jest  na  ogół  akceptowana  przez  znaczną  część 
społeczeństwa,  jednak  należy  zaznaczyć,  że  państwo,  w  którym  występuje 
całkowity brak przymusu jest, jak na razie, nie dającą się urzeczywistnić utopią.  
Ci,  którzy  źródło  przymusu  postrzegają  w  zorganizowanym  społeczeństwie, 
mogą nawet odrzucać ideę państwa, ale taka negacja, w połączeniu z postulatem 
nieograniczonej wolności jednostki, prowadzi zwykle do anarchizmu. 

W czwartym znaczeniu  wolność  jest  rozumiana  jako  niezależność. 
Tego rodzaju wolność jest zawsze niezawisłością od czegoś lub kogoś, brakiem 
podporządkowania,  samodzielnością,  brakiem  powiązań,  ale  też  i  brakiem 
przymusu.  Wolność w trzecim znaczeniu jest  więc szczególnym przypadkiem 
wolności w czwartym znaczeniu. 

Można oczywiście być w mniejszym lub większym stopniu niezależnym 
od czegoś, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że komponenty świata, 
w którym żyjemy, są połączone ze sobą siecią powiązań, dlatego nie jest w nim 
możliwa całkowita niezależność. Tych powiązań jest jest bardzo dużo, dlatego 
człowiek  jest  uwarunkowany  wieloma  rzeczami,  na  przykład  musi  mieć 
zapewnione  odpowiednie  warunki  egzystencji,  a  zwłaszcza  ochronę  przed 
zimnem, ponadto musi jeść, pić, oddychać i jeśli chce żyć, nie może się bez tych 
czynności obejść. Wielu ludzi jest uzależnionych od jakiegoś nałogu (chociażby 
palenia papierosów); wolność od tego nałogu mogą oni uzyskać poprzez jego 
porzucenie.  Każdy pracownik  jest  zależny od  szefa  i  w  przeciwieństwie  do 
nałogu,  najczęściej  nie  może  sobie  pozwolić  na  porzucenie  pryncypała,  co 
więcej,  zwykle  nie  może  się   mu  nawet  przeciwstawiać,  bo  przełożonym 
niesubordynacja się nie podoba i kończy się zwykle wylaniem z pracy. Każdy 
żołnierz jest uzależniony od swego dowódcy i musi wykonywać jego rozkazy. 
Zależność od przełożonych skutecznie ogranicza wolność jednostki i niewiele 
można  tu  zdziałać.  Jest  ona  szczególnym  rodzajem  przymusu  –  wymogiem 
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posłuszeństwa. Tego samego rodzaju wymóg dotyczy również niepełnoletnich 
dzieci w stosunku do swoich rodziców lub opiekunów.

Każdy  wybór  jest  wypadkową  różnych  sił  zewnętrznych  i 
wewnętrznych.  Człowiek podejmując  taką czy inną decyzję  zwykle  najpierw 
uwzględnia  swoje  własne  przekonania,  preferencje  i  upodobania,  rozważa 
wszelkie  wpływy i  naciski  zewnętrzne  oraz  związane  z  nimi  pozytywne  lub 
destruktywne  emocje,  bilansuje  korzyści  i  straty  związane  z  dokonywanym 
wyborem, określa niebezpieczeństwo oraz szacuje ryzyko podjęcia określonych 
działań i  dopiero wtedy postanawia.  Jego wybór  jest  więc niemal  zawsze od 
czegoś zależny. Oczywiście, czasami trzeba podjąć szybką decyzję, ale zwykle 
tylko wtedy, gdy sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji i nie ma czasu na 
zastanawianie  się.  Postanowienia  w pełni  spontaniczne  zdarzają  się  na  ogół 
rzadko,  ale  nawet  wówczas  mogą  nie  być  całkowicie  samorzutne,  bo  ich 
ukrytym motorem mogą być sygnały pochodzące z podświadomości. 

Mimo  że  pojęcie  pełnej  niezależności  pachnie  nie  dającą  się 
zrealizować  utopią,  w  praktyce  życia  społecznego  możliwe  jest  wytyczanie 
pewnych granic samodzielności i niepodporządkowania, zarówno dla jednostek 
jak i dla zbiorowości. Chociaż nie da się regulować powiązań wynikających z 
praw  naturalnych,  można  wyznaczać  określone  reguły  funkcjonowania 
społeczeństw,  w  których  różnym  podmiotom  przyznaje  się  pewien  zakres 
niezależności.  Oczywiście  w  najlepszej  pod  tym  względem  sytuacji  jest 
człowiek na bezludnej  wyspie,  który w dużej  mierze może sam dla siebie  te  
zasady  ustalać.  W  najgorszej  sytuacji  może  być  mieszkaniec  kraju,  którym 
rządzi jakaś tyrania.  W większości systemów politycznych niezależność jest w 
jakimś stopniu gwarantowana.  Najmniejsza jest  w monarchiach absolutnych i 
dyktaturach, a największa – w państwach demokratycznych.

Pojęcie  wolności  jako  niezależności  nie  dotyczy  tylko  pojedynczych 
osób czy określonych grup społecznych, ale też akcji  politycznych, instytucji,  
organizacji,  regionów,  a  nawet  krajów.  W tym sensie  mówi  się  o  wolności 
wyborów powszechnych, wolności sądów, wolności mediów czy suwerenności 
państwa. Również i tu o pełnej niezależności nie może być mowy.

Przedmiot wolności człowieka

Przedmiotem wolności  jednostki mogą być zarówno jej  myśli,  słowa, 
jak i czyny. Najszerszy zakres wolności dotyczy myśli, albowiem tylko myślący 
ma pełną władzę nad swoimi myślami oraz pełną swobodę ich wyrażania i nikt  
inny nie może nikogo zmusić do myślenia bądź do niemyślenia o czymś. Świata 
myśli  nie  obejmują  prawa  stanowione,  a  umysłowa  wolność  jest 
niezbywalnym  prawem  naturalnym.  Swoboda  myślenia  jest  zwykle 
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ograniczona  głównie  dostępem do  informacji,  bowiem myślący  podmiot  nie 
może  myśleć  o  tym,  o  czym  nie  wie.  Do  pewnego  ograniczenia  swobody 
myślenia  i  jego  ukierunkowania  może  dochodzić  również  wskutek 
zaprogramowania  umysłu  za  pomocą  reklamy,  propagandy,  indoktrynacji  i 
różnych  innych  metod  socjotechnicznych.  Wielokrotne  powtarzanie  ludziom 
określonych tez może sprawić, że w końcu ludzie ci uznają te tezy za prawdziwe 
i  będą  kultywować  je  w  swoich  umysłach,  odrzucając  wszelkie  tezy 
przeciwstawne. Z drugiej strony mogą oni też świadomie odsuwać od siebie lub 
unikać myśli zakazanych przez systemy religijne lub świeckie normy moralne. 
Ponadto wysoko rozwinięte  osoby,  które potrafią  kontrolować swój  umysł,  z 
własnej,  nieprzymuszonej  woli  mogą  pewnych  myśli,  które  uznają  za 
niewłaściwe,  w ogóle nie dopuszczać do ujawnienia się. 

Słowa są sposobem wyrażania myśli i komunikowania się. O ile myśli 
uważane są za rzecz czysto prywatną, bowiem na tym świecie żaden człowiek, 
być może z wyjątkiem niektórych jasnowidzów, nie potrafi czytać w umysłach 
innych  ludzi,  o  tyle  wypowiadanie  słów  jest  w  rzeczywistości  materialnej  
zjawiskiem społecznym –  powszechnym sposobem porozumiewania się. Jest to 
proces  transformacji  myśli  w słowa, przy czym przekształcona w ten sposób 
informacja  zostaje  w  mniejszym  lub  większym  stopniu  zubożona.  Niekiedy 
nawet zdarza się, że pewnych myśli w ogóle nie da się dobrze wyrazić słowami.  
Ograniczone możliwości doboru słów przez tego kto je wypowiada sprawiają,  
że zakres wolności  słowa w drugim znaczeniu jest  w sposób naturalny dużo 
mniejszy  niż  zakres  wolności  myśli.  Poza  tym  słowa  mogą  być  różnie 
interpretowane, a ich właściwe rozumienie zależy również od poziomu wiedzy 
odbiorcy tych słów. Zatem język werbalny, w wyniku niedoskonałych procesów 
przetwarzania informacji, limituje w istotny sposób swobodę wypowiadania się. 

Jednak  największe  ograniczenia  wolności  słowa  wynikają  z  reguł 
ustanowionych przez prawo i różnych uwarunkowań społeczno-moralnych. Na 
przykład pewne słowa należy wypowiadać, bo jest to wymagane prawem lub tak 
dyktują zasady dobrego wychowania, a innych słów wypowiadać nie wolno, bo 
uznaje się je za niegodziwe lub  za wypowiadanie tych słów grozi  grzywna albo 
nawet kara więzienia. Oczywiście wysoko rozwinięte jednostki same wybierają 
takie ograniczenia z własnej woli, jeśli uznają je za słuszne, ale przeważająca 
większość  ludzi  jest  poddawana  pewnej  społecznej  tresurze  i  dokonuje 
automatycznych  wyborów  zgodnie  z  tym,  jak  została  zaprogramowana.  Ci 
pierwsi mają dużo większy zakres wolności niż ci drudzy.

Nie wszystko, co da się pomyśleć, da się wypowiedzieć. Nie wszystko, 
co  da  się  pomyśleć  i  wypowiedzieć,  da  się  zrealizować.  Najwęższy  zakres 
wolności mają więc ludzkie czyny. Możemy myśleć o lataniu i nawet głośno 
wypowiadać te myśli, ale na ogół bez urządzeń do latania takich jak samolot czy 
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lotnia, latać nie potrafimy970. Możemy chcieć przebywać na Księżycu i wyrażać 
tę  chęć  myślami  i  słowami,  ale  nie  potrafimy  się  tam znaleźć  (choć  takie  
doświadczenie  było  już  dane  kilku  wybranym  osobom  i  w  najbliższej 
przyszłości  będzie  prawdopodobnie  powtarzane).  Podobnie  jak  w przypadku 
słów,  wolność  czynów  jest  najbardziej  ograniczana  przez  prawa,  reguły  i 
zasady. Nie istnieją żadne ustanowione reguły prawne dotyczące tego, czego nie 
wolno myśleć971. Jest dość dużo zasad na temat tego, czego nie należy mówić.  
Jednak tego, czego nie wolno czynić i co należy czynić obowiązkowo jest całe  
multum, a wszelkie zakazy i nakazy w tej kwestii są obwarowane rozmaitymi 
sankcjami, często w postaci dotkliwych kar. 

Wolność z punktu widzenia filozofii

Problem  wolności  jest  i  był  od  dawna  przedmiotem  rozważań 
filozoficznych.  Akt  wyrażenia  swobody  zawsze  wymaga  z  jednej  strony 
istnienia jakiegoś podmiotu dokonującego wyboru i podejmującego decyzje, a z 
drugiej  strony – istnienia określonego zbioru rzeczy możliwych do wybrania. 
Ów podmiot,  który  potrafi  podejmować  decyzje,  może  być  rozumiany  jako 
umysł będący funkcją materii (tak rozumieją to ateiści), oraz jako dusza (jest to 
punkt widzenia tych, którzy uważają, że jesteśmy nie tylko ciałem fizycznym). 
Oczywiście w tym drugim przypadku umysł również uczestniczy w wyborze, ale 
nie jest on wtedy pojmowany jako twór wyłącznie materialny. 

W istocie w obu przypadkach manifestacja wolności zawsze wiąże się z 
posiadaniem  pewnej  wiedzy  i  działaniem  rozumu.  Decyzje  przypadkowe, 
narzucone przez okoliczności zewnętrzne, jak również spowodowane wyłącznie 
popędami i namiętnościami, w żadnym wypadku nie są przejawami prawdziwej 
swobody,  choć w naszej  rzeczywistości  są podejmowane bardzo często.  Akt 
manifestacji  wolności jest zawsze świadomym i nieprzymuszonym działaniem 
umysłu. Oczywiście zdarza się, że w danej chwili umysł nie potrafi właściwie 
ocenić  sytuacji  i  zastosować  odpowiednich  kryteriów wyboru,  ale  nigdy nie 
prowadzi to do decyzyjnego paraliżu, bo w razie niemożności odłożenia wyboru 
na  później  i  konieczności  niezwłocznego  jego  dokonania,  decyduje  wtedy 
najczęściej  przypadek  lub  czasem  przebłysk  intuicji972.  Paradoks  osiołka 
Buridana,  zgodnie  z  którym nie  potrafił  on  dokonać  odpowiedniego wyboru 
jedzenia i umarł z głodu, nie jest w praktyce możliwy. Narastający głód zawsze 
w końcu zmusiłby to zwierzę do dokonania wyboru losowego.

970 Chyba, że umiemy lewitować, co podobno zdarza się, ale tylko nielicznym.
971 Jednakowoż istnieją  pewne  ograniczenia  moralne i  religijne.  W katolicyzmie mówi  się  na 

przykład o możliwości zgrzeszenia myślą, mową i uczynkiem.
972 Oczywiście  tylko  wtedy,  gdy  ktoś  intuicję  posiada,  gdy  w danej  sprawie  oraz  w  danym 

momencie przebłysk intuicji się pojawi i gdy ktoś potrafi to skutecznie wykorzystać.
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W większości  indeterministycznych  nurtów filozoficznych  możliwość 
swobodnego  wyboru  jest  czymś  pozytywnym.  Jest  to  rodzaj  dobra,  dzięki 
któremu  możemy  uczyć  się  podejmowania  właściwych  decyzji  i  przez  to 
doskonalić  się  wewnętrznie.  Wolność  jest  tu  źródłem  ludzkiej  godności  i 
powodem szacunku dla samego siebie. Jest też podstawą dokonywania wyborów 
moralnych, bo takie wybory muszą zawsze być swobodne i nieprzymuszone. W 
chrześcijaństwie  swoboda  oparta  na  wolności  woli  jest  bardzo  mocno 
akcentowana, bo bez postulowania tej swobody nie można by mówić o grzechu, 
winie i karze, ani o wiecznym potępieniu.

Są również i  takie kierunki,  które postrzegają wolność w kategoriach 
negatywnych zwracając uwagę na to, że dokonywanie przynajmniej niektórych 
wyborów nie należy do rzeczy przyjemnych, a skutki podejmowanych decyzji 
nie  zawsze  są  zgodne  z oczekiwaniami.  Problem ten  istnieje  od  dawna.  Już 
Sokrates na pytanie: „Mistrzu, żenić się czy nie żenić?” odpowiadał: „Cokolwiek  
wybierzesz,  zawsze  będziesz  tego  żałować”.   Chociaż  w  egzystencjalizmie 
wolność  jest  jednym z fundamentów tego nurtu,  to  jednak  Jean  Paul  Sartre 
podkreślał,  że  człowiek  jest  „skazany  na  wolność”.  Głosił,  że  jest  on 
niewątpliwie wolny i jako istota wolna sam tworzy swoje życie, swoje wartości,  
swoje normy oraz sam podejmuje wolne decyzje, ale wskutek tego spoczywa na 
nim ogromny ciężar  odpowiedzialności,  który go przytłacza.  Dlatego według 
egzystencjalistów  wolność nie  stanowi  o  ludzkim szczęściu,  ale  raczej  jest 
postrzegana jako uciążliwość, a nawet jako nieszczęście.

Deterministyczne  kierunki  filozoficzne  poddają  w  wątpliwość  tak 
rozumianą  wolność.  Skoro  przyszłość  jest  określona  przez  poprzedzające  ją 
stany i związki przyczynowo skutkowe, to wolna wola, a tym samym prawdziwa 
wolność, nie istnieje. Można tylko uświadomić sobie to, co nieuchronnie musi 
nastąpić. Dlatego na przykład marksizm definiował wolność jako zrozumienie 
konieczności.

Finalizm, odwrotnie niż determinizm, skierował uwagę w drugą stronę, 
tj. w kierunku przyszłości, głosząc, że wszystko ma swój zaplanowany cel, który 
musi  się  prędzej  czy  później  wypełnić.  Pojęcie  wolności  jest  tu  również 
zredukowane i niecałkowite. Plany boże muszą się zrealizować, bez względu na 
to, czy człowiek będzie im przeszkadzał, czy będzie je wspierał. Zatem lepiej  
jest  poznać  i  zrozumieć  zamysły  Stwórcy,  bo  tylko  to  prowadzi  do  pełnej  
swobody.  Dlatego  też  w  finalistycznym  ujęciu  akt  wolności  jest  wyborem 
tego, co się wybrać powinno.   
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Rodzaje wolności i sposoby ich przejawiania się

Rozróżnia  się  dwa typy wolności:  „wolność  do” oraz „wolność od”. 
Ten  pierwszy rodzaj  wolności,  który można  by nazwać  również  „wolnością 
pozytywną”,  oznacza  nieskrępowaną  możliwość  realizacji  określonych 
zamierzeń.  Obejmuje  ona  wiele  aspektów  związanych  z  tzw.  prawami 
człowieka, jak na przykład wolność słowa, zgromadzeń, wyborów,  wyznania, 
itp.  „Wolność  do” można więc  nazwać również „prawem do”.  Tego rodzaju 
wolność  jest  kojarzona  najczęściej  z  demokracją,  a  zwłaszcza  z 
demokratycznym liberalizmem, jej głównym propagatorem był między innymi 
John Stuart Mill i ma ona wciąż wielu zwolenników. 

Drugi  typ  wolności  to  „wolność  od”,  który można  by określić  jako 
„wolność negatywną”. Może być ona rozumiana na przykład jako wolność od 
głodu,  wolność  od  chorób,  od  przyzwyczajeń  i  nałogów,  od  strachu  czy 
nienawiści,  ale  także  jako  wolność  od  nakazów,  zakazów  i  ograniczeń.  W 
ekstremalnej  postaci  oznacza  ona  całkowity  brak  przymusu973 i  możliwość 
swobodnego podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Jest to więc wtedy 
wolność w opisanym już poprzednio trzecim znaczeniu. Tego rodzaju wolność 
jest  lansowana  przez  konserwatywny  liberalizm,  a  w  przeszłości  była  na 
sztandarach  libertynizmu,  który  odrzucał  większość  norm  obyczajowych, 
moralnych  i  religijnych,  pojmując  wolność  w  sposób  skrajny  jako  pełną 
swobodę działania nie tylko zgodnie ze swoją wolą, ale i swoimi popędami 974. 
Głosił  on  skrajnie  pojmowaną  wolność  osobistą  i  ekonomiczną  oraz  pełną 
dobrowolność  zrzeszania  się  i  wszelkich  wzajemnych  oddziaływań.  Jeśli  ów 
brak przymusu miałby wynikać z całkowitego odrzucenia praw stanowionych i 
negacji wszelkiej władzy, to wówczas, jak już o tym wspomniano, prowadziłoby 
to do anarchizmu.

Niektórzy myśliciele są przekonani, że każdy człowiek rodzi się wolny, 
a owa wolność jest mu przypisana z natury. Tak uważali Thomas Hobbes i 
Jean Jacques Rousseau. Inni sądzą, że wolność jest człowiekowi nadana jako 
swojego rodzaju norma utworzona przez określoną cywilizację  czy kulturę. 
Tego  rodzaju  pogląd  głosił  między  innymi  Monteskiusz.  Jeszcze  inni 
filozofowie utrzymują, że wolność w całej swojej pełni nigdy nie jest dana z 
góry,  ale trzeba stale o nią zabiegać, trzeba ją  budować,  a nawet zdobywać.  
Uważają nawet,  że  zakres wolności  można nieustannie  poszerzać.  Są dwie 
szkoły  w  kwestii  uzyskiwania  i  rozszerzania  wolności.  Zgodnie  z  myślą 
Zachodu wolność zdobywa się z jednej  strony poprzez budowanie  dla siebie 

973 Chodzi tu zarówno o przymus wewnętrzny jak i zewnętrzny, zatem możemy mówić o wolności  
od strachu jak i o wolności od głodu, prześladowań czy nakazów.

974 Libertyni byli znani między innymi ze swobody, a nawet rozwiązłości seksualnej.
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odpowiednich  warunków bytowania  (np.  materialnych  możliwości  spełniania 
pragnień),  a  z  drugiej  strony poprzez  tworzenie  i  rozwijanie  prawodawstwa, 
które tę wolność gwarantuje.  Jest  to więc budowanie  wolności  zewnętrznej. 
Według myśli  Wschodu,  wolność  jest  czymś  psychologicznym,  duchowym i 
dlatego można ją osiągnąć i pogłębiać bez względu na sytuację materialną na  
drodze doskonalenia duchowego, budując w ten sposób wolność wewnętrzną. 
Rozwijanie tego rodzaju wolności nie wymaga niczego oprócz postanowienia i 
wytrwałości. 

Wolność może się przejawiać  w istnieniu pojedynczego człowieka i 
wyrażać poprzez jego wybory. Jest to najczęstszy sposób jej rozumienia, który 
jest szczególnie uwypuklany w egzystencjalizmie. Polem manifestacji wolności 
może  być  też  byt  pewnej  zbiorowości,  klasy  czy  narodu.  Na  przykład 
marksizm zawsze przedkładał wolność klasową nad wolność jednostki, a dobro 
zbiorowości  stawiał  wyżej  od  dobra  osobistego,  które  powinno  być  zawsze 
podporządkowane dobru społecznemu.

Kreatywność jako przejaw pełni wolności

Ludzie dzielą się na reaktywnych975 i kreatywnych. Nie jest to podział 
ściśle  rozgraniczający,  zero-jedynkowy,  ponieważ  natura  ludzka  jest  dość 
skomplikowana. Ktoś w pewnych dziedzinach lub w pewnych sytuacjach może 
wykazywać wysoką kreatywność, a w innych nie. Jednak bywają również i tacy, 
którzy nie  potrafią  w pełni  uaktywnić własnej  kreatywności,  dlatego działają 
zwykle  pod  wpływem  różnych  zewnętrznych  bodźców  i  dyrektyw,  które 
docierają do nich z otaczającej ich rzeczywistości. 

Spróbujmy  dokładniej  określić  różnice  między  kreatywnością  i 
reaktywnością.  Kreatywność  to  zdolność  do  tworzenia  rzeczy  nowych,  a 
reaktywność to umiejętność odtwarzania rzeczy istniejących. Osoba kreatywna 
nie  myśli  schematycznie  i  jest  obdarzona  wyobraźnią  twórczą;  potrafi  
generować  i  realizować  oryginalne  pomysły,  które  są  motorem jej  działania. 
Tworzy  samodzielnie,  a  rezultaty  tej  twórczości  nie  są  przeróbką  czy 
naśladownictwem.  Ma  wenę  i  pasję  twórczą,  wie  co  ma  robić  i  nie  ulega 
wpływom; kreatywności więc często towarzyszy asertywność. Ktoś reaktywny 
to taki, który myśli posługując się ustalonymi wzorcami i algorytmami, według 
których został zaprogramowany. Jego stan psychiczny zależy w dużej mierze od 
tego,  co  się  dzieje  poza  nim samym,  a  motorem jego  działania  są  bodźce  i  
okoliczności zewnętrzne, na które w taki czy inny sposób reaguje. Reaktywności 
czasem  towarzyszy  niezdecydowanie,  zwłaszcza  wtedy,  gdy  zabraknie 
właściwego szablonu do zastosowania w danej sytuacji.

975 Słowo reaktywność ma wiele znaczeń, z których tylko jedno jest tu używane.
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Nie można powiedzieć, że osoba reaktywna jest całkowicie pozbawiona 
możliwości decyzyjnych, ale jej wolność w tym względzie jest w mniejszym lub 
większym stopniu ograniczona do wyboru określonych odpowiedzi na to co jej  
się przydarza, nierzadko z góry ustalonych, szablonowych. Ktoś reaktywny ma 
więc  swobodę  znacznie  ograniczoną  przez  swoje  zalgorytmizowane  reakcje. 
Gdy  brakuje  algorytmów,  osoba  reaktywna  usiłuje  je  znaleźć  i  dopasować, 
jednak niekiedy,  gdy się  to nie  udaje,  pozostają  jej  wówczas tylko  działania 
losowe.  Kreatywność,  której  źródłem jest  twórcze myślenie,  nie  ma żadnych 
ograniczeń  zewnętrznych.  Jedyną  przeszkodą  może  być  brak  fizycznej  
możliwości  realizacji  pomysłu w danym miejscu i  czasie. Leonardo da Vinci  
opisał wiele dokonanych przez siebie wynalazków, których części za życia nie  
był w stanie zrealizować (np. maszyn latających), ale które stały się inspiracją  
dla późniejszych osiągnięć innych twórców.  Ale nawet wtedy można by było 
napisać powieść w stylu „fantasy” lub „science-fiction”, w której  te pomysły 
funkcjonowałyby  bez  przeszkód  w literackiej  fikcji.  Tak  czynił  na  przykład 
obdarzony wybitnie kreatywnym umysłem polski pisarz – Stanisław Lem.

Kreatywność może dotyczyć nie tylko wynalazków i innych dokonań, 
ale i całego życia. Wieść życie kreatywne, to znaczy wieść życie oryginalne i  
swobodne, wolne od zewnętrznych uwarunkowań i przymusów.  Kreatywność 
jest  więc  przejawem  pełnej  wolności,  podczas  gdy  reaktywność  jest  jej 
stłumionym,  zredukowanym  i  niepełnowartościowym  substytutem.  Działanie 
kreatywności  jest  oparte  na  energii  miłości,  albowiem pasja  twórcza  jest 
niczym innym jak przejawem miłości do tworzenia.

Wolność w chrześcijaństwie

Wolność  w  przeważającej  większości  wyznań  chrześcijańskich  ma 
doniosłe znaczenie, ponieważ to człowiek przez swoje wolne wybory decyduje 
o swoim losie po śmierci. Nadużycie przez ludzi wolności prowadzi do grzechu, 
winy, kary i potępienia. Tylko kalwinizm głosi teorię predestynacji, zgodnie z  
którą koleje losu człowieka, w tym również jego zbawienie lub potępienie, są z 
góry ustalone przez Boga. 

Szczególnie w katolicyzmie wolność woli  jest mocno podkreślana, bo 
tylko  całkowita  wolność  pozwala  na  pełną  odpowiedzialność.  Według 
katolickiej dogmatyki grzechy są popełniane z wolnej i nieprzymuszonej woli, 
przez co można je karać bardzo surowo; w przypadku grzechów śmiertelnych – 
piekłem i wiecznym potępieniem. Gwarantem wolnej woli człowieka jest Bóg i  
stanowi  ona  jego  dar.  Ale  jest  tu  pewien  paradoks.  Człowiek,  pod  groźbą 
przerażającej,  bożej sprawiedliwości, może wykorzystać  ten dar tylko w taki 
sposób, aby przy tym nie sprzeciwić woli bożej,  co jego wolność stawia pod 
znakiem zapytania.  Sprzeczność polega na tym,  że z jednej  strony Bóg daje 
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człowiekowi  wolną  wolę,  ale  z  drugiej  strony  nie  chce  wziąć  za  to 
odpowiedzialności  i  uszanować  ludzkich,  wolnych  wyborów,  żądając 
wypełniania swojej woli i surowo karząc nieposłusznych. Cóż to więc za wolna 
wola,  jeśli   pod  groźbą  wiecznej  męki  w  piekle  jest  się  zobowiązanym  do 
wypełniania woli bożej? Taka teologia czyni z Boga obłudnika.

Wolność po niefizycznej stronie życia

Na pytanie, czym jest wolność po śmierci fizycznego ciała, różne religie 
odpowiadają w rozmaity sposób. Na ogół mówi się, że wolności nie uzyskuje 
się wtedy automatycznie, ale aby jej  dostąpić,  trzeba osiągnąć określony stan 
niefizycznego istnienia. W hinduizmie nazywa się on mukti i jest uwolnieniem 
od karmy i od sansary.  W buddyzmie jest  to nirwana,  która podobnie  jak w 
hinduizmie jest uwolnieniem od cyklu narodzin i śmierci oraz związanych z tym 
cierpień. Zgodnie z katolicką dogmatyką po śmierci wolni są tylko ci, którzy po 
cnotliwym życiu dostali się do raju, lub odpokutowali swoje winy w czyśćcu, z 
tym,  że  chrześcijański  raj  zawsze  był  pojmowany  bardziej  jako  miejsce 
niebiańskich rozkoszy niż jako miejsce pełni wolności. W przeciwieństwie do 
niebios, w piekle wolność w ogóle nie istnieje. Podobnie w islamie, tylko ci, 
którzy  dostali  się  do  raju,  mogą  liczyć  na  swobodę.  Jednak  we  wszystkich 
opisywanych niebiańskich stanach wciąż istnieje zależność od Boga, dlatego ta 
wolność nie jest i nigdy nie była uważana absolutną. Nawet w rajskim ogrodzie 
Edenu Adamowi  i  Ewie nie  wolno było  zrywać  owoców z drzewa poznania 
dobra i zła. Według Biblii, za złamanie tego zakazu zapłacili oni wygnaniem.

Religijne  pojmowanie  wolności  w życiu  po życiu  jest  często niezbyt 
jasne, ogólnikowe i niepełne. O wiele więcej można się dowiedzieć od badaczy 
tamtej strony życia, którzy posiedli  zdolność opuszczania swojego fizycznego 
ciała i mogli wszystko sprawdzić osobiście, lub od tych, którzy przeprowadzali  
badania  takich  ludzi.  Chociaż  nie  wszystkie  takie  doświadczenia  są  w pełni  
powtarzalne  i  przynoszą jednakowe rezultaty,  to  jednak wyodrębniono wiele 
elementów  wspólnych.   W  tym  miejscu  przedstawiono  krótką  kompilację 
opisanych  w  kilku  książkach,  wybranych   badań  i  doświadczeń  różnych 
autorów, których wyniki są zgodne lub bardzo podobne. 

Z badań tych można wnioskować, że nie wszyscy po śmierci  od razu 
odczuwają  większą  wolność.  Zależy  to  od  ich  stanu  umysłu  w  chwili 
opuszczania  ciała.  Ateiści  często  przez  pewien  czas  nie  wierzą,  że  umarli,  
dopóki im ktoś „po tamtej  stronie” w sposób niezbity tego nie udowodni. Ci,  
którzy zginęli śmiercią nagłą i niespodziewaną, mogą doświadczać przez jakiś 
czas zamętu, nie zdając sobie sprawy, co się z nimi naprawdę stało. Samobójcy,  
którzy targnęli się na życie pod wpływem silnych, destruktywnych emocji, od 
których chcieliby w ten sposób uciec, mogą po śmierci przenieść te emocje ze 
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świata fizycznego na „tamtą stronę” i zostać przez nie przytłoczeni, zniewoleni i 
otumanieni.  Niektórzy  nałogowi  alkoholicy  nierzadko  przenoszą  swój 
alkoholowy głód do świata niefizycznego i wtedy ich głównym pragnieniem po 
tamtej  stronie  staje  się  odczuwanie  alkoholowego  rauszu.  Nie  mając  jednak 
fizycznego ciała, nie mogą się odurzyć w taki sposób i tak mocno, aby uzyskać  
całkowite zadowolenie, jakiego doświadczali za życia. Niekiedy próbują poczuć 
stan alkoholowego podniecenia skupiając się na doznaniach żyjących pijaków, 
ale  z  marnym  rezultatem.  Niektórzy  seksoholicy  pragną  po  śmierci  nadal 
doświadczać seksualnych  uniesień w taki  sposób,  w jaki  czynili  to za życia, 
usiłując się jakoś zaspokoić, ale zwykle bez pełnej satysfakcji. 

Wielu zmarłych przenosi się do pewnego miejsca w zaświatach, które 
Raymond  Moody nazywał  „królestwem otępiałych  duchów”,  a  które  Robert 
Monroe, Bruce Moen i inni badacze związani z Monroe Institute  określali jako 
„poziom 23”. Niektórzy stan, w którym ci zmarli się wtedy znajdują, nazywają 
„snem pośmiertnym”. Pozostają oni tam tylko przez pewien czas, po czym czy 
prędzej  czy później  zostają  uwolnieni  i  przenoszą się do wyższych obszarów 
rzeczywistości  niefizycznej,  w  których  myślą  już  jasno.  Niejednokrotnie 
przechodzącym  na  tamtą  stronę  ludziom przychodzą  z  pomocą  inni,  którzy 
wcześniej  zmarli,  pomagając  przywrócić  pełnię  świadomości  ich  umysłom, 
wyjaśniając  wszelkie  wątpliwości  i  przeprowadzając  ich  przez  obszary,  w 
których mogliby utknąć. Często takie osoby łączyła za życia miłość.

Tak więc niekiedy zdarza się, że zmarli mogą przez pewien czas mieć 
bardzo  zawężoną  świadomość,  co  w  dużym stopniu  ogranicza  ich  wolność.  
Ograniczenie  swobody  może  być  wywołane  nie  tylko  pośmiertnym 
zamroczeniem,  ale  również  przekonaniami  jakie  przejawiali  za  życia  i  które 
przenieśli wraz ze swoją śmiercią w zaświaty.  Jednak czy prędzej czy później  
następuje przebudzenie i ich świadomość  rozszerza się. Niektórzy w ogóle nie 
doświadczają  snu  pośmiertnego  i  osiągają  stan  pełnej  świadomości  niemal  
natychmiast  po  zgonie.  Wtedy  zaczynają  się  czuć  bardziej  wolni  niż  za 
fizycznego życia. Zdają sobie sprawę, że żyjąc w ciele byli w nim uwięzieni i 
doświadczali  wielu  ograniczeń,  których  teraz  już  nie  ma.  Mogą  się 
przemieszczać szybciej  niż światło i odwiedzać różne ciekawe miejsca, mogą 
powiększać swoją wiedzę, mogą tworzyć to co pomyślą,  a nawet wykreować 
całe swoje otoczenie, mogą kontaktować się i wymieniać informację z innymi,  
mogą  grupować  się  z  tymi,  którzy myślą  podobnie  jak  oni  i  mają  podobne 
przekonania,  mogą dzielić  się  swoją  energią  z innymi  i  wymieniać  ją,  mogą 
połączyć  na  stałe  swoją  energię  z  innymi  podobnymi  energiami  i  utworzyć 
większą całość o większych możliwościach, mogą wybrać pełne zjednoczenie z 
najwyższą rzeczywistością  lub wreszcie mogą powrócić do świata materii  by 
ponownie inkarnować się w nowym ciele. Gama możliwości wyboru jest dużo 
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większa  niż  za  życia,  przez  co  doświadczają  znacznie  więcej  wolności,  co 
przynosi im wielką radość. 

W świecie  niefizycznym każda  istota  doświadcza  pełnej  wolności 
decyzyjnej;  jej  wolna  wola  jest  całkowicie  uznawana  i  absolutnie 
respektowana.  Jednym  z  podstawowych,  istniejących  w  tym  świecie  praw 
współistnienia jest to, że nie wolno nikogo do niczego zmuszać. Każdy bytuje w 
nim tak jak chce i  to jest mu w pełni zagwarantowane. Wszyscy mają zatem 
nieograniczoną swobodę wyboru w zakresie tego, co mogą wybrać. Jednak nie  
wszyscy mogą wszystko wybierać. Pole wyboru dla wielu jest w różnym stopniu 
ograniczone na co najmniej dwa sposoby. Jest to ograniczenie informacyjne i 
energetyczne.

To  pierwsze  limitowanie  wolności  polega  na  tym,  że  chociaż 
wewnętrzna  wolność  myślenia  jest  nieograniczona,  to  jednak  nie  możemy 
pomyśleć o tym, czego nie jesteśmy świadomi. Prawdziwym celem duchowym 
jest  więc  rozszerzanie  świadomości,  poprzez powiększanie  zawartego w niej 
ładunku informacji.  Im bardziej  informacyjnie  złożona jest  świadomość,  tym 
więcej może sobie wyobrazić i tym więcej nowych rzeczy może wymyślić. W 
świecie ducha jest to bezcenne, bo tam myśl ma siłę twórczą, która manifestuje 
się w sposób natychmiastowy.  Zatem im więcej  możemy tam pomyśleć,  tym 
więcej możemy tam stworzyć. Im więcej możemy stworzyć, tym więcej mamy 
wolności.  W  świecie  materii  ta  prawidłowość  jest  zamazana,  ponieważ  nie 
wszystkie  zamysły  można  zrealizować,  a  nawet  te,  które  są  wykonalne, 
urzeczywistniają się dopiero po pewnym czasie.  

W  zaświatach  bardzo  ważne  jest  zatem  posiadanie  wiedzy  i 
pogłębianie jej zasobów, bo zwiększa to naszą wolność kreacyjną. Mamy tam 
co prawda dostęp do wszechwiedzy976, ale żeby z niego skutecznie skorzystać, 
trzeba  wiedzieć,  czego  szukać.  W  magazynie  wszechwiedzy  jest  bowiem 
mnóstwo informacji o rzeczach, o których nie mamy zielonego pojęcia. Jeśli nie 
wiemy,  czego mamy szukać, to nigdy tego nie znajdziemy.  Ponadto jest  tam 
dużo wiedzy teoretycznej,  a  każda dusza pragnie również doświadczenia.  To 
dzięki niemu nasze abstrakcyjne pojmowanie siebie możemy urzeczywistnić  we 
wspaniałym i  ekscytującym przeżyciu.  Dlatego  dla duszy najcenniejsza jest 
wiedza  empiryczna.  To  ona  sprawia,  że  wiemy,  co  praktycznie  potrafimy 

976 Rzeczywistość niefizyczna jest wielopoziomowa. Na najwyższym poziomie, gdzie wszystkie  
istoty są zjednoczone, dostęp do wszechwiedzy jest pełny i natychmiastowy. Niepotrzebne jest 
tu nawet postrzeganie, bo wszystko jest od razu wiadome. Na niższych poziomach, na których 
wciąż ma znaczenie zdobywanie informacji i powiększanie jej zasobów, może dostęp ten być  
niecałkowity  i  w  mniejszym lub  większym  stopniu  limitowany.  Na  najniższym  poziomie 
(według nomenklatury Instytutu Monroe jest to poziom 23) takiego dostępu zdaje się w ogóle 
nie ma.
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myślą  stworzyć  i  w  jaki  sposób  możemy to  uczynić.  Jednym  ze  sposobów 
zdobywania takiej wiedzy jest życie w ciele fizycznym. Aby zapewnić wielość i 
różnorodność doświadczeń potrzebne jest wielokrotne powtarzanie tego życia, 
co nadaje głęboki sens reinkarnacji. 

Drugim  ograniczeniem  wolności w  zaświatach  są  zasoby 
energetyczne.  Limitują  one  rzeczywistą  aktywność  po  tamtej  stronie.  Na 
przykład aby się tam przemieszczać i  odwiedzać nie tylko różne interesujące  
miejsca ale nawet różne światy, potrzebna jest energia, którą trzeba na ten cel  
zużyć  i  której  zasoby  się  w  ten  sposób  pomniejszają.  Faktyczna  wolność  
mieszkańców tamtej strony życia jest zatem swobodą energetyczną, która zależy 
od tego, ile energii zdołali oni zgromadzić w sobie. Im więcej swojej własnej  
energii zmarli wnieśli w zaświaty, tym więcej wolności mogą tam doświadczyć.  
Jednak nawet gdyby mieli tej energii mało, nie muszą wieść  bytu statycznego,  
bo otrzymują ją za darmo dzięki tzw. „mostom energetycznym”. Są to jednak 
małe  dawki,  które  szybko  się  wyczerpują  i  chociaż  umożliwiają  w  miarę  
zadowalające bytowanie  w zaświatach,  nie pozwalają  na zbyt  wiele.  Aby po 
tamtej  stronie doświadczyć wielkiej,  satysfakcjonującej  wolności,  trzeba mieć 
dużo  energii.  Jednym  ze  skutecznych  sposobów  jej  pozyskiwania  jest  
doświadczenie życia w ciele fizycznym. Im bardziej dynamiczne, burzliwe jest 
to  życie,  tym więcej  w nim emocji,  a  tym samym tym więcej  kumuluje  się 
energii. Przez wielokrotne jego powtarzanie można zgromadzić tyle energii, aby 
nie  trzeba  było  mieć  już  jej  więcej.  Taka  istota  jest  już  maksymalnie 
naładowana i  nie musi  się już wcielać  – staje  się absolwentem977.  Wizualnie 
objawia  się  to  tym,  że  świeci  ona  niezwykle  silnym,  jaskrawym,  białym 
światłem. Robert Monroe napisał w jednej ze swoich książek, że ktoś, kto choć  
raz taką istotę spotkał, ma tylko jeden cel w życiu, aby stać się takim jak ona. 
Absolwent  doświadcza  bowiem  pełni  wolności,  nie  spotykanej  na  Ziemi  i 
niewyobrażalnej dla tego, kto jej nie doświadczył.

