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WSTĘP 

 

Człowiek jest istotą rozumną i wolną, ale przede wszystkim cierpiącą, zderzającą 

się z nieuchronnością swego losu. Cierpienie stanowi część życia i nie może być 

unicestwione, podobnie jak i śmierć. Opisują one i odzwierciedlają, już samym swoim 

brzmieniem, podstawowe i powszechne ludzkie doświadczenia. Pomimo tej 

oczywistości czy wręcz naturalności cierpienia, należy ono zarazem do najbardziej 

tajemniczych i niewytłumaczalnych zjawisk. Stanowi nieustanne i natarczywe pytanie, 

niekiedy również bolesne i naznaczone wewnętrznym oraz  zewnętrznym buntem. 

Nawet jeśli cierpienie można usytuować w jakiejś spójnej i dostępnej człowiekowi 

perspektywie, to nie da się go jednoznacznie wyjaśnić do końca, czy też zracjonalizować 

w ramach jakiegoś systemu myślowego czy przynajmniej opisowego. 

Refleksja nad cierpieniem jest jednak niesłychanie ważna i potrzebna, zwłaszcza 

w czasach współczesnych, gdy snuje się utopijne wizje o możliwości wyeliminowania 

cierpienia i stworzenia bajkowego świata szczęśliwego trwania i niekończącej się 

rozkoszy dla wszystkich ludzi. Człowiek egzystujący w ponowoczesnym świecie, 

jeszcze bardziej niż ten z poprzednich epok, potrzebuje więc podjęcia realistycznego i 

odważnego namysłu nad wyzwaniami związanymi nierozdzielnie z ludzkim losem. 

Tylko tego typu refleksja gwarantuje zmierzenie się z cierpieniem na ludzką miarę.  

Poważną refleksją nad cierpieniem znaczna część współczesnych ludzi nie jest 

specjalnie zainteresowana. Zaabsorbowani niezliczonymi sprawami codziennymi, w 

coraz większym stopniu zdają się bowiem tracić kontakt z głębszym wymiarem swojej 

egzystencji. Patologiczna formacja kulturowa, promująca konsumpcjonistyczny styl 

życia, odizolowujący człowieka od problemów duchowych, mocno spłyca ludzką 

egzystencję. Skoro akcent kładzie się na bycie „tu i teraz”, a więc czerpanie z wszelkich 

dostępnych przyjemności, zaspokajanie popędów i potrzeb, cierpienie oraz śmierć jawią 

się jako coś sprzecznego z naturą, oczywiście swoiście pojmowaną. W tym kierunku 

podąża bez wątpienia niemal cała ponowoczesna kultura popularna, preferująca tematy 

mogące przynieść choćby chwilową ulgę ponowoczesnemu konsumentowi, który nie 

ma najmniejszej ochoty słyszeć o tym, że w istocie jest tylko i wyłącznie „homo 

patiens”. Warto przywołać w tej kwestii opinię największego chyba analityka 
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postmodernizmu z kręgu myślicieli katolickich, a zarazem niemal jedynego, który 

próbuje budować w tym obszarze jakieś pomosty, biskupa Józefa Życińskiego. Doszedł 

on więc, do słusznego jak się wydaje wniosku, że postmodernistyczna ekspresja bólu 

wprost uderza autentyzmem dramatów ludzkich. Problem pojawia się dopiero wtedy, 

gdy usiłuje się tu wprowadzić jakąś retorykę wyzwolenia1. Źródeł tej bezradności 

szukać trzeba przede wszystkim w tak wyraźnym w ponowoczesności poczuciu braku 

sensu cierpienia, czy wręcz w ogólnej anomii sensu. Niespotykana nigdy wcześniej w 

historii ludzkości wielość dóbr i usług nie jest w stanie współczesnemu człowiekowi 

zrekompensować absolutnie egzystencjalnej potrzeby sensu. Dlatego choć czuje się on 

absolutnie wolny, jak nigdy wcześniej, to w tym samym albo i jeszcze większym stopniu 

jest zagubiony i pogrążony w pustce2. Starając się zachować statut „wyrafinowanego” 

konsumenta nie chce myśleć o dotykającym go cierpieniu. Ciesząc się możliwościami 

realizacji w tym obszarze sądzi, że status homo patiens jest mu obcy, w ogóle do niego 

nie pasuje. Trudno być zresztą tym zaskoczonym, skoro cierpienie stanowi radykalne 

zaprzeczenie nie tylko radosnej konsumpcji, ale zwyczajnego ludzkiego odczucia 

szczęścia. Skoncentrowani jedynie na ciele, a pomijający duchowość konsumenci, 

starający się cieszyć dobrami które są im dostępne niemal na wyciągnięcie ręki, w 

jeszcze większym stopniu nie chcą myśleć o cierpieniu a tym bardziej go doświadczać.  

Zmagając się z dotykającym go cierpieniem, ponowoczesny człowiek  w dodatku 

nie może odwołać się do jakiegoś uniwersalnego, niepodważalnego  jego sensu, skoro 

w każdej sferze jego życia ujawnia się zjawisko niesamowitej płynności i zmienności. 

W jego ramach utrwala się przekonanie, że nie ma w żadnym obszarze jakiś sztywnych 

granic, nic nie trwa wiecznie, nic też nie kończy się zupełnie bezapelacyjnie. Obecną 

fazę w historii ludzkości, jak zauważa Zygmunt Bauman, cechują te same zjawiska, 

które charakteryzują płyny: nie zachowywanie swojego kształtu, ruchliwość, podatność 

na zmiany, jedynie chwilowo zapełnianie jakiejś przestrzeni3. Płynność tych przemian, 

w połączeniu z ich dynamiką, sprawia, jak obrazowo konstatuje R. Kapuściński, że 

                                                           
1 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów, Lublin 2001, s. 22. 
2 Zob. FR 81-83. 
3 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia socjologiczne” 1 (2011), s. 443. Por. K. Poloczek, 

Płynna nowoczesność. Życie i kultura we współczesnej Polsce na podstawie wybranej twórczości Zygmunta 

Baumana, Sztokholm 2014, s. 8. 
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przeszłość staje się właściwie od razu archeologią4. Równie sugestywnie i syntetycznie 

zarazem wyraża tę prawdę A. Giddens pisząc, że „żyjemy w świecie w innym sensie niż 

w minionych epokach”5. Skala tej inności i zmienności zarazem sprawia, że pojawia się 

wrażenie zmierzchu ludzkiego świata, przynajmniej w odniesieniu do Zachodu. 

Skala oraz tempo wielopłaszczyznowych przeobrażeń, którym właściwie już 

inercyjnie podlega przeważająca część współczesnych ludzi, skutkują tym, iż utracili 

już oni możliwość określenia celu do którego zmierzają6. Odwołując się do języka 

Heideggera jestestwo upada dziś często w „się”, poddaje się jego dyktaturze, nie 

odważając się na bycie sobą. Człowiek taki próbuje zwolnić się z odpowiedzialności, z 

samodzielnego myślenia i podejmowania autorefleksji. Pochłonięty troskami 

egzystencjalnymi, żyjący w hałasie i ciągłym pośpiechu, niezdolny sensownie odnieść 

się do natłoku zewsząd płynących informacji, nie ma już często ani czasu, ani sił, aby 

zwrócić się ku swej duchowości. Warto przy tym podkreślić, że pojęcie duchowości 

rozmieć należy tu za Wiktorem Franklem, czyli w kategoriach antropologicznych, a nie 

tylko teologicznych czy religijnych7. Z duchowością człowieka wiąże się zdolność 

przekraczania swoich naturalnych uwarunkowań, z możnością dokonywania 

transcendencji8. Kiedy człowiek staje bezradny w obliczu przemijania, cierpienia, 

śmierci, jego uporządkowane życia ulega całkowitej dezorganizacji. Wytrącony z 

codziennych schematów, zmuszony jest podejmować refleksję nad swoim życiem, 

pytać o jego cel i sens. Niestety, funkcjonując w warunkach wewnętrznej pustki i 

duchowej apatii doświadcza poczucia bezsensu życia, swego oraz innych. Jego 

cierpienia potęguje często poczucie absolutnej beznadziejności, przekonanie, że mają 

one charakter brutalnego i ostatecznego zła, dewastującego jego egzystencję.  

Niewiele w tej kwestii wnosi tak preferowane w ponowoczesności ujęcie 

biologiczne, które nie wyczerpuje spojrzenia na cierpienie, śmierć ani proces umierania, 

choć jest w stanie tak wiele o  nim powiedzieć. Nie wydaje się być czymś możliwym, 

                                                           
4 Zob. R. Kapuściński, Lapidarum II, Warszawa 1998, s. 5. 
5 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2012, 

s. 251. 
6 Zob. E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków 2004, s. 7; Z. Baumann, Nieco płynnych myśli o sztuce 

w płynie, tł. A. Kunka, [w:] Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, red. Z. Bauman, Łódź 

2010, s. 15. 
7 Zob. V. Frankl, The doctor and the soul, New York 1955, s. XI. 
8 Zob. V. Frankl, On logotherapy and existential analysis, „The American Journal of Psychoanalysis” 18 (1958), 

s. 28. 
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nawet przy jakimś ogólnym założeniu ludzkiej skończoności, zredukowanie człowieka 

i jego cierpienia oraz śmierci wyłącznie do wymiaru biologicznego. Cierpienie, które 

może dotknąć każdego człowieka, winno być rozpatrywane nie tylko w aspekcie zmian  

biologicznych organizmu, ale także w nawiązaniu do konstelacji psychospołecznej w 

jakiej każdy człowiek funkcjonuje9. Nie można również pomijać czysto subiektywnego 

aspektu cierpienia, a więc jego indywidualnego przeżywania. Warto przy tym 

podkreślić, że wielu współczesnych ludzi funkcjonuje w warunkach dużego stresu 

emocjonalnego, bez rozładowania którego nie są wręcz w stanie przeżywać emocji 

pozytywnych. Rozładowanie to nie jest zaś możliwe bez uświadomienia sobie 

wypartych negatywnych przeżyć, w tym zwłaszcza związanych z cierpieniem. Nie jest 

to oczywiście nowe zjawisko, gdyż już Błażej Pascal stwierdzał, że większość ludzi 

powstrzymuje się od refleksji na ten temat bądź też ją zawiesza: „szukają w tym jedynie 

gwałtownego i przemożnego zatrudnienia, które by ich odwróciło od myśli o sobie, i 

dlatego zakładają sobie za cel powabny przedmiot, który ich namiętnie czaruje i wabi”10. 

Zamiast meditatio mortis, która może na nowo skupić ludzkie „ja”, wprowadzić je na 

powrót do siebie z zewnętrzności, również ponowoczesny człowiek często wybiera 

ucieczkę od kwestii związanych z cierpieniem a zwłaszcza ze śmiercią. Nie oznacza to 

oczywiście tego, że medytacja nad tym kwestiami jest w stanie coś arbitralnie 

rozstrzygnąć czy też dać pożądaną nadzieję11. Problemy te, wypierane z świadomości, 

zostają jednak przesunięte do sfer tego, co nie daje się logicznie zwerbalizować i 

uporządkować, znajduje swoją przestrzeń w sferze rzeczy, których się nie nazywa12.  

Skoro cierpienia nie można wyeliminować, trzeba je przyjąć i próbować odnaleźć 

w nim jakiś sens, najlepiej oczywiście ten głębszy. Nie istnieje jednak jakaś uniwersalna 

interpretacja cierpienia, którą akceptowaliby wszyscy ludzie. Warunkowane jest to 

poważnymi dystynkcjami kulturowymi, światopoglądowymi czy religijnymi. 

                                                           
9 Zob. P. Monribot, Jeść. Cierpienie stulecia, Warszawa 2017, s. 5; M. Kaleta – Witusiak, Jakość i sens życia w 

chorobach przewlekłych osób dorosłych [w:] By człowiek nie musiał cierpieć. Księga jubileuszowa dedykowana 

Pani Profesor Aleksandrze Maciarz, red. A. Zych, A. Nowicka, Wrocław 2007, s. 85. 
10 B. Pascal, Myśli, tł. T. Żeleński-Boy, w układzie Jacquesa Chevaliera, przygotował do druku M. Tazbir, 

Warszawa 1989, s. 116. 
11 Zob. V. Possenti, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki”, tł. J. Merecki, Lublin 1998, s. 148. 
12 Zob. K. Wolszczak, Dotykanie śmierci. Jak zmieniają się bliskie relacje u kresu życia [w:] Wspólne obszary 

tanatopedagogiki i  pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający jako inni i obcy, red. P. 

Grzybowski, K. Kramowska, M. Pluta, Bydgoszcz 2017, s. 91-92. 
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Cierpienie pozostaje swoistym paradoksem z tego też powodu, że jest zarówno czymś 

powszechnym, jak i sprawą zupełnie indywidualną. 

Ze względu na to, że ludzkie cierpienie odnosi się do wszystkich wymiarów 

ludzkiego życia, kwestię tę analizują przedstawiciele niemal wszystkich współczesnych 

nauk. Budzi ona oczywiście jak zawsze zainteresowanie filozofów i teologów, ale także 

socjologów, pedagogów, psychologów, ekonomistów, kulturoznawców, biologów czy 

wreszcie znawców mediów. Dostrzegając ten fakt, w prezentowanej dysertacji sięgnięto 

po liczne opracowania ze wszystkich właściwie wspomnianych wyżej dyscyplin. Już jej 

tytuł czyni naturalnym to, iż odwoływano się do autorów mających wpływ na kształt 

ponowoczesnej rzeczywistości oraz tych eksplorujących różne aspekty ludzkiego 

cierpienia. Wiodącą rolę w tym pierwszym obszarze odgrywają myślicieli 

postmodernistyczni oraz ich krytycy, których sytuować można zwłaszcza wśród 

myślicieli szukających inspiracji w religii katolickiej. Do ważnych źródeł rozprawy 

zaliczyć trzeba dzieła wnikliwych analityków ponowoczesnej rzeczywistości, takich 

przede wszystkim jak Z. Bauman, L. Kołakowski, czy J. Życiński. Eksplorując z 

różnych perspektyw problematykę cierpienia sięgnięto do licznych dzieł filozoficznych, 

wcześniejszych i współczesnych autorów, takich np. jak: Pascal, Kierkegaard, Marcel, 

Scheler, Fromm, a przede wszystkim V. Frankl. Skoro cierpienie w oczywisty sposób 

wchodzi w przestrzeń wiary i religii, wykorzystano też analizy w tym obszarze wielu 

myślicieli chrześcijańskich, m. in. ostatnich papieży: Jana Pawła, Benedykta XVI 

i papieża Franciszka, którzy często na przełomie XX i XXI uwzględniali zagadnienie 

cierpienia. Kierując się kryterium stopnia związku z analizowanym tematem 

bibliografię podzielono na literaturę przedmiotu i literaturę pomocniczą. 

Przygotowując tę rozprawę korzystano z dwóch, typowych dla obszaru 

humanistyki metod naukowych: analitycznej i syntetycznej. Kwerenda a następnie 

analiza licznych publikacji, które autor uznał za istotne z punktu widzenia problematyki 

pracy, stały się podstawą do zaproponowania w jej ramach, w oparciu o własne 

przemyślenia, odpowiednich syntez. W ramach monografii starano się zrealizować dwa 

cele badawcze. Podjęto się ukazania korelacji pomiędzy kłopotami człowieka jako 

istoty cierpiącej a sposobem myślenia i stylami życia preferowanymi 

w ponowoczesności. Wskazując na zagrożenia, jakie w tym obszarze dziś się ujawniają, 
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autor pracy starał się także zaprezentować możliwości, które wciąż posiada homo 

patiens, aby nadać niezbędny sens ciążącemu nad nimi cierpieniu i śmierci.      

Rozprawa Homo patiens w ponowoczesnej rzeczywistości składa się z trzech 

rozdziałów, które w zamiarze autora realizują zakreślone cele badawcze. Pierwszy 

rozdział to próba zarysowania kontekstu ideowego, który zdaje się być preferowany w 

ponowoczesnej rzeczywistości. Zamiarem autora  nie jest oczywiście przedstawienie 

wszystkich faktorów konstytuujących tę rzeczywistość, ani też tym bardziej ich 

dogłębna analiza. Sam postmodernizm, wywierający zasadniczy wpływ na dominujące 

w ponowoczesności idee, z samych swych założeń nie aspiruje zresztą do tworzenia 

jakiegokolwiek wręcz systemu myślowego. Nie widzi się tu potrzeby uznawania 

jakichkolwiek idei za jednoznaczne, a sprzeczności, ambiwalencja i niedookreśloność 

uznać można właśnie za założenia tego nurtu myślowego. Założenia te, z punktu 

widzenia egzystencji człowieka jako istoty ze swojej natury cierpiącej, zdaniem autora, 

co najmniej nie sprzyjają znajdowaniu głębszego sensu cierpienia. We wstępnym 

rozdziale pracy zostaną zarysowane te faktory ideowe preferowane w ponowoczesności, 

które w największym stopniu utrudniają homo patiens odnalezienie sensu dotykającego 

go cierpienia i śmierci. Omawiany tu redukcjonizm antropologiczny, kwestionujący 

duchowy wymiar człowieka, jego cierpieniu odbiera głębszy wymiar i sens. Mierzeniu 

się z cierpieniem nie ułatwia człowiekowi, jako istocie społecznej, opisywany w 

kolejnym paragrafie kryzys więzi osobowych i życia społecznego. Dostrzegając w 

cierpieniu ewidentne zagrożenie dla nastawionego na konsumpcję człowieka 

ponowoczesnego, w trzecim paragrafie postarano się zarysować swego rodzaju 

„aksjologię” konsumpcjonizmu. Konsumpcjonizm nie sprzyja też pogłębionemu życiu 

religijnemu, które odgrywa przecież ogromną, jeśli nie wiodącą rolę w „znoszeniu” 

cierpienia. Kwestia ta zostanie zarysowana w paragrafie przedstawiającym niektóre 

symptomy dzisiejszej laicyzacji oraz sekularyzacji. Z punktu widzenia człowieka jako 

istoty reflektującej nad swoją ontyczną naturą i miejscem w nim cierpienia, nie powinno 

się pomijać trudności, jakie w tym obszarze wykazuje ponowoczesny homo patiens. W 

kolejnych dwóch paragrafach pojawi się próba przybliżenia dwóch zjawisk typowych 

dla ponowoczesności: dominacja paradygmatu technologicznego oraz zanegowanie 

kompetencji rozumu. Te wszystkie wymienione faktory niejako swoją pointę mają w 
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problemach z osobową tożsamością ponowoczesnego człowieka,  o czym postaram się  

napisać w paragrafie wieńczącym pierwszy rozdział.  

Ze swojej natury cierpienie wprowadza ogromny dysonans w ludzkie życie, 

nierzadko naruszając wszystkie jego obszary, a ostatecznie poprzez śmierć je kończąc. 

Pozostając bytem rozumnym, wolnym, a często także odnoszącym swoje życie do Boga, 

czyli poruszającym się w przestrzeni wiary, człowiek w tych sferach szuka tradycyjnie 

sensu swojej egzystencji. Nie sposób jednak uniknąć wrażenia, że w ponowoczesności, 

naturalne problemy ze zrozumieniem  cierpienia czy przyjęciem go na drodze wiary, 

zdają się znacznie potęgować. Drugi rozdział dysertacji obejmuje właśnie refleksję nad 

niezwykle ważnym zagadnieniem trudności, z jakimi spotyka się w zderzeniu z 

cierpieniem ludzki rozum i wiara. Ewidentnym potwierdzeniem eskalacji poziomu tego 

wyzwania w ponowoczesnej rzeczywistości są dosyć częste dziś wysiłki kontestowania 

cierpienia i jego konsekwencji. Po tym, jak zagadnienie to zostanie omówione w 

pierwszym paragrafie tego rozdziału, w drugim odniosę się do rysującej się niezmiennie 

konfrontacji pomiędzy homo rationalis i homo patiens. Odwołując się do rozumu nie 

sposób więc nie dostrzec dramatycznej realności cierpienia i śmierci. Homo rationalis 

próbuje też, o czym będzie mowa w kolejnym punkcie tego paragrafu, pomimo 

wszystkich trudności, jakoś jednak racjonalizować i kategoryzować cierpienie. Jedną z 

rozumnych konstatacji w tym obszarze, o której będzie mowa w punkcie następnym, 

jest przyjęcie mocno pesymistyczne postawy apatii, czyli pogodzenia się z 

nieuchronnym losem. W punkcie wieńczącym ten paragraf podjęta zostanie próba 

przybliżenia cierpienia jako po prostu konsekwencji ontycznej ułomności ludzkiej 

natury, co której z punktu widzenia rozumu nie można wątpliwości. Trzeci paragraf 

drugiego rozdziału, składający się z kilku punktów, ma być okazją do ukazania 

cierpienia jako punktu krytycznego dla wiary i religii. Zostanie tu zaprezentowane 

cierpienie jako przestrzeń częstego zwątpienia w Boga i Jego opatrzność nad światem, 

a zwłaszcza człowiekiem. W przestrzeni tej szczególnie trzeba zwrócić uwagę na 

sugestywny i często pojawiający się wobec Boga zarzut milczenia wobec ludzkiego 

cierpienia, braku reakcji na ludzi ból. Niezwykle obrazową figurę człowieka 

cierpiącego, nie tylko z powodu życiowych klęsk, ale i roli Boga w ich pojawieniu się, 
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kreśli Stary Testament. Celem ostatniego punktu tego paragrafu i rozdziału jest właśnie 

opisanie zmagań biblijnego Hioba z cierpieniem i Bogiem.   

 W rozdziale ostatnim zarysowane zostaną drogi transcendencji cierpienia, czyli 

podjęcie zasadniczego wyzwania jakie stoi w tej kwestii przed ludzkim rozumem i 

wiarą. Za punkt wyjścia odnalezienia tej drogi uznać trzeba przede wszystkim 

przeświadczenie o transcendentnym wymiarze osobowo pojmowanego człowieka. 

Zagadnienie to zostanie podjęte w pierwszym paragrafie tego rozdziału, zaś w drugim 

odniosę się do chyba najważniejszej propozycji transcendentności człowieka, 

sformułowanej w XX wieku, przynajmniej jeśli chodzi o perspektywę filozoficzną – 

logoterapii Victora Frankla. U źródeł tej transcendencji myśliciel ten stawia odniesienie 

osoby, jako bytu nie tylko cielesnego, ale i duchowego, do świata wartości. Problem tej 

właśnie, aksjologicznej drogi transcendowania przez człowieka dotykającego go 

cierpienia, będzie referowany w kolejnym rozdziale dysertacji. Nie ulega wątpliwości, 

że cierpienie rozpatrywane w przestrzeni świata wartości nabiera często zupełnie innych 

wymiarów. W kolejnym punkcie tego paragrafu postaram się zaprezentować 

akceptowanie cierpienia, jako istotną miarę ludzkiej dojrzałości osobowej. Za 

kwintesencję tej dojrzałości uznać trzeba omawiane w następnym punkcie tego 

paragrafu zagadnienie miłosierdzia, czyli otwartości na dostrzeżenie cierpienia 

dotykającego innych ludzi. Eksponowanie wspólnotowego wymiaru mierzenia się z 

dramatem cierpienia uznać należy za niezwykle ważne w kontekście ponowoczesnej 

rzeczywistości naznaczonej indywidualizmem czy wręcz egoizmem. W ostatnim 

paragrafie tego rozdziału i pracy pojawi się próba refleksji nad religijną drogą 

nadawania sensu cierpieniu. Bóg w tym ujęciu jawi się jako zasadniczy faktor sensu 

świata i człowieka, co zostanie ukazane w pierwszym punkcie tego paragrafu. Celem 

kolejnego będzie wskazanie na wartość cierpienia z perspektywy wiary. W następnych 

dwóch punktach pojawi się odniesienie do preferowanych przez religie, w tym i 

chrześcijaństwo, prób swego rodzaju „tłumaczenia” Stwórcy świata i człowieka oraz 

wiary za wyłaniające się zewsząd cierpienie. Zarysuję więc koncepcję wyjaśnienia 

ludzkich cierpień poprzez krzyż Jezusa oraz wskażę na sakralny wymiar ludzkich 

cierpień. Zwieńczeniem tego rozdziału a zarazem całej rozprawy jest punkt, w którym 

podjęta została próba eschatologicznego kontekstu wyjaśnienia dramatu cierpienia. Z  
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perspektywy człowieka wierzącego w Boga cierpienie i śmierć stanowią tylko etap w 

kierunku życia wiecznego, w którym znikną ułomności ludzkiej natury.   

Spojrzenie na cierpienie poprzez pryzmat wiary dla wielu ludzi niezmiennie 

stanowi właściwie jedyny motyw nadawania mu sensu. Nie oznacza to oczywiście 

uznania wiary za proste remedium na ludzkie cierpienia, gdyż nawet głęboka relacja z 

Bogiem nie uchroni człowieka doznającego cierpienia od wątpliwości i pytań. Sposób 

przeżywania cierpienia przez człowieka wierzącego zakorzeniony jest przede 

wszystkim w relacji do Boga13. Z punktu widzenia religii, nawet jeśli  cierpienie 

postrzegane jest jako wrogi czynnik dezintegracji organizmu, to może też nabierać 

pewnej wartości, stając się okazją do dania świadectwa czy okazją do ekspiacji14.  