Powstaje  zasadnicze  pytanie:  Jakie  są  wzajemne  relacje  pomiędzy 
wolnością informacyjną i energetyczną? Informacja jako taka nie jest energią, 
ale jest z energią w jakiś sposób powiązana; niewątpliwie energia może być jej  
nośnikiem.  Być  może  informacja  może  również  wpływać  na  energię, 
kształtować ją i sterować jej przemianami. Czy więc wolność informacyjna jest 
zupełnie  czymś  innym niż  wolność  energetyczna?  A może  są  to  tylko  dwie 

977 Być  może  potrafi  ona  generować  własną  energię  i  dlatego  nie  musi  jej  już  pozyskiwać  z 
zewnątrz. Może właśnie na tym owo maksymalne naładowanie polega. Chodzi tu oczywiście o 
bycie absolwentem Ziemskiej Szkoły Życia, bo właśnie tego rodzaju szkołą wydaje się być  
sansara i związana z nią reinkarnacja. Określenie „absolwent” jest często używane w książkach 
Bruce'a Moena. 
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strony  tego  samego  medalu?  Odpowiedzi  na  te  pytania   trzeba  pozostawić 
wszystkim do odkrycia.

Wolność a prawa człowieka

Wolność  jest  obecnie  uważana  za  jedno  z  fundamentalnych  praw 
człowieka, podstawową normę wynikającą z samego faktu bycia człowiekiem; 
jest  ona,  obok  innych  praw  człowieka,  czymś  przyrodzonym,  naturalnym, 
powszechnym, niezbywalnym, nienaruszalnym i niepodzielnym. O naturalnych 
prawach jednostki wspomniano po raz pierwszy w Deklaracji Praw Człowieka i 
Obywatela  z  1789  roku,  która  była  dokumentem  programowym  rewolucji 
francuskiej.  Podstawa prawna dla ochrony praw człowieka została utworzona 
przez dwa dokumenty: Kartę Narodów Zjednoczonych podpisaną w 1945 roku 
przez  państwa  członkowskie  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  i 
Powszechną  Deklarację  Praw  Człowieka  uchwaloną  w  1948  roku  przez 
Zgromadzenie  Ogólne  ONZ.  Prawa  człowieka,  w  tym  również  prawo  do 
wolności,  nie  mają  jednak  charakteru  absolutnego  i  mogą  być  limitowane  z 
różnych powodów, na przykład ze względu na ochronę pewnych wartości lub 
zagrożenie wojenne. Zwykle ograniczenia te są formułowane w konstytucjach 
poszczególnych państw i doprecyzowywane w ustawach szczegółowych. Tylko 
wolności  od  tortur  i  niewolnictwa nie  można  zawęzić  w  żaden  sposób  – 
prawa te są uważane za absolutne. 

Wyróżnia  się  różne  rodzaje  wolności.  Możemy  mówić  o  wolności 
osobistej,  wolności  grupowej,  wolności  narodowej,  wolności  politycznej, 
wolnościach  obywatelskich,  wolności  słowa,  zgromadzeń,  zrzeszania  się, 
wolności mediów, wolności sumienia, wyznania, wolności gospodarczej, itp.

Wolność  osobista była  różnie  pojmowana  w  różnych  okresach 
historycznych.  Dawniej  ludzi  najczęściej  dzielono  na  różne  kategorie  (klasy 
społeczne,  stany,  kasty,  itp.)  i  ich  prawa,  a  tym  samym  zakresy  wolności,  
zależały  od  przynależności  do  określonej  kategorii.  Określone  przywileje 
zwiększające obszar wolności wynikały najczęściej z samego faktu urodzenia w 
rodzinie  należącej  do  określonej  warstwy społecznej,  były  również  niekiedy 
nadawane. Niewolnictwo, tak powszechne w starożytności, pozostawiało bardzo 
niewiele  wolności  osobistej.  Poddaństwo  chłopów  w  okresie  feudalizmu 
również w znaczny sposób ograniczało ich wolność. Podział na klasy społeczne 
zawsze różnicował prawa możliwości przedstawicieli tych klas, wpływając tym 
samym na zakres ich osobistych swobód. Nierówności praw mężczyzn i kobiet  
również  ograniczały  obszar  wolności  tych  ostatnich,  na  przykład  zmuszając 
kobiety do  zawierania  małżeństw zgodnie  z wolą  ich  rodzin,  traktując  je  po 
ślubie jako swojego rodzaju własność ich mężów lub nie pozwalając na udział 
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w niektórych akcjach społecznych i politycznych, chociażby na uczestnictwo w 
wyborach.

Nierówności  społeczne,  a  w  konsekwencji  zróżnicowane  zakresy 
wolności mocno ograniczające swobodę dla  pewnych grup ludzi, wciąż istnieją  
i przejawiają się na przykład w niektórych systemach społeczno-politycznych, 
zwyczajach,  a  nawet  nakazach  religijnych.  Jednak  obecnie,  w  tak  zwanych 
ustrojach demokratycznych, wolność osobista jest podstawą ich istnienia i bywa 
zwykle  definiowana  jako niezależne od  płci,  pochodzenia  i  stanu  posiadania 
prawo członka danej społeczności, w tym obywatela określonego państwa, do 
swobodnego przemieszczania się z miejsca na miejsce, pozwolenie na czynienie 
wszystkiego  tego,  co  nie  jest  zabronione  konstytucją  i  opartym  na  niej 
ustawodawstwem i prawo niepodlegania uwięzieniu bez wyroku sadu. 

W przypadku wolności grupowych, największe znaczenie, zwłaszcza dla 
Polaków,  tak  bardzo  doświadczonych  zaborami,  wojenną  okupacją  i 
późniejszym komunistycznym zniewoleniem,  ma  wolność narodowa.  Jest to 
niepodległość,  suwerenność,  niezależność  jednego  państwa  od  innych 
państw,  zarówno w kwestiach wewnętrznych jak i  stosunkach zewnętrznych,  
międzynarodowych.

Wolność  słowa,  inaczej  mówiąc  wolność  informacyjna,  jest 
podstawowym  prawem  człowieka  dotyczącym  swobody  obiegu  informacji. 
Chodzi tu o to, że każda jednostka ma prawo nie tylko do wolności posiadania 
poglądów i przekonań, ale również do nieskrępowanej swobody poszukiwania,  
pozyskiwania  i  rozpowszechniania  informacji  w  jakiekolwiek  formie  i  z 
wykorzystaniem  dowolnego  środka  przekazu.  Nie  jest  to  jednak  prawo 
absolutne i może podlegać różnym ograniczeniom, motywowanym na przykład 
ochroną praw innych osób, ochroną porządku publicznego, zdrowia, moralności, 
bezpieczeństwa narodowego, itp.   Wolność słowa obejmuje nie tylko jednostki, 
ale  i  instytucje  –  środki  masowego  przekazu  takie  jak  na  przykład  radio, 
telewizja, media internetowe, itp.

Wolność  sumienia (wyznania)  jest  również  podstawowym  prawem 
człowieka,  zgodnie  z  którym  każda  osoba  ma  prawo  wyboru   określonego 
światopoglądu  i  przyjmowania,  wyznawania  oraz  zmiany  określonej  religii. 
Prawo to  dotyczy również  indywidualnego  bądź  zbiorowego manifestowania 
swoich przekonań poprzez nauczanie,  kultywowanie  praktyk religijnych,  oraz 
uczestnictwo w obrzędach. Wolność ta gwarantuje również rodzicom prawo do 
wychowywania  dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dotyczy ona również 
tego, że nikt nie może być zmuszany do ujawniania swojego światopoglądu lub 
przekonań  religijnych,  ani  też  do  uczestniczenia  lub  nieuczestniczenia  w 
praktykach  religijnych.  Wolność  sumienia  gwarantuje  również  prawo  do 
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tworzenia  społeczności  religijnych  i  związków  wyznaniowych,  do  ich 
swobodnego działania  oraz do ich równouprawnienia.  Podobnie  jak wolność 
słowa,  wolność  sumienia  może  być  z  takich  samych  powodów  ustawowo 
ograniczana.  

Wolność  zgromadzeń jest  swobodą  obywatelską  polegającą  na 
uprawnieniu do gromadzenia się ludzi w celu publicznego wyrażenia swojego 
zdania  na określony temat.  Prawo do zgromadzeń popiera  i  chroni  pluralizm 
myśli  i  poglądów społeczeństw.  Nakłada  ono  na  organy państwa  obowiązek 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób biorących udział w demonstracji.  
Tak  samo  jak  poprzednie  wolności  podlega  ograniczeniom  określonym  w 
ustawach.

Wolność  zrzeszania  się dotyczy  prawa  do  stowarzyszania  się  w 
dowolne organizacje społeczne. Jest ona jednym z filarów demokracji, stanowi 
praktyczny  wyraz  jej  funkcjonowania  i  jest  gwarantowana  w  dokumentach 
wszystkich państw demokratycznych, a także w dokumentach międzynarodowej 
ochrony  praw  człowieka.  Jednym  z  najważniejszych  wyrazów  wolności 
zrzeszania się jest  prawo do swobodnego tworzenia związków zawodowych i 
partii  politycznych.  W  większości  dokumentów  prawnych  państw 
demokratycznych  zakazuje  się  jedynie  tworzenia  takich  partii  politycznych  i  
organizacji, które w swoich programach używają totalitarnych metod działania 
faszyzmu,  nazizmu  i  komunizmu.  Nie  pozwala  się  też  na  tworzenie  i 
funkcjonowanie  tego  rodzaju  ugrupowań,  które  szerzą  nienawiść  rasową  i 
propagują przemoc.

Wolność  gospodarcza jest  to  swoboda  podejmowania  działalności 
gospodarczej wolna od ingerencji państwa. Ten rodzaj wolności zależy mocno 
od  ustroju  politycznego  danego  kraju  i  jest  największy  w  tzw.  gospodarce 
wolnorynkowej, a najmniejszy w gospodarce planowej. Ingerencji państwa nie 
da  się  całkowicie  uniknąć,  chociażby ze względu na  podatki,  cła  i  monopol 
państwowy  w  niektórych  dziedzinach  ekonomiki.  Pewne  rodzaje  społecznej 
aktywności,  jak  na  przykład  badania  naukowe,  sądownictwo,  system 
powszechnej edukacji czy obrona narodowa nie podlegają gospodarce rynkowej 
ani  działaniu  konkurencji,  nie  przynoszą  dochodu  i  muszą  być  przedmiotem 
działalności  instytucji  publicznych.  Tego rodzaju  działalność powinna  być  w 
jakiś  sposób  programowana  i  sterowana,  bowiem  wolny  rynek  nie  zawsze 
doprowadzi  do  powstania  niektórych  dóbr,  zarówno  materialnych  jak  i  
niematerialnych, które są korzystne i potrzebne dla całego społeczeństwa. Może 
on również prowadzić do nadprodukcji  rzeczy zbytecznych,  których potrzebę 
posiadania  wmówiono  społeczeństwu  poprzez  intensywną  reklamę.  Zatem 
nawet  w  ustrojach  najbardziej  liberalnych  pod  względem  ekonomicznym, 
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gospodarka  musi  być  do  pewnego  stopnia  planowana  i  regulowana  przez 
państwo, ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne.  

Polska  po  przemianach  ustrojowych  związanych  z  upadkiem 
komunizmu  przyjęła  system  ekonomiczny  oparty  na  gospodarce 
wolnorynkowej,  oczywiście  z  określonymi  prawnymi  ograniczeniami.  Jako 
członek Unii  Europejskiej  zgodziła  się  też  na  przestrzeganie  pewnych  reguł 
obowiązujących  na  jej  rynku  wewnętrznym,  które  są  określane  jako  „cztery 
wolności”.  Są  to:  wolność  przepływu  towarów,  wolność  przepływu  usług, 
wolność przepływu kapitału i wolność ruchu osobowego. 

Wolności obywatelskie wynikające z praw człowieka są zapewnione, 
przynajmniej  teoretycznie,  w prawodawstwie  wielu  krajów świata,  chociaż z 
praktyką  bywa  czasem  nieco  gorzej.  Tylko  w  niektórych  państwach 
totalitarnych, dyktaturach lub państwach wyznaniowych tego rodzaju swobody 
są  w mniejszym lub  większym stopniu  (a  w  niektórych  przypadkach  nawet  
bardzo)   ograniczane.  W  Polsce  wolność  człowieka  jest  zagwarantowana 
Konstytucją, przede wszystkim w artykule 31:

„Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie  
wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw  
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne  
w  demokratycznym  państwie  dla  jego  bezpieczeństwa  lub  porządku  
publicznego,  bądź  dla  ochrony  środowiska,  zdrowia  i  moralności  
publicznej,  albo  wolności  i  praw  innych  osób.  Ograniczenia  te  nie  
mogą naruszać istoty wolności i praw”.

Poczucie wolności

Dla  wielu  ludzi  od  samego  obiektywnego  faktu  istnienia  jakichś 
formalnych, prawnych lub fizycznych ograniczeń, czyli od ustanowionego dla 
nich  zakresu  wolności,  ważniejsza  jest  świadomość  tych  ograniczeń,  która 
wyznacza ich poczucie wolności. Otaczającą ich rzeczywistość postrzegają oni  
w mniejszym lub większym stopniu subiektywnie, często każdy trochę inaczej. 
W tym sensie wolność można więc traktować jako coś relatywnego. Są osoby, 
które  akceptują  pewne  ograniczenia,  z  którymi  inne  osoby  nie  mogą  się 
pogodzić.  Pewne jednostki  wolą  mniejszy zakres  wolności  za  cenę  pewnych 
korzyści,  a  dla  innych najwyższy priorytet  ma fizyczna  swoboda.  Wyraża  to 
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fragment  bajki  Pies  i  wilk,  którą  napisał  Jean  de  La  Fontaine,  prezentujący 
punkt widzenia wilka: 

„Lepszy na wolności kęsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki”978. 

Podobny  dylemat  zawarty  jest  w  wierszu  Ignacego  Krasickiego  Ptaszki  w 
klatce:

„Czegoż płaczesz? — staremu mówił czyżyk młody —
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody.
Tyś w niej zroǳon — rzekł stary — przeto ci wybaczę; 
Jam był wolny, dziś w klatce — i dlatego płaczę”.

Jak widać, w kwestii wolności najważniejsza jest zmiana. Ktoś, kto był wolny i  
został  uwięziony  może  mieć  duże  poczucie  zniewolenia  i  stać  się  bardzo 
nieszczęśliwy.  Może  być  i  odwrotnie  –  poszerzenie  zakresu  swobody  może 
owocować szczęściem, radością i intensywnym poczuciem wolności. Jednak nie 
zawsze  tak  jest.  Większa  wolność  może  przynieść  większą  niepewność,  a 
niektórzy cenią sobie najbardziej  stabilizację, która uwalnia ich od wszelkich 
lęków i obaw. Dla takich ludzi priorytetem jest nie tyle wolność, co poczucie 
bezpieczeństwa.

Poczucie  wolności  nie  zawsze  ma  związek  z  zakresem  wolności. 
Niewolnik  mający  dobrego  i  sprawiedliwego  pana  może  się  czuć  bardziej 
wolny,  niż  przygnieciony  swoją  wolnością  egzystencjalista.  Innymi  słowy, 
przyglądając  się  pojęciu  wolności  z  określonego  punktu  widzenia  można 
powiedzieć, że wolnością jest to, co kto uważa za wolność. Smak wolności dla 
każdego może być trochę inny.

Wolność a odpowiedzialność

Wolność można wykorzystywać w rozmaity sposób, tak jak nóż, który 
daje się użyć zarówno do ukrojenia chleba, jak i  do zabicia kogoś innego. Z 
wolności można więc zrobić różny użytek. Można realizować wszystkie swoje 
głupie i szkodliwe zachcianki lub wykorzystywać swoją wolność tylko do tego, 
co przynosi korzyść. Można zmierzać do własnego dobra kosztem dobra innych,  
można  też  dbać  o  dobro  wspólne.  Można  z własnej  i  nieprzymuszonej  woli 
zrezygnować z własnej wolności i oddać się w niewolę nałogu lub szkodliwego 
przyzwyczajenia, destruktywnego myślenia, niewolę zgubnych uczuć i emocji – 

978 Bajkę tę tłumaczył Adam Mickiewicz.
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strachu, złości, nienawiści, zazdrości i zawiści. Wyrażają to słowa zapisane w 
Pierwszym Liście do Koryntian:

  „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi  
wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę”.979

Istotnie, można wykorzystać cały dostępny zakres swojej wolności, ale 
można  też  z  niego  wybrać  tylko  tę  część,  której  użycie  jest  pożyteczne  i 
przynosi jakieś dobro. Wolność może być środkiem do realizacji określonych 
celów,  ale  nie  może  być  sama  w  sobie  celem  nadrzędnym.  Amerykanie 
chełpią się swoją wolnością i  są z niej  dumni,  uważając ją  za najważniejszy 
składnik  swojego  ustroju  politycznego.  Jakże  często  na  różnych  filmach 
amerykańskich i w różnych wypowiedziach Amerykanów na żywo wciąż można 
usłyszeć słowa: „To wolny kraj”.  Jeśli jednak prawo do posiadania i noszenia 
broni uważają oni za jeden z najważniejszych dla nich przejawów wolności, to 
pojmują tę wolność błędnie. Wskutek istnienia i utrzymywania tego prawa giną 
ludzie, w tym uczniowie w szkołach. To nie jest  prawdziwa wolność,  jest  to 
raczej karykatura wolności, a może nawet kpina z wolności.

Wolność wykorzystywana  do  czynienia  szkodliwych  rzeczy jest  jej 
nadużyciem,  jest  samowolą.  Indywidualnych  przypadków samowoli  jest  tak 
wiele,  że  każdy konkretny  przykład  wywołałby  wrażenie  zawężania  tematu. 
Przykładem zbiorowego, ewidentnego nadużycia swobody była  złota wolność 
szlachecka  w  dawnej  Polsce.  Wiemy  do  czego  w  końcu  doprowadziły 
nadmiernie  przywileje  i  nieograniczona  swoboda  polskiej  szlachty w XVI  – 
XVIII wieku, a zwłaszcza liberum veto.

Żadna,  nawet  najwznioślej  określona  wolność  nie  może  w hierarchii 
wartości  stać  na  samym szczycie.  Są wartości  od  niej  wyższe.  Po  pierwsze, 
wszelkie  decyzje  powinny  w  jakimś  stopniu  uwzględniać  aspekt  miłości 
bezwarunkowej.  Szczególnie  te  najważniejsze,  najbardziej  doniosłe  wybory 
muszą zawierać w sobie odpowiedź na pytanie: „Jak w tej sytuacji postąpiłaby  
miłość?”  Po  drugie, odpowiedzialność  wymaga  rozważnego  myślenia  i 
przewidywania  skutków  podejmowanych  decyzji.  Z  tego  powodu  wolność 
powinna być oparta na mądrości i wówczas oznacza samokontrolę. Nie jest 
wtedy tylko możliwością każdego wyboru, ale przede wszystkim umiejętnością 
wyboru optymalnego, który buduje, a nie rujnuje, który tworzy jakieś dobro, a 
nie sieje wokół zniszczenie, który nie szkodzi, ale przynosi największy możliwy 
pożytek. Mówi o tym inny fragment Pierwszego Listu do Koryntian:

979 1 Kor 6, 12.



927

„Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi  korzyść.  Wszystko wolno,  
ale nie wszystko buduje”980.

Oczywiście  miłość  bezwarunkowa  i  mądrość  nie  wykluczają  się  nawzajem, 
stanowią tylko uczuciowy i intelektualny aspekt tego samego i się obopólnie  
uzupełniają. Upraszczając, można by powiedzieć, że nie ma prawdziwej, czystej  
miłości  bez  mądrości  i  nie  ma  prawdziwej  mądrości  bez  miłości981.  Obie  te 
cechy ludzkiej psychiki muszą się dostrzegać, szanować i dopełniać.

Każdy  poczytalny  człowiek  powinien  odpowiadać  za  swoje  wolne 
wybory.  Nie  może  być  więc wolności  bez  odpowiedzialności. Wszyscy 
podejmując  określone  decyzje  muszą brać za to  na siebie  odpowiedzialność, 
oraz w razie czego ponosić odpowiedzialność za skutki ich realizacji.  Dotyczy 
to zarówno kwestii moralnych jak i prawnych.  Wolność nigdy nie może być 
usprawiedliwieniem dla niegodziwości ani dla bezkarności.

Wolność wzajemna

Alexis de Tocqueville napisał, że „Wolność człowieka kończy się tam,  
gdzie  zaczyna  się  wolność  drugiego  człowieka”.  Słowa  te  można  różnie 
interpretować.  Od  strony psychologicznej  najczęściej  rozumie  się  je  tak,  że 
każdy  wyznacza  sobie  granice  swojej  ludzkiej  psychiki  i  broni  ich  przed 
naruszeniem  przez  innych.  Istotnie,  tworząc  relacje  z  innymi,  często 
przekraczamy te granice. Jednak w cytowanym zdaniu nie mówi się o barierach 
psychologicznych, ale o ograniczaniu wolności w ogólnym sensie, więc można 
również tą wypowiedź rozumieć znacznie szerzej.  Chodzi o to, że w zakresie 
wolności  każdego  człowieka  mieści  się  możliwość  ograniczania  wolności 
innych ludzi, że wykorzystując wolność własną można naruszać cudzą swobodę, 
a  nawet  jej  innych  ludzi  pozbawiać.  Jest  to  sprzeczne  z  demokratycznymi 
ideałami  wolności,  która  głosi  jej  równość  dla  wszystkich,  dlatego  granice 
swobody powinny zawsze być tak ustawione, aby ludzie ich sobie nawzajem nie 
blokowali.   Trafnym przykładem jest  tu  wiersz  Aleksandra  Fredry „Paweł  i  
Gaweł”: 

''Paweł  i Gaweł w jednym stali domu,
Paweł na górze, a Gaweł na dole;

Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,
Gaweł najdziksze wymyślał swawole.

Ciągle polował po swoim pokoju:
To pies, to zając - między stoły, stołki

980 1 Kor 10, 23.
981 Jednak to miłość jest wszystkim co istnieje.
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Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.
Znosił to Paweł, nareszcie nie może;
Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:

„Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,
Bo mi na górze szyby z okien lecą”.
A na to Gaweł: „Wolnoć, Tomku, 

W swoim domku”.
Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,
Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.

Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,
A tu z powały coś mu na nos kapie.
Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.

Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę
I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie,

A Paweł z wędką siedzi na komodzie.
„Co waćpan robisz?” „Ryby sobie łowię”.
„Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!”

A Paweł na to: „Wolnoć, Tomku
W swoim domku”.

Z tej to powiastki morał w tym sposobie:
Jak ty komu, tak on tobie''.

W puencie wiersza nie chodzi o uwypuklanie zasady „oko za oko, ząb 
za  ząb”,  ma  ona  przede  wszystkim  pewien  walor  dydaktyczny.  Gaweł, 
przypisując  sobie  prawo  do  spełniania  wszystkich  zachcianek,  pod  hasłem 
„Wolnoć,  Tomku,  w  swoim  domku”  nadużywał  swojej  swobody,  naruszając 
prawo  Pawła  do  ciszy  i  spokoju,  przez  co  mocno  ograniczył  jego  wolność 
osobistą.  Paweł  zrewanżował  mu  się  tym samym,  uświadamiając  mu  w  ten 
sposób, że takie naruszanie granic wolności do niczego dobrego nie prowadzi, i 
że te granice trzeba wzajemnie je respektować i szanować982. Niestety, niektórzy 
są tak bezrozumni, tak zaślepieni i tak zapatrzeni w siebie, że nie zdają sobie 
sprawy, iż szkodzą innym i dopiero jeśli sami tego rodzaju szkody doświadczą, 
czasem zaczyna coś do nich docierać. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że 
nadużywając  naszej  wolności  i  przekraczając  jej  granice,  możemy 
ograniczać wolność innym, a nawet ich krzywdzić. Tego robić nie wolno!

982 Taka sytuacja jest często spotykana również w dzisiejszych czasach. Jakże często urządza się 
w wielorodzinnym bloku głośne, trwające do białego rana imprezy, nie dając innym spać lub 
hałasuje się pod blokiem w środku nocy.
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Nielimitowane korzystanie  z wolności  może prowadzić do naruszania 
jakiegoś dobra. Może być to dobro własne, dobro innego człowieka lub dobro 
wspólne.  Można  by  powiedzieć,  że  nałogowy palacz  narusza  dobro  własne, 
ponieważ naraża się na różne choroby z paleniem tytoniu związane, a zwłaszcza 
na raka płuc. Ale człowiek ten może mieć inaczej ustawioną hierarchię wartości  
i  cenić  sobie  bardziej  swobodę  oddawania  się  nałogom niż  własne  zdrowie. 
Taka postawa mieści się w granicach właściwie pojmowanej wolności i trzeba 
ją  uszanować,  albowiem każdy powinien  mieć  prawo do ryzyka,  a  nie  tylko 
kierowcy wyścigowi i himalaiści. Jeśli jednak nikotynowy nałogowiec zmusza 
do palenia  biernego innych,  to jest  to już niedopuszczalne i  dlatego słusznie 
ogranicza mu się prawo do palenia papierosów w miejscach publicznych. 

Swoboda jednostki kontra wolność zbiorowa

W kwestii tej istnieją dwa główne punkty widzenia. Szwajcarski pisarz i  
filozof  francuskiego  pochodzenia  Henri  Benjamin  Constant  de  Rebecque, 
uważany za jednego z ojców liberalizmu,  twierdził,  że  wolność  przysługuje 
przede  wszystkim  jednostce i  wyraża  się  w  jej  swobodach.  Jean  Jacques 
Rousseau,  którego Constant  uważał  za swojego ideowego przeciwnika,  głosił 
odwrotną  tezę,  że  wolność  winna  przysługiwać  zbiorowości.  Prawdziwa 
wolność  według  Rousseau  to  całkowite  oddanie  się  członka  społeczeństwa, 
wraz z wszystkimi jego prawami, całemu społeczeństwu. Wola jednostki musi 
być odzwierciedleniem woli powszechnej. Zakres wolności wyznacza jednostce 
panujący  nad  nią  ogół  –  lud,  naród  czy  klasa  społeczna.  Prawdziwym 
suwerenem jest  więc  zbiorowość,  a  jednostka  musi  się  jej  podporządkować. 
Podobne poglądy propagował później Karol Marks.

Nie  jest  całkiem jasne  co  Rousseau  miał  na  myśli,  mówiąc  o  woli 
powszechnej, dlatego jego teorie można by, przynajmniej częściowo, poddać w 
wątpliwość.  Bardziej  pojmowalne  jest  określenie  „dobro  ogółu”,  które 
skuteczniej  może  limitować  niezależność  jednostek,  ich  osobistą  swobodę,  a 
niekiedy nawet  ich  bezpieczeństwo.  W wojsku  od  dawna  znana  jest  zasada 
mniejszego zła, zgodnie z którą, aby uratować kompanię czy batalion, wysyła  
się  drużynę  na  pewną  śmierć.  Ale  nawet  wtedy,  gdy  zadanie  jest  typu 
„impossible mission”, zawsze istnieje jakaś, chociaż minimalna szansa, że ktoś 
się uratuje.  W lotnictwie japońskim podczas II Wojny Światowej takiej szansy 
dla kamikadze nie było i dlatego musiał on zginąć983.

983 Pytanie jest tylko takie, w jakim stopniu samobójstwo było jego indywidualną decyzją, a w 
jakim  stopniu  był  on  pod  presją  ideologii.  Nie  mniej  jednak  faktem  jest,  że  w  Japonii  
pozbawienie się życia może być uznane za oczekiwany czyn honorowy.
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Idea poświęcenia wolności, bezpieczeństwa czy nawet życia jednostki984 
dla dobra wspólnego jest znana od dawna. Często wypływa ona ze szlachetnych 
przesłanek i w konsekwencji prowadzi do heroicznych decyzji niektórych osób, 
które  dla  dobra  jakiejś  sprawy gotowe są  wiele  poświecić.   Trzeba  wielkiej 
odwagi  i  wielkiego  ducha,  aby  dobrowolnie  dać  się  uwięzić  w  obozie 
koncentracyjnym  w  Oświęcimiu,  jak  to  uczynił  rotmistrz  Pilecki.   Jednak 
najdonioślejszym i niedoścignionym przykładem jest to, co stało się z Jezusem,  
który mógł uniknąć tego wszystkiego, co go spotkało, a jednak zgodził się przez 
to przejść. 

Należy  również  zaznaczyć,  że  pomysł  ograniczania  wolności  dla 
wspólnego  budowania  i  wspólnych  korzyści  bywa  nadużywany.  Niestety,  w 
imię dobra ogółu można  manipulować ludźmi, ograniczając im wolność. Jest to 
w istocie jeden z najpopularniejszych sposobów jej limitowania. Powoływanie 
się na dobro wspólne jest dla wielu trudnym do zakwestionowania argumentem 
służącym podpieraniu swoich racji, nawet gdyby w rzeczywistości były błędne. 
W  istocie  argument  ten  często  zamyka  oponentom  usta,  zmuszając  ich  do 
milczenia, bo łatwiej jest zaatakować indywidualne poglądy konkretnych osób, 
aniżeli kwestionować powszechnie akceptowane i szanowane idee. Kogoś, kto 
nie chce uznać punktu widzenia zbiorowości i upiera się przy swoich własnych 
racjach, zawsze można oskarżyć o egoizm i aspołeczną postawę. To oczywiście 
wcale nie oznacza, że wspólny interes społeczny,  wspólny pożytek i wspólna 
pomyślność jest czymś mniej ważnym i wartościowym niż dobro indywidualne. 
Nie oznacza to również, że dobro wspólne jest zawsze najważniejsze. Prawda 
jest  taka, że  idea prymatu dobra zbiorowości  nad dobrem jednostkowym 
ma  swoje  dobre  i  złe  strony.  Wszystko  zależy  od  tego,  co  uznaje  się  za 
społecznie  wartościowe  do  tego  stopnia,  że  jednostka  powinna  w imię  tych 
wartości  ograniczyć  swoją  wolność.  Wszystko  zależy  również  od  tego,  czy 
jednostka  mając  świadomość  i  popierając  ideę  dobra  ogółu  w  konkretnej 
sprawie, sama zdecyduje się na jej rzecz ograniczyć swoją swobodę, czy też ta  
wolność zostanie jej  odebrana siłą.  Wszystko zależy także od tego,  czy ogół 
rozumie się jako sumę jednostek, przez co dobro wspólne jest tożsame z dobrem 
indywidualnym,  czy  też  jednostki  przeciwstawia  się  pozbawionym 
indywidualności, sztucznie wymyślonym i mającym absolutny priorytet  tworom 
kolektywnym, przez co dobro pojedynczych ludzi przestaje się liczyć. 

984 Prawo do życia jest fundamentalnym przejawem wolności jednostki.
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Wolność w praktyce działania państw demokratycznych

Relatywizm praw człowieka
Prawa człowieka, z których jednym z najważniejszych jest wolność, są 

w  teorii  popierane  przez  wszystkie  państwa  prawdziwie  demokratyczne985, 
niezależnie  od  tego,  jak  bardzo  liberalne  są  te  demokracje.  Państwa  te 
respektują Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ oraz wpisują pojęcie 
wolności  do  swoich  konstytucji  lub  innych  ustaw  mających  najwyższą  moc 
prawną. Problem w tym, że tego rodzaju akty prawne nigdy nie dają gwarancji 
absolutnych.  Z  jednej  strony  coś  obiecują  lub  coś  dają,  a  z  drugiej  strony 
stwarzają możliwość niedotrzymania tej obietnicy lub zabrania tego, co zostało 
dane.  Przykładem może  być  cytowany już  wcześniej  artykuł  31  Konstytucji  
Rzeczypospolitej Polskiej, który z jednej strony gwarantuje wszystkim wolność 
i obiecuje jej ochronę prawną, a z drugiej strony umożliwia zgodne z prawem 
złamanie  tych  gwarancji  z  takich  przyczyn,  jak  względy  bezpieczeństwa  i  
porządku  publicznego,  ochrona  środowiska,  kwestia  zdrowia  i  moralności 
publicznej  lub ze względu na wolności  i  prawa innych  osób.  Niestety,  są  to  
powody  tak  niejasne  i  ogólnikowe,  że  można  pod  nie  podciągnąć  niemal 
wszystko.  Oczywiście  zgodnie  z  prawem takiej  manipulacji  można  dokonać 
tylko na drodze ustawy, ale jeśli rząd dysponuje większością parlamentarną, to 
nie ma z tym większego problemu. Tak więc jedną ręką coś się daje, a drugą się 
odbiera, a przynajmniej stwarza się możliwość takiego odebrania.

To nie odnosi się  tylko do kwestii wolności i do polskiej konstytucji.  
Jest  to  powszechne  zjawisko w prawodawstwie  wszystkich  krajów i  dotyczy 
wielu spraw. Dlaczego tak się dzieje? Bo  żyjemy w świecie relatywnym, w 
którym nie jest możliwe spełnienie zasad absolutnych. Ustawa   zasadnicza 
usiłuje  zagwarantować  coś,  czego  zagwarantować  w  pełni  nie  może  i  stąd 
umieszcza  w  swojej  treści  wyjątki  pozwalające  na  złamanie  pozornie 
gwarantowanych reguł.  Aby uzasadnić taki  stan rzeczy mówi się,  że wyjątek 
potwierdza regułę, ale to nieprawda. Jeżeli są wyjątki, to reguły nie ma. 

Twórcy konstytucji  nie są w stanie wszystkiego przewidzieć, i dlatego 
jej  treść jest  zwykle bardzo ogólnikowa, a dopracowanie szczegółów zwalają  
oni na ustawy. Ta spychotechnika posuwa się jeszcze dalej. Twórcy ustaw też 
nie są w stanie wszystkiego przewidzieć, a praktyczną realizację  jej  zapisów 
zwalają na rząd, który ma opracować tak zwane akty wykonawcze. Akty te też  

985 Bywały  w  historii  i  są  nadal  obecne  państwa  totalitarne,  które  chciałyby  uchodzić  za 
demokratyczne.  Przykładem  był  narzucony  Polsce  po  II  Wojnie  Światowej  ustrój  
komunistyczny, który mimo swojego totalitaryzmu i silnego uzależnienia od ZSRR, ogłaszał 
się jako demokratyczny,  a w rzeczywistości wszystko w jego praktycznym funkcjonowaniu 
było uzależnione od PZPR i jej pierwszego sekretarza oraz od dyrektyw z Moskwy.
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bywają  niejasne,  dlatego  wszystko  w  końcu  opiera  się  na  urzędniczej 
interpretacji. Zatem to nie konstytucja ani nawet nie ustawa decyduje o tym, jak 
ma być naprawdę. Ostatecznie rozstrzygają o tym organa wykonawcze. Na ogół 
stosuje  się  przy  tym  w  praktyce  zasadę,  że  to  urzędnicza  wykładnia  aktu 
wykonawczego decyduje  o tym,  co  i  jak  ma być  wykonane,  dlatego nie  ma 
wtedy sensu powoływać się na konstytucję ani na ustawę, bo liczy się tylko to, 
co biuraliści sobie wymyślą i przeprowadzone zostanie tylko to, co postanowią. 
A więc w kwestii szczegółowych rozstrzygnięć, które zawsze miały w naszym 
kraju wyższy priorytet od praw ogólnych, decyduje biurokracja. 

Oczywiście ktoś mógłby zaoponować, że przecież władza wykonawcza 
musi  działać  zgodnie  z konstytucją  i  zgodnie z ustawą,  ale  często niejasne  i  
nieprecyzyjne zapisy w tych aktach prawnych dają tej władzy dużą dowolność i 
duże możliwości  zarządzenia  tego,  co ta władza chce zarządzić.  Rzecz jasna 
istnieje  coś takiego jak duch prawa, ale urzędnicy respektują  wyłącznie  jego 
literę i to swoiście zinterpretowaną. Można więc powątpiewać w to, że prawo 
daje  wystarczające  gwarancje  wolności  obywateli,  bowiem w mniejszym lub 
większym  stopniu  władza  ma  możliwości  stosowania  tego prawa  „po 
swojemu”. Czyli jak ktoś chce zbić psa, to kij zawsze się znajdzie.

Rzecz jasna w państwach demokratycznych spory pomiędzy rządzącymi 
i  obywatelami  rozstrzygają  wolne  i  niezawisłe  sądy,  chroniąc  ich  przed 
nadużyciem władzy. Zawsze można się więc odwołać od urzędniczych decyzji.  
Jednak  takie  zabezpieczenie  wolności  obywatelskich  działa  skutecznie  tylko 
wtedy, kiedy sądy są prawdziwie wolne i niezależne od wszelkich nacisków, co 
zwłaszcza  dotyczy  presji  wywieranej  przez  władzę  państwową.  Ale  czy 
niezawisłość wymiaru sprawiedliwości gdziekolwiek  w pełni istnieje?

Tyrania większości

W  demokratycznym  państwie  wolność  jednostek  może  być  mocno 
ograniczona  przez  coś,  co  zostało  określone  jako  tyrania  większości.  Tego 
rodzaju  stan  istnienia  i  funkcjonowania  władzy  reprezentującej  polityczną 
większość, która nie liczy się z mniejszościami, jest poważnym zagrożeniem dla 
swobody wszystkich  tych,  którzy się  z  tą  wolą  większości  nie  identyfikują. 
Chociaż dylemat tyranii większości był  już dostrzegany w starożytności, to w 
odniesieniu  do  nowożytnej  formy  demokracji  pierwszy  tę  kwestię  poruszył 
Alexis  de  Tocqueville,  który  rozważał  problem  demokracji  w  Ameryce.  
Twierdził on, że „ludzka wszechwładza zawsze niesie ze sobą ryzyko tyranii”. 
Przecież  w  demokracji  większość  dominuje nad  władzą  ustawodawczą  i 
przesądza o jej składzie i działaniu, decyduje również o funkcjonowaniu władzy 
wykonawczej,  dominuje  nad  wojskiem  i  ma  także  zawsze  jakiś  wpływ  na 
władzę  sądowniczą,  nawet  jeśli  uważana  jest  ona  za  niezawisłą.  Większość 
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poprzez  swoje  działania  propagandowe  kształtuje  również  opinię  publiczną. 
Dlatego też  Tocqueville  uważał,  że   „rządy  prawa  nie  są  gwarancją  przed  
tyrańską większością, lecz mogą skutkować tyranią praw”. Sądził też, że tyrania 
większości  w  demokracji  w  zasadzie  nie  różni  się  od  tyranii  jednostki  w 
monarchii. Istotnie, duża zbiorowość, będąc zgodna co do czegoś, myśli i działa 
tak jakby była jednostką, a syndrom grupowego myślenia często prowadzi do 
przekonania  o  doskonałości  i  o  nieomylności  podejmowanych  działań.  Jako 
przykład tyranii  większości  Tocqueville  podawał  to,  co się działo w Stanach  
Zjednoczonych,  które  z  jednej  strony  uważały  się  za  państwo  wysoce 
demokratyczne,  a  z  drugiej  strony  sankcjonowano  w  nim  niewolnictwo  i 
doprowadzono do eksterminacji Indian.  