Za jeden z tych faktorów, który w tym obszarze odróżnia społeczeństwa 

ponowoczesne od tych z poprzednich epok, jest niepoparta często głębszą analizą 

rezygnacja znacznej ich części z religijnej drogi transcendowania cierpienia. Nawet 

wielu ludzi przyznających się do religii i uczęszczających do Kościoła, właściwie nie 

bardzo wie jak człowiek wierzący ma mierzyć się z cierpieniem czy zbliżającą się 

śmiercią. Trafnie konstatuje tę kwestię ks. T. Halik. Kiedyś na stacji praskiego metra, 

pisze, „zobaczyłem wypisane na murze zdanie: „Jezus jest odpowiedzią!”, które utrwalił 

ktoś, kto wracał z radosnego zgromadzenia ewangelikalnego. Ktoś inny dopisał jednak 

do tej deklaracji: „Ale jakie było pytanie?”. Przypomniało mi się wtedy powiedzenie 

filozofa Erica Voegelina: największy problem dzisiejszych chrześcijan nie polega na 

tym, że nie znają właściwych odpowiedzi, ale że zapomnieli o pytaniach, które zostały 

postawione i ku którym owe odpowiedzi zmierzały”15.  

Rezygnacja wielu współczesnych ludzi z nadawania swemu życiu sensu na 

drodze wiary bądź też czynienie to w sposób zbanalizowany, pozbawiony refleksji, czy 

wręcz magiczny, oznacza odejście od zachodniej przynajmniej tradycji odnośnie tej 

problematyki. Analizując znaczenie, które przypisuje się cierpieniu w wielkich religiach 

świata John Bowker doszedł bowiem do wniosku, że „szczególnie naszą zachodnią 

tradycję głęboko naznaczyło poszukiwanie sposobów na usensownienie cierpienia”16. 

                                                           
13 Zob. S. Biel, Bóg otrze z oczu każdą łzę. Czy cierpienie ma sens?, Kraków 2011, s. 49. 
14 Zob. J. Makselon, Psychologiczne aspekty cierpienia, „Sympozjum” 2 (7) 2000, s. 74-75. 
15 T. Halik, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, tł. A. Babuchowski, Kraków 2016, s. 29. 
16 J. Bowker, Problems of Suffering in Religion of the World, Cambridge 1970, s. 94. 
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Istotne wnioski w tej kwestii można wysnuć wczytując się w przemyślenia 

Baumana na ten temat. Sądzi on, że także w ramach ponowoczesności, troski człowieka, 

zwłaszcza te odnośnie cierpienia czy śmierci wciąż chce się przedstawiać jako w swojej 

istocie religijne. Myśliciel ten zwraca jednak również uwagę na to, że artykułuje się dziś 

również zupełnie odmienną strategię. Wspiera się ona na założeniu, że to samym tylko 

ludziom przypadło w udziale rozwiązywać sprawy świata, troszczyć jedynie o takie, 

których rozwiązanie znajduje się w ludzkiej mocy. Można oczywiście  przyjęcie takiej 

strategii wobec cierpienia i  śmierci, albo z wyboru, albo z konieczności, uznać za 

powód do smutku czy wręcz rozpaczy, ale można i przeciwnie, dopatrywać się w niej 

źródeł pociechy i optymizmu17. Uznając za szlachetne te słowa trudno przeoczyć, że ani 

wspomniany myśliciel ponowoczesny, ani właściwie żaden inny, nie wskazuje jednak 

owych źródeł pociechy i optymizmu wobec cierpienia i świadomości śmiertelności. 

Istotą podejścia do cierpienia w ponowoczesności nie wydaje się być 

kształtowanie nowej metafizyki cierpienia, a więc wyjaśnianie jego przyczyn, praźródeł 

i racji. Respektując realność cierpienia i z troską pochylając się nad ludzkim 

cierpieniem, należy w pierwszym rzędzie unikać mitologizacji tej kwestii. Zamiast 

myślenia mitologicznego, koncentrującego uwagę na przeszłości, człowiek 

ponowoczesny, tak jak i ten z wcześniejszych epok, potrzebuje perspektywy nadziei 

nastawionej na przyszłość. Zasadniczą kwestią jest więc nadawanie cierpieniu sensu i 

przezwyciężenie go, z zachowaniem świadomości pewnej bezradności rozumu w tym 

obszarze. Jak trafnie opisywał to Jan Paweł II, każdy z nas cierpi na różne sposoby, a 

wszelkie próby wyjaśnienia cierpienia będą zawsze niewystarczające. Szukając sensu 

cierpienia nie wolno jednak nigdy pomijać tego, że poza pasywnym wymiarem, 

utożsamianym ze złem, posiada ono również wymiar aktywny, polegający na wolnym i 

świadomym podążaniu ku dobru18. Warto w tym miejscu podkreślić, że właśnie 

w naszej tradycji cywilizacyjnej cierpienie nie jest traktowane zawsze i wszędzie jako 

zło, ale i jako „okazja” do lepszego rozumienia ludzkiej kondycji, w tym i stanu własnej 

kondycji moralnej i wyciągnięcia stąd praktycznych wniosków. Cierpienie wyostrza 

                                                           
17 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 316-318. 
18 Zob. A. Wierzbicki, W poszukiwaniu sensu cierpienia, przemijania i śmierci [w:] Rozumieć cierpienie? Wokół 

myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa, red. D. Łukasiewicz, M. Siwiec, S. Warzyński, 

Bydgoszcz 2010, s. 24-26. 
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wzrok człowieka i czyni świat znacznie bardziej przejrzystym. Może ono otworzyć oczy 

człowieka na głębię i możliwości przekraczające jego codzienne życie. Ustawia ono 

dokonujące się w świecie wydarzenia w zupełnie innej perspektywie, sprawiając, że to 

co fizyczne staje się czymś metafizycznym. Cierpienie może też przełamywać egoizm, 

wyzwalać empatię, sprzyjać otaczaniu troskę cierpiącego bliźniego., kształtować 

cywilizację miłości.  Zdolność wykorzystania cierpienia raczej w kierunku pozytywnym 

niż negatywnym w znacznym stopniu zależy jednak od zdolności jednostki do skupienia 

się na czymś, co jest poza cierpieniem. Człowiek nie tylko bowiem nieustannie 

poszukuje sensu, ale i tworzy go, a szczególnie dokonuje się to w przestrzeni 

doznawanego cierpienia. Poszukując sensu życia i cierpienia, tak samo jak każdy inny 

człowiek, autor rozprawy ma nadzieję, że swoimi przemyśleniami nie tylko zrealizuje 

naukowe aspiracje, ale choć w małym stopniu pomoże z cierpieniem mierzyć się innym 

ludziom. Nawet jeśli bowiem zrozumiały jest nasz bunt w obliczu cierpienia, to sam w 

sobie pozostaje on jednak zupełnie bezowocny. Próbą przezwyciężenia bezsensu 

cierpienia jest jego transcendencja, intencjonalne i twórcze przeżywanie, w wymiarze 

doczesnym bądź też nadprzyrodzonym. 
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 I 

PERSPEKTYWY IDEOWE PONOWOCZESNOŚCI 

 

Każda epoka posiada swoje uwarunkowania i swoją specyfikę, które pozwalają 

ją w jakimś stopniu zdefiniować, a przynajmniej określić czy też opisać. Dokonanie 

takiej charakterystyki nie jest oczywiście łatwe, przede wszystkim z tego względu, iż 

wiele elementów staje się zrozumiałe dopiero z pewnej perspektywy czasu. Nawet 

jednak i w odniesieniu do historycznych epok dostrzec można poważne dysproporcje w 

ich ocenie. Skala trudności w tym obszarze staje się nieporównywalnie większa, gdy 

próbujemy się odnieść do rzeczywistości kształtującej się na przełomie XX i XXI, która 

dopiero się buduje, trwa, żyje, a w dodatku bardzo szybko zmienia. Trudność ta potęguje 

się wraz ze zmieniającym świat wokół siebie człowiekiem, który sam przecież tym 

zmianom, mniej czy bardziej inercyjnie podlega. Uznając brak możliwości 

zaprezentowania precyzyjnej charakterystyki ponowoczesnej rzeczywistości dojść 

trzeba jednak do wniosku, że pewne uwarunkowania życia dzisiejszego homo patiens 

same się jednak nasuwają i nie można ich pominąć. Pierwszy rozdział prezentowanej 

rozprawy, nie mając ambicji wyczerpania tematu, stara się zarysować niektóre, zdaniem 

autora, ważne parametry wpływające na życie człowieka w ponowoczesności. Celem 

tej części pracy jest pokazanie ścisłej korelacji pomiędzy jego problemami z nadaniem 

sensu swojemu cierpieniu a konglomeratem zjawisk konstytuujących zręby 

ponowoczesnego myślenia i życia. W pierwszym paragrafie podniesiona zostanie 

kwestia rysującego się dziś redukcjonizmu antropologicznego, który w znacznym 

stopniu pomija ludzką duchowość i to wszystko, co jest z nią związane. Ograniczony do 

swojej cielesności i z nią związanych wartości, człowiek ponowoczesny chce 

kontestować cierpienie te wartości zdające się dewaluować. Skazany w tym obszarze na 

oczywistą niemożność osiągnięcia sukcesu egzystuje jako nie cierpiący swego statusu, 

jeszcze bardziej dramatyczny homo patiens. Bezpośrednią konsekwencją i zarazem 

przejawem preferowania niepełnej wizji człowieka jest poważny kryzys więzi 

osobowych i życia społecznego. Uciekający od cierpienia ponowoczesny człowiek 

zdaje się podążać do konsumpcyjnego raju, gdzie znajdzie szczęście, z którym nie chce 

się z nikim dzielić. Zagadnienie to będzie przedmiotem drugiego paragrafu tego 
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rozdziału, zaś celem trzeciego będzie zarysowanie smutnej „aksjologii”, obowiązującej 

we wspomnianym wyżej konsumpcyjnym raju. Preferowanie w ramach tej wizji życia 

moralnego tego, co łatwe i przyjemne, w oczywisty sposób akceleruje dzisiejszą 

laicyzację oraz sekularyzację. Domagające się od człowieka wręcz wzniosłości 

moralnej religie i odwołujące się do nich Kościoły, nawet jeśli same w sobie budzą 

poważne wątpliwości w tej sferze, to jednak znacznej części ludzi przynoszą nadzieję 

na rozwiązanie sensu dotykającego ich cierpienia. Po zarysowaniu tego tematu w 

czwartym paragrafie, w kolejnym postaram się odnieść do zjawiska ściśle z laicyzacją 

skorelowanego, czyli do przeniesienia ludzkich nadziei w sferę w niesamowicie szybko 

rozwijającej się nauki. Niestety, ponowoczesny homo patiens, zamknięty w kręgu 

paradygmatu technologicznego, nie tylko, że nie jest w stanie pokonać cierpienia i 

śmierci, ale w dodatku kompletnie nie może  nadać im sensu. Kontynuację tych 

rozważań odnaleźć można w kolejnym paragrafie, który odniesie się do paradoksalnego 

mogłoby się wydawać problemu negowania dziś kompetencji rozumu. Pozbawiony 

szans na nadanie poprzez rozum sensu swojemu cierpieniu nie jest w stanie uciec przed 

nihilizmem i rozpaczą. Konstruowane w obrębie postmodernizmu „małe” narracje po 

zdewastowaniu wszelkich metafizyk jawią się w kwestii sensu cierpienia po prostu 

bezradne. W paragrafie wieńczącym pierwszy rozdział odniosę się do kwestii, która 

niejako pointuje wyżej zarysowane rozważania. Zwrócę uwagę na to, że egzystujący w 

ponowoczesnej, tak szybko zmieniającej się rzeczywistości człowiek ma kłopoty ze 

zrozumieniem swojej osobowej tożsamością. Kłopoty te stają się jeszcze większe, gdy 

mówimy o homo patiens. 

 

1.1. 

REDUKCJONIZM ANTROPOLOGICZNY 

 

Stawiając pytanie: „Skąd przebywamy? Co robimy na tym padole? Dokąd 

zmierzamy?”, Henryk Bergson zauważa zarazem, że jeśli filozofia nie może czy też nie 

chce dawać na nie odpowiedzi o znaczeniu życiowym, niewarta jest godziny trudu, jak 

pisał już zresztą Pascal19. Natarczywość i waga tego pytania narasta w ponowoczesnej 

                                                           
19 Zob. H. Bergson, Myśl i ruch. Dusza i ciało, tł. P. Beylin, K. Błeszyński, Warszawa 1963, s. 163-164. 
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rzeczywistości, gdy coraz bardziej uwidacznia się, nie zawsze jasno formułowana, 

tendencja do depersonalizacji i reifikacji bytu ludzkiego. V. Frankl pisze o zwolennikach 

nihilizmu, dla których człowiek, pomimo głoszenia wzniosłych haseł humanizmu i 

antropocentryzmu jest dziś właściwie niczym, czy też prawie niczym, bo jedynie 

oderwanym od transcendencji produktem warunków i czynników biologicznych, 

psychologicznych bądź też socjologicznych20. Szczególnie mocno dramatyczność 

położenia współczesnego człowieka wyrażają inne słowa tego myśliciela: „W sytuacji 

panującej w obozie koncentracyjnym osoba stawała się rzeczą. Jednakże w pokoleniu 

współczesnym człowiek często czyni rzecz z samego siebie. […] Od dawna już był on 

skłonny przeżywać samego siebie mniej więcej jako cząstkę maszyny; teraz zaczyna 

być już automatycznie posłuszny. Pokolenie to opanowują: pustka egzystencjalna, 

ucieczka i lęk przed odpowiedzialnością”21. 

 Wspomnianą odpowiedzialność wypiera chęć beztroskiej egzystencji, nawet 

jeśli ceną za tą postawę będzie zakłamanie prawdy o ontycznej naturze człowieka, czy 

też zwyczajne pozostawanie w iluzji. Analizując ten problem J. Życiński dochodzi do 

wniosku, że choć nawet dionizyjską afirmację świata dałoby się pogodzić jakoś z 

chrześcijaństwem, np. w wersji św. Franciszka, to jednak postmodernizm wybiera ostre 

przeciwstawienie między chrześcijańską wizją życia a Nietzcheańską apoteozą stylu 

Dionizosa. Różnice te, jak zauważa wskazany myśliciel, nie mają swoich podstaw w 

różnicach teologicznych, lecz raczej antropologicznych. W człowieku widzi się tu 

bowiem nie jakiś podmiot integrujący wielość doznań, lecz raczej strumień 

bezosobowego nurtu fascynacji, doznań i projektów, daleki od chrześcijańskiej wizji 

człowieka stworzonego przez Boga22. Wierząc za F. Nietzschem, że człowiek jest 

zwierzęciem niedokończonym, niekonsekwentnie stawia się go na miejsce umarłego 

Boga, przyznając mu boskie atrybuty23.  

Trudno zarazem przeoczyć, że pozornie żadna epoka nie prezentowała swojej 

wiedzy o człowieku w sposób tak szeroki, wielopłaszczyznowy i wnikliwy jak dzieje 

się to dzisiaj. Nigdy też wcześniej nie umiano oferować tej wiedzy równie łatwo i 

                                                           
20 Zob. HP, s. 95. 
21 HP, s. 28. 
22 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 49.  
23 Zob. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990, s. 88. 
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szybko jak dziś. Równocześnie jednak trudno nie zauważyć, że właśnie w tej epoce 

wiemy jeszcze mniej niż wcześniej o tym kim w istocie jest człowiek. Można nawet 

dojść do wniosku, że nigdy nie był on bytem tak „problematycznym” jak ma to miejsce 

we współczesności24. Problematyczność ta wynika w pierwszym rzędzie z tego, że 

kwestionując istnienie wymiaru duchowego w człowieku postrzega się go jedynie w 

kontekście cielesności. Współczesne antropologie coraz częściej oddalają się od 

klasycznego definiowania człowieczeństwa, wykształtowanego przez tysiąclecia, w 

ramach którego człowiek jawi się wyraźnie dialektycznie, jako związek przeciwieństw. 

Antropologia ta dostrzegała w człowieku istotę materialną i duchową zarazem, 

przyrodniczą i tworzącą kulturę, skończoną ale pragnącą nieskończoności, wychyloną 

ku przyszłości, lecz silnie zanurzoną w przeszłości. Ten dialektycznie pojmowany 

związek ciała i ducha wyrażał stan równowagi, w ramach której przeciwieństwa nie 

wykluczają się, lecz dopełniają, tworząc spójną całość. W obrębie ponowoczesnego 

myślenia o człowieku dominować zaczynają wpływy antropologii materialistycznej, 

reistycznej, a więc co najmniej dystansującej się od jego sfery duchowej25.  

Z jednej strony trudno nie zauważyć, że dzięki rozwojowi nauk przyrodniczych 

znacznie więcej wiemy o naturze ludzkiej. Z drugiej jednak strony negacja 

metafizycznego wymiaru człowieka jako osoby sprowadza go do zatomizowanego 

indywiduum, zamkniętego w wymiarach, które wyznaczają mu swoimi mocno 

jednostronnymi ujęciami różne nauki szczegółowe. Człowiek jawi się tu jako 

najbardziej złożona istota biologiczna we wszechświecie, lecz jednak pozostająca pod 

władzą deterministycznych praw biologii i fizyki26. Warto w tym kontekście np. 

podnieść, że o ile Freud był zwolennikiem przypadkowości w obrębie świata przyrody, 

to w przypadku ludzkiego życia, wykluczał, i to w dodatku absolutnie, jakąkolwiek 

przypadkowość. Przyjmował tu bezwzględne rozumowanie kauzalne. W psychice 

                                                           
24 Zob. J. Spętana, Wychowanie a sens życia. Człowiek w obliczu  dylematów egzystencjalnych, Kraków 2018, s. 

22. 
25 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 16-17; Z. Bauman, 

Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, tł. J. Bauman, Warszawa, 1995. 
26 Zob. G. Reale, Zło nękające współczesnego człowieka i lekarstwo, jakie można na nie znaleźć w myśli antycznej, 

tł. E. I. Zieliński, „Ethos” 14 (2001), s. 19; S. Zięba, Człowiek stał się człowiekiem [w:] Teologiczna, filozoficzna 

i naukowa wizja człowieka, red. K. Moskal, Lublin 2018, s. 42.  
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człowieka, jak twierdził, nie ma w ogóle miejsca na zjawiska przypadkowe. Wszystkie 

przebiegi psychiczne są zdeterminowane27. 

Wielu współczesnym autorytetom, w tym i z kręgu nauk ścisłych wydaje się, że 

do wyjaśnienia organizacji życia ludzkiego wystarczy poruszać się jedynie w obrębie 

materii, energii, a także selekcji naturalnej, a wreszcie przypadku i konieczności28. W 

konsekwencji tego typu myślenia, pomijającego już nawet nie tyle teologię, ile filozofię, 

funkcje antropologii zaczyna pełnić neurobiologia jako nauka, która jest najbliżej 

wskazania tego, co jest specyficznie ludzkie29. Byt ludzki analizuje się tu jedynie 

według metodologii przyrodniczej, przyjmując paradygmat ewolucjonistyczny i uznając 

ciągłość biologiczną i fizjologiczną pomiędzy zwierzętami i człowiekiem. Tę samą treść 

przypisywaną kategorii „życie” od bakterii do zwierząt, rozciąga się również na 

człowieka. Niestety, redukcjonizm ten sprzyja wprawdzie budowaniu spójnej wizji 

świata, lecz w homo sapiens widzi jedynie udoskonaloną kontynuacją poprzednika, 

uznając zarazem, że ludzka świadomość wyłoniła się po prostu w toku ewolucji. W 

ramach koncepcji negujących istnienie jakiejś stałej natury ludzkiej proces myślenia u 

człowieka sprowadza się jedynie do czynności neurologicznych, wyjaśnianych przez 

nauki biologiczne bądź nawet fizykę30. Z kolei w ramach psychologii i nauk 

kognitywnych nie operuje się już pojęciem duszy jako podmiotu władzy intelektualnej 

oraz wolitywno-emocjonalnej31. Dobrze zdanie znacznej części przyrodoznawców 

wyraża w tym obszarze opinia Andrzeja Wiercińskiego, który dochodzi do wniosku, że 

nie ma przepaści jakościowej pomiędzy człowiekiem a wyższymi zwierzętami. Nie 

wyróżniają człowieka ze świata zwierzęcego ani cechy antropologiczne, ani też 

morfologiczne lub czynnościowe. Nie różni nas także podleganie dwu programom: 

genetycznemu oraz temu wyuczonemu w ramach życia społecznego32. 

                                                           
27 Zob. A. Nowak, Homo religiosus, Lublin 2003, s. 73. 
28 Zob. S. Zięba, Człowiek stał się człowiekiem…, s. 45.  
29 Zob. M. Drożdż, Spór o człowieka [w:] Ciało. Zdrowie i choroba, red. M. Brachowicz, A. Tylikowska, Lublin-

Nowy Sącz 2011, s. 85. 
30 Zob. J. Herda, Czym jest umysł? Analizy na styku nauk przyrodniczych i filozofii [w:] Dydaktyka filozofii, t. 3, 

Filozofia przyrody, red. S. Janeczek Lublin 2013, s. 143-170. 
31 Zob. S. Judycki, Samoświadomość i unikalność osób ludzkich [w:] Z dziejów filozoficznej refleksji nad 

człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. M. Miłkowski, R. 

Poczobut, Lublin 2007, s. 423-424. 
32 Zob. A. Wierciński, Antropologiczne ujęcie kultury i ewolucji kulturowej [w:], Wizje człowieka i społeczeństwa 

w teoriach i badaniach naukowych, red. S. Nowak, Warszawa 1984, s. 66-82. 
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Poprzez redukcję ludzkiego bytu do rzeczywistości tylko cielesnej (materialnej), 

sens każdego cierpienia sprowadzony zostaje ostatecznie niemal wyłącznie do sygnału 

niesprawnie, z wewnętrznych  bądź wewnętrznych powodów, działającego organizmu. 

Warto jednak zauważyć, że także skrajnie spirytualistyczna koncepcja człowieka, która 

uznaje człowieka za ducha, a ciało za narzędzie, którym się ludzki rozum posługuje dla 

swoich celów, prowadzi do przyjęcia tej samej koncepcji cierpienia, otwierającej drogę 

eutanazji w przypadku „bezsensownego”, bo jakoby „tylko” cielesnego cierpienia, 

a więc cierpienia niejako „poniżej ludzkiego”33. Proces ten doskonale opisywał już G. 

Marcel, gdy pisał: „Istnieje pewien sposób pomyślenia swojej własnej śmierci, który 

sprowadza się do powiedzenie ‘on umrze’, czyli w gruncie rzeczy – mechanizm się 

zatrzyma. Czyniąc w ten sposób własną śmierć lub śmierć kogokolwiek tematem 

rozmowy, nie mogę jeszcze dojść do ujęcia myślą zaświatów. Z tego punktu widzenia 

następuje po śmierci jedynie coraz pełniejsza dezorganizacja mechanizmu”34. 

Strach przed tą dezorganizacją rośnie adekwatnie do tego im bardziej ciało staje 

się jedynym aspektem człowieka i człowieczeństwa. Za mechanizm obronny przed tym 

strachem, pozwalający przysłonić czy zakłamać świadomość naturalnej kruchości w 

obszarze cielesności, uznać można typowy dziś kult ciała. Ciało człowieka, 

paradoksalnie a wręcz wbrew logice, zdaje się dziś zyskiwać wartość wręcz absolutną, 

a jego życie kręci się niemal jedynie wokół codziennych potrzeb związanych z troską o 

ciało i zewnętrzny wygląd. Nierzadko główne idee życiowe człowieka budowane są 

niemal wyłącznie na fundamencie cielesności35. Nie może być inaczej, skoro to ciało 

ma „pokazywać” dziś kim jest określony człowiek. „Winno” więc być ono piękne 

i niemal wiecznie młode, bo osobom atrakcyjnym fizycznie przypisuje się także różne 

pozytywne cechy osobowościowe: większą wrażliwość, sympatię, talent, a także 

umiejętność kierowania własnym życiem w kierunku sukcesu36.  

Pozostawanie atrakcyjnym nie jest jednak łatwe, a niekiedy posiada ogromną 

cenę. Kultura konsumpcyjna, oferując ludziom jedynie „dobre” życie, wyznacza 

                                                           
33 Zob.  M. Czachorowski, Redukcjonizm w pojmowaniu cierpienia [w:] Cierpienie między sensem a bezsensem. 

Studium interdyscyplinarne, red. M. Kalinowski, I. Niewiadomska, L. Szot, Lublin 2014, s. 35. 
34 G. Marcel, Dziennik metafizyczny, opr. K. Tarnawski, S. Cichowicz, tł. E. Wende, Warszawa 1987, s.  166. 
35 Zob. J. Legięć, Tischnerowska filozofia cielesności człowieka [w:] Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w 

dyskursie filozoficznym, red. A. Kiepas, E. Struzik, Katowice 2010, s. 271-272. 
36 Zob. B. Szczepanik – Krusińska, Ponowoczesne przygody ciała. Miłość czy nienawiść [w:] Terytorium i 

peryferia cielesności…, s. 447. 
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perfekcyjny wizerunek ludzkiego ciała, prezentowany przede wszystkim za 

pośrednictwem różnego typu modelek czy modeli. Skoro niedoskonałości ciała i brak 

dbałości o nie mają swoją przykre konsekwencje w relacjach codziennych, to ciało nie 

poddawane niezliczonym zabiegom pielęgnacyjnym oraz korygującym, staje się 

obiektem niesmaku, wstrętu, silnej frustracji37. Niezbędnymi narzędziami do 

ukształtowania atrakcyjnego fizycznego wyglądu stają się coraz bardziej różnorodne 

zabiegi wokół ciała. Wielu współczesnych ludzi odczuwa wręcz przymus „uprawiania” 

swojego ciała, gdyż postrzega je jako najważniejszy, jeśli nie jedyny atrybut do 

kreowania swojej tożsamości, osiągania zadowolenia a wręcz szczęścia38. W 

ponowoczesnej rzeczywistości ciała nie traktuje się jako coś naturalnego i neutralnego, 

lecz jak „tekst” w który wpisuje się różne konfiguracje społeczne39. Trudno przy tym 

przeoczyć, że dyscyplinowanie ciała i związane z tym oczywiste cierpienie stoi w 

wyraźnej opozycji do tak preferowanej powszechnie lekkości bytu i radości z życia. Tak 

popularne dziś, już wprost niezliczone, „reżimy” względem ciała, implikują przecież 

ogromne często pokłady cierpienia jako cenę za utrzymanie go w pożądanym stanie.  