Wszyscy,  którzy dostrzegają  możliwość  powstania  i  działania  tyranii 
większości, są zgodni, że może ona stanowić poważne zagrożenie dla ustroju 
demokratycznego, i że projektując taki ustrój należy się przed nią zabezpieczyć. 
Jednym  z  podstawowych  zabezpieczeń  byłoby  zagwarantowanie  mniejszości 
możliwości  przeciwstawienia  się  woli  większości,  np.  poprzez  prawo  do 
tworzenia opozycji, prawo do protestów, do strajku, itp. Zabezpieczeniem takim 
mógłby być także trójpodział władzy, zagwarantowanie podstawowych praw i 
wolności przed konstytucję, której nie można by było zbyt  łatwo i pochopnie 
zmienić, niezależna od władzy sądowa kontrola zgodności stanowionego prawa 
z ustawą zasadniczą,  weto  głowy państwa,  wymóg wyrażającej  się  wysokim 
procentem  kwalifikowanej  większości  przy  głosowaniach,  zwłaszcza  w 
sprawach kluczowych dla obywateli. W parlamentach dwuizbowych znaczenie 
miałoby również filtrujące działanie izby wyższej. Niestety, z przykrością trzeba 
stwierdzić, że takie zabezpieczenia nie zawsze są w pełni  skuteczne, a każda 
demokracja  zbyt  jednomyślna,  bez  wielości  i  różnorodności  poglądów  i 
punktów widzenia  oraz  bez  skutecznego systemu kontroli  działania  organów 
państwa,  może  nie  tylko  tłamsić  wolność  jednostki,  a  nawet  jest  w  stanie  
popełnić polityczne samobójstwo i w demokratyczny sposób przekształcić się w 
tyranię.

Reglamentacja wolności

Reglamentacja wolności jednostki występowała zawsze, we wszystkich 
systemach władzy i  ustrojach  politycznych,  szczególnie  w dawnych  czasach. 
Bywały  okresy  historyczne,  że  względnie  dużą  swobodą  mogły  się  cieszyć 
wybrane grupy społeczne lub nawet tylko wybrane jednostki,  a przeważająca 
większość ludzi miała jej  bardzo mało. Obecnie to zjawisko nadal występuje,  
nawet w państwach uznawanych za wysoce demokratyczne. Bo czymże jest na 
przykład  zakaz  jazdy samochodem bez  zapiętych  pasów bezpieczeństwa  lub 
kierowania  nim  bez  uprawnień,  zakaz  wstępu  do  lasu,  zakaz  kąpieli  w 
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określonym  miejscu,  zakaz  posiadania  określonych  substancji,  obowiązek 
uczestnictwa  w  spisie  powszechnym,  zakaz  fotografowania  określonych 
obiektów, czy zakaz odwiedzin chorych na oddziałach zakaźnych szpitali, jak 
nie reglamentacją wolności? 

Tego rodzaju  ograniczanie  wolności  jednostek ma uzasadnienie  tylko 
wtedy,  jeśli  jest  podyktowane  dobrem wspólnym.  To  jednak  nie  wystarczy. 
Musi  istnieć  niewspółmierna  dysproporcja  między  korzyścią  lub  szkodą  dla 
ogółu  a  korzyścią  lub  szkodą  dla  jednostki.  W  przeciwnym  razie  takie 
limitowanie wolności staje się tyranią większości. Na przykład musimy zakazać 
prowadzenia  samochodu  po  pijanemu,  bo  chociaż  nie  wszyscy  będący  pod 
wpływem  alkoholu  od  razu  powodowaliby  wypadki,  to  jednak  ryzyko 
tragicznych konsekwencji  takiego stanu rzeczy jest  zbyt   duże,  a wieloletnie  
doświadczenie  społeczeństw  wskazuje  na  to,  że  pijani  kierowcy  powodują 
bardzo  dużo  kolizji  z  ofiarami  śmiertelnymi.  Z  drugiej  strony  zakaz 
prowadzenia samochodu z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa nie jest oparty 
na takiej dysproporcji, bo kierowca z niezapiętymi pasami zagraża tylko sobie. 
Nie jest  on własnością  społeczeństwa i w kwestii  własnego i  tylko własnego 
bezpieczeństwa powinien sam decydować.

Niestety,  działania  współczesnych  rządów  często  prowadzą  do 
ograniczeń  wolności,  które  nie  są  uzasadnione  lub  są  niewystarczająco  lub 
nawet  fałszywie  uzasadnione  dobrem  społecznym.  Stało  się  to  zwłaszcza 
widoczne  po  atakach  na  World  Trade  Center,  gdzie  w  wielu  krajach,  a 
zwłaszcza w USA, dopuszczono naruszanie praw człowieka w odniesieniu do 
osób podejrzewanych o terroryzm986, a także, również pod pretekstem walki z 
terroryzmem,  umożliwiono  inwigilację  społeczeństwa  na  niespotykaną 
poprzednio skalę. Wolność ogranicza się również ze względów biznesowych, 
dla korzyści materialnych pewnych podmiotów gospodarczych, bo z jakiegoż to 
innego  powodu  zakazuje  się  w  Polsce  fotografowania  w  wielu  galeriach 
handlowych?  Tu przecież nie ma żadnego realnego dobra społecznego, które 
tłumaczyłoby takie ograniczanie wolności. Zakaz palenia marihuany, choć miał 
wiele wzniosłych ale wątpliwych uzasadnień, był w rzeczywistości ustanowiony 
ze względu na określone interesy biznesowe.  

Każda,  nawet  demokratycznie  ustanowiona  władza,  ma  tendencję  do 
ograniczania wolności  nie tylko pojedynczych ludzi, ale nawet pewnych grup 
społecznych  czy  nawet  instytucji.   Dlaczego  tak  się  dzieje?  Bo  to  ułatwia 
sprawowanie  władzy.  Szczególnie  solą  w  oku  każdego  rządu  są  niezależne 
media, bo zbyt wnikliwie patrzą każdej władzy na ręce i jeśli  naczelny organ 

986 Stało  się  to  możliwe  poprzez  uchwalenie  nowego  prawa  wprowadzającego  wyjątki  do 
obowiązującego poprzednio prawodawstwa.
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państwa ma tylko zapewnioną zdecydowaną większość w parlamencie, zawsze 
będzie zabiegał o reglamentację wolności przynajmniej dla niektórych mediów, 
które będą mu przeszkadzały w rządzeniu. 

Istnieje  również  coś,  co  można  by nazwać  iluzją  dobrowolności.  O 
dobrowolności można mówić wtedy, gdy dokonuje się wyboru bez przymusu i 
bez żadnej sankcji wymierzanej wybierającemu za „niewłaściwą” decyzję oraz 
bez zachęty obiecującej nagrodę lub przywileje za „właściwy” wybór. Mówiąc 
kolokwialnie, dobrowolność ma miejsce wtedy, gdy nie jest stymulowana kijem 
lub  marchewką.  Można  na  deser  wybrać  lody  lub  ciastko,  albo  w  ogóle 
zrezygnować z deseru,  ufarbować włosy na blond lub na rudo albo pozostać 
przy  ich  naturalnym  kolorze,  włączyć  telewizor  lub  posłuchać  radia  albo 
medytować  w  ciszy  i  nikt  tych  wyborów  zwykle  nie  kwestionuje  ani  nie 
ogranicza. 

Jednak bywa  i  tak,  że  ogłasza  się  jakiś  wybór  jako  dobrowolny,  ale 
wywiera się przy tym naciski słowne na wybierających lub różnicuje się skutki 
tego  wyboru.  W  najłagodniejszej  postaci  zniechęcające  działania  mogą 
przybierać  postać  pewnych  sugestii,  ale  mogą  one  mieć  to  również  formę 
zastraszania,  negatywnej  oceny  moralnej  lub  nawet  jakiejś  fizycznej 
dolegliwości  za  wybór  niezgodny  z  oczekiwaniami;  zachęcającą  rolę  mogą 
odgrywać  przywileje  czy  gratyfikacje  za  wybór  preferowany.  Typowym, 
anegdotycznym przykładem jest pozornie dobrowolna opłata za ślub kościelny,  
która  nierzadko  wynosi  „co  łaska,  ale  nie  mniej  niż  500  zł.”.  Innym, 
historycznym przykładem z czasów komunistycznych było tzw. głosowanie bez 
skreśleń w wyborach do parlamentu. Niby wybór był wolny, ale ten kto od razu 
nie wrzucił kartki z listą posłów do urny i szedł do kabiny, aby kogoś skreślić 987, 
mógł się obawiać, że zostanie odnotowany jako ktoś nielojalny wobec ludowego 
państwa  lub  nawet  jako  wróg  socjalizmu.  Kolejny  przykład  pozornej  
dobrowolności, to podpisywanie tzw. dobrowolnej zgody na operację. Jest ona 
tylko  formalnie   dobrowolna,  bo  jeśli  lekarz  mówi  pacjentowi,  że  jak  nie 
zostanie zoperowany, wówczas umrze, to dla pacjenta, którzy przecież boi się 
śmierci,  zwykle nie ma alternatywy. Taka zgoda jest wydana pod naciskiem i  
trudno ją traktować jako dobrowolną, bo przecież jest wymagana i nie można 
tego podpisu odmówić. Z drugiej strony, jeśli jednak operacja się nie uda, to ta 
w  rzeczywistości  wymuszona  akceptacja  zostanie  potraktowana  jako 
dobrowolna i dlatego uważa się, że nie należy mieć wtedy do lekarza pretensji,  
bo przecież pacjent był świadomy ryzyka, a jednak podpisał dobrowolną zgodę 

987 Obecnie  na  karcie  do  głosowania  zaznacza  się  krzyżykiem  osoby  wybrane.  Za  czasów 
komunistycznych  trzeba  było  skreślać  osoby  niewybrane.  Szatański  pomysł  komunistów 
polegał na tym, że aby oddać głos na listę przez nich preferowaną, wystarczyło wrzucić do  
urny czystą, nietkniętą kartę do głosowania.
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na  zabieg  chirurgiczny.  Aktualnym  przykładem pozornej  dobrowolności  jest 
kwestia  szczepień  w  czasie  pandemii  koronawirusa.  Szczepienie  to  w 
przeważającej większości krajów określa się jako dobrowolne, a równocześnie  
wywiera  się  różne  naciski,  aby  się  szczepić,  ogłasza  się  przywileje  dla  
zaszczepionych  i  rozpowszechnia  się  negatywną  ocenę  moralną  tych,  którzy 
tego nie chcą zrobić.  Prezydent  Stanów Zjednoczonych powiedział  wręcz, że 
szczepienie  jest  obowiązkiem  obywatelskim  każdego  Amerykanina.  Papież 
Franciszek ogłosił, że szczepienie jest przejawem miłości bliźniego. We Francji  
wprowadzono segregację  na zaszczepionych i niezaszczepionych, ograniczając 
prawa i wolności tych ostatnich, oraz wprowadzając nawet specjalne opaski dla 
zaszczepionych,  aby  ich  w  ten  sposób  wyróżnić.  W  Polsce  zdaje  się  są 
planowane  podobne  działania,  ale  w  chwili  pisania  tego  tekstu  jeszcze  nie 
wiadomo,  jakie  restrykcje  i  dolegliwości  zostaną  faktycznie  wprowadzone  w 
życie.  Niemniej  jednak  już  obecnie  szczuje  się  w  mediach  na 
niezaszczepionych,  określając  ich jako egoistów i  osoby aspołeczne,  a nawet 
nazywając ich seryjnymi mordercami. Jakaż to więc dobrowolność?

Często idee demokratyczne są łączone, a nawet utożsamiane  z ideami 
republikańskimi.  Jednak  republikanizm  to  nie  jest  dokładnie  to  samo  co 
demokratyzm. Według współczesnych republikanów wolność to nie tylko brak 
ograniczeń ale i niezależność od despotycznej  władzy. Kierownictwo państwa 
powinno działać wyłącznie w oparciu o procedury i normy prawne. To właśnie  
te regulacje powinny określać wolność, a nie widzimisię arbitralnych rządów. 

W  przeciwieństwie  do  tego,  niektórzy  zwolennicy  parlamentarnego 
ludowładztwa uważają, że demokracja to rządy większości i nic więcej. Taka 
władza może być wówczas zdominowana przez następujący pogląd: „Nieważne,  
czy coś jest dobre dla określonych obywateli  danego państwa czy nie, mamy  
większość, więc uchwalamy ustawę jaka nam odpowiada i wprowadzamy ją w  
życie bez względu na wszystko”.  Trzeba ponownie wyraźnie  podkreślić,  choć 
jest o tym mowa w kilku innych hasłach niniejszej książki, że parlament jako 
instytucja  ma  olbrzymią  wolność  ustanawiania  różnych  praw,  za  którą  nie 
podąża niemal żadna odpowiedzialność, ani instytucji jako całości, ani posłów, 
którzy tę instytucję tworzą. Dlatego powiedzmy sobie to jeszcze raz: Parlament 
to najbardziej nieodpowiedzialna instytucja na świecie. Mając odpowiednią 
większość może uchwalić nawet najbardziej szkodliwą, a nawet niebezpieczną 
ustawę988 i  nikt  nie zostanie  pociągnięty do odpowiedzialności.  Istnieje  tylko 
jakaś  forma  odpowiedzialności  politycznej  po  zakończeniu  kadencji,  która 
może, choć nie musi, doprowadzić do zmiany koalicji rządzącej. 

988 Taką ustawę można łatwo zakwestionować jedynie wtedy, gdy stwierdzi się jej niezgodność z 
konstytucją.
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Szczególnie  szkodliwa  jest  szybka  i  nieprzemyślana  wymiana 
niektórych  praw  przez  kolejną  ekipę  aby  spełnić  obietnice  wyborcze,  jak 
również późniejsze koniunkturalne  zmiany prawa,  dla  realizacji  politycznych 
celów  i  ambicji  partii  rządzących  oraz  ich  przywódców.  Łatwość  zmiany 
ustawodawstwa w demokracji wywołuje niepewność i niestabilność prawa , 
oraz  w  konsekwencji  brak  jego  poszanowania. Nierzadko  taki  stan  rzeczy 
prowadzi również do reglamentacji wolności. Niestety, każda nowa partia lub 
koalicja  rządząca  prawie  zawsze  stawia  sobie  za  jeden  z  głównych  celów 
reformę prawa989. 

Reglamentację wolności stosuje się powszechnie w różnych sytuacjach 
szczególnych.  W  przypadku  rozmaitych  zagrożeń,  którym  nie  da  się 
przeciwdziałać   w  normalny  sposób  poprzez  zwykłe  środki  stosowane  w 
normalnym  funkcjonowaniu  państwa,  konstytucje  państw  demokratycznych 
przewidują  różne  stany  nadzwyczajne,  np.  stan  klęski  żywiołowej,  stan 
wyjątkowy,  stan  wojenny,  których  wprowadzenie  może  znacznie  ograniczać 
prawa człowieka i  wolności  obywatelskie.  Oczywiście,  w wyniku ogłoszenia 
któregoś  ze  stanów  wyjątkowych  obywatele  mogą  ponosić  różne  straty.  W 
naszym  kraju,  zgodnie  z  konstytucją,  wyrównaniu  podlegają  tylko  straty 
majątkowe.

Aby  uniknąć  przeciągania  czasu  trwania  określonego  stanu 
wyjątkowego  poza  okres  niezbędny  do  stawienia  czoła  realnie  istniejącej  i  
niezwykle  trudnej  sytuacji  wymagającej  specjalnych  środków,  stany  takie 
wprowadza się zwykle  na czas określony,  niekiedy z ewentualną,  limitowaną 
możliwością  przedłużenia  tego  czasu.   Zapobiega  to  wykorzystaniu  stanów 
szczególnych  do  wprowadzania  jakiejś  formy  dyktatury.  W  Polsce  stan 
wyjątkowy lub wojenny wprowadza się na czas nie dłuższy niż 90 dni, a stan 
klęski żywiołowej na okres nie dłuższy niż 30 dni. Drugim, przewidzianym  w 
Polsce zabezpieczeniem przed nadużyciami jest to, że stany nadzwyczajne mogą 
być  wprowadzane  jedynie  na  podstawie  ustawy.  Trzecie  zabezpieczenie  to 
możliwość  uchylenia  przez  Sejm  prezydenckiego  rozporządzenia  stanu 
wyjątkowego lub wojennego bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm może również nie przedłużyć 
wprowadzonego przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej.

Wprowadzanie stanów nadzwyczajnych ma swoje uzasadnienie w wielu 
sytuacjach, na przykład w czasie wojny, po trzęsieniu ziemi, w czasie  powodzi  
oraz w wyniku wystąpienia innych katastrof klimatycznych, pożarów lasów, w 

989 Szczególnie chodzi tu o przepisy podatkowe i regulacje dotyczące działalności gospodarczej,  
co wywołuje  niechęć do inwestowania w kraju,  gdzie nie  ma pewności,  co władza znowu  
wymyśli. Przedsiębiorcy obawiają się szczególnie tworzenia dalekosiężnych planów, bo boją 
się, że wskutek niepewności i nietrwałości przepisów prawnych mogą na tym stracić.
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czasie  epidemii  lub  pandemii,  itp.  Niekiedy do  takiej  decyzji  władz  skłania  
wystąpienie  w  danym  kraju  silnych  niepokojów  społecznych  i  zamieszek 
czasem  przybierających  nawet  postać  rewolucji.  Zwykle  takie  kroki 
motywowane są dobrem społecznym, ze względu na które jednostki muszą się 
na czas określony zrzec niektórych swoich praw i konstytucyjnych  wolności. 
Najczęściej  tego  rodzaju  uzasadnienia  są  wystarczająco  przekonujące,  aby 
można było zaakceptować bez protestów wszelkie restrykcje.  Jednak niektóre 
powody wprowadzania stanów nadzwyczajnych mogą być i nierzadko bywają 
kwestionowane,  jak na przykład  tłumaczenie  wprowadzenia  w latach  1981 – 
1983  stanu  wojennego990 w  Polsce  koniecznością  zapobieżenia  wkroczeniu 
wojsk radzieckich do Polski.  

Zdarza  się  również  i  tak,  że  władza  z  jakichś  powodów  nie  chce 
wprowadzić  stanu  nadzwyczajnego,  chociaż  wydawałoby się,  że  powinna  to 
zrobić,  bo  dawałoby to  jej  podstawy prawne  do  reglamentacji  wolności.  Na 
przykład  w  czasie  pandemii  koronawirusa  w  Polsce  rząd  dotychczas991 nie 
ogłosił  żadnego  stanu  nadzwyczajnego,  mimo  że  ułatwiłoby  to  mu 
wprowadzanie  zgodnie  z  prawem  różnych  restrykcji  i  ograniczeń. 
Prawdopodobnie  na  taką  postawę  władzy  miała  wpływ  sprawa  wypłaty 
rekompensat  finansowych  za poniesione straty materialne.  Tego rodzaju brak 
działania  spowodował  konieczność  zarządzania  kryzysowego  za  pomocą 
rozporządzeń Rady Ministrów, które zdaniem rządzących miały postać zaleceń, 
ale  które  w  swojej  zapisanej  treści  wybrzmiewały  jak  nakazy  i  zakazy,  za 
których złamanie policja wystawiała mandaty karne992. 

***

Czymże  więc  jest  wolność?  Przyrodzonym  prawem  człowieka  czy 
nadanym  mu  uprawnieniem?  Subiektywnym  poczuciem,  czy  obiektywnym 
faktem?  Możliwością  wyboru  stanu  istnienia  czy  też  tylko  namiastką  takiej 
możliwości? Uwolnieniem się od ciała fizycznego? A może wolność w ogóle 
nie istnieje i jest tylko totalnym złudzeniem? 

Próby  kwestionowania  wolności,  uzasadniane  determinizmem  lub 
predestynacją,  są  mało  przekonujące.  Za  tym,  że  wolność  jest  faktem, 

990 Stan  ten  wprowadziła  Rada  Państwa  na  wniosek  Wojskowej  Rady Ocalenia  Narodowego, 
której przewodniczył generał Wojciech Jaruzelski.

991 Tekst ten pisano w sierpniu 2021 roku.
992 W wielu  przypadkach  sądy potem anulowały  te  mandaty,  określając  działania  rządu  jako 

niezgodne z prawem.
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przemawiają  dwa  niepodważalne  jej  aspekty:  świadomość  wolności i  jej 
doświadczenie. Gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy różne możliwości 
wolnego wyboru,  tym samym uświadamiamy sobie,  że  jesteśmy wolni.  Gdy 
dokonujemy  konkretnego  wyboru,  otrzymując  określone  rezultaty, 
doświadczamy  tej  wolności  w  praktyce.  Nie  mamy  wówczas  żadnych 
wątpliwości  co do własnej  wolności,  jesteśmy jej  pewni.  Problemem nie jest  
więc sama swoboda, ale tylko jej zakres. 

Wolność  w  obszarze  materii można  w  sposób  absolutny,  bardzo 
skutecznie ograniczyć, doprowadzając do braku fizycznej możliwości spełnienia 
czegoś, co postanowiliśmy, poprzez ustanowienie jakiejś substancjalnej bariery. 
Takie  ograniczenie  może  również  wynikać  bezpośrednio  z  działania  praw 
przyrody. 

W wymiarze duchowym wpływanie na czyjąś  wolność możliwe jest 
tylko wtedy, gdy dusza przebywa jeszcze w ciele fizycznym i to tylko pośrednio, 
poprzez ograniczające prawodawstwo, wywieranie nacisków i zastraszanie, oraz 
poprzez  kontrolę  czyjegoś  myślenia  i  sterowanie  nim  różnymi  metodami 
socjotechnicznymi, na przykład metodą wielokrotnego powtarzania określonego 
imperatywu,  co  może,  choć  nie  musi  prowadzić  do  formowania  ludzkich 
przekonań, a w konsekwencji – do  kształtowania i limitowania podejmowanych 
decyzji.  Takie  ograniczenia  nie  wytwarzają  jednak  jakieś  absolutnej, 
nieprzekraczalnej  bariery.  Człowiek  swoją  wolną  wolą  może  się 
przeciwstawić wszelkim naciskom.  Nasza wolność wewnętrzna,  duchowa, 
jest naturalnym i niezbywalnym prawem, którego nie można nam odebrać. 
Nikt nie może nas zmusić do tego, abyśmy myśleli tak jak on chce, jeśli mu na 
to nie pozwolimy. Uleganie wszelkiego rodzaju zewnętrznym wpływom na nasz 
umysł, na przykład  politycznej propagandzie, czy nawet zwykłej reklamie, jest  
zawsze skutkiem wyrażenia na to zgody.  W naszej wewnętrznej przestrzeni 
psychicznej  może  się  znaleźć  tylko  to,  co  do  niej  wpuścimy.  Wolność 
wewnętrzną  możemy  już za  życia  uczynić  odporną  na wszelkie  wpływy, 
jeśli tylko tego zapragniemy. Wymaga to tylko chęci, odwagi i determinacji.

Hasło opracowano w 2021 roku. Powrót do spisu treści.

Wolność woli
Istnieją  dwie  przeciwstawne  i,  jak  się  by  wydawało,  sprzeczne 

koncepcje w kwestii wolności woli. Pierwsza z nich zakłada całkowitą wolność 
ludzkiej woli, a co za tym idzie, również i pełną odpowiedzialność za wybór. 
Drugi pogląd głosi, że wolna wola nie istnieje, a to, co jawi nam się jako akt 
woli będący rezultatem wolnego wyboru, jest tylko złudzeniem wolności. Spór 
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o wolność woli ciągnie się już od bardzo dawna i nie wydaje się aby mógł być  
łatwo  rozstrzygnięty,  ponieważ  obie  strony  mają  poważne  argumenty 
przemawiające za przyjęciem ich stanowisk w tej sprawie. 

Wolność woli  człowieka jest  uznawana chyba przez większość religii 
świata,  szczególnie  tam,  gdzie  grzech jest  traktowany jako nieposłuszeństwo 
wobec Boga.   Inaczej  trudno byłoby uznać za sprawiedliwe obciążanie  ludzi  
winą za  ich grzechy i nakładanie na nich kary, czasem nieproporcjonalnie dużej  
(wieczne potępienie i wieczne męki w chrześcijaństwie). Również nie mógłby 
funkcjonować świecki wymiar sprawiedliwości, bez wolności czynu bowiem nie 
może być pełnej odpowiedzialności za ten czyn. W chrześcijaństwie, w oparciu 
o naukę św. Tomasza z Akwinu,  wolność woli człowieka, a zatem również i 
wolność wyboru grzechu, jest akcentowana bardzo mocno. Tylko islam ma w 
tym  względzie  stanowisko  niejednoznaczne.  Zgodnie  z  Koranem  i  nauką 
Mahometa  wszystko  zależy od  woli  Allacha,  wszystko  jest  z  góry ustalone, 
nawet  wiara  i  niewiara,  szczęśliwość  wieczna i  potępienie.   Z drugiej  strony 
mamy  do  czynienia  z  wielokrotnym  odwoływaniem  się  do  wolnej  woli 
człowieka, by opowiedział  się za nauką proroka. Wydaje  się, że przeważa tu 
jednak podejście fatalistyczne. 

Jednakże istnieją kierunki filozoficzne, które prowadzą do zaprzeczenia 
wolności ludzkiej woli. Z jednej strony prowadzi do tego zapoczątkowany już w 
starożytności (zwłaszcza przez Leukipa i Demokryta) determinizm i oparte na 
nim współczesne ideologie (np. komunizm). Tutaj nie może być wolnej woli, bo 
wszystko  jest  z góry określone  przez jakieś  przyczyny.  Z drugiej  strony,  do 
takich konsekwencji  może (choć nie musi)  prowadzić finalizm, znany już od 
czasów Platona, bo skoro wszystko zostało zaplanowane i ma swój cel, to też 
nie ma  miejsca na wolny wybór. Ogłoszona przez św. Augustyna, a przejęta  
przez Reformację (szczególnie przez Kalwina) doktryna predestynacji  również 
implikuje pogląd ograniczający wolność woli. Zaprzeczenie wolności ludzkiej 
woli  w  skrajnym  przypadku  może  skłaniać  do  fatalizmu  i  kwietyzmu. 
Wspomniane kierunki nie rezygnują jednak z używania pojęć wolności i wolnej  
woli, nadając im jednakże inne znaczenie. I tak np. pogodzenie pojęcia wolności 
z determinizmem osiągnięto poprzez określenie wolności  jako uświadomionej 
konieczności. Nie ma tu miejsca na swobodny wybór, można jedynie zrozumieć, 
że  „coś”  stać  się  musi,  bo  to  „coś”  jest  konsekwencją  historii  i  związków 
przyczynowo  skutkowych.  Ten  pogląd  wywodzący  się  od  Spinozy  przejęli  
potem komuniści. W kierunkach finalistycznych odwrotnie, wolność polega na 
uświadomieniu sobie  woli  bożej  i ewentualnym zrozumieniu planu bożego w 
zakresie dotyczącym przedmiotu wyboru (czyli  poznaniu prawdy),  a wówczas 
akt woli polegałby na wybraniu tego, co się wybrać powinno.
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A  co  można  powiedzieć  na  temat  wolnej  woli  w  świetle 
parapsychologii?  I  tu  stanowiska  są  podzielone.  Na  przykład  Edgar  Cayce, 
znany jako tzw. „śpiący prorok”, był radykalnym zwolennikiem wolnej woli. W 
jednym ze swoich odczytów stwierdził.  że „nawet Bóg nie wie co się stanie,  
zanim człowiek nie postanowi”. Natomiast np. Robert Monroe, autor „Podróży 
poza  ciałem”,  dość  mocno  powątpiewał  w  wolność  woli,  przynajmniej  na 
płaszczyźnie  fizycznej.  Za  pierwszym stanowiskiem przemawia  introspekcja. 
Wszak każdy człowiek  jest  świadomy dokonywania  różnych  wyborów i  ma 
poczucie  wolności  tych  wyborów  mimo  tego,  że  pola  wyborów  są  zwykle 
mocno  ograniczone.  Za  drugim  stanowiskiem  przemawiają  doświadczenia 
związane z prekognicją. Wiele paranormalnych fenomenów stwierdzało, że po 
wprowadzeniu  się  w trans  mogli  oni  przenieść  się  do  innych,  niefizycznych 
obszarów rzeczywistości, gdzie tracili poczucie czasu, uważając, że znajdują się 
w „wieczności”. Twierdzili,  że będąc w tym stanie mogli widzieć przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość jako jedno ”teraz”. Z ich doświadczeń wynikałoby,  
że poczucie  czasu jest  tylko subiektywną formą spostrzeżenia,  spowodowaną 
tylko  ograniczonością widzenia, a tak naprawdę, to czas nie istnieje, ponieważ 
wszystko już jest „teraz”. A zatem jeżeli przyszłość jest już z góry przesądzona,  
to nasze wybory są tylko złudzeniem i nie istnieje wolność woli.  Są również  
stanowiska pośrednie, zakładające tylko częściową nieuniknioność określonego 
biegu  wydarzeń.  Twierdzi  się  bowiem,  że  przyszłość  została  zaplanowana 
jedynie  w  pewnym  ogólnym  zarysie,  natomiast  niektóre  szczegóły  można 
modyfikować. Powstały też teorie dotyczące wielowymiarowości wszechświata, 
wielotorowości  czasu,  itp.,  które  znajdują  swoje  odbicie  w różnych 
współczesnych powieściach i filmach science-fiction. Każda z nich ma wpływ 
na rozumienie pojęcia wolnej woli, wszystkie mają one jednak to do siebie, że 
nie w pełni rzecz wyjaśniają.

Jak wobec tego pogodzić te sprzeczności?  Wydaje się, że należałoby tu 
stworzyć coś w rodzaju teorii względności wolności woli. Punkt widzenia na tę 
sprawę  zależy  bowiem od  punktu  obserwacji.  Obserwator  znajdujący  się  w 
czasoprzestrzeni  i  z  nią  związany  stwierdza  na  podstawie  introspekcji  i 
uzgodnienia  z  innymi  obserwatorami,  że  możliwe  są  akty  woli,  a zatem,  że 
wolna  wola  istnieje.  Należy  przyjąć  to  stwierdzenie  za  prawdziwe,  inna 
koncepcja  byłaby  „filozofią  domu  wariatów”.  Po  prostu  tak  jawi  się 
rzeczywistość  obserwatorowi  należącemu  do  tego  układu,  tj.  do 
czasoprzestrzeni.  Ewentualne  zarzuty,  że  akty  wyboru  są   poddawane  tylu 
różnym ograniczeniom i naciskom, podlegają tylu różnym uwarunkowaniom i w 
związku z tym nie ma już miejsca na wolną wolę, są nieporozumieniem.  Te 
ograniczenia  i naciski  mogą  bowiem  tylko  zmniejszać  pole  wyboru  ale  nie 
stanowią o wolności woli. 
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Z  drugiej  strony  pewne  doświadczenia  natury  parapsychologicznej 
wskazują na to, że pojęcie  związków czasowych, takich jak przyczyna i skutek, 
jak również rozumienie czasu jako takiego, wynika z ograniczoności  naszego 
postrzegania. Obserwator znajdujący poza czasoprzestrzenią, a w każdym razie 
nie będący jej elementem, widzi szerszą rzeczywistość, dostrzegając czas  jako 
sposób wędrówki po tej szerszej rzeczywistości i jako tempo jej  stopniowego 
odkrywania.  Ta  szersza  rzeczywistość  mogłaby  być  nazwana  „obszerną 
rzeczywistością”,  „obszerną  teraźniejszością”  albo  jeszcze  lepiej  „wiecznym 
teraz”.  To co w czasoprzestrzeni  nazywane  jest  prawem określającym pewne 
związki  przyczynowo-skutkowe,  z  tej  szerszej  perspektywy  wydaje  się  być 
kamuflażem. Tak naprawdę, to wszystko już jest, zarówno to co było, jak i to co 
dopiero  będzie.  Zatem  z punktu  obserwacji  znajdującego  się  poza 
czasoprzestrzenią,  pojęcia  upływu  czasu,  przyczyny  i skutku  czy  następstwa 
chwil,  faktycznie  nie istnieją,  stanowią tylko pewną iluzję.  Są one potrzebne 
jedynie istotom czasoprzestrzennym, z powodu ograniczoności widzenia przez 
nich rzeczywistości. 

Patrząc  z  tej  szerszej  perspektywy  nie  dochodzi  się  jednak  do 
fatalistycznego wniosku, że wszystko jest  już z góry przesądzone i wobec tego 
wolna wola jest złudzeniem. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze ta  
wielowymiarowa  rzeczywistość  jest  rzeczywiście  bardzo  szeroka,  ponieważ 
obejmuje nie tylko to „co było, jest i będzie”, ale także w jakimś stopniu i to „co 
mogło  by  być”  (jest  więc  wielowariantowa).  Być  może  nawet  ta  obszerna 
teraźniejszość  składa  się  wyłącznie  z  tego  „co  mogłoby  być”,  a  to,  co  z  
czasoprzestrzennego  punktu  widzenia  nazywamy  aktem  woli 
przy podejmowaniu decyzji, z punktu widzenia obszernego „teraz” jawi się jako 
akt wyboru ścieżki wędrówki. Inaczej mówiąc w przyszłość nie prowadzi tylko 
jedna  droga,  ale  pewna  liczba  (a  może  nawet  nieskończenie  wiele?) 
rozgałęziających  się  ścieżek  czasowych.  Dlatego  chociaż  wszystko  jest  już 
przesądzone (wszystkie ścieżki już istnieją), to jednak dla danego podróżnika po 
„wiecznym  teraz”  nic  nie  jest  ostatecznie  przesądzone  i  tylko  od  istoty 
czasoprzestrzennej  zależy  którą  ścieżkę  czasową  wybierze.  Po  drugie,  ta  
poszerzona  rzeczywistość  nie  jest  czymś  statycznym,  raz  na  zawsze 
ukształtowanym.  Jest  to  twór  dynamiczny,  stale  rozwijający  się.  Niektórzy 
parapsychologowie  twierdzą,  że  na  ten  rozwój  czy  rozrastanie  się  owej 
obszernej rzeczywistości ma wpływ nie tylko Istota Najwyższa, ale w pewnym 
stopniu  wszystkie  inne  zainteresowane  istoty  duchowe.  Mówiąc  inaczej 
poniekąd sami współdecydujemy o naszej przyszłości. To oznacza, że wolność 
woli  istnieje nie tylko w ograniczonym zakresie w czasoprzestrzeni,  ale także 
i w większym zakresie, poza nią. Jeżeli  więc w czasoprzestrzeni  manifestacją 
wolnej woli jest swobodny wybór ścieżki  penetracji obszernej teraźniejszości,  



943

to poza czasoprzestrzenią jest to między innymi możliwość współuczestnictwa 
w kształtowaniu, rozwoju i ”ulepszaniu” tej obszernej teraźniejszości.    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Wstyd
Wstyd to nieprzyjemne, a czasem nawet bardzo przykre i upokarzające 

uczucie spowodowane uświadomieniem sobie, że stało się coś niewłaściwego, 
co się zdaniem wstydzącego stać nie powinno, a co stawia jakąś osobę lub grupę 
w bardzo złym świetle.  Tą osobą jest  zwykle  ten,  który się wstydzi,  chociaż 
można również wstydzić się za kogoś, np. za członka rodziny, za przyjaciela, za 
kolegę, za swoją klasę, za swoich rodaków itp. Najczęściej  wstydzimy się za 
siebie,  lub  za  osobę  z  którą  jesteśmy  mocno  związani.  Uczuciu  wstydu 
towarzyszą  niejednokrotnie  pewne  objawy  fizyczne,  z  których  najbardziej  
typowym jest czerwienienie się na twarzy. 

Dlaczego się wstydzimy i na czym wstyd polega?

Powstaje pytanie: co niewłaściwego musi się stać, aby wywołać uczucie 
wstydu? Niestety, nie da się wskazać jednoznacznie przyczyn wstydu. Istnieją 
ludzie wstydliwi, którzy reagują tym uczuciem z byle powodu i dla tego rodzaju 
ludzi można by wymieniać setki wydarzeń wywołujących wstyd. Są także osoby 
bezwstydne,  które nie znają tego uczucia, bo nic nie jest w stanie go w nich 
wywołać. Typowym powodem do wstydu dla wielu jest złamanie przyjętej  w 
danej  społeczności  zasady  (obyczajowej,  moralnej),  nie  spełnienie  jakiegoś 
wymogu  lub  popełnienie  brzemiennego  w  złe  skutki  błędu.  Ciekawe,  że 
wymienione  powody  na  ogół  nie  są  jeszcze  wystarczające  do  wywołania 
wstydu. Ludzie rzadko wstydzą się przed samym sobą. U wielu dopiero groźba 
ujawnienia hańbiącego postępowania, istotnych braków lub błędów wywołuje to 
uczucie.  Są  również  i  tacy,  który nie  wstydzą  się  dopóty,  dopóki  rzecz  nie 
zostanie ogłoszona publicznie.

Wstyd nie jest uczuciem wrodzonym, w przeciwieństwie do np. strachu. 
Noworodek boi się dwóch rzeczy: hałasu i spadania, ale nie doświadcza wstydu. 
Dwulatek biega golusieńki i nawet mu nie przyjdzie do głowy mniemać, że to 
nie wypada. Dziecko dopóty nie uważa swojego postępowania za niewłaściwe, 
dopóki mu się tego nie uświadomi. Jednak w końcu przychodzi czas, że pewne 
jego  słowa  lub  czyny  spotykają  się  z  negatywną  oceną,  popartą  słowami: 
„Wstydziłbyś się!”, „Jak ci nie wstyd!”, „Co za wstyd!”, itp. – wtedy uczy się 
wstydzić993.  Wstyd  jest  więc  społecznie  uwarunkowaną  reakcją, 
zainicjowaną w procesie  wychowawczym i kształtowaną potem w jakimś 

993 W podobny sposób uczymy się brzydzić kożuchów na mleku czy  pająków.
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stopniu przez całe życie, na ujawnienie się naszej małości, naszej słabości, 
naszej  niedoskonałości,  naszej  niegodziwości.  Wstyd  jest  uczuciem 
przeciwnym do dumy, która stanowi podobną reakcję na ujawnienie się naszej  
wielkości, naszej mocy, naszej doskonałości, naszej szlachetności. To, czego się 
wstydzimy  zależy  od  tego,  co  uważamy  za  naszą  małość  czy  słabość. 
Pojmowanie  naszych  wad,  zależy  z  kolei  od  społecznie  ukształtowanych 
wzorców. To, że jesteśmy niedoskonali, wpaja się nam od dzieciństwa i mają w 
tym  udział  zarówno  rodzice  jak  i  szkoła.  Również  kościoły  chrześcijańskie 
głoszą naszą dziedziczną niegodziwość spowodowaną grzechem pierworodnym. 
Jednak nie wszyscy są podatni na takie oddziaływania i niekiedy mają zupełnie 
odrębny pogląd na swój temat.  Prowadzi to czasem do takich paradoksów, że 
ten sam czyn może być  powodem do dumy jak i  wstydu.  Za przykład mogą 
posłużyć  dwaj  ludzie,  z  których  jeden,  w  zasadzie  uczciwy,  uległ  kiedyś 
chwilowej  słabości  i  coś  ukradł,  a  potem się  bardzo  tego  wstydził.  Drugi, 
zawodowy złodziej, zawsze był dumny z perfekcji, do jakiej doszedł wykonując 
swoją  profesję,  z tego,  że  nigdy  nie  okradał  biednych  staruszek  a  tylko 
„dzianych gości”, a także i z tego, że nigdy nie dał się złapać.

Fakt,  że uczucie  wstydu jest  zjawiskiem uwarunkowanym społecznie, 
najlepiej można sobie uświadomić przebywając samemu na bezludnej wyspie. Z 
braku świadków naszego zachowania, zanikają powody, dla których mielibyśmy 
się  wstydzić.  Możemy chodzić  nago,  bo  i  tak  nikt  nas  nie  widzi,  możemy 
przeklinać, bo i tak nikt nas nie słyszy, nie możemy nikomu zrobić nic złego, bo 
nikogo innego nie  ma.  Wstyd  jest  bowiem uczuciem spowodowanym przede 
wszystkim obawą przed złą opinią po ujawnieniu się takich cech, które nie są 
społecznie akceptowane. Jeżeli nie ma tych, którzy mogliby nas osądzić, nie ma 
też obawy przed osądem, nie ma więc wstydu994. 

Wstyd  jest  uczuciem  złożonym,  na  które  składa  się  głównie 
niezadowolenie z tego co zrobiliśmy (lub ktoś zrobił) połączone z lękiem przed 
skutkami  ujawnienia  tego,  co  się  stało.  Czasem  dochodzi  do  tego  jeszcze 
onieśmielenie lub złość. Jest to reakcja naszego „ego”, dla którego jest bardzo 
ważne,  jak  nas  widzą  inni.  Dlatego  często  ukrywamy  nasze  wady  i 
niedoskonałości  pod piękną i  błyszczącą  powłoką pozorowanej  wspaniałości. 
Jeśli  jednak coś z zatajonej  prawdy o nas wyjdzie  na jaw,  wtedy doznajemy 
wstydu.

994 Oczywiście  każdy z  nas  jest  własnym,  czasami  nawet  bardzo  surowym sędzią,  dlatego  w 
rzadkich  przypadkach  odczuwamy  wstyd  przed  samym  sobą.  Niektórzy  mogą  odczuwać 
również wstyd przed Bogiem, w którego wierzą, zwłaszcza jeżeli przypisują mu również rolę  
sędziego.  Ale  w  takich  przypadkach  na  ogół  dominujący  jest  nie  wstyd,  ale  raczej  żal 
i poczucie winy,  z powodu tego co się stało.  Dzieje się tak dlatego,  że każdy wie o sobie  
wszystko  i  jeśli  jest  wierzący,  to  wierzy w takiego  Boga,  który wie  o  nim wszystko,  nie 
zachodzi więc obawa, iż coś niewłaściwego się może ujawnić, bo nic nie jest wtedy tajne.
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Czy warto się wstydzić?

Podobne  pytania  można  by  zadać  również  w  odniesieniu  do  innych 
uczuć, jak na przykład: „Czy warto się bać?” lub „Czy warto się złościć?”. Nie 
można jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli strach stymuluje naszą 
ostrożność czy aktywizuje do obrony przed niebezpieczeństwem, to warto się 
bać.  Jeżeli  jednak  nas  tylko  paraliżuje  uniemożliwiając  podjęcie  wszelkich 
działań,  lub  przechodzi  w  panikę  skłaniając  do  działań  gwałtownych 
i nieracjonalnych,  to nie warto się bać. Ze złością jest  tak samo. Jeśli  jest  to  
tylko  sposób  na  rozładowanie  napięcia  psychicznego  spowodowanego 
nieprzyjemną sytuacją, to warto się złościć. Jeśli  jednak pod wpływem złości  
robimy coś, czego potem możemy żałować, to złościć się nie warto. Podobnie 
jest ze wstydem, który może odegrać w życiu człowieka zarówno pozytywną, 
jak i negatywną rolę. Jeżeli prowadzi on do postanowienia: „Najadłem się tak 
dużo  wstydu,  że  nie  zrobię  tego  już  nigdy  więcej”,  jeśli  skłania  on  do 
przeprosin,  do  naprawienia  szkody  itp.,  to  warto  się  wstydzić.  Jeśli  jednak 
prowadzi  on do kłamstwa,  do ukrywania  swoich złych skłonności  i  zatajania 
prawdy  o  sobie,  do  udawania  kogoś  innego  niż  się  jest,  to  nie  warto  się 
wstydzić.

Wstyd  ma  różne  stopnie  natężenia.  W  łagodnych  przypadkach 
manifestuje się lekkim onieśmieleniem i niewielkim rumieńcem na twarzy.  W 
skrajnych  przypadkach  przybiera  postać  hańby,  która  zmusza  czasem  do 
opuszczenia rodzinnych stron, a niekiedy nawet do samobójstwa. Przykładem z 
literatury  może  być  Kmicic,  który  wolał  szybko  umrzeć,  niż  wstydzić  się 
ujawnienia  braku  odpowiednich  umiejętności  władania  szablą  i  dlatego 
powiedział  do  Wołodyjowskiego:  „Kończ  waść,  wstydu  oszczędź!”.  Gdy 
japoński samuraj nie wykonał rozkazu, odczuwał taki wstyd, że zmuszało go to 
do popełnienia  samobójstwa,  co z czasem stało się powszechnie stosowanym 
rytuałem. Dziś hańba rzadko skłania do odebrania sobie życia.

W powszechnej opinii wstyd jest akceptowany, a nawet uważany za coś 
pozytywnego.  Bezwstyd  – przeciwnie,  jest  kojarzony z lekceważeniem norm 
etycznych lub zwyczajowych czy z bezczelnością. Argument wstydu jest często 
używany w procesie  wychowawczym jako  stymulator  poprawy.  Świadomość 
możliwości przeżywania wstydu po hańbiącym postępku miewa czasem nawet 
działanie zapobiegawcze. Być może więc warto się wstydzić, jeśli to nas chroni  
przed  popełnieniem  czegoś  złego.  Ale  czy  trzeba  wstydu  żeby  dobrze 
postępować?

Jednak istnieje  i  druga strona medalu:  fałszywy wstyd.  Ludzie często 
wstydzą się wielu rzeczy,  których nie powinni  się wstydzić,  jak pochodzenia 
społecznego,  wyglądu,  braku  wykształcenia,  ubóstwa,  braku  zdolności, 
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ułomności  fizycznych,  chorób  na  które  chorują,  itp.  Niektórzy  wstydzą  się 
nawet okazywania uczuć, bo nauczono ich, że to nie wypada. Bywają również i  
tacy,  którzy  wstydzą  się  własnych  poglądów,  jeśli  nie  są  powszechnie 
uznawane.  Tego  rodzaju  wstyd  jest  rezultatem braku  akceptacji  dla  samego 
siebie,  a  przynajmniej  dla  jakiejś  części  siebie.  Przybiera  on niekiedy formy 
patologiczne.  Za przykład  niech posłuży przypadek pięknej  i  proporcjonalnie 
zbudowanej  dziewczyny,  która  widząc siebie  w krzywym zwierciadle  swojej 
chorej wyobraźni, uważa, że jest gruba i zapada na anoreksję, doprowadzając  
się do skrajnego wychudzenia i wyniszczenia. Brak akceptacji dla samego siebie 
prowadzi  wielu  do  ukrywania  swoich  negatywnych  cech  jak  lenistwo, 
rozwiązłość, chciwość itp., których w danym momencie nie są wstanie pokonać, 
a których ujawnienie mogłyby być źródłem wstydu. Czasami sprawy mają się 
jeszcze gorzej. Niektórzy ludzie nie kochają siebie i bardzo surowo się osądzają.  
Przypisują sobie winę za wiele wydarzeń ze swego życia, niekiedy nawet takich 
na które nie mieli żadnego wpływu. Wstydzą się samych siebie tak bardzo, że  
odgradzają  się  od innych  i  zamykają  w sobie.  Prowadzi  to  albo  do postawy 
skrytości i izolacji, albo do tworzenia na użytek publiczny fałszywego obrazu 
własnej wspaniałości z równoczesnym skrzętnym ukrywaniem prawdy o sobie. 

Innym  źródłem  nadmiernego  a  czasem  zupełnie  nie  uzasadnionego 
wstydu jest istnienie obowiązujących w danym środowisku norm obyczajowych 
zwanych „normami przyzwoitości”. Przyzwoitość w żadnej mierze nie może być 
synonimem  moralności,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  jej  podstawowe  nakazy  i  
zakazy.  Wszak  tego  kto  pozbawił  życia  drugiego  człowieka  nie  nazwiemy 
nieprzyzwoitym, ale mordercą. Nawet zwykłego złodzieja nie określa się w ten 
sposób. Przyzwoity i nieprzyzwoity to nie to samo co dobry i zły. Dla nikogo 
nie ulega najmniejszej wątpliwości, że morderstwo jest czymś złym. Ale czy złe 
jest  bieganie nago po deszczu? Chyba wszyscy zgodziliby się co do tego, że  
wzięcie  cudzej  żony  jest  złe.  Ale  czy  złe  jest  wzięcie  własnej  żony,  lub  
własnego  męża  w  szczególnie  rozkoszny  sposób?  Odpowiedź  na  te  pytania 
zależy od przyjętych  norm przyzwoitości,  które zależą od epoki historycznej,  
rejonu geograficznego i społecznego środowiska. Na przykład ukazanie się na 
plaży w bikini  w 19-tym wieku uznano by  za wysoce nieprzyzwoite,  jednak 
dziś  już  wielu  akceptuje  topless.  Dla  tradycyjnie  wychowanej  Hinduski 
nieprzyzwoite  jest  pokazywanie  nóg,  a  nawet  odsłonięcie  kostki  u  nogi, 
natomiast  Arabka,  która  nie  zasłania  twarzy995,  uważana  jest  za  nierządnicę. 
W niektórych  fundamentalistycznie  zorientowanych  krajach  arabskich  za 
nieprzyzwoite  uważane  są  muzyka  i  taniec.  Jeszcze  do  niedawna  pewne 
kościoły  chrześcijańskie  głosiły  tezę,  że  seks  powinien  służyć  wyłącznie 

995 W niektórych mniej rygorystycznie nastawionych państwach islamskich, jak np.  Turcja czy 
Egipt, wystarczy zwykle osłonić włosy. 
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prokreacji,  a  wszelkie  urozmaicanie  go (np.  poprzez  różne  pozycje)  jest  nie 
tylko nieprzyzwoite, ale i grzeszne. Parę wieków wcześniej nawet małżonkom 
nie  wolno  było  okazywać  swojej  nagości,  a tzw.  „obowiązek  małżeński” 
należało wykonywać w ubraniu (dla ułatwienia tej czynności w odpowiednich 
miejscach nocnego stroju wycinano otwory). Współcześnie słowo „przyzwoity”, 
a jeszcze bardziej  jego  negacja,  tj.   „nieprzyzwoity” wiąże się  z określeniem 
tego „co wypada” lub co „nie wypada”. Najczęściej  dotyczy to ciała i erotyki. 
Należy przy tym zaznaczyć, że normy przyzwoitości nie są jednoznaczne nawet 
w określonej  grupie  społecznej.  Wielu  ludzi  ma  na  ich  temat  indywidualne 
poglądy, niekiedy znacznie odbiegające od przyjętych standardów.

Niestety,  w wielu społeczeństwach to właśnie złamanie jakiejś normy 
przyzwoitości jest głównym źródłem wstydu. Wstydzimy się własnej  nagości, 
ale nie wstydzimy się własnej agresywności. Wstydzimy się popełnionej gafy, 
ale nie wstydzimy się podłości wyrządzonej komuś z premedytacją. Gdy kobieta 
ujawni, że znajduje wielkie upodobanie w wyrafinowanym seksie, spotyka się 
ze społeczną dezaprobatą996,  gdy mężczyzna ujawni,  że zabił  na wojnie  setki 
ludzi – uchodzi za bohatera. Przybiera to niekiedy postać społecznej pruderii,  
np. w telewizji, w zarejestrowanych wypowiedziach osób, zastępuje się krótkim 
tonem  wyrazy,  które  możemy  usłyszeć  na  co  dzień  niemal  wszędzie,  a 
jednocześnie pokazuje się bez żadnych ograniczeń przemoc czy zbrodnię i to w 
porze największej oglądalności.

Jak wynika z powyższych wywodów  „normy przyzwoitości”,  których 
złamanie  jest  źródłem  wstydu, to  normy  zwyczajowe,  które  są  względne  i 
zmienne.  Przyzwoitość,  rzadko  pokrywa  się  z ograniczeniami  prawa  czy  z 
podstawowymi wymogami moralnymi, częściej wynika z prostego ustalenia co 
„przystoi”  a  co nie.  Nasuwa się  tutaj  dość  smutna  refleksja.  Kierowanie  się 
wstydem spowodowanym tym, że  „coś nie wypada” rzadko służy najlepszym 
ludzkim interesom. Rzadko przynosi wielką radość. Nie ma nic smutniejszego 
niż widok mężczyzny czy kobiety,  którzy powstrzymują się od czegoś, na co 
mają naprawdę ochotę, dlatego tylko, że się tego wstydzą. Zwykle nie jest to dla 
nich nic przykrego, wręcz przeciwnie – po prostu urąga przyzwoitości.  Może 
więc najlepszym hasłem do przyczepienia na samochód lub nadrukowania na 
koszulkę byłoby to: „Urągaj przyzwoitości bez wstydu!”997

996 Nawet po tak umiarkowanej wypowiedzi posłanki Renaty Beger, że „lubi seks jak koń owies” 
pojawiło się w środkach masowego przekazu wiele ironicznych komentarzy na ten temat.

997 Trzy ostatnie akapity powstały pod wpływem następującej książki:   Neale Donald Walsch,  
Rozmowy z Bogiem,  Księga druga. Wykorzystano w nich niektóre sformułowania zawarte w 
tej książce.
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Nie warto się wstydzić z byle powodu. Nie warto się też wstydzić z 
powodów,  na  które  nie  mamy  wpływu.  Warto  żyć  tak,  aby  swoim 
postępowaniem  nie  dawać  istotnych  powodów  do  wstydu.  Najlepszym 
sposobem na wstyd jest uczciwość.    
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Wybaczenie
Wybaczenie wiąże się nierozerwalnie z jakimś uprzednio wyrządzonym 

przez kogoś złem, z doznaną  krzywdą lub cierpieniem, z dokonaniem jakiegoś 
czynu, który różne religie określają mianem grzechu. Skala możliwego zła jest  
rozległa i rozciąga się od drobnego nieposłuszeństwa, niedotrzymania obietnicy 
czy  niewłaściwego  użycia  słów  skutkującego  obrazą,  aż  do  zadawania 
fizycznego  bólu,  rozboju,  gwałtu  czy  morderstwa.  Jednym  ze  skutków 
doświadczenia  zła  jest  obwinianie  jego  sprawcy.  Wybaczenie  jest  aktem 
darowania winy, puszczenia jej w niepamięć; jest duchowym czy mentalnym 
ułaskawieniem.

Ludzie najczęściej nie chcą przebaczać innym. Wolą osądzać, potępiać i 
jeśli to możliwe, karać. Dzieje się tak, ponieważ uważają oni, że na wybaczeniu 
komuś nic nie zyskają, a tylko mogą stracić. Interesujący punkt widzenia w tej  
sprawie  jest  przedstawiony  w  „Kursie  cudów”:  „Uważasz,  że  kiedy  
„przebaczysz”  grzech,  nie  masz  z  tego  bezpośrednich  korzyści.  Okazujesz  
miłosierdzie komuś niegodnemu, tylko po to by pokazać,  że ty jesteś lepszy i  
znajdujesz  się  na  wyższym poziomie  niż  ten,  któremu  przebaczasz.   On  nie  
zasłużył  na  twą  pobłażliwość  czy  tolerancję  i  nie  jest  wart  twego  daru,  
ponieważ  jego  grzechy  tak  go  poniżyły,  że  nie  jest  już  możliwa  prawdziwa  
równość z tobą. Nie ma więc prawa do twego przebaczenia. Przebaczenie jest  
prezentem jedynie dla niego, a tobie nic nie daje. W ten sposób przebaczenie  
zostaje oparte na całkowicie błędnych przesłankach; jest ono jakąś zachcianką  
pobłażliwości, życzliwą i dobroczynną ale niezasłużoną, podarunkiem, którym  
czasem  się  kogoś  obdarza,  a  czasami  się  go  mu  odmawia.  Ponieważ  
przebaczenie  jest  niezasłużone,  odmówienie  go  jest  sprawiedliwe,  a  ty  nie  
powinieneś cierpieć, gdy go odmawiasz. Przecież grzech, który przebaczasz, nie  
jest  twoim własnym grzechem.  Ktoś inny go popełnił.  I  będąc łaskawym dla  
niego,  dajesz  mu to,  na co nie  zasługuje...”998 Łatwo jest  przebaczyć  komuś 
drobne  przewinienie.  Jednak  im  cięższe  zarzuty  są  kierowane  wobec 
obwinionego, tym bardziej dominujący staje się właśnie ten punkt widzenia. Im 
większe poczucie krzywdy, tym bardziej przebaczenie wydaje się niemożliwe. A 

998 A course in miracles, Workbook [W-126.3, W-126,4]. Tłumaczenie R. Lipu-Akohard.
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poczucie krzywdy może czasem trwać latami, wiążąc ze sobą skrzywdzonego i  
krzywdziciela oraz pozbawiając obydwu spokoju umysłu. 

Przebaczanie  ma dwa aspekty.  Pierwszy aspekt,  który można nazwać 
emocjonalnym,  wiąże  się  z  tym,  że  wyrządzanie  zła,  zadawanie  cierpienia 
wywołuje u krzywdzonego reakcję w postaci różnych uczuć takich jak strach,  
gniew,  żal,  a  często  również  nienawiść  do  sprawcy.  Uczucia  te  nierzadko 
uzewnętrzniają  się  w postaci  emocji  i  mają  duży wpływ  na  zachowanie  się  
poszkodowanego.  Przyciągają  do  niego  również  określone  myśli.  Są  one 
podstawą,  powodem  i  siłą  napędową  obwiniania.  Przebaczanie  w  sensie 
emocjonalnym to wyzbycie się negatywnych uczuć wobec sprawcy zła, np. 
zaprzestanie  gniewu,  poniechanie  nienawiści.  Jest  to  najskuteczniejszy,  ale 
zarazem najtrudniejszy sposób wybaczania.

Drugi aspekt wybaczania można by nazwać racjonalnym. Wiąże się on z 
tym, że poszkodowany  wymaga od sprawcy wykazania się odpowiedzialnością 
za  swój  czyn,  a  więc  naprawienia  krzywdy,  wyrównania  straty,  
zadośćuczynienia.  Gdy wyrządzone zło jest  wielkie,  a szkoda niemożliwa do 
naprawienia,  pokrzywdzony żąda od sprawcy,  aby doznawał  on cierpienia  w 
zamian za wyrządzone zło. To, stare jak świat pragnienie odpłaty jest zapisane 
już w Starym Testamencie w słowach „oko za oko, ząb za ząb”. Może być ono 
zrealizowane  poprzez pociągnięcie  sprawcy do odpowiedzialności  karnej  lub 
przez prywatną zemstę. Wybaczanie w sensie racjonalnym to odstąpienie od 
jakichkolwiek żądań wobec sprawcy i puszczenie w niepamięć jego czynu.

Oczywiście „puszczenie w niepamięć czynu” nie oznacza tego, aby o 
nim całkowicie  zapomnieć.  Zważywszy na  to,  jak  działa  ludzka  pamięć,  nie 
byłoby  to  zresztą  możliwe.  Ale  można  podjąć  świadomą  decyzję 
nieprzypominania o tym innym, a szczególnie sprawcy. Można również starać 
się  nie  przypominać  go  sobie,  a  przynajmniej  nie  dopuszczać  do  tego,  aby 
pamięć o nim odgrywała dominującą rolę w świadomym umyśle. Jest to ważne 
dlatego,  że  myśl  o  krzywdzie  wywołuje  negatywne  uczucia  uniemożliwiając 
wybaczenie  emocjonalne.  Ponadto  owe  destruktywne  uczucia,  takie  jak  żal, 
złość, nienawiść oraz towarzyszące im emocje, wywołują szkodliwe następstwa 
u poszkodowanego,  zmieniając  parametry  życiowe  jego  organizmu,  takie  jak 
częstotliwość  uderzeń serca,  ciśnienie  krwi  a  nawet  jej  skład.  Hodowanie  w 
sobie  takich  uczuć  może  mieć  więc  wpływ  na  utratę  zdrowia  i  stosunkowo 
szybko  doprowadzić  do  wylewu  krwi  do  mózgu  lub  zawału  serca.  Znawcy 
tematu  twierdzą,  że  długotrwałe  przechowywanie  w  sobie  nienawiści  i 
pragnienia  zemsty  prowadzi  do  wielu  przewlekłych  chorób,  a  nawet  może 
przyspieszyć ujawnienie się choroby nowotworowej.  Dlatego wybaczenie jest 
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nie  tylko  chrześcijańskim  imperatywem,  ale  jest  również  racjonalnym 
działaniem we własnym interesie. Kto stale szuka winy u innych, chowając w 
sobie urazy i rozwijając nienawiść, ten długo nie pożyje. Dzieje się również i  
odwrotnie – przebaczenie prowadzi do uleczenia tego co chore i ma wpływ nie  
tylko na przebaczającego, ale też na wszystkich innych łącznie ze sprawcą. Nie 
wszyscy  sobie  zdają  sprawę  z  tego,  jak  wiele  prawdy  jest  w  stwierdzeniu: 
„przebaczyć znaczy uzdrawiać”. 

Istnieje prawo naturalne, które głosi, że „to co dajesz, to dostajesz”. Kto 
osądza i potępia innych, ten nie uniknie własnego osądzenia i potępienia. Kto 
przebacza,  temu  zostanie  przebaczone.  Prawdziwe  przebaczenie  oznacza 
uzdrowienie dlatego, że  może ono wypływać jedynie z czystej miłości, a taka 
miłość  zawsze  przebacza  i  zawsze  uzdrawia.  Przebaczenie  przynosi  więc 
niewymierne korzyści dla przebaczającego i nie tylko dla niego.

Niestety, są tacy ludzie, którzy nie tylko nie potrafią wybaczyć innym,  
ale nie są również w stanie wybaczać sobie. Zostali oni zaprogramowani przez 
otoczenie aby odczuwać swoją „niegodność”, do czego przyczyniły się również 
niektóre  kościoły.  Tymczasem poczucie  winy to największy wróg człowieka. 
Nic nie wywołuje takich szkód moralnych i fizycznych jak ten niszczący stan 
psychiczny.  Poczucie winy powoli  trawi człowieka tak jak kwas trawi metal.  
Degraduje go jeszcze bardziej niż nienawiść. Dlatego każdy, który chce długo 
żyć i rozwijać się w harmonii z otoczeniem, powinien wyzbyć się poczucia winy 
i wybaczyć sobie wszystko, co złego uczynił.  Bowiem kto nie umie wybaczyć 
sobie, nie potrafi również wybaczać innym. 

Oczywiście rezygnacja z poczucia winy i wybaczenie sobie nie muszą, a 
nawet nie powinny oznaczać rezygnacji ze świadomości tego, co dobre, a co złe 
i przyzwolenia sobie na wszystko. Zagłuszanie w sobie poczucia winy nie może 
pociągać za sobą zagłuszania własnego sumienia. Chodzi tylko o to, że zamiast 
karmić się uczuciami, które do niczego dobrego nie prowadzą, lepiej starać się 
zrozumieć swój błąd po to, aby go już nie powtarzać. Skutecznie wcielane w 
życie  postanowienie  „już  nigdy więcej”  ma dużo większe znaczenie  niż  lata 
obwiniania się i zamartwiania. Wykorzystanie swojej energii życiowej i swoich 
zdolności  do  naprawienia  szkody  jest  o  wiele  bardziej  wartościowe  niż 
posypywanie głowy popiołem.  

Można wyróżnić jeszcze dwa inne rodzaje przebaczania: warunkowe i 
bezwarunkowe.  Ten  pierwszy  rodzaj  wybaczania  ma  miejsce  wtedy,  gdy 
następuje  pod  warunkiem,  że  sprawca  zła  spełni  określone  żądania 
poszkodowanego, np. uzna swoją winę i przeprosi poszkodowanego, pokaja się 
publicznie, naprawi wyrządzoną krzywdę, zrekompensuje poniesioną stratę, czy 
odcierpi  wymierzoną  mu  karę.  Gdy czynione  przez  kogoś  zło  ma  znamiona 
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recydywy,  zwykle  podstawowym  warunkiem  jest  dostrzeżenie  pozytywnej 
przemiany  w  sprawcy,  który  zrywa  ze  szkodliwą  działalnością,  przestaje 
krzywdzić  innych i  stara  się  naprawić wyrządzone szkody.  Jeżeli  warunkiem 
wybaczenia jest ukaranie winnego, to jet to najmniej szlachetny jego rodzaj. Z 
moralnego punktu widzenia nie jest to w ogóle wybaczenie, bo brakuje w nim 
aktu darowania winy.  Brakuje w nim również miłości,  bo zamiast  pragnienia 
reedukacji i rehabilitacji sprawcy, wymaga się aby odcierpiał on swoją karę.

Wybaczenie  bezwarunkowe następuje  wtedy,  gdy nie  towarzyszą  mu 
żadne żądania w stosunku do sprawcy. Dotyczy ono zarówno sfery emocji jak i  
racjonalnego  umysłu,  jest  to  więc  przebaczenie  całkowite.  Przebaczenie 
warunkowe  jest  w  najlepszym  razie  możliwą  do  wystąpienia  reakcją  na 
pozytywne  zmiany  zachodzące  w  sprawcy,  a  w  najgorszym  –  reakcją  na 
zaspokojenie pragnienia jego ukarania, natomiast przebaczenie bezwarunkowe 
jest  postanowieniem.  Tego  rodzaju  akt  jest  możliwy  dopiero  na  pewnym 
poziomie,  na  którym istnieje  zrozumienie  tego,  jak  działa  świat  i  jak  działa  
Stwórca  poprzez świat.  Decyzja  o  całkowitym,  bezwarunkowym wybaczeniu 
jest czymś naturalnym dopiero wtedy, gdy pojmiemy, że zło nie jest rezultatem 
kreacyjnego błędu czy niedoskonałości planu stworzenia, ale jest wpisane w ten 
plan, jako jego znaczący element. Istotą tego dualistycznego, fizycznego świata 
jest współistnienie, a nawet ścieranie się przeciwieństw, bez których nie mógłby 
on istnieć. Nie byłoby grubych, gdyby nie było również chudych. Nie byłoby 
wysokich bez niskich. Nie byłoby ludzi odważnych bez ludzi tchórzliwych.  Nie 
byłoby mądrych,  gdyby nie  istnieli  głupcy.  Nie  byłoby obrońców prawa bez 
tych, którzy je łamią. Nie byłoby lekarzy, gdyby nie było chorób. Nie byłoby 
dobra bez istnienia zła, które jest dla niego układem odniesienia999.

Na tym etapie naszej wędrówki przez wieczność zło musi istnieć, choć 
trzeba  tu  powtórzyć  za  Mistrzem  z  Nazaretu,  że  „biada  temu,  przez  kogo 
przychodzi”. Biada, bo istnieje prawo naturalne, które nie pozostawi w spokoju 
tych,  którzy  krzywdzą  innych.  Prawo  to  jednak  działa  niekiedy  bardzo 
powoli1000, stąd wrażenie, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Nie jest  
ono również tylko bezlitosną karą, ale pod pewnymi względami funkcjonuje jak 
nauczyciel, pozwalając każdemu doświadczać tych samych przejawów życia z 
różnych stron czy punktów widzenia. Dlatego każdy krzywdziciel musi w końcu 
również  poznać,  co  czuje  jego  ofiara.  Z  drugiej  strony skrzywdzeni  bywają 
niecierpliwi, żądając nierzadko natychmiastowej zapłaty za krzywdy.

999 Taka sytuacja  istnieje  jedynie  w świecie  fizycznym,  w którym wszystko  jest  względne.  W 
wyższych wymiarach pojęcie zła nie występuje i nie ma tam nic, co by było relatywne.

1000 Zwolennicy reinkarnacji  utrzymują,  że sprawcy zła często dopiero  w następnym wcieleniu  
doświadczają skutków jego wyrządzenia.
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Świat  bez problemów, w którym nie trzeba by było nic zmieniać czy 
ulepszać, tkwiłby w zastoju, w stagnacji. Tylko istnienie „gorszego” wyzwala w 
nas pragnienie „lepszego”. Tylko doświadczanie zła stymuluje nas w kierunku 
dobra.  Bóg nie jest stwórcą ułomnym, który się starał, ale mu nie wyszło. To 
nie jest tak, że Lucyfer mu się zbuntował, ludzie nadużywają wolności grzesząc 
na potęgę, a On tylko patrzy na to ze smutkiem, wtrącając po śmierci do piekła 
zatwardziałych  grzeszników.  Takie  pojmowanie  Boga  świadczy  o  braku 
zrozumienia i tylko Go obraża. Boska kreacja jest doskonała, co wyraża się w 
tym, że nawet to, co uważamy za zło, przyczynia się do pozytywnych przemian 
we Wszechświecie. Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bliskie prawdy jest  
przysłowie: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. Dlatego większość 
Mistrzów radzi:  „Zanim potępisz  sprawcę  swojego  cierpienia,  zastanów się,  
jakiej prawdy może cię nauczyć to doświadczenie”. Niestety, gdy cierpienie jest 
wielkie,  stosowanie  się  do  tej  maksymy  jest  bardzo  trudne,  a  właściwa 
odpowiedź na postawione tam pytanie przychodzi nierzadko dopiero po latach. 
Gniew,  ból,  rozpacz,  a  w  następstwie  nienawiść  do  krzywdziciela  
uniemożliwiają  wybaczenie.  Warunkiem  wybaczenia  bezwarunkowego  jest 
więc  wybaczenie  emocjonalne,  które  bywa,  jak  już  powiedziano,  rzeczą 
niełatwą. Jednak zdarzali się w historii ludzie, którzy potrafili wybaczyć nawet 
tym,  którzy  zadali  im  wielkie  cierpienia.  Tak  postąpił  Jezus  gdy  Go 
krzyżowano.  Tak  również  postąpiła  znana  piosenkarka,  wybaczając  zabójcy 
swojej córki. Literackim przykładem bezwarunkowego wybaczenia jest akt łaski 
Juranda ze Spychowa w stosunku do Zygfryda de Löwe. Jurand, mimo że stracił 
córkę  i  okrutnie  go  okaleczono,  był  pełen  wewnętrznego  spokoju,  zaniechał 
zemsty i  kazał  puścić  Krzyżaka  wolno.  Nie  musiał  długo czekać  na  to,  aby 
zadziałały naturalne  prawa Wszechświata.  Biblijnym przykładem wybaczenia 
bezwarunkowego jest ewangeliczna przypowieść o synu marnotrawnym, który 
roztrwoniwszy powierzony mu majątek, powrócił skruszony do domu i wyznał 
przed ojcem swoją winę. Ojciec nie tylko go nie ukarał za rozrzutność i uleganie 
słabościom, ale powitał z radością, a nawet urządził na jego cześć ucztę. Uznał  
postępowanie syna za głupotę młodego, niedoświadczonego życiowo człowieka, 
który po przykrych przeżyciach zrozumiał wreszcie swój błąd. Tak więc przykre 
doświadczenia  syna  marnotrawnego  odegrały  w  jego  życiu  ważną  rolę, 
stanowiąc  dla  niego naukę na przyszłość  i  przenosząc go na wyższy poziom 
rozumienia zasad życiowych. Również Jezus dla nikogo, kogo spotkał w czasie 
swojego pobytu na tym świecie,  nie żądał kary,  a niektórych od niej  uwolnił 
(kto jest  bez grzechu niech pierwszy rzuci  na nią kamień).  Głosił,  że zawsze 
trzeba  przebaczać1001.  Gdy wbijano   mu  gwoździe,  nie  pałał  nienawiścią  do 

1001 Gdy go zapytano „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?  
Czy aż siedem razy?” odpowiedział „Nie mówię ci, że aż siedem razy ale aż siedemdziesiąt  
siedem razy”. (Ewangelia wg św. Mateusza 18, 21-22. Liczba siedemdziesiąt siedem uważana 
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sprawców swojej  męki i nie prosił Boga o ich ukaranie, ale tylko modlił  się:  
„Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Ten akt wybaczenia był i wciąż 
jest  najwyższym  przejawem  miłości  bezwarunkowej,  jaką  można  okazać 
bliźniemu. Chociaż niektórzy męczennicy Mu potem dorównali, nikt dotychczas 
Go w tym nie przewyższył.

Przebaczenie  bezwarunkowe  jest  łatwiejsze  do  akceptacji  dzięki 
zrozumieniu, że to, co ktoś nam wyrządza i co doświadczamy jako zło, wypływa 
z  niewiedzy tego  kogoś,  że  jest  skutkiem bardziej  błędu  niż  winy.  Ponadto 
uświadomienie  sobie,  że  owo  zło  ma  swój  cel  i  leży  w   planach  Stwórcy 
odgrywając  ważną  rolę  w  przemienianiu  rzeczywistości,  ułatwia  ogarnięcie 
miłością bezwarunkową jego sprawców, a to otwiera drogę do bezwarunkowego 
wybaczenia. Jednak wybaczanie nie jest równoznaczne z przyzwoleniem na zło. 
Zło istnieje bowiem nie po to, aby mu ulegać, ale by się z nim zmagać, czyniąc 
przez to siebie mocniejszym, a świat lepszym. Możemy więc odpuścić czyjeś 
winy,  ale  równocześnie  uznać  konieczność  działań  zapobiegawczych  w 
stosunku  do  złoczyńcy,  aby  nie  dopuścić  do  powtarzania  jego  skrajnych 
zachowań. Tego domaga się również bezwarunkowa miłość.

Jednak wybaczenie bezwarunkowe, aby było wybaczeniem absolutnym, 
pełnym i całkowitym, musi pójść jeszcze dalej. Widzenie sensu w tym co złe nie 
jest czymś ostatecznym, ale tylko określonym etapem na drodze do wieczności.  
Istnieje  na  nim  pewne  niebezpieczeństwo  potraktowania  zła  jako  swojego 
rodzaju ofiary, którą trzeba złożyć, aby osiągnąć jakieś dobro. Wtedy z jednej  
strony wybacza  się  komuś  dla  jakiejś  wyższej  racji,  a  z  drugiej  strony nie  
zapomina się o krzywdzie, za którą wciąż obwinia się sprawcę. Tego rodzaju akt 
jest wybaczeniem fałszywym. Ale w Rzeczywistości Ostatecznej nie ma zła, nie 
istnieje wina, ani też nie wymaga ona żadnych ofiar. Dlatego ten, który do niej  
sięgnął, nie potrzebuje wybaczać, bo nie ma nic do wybaczenia. Wszystko to, co 
dzieje się na tym świecie, traktuje jako zbiór iluzji, zdając sobie sprawę z tego, 
że wybaczanie  iluzjom jest  bez sensu.  Większość śmiertelników żyjących  na 
Ziemi  nie  jest  jednak  tego  świadoma.  Dla  nich  droga  do  bezwarunkowego 
wybaczenia  prowadzi  poprzez  zapomnienie  o  pojęciu  winy i  zastąpieniu  go 
pojęciem  błędu.  Wina  bowiem  pociąga  za  sobą  karę  i  potępienie,  a  błąd 
natomiast  wymaga  naprawy.  Dlatego  winę  tak  trudno  wybaczyć,  a  błąd, 
zwłaszcza naprawiony, wybaczyć znacznie łatwiej. Jednak naprawdę wybaczyć 
potrafi tylko ten, kto szczerze może powiedzieć: „Moje królestwo jest nie z tego 
świata”. To nie są słowa zastrzeżone tylko dla Jezusa. Tak mógłby powiedzieć 
każdy.

była za bardzo wielką, więc oczywiście sens tego jest taki, że zawsze należy przebaczyć). „ A 
jeśliby  siedem razy  na  dzień  zawinił  przeciwko  tobie  i  siedem razy  zwrócił  się  do  ciebie  
mówiąc 'żałuję tego', przebacz mu”. (Ewangelia św. Łukasza 17, 3-4). 
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Prawdziwe wybaczenie nie polega na zignorowaniu tego co się stało w 
przeszłości, ale na uświadomieniu sobie, że dla naszej autentycznej tożsamości,  
dla tego, Kim jesteśmy naprawdę, przeszłość nie ma znaczenia. A to oznacza 
rezygnację z obwiniania. Rzeczywiste wybaczenie jest więc zrozumieniem, że w 
gruncie  rzeczy  nie  trzeba  wybaczać.  Eckhard  Tolle  napisał:  „Nie  możesz  
naprawdę wybaczyć sobie ani innym, póki czerpiesz z przeszłości poczucie Ja.  
Dopiero gdy dotrzesz do potęgi teraźniejszości, która jest twoją własną potęgą,  
potrafisz autentycznie wybaczyć. Przeszłość traci wtedy moc, a ty głęboko sobie  
uświadamiasz, że nic, co w życiu zrobiłeś lub tobie zrobiono, nie zdoła choćby  
najlżejszym muśnięciem dotknąć promiennej istoty tego, kim jesteś. Cała idea  
wybaczenia staje się wówczas zbędna”1002. 

Jednak  dla  wielu  ludzi  taki  poziom  istnienia  wydaje  się  być 
nieosiągalny. Dla nich wciąż podstawowym dylematem jest pytanie: Wybaczać, 
czy  nie  wybaczać?  I  co  należałoby  im  odpowiedzieć?  Oczywiście  tak,  po 
stokroć  tak.  Wybaczać,  ale nie  pobłażać.  Wybaczanie  nie  może  oznaczać 
akceptacji  tego,  co  zrobił  i  co  może wciąż zrobić  sprawca.  Dla  dobra  tych,  
których mógłby jeszcze skrzywdzić i  dla dobra samego krzywdziciela,  trzeba 
dać  temu  odpór.  Przede  wszystkim należy  uświadomić  mu  sprawione  przez 
niego  zło,  dobitnie,  jasno  i  bez  ogródek,  co  może  doprowadzić  go  do 
pozytywnej  przemiany  wewnętrznej.  Jeśli  takie  działanie  okaże  się 
bezskuteczne,  nie  pozostaje  już  nic  innego  jak  ukarać.  Wybaczanie  nie 
pozostaje w sprzeczności z karaniem, o ile kara nie jest odpłatą czy zemstą, lecz 
niezbędną,  choć czasem nieprzyjemną edukacją.  Zatem  nie warto mścić  się, 
lepiej kochać nawet wtedy, gdy trzeba zmagać się ze złem. To, co się da 
naprawić, zawsze naprawiać. I wybaczać, wybaczać, wybaczać. 
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Wymóg
Wymaganie, wymagać, wymagający – te wyrazy, o ściśle powiązanych 

ze  sobą  znaczeniach,  są  nierozerwalnie  związane  z  ludzką  aktywnością  od 
zarania dziejów.  Słowa te mają  dwa podstawowe znaczenia.  W pierwszym z 
nich wymaganie to po prostu warunek, jaki musi być spełniony, aby coś mogło 
zaistnieć lub aby coś działo się prawidłowo. Przykładami użycia tego pojęcia w 
takim  znaczeniu  są  następujące  zdania:  „Samochód  wymaga  paliwa”, 
„Telewizor wymaga naprawy”, „Zawód lekarza wymaga wieloletnich studiów”, 
„Ziemia wymaga uprawy”,  „Dom wymaga gruntownego remontu”, itp. Rzecz 
jasna, samochód bez paliwa nie pojedzie, popsuty telewizor nie będzie działał  

1002 Eckhard Tolle, Potęga teraźniejszości, Wydawnictwo A , 2003 
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prawidłowo,  więc  do  użytkowania  tych  urządzeń  muszą  być  spełnione 
postawione wymagania. 