Skoro w świecie ponowoczesnym nie ma miejsca na defekty cielesne, to tym 

bardziej na starość, która w sposób naturalny je generuje. „Szanujący” się człowiek 

ponowoczesny, respektując medialną narrację kultu sukcesu, przyjemności, młodości 

i witalności, „nie ma czasu” na to, żeby się zestarzeć40. Ukazywani w mediach ludzie 

starsi przeżywają zazwyczaj drugą młodość, a dzięki stosowaniu różnych 

reklamowanych specyfików tryskają ogromną, młodzieńczą energią41. Ludzie, którzy 

„beztrosko” czy nieopatrznie zestarzeli się, mają coraz większe problemy z tym, aby 

                                                           
37 Zob. A. Wieteska, Rola rówieśników w kształtowaniu wizerunku ciała adolescentów, Katowice 2014, s. 27-28; 

M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. 

Szpakowska, tł. I. Kunz, Warszawa 2008, s. 116; N. Wolf, Mit piękności, tł. Barbara Limanowska [w:] 

Antropologia ciała…, s. 106. 
38 Zob. M. Rewera, Dyscyplinowanie ludzkiego ciała: pomiędzy radością a cierpieniem (wybrane konteksty) [w:] 

Problematyka walki z bólem w opiece paliatywnej w Polsce i Europie [w:] Cierpienie, umieranie, śmierć. 

Wyzwania i dylematy ludzkiego losu w kontekście sytuacji granicznych, red. P. Dancak, M. Rembierz, R. Sieroń, 

Stalowa Wola 2013,  s. 227. 
39 Zob. Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Warszawa 2010, s. 11. 
40 Zob. J. Deręgowska, Współczesny człowiek wobec starości i nieuchronności przemijania [w:] Edukacja do 

i w starości. Wybrane konteksty – problemy – uwarunkowania, red. M. Kuchcińska, Bydgoszcz 2008, s. 25; M. 

Halicka, E. Kramkowska, Uczestnictwo ludzi starych w życiu społecznym [w:] O sytuacji ludzi starych, red. J. 

Hrynkiewicz, Warszawa 2012, s. 33. 
41 Zob. M. Głowacka, Etyka reklamy: operowanie konwencją czy jej przekraczanie [w:] Etyczny wymiar 

odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku, red. L. Karczewski, H. Kretek, Racibórz 2013, 

s. 82. 
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odnaleźć się w społeczeństwie lansującym młodość, urodę i zdrowie, czyli wartości w 

ich przypadku limitowane. W społeczeństwach konsumpcyjnych sami seniorzy czują 

się nieatrakcyjni, nienowocześni i niepotrzebni, a z ich wiedzy i doświadczenia 

życiowego nie chce się korzystać42.  

Nie można oczywiście tej kwestii rozpatrywać tylko w dzisiejszym kontekście, 

gdyż starość i podejście do niej niezmiennie budziła duże zainteresowanie. Na 

przestrzeni wieków ukształtowały się dwa odmienne podejścia do ludzi starych 

i starości: gerontokracja, gdzie system władzy i porządek społeczny ustanawiają 

właśnie ludzie starsi. System ten ma prawo bytu wtedy, gdy tylko nieliczni dożywają 

starości; gerontofobia, którą cechuje lęk przed starością a także postrzeganie ludzi 

starych przede wszystkim jako ciężaru społecznego. Źródeł tego typu podejścia upatruje 

się w tym, że ludzi starych (zniedołężniałych oraz słabych) jest w społeczeństwie wielu 

i poprzez to są oni dla niego problemem43. 

Problem starości szeroko analizował na przełomie XVI i XVII filozof angielski 

Francis Bacon, którego można uznać za prekursora naukowej gerontologii. Sądził on, 

że poprzez systematyczne badanie procesów starzenia się można będzie wykryć 

przyczyny starości. Oczekiwania Bacona w pewnym sensie rzeczywiście się sprawdziły, 

lecz nie zmieniło się to, że starzenie się człowieka jest zjawiskiem absolutnie 

naturalnym, które można oczywiście w pewnym stopniu kontrolować. Starzenie się jest 

zresztą procesem rozciągniętym mocno w czasie, od niełatwego do ustalenia początku 

aż do naturalnej śmierci. O ile zakończenie starzenia określone jest momentem śmierci 

fizjologicznej, to jego początek wyznaczany jest mniej precyzyjnie – najczęściej między 

35 a 45 rokiem życia, kiedy to zaczynają pojawiać się „znamiona starości” pogarszające 

możliwości pełnienia przez człowieka jego ról życiowych44.  Starość jest więc 

następstwem starzenia się i nie można jej „ominąć”, czy też się przed nią „uchronić”. 

Starość ma charakter statyczny, natomiast starzenie się to proces dynamiczny, który nie 

                                                           
42 Zob. A. Falbierska, Aktywność ludzi starszych ucieczką od cierpienia [w:] Dylematy egzystencjalne, t. 1, 

Cierpienie, red. E. Bartkowiak, P. Prüfer, Zielona Góra 2009, s. 165. 
43 Zob. A. Grudziński, Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian [w:] Człowiek chory i umierający. 

Możliwości wsparcia i formy pomocy. Możliwości wsparcia i formy pomocy, red. J. Stala, Kraków 2014, s. 61–69. 
44 Zob. B. Łacheta, Zrozumienie starości [w:] Człowiek chory i umierający…, s. 266-268.  
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może być cofnięty. Choć już od 27 roku życia ludzki organizm starzeje się, zwłaszcza 

w sferze formy intelektualnej, to starzenie się i starość mają indywidualny przebieg45. 

Starość, jako następstwo starzenia się może przebiegać na wielu płaszczyznach 

„nachodzących” na siebie. Odnosząc się do holistycznej definicji zdrowia WHO, 

wyróżnić można sferę: biologiczną, psychologiczną, społeczną oraz duchową, w ramach 

w których dochodzi do licznych zmian wraz z upływem lat46. Czymś specyficznym dla 

okresu starości są tzw. zdarzenia krytyczne, do których można zaliczyć: utratę zdrowia, 

kondycji i atrakcyjności fizycznej, utratę bliskich osób, statusu społecznego 

i ekonomicznego, poczucia prestiżu i przydatności, zbliżającą się perspektywę śmierci, 

przejście na emeryturę, opuszczenie domu przez ostatnie dziecko, wdowieństwo, 

chorobę a także i zmianę miejsca zamieszkania (przejście do domu opieki). Nie można 

w sposób jednoznaczny ustalić progu starości, lecz można ją określić jako zespół 

komplementarnie ze sobą skorelowanych zmian: w obszarze biologii, psychiki, relacji 

społecznych, a także duchowości47. Nie wolno przy tym pomijać tego, że w 

ponowoczesności zdecydowanie dominuje pojmowanie starości jako wręcz „patologii”, 

a z rzadka widzi się w niej „pomyślny” okres życia. Tymczasem samo doświadczenie 

starości wcale nie musi stanowić jedynie synonimu degradacji i upadku. Wystarczy 

zauważyć, że ludzie nawet w mocno podeszłym wieku cieszą się nierzadko lepszym 

zdrowiem niż ludzie młodzi. Należy również brać pod uwagę to, że doświadczenie 

starości jest mocno zindywidualizowane. Wszelkie analizy w tym obszarze są więc z 

natury rzeczy niepełne a wszelkie generalizacje przedwczesne48. 

Podobne generalizacje w ponowoczesności zauważyć można w odniesieniu do  

niepełnosprawności. Trudno przecież przeoczyć, że znacznej części współczesnych 

społeczeństw, z racji wielorakiej niepełnosprawności nie sposób zaliczyć do grupy 

„radosnych konsumentów”49. Według danych statystycznych aż 15% populacji świata, 

choć nie ma jakiejś jednej obowiązującej wszędzie definicji niepełnosprawności, 

                                                           
45 Zob. K. Białożyt, Wielowymiarowy proces starzenia się i starości [w:] Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, 

red. J. Stala, N. Bravená, Kraków 2013, s. 36-38. 
46 Zob. N. Pikuła, Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Kraków 2011, 

s. 15. 
47 Zob. A. Grudziński, Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian…, s. 63. 
48 Zob. A. Błachnio, O złym starzeniu się i zaniedbywanym potencjalne życiowym [w:] Zdrowie i choroba. W 

oszukiwaniu wiedzy i pomocy, red. L. Buliński, Toruń 2014, s. 42-43. 
49 Z. Baumann, Życie na przemiał, tł. S. Kunz, Kraków 2004, s. 199-200. 
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stanowią osoby niepełnosprawne. Nawet jeśli z punktu widzenia medycznego 

niepełnosprawność pozostaje jakimś odstępstwem od normy biologicznej, to 

funkcjonowanie osób nią obarczonych w dużym stopniu zależy od charakteru ich relacji 

z ludźmi zdrowymi. Jest ściśle związane z tym jak społeczeństwo postrzega 

niesprawność czy starość, na ile odnajduje dla nich godne ich osobowej wartości 

miejsce. Trafnie tę kwestię analizuje V. Frankl, rozdzielający godność człowieka od 

wartości użytkowej. Tę ostatnią można mierzyć sprawnością życiową jednostki i jej 

zdolnością do działania, czyli biologiczną oraz społeczną przydatnością. Godność 

człowieka jako osoby duchowej nie zmniejsza się pomimo utraty nawet znacznej utraty 

wartości użytkowej, której może doznać osoba duchowa na skutek rozchwiania 

psychofizycznego50. Człowiek niepełnosprawny czy starszy doświadczając swojej 

słabości niejednokrotnie traci poczucie własnej godności oraz sensu życia, niepokoi się 

o swój aktualny stan, zazdrosny jest o młodość, zdrowie, życie51. Trudno przeoczyć, że 

w 2013 roku wśród osób w wieku lat 50-69 odnotowano 2592 samobójstw, a w grupie 

powyżej 70 roku życia 651. Statystyki pokazują, że samobójstwa ludzi w starszym 

wieku są częstsze niż w całej populacji i bardziej zdeterminowane, a stosunek prób 

samobójczych do tych dokonanych wynosi niemal 1:152. 

W sytuacji, gdy tak mocno preferuje się doraźną przydatność człowieka, ludzie 

starsi i niepełnosprawni, czując się nieprzydatni z punktu widzenia społeczeństwa,  sami 

zaczynają się jednak zastanawiać się nad sensem swojego dalszego życia53.  Nie mogą 

odnaleźć się w świecie snującym infantylne fantazje o wszechmocy człowieka, w 

którym w społeczeństwie powinni być tylko ludzie sprawni i wydajni54. Fantazjom tym 

towarzyszy w dodatku wprowadzanie w rzeczywistość społeczną brutalnej zasada 

użyteczności. Jesteś coś wart, dowiaduje się człowiek, jeśli jesteś użyteczny, tak samo 

właściwie jak każda rzecz, która jest dobra dotąd, dopóki działa. Potem po prostu trzeba 

ją wyrzucić.  Świadomość takiego społecznego nastawienia wraz z poczuciem własnej  

nieprzydatności obniżają samopoczucie starszych ludzi i sprzyjają rozwijaniu się u nich 

                                                           
50 Zob. HP, s. 220-221. 
51 Zob. E. Osewska, Wartość życia i cierpienia osoby starszej w perspektywie pedagogiczno-teologicznej [w:] 

Człowiek wobec bólu cierpienia i śmierci…, s. 18-20. 
52 Zob. K. Baumann, Problem aktów samobójczych wśród osób w podeszłym wieku, „Gerontologia Polska” 16 

(2008), s. 80-88.  
53 Zob. LD 9.  
54 Zob. G. Greshake, Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?, tł. M. Szczepaniak, Kielce 2008, s. 115. 
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depresji, czy też zamykaniu się na teraźniejszość. W oczywisty sposób prowadzi to 

często do szybszej śmierci wielu starszych ludzi55. Dobrze ten stan rzeczy opisuje 

Antoni Kępiński: „jak się wydaje, w poczuciu niepotrzebności tkwi istota 

współczesnego problemu starości. Ludzie starzy czują się dziś niepotrzebni i tej 

niepotrzebności się boją56. Zbędność ta, co trudno przeoczyć, nie ma jedynie wymiaru 

werbalnego czy też estetycznego, gdyż należy ją odczytywać w kontekście etycznych 

dramatów związanych z dehumanizacją życia społecznego. W starzejącym się 

społeczeństwie znaczna część ludzie starszych nie otrzymuje specjalistycznej 

medycznej opieki, a wielu innych poprzez karygodne zaniedbania traci szansę na lepszą 

i dłuższą starość57. Wszystkie te uwagi odnieść można do znacznie szerszego spektrum 

ludzkich „zbędnych” istot: niepełnosprawnych czy upośledzonych intelektualnie 

Sytuacja nierespektowania ich istnienie i potrzeb stawia pod znakiem zapytania nie 

tylko los tych ludzkich osób, ale wręcz dalsze istnienie całej cywilizacji ludzkiej.  

Nie jesteśmy w stanie, pisze słusznie Kołakowski, przewidzieć demograficznych, 

psychologicznych oraz moralnych skutków, jakie w jakimś dłuższym okresie miałoby 

dla ludzkości przyzwolenie na zabijanie niepełnosprawnych dzieci. Możliwe,  ze z 

punktu widzenia dobra gatunku, tego rodzaju werdykt wcale nie musiałby oznaczać w 

ostatecznym rozrachunku pójścia drogą Heroda. Nikt nie jest jednak w stanie tego 

wyważyć. Z punktu widzenia kantowskiej ale i każdej innej: chrześcijańskiej czy 

buddyjskiej filozofii, osobie przyznaje się przecież  niewymienialną wartość. 

Odpowiedź jest tu więc przesądzona niejako z góry. Nie istnieją takie wartości 

gatunkowe, które byłyby czymś innym niż te wartości, które są związane wyłącznie z 

tworzącymi gatunek osobami ludzkimi58. 

Niestety, ten głęboko humanistyczny wywód Kołakowskiego zdaje się być dziś 

dla wielu mało przekonujący, szczególnie w zderzeniu ze wspomnianą zresztą przez 

filozofa, pragmatyką egzystencjalną ponowoczesnych społeczeństw. Od połowy XX 

wieku uwidacznia się przecież zjawisko błyskawicznego starzenia się społeczeństw, 

                                                           
55 Zob. B. Kolek, Sens życia i umierania. Antropologiczno-tanatologiczne aspekty myśli Antoniego Kępińskiego, 

Kraków 2009, s. 94. 
56 Zob. A. Kępiński, Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii, Warszawa 1978, s. 37. 
57 Zob. H. Olszewski, O złym starzeniu się i zaniedbywanym potencjalne życiowym [w:] Zdrowie i choroba. W 

oszukiwaniu wiedzy i pomocy…, s. 37. 
58 Zob. L. Kołakowski, Niepewność epoki demokracji, wybór i słowo wstępne Z. Mentzel, Kraków 2014, s. 117.  
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szczególnie, paradoksalnie, tych najbardziej rozwiniętych i najbogatszych. Nie ma już 

wątpliwości, że jest to proces nieodwracalny, mający przy tym znaczny wpływ na 

zmiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego59. Zjawisko „siwienia 

społeczeństw” ma swój bardzo poważny wymiar ekonomicznych i społeczny. Wraz z 

tym jak się wydłuża średnia życia ludzkiej populacji rośnie też liczba ludzi cierpiących 

ze względu na schorzenia somatyczne i psychiczne, typowe dla ludzi w podeszłym 

wieku60. Koszty ich leczenia oraz świadczeń społecznych stają się poważnym problem 

dla budżetów państw, zwłaszcza tych mierzących się z kryzysem demograficznym. W 

tym kontekście dojść można do wniosku, że ludzkość stoi przed niezwykle trudnymi 

dylematami moralnymi w obszarze respektowania niewymienialności aksjologicznej 

każdego człowieka, w tym starszego i niepełnosprawnego. Społeczeństwa radosnych 

konsumentów odnaleźć muszą wewnętrzną siłę do tego, aby zaakceptować istnienie 

tych ludzi, którzy nie tylko cierpią, ale stanowią problem ekonomiczny.  

Skoro zaś w przypadku wielu ponowoczesnych ludzi zdaje się przeważać 

tendencja do uznawania życia za wartościowe tylko w takiej mierze, w jakiej jest ono 

źródłem przyjemności i dobrobytu, to cierpienie jawi się właściwie jedynie jako 

nieznośny ciężar, od którego trzeba się po prostu za wszelką cenę uwolnić. Śmierć jest 

uważana za „bezsensowną”, kiedy niespodziewanie kładzie kres życiu otwartemu 

jeszcze na przyszłość, która może przynieść wiele interesujących doświadczeń; staje się 

natomiast „upragnionym wyzwoleniem”, gdy ludzka egzystencja zostaje uznana za 

pozbawioną dalszego sensu, ponieważ jest pogrążona w bólu i nieuchronnie wystawiona 

na coraz dotkliwsze cierpienie61. 

Ponowoczesne zjawisko odbierania starości i niepełnosprawności, a w 

konsekwencji cierpieniu i śmierci jakiegokolwiek sensu i wartości potęguje jeszcze 

naturalny lęk dzisiejszych ludzi przed nimi. Na skutek doświadczenia intensywnego i 

przedłużającego się bólu, człowiek chory ma prawo czuć się zmiażdżony przez swoją 

słabość. Zaczyna też sądzić, nie zawsze nawet zgodnie z prawdą, że osoby uczuciowo z 

nim związane mają dla niego już tylko litość. Dramatyzm tej sytuacji akcelerowany jest 

                                                           
59 Zob. I. Gołębiewska, Starość w kontekście cierpienia – temat tabu czy element prywatnej i publicznej debaty 

[w:] Cierpienie, umieranie, śmierć. Wyzwania i dylematy ludzkiego losu…, s. 114. 
60 Zob. B. Daniluk, „Maski depresji” – o trudnościach rozpoznawania depresji u osób w podeszłym wieku [w:] 

Konteksty cierpienia, red. D. Turska, E. Szepetowska, M. Sprawka, Lublin 2017, s. 22. 
61 Zob. EV 23. 
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atmosferą ponowoczesności, która nie dostrzega żadnego znaczenia czy wartości 

cierpienia, a przeciwnie, uważa je za zło samo w sobie, które należy za wszelką cenę 

wyeliminować. Niekiedy ujawnia się tu wpływ swoistego prometeizmu człowieka, 

który łudzi się, że może zapanować nad życiem i śmiercią, gdy sam o jej nadejściu 

zdecyduje. Tracąc swoją więź z Bogiem lub zapominając o niej, ponowoczesny 

człowiek coraz częściej sądzi, że ma prawo domagać się od społeczeństwa, aby 

zapewniło mu możliwość i sposoby decydowania o własnym życiu w pełnej i całkowitej 

autonomii. W takim kontekście coraz silniejsza staje się pokusa eutanazji, czyli 

spowodowanie śmierci przed czasem, „łagodne” zakończenie życia własnego lub 

cudzego, noszące ulgę i pozbawione cierpienia62. W rzeczywistości jednak, to, co 

mogłoby się wydawać logiczne i humanitarne, przy głębszej analizie okazuje się 

nierzadko nieludzkie. Zwolennicy eutanazji uważają jednak, że jej wprowadzenie jest 

konieczne, bo współczesna medycyna przedłużając przez długi czas agonię człowieka, 

nie tylko jest źródłem cierpienia, ale również staje się dla społeczeństwa obciążeniem, 

uniemożliwiającym właściwą pomoc tym, którzy jej rzeczywiście potrzebują. 

Proponuje się eutanazję osobom nieuleczalnie chorym, niedorozwiniętym i starym, a 

więc mało „przydatnym” z punktu widzenia ekonomii czy wręcz nierentownym63. 

Eutanazja znajduje poparcie opinii publicznej w demokratycznych krajach, takich np. 

jak Holandia (1993) czy Belgia (2002), gdzie została prawnie zalegalizowana. Istnieją 

też liczne organizacje społeczne (Koncern for Dying, The Society for Wright to Die, 

stowarzyszenie Hemlock w Kalifornii), energicznie lobbujące na rzecz przyjęcia i 

akceptacji tego rozwiązania w prawodawstwie powszechnym64. Coraz mniej szokuje 

nas dziś stanowisko Platona, który domaga się nieleczenia bardzo chorych ludzi. 

Powoływał się on przy tym na Asklepiosa, który „uważał, że nie powinno się leczyć 

człowieka, który nie potrafi  sam przeżyć ustalonego okresu, bo to się ani jemu, ani 

państwu nie przyda”65. Nie można jednak, oceniając te wywody o tym, iż w radykalnym 

platońskim dualizmie ciało jest „grobem” i „więzieniem” duszy, źródłem jej 

                                                           
62 Zob. EV 15, 64; W. Ochmański, Eutanazja nie jest alternatywą, Kraków 2008, s. 38; J. Tarnawa, Cierpienie. 

Umieranie. Nadzieja, Kraków 2003, s. 46. 
63 Zob. M. Kluz, Eutanazja przejawem kultury śmierci [w:] Człowiek wobec bólu,  cierpienia i śmierci…, s. 179. 
64 Zob. W. Łużyński, Eutanazja w kontekście ludzkiego cierpienia, „Studia Gnesnensia” 25 (2011) s. 331. 
65 Platon, Państwo, t. 1, tł. S. Witwicki, Warszawa 1994, s. 147. 
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dolegliwości, a więc wyzwolenie się z niego staje się czymś pożądanym. Skoro ciało 

nie jest już sprawnym narzędziem, to po prostu nie ma sensu troska o nie66. 

Nie można oczywiście pomijać tego, że eutanazja przybierać może różne formy. 

Istnieje więc eutanazja czynna (aktywna lub pozytywna), polegająca na świadomym 

działaniu medycznym, zmierzającym bezpośrednio do skrócenia życia osoby cierpiącej 

przez podanie śmiertelnej dawki środka znieczulającego ból lub innej substancji 

powodującej śmierć pacjenta. W ramach tego typu działań zakłada się podjęcie 

aktywnych działań, które mają na celu spowodowanie czyjejś śmierci. Eutanazja bierna 

(pasywna lub negatywna), wyraża się zaś w zaniechaniu działań mających na celu 

ratowanie życia lub jego przedłużenie67. Tego typu eutanazję odróżnić trzeba od 

zaniechania „uporczywej terapii”, a więc stosowania zabiegów medycznych 

nieadekwatnych już do sytuacji chorego. W momencie, gdy śmierć człowieka jest już 

bliska i właściwie nieuchronna, trzeba wręcz powstrzymać się od terapii, które są nazbyt 

uciążliwe zarówno dla chorego jak i jego bliskich. Nie tyle mamy więc tu do czynienia 

z eutanazją, ile raczej z jakąś akceptacją sytuacji granicznej, w której znajduje się chory 

nieuchronnie zmierzający ku śmierci. Różnica związana jest tu przede wszystkim z 

intencją towarzyszącą takim czy innym działaniom. Za eutanazją bierną, w odróżnieniu 

od czynnej nie stoi więc intencja powstrzymania się od zabiegów leczniczych w celu 

przyspieszenia śmierci chorego, lecz o jej akceptację, gdy jest ona nieuchronna. W takiej 

bowiem sytuacji można w zgodzie z sumieniem „zrezygnować z zabiegów, które 

spowodowałyby jedynie nietrwałe i bolesne przedłużenie życia, nie należy jednak 

przerywać normalnych terapii, jakich wymaga chory w takich przypadkach. Analizując 

tę kwestię zauważyć trzeba, że eutanazja staje się silną pokusą, zarówno dla cierpiącego 

człowieka, jak i jego otoczenia, gdyż pokrywają się tu ze intencje współczucia i litości. 

Także jednak i w przypadku, gdy motywem eutanazji nie jest egoistyczna odmowa 

ponoszenia trudów związanych z egzystencją osoby cierpiącej, to prawdziwe 

„współczucie” winno jednak raczej skłaniać do solidarności z cudzym bólem, a nie do 

zabicia osoby, której cierpienia nie potrafi się znieść68. 

                                                           
66 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem? „Państwo i Społeczeństwo” 2 (2009), s. 239. 
67 Zob. T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009, s. 306-307. 
68 Zob. EV 65-66. 
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Znamienne w tym obszarze jest świadectwo Z. Freuda, który będąc m. in. 

kilkanaście razy operowany, był niezwykle wyczulony na ludzkie cierpienie. 

Straszliwie cierpiąc (zmarł na raka języka, krtani i twarzy), zwłaszcza w ostatnich 

miesiącach, od maja do września 1939 roku, nie przyjmował żadnych środków, które 

uśmierzyły by ból. Twierdził bowiem, że woli logicznie myśleć w cierpieniu, niż myśleć 

mglisto bez cierpienia. W szczególnie dotkliwy sposób odczuwał cierpienia duchowe. 

Do swojego ucznia, S. Fereneciego, pisał: „Śmierć aczkolwiek jest bardzo bolesna, nie 

jest w stanie przekształcić postawy życiowej. Przez wiele lat cierpiałem na skutek utraty 

synów, teraz kolej na córkę, ponieważ jestem całkowicie niewierzący, dlatego nie mam 

nikogo, którego mógłbym obwiniać i wiem również, że nie ma żadnego miejsca, gdzie 

można by złożyć swoje skargi”69. 23 IX 1939 roku, uznając po rzeczowej, wolnej od 

emocjonalnych wtrętów rozmowie z lekarzem, że jego cierpienie nie ma sensu, podjął 

decyzję o przyjęciu dawki morfiny, czyli dokonał eutanazji.  

Sparaliżowany przerastającym go cierpieniem człowiek w pewnej chwili zaczyna 

się wobec cierpienia buntować. Chce się wyrwać ze szponów zła i wyzwolić z 

cierpienia. Za najprostszy i w dodatku bardzo skuteczny sposób ucieczki od cierpienia 

wielu cierpiących ludzi uznaje właśnie eutanazję czy też samobójstwo. Trafnie 

spointował to Ladislaus Boros: „abyśmy mogli żyć naprawdę, musimy choć raz zwątpić 

w życie”70. Jak pisał już Seneka: „Nie zawsze, jak ci wiadomo, należy życie przedłużać. 

Albowiem dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. Dlatego mędrzec żyje tyle, ile 

żyć powinien, a nie tyle, ile żyć może. Będzie on zastanawiał się, gdzie ma żyć, z kim, 

w jaki sposób i czego ma dokonać. Zawsze zważa on, jakie ma być życie, a nie jak 

długie. Gdy zaś napotyka wiele utrapień i okoliczności mącących spokój, oddala się”71. 

Stojąc w rozpaczy przed metaproblematyką niebycia, pisze Marcel, nie mogę „ogarnięty 

szałem, oprzeć się pokusie położenia kresu temu oczekiwaniu na śmierć, tej nędznej i 

nieokreślonej zwłoce, i uwolnić się w ten sposób od grożącego niebezpieczeństwa”72. 

Nadzieja na uwolnienie się od cierpienia, nawet jeśli nie wyraża się w swych 

najbardziej dramatycznych formach, jak eutanazja czy samobójstwo, staje się dziś 

                                                           
69 Cyt. za A. Nowak, Homo religiosus…, s. 70-71. 
70 L. Boros, Istnienie wyzwolone, tł. B. Białecki, Warszawa 1971, s. 72. 
71 Cyt. za HFIE, s. 108. 
72 G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania, tł. S. Lewicki, Warszawa 1965, s. 182-183. 
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dramatycznym pragnieniem wielu ponowoczesnych ludzi. Nierzadko skazani są oni 

nosić te nadzieje w samotności i w poczuciu opuszczenia przez wszystkich, nawet 

najbliższych. Nawet umierać muszą sami, nawet jeśli otoczeni są fachową opieką 

medyczną73. Uznając w dodatku często, że ludzkie życie jest tyle warte, ile może z niego 

czerpać w aspekcie wartości skorelowanych z ciałem, doznając cierpienia i czekając na 

śmierć traci wszystko, w co wierzył. W preferowanym w ponowoczesności 

„przeszacowaniu” wartości ciała widzieć można więc silny stymulant ludzkich cierpień. 

Ponowoczesny człowiek postrzegany w kategorii bytu jedynie cielesnego w chwili 

cierpienia i śmierci staje się dziś jeszcze bardziej bezsilny i bezbronny niż ten z epoki, 

w której nie istniała medycyna.   

 

1.2.  

KRYZYS WIĘZI OSOBOWYCH I ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

 

Kłopoty ponowoczesnego człowieka ze zrozumieniem swojej natury, kumulację 

zdają się osiągać w postrzeganiu przez niego życia społecznego, które w oczywisty 

sposób warunkuje jego życie jako homo patiens. Trudno w pierwszym rzędzie 

przeoczyć, że wraz z tak silnym eksponowaniem dziś konieczności dążenia jednostki do 

samorealizacji we współczesnych społeczeństwach rozpowszechnia się dosyć skrajny 

indywidualizm74. Proces ten niesie ze sobą oczywiście różnego rodzaju pozytywne 

skutki, mobilizując np. liczne jednostki do większej aktywności i wyzwalając ich 

osobowy potencjał oraz dynamizm75. Jego zazwyczaj egoistyczna interpretacja niesie 

jednak ze sobą wiele niepożądanych następstw. W przeciwieństwie do kultury 

koherencji, obowiązującej w tradycyjnych społeczeństwach, nawet biorąc pod uwagę 

panujące w nich dramatyczne rozwarstwienie społeczne, typowa w ponowoczesności 

indywidualizacja sprzyja tworzeniu się niepokojącej kultury separacji76. Wraz z tym jak 

kwestionuje się istnienie zawartego w ludzkiej naturze ukierunkowania ku innym, 

                                                           
73 Zob. W. Sajdek, O śmierci i umieraniu w Enneadach Plotyna [w:] Cierpienie, umieranie, śmierć. Wyzwania i 

dylematy ludzkiego losu…, s. 53. 
74 Zob. K. Prendecki, K. Rejman, Konsumpcjonizm w społeczeństwie postindustrialnym – wymiar społeczny 

i ekonomiczny zjawiska, „Humanities and Social Sciences” 1 (2013), s. 73. 
75 Zob. M. Marody, A. Giza – Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004, s. 337. 
76 Zob. M. Miczyńska – Kowalska, Kultura konsumpcyjna cechą społeczeństwa ponowoczesnego. Zacieranie 

granic między kulturą niską a wysoką, „Zeszyty Naukowe KUL” 56 (2013), s. 202.  
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ludzkie „ja” staje się w coraz większym stopniu czymś w rodzaju samotnej wyspy, nie 

dostrzegającej swoich mocnych więzi z innymi czy też nie mogącej już ich nawiązać77.  

Realizować zdaje się dziś zbyt pesymistyczna, jak się wcześniej zdawało, 

„przepowiednia” Sartre’a, iż nie ma już miejsca dla autentycznej, przyjaznej, ludzkiej 

koegzystencji, bycia razem ze sobą wielu odrębnych, a bliskich zarazem sobie 

podmiotów. Relacje człowieka z innymi ludźmi cechuje bowiem, według tego 

francuskiego filozofa, z samej natury rzeczy ostry konflikt: „żadnych palenisk nie 

trzeba. Piekło to są inni ludzie”78, a miłość stanowi nie tylko największą pokusę, ale 

i największy grzech79. W relacjach międzyludzkich zachodzi permanentne 

uprzedmiotawianie, gdyż w oczach innych nikt nie jest bytem dla siebie, lecz jedynie 

bytem w sobie. Największe przerażenie u Startre’a budzi zaś to, iż inny zawsze, z natury 

rzeczy, kradnie jego wolność, czyli to, co jest we człowieku najistotniejsze80.  

Próbując odnieść się do tych kontrowersyjnych, a wręcz bulwersujących 

wywodów, trudno uniknąć wrażenia, że w ponowoczesnej rzeczywistości człowiek 

prezentuje się w coraz większym stopniu jako radykalny egoista. W społeczeństwie 

indywidualistów relacje międzyludzkie, nawet te w obrębie małżeńskim, partnerskim, 

czy rodzinnym, opierają się bowiem na zasadach wymiany, kalkulacji zysków i strat. 

Skoro partner musi wynieść satysfakcję z więzi emocjonalnej z drugą osobą, to relacja 

ta trwać może przecież tylko dotąd, dopóki tę oczekiwaną satysfakcję czerpie81. W 

zapomnienie odchodzi choćby klasyczne platońskie napomnienie, żeby w erosie 

odnaleźć światło tego, co inteligibilne. Eros jest bowiem napięciem, które od tego, co 

empiryczne, wznosić nas winien ku temu, co ponadempiryczne. Zdaje się na naszych 

oczach realizować „marzenie” Nietzschego, który postulował unicestwienie miłości, 

uznając, że jest ona subtelnym wprawdzie, lecz niebezpiecznym pasożytem, 

zagnieżdżającym się w duszy kosztem gospodarza.  

                                                           
77 Zob. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia [w:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, 

red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 21-22. 
78 J. P. Sartre, Przy drzwiach zamkniętych [w:] Dramaty, tł. J. Kott, Warszawa 1956, s. 176. 
79 Zob. J. Nowaczyk, Samotność w życiu ludzkim, „Studia Włocławskie” 11 (2009), s. 217.  
80 Zob. M. Contat, Filozofia naszych czasów, tł. H. Puszko, „Sztuka i filozofia” 10 (1995), s. 59- 60. 
81 Zob.  I. Niewiadomska, G. Kwiatkowska, Osamotnienie jako źródło cierpienia [w:] Cierpienie między sensem 

a bezsensem…, s. 249-250; A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych 

społeczeństwach, tł. A. Szulżycka, Warszawa 2019, s. 6. 
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Skutki tego procesu widać dobrze w obszarze coraz większej nietrwałości więzi 

małżeńskich czy rodzinnych. Wielu ponowoczesnych indywidualistów zdaje się nie 

posiadać już zdolności do tego, aby stworzyć z kimś ściślejszą wspólnotę życia, a tym 

bardziej trwałą i nierozerwalną wspólnotę małżeńską otwartą na posiadanie dzieci. 

Angażowanie się w bliskie relacje z innymi, małżeńskie i rodzinne, stoi bowiem 

w nieskrywanej już opozycji do mocno preferowanego dziś celu jakim jest osobiste 

szczęście. W swojej radykalnej przynajmniej wersji, indywidualizm sprzyja więc 

kształtowaniu się nie tylko samotnego, ale i bezdzietnego stylu życia. Społeczeństwo 

konsumpcyjne wręcz zniechęca ludzi, nie zawsze wprost, do posiadania dzieci, starając 

się ich przekonać, że dzięki temu zachowają swoją pełną wolność i styl życia 

umożliwiający realizację własnych planów82.  

Zwłaszcza w większych miastach tworzą się przy tym nietrwałe wprawdzie, lecz 

jednak swego rodzaju wspólnoty podobnych do siebie singli. Są to przede wszystkim 

młodzi jeszcze ludzie, około 30-tego roku życia, których łączy podobny, modny styl 

bycia, a więc nastawienie na karierę i pracę zawodową, interesujące spędzanie wolnego 

czasu, aktywność społeczną i towarzyską, a wreszcie konsumowanie różnego typu dóbr, 

oczywiście możliwie jak najbardziej luksusowych. W ten sposób realizują oni 

wprawdzie swoją naturalną potrzebę bycia istotą społeczną, lecz tylko pozornie 

kształtują prawdziwe więzi i relacje międzyosobowe. Uwagi te odnieść można choćby 

do tworzących się takich nowych form quasi relacji społecznych, jak działania 

zorganizowane wokół zakupów, różnych imprez masowych, czy też tzw. clubbingu83. 

Singiel, odseparowany od dłuższych relacji rodzinnych, przyjacielskich i 

społecznych, jest wręcz idealnym konsumentem. O ile przecież rodzinie wystarczy np. 

zaledwie jeden sprzęt gospodarstwa domowego, to czterech singli potrafi 

„skonsumować” ich aż cztery sztuki. Singli łączy jednak jedynie podążanie za modnym 

stylem bycia, bezwzględne nastawienie na karierę i pracę, umożliwiającą im 

konsumowanie modnych luksusowych dóbr oraz wyszukane, aktywne spędzanie 

wolnego czasu. Bycie singlem, nawet jeśli obarczone jest ryzykiem izolacji, samotności 

                                                           
82 Zob. AL 42. Por. K. Osińska, Doświadczenie samotności [w:] Samotność chciana i niechciana, red. A. Matusiak, 

Kraków 2002, s. 17. 
83 Zob. U. Wolicka, Człowiek. Rzecz czy osoba? Filozoficzne ujęcie człowieka jako osoby terapią dla zagubionych 

w płynnej ponowoczesności, Warszawa-Radzymin 2017, s. 63.  
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i niepewności o jutro, może dawać poczucie kontroli nad swoim życiem, stwarzając 

przynajmniej pozornie przestrzeń i warunki do niezakłóconej niczym konsumpcji84.  

W społecznościach konsumpcyjnych z natury rzeczy zaczynają więc przeważać 

postawy socjonomijne, a związki międzyludzkie mają tu charakter mocno 

przypadkowy, „wieszakowy”, trwając w niewielkim tylko wymiarze czasu i obywając 

się bez głębszych więzi85. Utrwala się w nich, jak pisze Bauman, nowy rodzaj życia 

wspólnotowego, czyli rój, gdzie wszyscy są tacy sami, robią to samo i jednocześnie żyją 

w odosobnieniu. „W rojach w przeciwieństwie do grup, nie występują odszczepieńcy 

lub rebelianci, a jedynie, jeżeli można tak powiedzieć, dezerterzy, niedorajdy lub 

niespokojne duchy”86. W tego typu społecznościach tworzą się nowe reguły, które są 

wprawdzie łatwiejsze do przekroczenia, lecz w jakimś stopniu jednak i ograniczające 

działania. W roju nie kształtują się żadne trwałe więzi podtrzymujące istnienie grupy, 

gdyż jednostki zdają się w nich jednoczyć właściwie tylko na czas wspólnego działania, 

zwłaszcza tego dotyczącego wspólnej konsumpcji, która staje się właściwie jedyną 

drogą umiejscowienia w obrębie społeczeństwa87.  

Jak trafnie opisuje to A. Aldridge, w zachodnim dyskursie wokół konsumpcji 

kształtuje się wręcz opozycja pomiędzy wspólnotą a konsumeryzmem jako innymi 

sposobami życia. Trudno, jak zauważa ten autor przeoczyć, że zmiany społeczne 

zniszczyły dziś znaczną część infrastruktury, na której opierały się wcześniejsze, 

tradycyjne wspólnoty. Zmierzch pracy fabrycznej, dziesiątkując hutnictwo, stocznie 

i kopalnie, zniszczył zarazem bardzo liczne wspólnoty, którymi branże te były 

obudowane. Mechanizacja rolnictwa, wyludnienie terenów wiejskich oraz zasiedlenie 

wsi przez dojeżdżających do pracy czy też kupujących weekendowy dom dawnych 

mieszkańców miast przyniosły z kolei kres dawnym wiejskim klimatom społecznego 

życia88. O ile moderność zaczęła kwestionować społeczeństwo tradycyjne, które 

eksponowało naturalne różnice między ludźmi, zastępując je społeczeństwem 

fundowanym na bazie umowy społecznej, gdzie jednostki, wolne i równe, stapiają się 

                                                           
84 Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tł. S. Cieśla, Warszawa 2004, s. 54. 
85 Zob. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tł. T. Kunz, Kraków 2003, s. 308-309. 
86 Z. Baumann, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tł. J. Konieczny, Kraków 2007, s. 184. 
87 Zob. E. Pieszek, Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne. Dyskursy, Poznań 2013, s. 150-151. 
88 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja, tł. M.  Żakowski, Warszawa 2006. s. 129. 
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niejako w jedność, to postmodernizm dokonuje dekonstrukcji tej jedności poprzez 

koncepcję wszechwładnej różnorodności i absolutnej wolności.  

Egocentryczny indywidualista swoją wolność utożsamia z możliwością robienia 

tego, co sam chce, nie ma zamiaru innym ludziom niczego „dawać”, nawet jeśli gdzieś 

w głębi zdaje sobie sprawę z tego, że wolność tę wyznacza zasobność jego karty 

kredytowej. Poza tym, choć styl życia w preferującej konsumpcjonizm kulturze 

indywidualizmu jawi się jako pożądana przestrzeń praktykowania i zdobywania 

wolności przez jednostki, a rynek oferuje ogromne możliwości w tym obszarze, to 

przecież znaczna część konsumentów jest w tym obszarze właściwie pasywna. Ich 

wolność ogranicza się bowiem jedynie do nabywania standardowych, reklamowanych 

usilnie, i zwykle po prostu tańszych, a w domyśle gorszej jakości produktów89. 

Ta mocno ograniczona wolność przeważającej części konsumentów, nie tylko 

oczywiście z powodów ich mniejszych możliwości finansowych, ale przede wszystkim 

ograniczeń ludzkiej natury, implikuje u nich stan smutku, odmienny od sytuacji, 

w której ktoś wybierając samotność  fizyczną duchowo czuje jednak ścisłą jedność ze 

wspólnotą90. Absolutyzacja indywidualizmu skutkuje kształtowaniem się samotnego, 

nieodpornego i słabego człowieka, nieprzygotowanego do pokonywania większych 

trudności, łatwo zniechęcającego się i załamującego w obliczu przeciwności losu. 

Ponowoczesny indywidualizm zostawia ludzi wręcz w stanie osobowej nędzy, chroniąc 

ich tylko pozornie w przestrzeni coraz bardziej prywatnego „zbawienia”91. Tymczasem, 

trudno przecież przeoczyć, że ta tak mocno gloryfikowana dziś prywatność nie oznacza 

nic innego niż oddzielenie od reszty, odizolowanie się od innych92. Zwalniając się 

jednak z konieczności budowania bliskich relacji osobowych człowiek pozornie tylko 

zwiększa swoją wolność i obszar prywatności, gdyż jest to okupione zwykle ryzykiem 

izolacji, samotności i niepewności jutra93.   

Standardem społecznym staje się, że funkcjonują obok siebie jednostki, które 

wchodząc w relacje z innymi dla doraźnych celów zapominają o nich, gdy dalej już nie 

                                                           
89 Zob. M. Jacyno, Rewolucja konsumencka [w:] Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. 

Jawlowska, M. Kempny, Warszawa 2005, s. 150. 
90 Zob. EV 14. 
91 Zob. SpS 13. 
92 Zob. A. Żurek, Single. Żyjąc w pojedynkę, Poznań 2008, s. 92. 
93 Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka…, s. 54. 
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jest im z nimi po drodze. Zanika właściwie pojęte życie społeczne i związane z nim silne 

wspólnoty, więzi, odpowiedzialność i zobowiązania wobec drugiego człowieka i całej 

społeczności. Głównym, jeśli nie jedynym celem wielu jednostek staje się bowiem 

walka o zajęcie jak najlepszej pozycji w przestrzeni konsumowania. Ze względu na to, 

że istnieje obawa, że dobrobyt jednych może skutkować obniżeniem stanu posiadania 

innych, wielu ludzi czuje się „zmuszonymi” do tego, żeby izolować się w obrębie 

szukania własnego egoistycznego szczęścia, do którego inni nie mogą mieć dostępu94. 

Wraz z tym zaś jak na rzecz indywidualnego sukcesu życiowego niemal zupełnie zanika 

głębiej pojmowane „dobro wspólne”, miejsce jednostki w hierarchii społecznej 

wyznacza już nie człowieczeństwo jako takie, lecz po prostu ekonomia czy też polityka95. 

Wyizolowane z życia wspólnotowego, w wyniku tego stanu rzeczy jednostki, tracąc 

zdolność do przezwyciężania logiki rozumu instrumentalnego, jak konstatuje papież 

Franciszek, ostatecznie łatwo mogą paść łupem konsumizmu bez żadnej etyki i bez 

zmysłu społecznego, tak samo zresztą jak i ekologicznego96. Serce egoistycznie 

nastawionego konsumpcjonisty, który pragnie dysponować innymi osobami jak 

rzeczami, staje się coraz bardziej puste97. Wraz z „metafizyką” konsumeryzmu, 

wszystko, łącznie z ludźmi, traktuje się bowiem przedmiotowo, bez sentymentów, jako 

produkty przeznaczone do konsumpcji98.  Homo oeconomicus skorelowany z homo 

ludens wchodzi z innymi ludźmi jedynie we fragmentaryczne kontakty: dla zysku czy 

też dla przyjemności99. Oddalając się od innych próbuje całą energię skupić na 

zaspokajaniu swoich potrzeb, na co nie ma zresztą żadnych szans, skoro one wciąż 

zmieniają się, adekwatnie do mody100. Bojąc się klęski w tym obszarze, a zarazem 

samotności, która może go  dotknąć, w momencie np. poważnej choroby robi wiele aby 

o tym nawet nie myśleć i utrzymać się w centrum konsumpcjonistycznego raju101. 

                                                           
94 Zob. CIV  55; GEE 146. 
95 Zob. S. Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, Lublin 2001, s. 106-107. 
96 Zob. LS 219. 
97 Zob. LS 204. 
98 Z. Bauman, Płynne życie…, s. 27; P. Chlipała, Społeczeństwo konsumpcyjne…, s. 84. 
99 P. Żuk, Homo ludens w czasach kapitalizmu..., s. 209. 
100 Zob. K. Krzysztofek, Kulturowa ścieżka globalizacji [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 

2002, s. 107-136. 
101 Zob. A. Barcik, Samotność i cierpienie w aspekcie socjologicznym [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, 

Lubin 1992, s. 268. 
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„Zapominanie” o możliwości wypadnięcia z tego raju nie jest jednak łatwe, skoro 

wspomniany homo ludens, który nigdy nie chciałby stać się homo patiens, na co dzień 

jest świadkiem takich właśnie zjawisk. Modernizacji oraz globalizacji towarzyszą więc 

dwa „uboczne” społeczne produkty: ludzie-odpady i ludzie-odrzuty102. Stanowią oni 

specyficzną kategorię homo sacer, wyłączonego w czasach Cesarstwa Rzymskiego z 

prawa boskiego i ludzkiego. Współczesny homo sacer to przeciwieństwo obywatela, 

ktoś kogo nie definiują żadne zbiory praw103. Konsumpcyjna rzeczywistość stwarza 

warunki do wyznaczania sztywnych granic społecznych wykluczających osoby i grupy 

(uchodźcy, emigranci, niezaradni, chorzy, biedni, niewykształceni) ze społeczeństwa 

konsumentów. Niepotrzebni, zbędni, nie mający możliwości zaspokoić presji prestiżu 

osiąganego jedynie przez posiadanie, to nic innego niż wybrakowani konsumenci104. 

Wraz z gettoizacją biedy, postępuje też jednak izolacja oraz gettoizacja bogatych. 

W dobrowolnie wybranych przez siebie gettach, ci którzy wygrali społeczny wyścig 

konsumentów separują się od slumsów społecznych za możliwie najwyższym murem. 

Tworząc swój czysty, bogaty i bezpieczny świat mogą go jednak w razie takiej chęci 

opuścić, podczas gdy z getta biednych drogi wyjścia właściwie już nie widać. Zamknięci 

w swoich osiedlach bogatsi członkowie społeczeństw zmuszeni są jednak do tego, żeby 

niwelować lęki przed licznymi biedniejszymi, na co wskazują samochody wyposażone 

w alarm, skomplikowane systemy ochrony oraz strzeżone, „bezpieczne” osiedla. 

Prowadzi to do unikania innych ludzi, separacji, która traktowana bywa jako wiodąca 

strategia przetrwania w wielu współczesnych aglomeracjach miejskich105. 

Analizując społeczne konteksty egzystencji ponowoczesnego człowieka nie 

sposób nie odnieść się do także do wciąż postępującej globalizacji. Współczesny świat 

coraz bardziej się „kurczy”, staje się „globalną wioską”, gdzie wszyscy używają niemal 

identycznych produktów masowej konsumpcji i prowadzą podobny styl życia. Globalne 

megaprzedsiębiorstwa kształtują typ konsumenta zaspokajającego swoje potrzeby 

produktami tych samych firm w każdym miejscu w świecie. Wielkie korporacje, które 

                                                           
102 Zob. D. Mazur, „Ludzie na przemiał”, czyli inni w ponowoczesnym społeczeństwie konsumentów [w:]  

Społeczeństwo ponowoczesne…, s. 41. 
103 Zob. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008. 
104 Zob. Z. Węgrzyn, Źródła nierówności społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w świetle prac Zygmunta 

Baumana, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 33 (2013), s. 202. 
105 Zob.  G. Kwiatkowska, Samobójstwa jako efekt egzystencjalnych problemów młodych [w:] Cierpienie między 

sensem a bezsensem…, s. 211-212; Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 25-59. 
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odrzucają jakąś wyraźną idę narodu czy też wspólnoty odgrywają dziś w świecie 

większą rolę niż państwa, przynajmniej te mniejsze106. Warto jednak wspomnieć, że 

choć istotą zmian w globalizującym się, zachodnim świecie, jest kształtowanie się 

transnarodowej przestrzeni społecznej, to jednak antytetycznie do tego, w wielu innych 

społeczeństwach odradzają się fundamentalistyczne próby konstruowania tożsamości 

monolitycznej, w oparciu o religię czy też rasę107. W tym kontekście trudno o inny 

wniosek, niż taki, że ponowoczesny homo patiens funkcjonuje w skomplikowanej 

rzeczywistości społecznej, nie będąc w stanie powiedzieć, w jakim kierunku ona się 

rozwinie. Wiele ze zjawisk cechujących ponowoczesne społeczeństwa bez wątpienia 

potęgują jednak jego problemy ze zrozumieniem cierpienia i funkcjonowaniem w jego 

kontekście. Jako samotna jednostka, wyizolowana z życia wspólnotowego, nie cierpiąc 

innych ludzi i ich cierpień, sam musi  mierzyć się ze swym cierpieniem.    

 

1.3. 

„AKSJOLOGIA” KONSUMPCJONIZMU 

 

Wraz z wielowymiarową różnorodnością przenikającą dziś każdą sferę ludzkiego 

życia rozpad się świat starych wartości, które zastępowane są nowymi, adekwatnymi 

dla społeczeństw pluralistycznych, pozbawionymi jakiś uniwersalnych konotacji108. Za 

główne wyznaczniki etyki postmodernizmu uznać można, kwestionujące właściwie 

możliwość jej sformułowania: relatywizm, wieloznaczność i ambiwalentność. W 

konsekwencji zaniku myślenia etycznego pojawiają się dramatyczne opinie o świecie 

banalności zła109 czy czasie „larw i widm pozbawionych poczucia przyzwoitości”110. 