Czasami  spełnienie  określonego warunku wiąże się  z jakąś,  niekiedy 
nawet  bardzo  wielką  potrzebą,  co  wyrażają  takie  zdania,  jak:  „Człowiek 
wymaga  tlenu  do  oddychania”,  „Niemowlę  wymaga  troskliwej  opieki”.  „Od 
wartownika  wymaga  się  czujności”.  „Od  kierowcy wymaga  się  trzeźwości”. 
Wówczas  oprócz  samego  określenia  warunku,  bardzo  istotne  staje  się  jego 
spełnienie, które z jakichś powodów może być uznane za pożądane lub nawet 
konieczne.  Wymaganie w  drugim  znaczeniu  to  żądanie  spełnienia 
określonych  warunków.  W  zależności  od  skutków,  jakie  przynosi  jego 
spełnienie, bądź niespełnienie, tego rodzaju wymóg można jeszcze podzielić na 
dwa  rodzaje:  wymóg  dopuszczający  i  wymóg  represyjny.  Wymaganie 
dopuszczające  to  takie,  którego  spełnienie  przynosi  awans,  dopuszczenie  do 
czegoś, zaliczenie czegoś, zezwolenie na coś, itp. Przykładem zadośćuczynienia 
takiemu wymogowi  jest  zdanie  egzaminu,  nałożenie  kapoka,  czy wykupienie 
biletu wstępu. Niespełnienie wymagania represyjnego pociąga zwykle za sobą 
przykre konsekwencje dla tego, do którego to wymaganie jest kierowane. Np. 
niezapłacenie podatku grozi karą grzywny, a czasami nawet więzienia. Innymi 
słowy,  jeśli  spełnisz  wymóg dopuszczający to  dostajesz  promocję,   jeśli  nie 
spełnisz wymogu represyjnego to oberwiesz. Oczywiście mogą być również i  
takie  wymagania,  które  mają  cechy  obu  rodzajów,  tzn.  są  dopuszczająco-
represyjne.  Powszechnie  bowiem  uważa  się,  że  najlepszym  sposobem 
stymulacji, który jest skuteczny nie tylko wobec osłów,  jest połączenie kija z 
marchewką.

Wymaganie  w drugim znaczeniu,  rozumiane  jako  mniej  lub  bardziej 
stanowcze żądanie czegoś od kogoś, stanowi typ najbardziej rozpowszechniony 
w dziejach ludzkości. Najczęściej przybiera ono postać obowiązku, nakazu lub 
zakazu.  Zgodnie  z  mitologią  biblijną  wywodzącą  się  z  kultury 
judeochrześcijańskiej,  pierwszym  wymaganiem  postawionym  przed 
człowiekiem był  zakaz spożywania  owoców z drzewa wiadomości  dobrego i 
złego. Wszystkie cywilizacje, od starożytnych poczynając a na współczesnych 
kończąc  były  oparte  (i  są  nadal)  na  rozlicznych  wymaganiach  znajdujących 
swoje  odzwierciedlenie  nie  tylko  w  obyczajowości  czy  religii,  ale  przede 
wszystkim w przepełnionych wymogami prawach.

Wymagania w życiu współczesnego człowieka

Cała  współczesna  cywilizacja  planety  Ziemia  jest  oparta  na 
wymaganiach. Już od lat najmłodszych przekonujemy się, że ktoś (najczęściej 
rodzice) czegoś od nas żąda:
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 Siedź prosto i nie garb się Jasiu.
 Mów zawsze prawdę Zosiu.
 Bądź grzeczny i nie dokazuj Grzesiu.
 Bądź  posłuszny  i  wykonuj  wszystkie  polecenia  dorosłych  bez 

dyskusji.
 Nie  zadawaj  zbyt  wielu  pytań  i  wystrzegaj  się  zadawania  tych 

niestosownych.
 Nie odszczekuj się starszym, a najlepiej nie odzywaj się nie pytany, 

bo dzieci i ryby głosu nie mają.
 Trzymaj rączki na kołdrze. Nie baw się ze sobą, w każdym razie nie 

w ten sposób.

Gdy dzieci podrosną, wzrastają też wymagania, które teraz nadchodzą 
już z dwóch stron, od rodziców i od szkoły:

 Ucz się pilnie i zbieraj dobre stopnie.
 Wracaj do domu przed dziesiątą.
 Nie  wagaruj.  Słuchaj  nauczycieli  i  przestrzegaj  regulaminów 

szkolnych.
 Mów zawsze gdzie byłaś, co robiłaś i nigdy przy tym nie kłam.
 Nie  zadawaj  się  z  tym  chłopakiem.  To  nie  jest  dla  ciebie 

odpowiedni partner.
 Nie zgadzam się na wasz związek. Najpierw musisz zdać maturę.
 Dopóki jesteś na moim utrzymaniu, rób co każę.
 Skończ studia i zdobądź dobrą pracę.

Dorosłość  nie  uwalnia  od  wymagań.  Przeciwnie,  dochodzą  nowe, 
jeszcze  bardziej  represyjne.  Młodzież  płci  męskiej  już  na  progu  dorosłości  
doświadcza  służby  wojskowej,  której  odbycie  wymuszane  jest  represyjnym 
wymaganiem i której odbywanie stanowi nieprzerwany ciąg wymagań. Wcieleni 
do  wojska  doświadczają,  a  nawet  uczą  się  przemocy  nie  tylko  od  swoich 
przełożonych,  ale i  od starszych kolegów, którzy pastwią  się  nad młodszymi 
rocznikami, poniżając tych ludzi i depcząc ich godność (zjawisko fali). 

Pełnoletni  członkowie  społeczeństwa  podlegają  w  pełni  przepisom 
prawa,  które  w dużym  stopni  jest  zbiorem  wysoce  represyjnych  wymagań, 
których  niespełnienie  grozi  karą  grzywny,  więzienia,  a  nawet  (w niektórych 
krajach)  śmierci.  Ma  to  na  celu  wymuszenie  na  społeczeństwie  określonych 
zachowań, uznanych za konieczne i  niedopuszczenie do innych,  uznanych za 
niedozwolone.  W  niektórych  krajach,  w  których  prawa  są  określone  przez 
religię,  a  zwłaszcza  w  krajach  muzułmańskich,  zjawisko  to  przybiera  
monstrualne rozmiary, stanowiąc całkowite zaprzeczenie wolności i demokracji.  
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Ale  również  w  tzw.  krajach  demokratycznych  zdarzają  się  wymagania  o 
niezrozumiale  wysokim stopniu  represyjności.  I  tak  np.  w USA można  było 
pójść do więzienia na długie lata za wypalenie dwóch joint-ów z marihuaną1003. 
Innym przykładem jest Belgia, gdzie uczestnictwo w wyborach (które z natury 
demokracji powinno być czymś wolnym) jest obowiązkowe, a uchylenie się od 
tego obowiązku podlega karze grzywny.

Państwo  narzuca  swoim  obywatelom  jeszcze  wiele  innych  rzeczy. 
Podstawowym wymaganiem jest  obowiązek płacenia  podatków. Oprócz tego, 
wspomniany  już  obowiązek  służby  wojskowej,  obowiązek  szkolny, 
meldunkowy, konieczność posiadania dokumentu osobistego, paszportu, prawa 
jazdy, oraz różnych licencji, koncesji, rejestracji  (np. samochodu, działalności 
gospodarczej, itp.), płacenia różnych składek czy obowiązkowych ubezpieczeń. 
Konieczność egzekwowania i kontroli wymogów powoduje, że tworzone są do 
tego celu odpowiednie komórki administracyjne, a nawet całe urzędy. Prawo, a 
zwłaszcza prawo karne, potrzebuje organów ścigania, sądów i więzień.

Jednak  najczęściej  spotykane  wymagania  stawiane  współczesnemu 
człowiekowi związane są z pracą. W państwach komunistycznych praca była 
podniesiona  niemal  do  rangi  obywatelskiego  obowiązku.  Sławiono  ją  w 
pieśniach i na plakatach. Dotyczyło to szczególnie pracy fizycznej,  z powodu 
wyniesienia  robotników  na  ideologiczne  ołtarze.  Każdego  niepracującego 
oskarżano o  pasożytnictwo  społeczne  i nazywano  spekulantem,  kułakiem lub 
burżujem.  Z drugiej  strony trzeba  jednak  przyznać,  że  o  pracę  było  łatwo  i 
liczba  bezrobotnych  nie  z własnego  wyboru  była  niewielka.   W  państwach 
kapitalistycznych  praca dla  większości  jest  koniecznością,  ponieważ bez niej  
przeciętny człowiek nie byłby w stanie utrzymać siebie i swojej rodziny. Ale o 
pracę, a zwłaszcza o dobrą pracę, nie jest łatwo. Jeśli ktoś już ją ma, to stara się  
skrupulatnie  spełniać  wszystkie  wymagania  pracodawcy,  aby  jej  nie  stracić.  
Cnotą  jest  tu  już  nie  tylko  przestrzeganie  regulaminów  ale  i  duża 
dyspozycyjność.  W  skrajnych  przypadkach  niektórzy  ludzie  popadają  w 
pracoholizm. Wymagania dotykają nie tylko ludzi pracy, ale także i emerytów.  
Wszystko  w  życiu  człowieka  jest  obwarowane  różnymi  przepisami,  nawet 
sprawy związane ze zgonem i pochówkiem.

Tak  więc  wymagania  towarzyszą  człowiekowi  od  urodzenia  aż  do 
śmierci.  Powstaje jednak pytanie, czy rozwój i ewolucja społeczeństw ma się  
opierać głównie na przymusie, restrykcjach i surowych przepisach prawa? Czy 
w celu  wyegzekwowania  wymagań  trzeba  stosować  przemoc?  Czy należy z 
przemocą oswajać już małe dzieci? Czy rodzice mają prawo do wymierzania kar 
1003 Jest  to  nawiązanie  do  znanego  przypadku  skazania  w  USA  w  latach  70-tych  działacza  

politycznego Johna Sinclaire’a na 10 lat  więzienia za wypalenie  2 joint-ów.  Przeciw temu 
wyrokowi protestował John Lennon, a nawet napisał na cześć skazanego piosenkę.
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cielesnych?  Czy to  samo prawo przysługuje  szkołom? Za jakie  przestępstwa 
karać więzieniem? Jakie wymogi należy spełnić, aby zdać egzamin? Ile trzeba 
pracować, żeby zarobić sto złotych? Ile trzeba mieć lat,  żeby móc prowadzić 
samochód? Czy przywrócić karę śmierci? Czy kara 6-ciu lat więzienia za gwałt  
ze  szczególnym  okrucieństwem  jest  wystarczająca?  Kto  ma  przy  tym 
decydować  o  tym,  czego  należy  wymagać?  Elity  polityczne?  Potentaci 
gospodarczy?  Osoby  powszechnie  szanowane?  Pisarze  i inni  twórcy? 
Naukowcy?  Nobliści?  Księża? Parlamentarna większość? A może wszyscy w 
powszechnym  głosowaniu  czy  w  referendum?   W  końcu  można  zadać 
najbardziej fundamentalne pytanie: Czy wymagania są w ogóle potrzebne?

Czy wymagania są potrzebne? Jeśli nie – to co w zamian?

Obecnie wielu uważa, że stawianie innym wymagań, jest potrzebne, a 
nawet konieczne. Istnieje dość rozpowszechniony pogląd, iż ludzie nigdy nie 
będą, przynajmniej w niektórych sprawach, postępować właściwie, jeżeli się ich 
do  tego  nie  zmusi.  Wymogi  w  postaci  regulaminów,  instrukcji,  przepisów, 
zakazów,  nakazów,  oraz  nakładania  różnych  obowiązków,  są  według  nich 
najskuteczniejszymi regulatorami i stymulatorami ludzkich zachowań.  Prawie 
nikt nie ma wątpliwości,  że wymagać trzeba, niektórzy mają tylko problem z 
ustaleniem  wielkości  tych  wymagań  i  stopnia  ich  represyjności.  Są  gorący 
zwolennicy  represyjnych  wymagań,  upatrujący  w  nich  receptę  na  zdrowe 
społeczeństwo.  Żądają  zaostrzenia  przepisów,  regulaminów  i  kodeksów 
karnych,  zwiększenia  wymagań  w  pedagogice  szkolnej,  surowego  systemu 
wychowania dzieci przez rodziców łącznie ze stosowaniem kar cielesnych. Dość 
powszechne jest przekonanie, że dobry sędzia, to surowy sędzia, dobry ojciec to 
wymagający ojciec, dobry nauczyciel to wymagający nauczyciel, a dobre prawo 
to prawo restrykcyjne.  Niektórzy uważają,  że nawet dobry Bóg jest  surowy i  
wymagający. Ludzie ci sądzą, że skoro wymagania mają boski wymiar i boskie 
pochodzenie, to cywilizowane społeczeństwo bez stawiania wymagań nie może 
prawidłowo funkcjonować. Jeżeli każdy człowiek musi sobie zasłużyć na niebo, 
to tym bardziej musi sobie zasłużyć na życie ziemskie. Kto nie pracuje, ten nie 
je.  Kto  nie  spełnia  społecznych  wymogów,  ten  nie  ma  prawa  żyć  w  tym 
społeczeństwie. Są również i tacy, którzy uważają wymagania za dobry sposób 
sprawowania władzy, tym lepszy im  są one surowsze.

Istnieje jednak i druga strona medalu. Im więcej wymagań opartych na 
przymusie,  tym mniej  wolności.  W starożytności  niektórym ludziom w ogóle 
odmawiano prawa do wolności zmuszając ich do życia niewolniczego, opartego 
niemal  wyłącznie  na  wymaganiach.  Kilkaset  lat  temu  zmuszano  ludzi  do 
wyznawania  określonych  poglądów,  paląc  na stosie  tych,  którzy ujawniali  te 
niewłaściwe. Obecnie, w tzw. państwach totalitarnych, również zmusza się ludzi 
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do określonych działań, a nawet określonych przekonań, nie pytając ich o zgodę 
i tłumiąc brutalnie wszelką opozycję.  Jeszcze nie tak dawno w wielu krajach 
świata obowiązywał surowy model wychowania oparty trzcinie i dyscyplinie. W 
Polsce, przed II Wojną Światową istniało,  na ziemiach obecnie zabranych,  w 
Chyrowie,  gimnazjum męskie  prowadzone  przez  zakon  jezuitów.  Stosowane 
tam metody  wychowawcze  przypominały  nieco  Epokę  Wiktoriańską  według 
opisów Karola Dickensa. Czas dany do dyspozycji uczniom był pod całkowitą 
kontrolą zakonników. Prawie wszystko wymagało zezwolenia, nawet przejście 
na  sąsiednie  boisko  przeznaczone  dla  innego  rocznika  i  porozmawianie  z 
kolegą. Kontakty męsko-damskie były drastycznie ograniczone. Nie wolno było 
prowadzić  nawet  korespondencji  z  płcią  przeciwną  bez  zezwolenia,  a 
ujawnienie takiego faktu groziło wyrzuceniem ze szkoły. Uczniom w pewnych 
porach  dnia  nie  wolno  było  nawet  się  do  siebie  odzywać.  Powszechnie 
stosowaną  karą  było  lanie  „na  goły tyłek”  stosowane  publicznie,  przed  całą  
klasą, przez specjalnie przeznaczonego do tego celu pracownika szkoły. Każdy 
uczeń  po  wymierzeniu  kary  obowiązany  był  za  nią  ojcu  profesorowi 
podziękować i pocałować go w rękę. Za większe przewinienia golono głowę „na 
łysą pałę” (Dziś powiedzielibyśmy „na skina” i nie byłaby to żadna kara, ale 
wówczas była to kara bardzo dotkliwa). Szkoła w Chyrowie była szkołą elitarną,  
którą ukończyło wiele znanych osobistości – ale jak wielu uczniów opuściło ją 
ze złamanym duchem? Niektórzy z nich mieli  potem uraz na całe życie,  nie  
tylko do szkoły, ale i do kościoła katolickiego. 

Nadmierna  surowość  i  represyjność  wymogów  przynosi  najczęściej 
jeden z dwóch możliwych skutków: jeżeli nie jest ona połączona ze skutecznym 
nadzorem nad ich wykonaniem, to prowadzi do tego, że ludzie je łamią, jeśli  
jednak  system kontroli  i  karania  jest  efektywny,  wówczas  te  wymogi  łamią 
ludzi.  Nie  sprzyja  to  pozytywnym  przemianom  w naszym  świecie.   Istotą 
człowieka i człowieczeństwa jest wolność. Jej ograniczanie na dłuższą metę do 
niczego  dobrego  nie  prowadzi.  Tłumaczenie,  że  bez  wymagań  nie  mogłoby 
istnieć żadne współczesne państwo jest  tak samo zwodnicze, jak tłumaczenie  
starożytnych patrycjuszy, że bez niewolnictwa nie mogło by istnieć ich państwo,  
bo kto by wtedy wykonywał codzienne, domowe prace. Nie tak dawno, w taki  
sam  sposób,  potrzebę  niewolnictwa  tłumaczyli  plantatorzy  amerykańskiego 
Południa:  „Jeśli  znieślibyśmy  niewolnictwo,  to  kto  by  pracował  na  naszych 
plantacjach?” Nie przyszło im do głowy, że ludzie mogą robić coś z własnej 
woli, bez przymusu. Ci, którzy domagają się niewoli, przymusu, surowych praw 
i dotkliwego  karania,  widzą  w  człowieku  tylko  zło.  Inni,  przeciwni  temu 
wszystkiemu, którzy wiedzą, że można działać dobrowolnie, widzą w człowieku 
dobro.  W zależności od tego co ludzie widzą w człowieku, to człowiek im 
objawia.  
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Zilustrujmy  to  co  zostało  powiedziane  kilkoma  przykładami.  Jako 
pierwszy  przykład  niech  posłuży,  ogłaszany  niejednokrotnie  podczas  suszy, 
zakaz wstępu do lasu.  Cel  takiego działania jest  wzniosły,  chodzi  o to,  żeby 
zmniejszyć  prawdopodobieństwo  zaprószenia  ognia  i  wybuchu  pożaru.  Ale 
służby  leśne  nie  mają  odpowiednich  sił  i  środków,  aby  skutecznie 
wyegzekwować ten zakaz. Dlatego pewna, chociaż stosunkowo niewielka część 
ludzi  go  łamie.  Chodzi  zwłaszcza  o  tych,  którzy  są  z  natury  niepokorni,  
nieposłuszni  i  nieodpowiedzialni.  Tacy  ludzie  nie  przestrzegają  też  zwykle 
zasad bezpieczeństwa i to właśnie oni mogą być potencjalnymi podpalaczami.  
Zakaz nie powstrzymuje również tej  garstki zwyrodnialców, którzy podpalają  
lasy  z  premedytacją.  Pozostała  większość  to  ludzie  odpowiedzialni,   którzy 
przestrzegają zakazu. Tacy ludzie nigdy by pożaru nie wywołali. Przeciwnie – 
to oni pierwsi, korzystając z bardzo popularnych już telefonów komórkowych, 
powiadomiliby  straż  pożarną,  zanim dym  czy  ogień  zostałby  dostrzeżony  z 
wieży obserwacyjnej  lub z samolotu.  Pozwoliłoby to szybko ugasić  pożar  w 
zarodku, oszczędzając lasy i oszczędzając na kosztach akcji gaśniczej. Jak więc 
widzimy,  ogłaszanie  takich  zakazów  jest  nieskuteczne,  bo  nie  stanowi 
efektywnej zapory dla potencjalnych podpalaczy, a równocześnie blokuje tych, 
którzy  mogliby  las  uratować.  Znacznie  skuteczniejsze  byłoby  wywieszenie 
tablic  z  prośbą  ostrożność  z  ogniem,  nie  pozostawianie  w  lesie  butelek  i 
zaalarmowanie odpowiednich służb w razie zauważenia pożaru, ponieważ w ten 
sposób  zostałaby  poruszona  ta  dobra,  szlachetna  strona  człowieczeństwa. 
Niestety – stare  nawyki  i  bezmyślność  niektórych  decydentów powodują,  że 
wciąż ogłaszane są takie niepotrzebne zakazy. 

Inny  przykład  to  ogłaszany  tu  i  ówdzie  zakaz  kąpieli.  Mechanizm 
zjawiska jest prosty. Gdzieś, w jakimś miejscu nad jeziorem, stawem czy rzeką 
topi się podczas kąpieli się paru ludzi. W lokalnej prasie podnosi się krzyk, że 
lokalna władza nie dba o bezpieczeństwo obywateli. Niestety, lokalnej władzy 
nie  stać  na  zbudowanie  w  tym  miejscu  bezpiecznej  plaży,  zatrudnienie 
ratowników,  itp.  Dlatego  sięga  się  po  rozwiązanie  najprostsze  –  ustawienie 
tablicy z zakazem kąpieli.  Teraz  urzędnicy czują  się  całkowicie  zwolnieni  z 
odpowiedzialności za wypadki utonięcia. Jeśli ktoś się kąpie wbrew zakazowi, 
to  już  jest  jego  wina,  a  nie  ich.  Ponadto  zasoby  finansowe  odpowiednich 
jednostek  organizacyjnych  władz  lokalnych  są  wzbogacane  o wpływy  z 
wymierzanych od czasu do czasu mandatów za złamanie zakazu. Wszyscy są 
zadowoleni,  ale...  ludzie  topią  się  nadal.  Czy więc  nie  lepiej  byłoby znowu 
odwołać się do tej lepszej strony człowieka, do jego mądrości i przezorności? 
Może byłaby zatem skuteczniejsza  tablica  o takiej  treści:  Człowieku!  W tym 
miejscu kąpiel jest niebezpieczna! Utopiło się tu już siedem osób. Ty możesz być  
ósmy. Zanim wejdziesz do wody – zastanów się!
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Jeszcze  inny  przykład  wart  rozpatrzenia,  to  tzw.  „wymagający 
nauczyciel”. Nie zawsze wymagania szkolne przybierają tak skrajną postać jak 
we wspomnianym już gimnazjum w Chyrowie. Jednak wymagający nauczyciel 
cieszy się zwykle dużym poważaniem i stanowi zwykle wzór do naśladowania 
dla  innych  nauczycieli.  Również  i  sami  uczniowie  bardziej  szanują  takiego 
nauczyciela,  który  potrafi  ich  sobie  podporządkować,  niż  takiego,  który  im 
pobłaża. Dlaczego się tak dzieje? Wynika to ze stosowanych we współczesnym 
świecie  metod  nauczania.  Nauka  w  szkołach  jest  procesem  pamięciowego 
przyswajania gotowych „prawd”. Nie ma tu miejsca na twórcze myślenie czy na 
myślenie krytyczne. Dotyczy to niemal wszystkich przedmiotów od historii po 
fizykę. Uczeń musi np. nie tylko zapamiętać poszczególne fakty historyczne, ale 
również wtłacza mu się określoną interpretację tych faktów. Próba krytycznego 
podejścia do nich przez ucznia może skończyć się oceną niedostateczną. Dorośli 
boją się pozwolić swym potomkom na krytyczne myślenie, bo boją się usłyszeć, 
co młodzi o nich naprawdę myślą. Dlatego wolą im wtłaczać gotowe schematy, 
gotowe reguły, gotowe osądy. Zabija to naturalną ciekawość, a siłą napędową 
do  nauki  staje  się  przymus.  Proces  dydaktyczny staje  się  w związku  z  tym 
trudny i nudny. Uczniowie muszą nie tyle poznawać, odkrywać, zdobywać, co 
„wkuwać”.  Uczą  się  nie  dla  wiedzy,  ale  „na  ocenę”,  „aby  zaliczyć”,  „do 
egzaminu”,  „do  matury”,  „dla  uzyskania  dyplomu”.  Naturalne  pragnienie 
poznawania, właściwe każdemu człowiekowi już od lat najmłodszych, zostaje 
brutalnie  stłumione  i  zastąpione  wymaganiem przyswajania  gotowych  treści. 
Rzecz jasna, że w tej sytuacji, im bardziej wymagający nauczyciel, tym lepsze 
efekty.  Jednak skutkiem ubocznym takiego modelu nauczania jest to, że jest on 
całkowicie  pozbawiony  radości.  A przecież  naturalna  radość  poznawania  i 
odkrywania  towarzyszy nam już  od  wczesnego dzieciństwa.  Przykładem jest  
zabawa, która dla dziecka pełni ważną rolę poznawczą, dając mu równocześnie 
dużo zadowolenia – dlatego dzieci do zabawy zmuszać nie trzeba. Czy więc jest  
możliwe aby na podobnych pozytywnych emocjach oprzeć nauczanie? Tak, tak i 
jeszcze raz tak! Ale...  nie na naszej  planecie.  Przynajmniej  jeszcze nie teraz.  
Trzeba by bowiem wszystko, co ludzie sądzą na temat nauczania, wywrócić do 
góry nogami. Nie jest to na razie możliwe w sposób globalny, spotkałoby się  
bowiem  z  olbrzymim  oporem  konserwatywnie  nastawionej  społeczności,  a 
zwłaszcza  środowiska  nauczycieli.  Musieliby  oni  wszyscy  zrozumieć,  że 
zaciekawienie i radość to znacznie lepsze stymulatory niż strach. Wtedy dopiero 
byliby zdolni  pojąć  rzecz następującą:  Najlepszy nauczyciel  to nie ten, który 
poprzez stawianie surowych wymagań wtłacza uczniom do głowy wiadomości  
zgodnie  z  określonym  programem  nauczania.  Najlepszy  nauczyciel  to  ten, 
który potrafi swoim uczniom zaszczepić miłość do wiedzy i umie ją z nich 
wydobyć. Szkoda, że tacy obdarzeni charyzmą pedagodzy zdarzają się na naszej  
planecie niezwykle rzadko.
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Kolejny przykład to tzw. „demokracja parlamentarna”. Dzieli się ona na 
władzę ustawodawczą (parlament),  wykonawczą (rząd)  i sądowniczą. Jest  to 
system oparty głównie na wymogach. Wszak tworzone przez parlament prawo 
to wielki zbiór wymagań: nakazów, zakazów, zaleceń, regulacji  oraz sposobu 
postępowania  wobec  tych,  którzy  tych  wymogów  nie  przestrzegają  (zwykle 
represji,  kar).  Zadaniem  rządu  jest  kierowanie  państwem  zgodnie  z 
ustanowionym prawem, a zadaniem sądów jest rozstrzyganie sporów prawnych i 
karanie  tych,  którzy  narzuconych  przez  prawo  wymogów  nie  przestrzegają. 
Niektóre państwa demokratyczne, jak np. Stany Zjednoczone, kładą bardzo duży 
nacisk  na  przestrzeganie  prawa,  które  jest  tam wynoszone  ponad  wszystko. 
Dochodzi  nawet do takich paradoksów, że odrzuca się w pełni  wiarygodne i  
niepodważalne dowody winy jakiegoś bandyty czy mordercy i wypuszcza się go 
na wolność tylko dlatego, że owe dowody zostały zdobyte niezgodnie z prawem. 

Sama demokracja,  wbrew nazwie1004,  zdaje  się  być  w dużym stopniu 
iluzją. Winston Churchill słusznie nazwał ją „najgorszym systemem, nie licząc 
wszystkich  pozostałych”.  Czynny  udział  w  działalności  politycznej  jest 
dostępny dla nielicznych, których stać na sfinansowanie kosztownej kampanii  
wyborczej,  lub  których  popiera  finansowo  wystarczająco  mocna  partia. 
„Ludowładztwo” dla większości to mało świadomy udział w głosowaniu raz na 
kilka lat. Kandydaci na posłów czy radnych usiłują przekonać wyborców, że ich 
interesy i interesy wyborców są zgodne, co często mija się z prawdą i objawia  
się  już  w trakcie,  lub  dopiero  po  zakończeniu  kadencji.  Obietnice  głoszone 
przez poszczególnych kandydatów w kampanii  wyborczej  są przy tym często 
ogólnikowe i  bez  pokrycia,  a  głosujący i  tak nie  są  w stanie  sprawdzić  ich 
wiarygodności.  W rezultacie  o wyniku wyborów decydują  często nie  sprawy 
merytoryczne,  ale  ilość  pieniędzy  wydanych  na  kampanię  czy  popularność 
partii,  która  tego  kandydata  wystawiła.  W przypadku  wyborów  tylko  jednej 
osoby (np. prezydenta) znaczenie ma również popularność samego kandydata, 
który jest zwykle wyborcom dobrze znany, jednak w wyborach parlamentarnych 
czy  samorządowych  większość  kandydatów  jest  najczęściej  wyborcom 
nieznana1005,  lub  znana  w  sposób  niewystarczający.    Według  jakich  więc 
kryteriów mają być wybierani? Ze względu na wygląd krawata, miły uśmiech 
czy ładną szatę graficzną ulotki podrzuconej pod drzwi? A może ze względu na 
głoszone przez nich hasła typu „będę dążyć do zmniejszenia bezrobocia” czy 

1004 Demokracja  to  inaczej  „ludowładztwo”,  które  w  zamierzeniu  uznaje  wolę  większości  w 
sprawowaniu władzy.

1005 W małych społecznościach kandydaci do samorządu lokalnego są zwykle  dobrze wszystkim 
znani,  ale  już  w średnich  czy dużych  aglomeracjach  miejskich  większość  kandydatów na 
radnych  czy  posłów  to  osoby  mało  znane  lub  w  ogóle  nie  znane,  chyba,  że  kandyduje 
popularny aktor, prezenter, itp.
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„zadbam o wzrost bezpieczeństwa publicznego”, które się i tak w większości 
powtarzają u wszystkich kandydatów?

Po  wyborach  wpływ  społeczeństwa  na  władzę  jest  znikomy,  a  rząd 
ochoczo, choć często wybiórczo, zabiera się do wdrażania ustanawianych przed 
parlament wymogów. Jedynym, choć zupełnie „niedemokratycznym” sposobem 
oddziaływania silniejszych grup społecznych na rządzących są wówczas różne 
społeczne  protesty,  strajki,  demonstracje  i  blokady.  Słabsi  nie  mają  żadnych 
szans i możliwości, oprócz takich aktów desperacji  jak oblanie się benzyną w 
miejscu  publicznym  i  podpalenie  lub  przykucie  kajdankami  do  bramy 
ministerstwa.  Co  prawda  pewną  rolę  w  wywieraniu  nacisku  na  władzę 
wywierają  niezależne  media,  ale  rząd  robi  wszystko  co  możliwe,  aby  tą  
niezależność ograniczyć1006. Zresztą interes bogatych właścicieli mediów zwykle 
nie pokrywa się z interesem najuboższych i  najsłabszych.  Nie  istnieją  zatem 
żadne  demokratyczne  mechanizmy  wpływania  społeczeństwa  na  działania 
władzy  w  okresie  między  wyborami,  a  raz  wybranych  parlamentarzystów 
usunąć się już nie da. Dodatkowo chroni ich immunitet poselski. Parlament jest 
więc  jedną  z  najbardziej  nieodpowiedzialnych  instytucji  w  historii  świata.  
Niemal  wszystkich  da  się  jakoś  pociągnąć  do  odpowiedzialności,  nawet 
prezydenta  można  postawić  przed  Trybunałem Stanu,  ale  czy można  ukarać 
parlament  za  niewłaściwe,  czy  wręcz  szkodliwe  ustawy1007?  Po  wyborach 
społeczeństwo praktycznie  już  nic,  oprócz rewolucji,  nie może zrobić,  aż do 
następnych  wyborów1008.  Jeżeli  w  parlamencie  jakaś  partia  czy  koalicja  ma 
zdecydowaną  większość,  to  opozycja  nie  ma  wtedy  żadnego  wpływu  na 
stanowione ustawy, może jedynie protestować z mównicy,  często przy prawie 
pustej sali. Gdy w państwie dzieje się bardzo źle i działania rządu budzą wiele  
zastrzeżeń, to wpływ na bieg wydarzeń mogliby co prawda mieć sami posłowie, 
np. ogłaszając wotum nieufności dla premiera czy rozwiązując parlament, ale w 
takich  sytuacjach  interes  grupowy  staje  się  zwykle  ważniejszy  niż  interes 
państwa. Ilu znalazłoby się przy tym posłów, którzy chcieliby ryzykować utratę 

1006 Zdarzało się w historii, że ujawnione przez prasę fakty czy dokumenty doprowadzały czasem 
do upadku rządu, jak np. stało się to w aferze „Watergate” w USA. Jednak w późniejszym 
okresie, rządy państw, pamiętając o takich aferach,  stały się ostrożniejsze i obecnie trudno  
przedstawicielom władzy udowodnić działalność pozaprawną.

1007 W Polsce ustawę można co prawda zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie każda  
zła ustawa jest niezgodna z Konstytucją, stąd rola tego trybunału jest dość mocno ograniczona.  
Ustawę  może  również  zawetować  prezydent,  lecz  dysponujący  odpowiednią  większością 
parlament  może  to  weto  anulować.  Jeśli  jednak  prezydent  wywodzi  się  z  tej  samej  opcji  
politycznej co parlamentarna większość, to zwykle popiera  uchwalane ustawy i prezydenckie 
weta zdarzają się wtedy bardzo rzadko.

1008 Teoretycznie  społeczeństwo  może  mieć  jeszcze  jakiś  wpływ  na  bieg  wydarzeń  poprzez  
referendum. Ta najbardziej z wszystkich demokratyczna forma wyrażania woli ludu jest jednak 
ustanawiana niezwykle rzadko, a na jej ogłoszenie społeczeństwo zwykle ma niewielki wpływ.
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ciepłej  posadki? Dlatego można zaryzykować twierdzenie,  że  demokracja w 
rzeczywistości nie jest ludowładztwem, lecz tylko jego pozorem1009. 

Władza  zaczyna  więc  realizować  interesy  rządzących  zgodnie  z 
tworzącymi  się  „grupami  trzymającymi  władzę”  i  międzygrupowymi 
powiązaniami. Teraz naprawdę okazuje się, że władza nigdy nie miała zamiaru 
dotrzymywać  przedwyborczych  obietnic.  Zaczyna  się  „gra  o  pieniądze”, 
„podatki”,  „budżet”,  ale  w  tle  toczy  się  również  zakulisowa  gra  o  korzyści  
indywidualne  pewnych  osób  i korzyści  zbiorowe  pewnych  wąskich  grup. 
Gdybyśmy wiedzieli, co naprawdę myślą niektórzy politycy i jakie cele sobie 
stawiają, to być może niektórym by włosy na głowie dęba stanęły, a być może 
wybuchłaby  nawet  rewolucja.  Niestety,  współczesna  polityka  oparta  jest 
głównie  na  mydleniu  oczu.  Czasem  dzieje  się  jeszcze  gorzej.  Ponieważ 
urzędnicy państwowi, chociaż zarabiają niemało, to jednak znacznie mniej, niż 
np. niektóre gwiazdy sportu, więc niekiedy zdarza się, że chcą sobie jakoś to  
dodatkowo zrekompensować. Tak powstaje korupcja. 

A  co  z  resztą  społeczeństwa?  Reszta  społeczeństwa  musi  być  
utrzymywana w ryzach za pomocą surowych wymogów. Bo jakże by inaczej 
mogło funkcjonować państwo? Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby ludziom 
dać wolną rękę w decydowaniu o podstawowych  sprawach ich bytu.  Chaos? 
Rozprzężenie? Anarchia? Demontaż państwa? Nie, strajki i demonstracje trzeba 
tłumić, porządek musi być! Dlatego im surowsze prawa i dotkliwsze kary, tym 
lepiej.  Przecież  demokracja  to  najlepsza  forma  rządów,  a  kapitalizm  jest  
najlepszym ustrojem społeczno-gospodarczym.  Każdy ma równe szanse,  a  że 
komuś się nie udało, to tylko jego wina, bo się nie dość starał. – Takimi oto 
argumentami  uzasadnia  się  celowość  utrzymywania  systemu,  który z  władzą 
ludu ma niewiele wspólnego.

A  przecież  można  by  inaczej.  Wystarczyłoby  oprzeć  system  nie  na 
tworzeniu praw i zmuszaniu do ich przestrzegania, ale na głoszeniu wartości, do 
których  wszyscy  dążyć  będą.  I nie  chodzi  tu  tylko  o  pewne  ekonomiczne 
wskaźniki jak wzrost gospodarczy,  zmniejszenie inflacji,  itp. To głosi niemal  
każda współczesna władza. Chodzi o takie wartości, które nie tylko prowadzą 
do  podnoszenia  dobrobytu  materialnego,  ale  które  przede  wszystkim 
wzbogacają  człowieka  duchowo.   Nie  chodzi  więc  o  dążenie  do  państwa 
przymusu, ale do państwa zasad, powszechnie uznawanych nie z narzuconego 
obowiązku, ale ze względu na świadomość tego, że ich respektowanie przynosi 
dobre  owoce.  Nie  chodzi  tu  także  o  dążenie  do  państwa  prawa,  a  państwa 
sprawiedliwości,  która  przecież  bardziej  zależy  od  sumień  ludzkich  niż 

1009 Może dlatego tak wielu obywateli nie uczestniczy ostatnio w wyborach i to nie dlatego, że nie  
rozumieją demokracji, ale dlatego, że rozumieją czym jest naprawdę.
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sztywnych  i bezdusznych  przepisów.  Motorem  działania  i  regulatorem 
zachowań powinny być nie artykuły, ustępy i paragrafy, do których się tak dużą 
wagę  dziś  przywiązuje1010,  ale  wzniosłe  cele   wzbudzające  powszechnie 
pozytywne  emocje.  Zamiast  zmuszać i  karać nieposłusznych  można przecież 
zachęcać  i  promować  aktywnych.  Zamiast  hamować  i  ograniczać  można 
uwalniać  i  przyspieszać.  Nie  chodzi  tu  też  przy  tym  o  władzę  ludu,  ale  o 
zapewnienie  społeczeństwu  możliwości  wolnego,  nieskrępowanego  rozwoju. 
Inaczej  działamy,  kiedy coś musimy i inaczej – kiedy swobodnie realizujemy 
swoje pragnienia. To pierwsze jest narzuconą powinnością. To drugie przynosi 
radość. Nawet zakład pracy mógłby się wtedy przemienić z miejsca uciążliwego 
obowiązku w miejsce radości. 

Zwolennicy  mocnego  prawa  i  twardej  ręki  nazwaliby  od  razu  taki 
system nie dającą się nigdy zrealizować utopią. Być może powątpiewałoby w 
niego  także  wielu  liberałów.  Ale  przecież  każda  nowa  myśl,  która  burzy 
skostniałe poglądy, jest dla wielu podejrzana i niewiarygodna.  Idealne państwo 
to nie tylko pomysł Tomasza Morusa. Nad tym zagadnieniem głowiło się wiele 
umysłów  od  Platona  po  Marksa.  Komunizm  był  jednym  z  późniejszych 
pomysłów. Niektóre ideały komunizmu nie były zresztą wcale złe i nie należy 
potępiać ich w czambuł. „Od każdego według jego zdolności, każdemu według  
jego  potrzeb”  –  ta  piękna,  choć  już  zapomniana,  marksistowska  sentencja 
wyraża przecież miłość bliźniego. Komunizm przegrał  nie dla tego,  że głosił  
błędne,  szkodliwe  idee  –  przynajmniej  niektóre  z  nich  były  całkiem dobre. 
Przegrał,  ponieważ  jego  twórcy  usiłowali  bezwzględnie  i  bezlitośnie 
wprowadzić  głoszone  przez siebie  zasady,  ograniczając  ludzką wolność  oraz 
stosując  terror  i  przemoc.  Nigdy  nie  zrozumieli,  że  nie  można  budować 
sprawiedliwości  na  gwałcie  i  krwi.  Jednak  odrzucać  wszystkiego  co 
komunistyczne nie można, bowiem byłoby to „wylewanie dziecka z kąpielą”. 
Wydaje  się,  że ideałem byłby system,  który by łączył  wszystkie dobre cechy 
komunizmu  i  kapitalizmu,  promując  równocześnie  wolność,  jednak  nie 
samowolną, ale opartą na mądrości,  uczciwości i odpowiedzialności,  wolność 
nie  bez  zasad,  ale  bez  ograniczeń.  Ci,  którzy  wierzą  w  przyrodzoną 
niegodziwość  człowieka,  mogliby  to  nazwać  utopią.  Ci,  którzy  głoszą  jego 
wielkość, mogliby zapytać: Czy nie warto by jednak spróbować? Może wtedy 
wreszcie  zdołalibyśmy  przejść  od  politycznego  makiawelizmu  do  polityki 
uduchowionej?

1010 Może dużym błędem Unii Europejskiej jest nadmierna unifikacja prawa, podporządkowanie i  
ograniczanie poszczególnych państw oraz promowanie rozwoju gospodarczego, jako jednego 
z celów głównych, a zapominanie o wartościach.
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Czy  więc  wymagania  są  ludziom  potrzebne?  Odpowiedź  nie  jest 
jednoznaczna, zależy to bowiem od stopnia rozwoju danej cywilizacji, od tego, 
co oni sami na ten temat uważają. Dopóki ludzie sądzą, że złodziejowi należy 
odcinać dłoń, a bluźniercy wyrywać język, to takie przekonanie jest ich jedynie  
słuszną prawdą i  nic nie jest  w stanie tego zmienić, aż oni sami nie zmienią  
swojego myślenia na ten temat. Podobnie, dopóki ludzie uważają, że jedynym 
sposobem na zapewnienie porządku społecznego w rodzinie czy państwie jest 
stawianie wymagań,  to te wymagania są im potrzebne, tak długo, aż zmienią 
zdanie w tej sprawie. Zawsze bowiem można mieć nadzieję, że w końcu znajdą 
się bardziej wnikliwi obserwatorzy, którzy zaczną badać, co lepiej się sprawdza:  
czy  przymus,  czy  łagodna  perswazja,  czy  posługiwanie  się  strachem,  czy 
oddziaływanie  miłością.  Jeśli  w  końcu  dojdą  do  wniosku,  że  lepszymi  od 
wymogów stymulatorami ludzkich zachowań są pozytywne emocje, to stanie się 
to zalążkiem nowego myślenia, które zainspiruje innych i w końcu doprowadzi  
do  zmiany  przekonań  wielu.  Wówczas  otworzy  się  droga  dla  miłości 
bezwarunkowej i ludzie pojmą właściwy sens słów św. Augustyna: „Kochaj  i 
rób co chcesz”. Zrozumieją, że kto naprawdę kocha, nigdy świadomie nie czyni 
zła,  a  przeciwnie,  stara  się  o  jak  najwięcej  dobra,  dlatego nie  trzeba  go  do 
niczego  zmuszać  ani  w  niczym  go  ograniczać.  W  cywilizacji  miłości  nie 
potrzebne są nawet prawa czy organa ścigania, bo wszyscy, wysoce świadomi,  
uczciwi i odpowiedzialni przedstawiciele tej cywilizacji  sami wiedzą co mają 
robić  i  sami  się  pilnują.  W  takim  społeczeństwie  nawet  zakaz  wjazdu  na 
skrzyżowanie przy czerwonym świetle nie byłby potrzebny, bo ludzie i tak by 
jechali  w  taki  sposób,  aby  nikomu  nie  wyrządzić  szkody.  Jeśliby  więc 
respektowali zasadę czerwonego światła czy ruchu prawostronnego, to nie ze 
względu na to, że są to obowiązujące wymogi, ale ze względu na korzyści dla  
dobra  publicznego,  jakie  wynikają  z ich  stosowania.  Ludzkość  uczyni  więc 
milowy  krok  naprzód,  gdy  przejdzie  od  bezmyślnego  spełniania 
wymuszanych  represjami  nakazów  i  zakazów  do  świadomego  i 
dobrowolnego respektowania zasad, które się sprawdzają i dlatego, że się 
sprawdzają.  Dziś nie  jest  to jeszcze możliwe,  ale  trzeba wierzyć,  że kiedyś  
będzie. Oby jak najszybciej.    
Hasło opracowano w 2009 roku. Powrót do spisu treści.

Zakaz
Zakaz to szczególny rodzaj wymogu, który polega na tym, że czegoś się 

komuś  nie  pozwala,  a  więc  w  jego  werbalnym,  ustnym  lub  pisemnym 
przedstawieniu  podstawowym elementem są takie słowa jak „nie wolno” czy 
„zabrania  się”.   Składa  się  on  wtedy zwykle  z  dwóch  członów,  z  których 
pierwszy jest członem zabraniającym, a drugi jest członem informującym czego 
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się zabrania, na przykład „Zabrania się przekraczania  prędkości 50 km/godz”. 
Wyrażony graficznie składa się z odpowiedniego piktogramu przedstawiającego 
zakazaną  czynność  lub  sytuację,  otoczonego  czerwoną  obwódką  i 
przekreślonego czerwoną, ukośną linią.

 Logiczną negacją  zakazu jest  pozwolenie  (nie  wolno – wolno),  stąd 
wszyscy rozumni ludzie i wszystkie oświecone państwa uznają zasadę, że to, co 
nie  jest  zabronione,  jest  dozwolone.  Oprócz  zakazu,  który  jest  wymogiem 
pasywności  (nie  rób tego,  bo nie  wolno)  używa się  również pojęcia  nakazu, 
który jest  wymogiem aktywności  (musisz to zrobić)  i  stanowi  coś w rodzaju 
lustrzanego odbicia zakazu, jego bliźniaczego imperatywu. Człon zabraniający 
zastępuje się tu członem nakazującym. Każdy wymóg można wyrazić w postaci  
zakazu lub odpowiadającego mu nakazu. Na przykład zakaz zatrzymywania się 
można przedstawić jako nakaz niezatrzymywania się, zakaz jazdy motocyklem 
bez kasku –  nakazem jazdy motocyklem w kasku, zakaz pływania bez kapoka – 
nakazem założenia kapoka, zakaz kąpieli w miejscu niebezpiecznym, nakazem 
niewchodzenia w tym miejscu do wody, itp.

Zakazy  mogą  być  tworzone  i  wydawane  przez  różne  podmioty,  na 
przykład  przez rodziców i  opiekunów  wobec  dzieci,  przez władców wobec 
swych poddanych, przez szkoły i poszczególnych nauczycieli wobec uczniów, 
przez zarządzających różnymi obiektami wobec osób przebywających na terenie 
tych  obiektów,  przez przywódców religijnych  wobec  wiernych,  przez urzędy 
państwowe i samorządowe różnych szczebli wobec  obywateli. Najważniejszym 
twórcą  większości  zakazów i  nakazów jest  organ ustawodawczy państwa;  w 
krajach demokratycznych jest nim parlament. Prawo stanowione, osadzone na 
konstytucyjnych  fundamentach,  jest  zbiorem  zasad  i  dyrektyw  najwyższego 
rzędu i żaden zakaz wydany przez uprawnione podmioty niższego szczebla nie  
może  być  z obowiązującym prawem sprzeczny.  Oczywiście  nikt  nie  mógłby 
wprowadzić  zakazu  oddychania,  bo  naruszałoby  to  fundamentalne  prawo 
człowieka – prawo do życia. Ale w istniejącym prawodawstwie istnieje tyle luk 
i tyle wyjątków, które wprowadza się nawet do konstytucji, że nie ma problemu 
z  narzucaniem  obywatelom  danego  państwa  wielu  różnych  zakazów,  jakich 
życzy sobie ich twórca. 

Są  zakazy,  które  wynikają  bezpośrednio  z  określonych  uregulowań 
prawnych, a więc są to zakazy zawarte w różnych przepisach, kodeksie karnym,  
itp.,  jak  na  przykład  zakaz  naruszania  nietykalności  cielesnej,  zakaz 
prowadzenia  pojazdów  pod  wpływem  alkoholu  i  narkotyków,  zakaz 
wprowadzania  do  obiegu  fałszywych  pieniędzy,  fałszowania  podpisów, 
przywłaszczania sobie  cudzego mienia, prowadzenia działalności gospodarczej 
bez rejestracji,  zakaz bigamii,  prohibicja.  Bywają  nawet zakazy wykraczające  
poza  jurysdykcję  państwową  i  ogłaszane  również  przez  organizacje 



968

międzynarodowe,  jak  embargo  czyli  zakaz  wywozu  określonych  towarów  z 
jakiegoś państwa lub przywozu towarów do tego państwa.

Istnieją  również  zakazy,  które  nie  mają  bezpośredniego  umocowania 
prawnego, a wprowadzenie tych  zakazów uzasadnia się tym,  że ich złamanie  
mogłoby potencjalnie doprowadzić do naruszenia jakiegoś prawa. Tłumaczy się 
je  zwykle  względami  bezpieczeństwa,  czy  dobrem  jakiejś  sprawy  lub 
określonych osób. Nie istnieje na przykład prawo ogólne, które by  zakazywało  
wzniecania  i  używania  ognia,  ale  w określonym miejscu  lub  w określonych 
okolicznościach  można  tego zabronić,  jeśli  istnieje  realne  niebezpieczeństwo 
powstania  pożaru czy wybuchu gazu.  Nie  ma generalnego zakazu wstępu do 
lasu, ale w suchej porze roku, gdy zaprószenie ognia grozi wielkim pożarem,  
można taki zakaz wydać. Nie ma zakazu używania telefonów komórkowych, ale 
w tych miejscach, gdzie mogłyby zakłócać pracę różnych urządzeń (samoloty,  
szpitale), wprowadza się taki zakaz.  Nie ma generalnego zakazu przebywania 
psów w miejscach publicznych, ale często w niektórych miejscach użyteczności  
publicznej  ustanawia  się  taki  zakaz,  co  uzasadnia  się  przede  wszystkim 
względami higieniczno-sanitarnymi.

Są  również  takie  zakazy,  które  mogą  nie  mieć  żadnych  podstaw 
prawnych,  a jednak są wydawane na mocy władzy tych,  którzy je wydają.  A 
więc rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą wydawać różne zakazy dzieciom 
i  niepełnoletniej  młodzieży,  zarządzający  różnymi  obiektami  mogą  żądać 
zaniechania  określonych  działań  od  osób  przebywających  w  obrębie  tych 
obiektów,  a  właściciele  nieruchomości  mogą  wydawać  zakazy  dotyczące 
sposobu  zachowania  się  na  ich  prywatnym terenie.  O ile  w tym pierwszym 
przypadku   restrykcje  mają  zwykle  jakieś  uzasadnienie  i  są  ustanawiane  na 
mocy  władzy  rodzicielskiej  lub  opiekuńczej,  to  w  pozostałych  przypadkach 
niekoniecznie tak być musi  –  mogą to być  wyłącznie  fanaberie  zarządców i 
właścicieli.  Oczywiście  jeśli  ktoś wkracza na czyjś  ogrodzony i  oznakowany 
prywatny teren, to musi uzyskać na to zgodę właściciela i  dostosować się do 
jego  wymagań,  w  przeciwnym  razie  może  być  oskarżony  przez  niego  o 
naruszenie miru domowego. Jeśli jednak taki teren jest otwarty i pełni funkcję 
miejsca publicznego, wówczas kwestia wydawania na nim różnych zakazów jest 
bardziej  skomplikowana.  Gdy  konkretny  zakaz  można  jakoś  uzasadnić 
powołując się na określone prawa, to wówczas nie budzi on wątpliwości. Ale co 
wtedy,  jeśli  takich  prawnych  uzasadnień  nie  da  się  określonym  zakazom 
przypisać? Podstawy prawne istnieją w takich przypadkach tylko wtedy, kiedy 
zakazy te wynikają z jakiejś zawartej umowy. Przykładem takiej umowy może 
być  umowa  o  pracę,  gdzie  pracodawca  może  zabronić  pracownikom 
określonych  zachowań  z  zastrzeżeniem,  że  nieprzestrzeganie  tych  zakazów 
wywoła  skutki  przewidziane  w  umowie  i  może  się  skończyć  nawet 
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dyscyplinarnym zwolnieniem. Użytkownicy obiektów użyteczności publicznej, 
do  których  trzeba  być  przedtem przyjętym,  takich  jak  uczelnie  czy szpitale,  
również  zawierają  szczególnego  rodzaju  umowy,  akceptując  regulaminy 
określające ich prawa i obowiązki. 

Teoretycznie można by zawrzeć taką umowę także wtedy,  kiedy ktoś 
wchodzi na teren zamknięty, dostępny tylko w określonych okolicznościach, na 
przykład  pod  warunkiem wykupienia  biletu  wstępu.  Najbardziej  wiarygodna 
byłaby wtedy forma  pisemna,  w której  ów ktoś  musiałby wyrazić  zgodę  na 
przestrzeganie określonego regulaminu, który należałoby dołączyć do umowy. 
Być  może  dopuszczalna  byłaby również  forma  ustna.  Niestety,  w miejscach 
ogólnodostępnych, gdzie nie trzeba spełniać żadnych warunków aby tam wejść, 
do zawarcia takiej umowy zwykle nie dochodzi, bo osobie wstępującej na dany 
teren  nie  daje  się  takiej  możliwości  i  często  nie  zostaje  nawet  właściwie  
poinformowana  o wydanych  zakazach.  Jeśli  nawet  umieszczono jakieś  ikony 
czy piktogramy przed wejściem do obiektu, to spojrzenie na te piktogramy nie 
jest  równoznaczne z zawarciem umowy,  a poza tym można ich po prostu nie 
zauważyć.  W tym przypadku nie można zastosować zasady „Ignorantia iuris  
nocet”, bo nie chodzi tu o przestrzeganie powszechnie obowiązującego prawa 
stanowionego,  ale  tylko  o  różne  wymyślone  przez  właściciela  lub  zarządcę 
obiektu postanowienia, zresztą nie zawsze z prawem stanowionym zgodne. Jeśli 
nie doszło do zawarcia umowy, to nie można żądać aby była przestrzegana. Z 
przykrością  należy  stwierdzić,  że  w  przeważającej  większości  przypadków 
jednak  się  tego  żąda  i  nierzadko  dochodzi  do  utarczek  z  ochroną.  Ponadto 
wprowadzane  zakazy  czasem  w  ogóle  nie  mają  prawnego  uzasadnienia,  a 
przeciwnie – w imię czyichś partykularnych interesów naruszają podstawowe 
prawa  i  swobody obywatelskie.  Jedyne  prawo jakie  wówczas  obowiązuje  to 
prawo silniejszego.

Odrębnym  zagadnieniem są  zakazy religijne.  Zgodnie  z  wierzeniami 
ludzi pierwotnych takim podstawowym zakazem było tabu, czyli zakaz stykania 
się  z  określonymi  osobami  zwierzętami,  przedmiotami  lub  dokonywania 
pewnych  działań,  których  naruszenie  miało  powodować  karę  sił 
nadprzyrodzonych. Mianem tym określano również osobę, zwierzę, przedmiot, 
słowo lub miejsce tym zakazem objęte. Jednym z bardziej rozpowszechnionych 
w wielu kulturach tabu był zakaz kazirodztwa. W czasach współczesnych tylko 
w  fundamentalistycznie  zorientowanych  krajach  islamskich  zakazy  religijne 
pokrywają się z zakazami prawnymi. W krajach Zachodu wybiegają one często 
poza wszelkie regulacje prawne i ich złamanie nie wywołuje prawnych skutków. 
Niektóre z nich odnoszą się nie tylko do zachowań, ale nawet do przejawiania 
określonych stanów psychicznych: nienawiści, złości, chciwości, zazdrości czy 
pożądliwości,  tak  jak  w  przykazaniu  „Nie  pożądaj  żony  bliźniego  swego”. 
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Motywacja do ich przestrzegania wypływa z wiary w ich słuszność, jak również 
z lęku przed karą. Nie chodzi tu jednak o karę doczesną1011, ale o konsekwencje 
religijne, które w przypadku kościoła katolickiego oznaczają czyściec lub piekło 
i wieczne potępienie. 

Podobnie  jak  w  przypadku  zakazów  religijnych,  istnieją  dwie 
podstawowe  motywacje  skłaniające  do  przestrzegania  zakazów  świeckich. 
Pierwsza wynika z przekonania o słuszności danego zakazu, a druga ze strachu 
przed  konsekwencjami  jego  złamania.  Prawo  stawia  na  tą  drugą  możliwość 
ustanawiając  różne  sankcje  karne  za  niesubordynację,  które  mają  działać 
odstraszająco. Rozpowszechniony jest  przy tym pogląd, że im surowsze są te 
sankcje,  tym  większe  prawdopodobieństwo,  że  zakaz  będzie  przestrzegany. 
Niestety,  jest  to  tylko  połowiczna  prawda.  Dużą  rolę  odgrywa  tu  również 
wykrywalność naruszenia prawa. Nawet drakońskie kary nie powstrzymają tych,  
którzy będą przekonani o swojej bezkarności. Z drugiej strony przeświadczenie,  
że  trzeba  będzie  nieuchronnie  odpowiedzieć  za  swój  czyn,  nawet  gdyby 
chodziło  tylko  o  naganę,  grzywnę,  pracę  społeczną  czy  krótkotrwałe 
pozbawienie  wolności,  może  zniechęcić  do  łamania  zakazów.  Dlatego 
skuteczność egzekwowania prawa wydaje się być równie ważna, a może nawet  
ważniejsza od jego surowości.

Pierwsza motywacja, osadzona na wierze w słuszność zakazu, ma dużo 
większą moc sprawczą pod warunkiem, że ta wiara jest szczera i autentyczna. 
Jeśli  ponadto owa wiara nie jest ślepa, ale oparta na właściwym zrozumieniu  
problemu,  wówczas  staje  się  ono  dodatkowym katalizatorem,  który tę  wiarę 
uzasadnia.  Jest  to  sposób  stosowany  powszechnie  w  wysoko  rozwiniętych 
społecznościach, gdzie używa się siły argumentu, a nie argumentu siły. Niestety,  
obecnie na naszej planecie miażdżącą przewagę ma ta druga metoda. Panuje na 
niej  przekonanie  o  nieskuteczności  przekonywania  i  o  wyższości  kija  nad 
marchewką.  Mentalność w tej kwestii niewiele różni się od tej, która panowała  
w  czasach  Hammurabiego,  istotna  różnica  występuje  tylko  w  rodzaju  i 
wymiarze kary. Niestety, tego typu poglądy są wciąż przekazywane z pokolenia 
na pokolenie bez większych nadziei na zmianę. Naruszenia prawa nie traktuje 
się jak błąd,  który trzeba wyjaśnić  w procesie reedukacji  i  naprawić,  ale jak  
niewybaczalny  grzech,  za  który  trzeba  odpokutować  odbywając  wyznaczoną 
karę.  Piętno  winy  i  kary  wciąż  ciąży  na  tzw.  „wymiarze  sprawiedliwości”.  
Marianne  Williamson  wypowiadając  się  o  amerykańskim  systemie 
penitencjarnym  tak  o  tym  pisze:  „Amerykański  system  więzienny  ilustruje  
filozoficzną  i  praktyczną  różnicę  między  wyborem  postrzegania  grzechu  i  

1011 Taką karą jest jedynie anatema, która jest nakładana w przypadku bardzo poważnych naruszeń 
religijnych  zakazów.  Za formę kary można by uważać również pokutę,  jednak nie ma ona 
nigdy formy przymusowej i jest przyjmowana dobrowolnie.
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postrzegania  błędu.  Uważamy  przestępców  za  winnych  i  zmierzamy  do  ich  
ukarania. Ale to, co czynimy innym, czynimy sobie. Statystyki aż nazbyt dobrze  
dowodzą,  że  nasze więzienia  są szkołami  dla kryminalistów;  ogromna liczba  
przestępstw  jest  popełniana  przez  ludzi,  którzy  już  poprzednio  siedzieli  w  
więzieniu.  Karząc  innych,  doprowadzamy  w  końcowym  efekcie  do  ukarania  
siebie. Czy to znaczy, że mamy przebaczyć gwałcicielowi, pocieszyć go słowami,  
że wiemy, iż miał  wtedy zły dzień i  wysłać go do domu? Oczywiście,  że nie.  
Mamy poprosić o cud. Cudem byłaby tu zmiana postrzegania więzień, z takiego,  
w którym uważamy je za miejsca odbywania kary, na takie, w którym uważamy  
je za ośrodki rehabilitacji. Kiedy świadomie zmieniamy ich cel, z opartego na  
strachu  na  oparty  na  miłości,  uwalniamy  nieskończone  możliwości  
uzdrawiania”1012.  Słowa  te  nabierają  szczególnego  znaczenia  gdy weźmiemy 
pod uwagę fakt, że jednym z głównych powodów karania więzieniem w USA 
jest łamanie zakazu posiadania narkotyków.

Niestety,  nie  wszystkie  zakazy  są  uważane  za  potrzebne.  Niekiedy 
wydaje  się  je  bez  uzasadnienia,  a  jeśli  nawet  są  wyjaśniane  powody  ich 
wprowadzenia, to nie zawsze brzmią one wiarygodnie.  Stąd niekiedy trudno 
wytworzyć przekonanie o słuszności danego zakazu, a co za tym idzie trudno by 
powstała właściwa motywacja do jego przestrzegania.  W kwestii zezwalania i 
zabraniania występują nawet sprzeczności. Na przykład prawo drogowe zawiera 
liczne zakazy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jazdy i tym samym 
niedopuszczenie do wypadków. Jednym z najważniejszych takich zakazów jest 
zakaz przekraczania prędkości uznawanej w danych warunkach i danym miejscu 
za bezpieczną. Jest on jednym z tych, które są powszechnie uznawane za słuszne 
i w pełni uzasadnione i dlatego panuje przekonanie, że takiego zakazu należy 
przestrzegać. Każdy kierowca powinien dostosować prędkość jazdy do miejsca i 
warunków, niezależnie od tego czy jest czy też nie jest to narzucane przez znaki  
drogowe.  Niestety,  nie  zawsze jest  to  obowiązujący imperatyw.  Na przykład 
podczas  organizowania  wyścigów  samochodowych,  również  na  drogach 
publicznych,  tych zasad się nie respektuje.  Celem kierowców wyścigowych i 
rajdowych nie jest  bezpieczna jazda, ale wygranie zawodów, co prowadzi do 
permanentnego łamania tych wszystkich zasad, które są wymagane od zwykłych 
kierowców.  Prowadzą  swoje  pojazdy  na  granicy  bezpieczeństwa,  z  piskiem 
opon  i  wykorzystaniem  poślizgów  nie  zawsze  w  pełni  kontrolowanych. 
Maksymalizują prędkość ile się da, nierzadko ocierając się o katastrofę. Mimo 
że są  zwykle  znacznie  lepiej  wyszkoleni  i  bardziej  doświadczeni  niż  zwykli 
kierowcy, ich rutyna nie daje im gwarancji bezpieczeństwa. Energia kinetyczna 
pojazdu  rośnie  z  kwadratem  prędkości  i  skutki  zderzenia  nadmiernie 

1012 Marianne Williamson, A Return To Love, HarperPerennial, 1996, s. 99, tłumaczenie Romuald 
Lipu-Akohard.
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rozpędzonych aut z przeszkodami zawsze stają się bardziej tragiczne. To prawo 
jest  nie  do  przeskoczenia,  bowiem  na  prędkość  nie  ma  mocnych.  Dlatego 
ulegają  oni  wypadkom  i  mimo  kasków,  pasów  bezpieczeństwa  czy  innych 
środków  ochronnych  odnoszą  poważne  obrażenia,  a  nawet  giną.  Stanowią 
również  zagrożenie  dla  widzów  zgromadzonych  przy  drodze,  przy  której 
odbywają się zawody. Jakże często zdarza się, że rozpędzony kierowca przebija  
barierkę i rani lub nawet zabija znajdujących się za nią ludzi. Prowadzi to potem 
do dyskusji  na temat bezpieczeństwa wyścigów samochodowych,  obwinia się 
organizatorów o złe ich przygotowanie, po czym na koniec, gdy emocje miną, 
stwierdza się, że wszystko było zgodne z prawem i w następnych latach znowu 
są  organizowane  takie  same  zawody,  z  takim  samym  poziomem 
niebezpieczeństwa.  Dlaczego  więc  jednym  pozwala  się  w  majestacie  prawa 
narażać siebie i innych, a innym nie?  Czy tylko w imię biznesu, jakim obecnie  
stał  się  sport?  A  może  również  dlatego,  że  ci  pierwsi  są  dostarczycielami  
rozrywki dla mas?

Drugi przykład dotyczy wyłącznie zagrożenia własnego. Kierowcom i 
ich  pasażerom zakazuje  się  jazdy samochodem po drogach  publicznych  bez 
zapiętych pasów bezpieczeństwa. Ten zakaz uzasadnia się statystykami, zgodnie 
z  którymi  osoby  z  niezapiętymi  pasami  doznają  w  wypadkach  znacznie 
poważniejszych obrażeń niż te,  które je zapięły i  częściej  w tych wypadkach 
giną. Pomijając fakt, że w ten sposób pozbawia się ludzi jednej z podstawowych  
ich wolności  osobistych jaką jest  prawo do ryzyka, ten zakaz wydaje  się być  
nietrafiony z innego powodu. Chodzi o to, że bezpieczeństwo jazdy zależy od 
wielu różnych działań, spośród których zapięcie pasów wydaje się być czymś 
drugorzędnym.  Niezapięcie  pasów  nie  jest  przyczyną  wypadku1013.  Jest  nią 
zazwyczaj  niedbalstwo  lub  lekkomyślność  kierującego  samochodem.  Są 
kierowcy,   zawodowi  i  niezawodowi,  którzy prowadzili  swoje  pojazdy przez 
kilkadziesiąt lat, od wczesnej młodości aż do późnej starości, przejechali setki  
tysięcy  kilometrów  i  (pomijając  drobne  stłuczki)  nigdy  nie  mieli 
poważniejszych  wypadków.  Dlaczego?  Bo byli  ostrożni.  Stosowali  w każdej 
sytuacji  zasadę  ograniczonego zaufania.  Nigdy niepotrzebnie  nie  ryzykowali. 
Potrafili  myśleć  za  siebie  i  za  innych  użytkowników dróg,  przewidywać  ich 
niebezpieczne zachowania  i  na czas odpowiednio reagować.  Dbali  również o 
swoje pojazdy, dokonując regularnych przeglądów technicznych i wymieniając 
zużyte  elementy.  Mogliby  przez  całe  życie  jechać  bez  zapiętych  pasów.  I 
mogliby  wozić  niezabezpieczonych  pasami  pasażerów.  I  tak 

1013 Zatem nie może być bezpośrednią przyczyną utraty lub pogorszenia stanu zdrowia. Może tylko 
zmniejszać lub zwiększać ryzyko w sytuacji, gdy wypadek się zdarzy. Dlatego uzasadnienie  
orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  w  tej  sprawie  wydaje  się  być  nie  w  pełni 
przekonywujące.
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najprawdopodobniej  by się  im nic  nie  stało1014.  Z drugiej  strony ryzykantom 
żadne pasy nie pomogą. Nawet jeśli zapną pasy, skompensują sobie to bardziej 
niebezpieczną jazdą.  Jeśli  ktoś  bezmyślny nie  dostrzega kruchości  ludzkiego 
życia i nie ceni go należycie, to wciska ponad miarę pedał gazu i wtedy żadne 
środki  go  nie  uratują.  Po  przekroczeniu  pewnego progu prędkości  zderzenia 
czołowe z przeszkodami prowadzą do miażdżenia pojazdów i to czy ktoś wtedy 
jest w pasach czy nie, ma na ogół małe znaczenie. Czasami niezapięcie pasów 
może nawet kogoś uratować, bo impet uderzenia może wówczas wyrzucić tego 
użytkownika  samochodu  na  zewnątrz  pojazdu,  zanim zostanie  on całkowicie 
zmiażdżony  lub  zanim spadnie  w  przepaść.  Podobnie  jest  przy  zderzeniach 
bocznych,  na  przykład  z  rozpędzonymi  pociągami.  Innym  przykładem 
zabójczego działania  pasów jest  sytuacja,  gdy samochód wpadnie  do wody i  
zaczyna tonąć. Niemożliwość uwolnienia się od nich może być wtedy przyczyną  
utopienia  się  kierowcy  lub  pasażerów.  Kłopoty  z  odpięciem  pasów  mogą 
również  utrudnić  bądź  uniemożliwić  ucieczkę  z  płonącego  samochodu. 
Oczywiście  nie  zawsze pasy odgrywają  tak destruktywną rolę.  Można podać 
dużo  więcej  przykładów,  kiedy  pasy  uratowały  komuś  życie.  Jednak,  w 
przeciwieństwie  do  kasku  zakładanego  na  głowę  przez  motocyklistę,  który 
skutecznie chroni głowę i zawsze zmniejsza szanse jej urazu, pasy mogą czasem 
nie pomagać, ale szkodzić1015.

Jak widać kwestia zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodach nie 
prowadzi do jednoznacznych odpowiedzi. Czy nie należałoby zatem kierowcy i 
dorosłym pasażerom pozostawić  decyzję  w sprawie  ich zapinania?   Sztywna 
dyrektywa  wzmocniona  sankcjami  za  jej  nieprzestrzeganie  jest  przykładem 
przedmiotowego  traktowania  człowieka  przez  prawo.  Jednak  są  przypadki 
zupełnie  odwrotnego  traktowania  sprawy  bezpieczeństwa,  na  przykład  w 
dziedzinie alpinizmu i himalaizmu. Jest to obecnie bardzo niebezpieczne zajęcie 
zważywszy,  że  jeśli  nie  wszystkie,  to  przeważająca  większość  najwyższych 
szczytów została już zdobyta i dlatego ponawia się próby wspinania się na te  
szczyty w niekorzystnych porach roku lub od najbardziej niebezpiecznej strony i  
to często bez aparatów tlenowych, tylko dlatego, aby ustanowić nowy rekord.  
Towarzyszy  temu  bardzo  wysokie  ryzyko,  niewspółmiernie  wyższe  niż 
spowodowane  niezapięciem  pasów  bezpieczeństwa  w  samochodzie,  co 
potwierdzają kolejne zgony polskich himalaistów. A jednak prawo pozwala im 

1014 Oczywiście na tym świecie całkowitej pewności w niczym mieć nie można, bowiem zawsze  
mogą się zdarzyć nieprzewidywalne sytuacje i awarie techniczne. Znane przysłowie głosi, że 
„Jak  ktoś  ma pecha,  to  nawet  w drewnianym  kościele  cegła  na  głowę  mu  spaść  może”. 
Wszystko jest więc oparte na prawdopodobieństwie.

1015 Według niektórych opinii  pasy w osiemdziesięciu procentach przypadków groźnych kolizji 
drogowych  ratują  życie  kierowcy  i  pasażerów,  a  w  dwudziestu  procentach  przypadków 
zabijają.
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na takie działania, mimo że himalaiści mogą źle ocenić swoje możliwości i paść 
z  braku  sił,  są  zagrożeni  zamarznięciem,  odpadnięciem  od  ściany  lub 
wpadnięciem w szczelinę lodową, a nieprzewidziane,  gwałtowne pogorszenie 
pogody może  nie  tylko  zakończyć  wyprawę,  ale  także  zakończyć  ich  życie.  
Oczywiście,  ryzyko  towarzyszy  człowiekowi  od  zawsze,  ale  istnieje  ryzyko 
pożądane lub nawet konieczne, które podejmuje się w imię jakichś wyższych 
celów, np. ratowania życia, poszerzania wiedzy, odkrywania nowych dziedzin 
itp.,  jak  również  ryzyko  niepotrzebne.  Jest  oczywiste,  że  prawo  powinno 
uznawać ten pierwszy rodzaj  ryzyka.  Ale  w imię czego ryzykują  himalaiści?  
Czy  chodzi  tu  wyłącznie  o  chwilowe  upajanie  się  adrenaliną,  o  trwałą 
satysfakcję ze skutecznego przekroczenia jakiejś granicy czy też o coś więcej? 
A może zależy im na sławie opartej na społecznej fascynacji takimi wyczynami?  
Na  te  pytania  tylko  oni  mogliby  odpowiedzieć  i  można  przypuszczać,  że 
padłoby z ich ust,  a  przynajmniej  z ust  niektórych  z nich,  wiele  wzniosłych  
słów.  Jednak podobnie mogliby mówić ci, którzy nie chcą zapinać pasów, że 
właśnie  to  stanowi  ich  sposób  na  przekraczanie  granic,  na  wytwarzanie 
adrenaliny, czy nawet na coś jeszcze więcej. Dlaczego więc jednym zabrania się 
ryzykować, a innym nie? Czy może dlatego, że tych pierwszych jest więcej? A 
może  dlatego,  że  działalność  tych  drugich  wydaje  się  bardziej  wzniosła  i 
szlachetna? Albo dlatego, że ich wyprawy są sponsorowane i stoją za nimi różne 
silne instytucje, organizacje i związki?

Kolejny  paradoks  dotyczy  zakazów  w  kwestii  obyczajności.  Jakże 
często  na  filmach  fabularnych,  zwłaszcza  polskich,  wyświetlanych  często  w 
godzinach  aktywności  przedszkolaków,  widzimy  w  pełni  pokazane  sceny 
rozbierane  i  erotyczne,  a  w  wiadomościach  telewizyjnych  takie  sceny  i 
fragmenty ciała są otaczane mgiełką1016? Jakże często, czasami aż do przesady, 
słyszymy  ton  maskujący,  gdy  ktoś  w  jakimś  programie  telewizyjnym, 
wywiadzie czy reportażu wypowie wulgarne słowo. Jednocześnie te same słowa 
wypowiadane przez bohaterów polskich filmów fabularnych wyświetlanych w 
kinach i  w TV,  w różnych porach dnia,  brzmią głośno i  wyraźnie.  Dlaczego 
polskie  prawo  dopuszcza  chamstwo  w sztuce,  a  nie  dopuszcza  go,  gdy jest 
wyrażane  w  środkach  masowego  przekazu  w  inny  sposób?  Po  co  ta 
niekonsekwentna  pruderia?  Przecież  te  wyrazy  słyszymy  co  dzień  na  ulicy, 
dobiegają nas z podwórka, a nawet zza ściany. Konsekwentnym postępowaniem 

1016 Czesi  nie  mają  problemów  z  pokazywaniem  nagości.  We  Wrocławiu  można  odebrać  16 
telewizyjnych programów czeskich (3 cyfrowe multipleksy nadawane w MPEG2), na których 
takich praktyk się na ogół nie stosuje. W różnych programach i na filmach nieubrane ciała  
ludzkie są nierzadko pokazywane bez przysłaniania czegokolwiek, w taki sposób, że nie jest to  
wcale  szokujące  czy  zaskakujące.  Wydaje  się,  że  to  właśnie  ich  przysłanianie  wywołuje 
niezdrową sensację.
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byłoby  zakazać  ich  eksponowania  albo  wszędzie,  albo  nie  zakazywać  ich 
nigdzie.

Następną niepojętą praktyką jest przysłanianie numerów rejestracyjnych 
samochodów  pokazywanych  w  wiadomościach  telewizyjnych  i  innych 
programach.  Taka praktyka wydaje  się być sprzeczna z ideą jaka przyświeca  
wprowadzeniu  takich  numerów.  Numery  te  ustanowiono  dlatego,  aby  dany 
samochód można było łatwo zidentyfikować i ustalić jego właściciela. Nie są 
przecież  niczym  poufnym  jak  hasło  do  konta  bankowego,  PIN  do  karty 
kredytowej, PESEL czy numer dowodu osobistego. Każdy je może zobaczyć i 
sfotografować.  Każdy  może  je  zapisać  i  przekazać  policji,  gdy  samochód 
przejedzie kogoś i kierowca ucieknie z miejsca wypadku. Właśnie po to zostały 
wprowadzone. Nikt nie ma powodu aby chcieć je ukryć, chyba tylko przestępca. 
Albo mąż, który nie chce, żeby żona zobaczyła w telewizji, że jego samochód  
jeździ po Warszawie, podczas gdy on miał być w Gdańsku. Otaczanie numerów 
rejestracyjnych  samochodów mgiełką  jest  niezrozumiałe,  a  nawet  śmieszne  i 
wynika chyba z jakiejś nadinterpretacji literalnie pojmowanego prawa1017, która 
wypacza cel ustanowienia tych numerów.

Kolejnym  niezrozumiałym  ograniczeniem  jest  zakaz  rozsypywania 
popiołu powstałego po kremacji  zwłok, np. na polu pamięci.  Taki  zakaz jest  
nieuszanowaniem woli  tych,  którzy chcieliby być  w ten sposób pochowani  i 
nieuszanowaniem woli ich rodzin, które to akceptują. Z punktu widzenia fizyki  
popiół po kremacji jest to zwykły popiół, który niczym nie różni się od innych  
popiołów.  Jest  całkowicie  aseptyczny,  więc  względy sanitarne  nie  mogą być 
podstawą  wydania  takiego  zakazu.  Przyczyna  jego  utrzymywania 
prawdopodobnie  leży gdzie indziej.  Może tkwi  ona w jakichś  uprzedzeniach 
światopoglądowych  tych,  którzy  tak  zadecydowali?  Ale  dlaczego  w  imię 
fałszywie pojętej demokracji ktoś miałby narzucać innym swoje przekonania? A 
może wpływ na to ma także pogrzebowy i cmentarny biznes, bo przecież po 
rozsypaniu  popiołu  ze  skremowanych  zwłok  niepotrzebne  by  już  były  ani 
miejsca na cmentarzach, ani kosztowne nagrobki, na których składa się kwiaty i 
zapala znicze? Najdziwniejsze jednak jest to, że parlament wciąż chowa głowę 
w piasek i pomija tę sprawę milczeniem.