Nawet jeśli opinie te uznać za zbyt pesymistyczne, to zakwestionowanie tradycyjnych 

wartości i norm, podważenie wiarygodności i mocy regulatywnej obiektywnych struktur 

                                                           
106 Zob. A. Karczewska, Globalizacja i konsumpcjonizm jako uwarunkowania zmian i potencjalne źródła zagrożeń 

w sferze pracy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie” 24 (2016), s. 41; J. Staniszkis, 

Władza globalizacji. Warszawa 2003, s. 7; M. Kempy, Czy globalizacja współdecyduje o dynamice społeczeństw 

postkomunistycznych?, „Kultura i Społeczeństwo” 1 (2000), s. 10. 
107 Zob. Z. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej [w:] Oblicza procesów 

globalizacji, red. Z. Pietrzak, Lublin 2002, s. 38. 
108 Zob. A. Zwoliński, Głuche miasto. Między logosferą a ikono sferą [w:] Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej 

Europy, red. U. Cierniak, J. Grabowski, Częstochowa 2003, s. 543. 
109 Zob. C. Sanchez, Arendt. Polityka w mrocznych czasach, tł. W. Korzeniecka, Warszawa 2018, s. 115. 
110 G. Agamben, Nagość, tł. K. Żaboklicki, Warszawa 2010, s. 64. 
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aksjologicznych nie ułatwia kształtowania uniwersalnych postaw wobec sensu życia, a 

także i cierpienia111. Już Marcel pisał o spadku wartości i rozbitym świecie, który „coraz 

bardziej ulega potędze słów, i to  słów, które w dużej mierze zostały pozbawione swojej 

prawdziwej treści. Wyrażenia „wolność”, „osoba”, „demokracja” są coraz bardziej 

masowo używane i stają się sloganami w świecie, w którym zaczynają w coraz 

większym stopniu tracić swoje prawdziwe znaczenie. Trudno nawet oprzeć się 

wrażeniu, że tak właśnie jest, ponieważ coś rzeczywistego, co te słowa powinny z 

założenia oznaczać, znajduje się w stanie zaniki, jest przedmiotem inflacji, dającej się 

dokładnie przyrównać do tej inflacji, która następuje na płaszczyźnie monetarnej” 112.   

Te tak zasadnicze zmiany w obszarze postrzegania moralności nie są oczywiście 

zjawiskiem zupełnie nowym, gdyż możemy w nich widzieć kontynuację procesów, 

które zapoczątkowane zostały znacznie wcześniej, przynajmniej w okresie Oświecenia. 

Ogromny wpływ na kierunek tych procesów mieli tacy przede wszystkim myśliciele jak 

Fryderyk Nietzsche czy Jean Paul Sartre. Ten pierwszy przekonywał, że stado powinno 

oczywiście mieć jakiś swój zespół wartości, promujący miernotę, lecz nie może 

narzucać go Nadczłowiekowi. Nietzsche przeciwstawił pogańsko-dionizyjski obraz 

życia chrześcijaństwu, opowiadając się za tą pierwszą, bardziej twórczą postawą. 

Widząc w Dionizosie symbol życia – najwyższego dobra, przeciwstawił go Chrystusowi 

na krzyżu, symbolizującemu ofiarę z życia dla innych, a więc preferującemu słabość 

a nie siłę113. Sartre z kolei, przekonany, że bytem człowieka jest jego wolność a nie 

natura, odrzucił istnienie ustalonych poza nim stałych wartości transcendentnych, 

mogących być przeszkodą w realizacji jego pełnej wolności. Skoro jedynym twórcą 

wartości jest absolutnie wolny człowiek, to odrzucić trzeba heteronomiczną etykę 

religijną, która korzystając z jego lęków każe mu żyć w złej wierze, nieautentycznie, 

bez wolności i odpowiedzialności. O istnieniu dobra i zła nie decydują wartości 

zadekretowane przez Boga, lecz wolny człowiek, który działając w warunkach 

absolutnej aksjologicznej próżni, nie mogąc odwołać się do żadnych pewników, 

zmuszony jest kreować swoje własne normy postępowania. W tym kontekście, każdy 

                                                           
111 Zob. J. Mariański, Sens życia. Wartości. Religia. Studium socjologiczne, Lublin 2013, s. 171. 
112 G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 57. 
113 Zob. H. de Lubac, Ateizm i sens człowieka, tł. O. Scherer, Paryż 1969, s. 100. 
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wybór człowieka zdaje się być moralnie właściwie równowartościowy, bez względu na 

to czy wybrał on życie hedonisty czy też ascety114.  

Za jedną z konsekwencji „kryzysu” Boga, który kulminację intelektualną 

osiągnął w wystąpieniu Nietzschego, zwłaszcza w obszarze kultury Zachodu uznać 

trzeba postępujący kryzys moralnego. Wraz ze zniknięciem świata uniwersalnie 

uporządkowanego, człowiek sam sprostać musi rozwiązywaniu dylematów moralnych, 

którego w dodatku tylko nie zniknęły, ale stały się znacznie trudniejsze do rozwiązania 

niż w przednowoczesnej rzeczywistości. W okresie swoistego interregnum umiera stara 

aksjologia, nowa zaś z różnych względów nie jest w stanie się ukonstytuować. O ile ta 

stara zdaje się jawić jako abstrakcyjna i spekulatywna, a w dodatku oparta na Bogu, 

które istnienie jest dziś tak często kwestionowane, to ta nowa właściwie nie może 

powstać, odwołując się do subiektywizmu, relatywizmu i naturalizmu. Warto w tym 

kontekście przytoczyć choćby stanowisko Moore’a, który krytykując hedonistyczny 

utylitaryzm i zarzucając mu naturalistyczny błąd redukcji wartości do przyjemności 

(szczęśliwości), czyli faktów czysto naturalnych, za błędne uznawał stanowisko 

systemów metafizycznych, które ze spekulatywnych koncepcji transcendentnego bytu 

wyprowadzające konkluzje etyczne. W tej sytuacji etyce pozostaje otworzyć się na to, 

co dane intuicyjnie, co zawarte w prostych sądach o bezwzględnej wartości 

przedmiotów i stanów rzeczy. Oczyszczona z nieporozumień logicznych i definicyjnych 

etyka powinna dociekać nie tylko tego, co jest dobre samo przez się, ale i tego, co 

powinniśmy czynić. Moore uważa, że człowiek swoim czynami zmienia układ wartości 

w świecie, lecz czyni to zawsze w określonych okolicznościach115. Negując istnienie  

„dogmatycznych” systemów myślowych czy też jakiś uniwersalnych zasad: 

metafizycznych, epistemologicznych, a przede wszystkim aksjologicznych116, w 

obrębie tego kręgu myślowego postuluje się więc zazwyczaj konieczność pogodzenia 

się człowieka z istnieniem aporii, niemożliwych do rozstrzygnięcia117.  

                                                           
114 Zob. J. P. Sartre,  Drogi wolności, t. 1, Wiek męski, tł. J. Rogoziński, Warszawa 1957, s. 336; J. Nowaczyk, 

Teoriopoznawcze i ontologiczne uwarunkowania ateizmu Jean-Paul Sartre’a w Studia z filozofii Boga, t. 4, 

Warszawa 1977, s. 33-44. 
115 Zob. HFIE, s. 480-481. 
116 Zob. H. Kiereś, Dekonstrukcjonizm [w:] PEF, t. II, Lublin 2001, s. 465; J. Baudrillard, Pakt Jasności: o 

inteligencji Zła, tł. S. Królak, Kraków 2005, s. 7-8. 
117 Zob. R. Rorty, Kariera pragmatysty [w:] Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, tł. T. Bieroń, Kraków 

2008, s. 122; M. Morey, Focault i Derrida, tł. W. Korzeniecka, Warszawa 2019, s. 107. 
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O ile sytuacja ta skłania do pesymizmu uniwersalistycznie nastawionych 

zwolenników etyki katolickiej, to dla Z. Baumana oznacza ona nadzieję na zbudowanie 

znacznie lepszej niż te tradycyjne aksjologii. Myśliciel ten utożsamiał bowiem 

tradycyjną etykę, związaną z religią, z heteronomicznym przymusem przestrzegania 

norm, regulujących z zewnątrz życie moralne człowieka. Był on przekonany, że dopiero 

wtedy, gdy znikną wszelkie zewnętrzne „powinno się”, człowiek będzie mógł 

kształtować swoją moralną odpowiedzialność118. Według Baumana bowiem, to właśnie 

narzucanie ludziom norm etycznych, które miało miejsce w tradycyjnym 

społeczeństwie, niszczyło autentyczne życie moralne119. Dopiero wraz z ich 

odrzuceniem wiązać można więc realne nadzieje na przyznanie moralności właściwego 

znaczenia i miejsca w ramach ludzkiej, szczególnie społecznej egzystencji. 

Wzmiankowany niekiedy kryzys etyczny nie oznacza więc wcale jakiegoś upadku 

moralności, gdyż kres ery takiej etyki jest początkiem ery prawdziwszej moralności. 

Ponowoczesność może być jeszcze bardziej „moralna” od uznających powszechne 

zasady etyczne czasów nowoczesnych. Nie tyle chodzi tu jednak o uproszczenie 

wyborów moralnych czy też łagodzenie dylematów moralnych, lecz rozproszenie etycz-

nej „zasłony dymnej” przesłaniającej kiedyś rzeczywistą, to znaczy kiepską, kondycję 

moralną człowieka. W istocie więc, dopiero człowiek ponowoczesny zyskuje 

prawdziwą możliwość zmierzenia się z „nagą prawdą” dylematów moralnych 

wyłaniającą się z jego doświadczeń życiowych. Dopiero dziś dylematy te ukazują się 

naszej jaźni moralnej w całej ich surowej, nie ugłaskanej filozoficznie i nieusuwalnej 

wieloznaczności. Bauman sądzi, że być może z chwilą, gdy uwagę ludzi przestanie już 

pochłaniać troska o ustawodawstwo etyczne i przestrzeganie litery stanowionego prawa, 

będą mogli oni wziąć na siebie pełną moralną odpowiedzialność120. 

Odnosząc się do tych ważnych uwag Baumana trudno nie dostrzec, że choć 

możliwość wyboru każdego właściwie dobra jako wartości stanowi bez wątpienia ważny 

przywilej człowieka, to jednak w ponowoczesności skutkuje to uprawomocnieniem 

każdej wręcz zasady oraz rezygnacją z wszelkich aksjologii obiektywnych. Coraz 

                                                           
118 Zob. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s. 9–18. Por. J. Mariański, Socjologia moralności, 

Lublin 2006, s. 45; V. Possenti, Religijne i świeckie podstawy demokracji, „Społeczeństwo” 15 (20050, s. 49–50. 
119 Zob. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Poznań 1993, s. 5. 
120 Zob. Tamże, s. 75. 
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bardziej dysfunkcjonalne, a społecznie i życiowo mało skuteczne, stają się tradycyjne 

systemy etyczne oraz nowe deontologie i kodeksy etyczne. Świadomość etyczna 

ponowoczesnego człowieka pozostaje w tyle za tempem przemian cywilizacyjnych, 

społecznych, technicznych i kulturowych. Nie może to zaskakiwać, skoro deklaruje się 

dziś konieczność kształtowania „neutralności” aksjologicznej oraz odrzucenie 

„fundamentalizmów” aksjologicznych121. W imię preferowanej różnorodności tradycji, 

obyczajów i instytucji widzi się też konieczność kształtowania i respektowania 

relatywizmu moralnego, nie rzadko skorelowaną z ostrym zanegowaniem uniwersalnej 

aksjologii. Warto też jednak zwrócić uwagę na to, że np.  sam Rorty swoich poglądów 

wcale nie chce utożsamiać z relatywizmem, w myśl którego, wszystkie moralne 

stanowiska są równie zasadne. Uznając, że hierarchizacja wartości jest możliwa, sądzi 

zarazem, że nie można przedstawić na to jakiś rzetelnych argumentów, które 

sprawiłyby, iż jakieś wartości wszyscy uznawaliby za ważne w tym samym stopniu122.  

Postmodernistyczny zapał relatywizowania wszystkiego zdaje się tonować także 

Z. Bauman. Nie ukrywa on, że z atmosfery presji deregulacyjnej i prywatyzacyjnej 

wyłaniają się nadgorliwcy, którzy jak ich poprzednicy nie są niczym innym niż 

zapamiętałymi wyznawcami panującej wiary. Wypada się więc bronić przed tymi z 

wiernych (nadmiernie wiernych), którzy bez zastrzeżeń przyjmują założenia nowego 

konsumpcyjnego ładu, zasadę wiecznego niezaspokojenia, egotyzmu, indyferentyzmu, 

braku zaangażowania123. Do preferowania bezdusznego często relatywizmu odnosił się 

też L. Kołakowski, który postawił w tej kwestii ważne, w istocie retoryczne pytanie: po 

co znosić na rzecz relatywistycznych powszechnie przyjęte reguły? Jeśli bowiem zasada 

względności reguł sama nie ma być względna, to musi być arbitralnym dekretem; a 

jeżeli jest równie względna jak reguły, do których się stosuje, to nie ma wcale więcej 

mocy niż reguła jej przeciwna; twierdzenie „nic nie jest tak a tak” nie jest w mocniejszej 

pozycji, niż „nieprawda, że nic nie jest tak a tak”124. 

W konsekwencji aksjologicznego chaosu, podbudowanego rewolucją 

relatywizmu i subiektywizmu, uwidacznia się zjawisko paralelnego funkcjonowania we 

                                                           
121 Zob. H. Borowski, U źródeł pochodzenia wartości moralnych, „Res Humana” 6 (2005), s. 15. 
122 Zob. R. Rorty, Trocki i dzikie storczyki, tł. Z. Łapiński, „Teksty Drugie” 4 (1994), s. 168. 
123 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 37. 
124 Zob. L. Kołakowski, Horror metaphysicus, tł. M. Panufnik, weryfikacja i uzupełnienie przekładu A. 

Kołakowska, Kraków 2012, s. 9. 
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współczesnych społeczeństwach dychotomicznych niemal względem siebie systemów 

wartości, co z natury rzeczy utrudnia człowiekowi utożsamianie się z którymś z nich. 

W społeczeństwach tych nie działa już stary ład, a nowego nie ma i może już nigdy nie 

powstać, przynajmniej w swojej  wcześniejszej, tradycyjnej formie125. Społeczeństwo 

pluralistyczne zdaje się nie mieć problemów z uznaniem wielorako rozumianej 

rozmaitości, prawno-moralnym przyzwoleniem na nią oraz równouprawnieniem każdej 

„inności”. W tym kontekście czymś pożądanym i typowym staje się konieczność 

tolerancji dla najbardziej nawet alternatywnych stylów życia, zwłaszcza w obszarze 

seksualności126. Uznając konieczność zachowania wrażliwości człowieka wobec 

uwarunkowań historycznych i kulturowych, kwestionuje się istnienie niezmiennego 

prawa naturalnego oraz obiektywnych, uniwersalnych norm moralności, które tak jak 

w przeszłości miałyby obowiązywać wszystkich ludzi127. Współczesna „moralność” 

staje się immanentna, pozbawiona napięcia, nie-tragiczna, a co najważniejsze, 

zadowolona z siebie, gdyż pozbawiona presji obiektywnej konieczności128. 

Wspomniane samozadowolenie sprawia, że ponowoczesny człowiek ma problem 

z sensowną odpowiedzią na odwieczne pytanie o to, co sprawia, że jego życie jest w 

pełni wartościowe, a w konsekwencji szczęśliwe.  Filozoficzny czy też religijny namysł 

w tym obszarze zastępuje bowiem poczucie odpowiedniej jakość życia, stającej się dziś 

zresztą przedmiotem badań niezliczonych wręcz dziedzin nauki129. W antytetycznej 

wręcz sprzeczności do pożądanej wysokiej jakości życia pozostaje doświadczenie 

cierpienia. Jakość życia osób cierpiących warunkowana jest bowiem nie tyle 

doznawanymi przyjemnościami, ile raczej poczuciem bliskości i bezpieczeństwa, a 

także realizacją potrzeby kontaktów społecznych130. 

Doświadczonego cierpieniem ponowoczesnego konsumenta może w dodatku 

nękać swego rodzaju poczucie wstydu z tego powodu, że wyłączony jest z centralnego 

                                                           
125 Zob. U. Wolicka, Człowiek. Rzecz czy osoba?...., s. 145.  
126 Zob. A. Błasiak, Młodzież wobec aksjologicznych dylematów współczesności [w:] Młodzież wobec 

ponowoczesności, red. M. Duda, Kraków 2009, s. 39-40. 
127 Zob. VS 53; J. Mariański, Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii 

moralności, Tarnów 2008, s. 219. 
128 Zob. A. Gehlen, w kręgu antropologii i psychologii społecznej, tł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, s. 105. 
129 Zob. W. Okła, S. Steuden, Wprowadzenie w problematykę jakości życia [w:] Jakość życia w chorobie, red. S. 

Steuden, W. Okła, Lublin 2007, s. 5. 
130 Zob. K. Nowak, S. Steuden, Psychologiczne aspekty jakości życia [w:] Jakość życia w chorobie, red. S. Steuden, 

W. Okła, Lublin 2007, s. 99-100. 
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dziś obiegu konsumpcji a nierzadko musi zdać się całkowicie na wsparcie innych. 

Zapomina przy tym, że „nie jest wstydem dla człowieka uginać się pod boleścią, jest 

zaś wstydem uginać się pod rozkoszą”131. Tak kilka wieków temu pisał B. Pascal, 

zaniepokojony brakiem myślenia wielu ludzi z jego epoki o ograniczeniach ludzkiej 

natury i bezmyślnie dążących jedynie do zaspokajania zmysłowych przyjemności. 

Trudno nie zauważyć, że od tamtych czasów niewiele się zmieniło a ponowocześni 

ludzie wciąż wolą nie myśleć o cierpieniu, nawet jeśli ceną za to jest bezmyślne 

pogrążenie się w konsumpcjonizmie, urągające ludzkiej godności. Ludzie uginający się, 

jak pisał Pascal, pod brzemieniem rozkoszy, nie potrafią sensownie mierzyć się z 

nieuchronnym cierpieniem. Pomimo poczucia życiowej sytości doświadczają bowiem 

zarazem aksjologicznej pustki związanej z dramatycznym przesunięciem hierarchii 

wartości. Kształtujące się dziś nowe archetypy społeczne czynią bezprzedmiotowymi 

wiele dawnych pytań i wprowadzają w świat wcześniej nieznanych społecznych 

wartości i norm. W ramach tej „aksjologii” jedyną, lecz pozorną wartością, a zarazem 

nadzieją na przeciwdziałanie ucieczce w absurd czy też rozpacz staje się intensywność 

zmysłowych doznań. W świecie, w którym nie chce się respektować trudnych do 

sprostania norm moralnych, związanych choćby z religią, tworzy się perspektywa 

życiowa, w której Dionizos zaprasza na swego rodzaju ucztę życia, gdzie głównymi 

wartościami stają się wino i seks. W miejsce Boga biblijnego, każącego człowiekowi 

dążyć do doskonałości, przypominającemu mu o jego ontycznej ułomności,  proponuje 

się ucieczkę w świat wciąż nowych uniesień i oszołomień132. Człowiek ten chce więc 

we wszystkich obszarach, nawet łącznie z religią, doznawać przede wszystkim jeszcze 

silniejszych emocji i wrażeń. Preferuje więc siłą rzeczy aktywność w tych wszystkich 

dziedzinach, w których pojawia się najwięcej wrażeń, a więc np. w seksie czy też 

dalekich, egzotycznych podróżach. Wszystko zaś to, co jest trudne, rodzące stres i 

wywołujące negatywne wrażenia, po prostu eliminuje albo marginalizuje133. Tak częstej 

dziś apatii, jak zauważa trafnie Frankl,  towarzyszy zupełnie wręcz przeciwstawne do 

niej zjawisko nadmiernego rozwoju libido seksualnego, pogoń za przyjemnościami i 

                                                           
131 Pascal, Myśli…, s. 141. 
132 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 41.  
133 Zob. A. Workowski, O lęku straszny i wspaniały, „Więź” 8-9 (2005), s. 24. 
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używaniem życia. Przyczyn tego zjawiska szukał zaś ten filozof w pustce 

egzystencjalnej, która sprzyja nadmiernemu ekscytowaniu się sferą seksualności134. 

Metaforycznie analizując fenomen współczesnego człowieka, preferującego 

właśnie sferę zmysłową, Z. Bauman określa go jako utkanego w pierwszym rzędzie z 

przędzy myśli i uczuć135. Wraz ze sceptycyzmem rośnie wyraźnie przestrzeń dla emocji, 

które sprzyjają z natury rzeczy nie tyle myśleniu o cierpieniu czy sensie życia, lecz 

kreowaniu potrzeb, pragnień i życzeń136. Człowiek ponowoczesny zdaje się coraz 

wyraźniej odrzucać kartezjańską dewizę: „jestem, bo myślę”, na rzecz „jestem, bo 

czuję”. Głównym jego celem staje się bowiem nie racjonalny namysł nad swoją 

egzystencją, lecz raczej przyjemność, rozkosz, wzbudzanie możliwie silnych emocji137. 

Postępującej deflacji w obszarze aksjologicznym sprzyja również rozpowszechniające 

się przekonanie, że to dobra materialne, jako silnie związane z emocjami, są w stanie 

zaspokajać takie ludzkie potrzeby, jak kontakt emocjonalny, miłość, poczucie 

bezpieczeństwa, uznania i szacunku. Niestety, przyjęcie tego typu aksjologii skazuje ich 

często na życie w cierpieniu, nawet jeśli w różny sposób jest ono skrywane i 

kamuflowane138. Odwoływanie się do instynktów oraz ignorowanie na różne sposoby 

wolnej i świadomej natury osoby sprzyja bez wątpienia wytwarzaniu się nawyku 

konsumpcyjnego stylu życia, i to nawet wtedy, jeśli jest on obiektywnie moralnie 

wątpliwy czy wręcz szkodliwy dla jego fizycznego zdrowia. Doskonale wyraża to 

zjawisko Alexis de Tocqueville, który tak pisze o Amerykanach: „wszędzie znajdują 

powodzenie, ale nie szczęście. Pragnienie dobrobytu stało się u nich niespokojną i 

żarliwą namiętnością, która rośnie w miarę zaspokajania”139.  

Właściwie jawnie hedonistyczny konsumpcjonizm sprawia, że wielu ludzi, 

ogarniętych obsesją dobrej zabawy, nadmiernie koncentruje się na sobie i na tym, aby 

korzystać w „pełni” z wszelkich, przyjemnych dobrodziejstw życia, będąc możliwie 

najbardziej „szczęśliwym”140. Odpoczynek, a wręcz próżnowanie na pokaz, kiedyś 

                                                           
134 Zob. V. Frankl, Nieuświadomiony Bóg…, s. 126. 
135 Zob. Z. Baumann, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s. 70. 
136 Zob. U. Bąk, Konsumpcjonizm jako element postmodernistycznej cywilizacji [w:] Społeczeństwo konsumpcyjne. 

Uwarunkowania społeczne i kulturowe…, s. 83-43; A. Bronk, Filozofować dzisiaj [w:] Filozofia w dobie 

przemian, Poznań 1994, s. 19.  
137 Zob. A. Bronk, Krajobraz postmodernistyczny, „Ethos” 1-2 (1996), s. 20. 
138 Zob.  I. Siudem,  Konsekwencje represji cierpienia…, s. 178. 
139 A. de Tocqeville, O demokracji w Ameryce, t. 1, tł. B. Janicka, M. Król, Kraków 1996, s. 290. 
140 Zob. GEE 108. Por. Z. Bauman, Konsumowanie życia…, s.50-51. 
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zarezerwowane jedynie dla nielicznych elit, dziś stają się czymś powszechnym141. 

Konsumpcjonizm jawi się jako obietnica mało wymagającego i szczęśliwego życia 

w konsumpcji i tylko dzięki konsumpcji. Nie ma przy tym wątpliwości, iż musi to być 

szczęście doznawane najlepiej natychmiast, osiągane tu i teraz, przede wszystkim 

poprzez konsumowanie drogich, dobrych, markowych produktów. Zorientowanie się na 

przyjemność skutkuje tym, że wielu konsumentów nabywa określone produkty nie 

z powodu ich jakiejkolwiek funkcjonalnej wartości, lecz oglądając się raczej na ich 

cechy niematerialne, naznaczone silnie subiektywizmem, a wpływające silnie na 

odczuwanie przyjemności: zapach, smak, czy też estetyczny wygląd. W bogatej ofercie 

dóbr konsumpcyjnych przeważają nie te spełniające prawdziwe i realne potrzeby 

człowieka, lecz raczej te służące zaspokajaniu przyjemności, zwłaszcza mocno 

promowanych przez kulturę masową. O panowanie nad ludzkimi umysłami zdają się 

dziś toczyć ze sobą śmiertelny wręcz bój obiektywna aksjologia i konsumeryzm, 

fundowany na hedonizmie, wyznaczającym przede wszystkim orientację na 

przyjemność. O ile „potrzeba” definiowana jest poprzez naturalne wymagania ludzkiego 

ciała, to pragnienia czy też zwyczajnie zachcianki ograniczają siły społeczne stwarzając 

przestrzeń dla konformizmu i zawiści142.  

W społeczeństwie konsumpcyjnym konieczność doznawania przyjemności staje 

się w praktyce społeczną normą, która obowiązuje niemal wszystkich ludzi, choć często 

oczywiście bezwiednie. Sytuacja ta rodzi poważne implikacje, i to nie tylko dla 

jednostek, ale i dla społeczeństwa. Osiąganie przyjemności na drodze konsumpcji, 

z jednej strony staje się korzyścią, a z drugiej społeczną zasadą, której należy się bez 

dyskusji podporządkować. Wraz z tym jak nawykiem staje się chęć dostosowania się do 

poziomu życia materialnego uważanego za przyzwoity wzrasta uzależnienie jednostki 

od konsumpcji143. W konsekwencji, jak sugestywnie konstatuje Daniel Quinn, ludzi, 

który dotąd egzystowali miliony lat na tej planecie zastępują „zgarniacze”, którzy 

„w ciągu jedynie pięciuset pokoleń doprowadzili wszystko na krawędź katastrofy”144. 