1017 Być  może  prawnicy  potrafiliby  wykazać,  że  w  świetle  obowiązującego  prawa  jest  to 
konieczne, ale nadal byłoby to kompletnie niezrozumiałe. Takie literalne pojmowanie prawa  
ma miejsce również w wielu innych sytuacjach, np. gdy karze się mandatem pieszego, który 
przechodząc  na  czerwonym  świetle  nie  naraził  ani  siebie  ani  nikogo  innego  na 
niebezpieczeństwo, bo na jezdni nie było żadnego ruchu pojazdów.
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Jeszcze innym,  dziwnym ograniczeniem jest  zakaz fotografowania1018. 
W PRL-u był on dość powszechny i dotyczył nie tylko robienia zdjęć obiektom 
wojskowym, za co można było być nawet oskarżonym o szpiegostwo, ale także 
wielu  innym  obiektom państwowym.  Nie  wolno  było  robić  zdjęć  nawet  na 
poczcie.  Służby  ochrony  kolei  ścigały  terrorystów  z  aparatami  za 
fotografowanie torów i stacji kolejowych. Obecnie piktogramy z przekreślonym 
aparatem  fotograficznym  zniknęły  z  większości  jednostek  wojskowych, 
urzędów państwowych   jak i  z  dworców kolejowych,  za  to  pojawiają  się  w 
zupełnie innych miejscach, na przykład w sklepach, hipermarketach, galeriach 
handlowych  i  niekiedy  w  muzeach1019.  Ochroniarze  pilnujący  przestrzegania 
zakazu zwykle nie potrafią wytłumaczyć powodów jego wydania ani wskazać 
podstaw prawnych, na których jest oparty.  Zarządzający takimi obiektami, jeśli  
się  ich  w  jakiś  sposób  zmusi  do  wypowiedzi,  tłumaczą  zwykle  ten  zakaz 
względami  dbałości  o  bezpieczeństwo  obiektu,  koniecznością  ochrony marki 
produktów i wizerunku przebywających w obiekcie klientów. Ale w jaki sposób 
fotografujący  mógłby zagrozić  bezpieczeństwu  obiektu  handlowego?  W jaki 
sposób mógłby naruszyć czyjeś prawa autorskie, patentowe czy prawa do znaku 
towarowego,  zwłaszcza,  jeśli  nie  zamierza  zrobionych  zdjęć  upubliczniać? 
Jednak  gdyby  nawet  tak  zrobił,  to  czy  zaszkodziłoby to  firmie,  której  znak 
towarowy pokazał  innym,  czy  stanowiłoby  to  dla  niej  raczej  reklamę?  Czy 
ochrona logo firmy ma polegać na tym, aby ktoś go nie fotografował, czy raczej  
na  tym,  aby  nie  dopuścić  do  wykorzystania  tego  logo  przez  nieuczciwą 
konkurencję?  Jaka jest  różnica,  czy ktoś sfotografuje  towar  określonej  marki 
stojący  na  sklepowej  półce,  czy  dopiero  w  domu,  po  jego  kupieniu?  Jakie 
znaczenie dla ochrony wizerunku osób ma to, czy zdjęcia są robione w takim 
czy innym miejscu?

Prawnicy są na ogół zgodni co do tego1020, że nie ma przepisów, które by 
jednoznacznie  regulowały kwestię  zakazu fotografowania,  może  z wyjątkiem 
obiektów o charakterze militarnym i strategicznym. Ale niejednokrotnie sami są 
bezradni, gdy przyjdzie im posłusznie podporządkować się poleceniom ochrony 
i schować aparat1021. Nic nie pomoże siła argumentów wobec argumentu siły. Na 

1018 Obecnie nie da się odróżnić aparatu fotograficznego od kamery video, bo dzisiaj każdy aparat  
fotograficzny ma funkcję kamery i każda kamera ma funkcję aparatu fotograficznego; dotyczy 
to  też  telefonów komórkowych.  Każdy zakaz  używania  aparatu  fotograficznego  jest  więc 
również de facto zakazem filmowania i odwrotnie.

1019 Piktogram takiego zakazu można było zobaczyć w Muzeum Miejskim Wrocławia na wystawie 
„Rodzina Brueghlów”, która miała miejsce od lipca do końca września 2013 roku.

1020 Można przypuszczać, że nie dotyczy to prawników, którzy działają na zlecenie i w interesie  
tych podmiotów, które takie zakazy wprowadziły.

1021 Taką przygodę w sierpniu 2012 roku przeżył  pewien prawnik, który usiłował sfotografować 
fontannę przed jednym z marketów w Dąbrowie Górniczej. Opisał to potem w Internecie na 
stronie http://studentprawa.edu.pl/artykuly/item/2455-granice-zakazu-fotografowania

http://studentprawa.edu.pl/artykuly/item/2455-granice-zakazu-fotografowania
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domiar  złego  zdarza  się,  że  klienci  marketów  nie  są  informowani  o 
ustanowionym  zakazie  i  dowiadują  się  o  nim dopiero  po  wyjęciu  aparatu  i 
próbie  zrobienia  zdjęcia.  Niektórzy  właściciele  nieruchomości  lub  zarządcy 
obiektów handlowych  posuwają  się  tak daleko,  że  zabraniają  fotografowania  
tych obiektów z ogólnodostępnej ulicy, co już ociera się o absurd1022. Ponadto 
nie zawsze ochrona ogranicza się do odpowiedniego pouczenia fotografującego, 
bywa, że żąda opuszczenia sklepu, a w razie oporu wyrzuca go siłą1023.

Przejawem  przewrotności niektórych właścicieli  galerii handlowych i 
hipermarketów jest to, że z jednej strony zabraniają robienia w nich zdjęć bez 
ich  zgody,  nawet  do  celów  osobistych  bez  zamiaru  ich  upubliczniania,  a  z 
drugiej  strony  sami  stosują  monitoring  bez  zgody  i  czasem  nawet  wiedzy 
klientów. Co prawda takie nagrania też nie są upubliczniane, ale widoki z kamer  
mogą  stanowić  uciechę  dla  pracowników ochrony,  zwłaszcza  jeśli  obejmują  
swym zasięgiem damskie przebieralnie1024. W oświeconych relacjach pomiędzy 
różnymi podmiotami powinna być zawsze stosowana zasada symetrii. Jeśli jakiś 
podmiot ma ograniczone zaufanie do klientów i monitoruje ich zachowanie, to 
powinien, traktując tych klientów poważnie, pozwolić im na to samo. Wszyscy 
ci, którzy zakazują fotografowania różnych obiektów i równocześnie podglądają 
i rejestrują zachowanie klientów przybyłych do tych obiektów, stosują zasadę 
„co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie”1025. Mając pieniądze i siłę mogą 
narzucać  wszystkim co  chcą.  Wydaje  im  się,  że  „święte  prawo  własności”  
uprawnia ich do dyktowania innym co im wolno robić a co nie i nie biorą pod 
uwagę  tego,  że  udostępniając  swoją  własność  jako  miejsce  publiczne,  sami 
powinni respektować zasady, jakie obowiązują w miejscach publicznych1026.

1022 Taki  fakt  miał  np.  miejsce  wkrótce  po  oddaniu  do  użytku  obiektu  handlowego  „Borek”  
(hipermarket  Carrefour)  przy  ulicy  Hallera  we  Wrocławiu.  Filmowiec,  prawdopodobnie 
profesjonalista (ciężki statyw i duża kamera), usadowił się przy tej ulicy z dala od budynku i 
starał się wykonać panoramę okolicy. Ochroniarz usiłował nie dopuścić do filmowania, mimo 
że operator kamery mu tłumaczył, że obiektem jego zainteresowania nie jest hipermarket.

1023 Tego  typu  sytuacje  opisywane  są  w  Internecie  na  różnych  forach.   W jednym  z  takich 
przypadków niedoszły fotograf zaatakowany przez dwóch ochroniarzy użył  w samoobronie 
gazu pieprzowego i został potem skazany przez sąd za „poparzenie chemiczne” pracowników 
ochrony.

1024 Przebieralnie w hipermarketach są niekiedy zbudowane z przegród bez zadaszenia, a kamery 
są  na  ogół  umieszczane  wysoko  pod  sufitem.  Jeśli  można  nimi  zdalnie  sterować  i  robić 
zbliżenia, to taki proceder jest całkiem możliwy. Z drugiej strony nie ma społecznej kontroli  
nad  wykorzystaniem monitoringu,  więc  do  wyjaśnień,  że  przypadki  podglądania  klientek 
zdarzają się sporadycznie, należy podejść z pewną dozą sceptycyzmu.

1025 Monitoring w miejscach publicznych jest dozwolony przez prawo, ale tak samo  dozwolone  
jest fotografowanie, zgodnie z zasadą, że wszystko co nie jest zabronione, jest dozwolone.

1026 Na szczęście w dużych miastach,  w miejscach publicznych takich jak pasaże czy przejścia  
podziemne  tego  typu  przypadki  stają  się  coraz  rzadsze,  chociaż  jeszcze  w 2012  roku  w 
Krakowie  zabraniano  fotografowania  w  przejściu  podziemnym  prowadzącym  z  ulicy 
Basztowej  na  dworzec,  co  opisał  jeden  z  internautów  na  forum  portalu  Gazeta.pl.  We 
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Fotografowanie  nie  zagraża  bezpieczeństwu  żadnego  obiektu1027.  Nie 
narusza  też  praw  Kodeksu  Cywilnego  o  własności,  ani  prawa  do  ochrony 
wizerunku, o ile zdjęcie nie jest upublicznione. Trudno sobie też wyobrazić, w 
jaki  sposób  miałoby  ono  zaszkodzić  znakom  towarowym  czy  emblematom 
firmowym. To samo dotyczy filmowania.  Nie ulega wątpliwości,  że oficjalne 
uzasadnienia wprowadzenia zakazu są w większości przypadków „naciągane”. 
W rzeczywistości, pomijając ochronę obiektów strategicznych i zakaz używania 
lampy błyskowej,  są dwa faktyczne powody wprowadzenia  zakazu rejestracji  
obrazu ruchomego lub nieruchomego. Pierwszy z nich motywowany jest obawą, 
że  fotograf  lub  operator  filmowy  może  swoimi  zdjęciami  w  jakiś  sposób 
zaszkodzić  właścicielom  lub  użytkownikom  obiektu1028.  Szczególnie  silny 
wydaje  się  być  lęk  przed  wykryciem  jakichś  nieprawidłowości  i 
opublikowaniem  ich  dokumentacji  fotograficznej.  Zdjęcia  mogą  stanowić 
dowód różnych przekrętów. Na przykład można udokumentować fotograficznie 
fakt,  że  pewnego  dnia  jakiś  towar  kosztuje  120  złotych,  a  następnego  dnia 
umieszcza się  przy nim nową cenę 115 złotych  z adnotacją  „obniżka 50%”. 
Albo że wystawia się do sprzedaży przeterminowane produkty spożywcze1029. 

Wrocławiu,  według  stanu  na  wrzesień  2013,  zakaz  fotografowania   obowiązuje  tylko  w 
wybranych  obiektach,  jak  na  przykład  w  galerii  „Arkady  Wrocławskie”,  w  galerii  „Sky 
Tower”, w obiekcie handlowym „Borek” (hipermarket Carrefour) czy w pasażu hipermarketu 
„Auchan”.  W  „Magnolia  Park”  przy  wejściach  umieszczono  piktogramy  z  przekreśloną 
kamerą. Ochroniarze skutecznie nie dopuszczają do złamania zakazu, ale nie potrafią wyjaśnić 
przyczyn ani wskazać podstaw prawnych jego wydania. Jeśli chodzi o ten pierwszy obiekt, to 
można  przypuszczać,  że  być  może  jego  właściciel  nie  życzy  sobie  aby  ktoś  za  darmo 
fotografował jego rekiny i inne rybki (jest tam duże i piękne akwarium), natomiast powód 
wydania zakazu w pozostałych miejscach  nie jest do końca jasny, choć też różnych rzeczy 
można  próbować  się  domyślać.  Jednak  w tym mieście  istnieje  również  wiele  podobnych 
obiektów,  gdzie  w  ogóle  nie  umieszczono  przy  wejściu  piktogramów  z  przekreślonym 
aparatem fotograficznym. Przykładem są takie miejsca, jak „Galeria Dominikańska”, „Pasaż 
Grunwaldzki”,  dom  towarowy  (galeria)  „Renoma”,  „Hala  Kupców  Perła”,  „Arena”,  
„Kaufland”,   „Praktiker”,  „Leroy Merlin”,  „Family Point”  i  wiele  innych.  Można  też  bez 
problemu robić zdjęcia na kolejowym Dworcu Głównym.

1027 Jedynie błysk flesza może stanowić pewne niebezpieczeństwo dla muzealnych eksponatów, 
ponieważ  intensywne  światło  może  powodować  blaknięcie  kolorów obrazów,  rysunków i 
innych obiektów muzealnych.  

1028 Tego  rodzaju  lęk  może  mieć  nawet  podłoże  atawistyczne.  Członkowie  pewnych  plemion 
prymitywnych,  których coraz mniej już jest  na naszej planecie,  wciąż jeszcze boją się być 
fotografowanym, bo obawiają się, że to im odbierze duszę. Niektórzy z tych, którzy uważają  
się za ludzi cywilizowanych, boją się tak samo, ale z innego powodu, bowiem uważają, że to  
im odbierze prywatność.  Taki  lęk,  uzasadniony w przypadku gwiazd  filmowych nękanych 
przez paparazzich, jest zupełnie nieracjonalny w przypadku przeciętnego Kowalskiego.

1029 Autentyczny  przykład  opisany  w  Internecie.  Fotograf  wykonuje  w  sklepie  spożywczym 
zdjęcia, z których jedno przedstawia podejrzaną, zzieleniałą wędlinę. Obsługa sklepu chce go  
zeń wyprowadzić i ponieważ fotograf się opiera, grozi wezwaniem policji. Fotograf przystaje 
na to dodając, że chętnie zdjęcie tej wędliny pokaże policji. Wówczas obsługa spuszcza z tonu 
i zostawia fotografa w spokoju.
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Albo że nie przestrzega się zasad higieny lub zasad BHP. Albo że w jakikolwiek 
inny sposób łamie się prawo.

Drugim rzeczywistym  powodem ustanawiania  zakazu  fotografowania 
lub filmowania jest chciwość. Chodzi o to, że właściciele lub zarządcy różnych  
obiektów  mogą  czerpać  różne  korzyści  materialne  z  rozpowszechniania 
wizerunków tych  obiektów  i  dlatego  nie  dopuszczają  do  ich  powszechnego 
fotografowania  lub  żądają  za to  opłat.  To,  który wariant  wybiorą,  zależy od 
tego, co im się bardziej opłaca. Niech za przykład posłuży  kaplica czaszek w 
Czermnej koło Kudowy Zdroju1030, która, jako obiekt sakralny, podlega zdaje się 
miejscowemu  proboszczowi.  Wszystkich  odwiedzających,  którzy  liczą  na 
ciekawe  zdjęcia  tego  historycznego  zabytku,  spotyka  rozczarowanie  – 
fotografowanie  i  filmowanie  jest  zakazane1031.  Zapytana  niegdyś  o  to 
pobierająca  opłatę  za  wstęp  zakonnica  odpowiedziała,  że  „nie  wolno 
fotografować,  bo  czaszki  od  fotografowania  czernieją”.  Jest  to  oczywista 
bzdura,  bo  światło  flesza  mogłoby  wywołać  raczej  ich  płowienie,  a  nie 
czernienie,  przy czym,  zważywszy na niewielką  energię  błysku,  efekt  byłby, 
nawet  po  wielu  latach  takich  oddziaływań,  praktycznie  niezauważalny.  Jeśli  
jednak  założyć,  że  ów  proboszcz  rzeczywiście  wierzy  w  szkodliwe 
oddziaływanie flesza na czaszki, to dlaczego nie zakazał tylko używania flesza?  
Dlaczego zakazał filmowania kamerą wideo, która flesza w ogóle nie używa?  
Spacer po terenie wokół kaplicy wiele wyjaśnia. Okazuje się, że na pobliskim 
straganie można kupić widokówki ze zdjęciami wnętrza tejże kaplicy. Podobnie 
było z Jaskinią Niedźwiedzią w Kletnie koło Stronia Śląskiego. Był czas, że nie 
wolno  było  jej  fotografować  i  filmować,  a  przed  wejściem  do  tej  jaskini 
należało  posiadany sprzęt  fotograficzny zostawić  w specjalnej  przechowalni.  
Tak samo jak w kaplicy w Czermnej, można było na miejscu kupić widokówki z 
pięknymi zdjęciami obiektu. O ile w tym pierwszym przypadku, chociaż źle on 
świadczy  o  kościele  katolickim,  można  jednak  próbować  taki  zakaz  jakoś 
wytłumaczyć, to w przypadku Jaskini Niedźwiedziej jest to wręcz niepojęte. Jak 
można było pozbawić ludzi prawa do fotografowania  czegoś, co jest  dobrem 
narodowym i pomnikiem przyrody?1032 Na szczęście od kilku lat zezwala się już 
na fotografowanie i filmowanie jaskini za odpowiednią opłatą1033, co przysparza 
jej włodarzom dodatkowych dochodów.

1030 Obecnie miejscowość ta stanowi część miasta Kudowa Zdrój.
1031 Według stanu na grudzień 2013 zakaz wciąż obowiązuje  i  jest  potwierdzony na oficjalnej  

stronie parafii: http://czermna.pl 
1032 To wydaje się nawet ocierać o naruszanie art. 31 Konstytucji. Prywatny interes nie może być 

stawiany ponad prawa człowieka i wolności obywatelskie.
1033 Według stanu na wrzesień 2013 ceny wynoszą 10 złotych za fotografowanie i 15 złotych za 

filmowanie. Pozwala się na użycie lampy błyskowej, ale nie wolno używać statywów.

http://czermna.pl/
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Ostatnim przykładem niezrozumiałego zakazu są konopie1034. Używane 
od  starożytności,  w  Polsce  znane  od  tysiąca  lat.  Dobrze  traktowane  w 
literaturze,  również  polskiej.  Do połowy XX wieku  występowało  niewielkie 
zainteresowanie narkotycznym działaniem tej rośliny i brakowało jakichkolwiek 
wzmianek o konopnym nałogu. Stanisław Ignacy Witkiewicz w swej  książce 
poświęconej narkotykom przedstawia rozważania na temat popularnych w jego 
czasach narkotyków i opisuje swoje eksperymenty z niektórymi z nich; wyraża 
się  bardzo  krytycznie  o  nikotynie  i  alkoholu,  ale  o  konopiach  w ogóle  nie 
wspomina1035.  W  dawnych  czasach  konopie  w  świadomości  społecznej  były 
kojarzone bardziej z linami, sznurkami i mocnymi tkaninami niż z narkotykami.  
Pola konopne stanowiły dość powszechny widok i były nawet ostoją dla małej  
zwierzyny. Znajduje to swoje odbicie we frazeologizmie „wyskoczyć jak filip z  
konopi”1036. Pod wpływem nacisku Stanów Zjednoczonych, w drugiej połowie 
XX wieku, w wielu krajach, w tym również i w Polsce, zabroniono ich uprawy.  
Przez  wiele  lat  skutecznie  prowadzono  propagandę  negatywną  wobec  tej 
rośliny,  wykorzystując obcojęzyczną jej nazwę „marihuana”, aby nie kojarzyć  
zakazu  z  jej  rodzimą  nazwą1037 i  w  ten  sposób  zdezorientować  wielu  ludzi. 
Obecnie polskie prawo zakazuje posiadania nawet niewielkich ilości tego zioła, 
za co może nawet grozić kara więzienia. Równocześnie nie zakazuje się palenia  
papierosów i spożywania alkoholu. Przeciwnie, państwo na ich produkcji dużo 
zyskuje osiągając podwójną korzyść z podatku i akcyzy.

Jak  dotychczas  nikt  zdaje  się  konopiami  nie  zatruł  się  na  śmierć 1038. 
Natomiast papieros, który co prawda nie zabija od razu, wywołuje raka płuc i  
choroby  serca  prowadzące  nierzadko  do  śmierci.  Alkohol  od  lat  zbiera 
śmiertelne  żniwo,  nie  oszczędzając  nikogo,  nawet  piosenkarek  i  gwiazd 

1034 Trzeba wyraźnie podkreślić, że nie chodzi tu o krytykowanie zakazu posiadania i używania 
wszystkich miękkich narkotyków czy dopalaczy. Chodzi wyłącznie o jedną, konkretną, bardzo 
użyteczną roślinę.

1035 W książce S. I. Witkiewicza  „Narkotyki – Niemyte dusze” mowa jest o nikotynie, alkoholu, 
kokainie, peyotlu, morfinie i eterze. 

1036 Słowo  „filip”  pisane  małą  literą  to  dawna  i  przestarzała  już  nazwa  zająca.  Powiedzenie  
„wyskoczyć  jak  filip  z  konopi”  pochodzi  z  czasów,  kiedy  konopie  były  powszechnie 
uprawiane i oznacza „odezwać się nie w porę” lub „powiedzieć coś niewłaściwego”.  

1037 W ten  sposób  wielu  ludzi  myślało,  że  jest  to  jakaś  odrębna  roślina  i  nie  kojarzyło  jej  z  
konopiami, które miały ukształtowaną w procesie historycznym dobrą opinię. Również dziś, 
jeśli nawet nie stosuje się określenia „marihuana”, to z uporem maniaka używa się terminu  
„konopie  indyjskie”,  mimo  że  istnieje  również  mająca  podobne  właściwości  narkotyczne 
odmiana siewna, znana w Polsce od tysiąca lat, oraz że wyhodowano sztucznie wiele nowych  
odmian metodą zapylenia krzyżowego. 

1038 Wskutek  zawyżonych  przez  konopną  prohibicję  cen  nikogo  nie  byłoby  stać  na  dawkę 
śmiertelną konopi. Było zdaje się kilka przypadków zgonów wśród tych,  co przedawkowali 
konopie,  ale  miało  to  miejsce  u  osób,  u  których  ryzyko  śmierci  było  spotęgowane  jakąś 
chorobą.
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filmowych. Jeśli nawet nie zabije, to powoduje wiele nieszczęścia i wylano już 
z  jego  powodu  morze  łez.  Konopie  wywołują  przede  wszystkim  wesołość, 
rzadziej zamyślenie. Alkohol też, ale oprócz tego wywołuje u niektórych agresję 
i  skłonność  do zaczepki,  co może być  powodem niebezpiecznych  zachowań. 
Przedawkowane  konopie  wywołują  niekiedy  utratę  kontroli  nad  własnym 
ciałem. Przedawkowany alkohol też, ale może oprócz tego spowodować utratę 
kontroli  nad  własnym zachowaniem i  zadźganie  kogoś  nożem.  Konopie  nie 
wywołują na ogół uzależnienia fizycznego, a jeśli nawet kogoś uzależniają, to 
nie  bardziej  niż  papieros.  Alkohol  niektórych  wpędza  w  silny,  czasem 
śmiertelny nałóg, niekiedy tak potężny, że uwolnienie się od niego wydaje się  
niemożliwe.  W  dużych  dawkach  jest  niebezpieczną  trucizną  prowadzącą  do 
zgonu. Nadużywany przez lata może prowadzić do różnych groźnych chorób, 
np. marskości wątroby. Konopie natomiast są bardzo skutecznym lekarstwem, 
zwłaszcza przy wszelkich bólach, a szczególnie przy stwardnieniu rozsianym i  
w  chorobach  nowotworowych.  Dodatek  wyciągu  z  konopi  do 
konwencjonalnych   środków  przeciwbólowych  radykalnie  zwiększa  ich 
skuteczność.  Mogą być  one również pomocne  w leczeniu miażdżycy,  jaskry, 
cukrzycy,  osteoporozy,  urazów  mózgu.  Niektórzy  przypisują  im  również 
działanie antynowotworowe. Trwają badania nad wpływem THC zawartego w 
konopiach na zmniejszenie nietolerancji dla niektórych przeszczepów.

Skoro tak mają się relacje między konopiami i alkoholem, to dlaczego w 
naszym kraju alkohol ma wciąż zielone światło, a konopie czerwone? Dlaczego 
pod groźbą więzienia zakazuje się posiadania substancji, której szkodliwość jest 
niewielka  i  która  ma  szereg  pożytecznych  zastosowań1039,  a  pozwala  się  na 
nielimitowane  posiadanie  w  dowolnym  stężeniu  i  spożywanie  w 
nieograniczonej ilości płynu, który przyczynił się do tak wielu nieszczęść, pod 
wpływem którego popełniono tak wiele przestępstw i którym można zapić się  
śmierć? 

****

1039 Oczywiście nie można zaprzeczyć faktowi, że konopie zawierają substancję zwaną THC, która  
ma właściwości odurzające i że ich niewłaściwe użycie lub przedawkowanie może okazać się 
szkodliwe. Ale zaszkodzić może każda przesada, choćby wypicie zbyt dużej ilości kawy czy 
przejedzenie.  Jednak  w  porównaniu  np.  z  alkoholem  szkodliwość  konopi  jest  niewielka. 
Ogłaszając konopie zakazanym zielem „wylano dziecko z kąpielą”, rezygnując z możliwości  
wytwarzania  bardzo mocnych sznurów, lin i tkanin oraz z możliwości użycia tej rośliny do  
produkcji  papieru i oszczędzania przez to lasów, mimo że wyhodowano specjalnie do tego  
przeznaczone  odmiany  włókniste  o  niskiej  zawartości  THC.  Zrezygnowano  również  z 
wykorzystania leczniczego, sedatywnego i przeciwbólowego działania tego zioła. I tu kolejny 
paradoks  –  w naszym kraju  w medycynie  dopuszcza  się  użycie  leków wykorzystujących 
produkty  otrzymane  z  maku  lekarskiego,  głównie  morfinę  i  jej  pochodne,  które  są 
nieporównanie bardziej niebezpieczne i szkodliwe, a nie zezwala się na używanie stosunkowo 
łagodnych konopi, nawet tym, którzy umierają na raka.  
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Zakazy są na naszej  planecie  prymitywnym i  nie zawsze skutecznym 
sposobem zmuszania ludzi do powstrzymywania się od tego, od czego inaczej  
by  się  nie  powstrzymywali.  Wiele  wydawanych  zakazów  jest  zupełnie 
niepotrzebnych  i  tylko  ośmieszają  one  tych,  którzy  je  ustanowili.  Jednak 
obecnie utrzymywanie niektórych ogłoszonych zakazów, a być może nawet ich 
większości, jest wciąż uzasadnione, a lęk przed sankcjami za niezastosowanie 
się  do  nich  wydaje  się  być  nadal  najlepszą  gwarancją  ich  przestrzegania. 
Wynika  to  z  niskiego  poziomu  świadomości  społecznej.  Tylko  wzrost 
zrozumienia  zasad funkcjonowania  naszej  wspólnej,  ludzkiej  rodziny mógłby 
zaowocować konstruktywnymi zmianami w tym zakresie. Powszechne uznanie 
słuszności   uzasadnionych  zakazów sprawiłoby,  że  sankcje   przestałyby  być 
potrzebne i wówczas te zakazy przestały by istnieć w dotychczasowej formie, a 
stałyby się szanowanymi zwyczajami. Aby taki stan osiągnąć musimy wspólnie 
rozwijać własną świadomość. Jest to  cel, do którego zawsze warto dążyć.
Hasło opracowano w 2013 roku. Powrót do spisu treści.

Zazdrość
Zazdrość  to  uczucie  złożone  i  zmieniające  się  w  czasie,  które  jest 

rezultatem pewnego procesu zachodzącego w umyśle. Proces ten rozpoczyna się 
w tym momencie,  kiedy uświadamiamy sobie,  że ktoś ma coś,  czego my nie 
mamy,  a  co  pragnęlibyśmy  mieć.  Tym  „czymś”  może  być  osoba,  rzecz, 
zdarzenie,  cecha  lub  stan.  Na  przykład  może  chodzić  tu  o  piękną  żonę,  
luksusowy samochód, talent muzyczny,  szczęście w miłości lub o wakacje na 
Wyspach Kanaryjskich. Oczywiście nie każde stwierdzenie braku połączone z 
pragnieniem  jego  uzupełnienia  musi  prowadzić  do  zazdrości.  Jeśli  ktoś, 
zobaczywszy,  że  ktoś  inny  ze  smakiem  zajada  lody,  zapragnie  również  je 
posmakować, to po prostu zamawia lub kupuje sobie takie same lody i w ten 
sposób natychmiast  zaspokaja  swoje  pragnienie.  Może też  owo zaspokojenie 
odłożyć  na  później.  Jednak  luksusowy  samochód  lub  urlop  na  Wyspach 
Kanaryjskich  to  zupełnie  inna  sprawa.  Większości  ludzi  nie  stać  na  takie 
wydatki i dlatego często pojawia się świadomość braku możliwości spełnienia 
tego  rodzaju  pragnień.  Jeśli  niemożliwe  do  natychmiastowego  spełnienia 
pragnienie dorównania komuś w jego stanie istnienia lub stanie posiadania jest  
dostatecznie  silne,  wtedy zaczyna  się  zazdrość.  Zazdrościmy zawsze  komuś, 
musi więc istnieć jakiś podmiot zazdrości. Ale też zazdrościmy zawsze czegoś, 
musi więc istnieć coś, co jest przedmiotem zazdrości. Podmiotem zazdrości jest 
najczęściej konkretny człowiek, a czasem grupa lub kategoria ludzi, natomiast 
przedmioty zazdrości  mogą być  niezliczone,  między innymi  rzeczy będące w 
czyimś posiadaniu,  związki,  jakie ktoś tworzy z innymi  ludźmi,  czyjeś  cechy 
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zewnętrzne, zdolności i inne przymioty charakteru, uczestnictwo w określonych 
wydarzeniach,  przywileje i  uprawnienia, a nawet sympatia, jaką ktoś obdarza 
kogoś innego.

A więc zazdrość zwykle wynika z uświadomionej potrzeby posiadania 
czegoś,  co  ma  ktoś  inny,  a  czego  my nie  mamy.  Na  początku  pojawia  się 
pragnienie  kompensacji  tego  braku.  Jeśli  stanowi  ono  dominujące  uczucie, 
wówczas  stanie  się  inspiracją  do  podjęcia  działań,  których  celem  jest  
dorównanie temu, komu zazdrościmy, w tym, w czym mu zazdrościmy i wtedy 
mamy  do  czynienia  z  zazdrością  naturalną.  Jeśli  zostanie  stłumione 
przekonaniem,  że realizacja  tego pragnienia  jest  niemożliwa,  prowadzi  to  do 
pojawienia  się  zazdrości  nienaturalnej,  która  odgrywa  destruktywną  rolę  w 
życiu człowieka.

Zazdrość naturalna

 Każda żywa istota w całym uniwersum ma zapisany w sobie pewien 
program, którego cel można by określić jako „dążenie do czegoś więcej”. W 
świecie  roślin  i  zwierząt  owo  dążenie  wyraża  się  głównie  poprzez  wzrost,  
rozmnażanie  czy przemiany ewolucyjne.  U istot  rozumnych przejawia się  na 
wiele  różnych  sposobów  i  wynika  z  naturalnego  pragnienia  przekraczania 
siebie.  Pragnienie  to  jest  siłą  napędową  rozwoju.  Zmierza  zawsze  do 
wykraczania poza istniejące granice. Inspiruje do przenoszenia się na wyższy 
poziom. Jednym z narzędzi do urzeczywistniania  tego naturalnego pragnienia 
jest zazdrość naturalna.

Zazdrość w swej naturalnej postaci, podobnie jak strach, jest uczuciem 
wrodzonym i zaczyna się manifestować już we wczesnym dzieciństwie, chociaż 
może  nieco  później  niż  strach.  To  właśnie  ona  powoduje,  że  pięciolatek,  
pragnąc  dorównać  swemu  starszemu  bratu,  staje  na  palcach,  by  dosięgnąć 
klamki.   To  dlatego  usiłuje  on  za  wszelką  cenę  wsiąść  na  rowerek  swojej  
starszej  siostry.  Czasami  kilkulatek  bywa  również  zazdrosny  z  powodu 
większego zainteresowania, jakim rodzice darzą jego młodszą siostrę i dlatego 
stara  się  usilnie  zwrócić  na  siebie  ich  uwagę.  U dorastających  dzieci  często  
pojawia się „zazdrość o dorosłość”. To z  powodu tego typu zazdrości chłopiec, 
który nie ma jeszcze rozwiniętych bioder, chce nosić spodnie na pasku, a nie na 
szelkach.  Zazdrość  o  dorosłość  przejawia  się  również  pragnieniem noszenia 
biustonosza u dziewczynki,  która nie ma jeszcze biustu,  a także pragnieniem 
golenia się u dorastającego młodzieńca, który nie ma jeszcze zarostu.

To naturalne uczucie  towarzyszy człowiekowi przez całe życie  aż do 
śmierci. Manifestuje się w różny sposób, ale zawsze zaczyna się od pragnienia 
dorównania  lub  nawet  przewyższenia  w czymkolwiek,  co  zostaje  uznane  za 
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potrzebne. Zazdrość naturalna gromadzi energię, która pomaga w zaspokojeniu 
tej  potrzeby  na  drodze  pracy,  konstruktywnego  wysiłku,  itp.  Inspiruje  do 
wyzwolenia odpowiedniej aktywności, która prowadzi do celu. To właśnie taka 
zazdrość wytwarza myśl typu „ja wam jeszcze pokażę, co potrafię”, która silnie 
motywuje   do  działania.  W  ten  sposób  taka  zazdrość  zostaje  ostatecznie 
przezwyciężona,  stając  się  przyczyną  konstruktywnych  decyzji  i  twórczych 
rezultatów.

Zazdrość nienaturalna 

Zazdrość  nienaturalna  jest  uczuciem  wyuczonym,  stanowiącym 
kulturowy wzorzec reagowania.  Tego typu  zazdrość od dawna przypisywano 
różnym bogom, a nawet mówi się o niej w Starym Testamencie1040, gdzie Bóg 
Jahwe, zazdrosny o czczenie innych bogów, grozi za to karą nie tylko wobec 
tych czcicieli,  ale również wobec ich potomków, aż do trzeciego i czwartego 
pokolenia.  Nic  więc  dziwnego,  że  taka  zazdrość  stała  się  paradygmatem 
kulturowym utrwalonym na wiele  wieków.  Ta  bardzo destruktywna  odmiana 
zazdrości  pojawia  się  zwykle  z  uświadomieniem sobie,  że  istniejące  bardzo 
silne  pragnienie dorównania komuś w czymś, z takich lub innych względów nie 
może być spełnione. Czasem może to prowadzić do podjęcia działań na rzecz 
spełnienia  tego  pragnienia  za  wszelką  cenę,  na  przykład  kosztem złamania 
jakichś  reguł  społecznych  lub  na  drodze  przestępstwa.  Jednak  najczęściej  
wiedzie to do uwarunkowanych kulturowo prób stłumienia owego silnego lecz 
nie  dającego  się  spełnić  pragnienia,  co  w  konsekwencji  wywołuje  uczucie 
zazdrości  niszczącej.  Zasady respektowane  przez  większość  cywilizowanych, 
ziemskich społeczeństw głoszą, że nie wypada okazywać publicznie, iż chcemy 
mieć to, co należy do kogoś innego, a co nam się nie należy. Mówią też, że nie  
wolno nam pragnąć dorównać  komuś w czymś,  co nam nie  przysługuje  i  że 
naturalne  pragnienie  dorównania  trzeba  stłumić.  Nawet  dzieci  poucza  się  
słowami  tego typu:  „Nie należy ci  się,  więc  nie  żądaj  tego,  czego mieć  nie 
możesz i siedź cicho”. Jednak to prowadzi do zagłuszania naszych pragnień i 
właśnie w ten sposób powstaje zazdrość nienaturalna. Taka zazdrość to złożone, 
przykre  uczucie   zawierające  w  sobie  sumę   żalu,  lęku  i  złości  w różnych  
proporcjach. Żalu, że zaspokojenie pragnienia dorównania jest, przynajmniej w 
danej chwili, niemożliwe. Lęku, że brak tego, czego potrzebujemy, stawia nas w 
gorszej sytuacji, podczas gdy ktoś inny, kto ma to, czego my nie mamy, jest w 
lepszej sytuacji od nas. Złości, że nie możemy nic zrobić, aby to zmienić. Tego 
typu zazdrość jest  zwykle rezultatem czyjejś  oceny,  że ktoś inny doświadcza 
lepszych  warunków życia  lub  znajduje  się  w lepszym stanie  niż  oceniający.  
Można  być  zazdrosnym  niemal  o  wszystko:  o  sukcesy  w  interesach,  o 

1040 Np. w Księdze Wyjścia [20,5], lub w Księdze Powtórzonego Prawa [5,9].
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powodzenie w miłości, o dobre wyniki w nauce, o awans, o lepsze zarobki, o 
nowy samochód,  o nowego kota,  o atrakcyjną  żonę,  o zdolności,  o  poczucie  
humoru, itp. Jednak to, czego zazdrościmy innym, zależy przede wszystkim od 
naszych  aspiracji.  Na  ogół  nie  zazdrości  się  milionerom ich  przekazywanej  
dziedzicznie fortuny, ale niejednego szlag trafia na wiadomość, że kolega dostał  
podwyżkę, a on nie.

Zazdrość destruktywna jest procesem, który może mieć różny przebieg. 
Czasem manifestuje się tylko małym ukłuciem, które pojawia się w określonych 
okolicznościach  i  znika.  Niekiedy  jednak  może  narastać  do  niebywałych 
rozmiarów.  Może  trwać  tylko  chwilę  lub utrzymywać  się  latami,  powodując 
poważne konsekwencje. Jednak zawsze wyrasta na gruncie uświadomienia sobie 
niemożliwości  uzupełnienia  braku  czegoś,  co  kto  inny  posiadł.  Pojawia  się 
wówczas  poczucie  niższego  statusu,  któremu  towarzyszy  obawa,  a  czasem 
nawet lęk, że ten niższy status może mieć negatywny wpływ na nasze życie. 
Obawa ta początkowo wzmacnia pragnienie zdobycia tego, czego się nie ma, a  
co jest w posiadaniu kogoś innego. Jeśli jednak doświadczający niedoboru jest  
przeświadczony,  że uzupełnienie  tego braku jest  absolutnie  niemożliwe,  a na 
domiar złego publiczne manifestowanie  owego pragnienia będzie źle widziane, 
wówczas z czasem dochodzi do stłumienia tego pragnienia, które przeradza się  
w  żal,  smutek  i  przygnębienie.  Często  towarzyszy  temu  również  gniew 
skierowany wobec niesprawiedliwego świata, lub niechęć, a nawet nienawiść do 
tego,  któremu  się  powiodło.  Jeśli  uczucie  niechęci  lub  nienawiści  zaczyna 
dominować, wówczas zazdrość przekształca się w zawiść. Czasem dochodzi też 
do obwiniania  tego, któremu zazdrościmy,  za to,  że ma on to,  czego my nie 
mamy,  a  co  nam,  a  nie  jemu,  się  należy,  co  również  prowadzi  do  zawiści. 
Zazdrość  różni  się  od  zawiści  tym,  że  jest  się  zawsze  zazdrosnym o  coś,  a 
zawistnym w stosunku do kogoś.  Na przykład możemy odczuwać zawiść wobec 
kogoś, kto dostał  awans,  na który naszym zdaniem ów ktoś nie zasłużył,  ale 
który  właśnie  nam  powinien  przypaść  w  udziale.  Cechą  zawiści  jest  więc 
zawsze niechęć lub nawet nienawiść do kogoś spowodowana zazdrością o coś.  
Tak  więc  oprócz  lęku,  żalu  i  złości  pojawia  się  tu  jeszcze  dodatkowe, 
destruktywne  uczucie,  które  jest  skierowane  personalnie  i  które  może  mieć 
różne stopnie nasilenia, od niewielkiej niechęci poczynając a na nienawiści o 
monstrualnych rozmiarach kończąc. Zawiść zwykle życzy temu, do kogo jest 
skierowana, utraty tego, co jest przedmiotem zazdrości. Czasem życzy mu nawet 
wszystkiego najgorszego.