                                                           
141 Zob. E. Haag, Szczęścia i nieszczęścia nie umiemy mierzyć [w:] Kultura masowa, tł. Cz. Miłosz, Warszawa 

2002, s. 67; D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tł. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 

2002, s. 9. 
142 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja…, s. 43; P. Szulich, Tożsamość kulturowa jednostki w społeczeństwie 

konsumpcyjnym [w:] Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe…, s. 72. 
143 Zob. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, tł. J. Frentzel-Zagórska, Warszawa 2008, s. 88.  
144 Zob. D. Quinn, Izmael, tł. K. Majchrzak, Poznań, 1998, s. 228. 
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Zjawisku wzrastania liczby wspomnianych „zgarniaczy” trudno nawet być 

zaskoczonym, skoro mamy dziś do czynienia z tyranią konsumpcyjnego totalitaryzmu, 

choć podawanego czasem w „zaowalowanej” formie. Pod jego presją wielu 

ponowoczesnych ludzi zmienia się w pozbawionych szerszych horyzontów, 

wewnętrznie pustych niewolników uzależnionych od posiadania i doznawania 

przyjemności, niezdolnych wręcz do dostrzegania jakiś wyższych wartości145. 

Stanowiąca jedynie część natury ludzkiej konsumpcja zdominowała dziś, jeśli nie 

wyrugowała takie płaszczyzny jak sztuka, nauka, moralność, a wreszcie religia146. 

Wyznacznikiem statusu człowieka, miernikiem jego życiowego szczęścia staje się 

bowiem coraz częściej jedynie poziom dostępności do konsumpcji147. 

Jak trafnie konstatuje to Z. Bauman konsumpcjonizm „reżimowo naturalne 

ludzkie potrzeby, pragnienia i tęsknoty zamienił w główną siłę napędową 

społeczeństwa”148. Zwracał zresztą na to uwagę już Erich Fromm, pisząc, że w XX 

wieku nie produkuje się już różnych towarów dla konkretnego zaspokojenia 

niezbędnych ludzkich potrzeb, lecz dla abstrakcyjnego celu sprzedaży towaru. Sądzi się 

przy tym, że każdą rzecz, materialną i niematerialną, można uzyskać drogą kupna. 

Widać tu wyraźne przesunięcie akcentu z satysfakcji towarzyszącej aktywności 

twórczej na wartość gotowego produktu. Tracąc źródło prawdziwego szczęścia, a więc 

aktywne przeżywanie chwili bieżącej, wielu ludzi goni za kolejnymi złudzeniami, 

których osiągnięcie ma im dopiero dać szczęście zwanym powodzeniem149. Zakłamując 

ewidentne symptomy cierpienia w ramach hedonistycznego konsumpcjonizmu tworzy 

się nastrój wszechobecnego i permanentnego „karnawału”, pozostawiającego bardzo 

mało przestrzeni na myślenie o tym, co może go zakłócić150.  

Rezygnując z prawdy, ponowoczesność promuje aksjologię ściśle skorelowaną 

ze społeczną praxis czy wręcz po prostu z wymogami tzw. „rynku”151. Pomijanie 

                                                           
145 Zob. E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006, s. 432-433; K. Krzysztofek, Kulturowa 

ścieżka globalizacji [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 2002, s. 107-136. 
146 Zob. M. Jacyno, Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007, s. 56. 
147 Zob. Z. Bauman, Płynne życie, tł. T. Kunz, Kraków 2007, s. 130; S. Lis, Pojęcie konsumpcji w socjologii 

i ekonomii [w:] Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe…., s. 33.  
148 Z. Bauman, Konsumowanie życia…, s. 36. 
149 E. Fromm, Ucieczka od wolności, tł. O., A. Ziemilscy, przedmowa E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 2011, s. 245. 
150 Zob. M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994, s. 8-9. 
151 Zob. CIV 9; P. Czarnecki, Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce [w:] Etyczny wymiar 

odpowiedzialnego biznesu…, s. 71-72. 
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wartości wyższych, etycznych, przy preferowaniu wartości niższych, skutkuje tym, iż 

życie wielu ludzi sprowadza się jedynie do przyjemności, użyteczności i witalności152. 

Znaczna część ponowoczesnych społeczeństw traci wrażliwość na wartości stanowiące 

fundament kształtowania ludzkiej moralności. Wraz z konstruowaniem „kreatywnego” 

sumienia”153 wartości wyższe zdają się raczej stanowić przeszkodę w realizacji 

„marzeń” i „spokojnym” zaspokajaniu „niezbędnych” jak się zdaje potrzeb. Uwidacznia 

się tu ewolucja od tradycyjnego systemu wartości, gdzie dominowały wartości 

materialistyczne służące przetrwaniu, do wartości postmaterialistycznych służących 

ekspresji własnego „ja”, co nie oznacza wcale, że bez pomocy wartości materialnych154. 

Wraz z rozprzestrzenianiem się ideologii konsumpcjonizmu na kolejne obszary życia 

społecznego transferowany jest system wartości, w którym dominują właściwie czysto 

konsumpcyjne. Nie występują one jednak w jakiejś postaci skodyfikowanej czy też 

dogmatycznej, gdyż są zdecydowanie silniej niż z rozumem, związane ze sferą 

emocjonalną. W społeczeństwie konsumpcyjnym status wartości dotąd ważnych 

i obowiązujących, wywodzących się ze społeczeństwa poprzedniego typu, takich m. in., 

jak: bezpieczeństwo, pokój, dobro wspólne, poczucie godności ulega zmianie 

w związku z tym, iż wartości te nie są już wyznacznikami działania ludzi. Znacznie 

wzrosła dziś rola „wartości” ściśle związanych z konsumpcją: samorealizacja, osiąganie 

przyjemności, indywidualistyczny egoizm. Konsumenci dokonując zakupów rzadko 

uwzględniają kwestie etyczne (np. testowanie produktów na zwierzętach, szkodliwy 

wpływ produktów i opakowań na środowisko naturalne, zakupy podróbek, 

wykorzystywanie taniej siły roboczej pracującej w dodatku w karygodnych warunkach) 

nawet jeśli tak deklarują; dobre intencje w tym obszarze raczej w niewielu przypadkach 

przekładają się na faktyczne działania. Nawet jeśli konsumenci mają ambicje, aby 

zmienić rynek i porzucić swoje bezmyślne zachowania nabywcze, to ostatecznie zdają 

się być skutecznie kuszeni i uwodzeni ofertą często bardzo odbiegającą od preferowanej 

nawet przez siebie etyki. Zwrócić trzeba zwłaszcza uwagę na swoistą racjonalizację 

                                                           
152 Zob. W. Patrzałek, Konsumenci jako podmioty w procesie globalizacji [w:] Zachowania podmiotów 

w warunkach globalizacji rynków, red. W. Patrzałek, Warszawa 2010, s. 43. 
153 VS 54. 
154 Zob. M. Miczyńska – Kowalska, Kultura konsumpcyjna…, s. 210.  
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ekonomiczną, czyli strategię konsumentów pragnących uzyskać jak największą korzyść 

ze swoich pieniędzy, niezależnie od swoich przekonań etycznych155. 

Zmiany w systemie wartości konsumpcyjnych analizować można np. na 

interesującym przykładzie trzech stadiów rozwoju dobrobytu w społeczeństwie, który 

zbudował Daniel Yankelovich. Dobrobyt w pierwszej, wstępnej fazie, od końca II 

wojny światowej do lat sześćdziesiątych XX wieku związany był z system wartości, 

który wciąż pozostawał wciąż konserwatywny i tradycyjny, preferując takie wartości 

jak: praca, majątek, rodzina, oszczędzanie, a wreszcie religia. Wraz z drugą fazą, 

trwającą do lat 90-tych XX wieku, w wyniku zmian ekonomicznych, ludzie mogli 

cieszyć się rozszerzeniem życiowych wyborów. Znakiem tego etapu jest właśnie wybór, 

dowartościowanie indywidualnych preferencji, nacisk na autokreację, samorealizację 

i samodoskonalenie. W ramach trzeciej fazy, która rozpoczęła się w latach 90-tych XX-

tego wieku, wraz z nasileniem się kryzysu, bezrobociem, ludzie do konsumpcji zaczęli 

podchodzić selektywnie, racjonalizując nieco zachowania konsumpcyjne156. Doceniając 

słuszność tych stwierdzeń warto skonstatować, iż dotyczą one raczej państw Zachodu, 

gdyż Polska znacznie później weszła w obszar konsumpcjonizmu. Bardzo dynamicznie 

on jednak rośnie, adekwatnie do rozwoju gospodarczego. Pozostaje też dylemat, co po 

kryzysie, w jakim kierunek rozwinie się dziś konsumpcjonizm? 

Uznając wysuwanie prostych prognoz w tej kwestii za trudne, stwierdzić można, 

iż wraz z narastaniem w społeczeństwie konsumpcyjnym potrzeby doznawania wrażeń, 

kształtuje się specyficzne zjawisko estetyzacji życia, przekształcania go w rodzaj dzieła 

sztuki157. Estetyzacja tego typu nie jest obojętna na sferę moralną człowieka, gdyż 

kryteria estetyczne ze swojej natury są ulotne, nietrwałe, warunkowane sytuacyjnie 

i łatwo wymienialne. Wciągnięcie estetyki w przestrzeń życia społecznego, stając się 

narzędziem regulowania międzyludzkich stosunków, stanowi bezpośrednie zagrożenie 

dla moralności, przynajmniej w uniwersalnym jej ujęciu158. Estetyzacja życia przekłada 

                                                           
155 Zob. A. Jasiulewicz, Konsumpcjonizm i dekonsumpcja jako współczesne trendy rynkowe. Zachowania Polskich 

konumentów, „Journal of Agribusiness” (37) 2015, s. 419.  
156 Zob. F. Bylok, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Katowice 

2013, s. 158-159. 
157 Zob. M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego [w:] Postmodernizm. Antologia 

przekładów, Kraków 1998, s. 304-306. 
158 Zob. I. Jeziorski, M. Korzewski, Estetyzacja moralności – instrumentalizacja estetyki. Rzecz o 

aksjonormatywnej przestrzeni świata ponowoczesnego [w:] Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, red. 

A. Maksymowicz, Kraków 2009, s. 52. 
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się również na pragmatyzację świadomości i zachowań moralnych, a także na swego 

rodzaju bezradność w momencie pojawiania się sytuacji moralnie konfliktowych, 

domagających się podjęcia przez nas jakiegoś wyboru159. 

Próbując charakteryzować społeczeństwo konsumentów łatwo dojść do wniosku, 

że odrzucając regulacje normatywne preferuje ono swoiste konsumpcyjne kuszenie, 

demonstrację cudów czy też obietnic nieznanych jeszcze wrażeń. Konsumenci nie chcą 

kierować się normami etycznymi, lecz korzyścią materialną a przynajmniej estetyczną. 

Oceniają świat przez pryzmat możliwości doznawania nowych doznań i możliwości 

odsuwania wszelkiej postaci cierpienia. W wyniku „przewartościowania” wartości 

właściwie jedynym celem ludzkich zabiegów staje się konsumpcja, najlepiej bez 

ograniczeń i jakichkolwiek rozterek sumienia czy ducha. W gwałtownie przeobrażającej 

się rzeczywistości, gdzie wszystko niemal jest na sprzedaż, nie dojdzie zapewne do 

zupełnego upadku wartości, gdyż wiązałoby się to z zanikiem relacji międzyludzkich 

i fikcyjnością umów społecznych. Możliwa jest jednak ich postępująca destabilizacja. 

Nie ma potrzeby prowadzić skomplikowanych analiz, żeby zauważyć, że w ramach tej 

nowej aksjologii zasadniczą antywartością jest cierpienie i śmierć. Nic tak nie psuje 

komfortu psychicznego szczęśliwych konsumentów jak pojawiające się w ich raju 

cierpienie i homo patiens. Boleśnie bowiem uświadamia im kruchość ich nadziei. Do 

niczego nie jest zaś im to potrzebne.  

 

1.4.  

SYMPTOMY LAICYZACJI I SEKALARYZACJI 

 

Za szczególnie ewidentny wyznacznik pluralistycznej ponowoczesności, mający 

znaczny wpływ na sposób funkcjonowania ponowoczesnego człowieka, oczywiście nie 

tylko tego doznającego aktualnie cierpienia, uznać trzeba postępującą laicyzację 

(sekularyzację) współczesnych społeczeństw160. Zgodzić się należy z hierarchą 

katolickim Walterem Kasperem, który w potężnej przepaści między wiarą a kulturą 

                                                           
159 Zob. Z. Bauman, Konsumując życie [w:] Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. 

Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2005, s. 32. 
160 Zob. P. L. Berger, B. Berger, H. Kellner, Bezdomny umysł [w:] Zjawisko wspólnoty. Wybór tekstów, Warszawa 

1989, s. 499. 
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nowoczesną dostrzega ogromny dramat naszej epoki161. Przepaść ta implikuje 

kształtowanie się rzeczywistości, która w dużej swojej części pozbawiona jest odniesień 

religijnych. Tradycja klasyczna, preferującą konwergencję filozofii starożytnej i religii 

chrześcijańskiej, wyposażająca człowieka w zespół idei etycznych, przestaje być dla 

cywilizacji zachodniej ważnym źródłem inspiracji i wezwaniem do ciągłej odnowy. 

Odrzucający tę tradycję J. Habermas nie waha się twierdzić, że związek wiary z 

rozumem należy już po prostu do prehistorii. Nie do końca zresztą wiadomo o jaki 

rozum temu myślicielowi chodzi, skoro uznał, że nie tylko etyka klasyczna już dawno 

straciła swoją aktualność ale i tradycja filozoficzna. Wyraża bowiem nadzieję, że 

dopiero proces dehelenizacji umożliwił modernistyczne, laickie samozrozumienie162. 

Ponowoczesny człowiek coraz mocniej kuszony jest ateizmem, który obiecuje mu 

samowystarczalność i możliwość autokreacji wraz ze swoiście rozumianym 

samozbawieniem163. Z ateizmem tym, często skorelowanym z nihilizmem, wiąże się 

także przemożna chęć negacji wszelkich, a zwłaszcza ostatecznych, podstaw istnienia 

bytu i jego kwantyfikacji, z Bogiem na czele. Wraz ze śmiercią Boga nie ma żadnych 

prawomocnych podstaw ostatecznych, na których można by się oprzeć, żadnego 

niepodważalnego i obiektywnego kryterium sensu życia i sensu istnienia świata. Warto 

w tym miejscu zauważyć, że korzenie tej negacji Boga sięgają jeszcze początków 

nowożytności, a źródeł zamykania miejsca w świecie dla Niego doszukiwać się można 

jeszcze w myśli Kartezjusza. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę już B. Pascal, gdy 

pisał, że Kartezjusz „rad by był chętnie w całej swej filozofii obejść się bez Boga, ale 

nie mógł się powstrzymać od tego, iż kazał mu dać szczutka, aby wprawić świat w ruch; 

po czym już mu Bóg na nic niepotrzebny”164. Docenić trzeba tę przenikliwość Pascala, 

który jako jeden z pierwszych myślicieli zdał sobie sprawę z tego czym jest filozofia 

kartezjańska. Dostrzegł, że na zawsze zmieniło się wtedy postrzeganie świata i miejsca 

w nim Boga. Kartezjusz mógł twierdzić, pisze Kołakowski, że swoimi dowodami 

wspiera wiarę chrześcijańską, liczył też na wsparcie teologów i wręcz starał się o dobre 

                                                           
161 Zob. W. Kasper, Postmoderne Dogmatik? Zu einer neueren nordamerikanischen Grundlagendiskussion, 

„Communio” 19 (1990), s. 298-306. 
162 Zob. J. Habermas, An Awareness of What is Missing. Faith et Reason in a Post-Seculare Age, Cambridge 2010, 

s. 22, 73. 
163 Zob. J. Trzópek, Ciało [w:] Zdrowie i choroba, red. M. Brachowicz, A. Tylikowska, Lublin – Nowy Sącz 2011, 

s. 30. 
164 Pascal, Myśli…, s. 110.  
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relacje z nimi. Skutkiem jego filozofii było jednak powolne i długotrwałe trzęsienie 

ziemi, które całkowicie odmieniło kulturę europejską w duchu przeciwnych tradycji165. 

Antyreligijne nastroje narastające w XVIII i XIX wieku dobrze opisywał już 

Thomas Carlyle, gdy porównując średniowiecze z wiekiem pary i magnetyzmu, pisał: 

„zamknęliśmy nasze oczy na wieczyste substancje i otwarliśmy je na cienie i pozory 

rzeczy. […] Nie ma już dla nas żadnego Boga”166. Jak zauważa J. Życiński, te same 

zdania przytaczał także młody Fryderyk Engels już w 1844 roku, A. C. Swinburn 

sformułował mocno prowokacyjną tezę o wyższości dzieł Johna Stuarta Milla nad 

Biblią, proponując, żeby Te Deum laudamus szybko zastąpić Te hominem laudamus167. 

Tę samą perspektywę ideologiczną prezentował Karol Liebeknecht, mówiąc na 

pogrzebie Karola Marksa, że to Bóg umarł, a Karol Marks jest nieśmiertelny168. 

Odwołując się też do Freuda i Marksa sądził on, że Bóg, a wraz z nim religia i religijność 

skazane są na wymarcie w miarę wzrostu wiedzy i postępu nauki169.  

Ważną, inspirującą intelektualnie rolę w zanegowaniu religii, odegrała i wciąż 

odgrywa Nietzscheańska wieść o śmierci Boga170. „Oszalały człowiek zapalił w 

południe swą latarnię, wybiegł na targ i wołał, że szuka Boga. A gdy okazało się, że 

otaczają go ci, którzy w Boga już nie wierzą, zawołał: „Bóg umarł! Bóg nie żyje! 

Myśmy go zabili”171. Po kilkunastu już dziesiątkach lat od wystąpienia Nietzschego cały 

obszar tego, co dotąd uznawano za sferę sacrum, staje się dziś zbywane milczeniem, 

pomijane, albo po prostu wprost odrzucane172. Pomimo tego, że stracił właściwie swoje 

wpływy polityczne marksizm, przypisujący religii odpowiedzialność za irracjonalność 

i przesuwanie ludzkich marzeń o szczęście w wyimaginowane „zaświaty”, to nie znikły 

bynajmniej postulaty „uwolnienia” człowieka od alienującej go religii i jej mniej czy 

bardziej rzekomych wpływów politycznych173. Jako nazbyt konserwatywna, a w 

                                                           
165 L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 25-27. 
166 Cyt. za J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 30.  
167 Cyt. za J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 30. 
168 Cyt. za J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 30.  
169 Zob. A. Nowak, Homo religiosus…, s. 73. 
170 Zob. M. Heidegger, Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”, tł. J. Gierasimiuk, [w:] M. Heidegger, Drogi lasu, 

tł. J. Gierasimiuk, Warszawa, 1997, s. 177; M. Lipowicz, Czy „śmierć Boga” jest „śmiercią społeczeństwa”? 

Próba połączenia wybranych aspektów filozofii Fryderyka Nietzschego z filozofią i socjologią Georga Simmla, 

„Diametros” 37 (2013), s. 86. 
171 F. Nietzsche, Wiedza radosna, tł. L. Staff, Warszawa 1907, s. 287.  
172 Zob. G. Marcel, Mądrość i poczucie sacrum, tł. K. Chodacki, P. Chołda, Kraków 2011, s. 54. 
173 Zob. SpS 17; L. J. Elders, Filozofia Boga, tł. M. Kliszek, T. Kuczyński, Warszawa 1992, s. 57. 
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dodatku nudna i „nie zdolna” do zmian religia oraz związane z nią instytucje kościelne 

są w ponowoczesności wyraźnie kontestowane174.  

Dokonująca się na naszych oczach sekularyzacja zdaje się przebiegać w trzech 

etapach: dechrystianizacji, deteologizacji a wreszcie ostatecznej desakralizacji, 

całkowitego odrzucenia odniesienia do transcendencji175. Stanowi ona ważną cechą 

ponowoczesnych społeczeństw, oznaczając przejście od kontekstu społecznego, w 

którym wiara religijna była czymś oczywistym, do sytuacji, w której jest jedynie jedną 

z wielu opcji. Religia staje się sprawą prywatną, a wręcz reliktem przywoływanym 

„intuicyjnie” czy „tradycyjnie” jedynie w przełomowych bądź też trudnych chwilach 

życia, jak choćby cierpienie176. Wraz ze sekularyzacją i przesuwaniem się horyzontu 

sensu coraz wyraźniej ze sfery transcendencji do sfery immanencji, z Boga na człowieka 

czy na społeczność narasta już nawet nie tyle ateizm, co bezideowa obojętność na Boga. 

Zobojętnienie religijne skorelowane z brakiem praktycznego odniesienia do Boga uznać 

można za zjawisko nie mniej niepokojące i destruktywne niż jawny ateizm177.  

Konsekwencją tej ukrytej formy ateizmu jest w pierwszym rzędzie odrzucenie 

moralności chrześcijańskiej. Preferowane w jej obrębie cnoty, związane zresztą ściśle 

z postrzeganiem cierpienia: pokuta, umartwianie ciała, czy też wyrzeczenie, uznaje się 

za pożyteczne w życiu codziennym jedynie dla fanatyków religii178. W społeczeństwie 

zlaicyzowanym człowiek zmuszony jest prezentować wobec społeczeństwa postawę 

redukcyjną, co do przeżywanego przez siebie odczucia sacrum. Preferowane przez 

niego wartości, normy, czy przekonania mają więc szansę na akceptację tylko wtedy, 

gdy nie stoją w sprzeczności z ideą świeckości i neutralności światopoglądowej179. 

Znaczna część ponowoczesnych społeczeństw zdaje się zresztą nie odczuwać potrzeby 

istnienia Boga i modlitwy. Zwłaszcza w rozwiniętych ekonomicznie krajach liczy się 

raczej na pomoc i wsparcie ze strony nauki, techniki, medycyny i psychologii180.  

                                                           
174 Zob. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tł. S. Amsterdamski, Warszawa 1998, s. 25. 
175 Zob. V. Possenti, Zarys filozofii politycznej. Społeczeństwa liberalne na rozdrożu, tł. A. Figiel, Lublin 2012, s. 

295-296. 
176 Zob. A. Zduniak, Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii, Kraków 2006, s. 187-199. 
177 Zob. J. Mariański, Sens życia. Wartości. Religia…, s. 175. 
178 Zob. M. Jakubiak, Religia jako moralność sztuczna, „Analiza i Egzystencja” 22 (2013), s. 208-209. 
179 Zob. K. Pilarz, Sekularyzacja sacrum i jej konsekwencje pastoralno-wychowawcze, „Teologia i Człowiek” 28 

(2014), s. 16. 
180 Zob. L. Kołakowski, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999, s. 384-385; F. Bargieł, Niektóre źródła 

współczesnego ateizmu [w:] Ateizm oraz irreligia i sekularyzacja, red. F. Adamski, Kraków 2011, s. 262. 
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Nawet jeśli religijny światopogląd stanowi w pewnej części społeczeństw nadal 

istotny element życia, to jego przesłanie jest w dużym stopniu zsekularyzowane i 

sprowadza się w pierwszym rzędzie do powinności pomnażania bogactwa z nadzieją, iż 

jest ono znakiem przychylności Boga181. Rosnący zaś pluralizm społeczno-kulturowy 

sprawia, że katolicyzm, tak jak inne Kościoły, traci dziś status oczywistości kulturowej, 

stając się czymś fakultatywnym. Zmuszone działać na „wolnym rynku” różnych ofert 

dotyczących sensu życia nie mają już uprawnień do kierowania całymi 

społeczeństwami182. W ramach dyferencjacji społecznej, Kościoły, w tym i katolicki, 

tracą coraz szybciej swój potencjał normotwórczy, sankcjonujący i kontrolny, przestając 

zarazem mieć charakter instytucji społecznej. Z instytucji „łaski”, jak pisze J. Mariański, 

stają się przede wszystkim rytualnymi i społeczno-kościelnymi „przedsiębiorstwami 

usług”, zaspokajając zarówno specyficzne, jak i niespecyficzne potrzeby religijne. 

Trudno też uniknąć wrażenia, że nawet wielu chrześcijan prezentuje dziś mocno 

„schizofreniczną” i selektywną religijność, zwłaszcza w aspekcie aksjologicznym183. 

Kryzys europejskiego chrześcijaństwa nie jest wyłącznie kryzysem tej tylko 

religii. Również wszystkie inne Kościoły, jak pisze obrazowo J. Metz, stoją dziś jak 

ogołocone liście z drzew w naszym postmodernistycznym krajobrazie184. Przyczyną 

tego stanu rzeczy są z pewnością i same Kościoły, ich indolencja oraz wewnętrzny 

kryzys, ale zjawisko to ma jednak znacznie głębsze przyczyny. Mówić można o 

zjawisku kryzysu Boga, który nie ma charakteru prowincjonalnego czy konfesyjnego i 

dotyczy wręcz całej ludzkości. Genezy tego kryzysu nie jest w dodatku łatwo odszukać, 

skoro zanurzony jest on w atmosferę zasadniczo przyjazną religii. Trudno przeoczyć, że 

w dobie tego kryzysu czymś banalnym stał się choćby ateizm, przez wieki toczący z 

religią spory o istnienie Boga. Spór o transcendencję zdaje się zmierzać ku końcowi, a 

zaświaty ostatecznie zanikają na horyzoncie konsumpcyjnego nieba.  