Szczególny  rodzaj  zazdrości  występuje  we  wszelkiego  rodzaju 
związkach miłosnych,  a zwłaszcza w związkach małżeńskich.  Ponieważ takie 
związki są w naszej kulturze monogamiczne i oparte na wyłączności, wszelkie 
naruszenia tej  wyłączności  prowadzą do zazdrości.  W tego rodzaju zazdrości 



986

dominuje lęk, że pojawienie się trzeciej osoby w związku łączącym dotychczas 
dwie osoby, może temu związkowi zagrozić, a nawet go rozbić. Nie jest ona, w 
przeciwieństwie do pozostałych rodzajów zazdrości, powodowana pragnieniem 
posiadania tego, czego dotychczas nie mieliśmy, ale raczej pragnieniem ochrony 
istniejącego stanu posiadania, a nawet odzyskania tego, co naszym zdaniem już  
straciliśmy. Boimy się utraty miłości ukochanej osoby i za każdym razem, gdy 
okazuje ona miłość innym, podejrzewamy zdradę. Chcemy dzielić tę miłość ze 
swym partnerem, ale nie chcemy się nią dzielić z kimkolwiek innym. Zazdrość 
we wszelkich związkach międzyludzkich jest zwykle powodowana pragnieniem 
zachowania  wyłączności,  którą  naszym  zdaniem  już  utraciliśmy  lub  którą 
możemy dopiero utracić.  Uczucie niepokoju co do wierności  osoby kochanej 
może  pojawić  się  nawet  wtedy,  kiedy nie  ma  realnych  podstaw  do  takiego 
niepokoju. Mamy wówczas do czynienia z przypadkiem chorobliwej zazdrości, 
która prowadzi do dużego cierpienia, scen zazdrości, wybuchów złości, a nawet  
różnych  szaleństw.  Często  jednak  zazdrość  w   uwarunkowanych  związkach 
miłosnych  ma  uzasadnione  podstawy.  Jednak  różni  się  od  innych  rodzajów 
zazdrości tym, że powody, które mogłyby stanowić podstawę do zazdrości, są 
często  zatajane.  Nikt  nie  ukrywa  tego,  że  kupił  nowy,  chociażby  drogi  i 
luksusowy samochód,  nawet  jeśli  miałby  on  być  powodem zazdrości  wielu 
innych  ludzi.  Ale  większość  ukrywa  zdradę  małżeńską,  a  w  przypadku 
uzasadnionych podejrzeń, a nawet twardych dowodów tej zdrady –  nie chce się  
do niej przyznać. Zatajenie i kłamstwo, które może towarzyszyć i towarzyszy 
zwykle  niewierności,  jest  powodem,  że  taka  zazdrość  opiera  się  często  na 
domniemaniach  i  niepewnych  przesłankach.  Zwiększenie  pewności  wymaga 
długotrwałych obserwacji, a czasem nawet zaangażowania detektywa. Wysoce 
destruktywna,  nienaturalna  zazdrość  jest  nieodłącznym elementem wszelkich 
rodzajów miłości warunkowej, a zwłaszcza miłości romantycznej i jest jednym z 
powodów  jej  zniszczenia,  a  tym  samym  rozpadu  związku.  W  miłości 
bezwarunkowej  zazdrość  nie  występuje,  ponieważ  taka  miłość  nie  stawia 
wymagań,  niczego  nie  żąda,  ani  nie  oczekuje.  Miłość  uwarunkowana  głosi 
„Będę cię  kochać,  jeśli...”.  Miłość  bezwarunkowa mówi  po prostu  „Kocham 
cię”.

Zazdrość  w  związkach  miłosnych  i  erotycznych  jest  szczególnie 
niszcząca,  bo  często  przeradza  się  w  zawiść.  Dopóki  nie  mamy  całkowitej  
pewności co do zdrady partnera, odczuwamy tylko zazdrość. Kiedy mamy jej 
niepodważalne dowody, rzadko skłonni jesteśmy ją wybaczyć. Uznanie zdrady 
za niewybaczalną jest prostą drogą do zawiści, która niszczy związek, nierzadko 
prowadząc do zemsty. Duża dawka nienawiści nie tylko zabija miłość, ale i też 
zabija  czasem ludzi.  We  Włoszech  takiemu  zabójstwu  przypisywano  kiedyś  
funkcję  oczyszczania  honoru zdradzonego małżonka.  Dziś nie  jest  to  już tak 
powszechne, chociaż zabójstwa z powodu zdrady małżeńskiej nadal zdarzają się 
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i  to  nie  tylko  we Włoszech,  ale  również w Polsce  i  w bardzo wielu  innych  
krajach. Jednak taka zdrada najczęściej kończy się rozwodem, a po rozwodzie 
zazdrość zwykle wygasa.

Skutki zazdrości

Zazdrość naturalna jest czynnikiem mobilizującym. Jest zbudowana na 
wierze, że możliwe jest uzupełnianie niedoborów i dorównywanie innym. Jeśli  
nie  dziś,  to  jutro.  Jeśli  nie  od  razu,  to  stopniowo.  Jeśli  nie  całkiem,  to  
przynajmniej  częściowo. Jeśli  nie dokładnie tak samo, to w podobny sposób. 
Towarzyszy wiec jej  wiara, że zawsze można coś zrobić dla poprawy swojej 
sytuacji.  Skutkiem tej  wiary jest  decyzja,  aby takiej  zazdrości  nie tłumić,  ale 
przeciwnie, aby wykorzystać ją jako siłę napędową rozwoju. Aby użyć jej  do 
przekroczenia  kolejnego   szczebla  tego  rozwoju.  Aby  wytyczyć  i  osiągnąć 
kolejny  cel.  Aby  wykroczyć  poza  siebie  i  w  ten  sposób  rozszerzyć  swoje 
jestestwo. 

Wszystkie  odmiany  zazdrości  nienaturalnej,  łącznie  z  zazdrością 
występującą  w  związkach  międzyludzkich  i  pokrewną  jej  zawiścią,  są 
destruktywne. U tego, kto zazdrości, wywołują dyskomfort, uczucie przykrości, 
a  czasem nawet  wielkie cierpienie.  Podobnie,  jak i  wszelkie  inne negatywne 
uczucia,  w swej  gwałtownej  postaci  mogą niekiedy nawet  przyczynić  się  do 
zawału  serca  lub  wylewu  krwi  do  mózgu,  a  w  formie  przewlekłej  mogą 
wywoływać  chroniczne  choroby  lub  czasem  stymulować  pojawienie  się 
nowotworów.

Takie formy zazdrości bywają również często szkodliwe dla innych, a 
czasem nawet  dla  całego społeczeństwa.  Silnie  stłumiona  zazdrość  naturalna 
może  owocować  pojawianiem  się  zazdrości  nienaturalnej  z  mocno 
uwypuklonym składnikiem złości. To z kolei może stymulować czyny mające na 
celu  osiągnięcie  niemożliwego do  zrealizowania  w zwykły sposób celu  przy 
użyciu  siły,  przemocy lub podstępu,  często z naruszeniem norm moralnych  i 
naruszeniem prawa.  Jeśli  nienaturalna  zazdrość  przekształci  się  w  zawiść  z 
mocno uwydatnionym komponentem nienawiści  wobec podmiotu tej  zawiści, 
może to prowadzić do prób szkodzenia temu, komu zazdrościmy, a nawet do 
morderstwa.  Z  powodu  zawiści  zabijano.  Wybuchały  też  wojny,  w  których 
ginęło  wielu.  Pierwszym,  biblijnym  morderstwem  z  nienaturalnej  zazdrości 
przerodzonej w zawiść było dokonane przez Kaina zabójstwo Abla. Z zawiści  
donoszono na innych w czasach przemocy, terroru czy okupacji i wydawano ich 
w  ręce  różnych  oprawców.  Dziś  wciąż  takie  anonimowe  donosy  otrzymują 
urzędy skarbowe,  organa  ścigania  i  inne  instytucje  kontrolne.  Niech  się  nie 
łudzą  ci,  którzy  myślą,  że  czyni  się  to  z  obywatelskiego  obowiązku.  W 
większości przypadków powodem takich działań jest zawiść.
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Jak wynika z powyższego, efekty wywoływane przez zazdrość naturalną 
i  nienaturalną są więc całkowicie przeciwne.  Ta pierwsza buduje,  a ta druga 
rujnuje. Ta pierwsza rodzi, a ta druga zabija. Jednak ta pierwsza, gdy zostaje  
stłumiona, rodzi tę drugą. Dlatego nigdy nie wytłumiajmy zazdrości naturalnej,  
wyrażajmy ją  swobodnie  i  wykorzystajmy wyzwoloną  w ten  sposób  energię 
psychiczną  do  tworzenia  nowego  siebie.  Nie  uczmy tłumienia  tego  uczucia 
naszych  dzieci.  Wykorzystajmy  ją  jako  przydatną  energię.  Gdy  stanie  się 
stymulatorem naszego rozwoju, wówczas zostanie przemieniona i sama zniknie. 
Wystrzegajmy się  wszelkiego rodzaju  zazdrości  nienaturalnej,  bo nic,  oprócz 
nieszczęścia, nam nie przyniesie. Zamiast zazdrościć tym, którzy nas w taki czy 
inny  sposób  przewyższają,  działajmy  aktywnie  na  rzecz  poprawy  swego 
własnego stanu istnienia. Albowiem celem naszej egzystencji jest wzrost, a nie 
narzekania na braki. Jest nim doświadczanie pasji własnego tworzenia i radość z 
owoców, jakie ono wydaje, a nie zazdrość o to, co stworzyli inni i nienawiść do 
tych, którym udało się osiągnąć coś lepszego niż nam. 
Hasło opracowano w 2008 roku. Powrót do spisu treści.

Zdrada
Zdrada, a szczególnie postać czasownikowa – zdradzać, jest pojęciem o 

szerokim znaczeniu i nie ma ścisłej definicji. Zdradą jest bowiem przejście na  
stronę  nieprzyjaciela,  wydanie  kogoś  lub  czegoś  wrogowi,  nie  dochowanie 
wierności  małżeńskiej,  ujawnienie  tajemnicy  (państwowej,  zawodowej, 
prywatnej). Można również zdradzić czyjeś zaufanie, zdradzić ideały młodości  
czy zdradzić  malarstwo  dla  rzeźby.  Ludzie  zdradzają  czasem swoje  uczucia, 
marzenia lub plany na przyszłość. Odciski palców zdradzają przestępcę, a tropy 
na śniegu – lisa. Można także zdradzać objawy choroby morskiej, wielki talent  
muzyczny, lub ochotę do rozmowy.

Wobec  tak  różnorodnych  zastosowań  tego  słowa,  trzeba  postawić 
pytanie,  czy  jest  coś  co  je  łączy?  Na  przykład,  co  ma  ze  sobą  wspólnego 
niewierność małżeńska ze szpiegostwem? Okazuje się jednak, że odpowiedź jest 
bardzo  prosta.  Wspólną  cechą  tych  czynów  jest  nieuczciwość.  Zdrada 
małżeńska  jest  nieuczciwością  wobec  partnera,  naruszeniem  podstawowego 
prawa  moralnego  i  zarazem  złamaniem  umowy  zawartej  w  kościele  czy 
w urzędzie.  Szpiegostwo  jest  nieuczciwością  wobec  ojczyzny,  złamaniem 
moralnego,  a  także  prawnego  obowiązku  jej  obrony.  Każda  inna  zdrada, 
niezależnie od tego czy jest to zdrada czyjejś tajemnicy czy czyjegoś zaufania,  
polega na tym samym: na nieuczciwości. Nieuczciwość z kolei prawie zawsze 
pociąga za sobą jakieś kłamstwo. Często przybiera ono postać zatajenia prawdy, 
czasami  jest  to  świadome  wprowadzenie  w błąd.  Np.  małżonek  zdradzający 
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swojego partnera, aby nie narazić się na przykre konsekwencje swoich działań, 
ukrywa prawdę. Gdy jednak padnie na niego podejrzenie, wówczas, przyparty 
do muru, kłamie jak najęty. Jest to dość typowe zachowanie dla współczesnych 
ludzi,  wspierane  nawet  przez niektóre  środki  masowego przekazu1041.  Każda 
zdrada jest to więc nieuczciwość polegająca na złamaniu przyjętej zasady 
lub  zawartej  umowy  połączona  z  ukrywaniem  prawdy  lub  głoszeniem 
nieprawdy.

Oczywiście  nie  każde  naruszenie  umowy  czy  zasady  jest  zdradą. 
Umowę  można  bowiem wypowiedzieć.  W  przypadku  małżeństwa1042 można 
podjąć  różne  działania  od  szczerej  rozmowy  począwszy,  a  na  rozwodzie 
skończywszy.  Jeśli  wszystko  odbywa  się  jawnie,  to  nie  jest  zdrada.  To 
uczciwość.  Ojczyzny też  nie  musi  się  zdradzać.  Jeśli  komuś  nie  odpowiada, 
można wyemigrować. To samo dotyczy np. zdrady własnych ideałów. Zdrada 
ma  miejsce  tylko  wtedy,  kiedy  ktoś  ogłasza  przyjęcie  i  akceptację  jakichś 
wartości,  a  po cichu je  odrzuca.  Gdy jednak je  jawnie  zmienia  – nie  jest  to 
zdrada. To uczciwość.

Pozostaje jeszcze odnieść się do zdań typu: „zdradzać zainteresowanie 
tematem”,  czy  „zdradzać  wielki  talent  aktorski”.  Jest  to  po  prostu  zwykła 
nadinterpretacja  pojęcia  zdrady,  która  występuje  niemal  wyłącznie  w  jego 
postaci  czasownikowej.  Wynika  ona  z dość  powszechnego  przekonania,  że 
ludzie  często  są  zamknięci  w  sobie,  otaczają  się  nieprzeźroczystą  zasłoną 
tajemnicy,  ukrywają swoje myśli  i uczucia, a tylko czasami, słowem, gestem,  
zachowaniem,  czy jakimś  swoim uczynkiem,  coś  zdradzają.  Takie  nadużycie 
tego słowa nie brzmi jednak zbyt  dobrze. Znacznie lepiej  jest np. powiedzieć  
„wykazywać zainteresowanie tematem”, czy „przejawiać wielki talent aktorski”. 
Bo  czy  objawianie  siebie  samego  bez  kamuflażu  jest  naprawdę  zdradą? 
Niestety,  słowo  to  już  dość  mocno  „przylgnęło”  do  takich  kontekstów 

1041 Np. w numerze 11 z 2003 r. wychodzącego w Polsce magazynu „Olivia” Anna Kownacka 
pisze: „Za nic w świecie nie mów mu, że go zdradziłaś z innym” i dalej „Nie przyznawaj się  
do zdrady. Skok w bok to w dzisiejszych czasach nic nadzwyczajnego” 

1042 Powszechnie stawia się znak równości między zdradą i niewiernością w małżeństwie. Takie 
podejście nie uwzględnia zasadniczej różnicy, która polega na tym, że zdrada zawsze dokonuje 
się w ukryciu, a niewierność może być ukryta lub jawna. Sam fakt pokochania kogoś innego 
nie jest jeszcze zdradą. Dzieje się to zwykle spontanicznie i zakochany nie ma zwykle na to  
świadomego wpływu.  W kwestii  zdrady wszystko zależy od tego,  co potem nastąpi.  Jeżeli  
zakochany  nie  ukrywa  swoich  uczuć  i  podejmuje  jawne  działania,  to  taka  jego  postawa 
wyklucza zdradę, choć nie wyklucza niewierności.  Małżeństwo stanowi bowiem zawartą w 
kościele lub w urzędzie umowę, którą można podstępnie złamać poprzez zdradę lub jawnie  
wypowiedzieć. Tylko katolicy mogą mieć problem z tym drugim wariantem, ponieważ w ich 
kościele nie ma rozwodów. Pozostaje im separacja, rozwód cywilny, cierpienie w milczeniu 
lub zdrada. 
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zmieniając przy tym swoje pierwotne znaczenie i obecnie nie pozostaje nam już 
nic innego jak się z tym pogodzić.
Hasło opracowano w 2005 roku. Powrót do spisu treści.

Zmiana
Słowo  „zmiana”  w  pierwszym,  najbardziej  rozpowszechnionym 

znaczeniu określa fakt, że coś staje się innym niż dotychczas było. Owo „coś” 
należy  pojmować  bardzo  szeroko,  może  to  być  bowiem  zarówno  rzecz 
materialna czy osoba, jak i stan fizyczny czy stan psychiczny. Możemy zmieniać 
tak  samo  wygląd  zewnętrzny,  swoje  postępowanie  jak  i  myśli;  zmianom 
podlegają  nie  tylko  pory roku czy obowiązująca  moda,  ale  także pragnienia,  
emocje i uczucia. Z doświadczenia wiemy, że wszystko, z czym się stykamy lub 
czego  doświadczamy,  zmienia  się  –  pogoda,  tryb  życia,  poglądy,  sposób 
działania,  skład  chemiczny  i  ciśnienie  krwi,  temperatura  ciała,  systemy 
społeczne  i  polityczne,  pory  dnia,  epoki  historyczne,  stan  wody  w  rzece,  
ciśnienie i wilgotność powietrza, stan skupienia materii, prędkość jazdy, itp. 

Zmiany w pierwszym znaczeniu mogą być  ilościowe lub jakościowe. 
Zmiana ilościowa jest to zmiana cech lub parametrów czegoś, osoby lub rzeczy, 
dająca  określić  się  ilościowo,  np.  w  postaci  liczby,  ale  niepowodująca 
pojawienia  się  jakichś  zupełnie  nowych  właściwości  lub  zniknięcia  starych. 
Zmiana  jakościowa  to  inaczej  przemiana,  stanie  się  innym  niż  poprzednio,  
przekształcenie,  przeobrażenie,  metamorfoza,  zmiana  właściwości,  postaci,  
wyglądu zewnętrznego,  charakteru,  itp.  Na przykład  gdy samochód zwiększy 
prędkość jazdy, wówczas jest to zmiana ilościowa; zmienia się tu tylko jeden 
parametr określający ruch tego samochodu, sam samochód pozostaje wciąż taki 
sam.  Jeśli  jednak  w  wyniku  tego  zwiększenia  prędkości  ów  pojazd  ulegnie 
wypadkowi  i  rozbije  się,  wtedy zachodzi  zmiana jakościowa,  bo zmienia  się  
forma  tego  samochodu,  pojazd  zostaje   uszkodzony i  wymaga  naprawy lub 
nadaje się już tylko na złom. 

Zmiany  ilościowe  najczęściej  dotyczą  zmian  rozmaitych  wielkości 
związanych  z  różnymi  naukami,  na  przykład  wielkości  fizycznych  jak 
temperatura,  prędkość,  przyspieszenie,  ciśnienie,  poziom  promieniowania, 
natężenie dźwięku, itp. Tego rodzaju zmiany są zwykle możliwe do określenia 
za pomocą liczb. Zmiany jakościowe czyli przemiany mogą dotyczyć różnych 
obszarów i  dziedzin związanych z nauką lub zupełnie  z nią  nie  związanych, 
włączając w to świat fantazji, w którym dynia może przemienić się w karetę,  
żaba w księcia, a człowiek w kamień. W świecie ducha również dokonują się 
różne  przemiany,  na  przykład  przemiany  psychiczne,  emocjonalne, 
światopoglądowe  i  inne  przemiany  wewnętrzne.  W  świecie  zewnętrznym 
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zachodzą  zarówno  przemiany  cywilizacyjne,  kulturowe,  ideologiczne, 
historyczne,  polityczne,  klimatyczne  i  ekologiczne  jak  i  przemiany  fizyczne 
chemiczne  i  biologiczne.  Pięknym  przykładem  tej  ostatniej  przemiany  jest  
metamorfoza, w wyniku której gąsienica zmienia się w motyla. 

Zmiany ilościowe i jakościowe nie zawsze są rozłączne. Czasami jedne 
pociągają za sobą drugie. Na przykład jeśli ktoś bardzo przytyje, co pociąga za  
sobą ilościową zmianę ciężaru ciała, to wówczas zmienia się jego wizerunek, 
wygląd zewnętrzny, w tym również wygląd twarzy,  co wywołuje jakościową 
zmianę postrzegania tej osoby.  Mówiąc prościej,  jeśli  ktoś mocno przytyje  to 
nierzadko brzydnie.  W materialistycznej  dialektyce,  a szczególnie w naukach 
Marksa  i  Engelsa,  związek  między  zmianami  ilościowymi  i  jakościowymi 
stanowi  ważną  pozycję.  Wymienieni  myśliciele  sformułowali  nawet  „prawo 
przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe”.  Jego istota  tkwi w tym,  że 
stopniowe zmiany ilościowe, np. wzrost temperatury lodu,  powodują zmiany 
jakościowe –  po  przekroczeniu  pewnego  progu  temperatury  lód  zaczyna 
zmieniać stan skupienia  i  topnieje.  Dopatrywali  się oni  działania  tego prawa 
niemal we wszystkich dziedzinach, od fizyki i chemii po nauki społeczne. 

W drugim znaczeniu  zmiana  to  zamiana,  zastąpienie  czegoś  czymś 
innym, wymiana czegoś na coś innego. W tym sensie można zmieniać pościel, 
mieszkanie,  samochód,  telewizor,  telefon  komórkowy,  dekoracje  po  drugim 
akcie, posadę, stan cywilny, decyzję i wiele innych rzeczy.

Istnieją jeszcze inne, odmienne od poprzednich znaczenia słowa zmiana, 
w których nie określa  ono zachodzącego zjawiska, ale wskazuje na to, co jest  
zmieniane lub kiedy zmiana następuje. Wyrazem tym niekiedy określa się jakiś 
przedmiot, np. komplet pokrowców, bielizny czy pościeli, zmieniany co pewien 
czas, lub sam czas, przez który się coś dzieje, np. przez który pracuje dana grupa 
ludzi i po upływie którego jest ona zmieniana przed inną grupę ludzi (w tym 
sensie mówi się o pracy na drugą zmianę).

Wszelkie zmiany podlegają różnym wartościowaniom, oszacowaniom i 
ocenom  ilościowym,  jakościowym,  a  nawet  moralnym.  Mówi  się  więc  o 
zmianach  małych  lub  dużych,  szybkich  lub  powolnych,  istotnych  lub 
nieistotnych, dobrych lub złych,  potrzebnych lub niepotrzebnych, pożądanych 
lub niepożądanych,  korzystnych lub niekorzystnych,  na lepsze lub na gorsze. 
Dzieli  się  je  również  na  zaplanowane  i  niezaplanowane,  odwracalne  i 
nieodwracalne, przypadkowe i nieprzypadkowe, powiązane i  niepowiązane ze 
sobą. Połączone ze sobą zmiany często układają się w pewne ciągi. Proces to 
przebieg następujących po sobie i powiązanych zmian, które stanowią etapy czy 
fazy rozwoju lub przeobrażania czegoś.
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Zmiany mogą zachodzić samoistnie,  w sposób naturalny,  jak również 
mogą  być  kontrolowane  przez  ludzi  lub  maszyny.  Przykładem  naturalnych 
zmian  są  zmiany  pogody,  erozja  skał  czy  starzenie  się.  Przykładem 
wywoływania zmian sterowanych jest regulacja temperatury w pomieszczeniu 
za  pomocą  ogrzewania  lub  chłodzenia.  Prowadzenie  samochodu  to  przykład 
ciągu kontrolowanych zmian, głównie prędkości pojazdu i kierunku ruchu.

Istnieje w ludziach pewna akceptacja dla zmian, a nawet tendencja do 
wywoływania zmian. Oczywiście zdarzają się konserwatyści, którzy wolą to, co 
stare, dawne, uświęcone tradycją i przeciwstawiają się przemianom, zwłaszcza 
w  dziedzinie  życia  społecznego,  polityki  i  obyczajów.  Osoby  o  skrajnie 
zachowawczych  przekonaniach  stanowią  jednak  niewielki  procent 
społeczeństwa.  Przeważająca  większość  ludzi  popiera  wszelkie  modyfikacje, 
które są uznawane za korzystne, wszelkie zmiany pozytywne, zmiany na lepsze.  
Niektórzy wydają się nawet być  „zaprogramowani” na nowatorstwo, stanowiąc 
siłę napędową wszelkiego postępu. To właśnie dzięki takim jednostkom ludzie 
wyszli z jaskiń i postawili swoje stopy na Księżycu. Jednak u większości pęd do 
zmian wydaje się być nieumotywowany wzniosłymi celami. Dokonuje się wielu 
zmian  nie  zawsze  uzasadnionych  pragnieniem  doskonałości  i  dążeniem  ku 
lepszemu.  Wprowadza  się  je  często  tylko  dlatego,  aby  nowym  wyglądem 
zastąpić to, co się już opatrzyło, aby coś wydawało się inne i bardziej oryginalne 
niż dotychczas, aby w ten sposób przezwyciężyć nudę i urozmaicić sobie życie. 
Fakt  ten  wykorzystują  między  innymi  dyktatorzy  mody  do  napędzania 
odzieżowego biznesu. W uległości wobec nakazów mody ważną rolę odgrywa 
również naśladownictwo, które czasem bywa nawet ślepe. W ten sposób ów pęd 
do zmian staje się owczym pędem. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że niektórzy w 
sposób  często  nieodwracalny  szpecą  swoje  ciała  jakimiś  bohomazami, 
okaleczają  je  i  deformują?  Plemiona  ludów  pierwotnych  czyniły  to  aby  się 
odróżnić od innych  plemion.  Czy obecnie  nie ma jednak lepszych sposobów 
zaznaczania swojej indywidualności?

Tendencja  do  wprowadzania  zmian  występuje  w  niemal  wszystkich 
dziedzinach,  od  polityki  po  kulturę.  Wprowadza  się  nie  tylko  nowe  ustawy, 
które mają lepiej funkcjonować niż stare, ale nawet zmienia się scenografie oper 
i sztuk teatralnych na takie, które kompletnie nie harmonizują z ich treścią 1043. 

1043 W  Polsce  próby  takie  podejmowano  już  za  czasów  komunistycznych,  kiedy  to  Adam 
Hanuszkiewicz wprowadził  do przedstawienia  Balladyny motocykle  marki Honda.  Obecnie 
przeniesienie akcji do innej epoki lub zmieszanie wizerunków postaci i rekwizytów z różnych 
okresów historycznych zdarza się nagminnie w spektaklach operowych, gdzie zderzenie się 
oryginalnego  libretta  z  kompletnie  niepasującą  do  niego  wizualizacją  wywołuje  dziwne 
wrażenie. Dotyczy to również w pewnym stopniu  przedstawień teatralnych.  Do nakręconej  
ostatnio filmowej wersji Ślubów panieńskich Fredry, mimo dużej dbałości o realia historyczne 
w kwestii  strojów,  wprowadzono  telefony  komórkowe  i  poprzez  nie  wygłaszano  niektóre 
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Wszystko po to, aby niektórzy pochlebcy, znudzeni tradycyjnym podejściem do 
sprawy, mogli powiedzieć: „Och, jak to jest  znakomicie odmienione, jakie to 
jest  nowatorskie,  jakie  wspaniałe!”  Wprowadza się  również nagminnie  różne 
zmiany  do  systemów  i  aplikacji  komputerowych  w  postaci  aktualizacji  lub 
zupełnie nowych wersji, co ma na celu nie tylko udoskonalanie tych wytworów, 
ale co także napędza ten cały informatyczny biznes. Niestety,  wraz z nowymi 
funkcjami i nowym wyglądem pojawiają się często nowe błędy.

Pojęcie zmiany wiąże się nierozerwalnie z pojęciem czasu, bowiem  z 
jednej  strony każde zjawisko, każde zdarzenie zachodzące w czasie niesie ze  
sobą zmiany,  a  z drugiej  strony każda zmiana zachodzi  w czasie  i  jest  jego 
przejawem.  Można nawet powiedzieć, że czas zawsze manifestuje się poprzez 
zmiany,  że  upływ  czasu  to  nic  innego  jak  ciąg  zmian.  Istotnie,  nawet  jego 
pomiar polega na zliczaniu zmian periodycznych, takich jak obroty planet, ruchy 
wahadła czy wszelkiego rodzaju drgania1044. Niewątpliwie w czasie wszystko się 
zmienia,  są  jednak  zmiany  tak  powolne,  że  niedostrzegalne  w  wąskiej 
perspektywie  czasowej,  jak  erozja  skał,  przesuwanie  się  kontynentów,  itp.  
Bywają  również  zmiany  tak  szybkie,  że  nie  dadzą  się  postrzec  ludzkimi  
zmysłami. Jednak przeważająca liczba zachodzących na tym świecie zmian jest 
rozpoznawalna i uznawana za zjawisko zachodzące w czasie. Związek pojęcia 
zmiany z pojęciem czasu jest więc oczywisty, jako że my wszyscy, uczestnicząc 
w wędrówce przez czasoprzestrzeń, postrzegamy zmiany jako coś, co oddziela 
to co było, od tego co jest. W rzeczywistości fizykalnej wszystko nieustannie się 
zmienia i nawet to, co wydaje się być niezmienne, w końcu przemija.

Nie  ma wątpliwości,  że zmiana stanowi  jedną z podstaw i  głównych 
zasad  istnienia  wszechświata.  Fakt  ten  dostrzegało  wielu  filozofów,  od 
starożytności  po  czasy  współczesne.  Ale  od  twierdzenia,  że  zmienność  jest  
rozpowszechnioną  cechą  rzeczywistości,  jeszcze  daleko  jest  do  tezy,  że 
zmienność jest  nieodłączną cechą rzeczywistości.  Jednak niektórzy myśliciele 
uważali, że w świecie nie ma nic stałego, nie istnieje nieruchomy, niezmienny 
byt,  a wszystko podlega nieustannemu ruchowi i wciąż się staje. Ten pogląd, 
zwany  wariabilizmem,  zapoczątkował  Heraklit  z  Efezu,  który  był  głęboko 
przekonany, że nie istnieje nic niezmiennego. Głosił pogląd, że „wszystko jest  

kwestie. Ironicznie to komentując należałoby powiedzieć, że może dlatego dialogi były tak 
fatalne,  ciche  i  niewyraźne,  a  poziom  ustawienia  głośności,  który  umożliwiał  pełne 
zrozumienie wygłaszanego przez aktorów tekstu, czynił muzykę zbyt głośną. To przykre, ale 
mimo  że  mamy  najlepszych  operatorów  filmowych  na  świecie,  nie  mamy  dobrych 
dźwiękowców.  Zmiksowanie  muzyki  ze zbyt  niskim poziomem głosu  wokalistów lub  zbyt 
niska głośność kanału środkowego w stosunku do innych kanałów w systemie Dolby Digital to  
powszechna bolączka polskich transmisji na żywo i polskich filmów.

1044  Do pomiaru czasu wykorzystuje się zwłaszcza drgania kryształów kwarcu, które przebiegają 
bardzo równomiernie. Jeszcze lepszym wzorcem czasu są drgania atomowe.
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płynne” („panta rhei”), że „nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo jej  
wody  się  zmieniają,  ciągle  płyną”.  Pogląd  ten  znalazł  odzwierciedlenie   w 
rozważaniach wielu filozofów starożytnych, np. u Empedoklesa z Arygentu czy 
Platona,  ale  nie  przyjął  tak  skrajnej  postaci  jak  u  Heraklita.  Wariabilizm 
powrócił w średniowieczu, manifestując się w poglądach niektórych myślicieli  
arabskich.  Później  stanowił  element  filozofii  Hegla,  a  następnie  Marksa  i  
Engelsa. Był między innymi składową marksizmu-leninizmu i egzystencjalizmu. 
Przybierał różne postacie, w których upatrywano rozmaitych przyczyn istnienia 
zmian. Według materializmu dialektycznego zmiany miałyby być wywoływane 
przez ścieranie się przeciwieństw. Innym powodem zmian miałby być fakt, że 
rzeczywistość  składa  się  z nietrwałych  elementów.  Zgodnie  z jeszcze  innym 
poglądem zmiany zachodzą dlatego, że taka jest natura rzeczywistości, że są jej  
zaprogramowanym elementem.

Wariabilizm  jest  niewątpliwie  kierunkiem  skrajnym.  Bezsprzecznie 
znalazł podatny grunt w materialistycznej filozofii opartej na determinizmie, bo 
przecież oparcie zasad funkcjonowania fizycznego świata na istnieniu związków 
przyczynowo  skutkowych  prowadzi  nieuchronnie  do  tezy  o  istnieniu 
powszechnej  zmienności,  albowiem  każdy  skutek  stanowi  jakąś  zmianę.  Z 
drugiej  strony  wielu  filozofów,  nie  negując  zmienności  zachodzącej  w 
iluzorycznym,  nietrwałym   świecie  fizycznym,  postulowało  istnienie 
prawdziwego, niematerialnego, wiecznego bytu, w którym nic się nie zmienia. 
Jednak  wszyscy  pragmatycznie  myślący  ludzie  muszą  uznać  powszechność 
zmian  w  świecie,  w  którym przychodzi  im żyć.  Być  może  kiedyś,  gdy już 
przejdą do wieczności, nie będą już ich dłużej doświadczać, ale jak na razie są  
one codziennością wszystkich urodzonych na Ziemi.

Zmiany  towarzyszą  człowiekowi  od  początku  istnienia  ludzkości. 
Pierwszą  zmianą  w  fizycznym  życiu  człowieka  są  narodziny,  a  ostatnią  – 
śmierć. Są tego rodzaju zmiany, które przynosi ludziom los, ale również i takie, 
które  ludzie  sami  wywołują,  by  polepszyć  swoje  życie,  urozmaicić  je,  by 
zmniejszyć  swój  poziom lęku lub  nawet  by zaszkodzić  innym.  Całe  ludzkie 
życie jest wypełnione zmianami, z których jedne są pożądane, a inne niechciane. 
Oddziałują  więc  one  na  ludzką  świadomość  i  wywierają  wpływ  na  stan 
psychiczny człowieka. Są jednostki,  które bardzo lubią zmiany – takie osoby 
żyją  intensywnie,  często  nadają  odpowiednie  tempo  biegowi  wydarzeń  i 
nierzadko bywają motorem postępu. Bywają również konserwatyści, którzy boją 
się zmian. Robert Monroe w swej książce „Dalekie podróże” pisze1045: „Główna 
przyczyna ludzkich kłopotów związana jest z prawem zmiany. Wszystkie ludzkie  
konflikty wiążą się  z tym prawem. Niektórzy martwią się, że czeka ich zmiana,  
inni – przeciwnie – martwią  się, że zmiana nie nastąpi. Wojny prowadzi się by  

1045 Robert A. Monroe, Dalekie podróże, Limbus, 2000, s.147
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uniknąć  zmiany  lub  by  ją  przyspieszyć”.  Świadome  wywoływanie  zmian lub 
niedopuszczanie  do  nich  wiąże  się  z  podejmowaniem  decyzji.  Często 
towarzyszą temu różne przejawy niezdecydowania.  Pojawiają się wątpliwości  
dotyczące słuszności zamierzanych działań, co nierzadko wywołuje lęk. Boimy 
się  konsekwencji  naszych czynów i  wcielania  w życie  naszych postanowień. 
Prowadzi  to  na  ogół  do  odwlekania  decyzji,  odsuwania  jej  na  bliżej  
nieokreśloną przyszłość.  Według Roberta Monroe „W miarę jak zwleka się z  
podjęciem decyzji, odkłada się ją, wzrasta napięcie. W rezultacie we wszystkich  
częściach  ludzkiego  organizmu  gromadzą  się  toksyny,  powstaje  choroba  lub  
znaczne obniżenie sprawności działania. Niezdecydowanie jest zabójcą”. 

A więc  lepiej  podejmować  decyzje  niż  się  od nich  uchylać.  Monroe 
uzasadnia  to  statystycznie,  twierdząc,  że  w przypadku  podejmowania  każdej 
decyzji  istnieje  średnio  50  procent  prawdopodobieństwa,  że  dokona  się 
właściwego i  konstruktywnego wyboru.  Jeśli  decyzja  jest  słuszna,  to nie  ma 
sprawy. Jeśli wybór jest niewłaściwy, to wkrótce się to okaże. Wówczas istnieje  
50 procent prawdopodobieństwa, że będzie można wycofać się z błędnej decyzji  
i  podjąć  właściwą.  Wobec  tego istnieje  tylko  jedna  możliwość  na cztery,  że 
podjęta  decyzja  jest  nie  do naprawienia.  Monroe  uważa,  że  „Na przestrzeni  
dziejów  ludzkość  podejmowała  większość  ważnych  decyzji  przy  szansach  
mniejszych  niż  jeden  do  trzech.  Niektóre  z  nich podejmowano – z  wynikiem  
pozytywnym –  przy szansie jeden do dwudziestu”.  Zatem wynika z tego, że 
statystycznie rzecz ujmując, jakakolwiek decyzja lub jakiekolwiek działanie jest  
zawsze lepsze niż żadne. W związku z tym Robert Monroe proponuje pewien 
algorytm postępowania nazwany przez niego „formułą antystresową”1046, który 
promuje przemyślane działania podejmowane w duchu konstruktywnych zmian:

„Żeby  przedsięwzięcie  uczynić  możliwie  bezbolesnym,  wykonaj  
następujące czynności:

Zrób listę A.  Umieść na tej liście wszystkie swoje zmartwienia, lęki i  
kłopoty,  którym  nie  jesteś  w  stanie  zapobiec.  Nie  możesz  nic  zrobić,  aby  
wpłynąć  na jutrzejszą  pogodę;  będzie  padał  deszcz,  śnieg,  będzie  zimno lub  
ciepło i podjęte przez ciebie działanie nic nie zmieni. Jeśli jest coś, czemu nie  
możesz przeciwdziałać dziś, umieść to na liście A.

Zrób listę B. Umieść na niej wszystkie swoje zmartwienia, lęki i kłopoty,  
w  stosunku  do  których  możesz  podjąć  jakieś  działanie  dziś.  I  zrób  coś,  
niezależnie od tego, czy będzie to duża czy mała rzecz. 

1046 Robert A. Monroe, Dalekie podróże, Limbus, 2000, s.148
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Zrób  listę  C.  Umieść  na  niej  wszystkie  swoje  potrzeby,  nadzieje,  
pragnienia, które chciałbyś zrealizować – i to bez względu na to, czy są one  
duże czy małe.

Dzisiaj wykonaj następujące czynności:

1. Weź  listę  A  i  zniszcz  ją,  a  czyniąc  to  usuń  ze  swojej  
świadomości  wszystko,  co  tam napisałeś.  Po  co  masz  tracić  
energię na martwienie się czymś, na co nie masz wpływu.

2. Weź  listę  B  i  zrób  coś,  choćby  niewielkiego,  aby  zacząć  
rozwiązywać  spisane  na  niej  problemy.  Wiele  spraw  można  
rozstrzygnąć natychmiast i uwolnić się od nich oraz usunąć je  
ze świadomości.  Napór innych zmniejszy się,  gdy coś zaczęło  
się dziać, decyzja została podjęta.

3. Weź  listę  C  i  uczyń  chociaż  jedną  rzecz,  małą  lub  dużą,  by  
przyspieszyć realizację przynajmniej jednej sprawy.

Wykonuj całą tę procedurę codziennie, dopóki nie zlikwidujesz listy A  
oraz  B,  a wówczas całą swą energię  i  świadomość  będziesz  mógł poświęcić  
temu, co znajduje się na liście C.  Wtedy żyjąc spokojnie osiągniesz cel swego  
ludzkiego życia”.

****

Czy  tego  chcemy,  czy  nie,  żyjemy  w  świecie  rozmaitych  zmian. 
Również  sami  wciąż  zmieniamy  się,  wewnętrznie  i  zewnętrznie.  Przed 
niektórymi zmianami bronimy się, a inne przyjmujemy z radością. Na niektóre 
zmiany  nie  mamy  wpływu  i  musimy  się  z  nimi  pogodzić,  a  inne  możemy 
wywoływać, kształtować i kontrolować. Spośród tych ostatnich pewne zmiany 
są dla nas korzystne, a inne nie. Cała sztuka w tym, aby umieć to właściwie  
rozpoznać i skupić się tylko na tych zmianach,  które posuwają nas do przodu. 
Albowiem sens życia na Ziemi tkwi w takim przemienianiu siebie i swojego 
otoczenia,  w  takim  formowaniu  własnych  doświadczeń  życiowych,  aby 
przyczyniało się to do naszego własnego rozwoju i rozwoju tych, z którymi  
los nas zetknął. Przybyliśmy tu aby urosnąć, a nie zmaleć. Możemy to osiągnąć 
poprzez dobrze przemyślane i właściwie kontrolowane zmiany. Nieliczenie się z 
tym faktem prowadzi do zmarnowanego życia.
Hasło opracowano w 2013 roku. Powrót do spisu treści.
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