Symptomy zmierzchu dotąd dominujących religii nie budzą niepokoju takich 

myślicieli jak J. Habermas, który w nowej formie podejmuje oświeceniowe roszczenia 

                                                           
181 Zob. A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1-2 (1996), s. 66. 
182 Zob. J. Mariański, S. A. Wargacki, Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, „Uniwersyteckie 

czasopismo socjologiczne KUL” 17 (2016), s. 7. 
183 Zob. J. Mariański, Nowa religijność we współczesnym świecie – megatrend czy megaflop? [w:] 

Religioznawstwo polskie w XXI wieku, red. Z. Stachowski, Tyczyn 2005, s. 119-120. 
184 Zob. J. Metz, Teologia wobec cierpienia, tł. J. Zychowicz, Kraków 2008, s. 661. 
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wyzwolenia człowieka z religijnych dogmatów i ograniczeń. Zajmując krytyczne 

stanowisko względem postmodernizmu próbuje on mobilizować modernistyczny rozum 

przeciwko defetyzmowi. Uważa więc, że sensowne religie muszą uznać autorytet 

rozumu, opartego o badania naukowe i egalitaryzm w prawie i moralności, choć laicki 

rozum nie może być sędzią prawd religijnych. Zasadniczą kwestią jest tworzenie 

osłabiającej religię kultury świeckiej, która opierać się będzie na racjonalności 

instrumentalnej oraz indywidualizmie i koncentrować na realizacji celów doraźnych. 

Habermas nie lamentuje nad utratą religii, uznając ją za obcą i zbędną z punktu widzenia 

bliskiego mu modernizmu, żałuje jednak wynikającej z niej jedności świata i 

solidarności międzyludzkiej. To właśnie ich odbudowie ma służyć jego teoria działania 

komunikatywnego, gdzie celem nie jest jakaś uniwersalna prawda, lecz tak pożądane 

intersubiektywne porozumienie185. 

Najważniejszym stymulantem procesów laicyzacyjnych, podobnie jak i w 

przypadku kryzysu więzi społecznych czy chaosu moralnego, jak to opisywano w 

poprzednich paragrafach, odgrywa dziś ideologia konsumeryzmu. Spłaszczając sferę 

światopoglądową, czyni ona bowiem wartością nadrzędną i autoteliczną konsumpcję 

jako taką. Tego typu pozbawiony granic konsumpcjonizm wprost grozi ludziom 

ponowoczesnym czymś w rodzaju „anoreksji” duszy186. Ideologia konsumpcjonizmu, 

jak pisze A. Szahaj „wysusza” niejako sferę światopoglądową nie tylko z wszelkich 

odniesień do tego, co transcendentne, ale także i z tego, co wykracza w jakikolwiek 

sposób poza sferę bezpośredniego i szybkiego zaspokojania wciąż nowych potrzeb 

wytwarzanych przez podparty reklamą rynek187. Laicyzacja tego typu szczególnie 

mocno uwidacznia się w społeczeństwach pozostających na tzw. dorobku, w których 

formalnym deklaracjom wiary towarzyszy proces faktycznego zastępowania jej 

ideologią konsumeryzmu, jej normami i wartościami. 

Nie przypadkowo kupowanie porównuje się dziś do sakralnych rytuałów, 

a centra handlowe, jako miejsca masowego i nieograniczonego wprost konsumowania, 

                                                           
185 Zob. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tł. M. Łukasiewicz, Kraków 2000, s. 26-31; W. J. 

Korab-Karpowicz, Religia, rozum i to, co zostało utracone: dyskusja z Jürgenem Habermasem, „Wrocławskie 

Studia Erazmiańskie” 5 (2011), s. 178-179. 
186 Zob. C. Lowney, Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat, tł. Ł. Malczak, Kraków 2014, s. 57.   
187 Zob. A. Szahaj, Ponowoczesność i postmodernizm a religia [w:] Religioznawstwo polskie w XXI wieku, red. Z. 

Stachowski, Tyczyn 2005, s. 50-51. 
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zdają się coraz częściej zastępować świątynie. Ogromne galerie handlowe, tak jak 

kiedyś świątynie religijne, przyciągają dziś klientów swoją magicznością, a atmosfera 

panująca podczas „rytuału konsumpcji” zbliżona jest do tej, która ma miejsce w kościele 

podczas nabożeństwa. „Religia konsumpcji” bazuje na „cudownych” właściwościach 

handlowych galerii, pełnych fontann, egzotycznej roślinności, czy też nawet swoistego 

„kalendarza liturgicznego” wyznaczającego święta, przed którymi wręcz musi się robić 

zakupy188. Wraz z hedonistycznym konsumpcjonizmem zanika duchowy sens niemal 

wszystkich świąt religijnych, a najbardziej chyba Bożego Narodzenia, stającego się już 

tylko komercyjną okazją do zakupów i wymiany darów189. Tego typu nowa parareligia 

nie kieruje już bowiem człowieka ku egzystencjalnym zakazom, lecz wprost przeciwnie, 

negując ich istnienie, odwołuje się nieustannej zabawy i beztroski190. Tę toczącą się na 

naszych oczach redukcję wymiaru sakralnego w ponowoczesności bardzo obrazowo i 

przekonująco zarazem opisuje J. Baudrillard: „Tak jak społeczeństwo średniowiecza 

znajdowało oparcie dla swojej równowagi zarówno w Bogu, jak i w Diable, tak nasze 

opiera się na konsumpcji i jej jednoczesnym potępieniu. Wokół pojęcia diabła mogły 

przynajmniej tworzyć się herezje i sekty czarnej magii. Praktykowana przez nas magia 

jest biała, a w świecie dobrobytu nie ma już miejsca na herezje”191. 

Pomimo przemian dotykających roli Kościołów nie znaczy to wcale, że w 

procesie dyferencjacji i modernizacji społecznej religia zupełnie zniknie z życia 

publicznego i z całego skomplikowanego procesu socjalizacji. Pluralizm kultur i religii 

skutkuje jednak obojętnością względem przedmiotu ludzkich wierzeń i całego aparatu 

instytucjonalnego. Ponowoczesny człowiek chce samodzielnie nadawać sens swojej 

egzystencji, tworząc religię „osobistego projektu”, pozakościelną i subiektywną192. Na 

skutek urbanizacji, industrializacji, czy też mobilności, konstytuuje się modernistyczna 

                                                           
188 Zob. M. Dziura, Świątynie konsumpcji. Implozja granic [w:] Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania 

społeczne i kulturowe…, s. 176. 
189 Benedykt XVI, Trzeba oczyścić Boże Narodzenie z naleciałości konsumpcjonizmu, 17 XII 2008 — Audiencja 

generalna w Auli Pawła VI, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_17122008.html, 11 

X 2019.  
190 Zob. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001, s. 23. 
191 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne…, s. 275. Por. B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2001, 

s. 75. 
192 Zob. L. Dyczewski, Tożsamość religijna [w:] Tożsamość religijna w nowoczesności, red. L. Dyczewski, K. 

Jurek, Lublin 2015, s. 26; T. Luckmann, Niewidzialna religia: problem religii we współczesnym społeczeństwie, 

tł. L. Bluszcz, Kraków 1996, s. 39-40; K. Dobbelaere, Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy, tł. R. Babińska, 

Kraków, s. 55. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_17122008.html
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religia niedogmatyczna, niewidzialna, często skombinowana z quasi-naukowymi bądź 

mistycznymi koncepcjami, typu New Age, gdzie Boga pojmuje się jako rzeczywistość 

raczej immanentną niż transcendentną193. Celem wpływowej, choć i trudnej do 

zdefiniowania ideologii New Age, jest zbudowanie nowej religijności oraz na jej bazie 

nowego człowieka. Człowiek ten nie potrzebuje już pośredników w kontaktach z 

bóstwem, gdyż sam w sobie posiada taką umiejętność. Boskość w tym kontekście staje 

się rezultatem dochodzenia do własnej doskonałości człowieka, który powinien odkryć 

w sobie takie atrybuty jak: poczucie jedności z przyrodą, wprost nieograniczone 

możliwości psychiki, możliwość komunikowania się ze światem duchów194. 

Adekwatnie do wzrastającego znaczenia osobistego doświadczenia religijnego 

zwiększa się zainteresowanie parareligią i parapsychologią195. Jak w wywiadzie z P. 

Seewaldem zauważył kard. J. Ratzinger, człowiek chciałby dziś wyznawać jakąś religię, 

np. ezoteryczną, niezobowiązującą do niczego, odrzuca jednak istnienie osobowego 

Boga komunikującego się z człowiekiem, stawiającego mu konkretne wymagania i 

wreszcie osądzającego go. Człowiek nie chce jednak całkiem wyzbyć się poczucia 

obcowania z czymś zupełnie innym od wszystkiego, specyficznej sfery, jaką niesie ze 

sobą religia196. Trudno też pominąć, że ponowoczesna religia dopuszcza łączenie ze 

sobą właściwie wszelkich, nawet bardzo od siebie odległych kultur i tradycji: 

chrześcijaństwa, buddyzmu, religii indiańskich, a nawet rytów pogańskich. 

Warto przy tym podkreślić, że procesom sekularyzacyjnym towarzyszą nadzieje 

na stworzenie nowej wieży Babel, wznoszącej się ku gwiazdom i nie zagrażającej już 

żadnemu Bogu197. Nawet jeśli wcześniej czczone świętości zdegradowano dziś i 

zdewastowano, to cokoły nie pozostały puste, bo nie mogły takimi pozostać. 

Umieszczono na nich nowe świętości, jedność zastępując wielością, podobieństwo – 

                                                           
193 Zob. EIE 10; J. Mariański, S. A. Wargacki, Płynne sacrum…, s. 15. 
194 Zob. B. Kostrubiec, Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin 

2004, s. 57. 
195 Zob. J. Babiński, Irreligia, Pelplin 2010, s. 5-12. 
196 Zob. P. Seewald, Bóg i świat, wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem 

rozmawia Peter Seewald, tł. G. Sowiński, Kraków 2001, s. 62. 
197 Zob. R. Blackford, U. Schuklenk, Dlaczego jesteśmy ateistami, tł. O. Waśkiewicz, W. Marcysiak, Warszawa 

2011, s. 338. 
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różnicą, unifikację – różnorodnością, pewność – ambiwalencją, absolutność wartości – 

relatywizmem, porządek – chaosem, a kult jedności kultem pluralizmu198. 

Na bazie najwyższej zasady homo homini Deus est199 kształtuje się też coś w 

rodzaju humanizmu transcendentalnego, który zanegował wprawdzie Boga i religię, 

lecz nie pozwala sprowadzić człowieka do poziomu zwierzęcego. Dostrzegając jego 

godność i wyjątkowość uznaje  się w jego obrębie, że to człowiek jest bogiem tego 

świata, tym, który  ma moc wskazywać na to, co w świecie jest wartościowe i ważne200. 

Postmodernizm zdaje się też akceptować religię adekwatną do konsumpcjonizmu, a 

więc spełniającą funkcje terapeutyczne, podejmującą akcje charytatywne, a wreszcie 

dającą ludziom potrzebne im przeżycia, z poczuciem bezpieczeństwa na czele. Religia 

ta winna jednak, jak się uważa, unikać wymiaru wertykalnego, skierowanego ku Bogu 

(zwłaszcza objawiającemu obiektywne prawo moralne), funkcjonując w płaszczyźnie 

horyzontalno-doczesnej. Jeśli Bóg, a co za tym idzie, religia, miałyby istnieć, to jedynie 

w tym celu, aby służyć człowiekowi, dostarczać mu radosnych przeżyć, stanowić źródło 

pociechy, zwłaszcza oczywiście w obszarze fizyczności. W tym kontekście za fałszywą 

uznaje się religię stawiającą większe wymagania moralne, a zwłaszcza taką, która 

domaga się opanowania instynktów, ofiarności czy wyrzeczenia. W ironicznym Credo, 

angielski poeta S. Turner tak pisze o religii i ponowoczesnym człowieku: „Wierzy, że 

wszystkie religie są w zasadzie takie same, ponieważ wszystkie wierzą w miłość i 

dobroć, a różnią się jedynie takimi drobiazgami, jak: stworzenie świata, grzech, niebo, 

piekło, Bóg i zbawienie. Wierzy w to, że po śmierci jest tylko nicość, a jeśliby tam 

jednak coś było, to bez wątpienia będzie to niebo dla wszystkich; no, może z wyjątkiem 

Hitlera, Stalina i Dżingis-chana (…) Wierzy w końcu głęboko w to, że nie ma żadnej 

prawdy absolutnej – z wyjątkiem prawdy, że „nie ma absolutnej prawdy”201. 

Jeśli przemiany ponowoczesne z punktu widzenia chrześcijaństwa grożą 

pogaństwem, to nie wolno zapominać o tym, że poganie wyznawali przecież politeizm. 

Nie mogąc sobie poradzić z tym, że nowe pogaństwo, odległe od archaicznego, 

                                                           
198 Zob. Z. Bauman, Czy istnieje postmodernistyczna socjologia?, Warszawa 2006, s. 7-15; B. Włodarska, 

Postmodernistyczny obraz współczesnego menedżera, „Zarządzanie i Finanse” 1 (2013), s. 598. 
199 L. Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, tł. A. Landman, Warszawa 1959, s. 435. 
200 Zob. J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość, „Przegląd Religioznawczy” 2 (2012), 

s. 25; L. Ferry, Człowiek – Bóg czyli o sensie życia, tł. A. i H. Miś, Warszawa 1998, s. 164. 
201 S. Wielgus, Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie, 

„Warszawskie Studia Teologiczne” 16 (2003), s. 8-10. 
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ewidentnie zatrzymuje człowieka w teraźniejszości, chrześcijaństwo próbuje nierzadko 

uciekać w fundamentalizm, sądząc przy tym, że „otwarty świat” niesie ze sobą dla religii 

jedynie straty i zagrożenia. Sądzi się w jego obrębie, że religia musi dziś ludziom 

zabraniać pytać i szukać, z góry uznając siebie za pełnię objawienia, prawdy i sensu. W 

wyniku takiego podejścia, nawet jeśli doraźnie może ono być skuteczne dla przetrwania 

instytucji religijnych, to samej religii zagraża utratą kontaktu z obecną sytuacją świata, 

kultury, historii. Złym wyborem dokonywanym w obrębie chrześcijaństwa jest również 

przesuwanie się w stronę moralistyki. Doświadczenie religijne redukowane może być 

bowiem wtedy jedynie do zaleceń w obszarze właściwego zachowania. Sytuacja, w 

której chrześcijaństwo degraduje się do zbioru norm ludzkiego postępowania sprawia, 

że jest ono wprawdzie w stanie porządkować sobie w jakimś stopniu sferę relacji 

międzyludzkich, lecz nie niesie już ze sobą poważnej czy adekwatnej odpowiedzi na 

pytania o sens, zwłaszcza cierpienia i śmierci. W ten sposób pokazuje zaś ono właściwie 

swoją zupełną zbędność w kulturze. Można przecież być dobrym człowiekiem nie tylko 

jako chrześcijanin, lecz jako buddysta, kantysta, czy po prostu ateista202. 

Opisując kryzys religii w ponowoczesnych społeczeństwach wspomnieć trzeba 

jednak także, że paralelnie do procesów sekularyzacji obserwuje się dziś odrodzenie 

ruchów religijnych, np. w postaci ruchów ewangelikalnych w Stanach Zjednoczonych i 

w Ameryce Południowej. Religia nie tyle więc umiera, ile pozostaje w ustawicznym 

ruchu, przybiera rozmaite formy, adaptując się do wymogów ponowoczesności. W 

sekularyzacji i desekularyzacji trzeba więc widzieć wręcz etapy tego samego 

dynamicznego procesu przekształceń religii203. W płynnej ponowoczesności religia 

i sacrum zdają się jednak coraz swobodniej dryfować, różniąc się zasadniczo od 

wcześniejszych swych postaci, zakotwiczonych w instytucjach kościelnych204. 

L. Kołakowski, krytycznie odnosząc się jeszcze w latach 70-tych XX wieku do 

przewidywań odnośnie postępującej sekularyzacji europejskiej kultury proponuje 

interesującą analizę pojęcia „sacrum”. Zwracając uwagę na to, że religie zakładają, 

                                                           
202 Zob. M. Szulakiewicz, Powrót i spotkanie religii a przyszłość chrześcijaństwa [w:] Rozumieć cierpienie? Wokół 

myśli Jana Pawła II…, s. 213-214. 
203 Zob. D. Krok, Psychologiczna koncepcja poszukiwania sacrum w religijności i duchowości. „Analecta 

Cracoviensia” 44 (2012), s. 39–53; B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 54. 
204 Zob. S. Obirek, Religie w USA, czyli o płynnej religijności [w:] Ameryka. Kultura, red. T. Płudowski, Toruń 

2008, s. 237–256. 
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ukrywając to, instrumentalny charakter sacrum, stwierdza, że pytania o jego rolę w 

kulturze ma głęboko filozoficzny charakter. Stawia przy tym tezę, że uwiąd sacrum we 

współczesnej kulturze przyczynia się do pogłębiania jej kryzysu. Sacrum stanowi 

bowiem, a raczej stanowiło, posiadając specyficzny, pozapercepcyjny sens, ważny znak 

kulturowy, konserwując i stabilizując nie tylko strukturę symboliczną, ale i społeczną. 

Wraz z zanikaniem tego czynnika kultura wchodzi w czas do zapaści, której przejawem 

jest rozmycie podstawowych nawet dychotomii czy też opozycji pojęciowych. Zanika 

bowiem jasne odróżnienie pomiędzy wojną i pokojem, suwerennością i niewolą, 

równością i despotyzmem, katem i ofiarą, kobietą i mężczyzną, zbrodnią i 

bohaterstwem, lewicą i prawicą, rozumem i obłędem, sztuką i błazeństwem, wiedzą i 

ignorancją205. W sacrum L. Kołakowski widzi siłę działającą na rzecz struktury, 

przeciwstawiającą się utopijnym nadziejom na jakieś samodoskonalenie się człowieka, 

nadającą właściwy ciężar różnicy pomiędzy złem i dobrem. Zupełne wyeliminowanie 

sensu sakralnego z obszaru kultury stanowi dla Kołakowskiego pozbawienie jej sensu 

tout court. W sferze relacji społecznych prowadzi zaś do despotyzmu i przemocy, 

skazując w konsekwencji człowieka na egzystencję godną pogardy. Nie będąc 

człowiekiem religijnym L. Kołakowski jednoznacznie odrzuca argumenty 

oświeceniowej krytyki religii prowadzące go jej dyskredytacji206. W swoich 

rozważaniach przekonuje też, iż czymś oczywistym jest istnienie silnego napięcia 

pomiędzy sacrum i profanum. Można więc próbować znieść to napięcie, usuwając 

sacrum, gdyż profanum daje się usunąć przez sacrum tylko w taki sposób, który zabija 

sacrum. Piekielna dialektyka działa tu jednak w dwie strony. W miarę usuwania sacrum, 

czyli wraz z tym jak postępuje sekularyzacja, jego cechy w naturalny sposób przypisują 

sobie cele świeckie. Kiedy słabnie wpływ Kościoła jest on zastępowany utopiami lub 

ziemskimi fantazjami, a obietnice zbawienia i doczesnego szczęścia w tak samo 

naturalny sposób wytwarzają nakazy nie tylko najwyższe, ale i absolutne. Zupełna 

eliminacja sfery  świętości, która na szczęście nie jest możliwa, skutkowałaby 

przypisaniem wszystkiemu pseudosakralnego aspektu, powszechną pseudosakralizacją, 

                                                           
205 L. Kołakowski, Odwet sacrum w kulturze świeckiej [w:] tenże, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, 

Londyn 1984, s. 171. 
206 Zob. J. Gomułka, Ponowoczesność jako kryzys. Filozofia kultury Stanisława Lema [w:] Społeczeństwo 

ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności, red. K. Cikała-Kaszowska, W. Zieliński, Kraków 2016, s. 56. 
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i to w formie totalitarnej. Totalitaryzm jest zaś całkowitą sekularyzacją, która swoją 

kulminację osiąga w przeniesieniu tego, co absolutne, na sferę profanum. Pojawia się tu 

więc karykaturalna imitacja wiecznego zbawienia. Próba usunięcia profanum ulega zaś 

analogicznej metamorfozie w kierunku przeciwnym. Eliminacja sacrum oznacza nic 

innego niż podporządkowanie znaczeniu i wartościom sacrum wszystkich aspektów 

życia doczesnego. W konsekwencji tego doszłoby do ustanowienia ideału 

teokratycznego. W takich warunkach nic, żadna aktywność, żadna emocja czy też myśl, 

nie jest obojętna z punktu widzenia wieczności. Wtedy jednak nic nie jest prawdziwe 

ani rzeczywiste w doczesności. Wszystkie przejawy życia, których doświadczamy stają 

się tylko pozorami, złudzeniami, a w groteskowej formie realizuje się jedność 

przeciwieństw. Zniesione sacrum przechodzi bowiem swoistą pseudomorfozę i wciela 

się w tyrańskie idole. Zniesione zaś profanum zdobywa panowanie nad tymi, którzy je 

niszczyli, czyniąc z nich swoje sługi. Rezultaty są zaskakująco podobne: dyktatura 

pozorów: sacrum oraz profanum nie dają się unicestwić, jako że obydwa są rzeczywiste, 

czyli nieuniknione. Można wprawdzie i jedno i drugie obezwładnić czy też zakazać im 

wyrazu. Przemienić jednak to, co rzeczywiste w nicość jest dla człowieka tak samo 

niemożliwe jak stworzyć coś ex nihilo. Trzeba, konkluduje Kołakowski, pamiętać o tym, 

że Jezus nie nawoływał wcale do jakiejś tyranii sacrum. Oczekiwał wprawdzie 

eschatonu, nie głosił jednak nierzeczywistości tego, co rzeczywiste. Nie mówił też, że 

profanum jest ze swojej istoty złe. Pozostawił je na swoim miejscu: lilie, pożywienie, 

przyodziewek. Wymaga, abyśmy nie byli nigdy więźniami dóbr ziemskich, lecz wcale 

nie potępia ich. W przeciwnym razie musiałby bowiem potępić samego siebie207.      

Ponowoczesny ateizm suponuje, że lepszy świat jest możliwy i do jego realizacji 

nie potrzebujemy wcale religii, lecz ludzi gotowych działać w imię wolności i szczęścia 

ludzkości. Dzięki temu, że nie ma już Boga, to każdy człowiek może w większym 

stopniu dbać o wzrost społecznego dobrobytu i budowanie egalitarnych relacji 

politycznych. W refleksyjnym ateizmie nie można więc widzieć prostych 

antyreligijnych postulatów wyrugowania Boga z przestrzeni publicznej. Poszukuje się 

tu bowiem jakiegoś innego uzasadnienia rzeczywistości, osadzonego w wymiarze 

                                                           
207 L. Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, tł. D. Zańko, posłowie J. A. Kłoczkowski, 

Kraków 2014, s. 37-41.  
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doczesnym, w kulturze czy też polityce208. W tym budowaniu lepszego świata bez Boga 

i religii, bez  nadprzyrodzonej wiary, niezbędna jest odwaga, ogromny wysiłek prawości 

i uczciwości. Doceniając te postulaty trudno nie zauważyć, że współczesne pragnienie 

budowania szczęśliwego, wielokulturowego i globalnego społeczeństwa, oparte jest 

często na naiwnym przeświadczeniu, że ludzie różnych nacji i obyczajów będą potrafili 

żyć razem w pokoju i dobrobycie, szacunku i tolerancji209. Skonstatować trzeba też, że 

brak jest dziś narracji, która mogłaby być współczesnym motorem napędowym 

cywilizacji pozbawionej odniesień religijnych. Trudno za taki uznać anarchię wolności 

albo naiwne złudzenie prometejskiego ateizmu, który burzy tradycję, lecz nie proponuje 

niczego w zamian210. Proces pozbawiania wszystkich religii społecznej mocy i ich 

rozkładu przyspiesza proces pozbawiania mocy i rozkładu człowieka, jaki był nam 

dotąd dobrze znany i jakiego istnienie zakładało jeszcze oświecenie. Laicyzacja nie tyle 

samopotwierdza człowieka, ile raczej odbiera mu znaczenie211. 

Słowo „sekularyzacja”, sądzi Bauman, osławione w dobie nowoczesnej, w 

istocie jest tylko próbą sięgnięcia do słownictwa pozwalającego mówić o dylematach 

ludzkiej egzystencji bez używania terminu „Bóg”. Słowo to, co prawda, znika, lecz 

wciąż mówimy o tej samej co zawsze niewystarczalności człowieka i jego bohaterskich 

zmaganiach z potencjalnie katastrofalnymi skutkami niewystarczalności. Pojawiły się 

również liczne substytuty tego nieobecnego słowa. Zdają się one: Natura, Prawa 

Historii, Rozum czy Postęp sygnalizować nowe wcielenie Boga. Zgadzając się z 

Nietzschem, że Bóg umrze naprawdę dopiero wtedy, gdy narodzi się Nadczłowiek, 

Bauman wyraża zarazem przekonanie, że pomimo wysiłków specjalistów od „public 

relations”, wciąż nie może on się narodzić. Tymczasem wciąż przed każdym 

człowiekiem rzeczywistość stawia zadania zakrojone na miarę Nadczłowieka212.  

                                                           
208 Zob. A. de Botton, Religia dla ateistów. Poradnik dla niewierzących, jak korzystać z religii, tł. H. Pustuła-

Lewicka, Warszawa 2013, s. 10; P. Szumlewicz, Niezbędnik ateisty. Rozmowy Piotra Szumlewicza, Warszawa 

2010, s. 28. 
209 Zob. W. Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford 

University Press 2001, s. 206-208, 254-256. 
210 Zob. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma. O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii 

religii, tł. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 1988, s. 175-220; M. Król, Czego nas uczy Leszek Kołakowski, 

Warszawa 2010, s. 225-230. 
211 Zob. J. B. Metz, Teologia wobec cierpienia…, s. 73-74. 
212 Zob. Z. Bauman, K. Tester, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem, Warszawa 2003, s. 

169-170. 



64 
 

Śmierć Boga stworzyła bez wątpienia całkowitą wolność dla różnych wariantów 

rozwoju człowieka. Trudno jednak uniknąć konstatacji, iż ta uwolniona od Boga droga 

okazała się właściwie pusta. Wraz z tym jak coraz mniej zostawia się pustych 

przestrzeni, w których mógłby rozbrzmiewać głos Boga, wszystko wypełniają słowa, 

przelotne przyjemności i zgiełk213. Idąc za Nietzschem, to znaczy widząc w wierze 

iluzję utrudniającą wolnym ludziom drogę ku przyszłości, człowiek ponowoczesny, 

pisze papież Franciszek, rezygnuje z poszukiwania wielkiego światła i zadowala się 

małymi światełkami, które oświecają krótką chwilę, ale są niezdolne do otwarcia 

drogi214. Utrata pamięci o Bogu nie skutkuje wcale jakąś triumfalną radością, lecz 

jeszcze potęguje lęk przed przyszłością. Doświadczając wewnętrznej pustki wielu ludzi 

coraz bardziej boi się przyszłości niż jej pragnie215. Nie sposób przy tym nie zauważyć, 

że śmierć Boga nie została przez Nietzschego ogłoszona w żadnym razie jako fakt 

radosny, lecz raczej tragiczny. Otwiera ona jednak przestrzeń dla prawdziwego 

„zmartwychwstania” człowieka, który już nie musi się oglądać na żaden inny świat. 

Odwołując się do skrajnie pesymistycznych tez Emila Ciorana czy też Hansa 

Blumenberga, J. Życiński zauważa, że niejako historycznym przeznaczeniem 

ponowoczesnego człowieka jest doprowadzenie idei Boga do ostatecznego kresu, do 

stwierdzenia, że Bóg nie już naszej cywilizacji do niczego potrzebny. W tej jednak 

perspektywie królową nauk okazuje się być nic innego niż tanatologia. Bóg umarł, 

człowiek umiera, sens znika, a metafizyka czy teodycea osiągnęły swój kres. Pewną 

ewentualnością jest jeszcze „mała” mitologia w ramach której człowiek będzie kierował 

się w stronę sezonowych bożków. Niewiele zostało już z entuzjastycznych deklaracji 

Nietzschego o śmierci Boga jako wielkim osiągnięciu człowieka. Kontynuatorzy jego 

myśli zdają się bowiem jedynie wybierać między sceptycyzmem i absurdem a 

rozpaczą216. Rozpacz ta była zresztą ukryta już w myśli Nietzschego o Nadczłowieku 

osiągającym swoją wielkość dzięki śmierci Boga. Trudno ustrzec się przeświadczenia, 

że w jego wywodach pełna ekspresji retoryka i literacka swada łączą się ze skrywaną 

rozpaczą217. Dramat tego przepełnionego bólem filozofa, zmagającego się chorobą 

                                                           
213 Zob. GEE 29. 
214 Zob. LF 2-3. 
215 Zob. EIE 8. 
216 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 37.  
217 Zob. G. Herling – Grudziński, Gasnący Antychryst [w:] tenże, Opowiadania zebrane, Warszawa 1999, s. 215. 
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psychiczną, czyni go bliskim współczesnym ludziom doznającym poważnego kryzysu 

swojej tożsamości. Nie brak wciąż ludzi, którzy odnajdują nadzieję na lepsze życie w 

przeciwstawianiu Chrystusa Dionizosowi. Ten ostatni jawi się często jako bożek 

upojenia i odrodzenia, chroniący przez destrukcją i rozpaczą. Jak trafnie konkluduje J. 

Życiński, dekonstrukcja sensu ukazywanego dotąd przez chrześcijaństwo stanowi 

bowiem w istocie nic innego niż swego rodzaju zaproszenie do dionizyjskiego tańca218. 

Pasja retoryki ale i ból Nietzschego niezmiennie przemawiają jednak do wielu 

myślicieli ponowoczesnych. Fascynacji jej zdaje się ulegać nawet R. Rorty, którego 

sceptyczny pragmatyzm zdaje się przeczyć stylowi filozofowania Nietzschego. 

Rorty’ego zdaje się interesować wizja zsekularyzowanego świata, w którym nie pojawia 

się już Bóg w przestrzeni kultury. Uściślając niejako przesłanie Nietzschego myśliciel 

ten pisze: „Powiedzieć za Nietzschem, że Bóg umarł, to tyle, co stwierdzić, że nie 

służymy żadnym wyższym celom. Nietzscheańskie zastąpienie odkrywania autokreacją 

stanowi zamianę obrazu ludzkości krok po kroku przybliżającej się ku światłu na wizję 

zadeptujących się nawzajem, zachłannych pokoleń”219. Trudno nie zgodzić się z J. 

Życińskim, stwierdzającym, że niewielu współczesnych myślicieli jest w stanie tak 

dosadnie i szczerze wyrazić konsekwencje filozofii Nadczłowieka zaproponowaną 

przez Nietzschego. Zaliczyć trzeba bowiem do nich: brak międzyludzkiej solidarności, 

kruchość i tymczasowość wszystkich prawd i wartości, brak jakiś wyższych celów 

nadających sens i wielkość zmagania się człowieka z życiem. Naturalną konsekwencją 

śmierci Boga staje się śmierć sensu i piękna ludzkiej egzystencji. Bez względu na to, 

jakie podniosłe deklaracje padałyby w tym obszarze, wydaje się, że Nadczłowiek 

znajduje się iść szlakiem zagubionych wartości, przepełniony rozpaczą220.  

                                                           
218 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 38.  
219 Zob. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tł. W. Popowski, Warszawa 1996, s. 40. 
220 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 39.  
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Społeczeństwo ponowoczesnych, ontologicznych „pseudo-nadludzi”, w sposób 

mniej czy bardziej świadomy, traci możność znalezienia uzasadnień dla dotykających je 

cierpień w jakiejś przyszłości. Jedynym miejscem, które może nadawać znaczenie 

realizowanym w jego obrębie działaniom, jedyną przestrzenią radości i nadziei 

pozostaje po prostu „teraz”221. Preferując nihilizm absolutyzuje się dziś skończoność i 

śmiertelność człowieka właściwą jego ludzkiej kondycji. Nihilizm zamknięty jest wręcz 

na nieskończoność. Będąc ze swojej istoty istnieniem z nicością, człowiek w momencie 

śmierci traci po prostu swoje istnienie i wkracza w śmierć. Nie wolno oczywiście 

pomijać i tego, że śmierć tę interpretuje się tu jedynie w świetle nauki, jako fakt czysto 

naturalny, a więc nie odwołując się do żadnego wymiaru metaempirycznego. Śmierć nie 

jest tu niczym innym niż zgonem, a poszukiwanie jakiejś różnicy pomiędzy śmiercią 

człowieka oraz innych istot, uznaje się za daremne. Skoro człowiek nie zajmuje 

specjalnego miejsca w kosmosie, to i jego śmierć nie jest czymś wyjątkowym222. 

W świecie, z którego wcale nie zniknęło cierpienie, nie łatwo jest odnaleźć kogoś, 

kto może je sensownie wytłumaczyć – wielkiego, ukrytego Lekarza. Bez względu na to, 

co w tym obszarze myślał sam Kartezjusz, jego czytelnicy, zarówno katolicy czy 

protestanci, powoli zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że zaufać mu w pełni oznacza 

w istocie wyzbycie się mentalności nakazującej dostrzegać opatrznościowe znaki we 

wszystkim, co się dzieje. Oznacza problemy z zauważaniem boskiej ręki, dobrotliwej 

czy też karzącej, stojącej za każdym zdarzeniem, również takim jak narodziny czy też 

śmierć. Oprócz ważnej prawdy, że Bóg stworzył świat i podtrzymuje go, nie da się Go 

jednak w tym świecie właściwie w żaden sposób odnaleźć. To był bez wątpienia 

najpotężniejszy cios zadany przez Kartezjusz poczuciu potocznej mentalności i filozofii 

chrześcijańskiej. Nawet jeśli sam Kartezjusz nie zanegował boskiej opatrzności, to 

zrobiła to jednak jego filozofia. Kartezjusz nie negował cudów, lecz czyniła to jego 

filozofia. Z tego względu, jak trafnie konstatuje Kołakowski, myśl Kartezjusza okazała 

się dla chrześcijaństwa nieprzyswajalna. Wiedzieli o tym jak pisał, wybitni myśliciele 

chrześcijańscy od Bossueta aż do XX-wiecznych autorów: Gilsona i Maritaina223. 

                                                           
221 Zob. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa, 1998, s. 195-196. 
222 Zob. V. Possenti, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki”, tł. J. Merecki, Lublin 1998, s. 146. 
223 L. Kołakowski, Bóg nie jest nam nic dłużny…, s. 168-169. 
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Te dylematy wokół wiary trafnie postrzega Kołakowski, pisząc: „Wiara jest 

prawomocna. Niewiara jest prawomocna. Nie są to jednak dwa sprzeczne wzajem 

korpusy doktrynalne, dwa zbiory twierdzeń, ale raczej przeciwstawne postawy 

umysłowe i moralne. Mniemam, że obie potrzebne są naszej kulturze. Pochlebiam sobie, 

że znane mi są wszystkie argumenty wspierające wiarę w Boga i wszystkie argumenty 

przeciwne, przy czym ani jedne, ani drugie nie są niezbite. Chodzi mi jednak nie o to, 

ale o sprawę żywotności kultury, która – być żyć – zawsze potrzebuje skłócenia 

przeciwstawnych racji” 224. Brak skłócenia wiary i rozumu bez wątpienia nie sprzyja ani 

rozumowi ani wierze. Te dwie rzeczywistości potrzebują, jak sugestywnie to   pokazał 

Kołakowski, siebie nawzajem. W kontekście zmagań się rozumu i wiary łatwiej też 

znajdzie przestrzeń dla sensownego życia ponowoczesny homo patiens. Mierząc się z 

cierpieniem nie może porzucić rozumu, ani też wykluczyć bezrefleksyjnie Boga i wiary. 

 

1.5.  

PARADYGMAT TECHNOLOGICZNY 

 

U progu nowożytności zainicjowany został proces wielopłaszczyznowych 

przeobrażeń, których skutki zrewolucjonizowały losy człowieka. Wtedy to bowiem, 

nauka przybierająca powoli postać scjentyzmu zaczęła zastępować filozofię, a wręcz 

rugować poza swój obszar, dominującą przez setki lat teologię. Skoro celem nauki miało 

być wprowadzenie ludzkości na ścieżki ciągłego samodoskonalenia, to musiało to 

oznaczać wyrywanie z korzeniami wszelkich starych przesądów225. Scjentyzm, jako 

bezkrytyczne uwielbienie dla nauki uwidacznia się już u F. Bacona i Kartezjusza, 

stopniowo powiększał swoje wpływy, a dziś uznać można go wręcz za niemal 

stanowisko zyskujące status dogmatyczny. Nie uznając tego, co ma jakikolwiek wymiar 

duchowy, scjentyzm nie ma możliwości odnieść się do fenomenu życia, zwłaszcza 

ludzkiego226. Nie może być inaczej, skoro scjentyzm postrzega jednowymiarowo nawet 

to, co w oczywisty sposób jest wielowymiarowe. Tracąc perspektywę różnorodności i 

                                                           
224 L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 77. 
225 Zob. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce), „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, 

interpretacja” 1 (1993), s. 10-11. 
226 Zob. M. Henry, Wcielenie. Filozofia życia, tł. M. Frankiewicz, D. Adamski, Kraków 2012, s. 167-317. 
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całości, w ramach tego stanowiska szatkuje się też rzeczywistość, szufladkuje ją, 

mechanizuje, redukuje, rozbija na oddzielne, pozbawione jakiejś korelacji fragmenty. 

Na skutek tak rozumianej nauki, choć może to brzmieć paradoksalnie w  sytuacji 

ogromnego postępu technicznego, ponowoczesnemu człowiekowi doskwiera coraz 

bardziej brak syntetycznej wiedzy. Dynamiczny rozwój nauk szczegółowych i związana 

z nim postępująca specjalizacja, dostarczając niezliczonych danych, sprawił, że nie ma 

już możliwości ich systematyzować czy też nawet jakoś je zestawiać. Sprzyja to 

myśleniu, że świat i otaczająca nas rzeczywistość jest w takim stopniu wieloznaczna, że 

nie sposób ją w ogóle zrozumieć. Nauka tworzy dziś tak „dużo”, za dużo wręcz wiedzy, 

że nie tylko nie da się jej zsyntetyzować ale nawet praktycznie wykorzystać227. Coraz 

bardziej uwidacznia się brak jakieś nauki, która tak jak kiedyś filozofia czy też teologia, 

miałaby jakieś aspiracje do konstruowania syntez. Zadania tego  nie ułatwia brak 

jakichkolwiek organizacji czy struktur, które stwarzałaby warunki do syntetyzowania i 

łączenia w koherentną całość wciąż poszerzającego się zasobu wiedzy. 

Ten brak syntetycznej wiedzy pogłębia jeszcze coraz intensywniejszy przekaz 

medialny, z jakim musi mierzyć się ponowoczesny człowiek. Przekaz ten, staje się 

raczej szumem informacyjnym, z którego nie da się już wyłonić jakiś treści 

dostarczających sensu istnienia świata i człowieka, zwłaszcza w kontekście deficytów 

bytowych. Każdy skazany jest więc na „swoją” ich wizję, lecz silnie naznaczoną  tym, 

co w tym momencie prezentują media. Niemal wszyscy odbiorcy niezliczonych form 

medialnych pozbawieni są przy tym możliwości jakiegoś podmiotowego udziału w tym 

procesie. Odbiorcy masowej kultury nikt nie zaprasza do analizowania i syntetyzowania 

wiedzy o świecie czy człowieku. Niestety, implikacje niedostatku syntetycznej wiedzy 

o otaczającej człowieka rzeczywistości, a wręcz o sobie samym, jako istocie bytowo 

jednak ułomnej są bardzo dramatyczne. Człowiek ten po prostu bytuje w atmosferze 

narastającego lęku, który miał już dawno być przez naukę pokonany. Boi się, że niektóre 

jego wytwory, zawierające w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości, mogą 

zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko niemu, stając się środkami wręcz 

niewyobrażalnego samozniszczenia ludzkości. Wielu współczesnych ludzi czuje się 

                                                           
227 Zob. Y. Craig, What in the world is happening? [w:] Tomorrow is another country. Post-modernism ad Christian 

education, London 1996, s. 8-9. 
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zagubionymi, gdyż nosi w sobie złudne nadzieje, że chorobę i cierpienie uda się 

przezwyciężyć dzięki zdobyczom nauki i techniki. Nadzieje są właściwe każdemu 

pokoleniu i każdemu społeczeństwu, szczególnie zaś dzisiejszemu, które usiłuje oprzeć 

swoją przyszłość wyłącznie na fundamencie dobrobytu i konsumpcji w oparciu o 

kryteria przydatności i zysku228. Także w obszarze zainteresowań naukowo – 

badawczych coraz więcej miejsca poświęca się kwestiom związanym ze zdrowiem i 

chorobą, w kontekście ich społeczno-środowiskowych uwarunkowań. Rozwój 

cywilizacji niesie bowiem ze sobą nie tylko liczne udogodnienia, ale także nowe, 

wcześniej nie znany obszary cierpienia, związane z rewolucyjnymi zmianami stylu 

życia, pojawianiem się nieznanych wcześniej chorób i zagrożeń dla zdrowia, 

skomplikowanymi problemami egzystencjalnymi w płynnej rzeczywistości bez 

fundamentów i punktów odniesienia. Niezwykły rozwój nauki, techniki, systemów 

informacji i komunikacji stwarza człowiekowi ogromne możliwości wielostronnego 

rozwoju, ale i niesie ze sobą zagrożenia w postaci kataklizmów ekologicznych, wzrostu 

wypadkowości, zjawisk patologii społecznej, chaosu i depresji w świecie wartości229. 

Jako homo faber, oddany pracy, sądzi zarazem, że jest samym activum i żadnym 

passivum. Bilans bytu ludzkiego zostaje w świecie ponowoczesnym upiększony, gdyż 

nie może w nim być cierpienia, winy, passivum230. Nie może być inaczej, gdyż 

„bohater” zachodniej cywilizacji ma za zadanie likwidować cierpienie w zewnętrznej 

technicznej aktywności skierowanej na materialną przyrodę i organizację 

społeczeństwa” 231.  Rozwój techniki staje się dziś nową „religią” poprzez którą nowy 

bohater – naukowiec – ma przynieść człowiekowi zbawienie. Misja ta jest jednak 

absolutnie skazana na niepowodzenie, gdyż nie ma on żadnych możliwości na 

zaspokojenie tkwiących w ludziach metafizycznych pragnień i lęków. Nauka nie jest w 

stanie przezwyciężyć bytowych ograniczeń człowieka i choć trochę pozwolić mu 

dotknąć jakiegokolwiek realnego absolutu. Jak trafnie konstatuje Fromm, ludzkie istoty 

choć pogrążone są w stanie wielkiej realnej niemożności, to „wyobrażają sobie, iż 

                                                           
228 Zob. RH 15-16; J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 105. 
229 Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość…, s. 153; A. Kieszkowska, Rola wsparcia społecznego w opiece 

paliatywnej [w:] By człowiek nie musiał cierpieć. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze 

Maciarz, red. A. Zych, A. Nowicka, Wrocław 2007, s. 112. 
230 Zob. HP, s. 78. 
231 M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, tł. i wstęp A. Węgrzecki, Warszawa 1994, s. 26-27.  
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w połączeniu z nauką i techniką są wszechmocne”232. W świecie, w którym nauka i 

technika aspirują do zastąpienia Boga, nie panuje wcale radość, lecz niezadowolenie 

tych, którzy nie wiedzą właściwie w ogóle, po co żyją233.  

W dodatku, wraz z rozwojem technologii człowiek postrzegany jest przede 

wszystkim w aspekcie biologicznym a coraz bardziej realne stają się dramatyczne wizje 

Huxleya: „O człowieku jako produkcie ma decydować jakiś inny człowiek. Nieudane 

egzemplarze nadają się do likwidacji, aby w końcu można było osiągnąć kształt 

człowieka doskonałego na drodze planowania i produkcji. Cierpienie ma zniknąć, życie 

ma stać się przyjemnością”234. Skoro też cywilizacja utylitarno-technokratyczna 

zdecydowanie preferuje doraźną przydatność i wydajność człowieka, to z natury rzeczy 

skutkuje to negowaniem sensu życia ludzi starszych i niesprawnych. Społeczeństwo 

lekceważące każdy wymiar ludzkiego życia nie może jednak znaleźć motywacji 

niezbędnej do zaangażowania się w służbę rzeczywistego ludzkiego  dobra235.  

Pomimo tego, że dzięki nauce i technice współczesny człowiek w jakimś sensie 

„bywa” tak oczekiwanym nadczłowiekiem, to jednak zazwyczaj pozostaje istotą mocno 

zagubioną, być może nawet bardziej, niż ten z przednaukowej epoki. Egzystuje bowiem 

w perspektywie wcześniej właściwie nieznanej iluzji, iż może jak demiurg zapewnić 

sobie kontrolę nad swoim losem, również odnośnie cierpienia a nawet śmierci236. Nie 

sposób ukryć, że nowe technologie nie sprzyjają zazwyczaj wewnętrznemu rozwojowi 

człowieczeństwa czy też szukaniu przez niego głębszego sensu rzeczywistości, lecz 

raczej „sakralizują” to, co ulotne i powierzchowne237. Nawet najbardziej wyrafinowane 

rozwiązania techniczne nie zmniejszą obszarów ludzkiego cierpienia w stopniu, którego 

oczekiwałby dziś człowiek i który nierzadko zdaje się mu nauka obiecywać.  Cierpienie 

nie znika też z horyzontu życia społecznego adekwatnie do możliwości nauki, z tego też 

względu, że pomijane są dziś takie faktory, jak poświęcenie, życzliwość czy też 

uwzględnianie preferencji etyki przed techniką238. Nie sposób ukryć, że energii 

jądrowej, biotechnologii, czy też np. znajomości naszego DNA nie wykorzystuje się 

                                                           
232 E. Fromm, Mieć czy być…, s. 232. 
233 Zob. GEE 29.  
234 Zob. J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tł. Z. Czerwik, Kielce 2005, s. 39. 
235 Zob. LD 9-10; CIV  28. 
236 Zob. E. Fromm, Mieć czy być…, s. 36. Por. EIE 10; FR 91. 
237 Zob. LS 105-110. 
238 Zob. LS 200. 
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wcale do budowania lepszej przyszłości człowieka, lecz raczej do panowania nad 

innymi narodami czy społecznościami239. Rozwój techniczny bez formacji etycznej 

człowieka, jego wzrastania wewnętrznego, nigdy nie będzie prawdziwym postępem, 

lecz źródłem zagrożenia dla człowieka, ale i całego świata (kryzys ekologiczny)240. 

Niepokojąco brzmią w tym kontekście słowa G. Marcela, sformułowane jeszcze w 

mniej stechnicyzowanej epoce: „We współczesnym świecie istnieją takie dziedziny 

ludzkiego życia, w których automatyzacja odnosi się nie tylko do pewnych określonych 

technik, lecz do tego, co jeszcze niedawno nazwalibyśmy życiem wewnętrznym, a co 

przeciwnie – staje się życiem tak uzewnętrznionym, jak to tylko możliwe”241. 

Nawet jeśli brzmi to paradoksalnie, to nowoczesny antropocentryzm sprzyja 

postawieniu czynników technicznych ponad rzeczywistością przyrodniczą i społeczną. 

Trafnie konstatuje ten stan rzeczy papież Franciszek, opisujący dzisiejszą schizofrenię, 

wypływającą z egzaltacji technokratycznej242. Trudno nie zgodzić się z Maxem 

Horkheimerem, dochodzącym do wniosku, że „technika bierze w posiadanie nie tylko 

ludzkie ciała, ale i dusze. Marzeniem cywilizowanych nie jest już zbawiony świat, 

nawet nie baśniowa kraina mlekiem i miodem płynąca (…) lecz kolejne auto lub 

telewizor”243. Preferowanie przez tak wielu ludzi pogoni za dobrami materialnymi 

sprzyja zapominaniu przez nich o duchowych pragnieniach ludzkiej osoby, utrwala 

niebezpieczeństwo zamykania się człowieka w świecie terryzmu, sprzyja warunkom dla 

rozwoju bezwolnych konsumentów244. Tego typu ludzie, fascynować będą się nie tyle 

rozwojem techniki jako widomego znaku ludzkiej wielkości, ile raczej korzystać z 

maksymalizacji, dzięki niej, możliwości konsumowania. Stykając się zaś z murem 

cierpienia, którego miało już nie być, nie będą rozumieć dlaczego tracą miejsce w 

konsumpcyjnym raju i dlaczego ten ogromny postęp nauki i techniki w istocie nie może 

im w niczym pomóc.   

 

 

                                                           
239 Zob. LS 104; CA 18; SRS 28; LF 25. Por. S. Kowalczyk, Filozofia kultury, Lublin 1997, s. 95. 
240 Zob. SpS 22.  
241 G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 49-50. 
242 Zob. LS 112-118. 
243 Zob. M. Horkheimer, Odpowiedzialność i studia, przekład translatoryjny pod kierunkiem H. Walentynowicz, 

„Kronos” 2 (2011),  s. 241. 
244 Zob. LS 204; R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000, s. 31-35. 
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1.6. 

ZANEGOWANIE KOMPETENCJI ROZUMU 

 

Pomimo tego, że rozwój techniczny, wyżej opisywany, wydaje się potwierdzać 

ogromną mądrość ponowoczesnego człowieka, to wcale nie jest niczym paradoksalnym 

twierdzić, że „mądrość” ta nierzadko jest mocno skompromitowana. Scjentystycznie 

nastawiona nauka deprecjonując głębszy wymiar swoich dociekań i odniesień 

koncentruje się tylko na tych materialnych aspektach rzeczywistości. O ile nauka 

podważa „tylko” mądrościowe aspiracje ludzkiego rozumu, to w ramach kultury 

popularnej nie ma już dla niego właściwie w ogóle miejsca. Opisując w przekonujący 

sposób procesy typowe dla nowoczesności, zwłaszcza w obrębie Zachodu, Max M. 

Weber pisał o „odczarowaniu świata”, jakie miało miejsce w Europie w okresie 

przejścia od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa nowoczesnego245. Weber 

słusznie przy tym zauważył, iż ze wzrastającą racjonalizacją świata nie jest wcale 

skorelowany wzrost wiedzy o warunkach życia współczesnego człowieka246.  

Ponowoczesność zrobiła jednak jeszcze krok „dalej”, coraz wyraźniej negując w ogóle 

poważniejsze kompetencje rozumu. Trudno przecież nie zauważyć, że do głównych 

postulatów myśli postmodernistycznej, nawet jeśli nie wprost artykułowanych, zaliczyć 

trzeba konieczność krytycznego przewartościowania, jeśli nie zanegowania, 

oświeceniowego dziedzictwa, opartego na rozumie. Postmodernizm to w pewnym 

przynajmniej stopniu krytyczne, demistyfikujące i demitologizujące kroczenie po 

śladach oświecenia, burzące standardy i odrzucające dotychczasowe autorytety, często 

w sposób mocno antyracjonalny247. Jak ta sugestywnie opisuje Kołakowski, żyjemy w 

świecie „Postoświecenia, w tym mianowicie sensie, że jest to Oświecenie, które 

obróciło się przeciwko samemu sobie: utrata Rozumu jako wynik triumfalnego 

zwycięstwa Rozumu nad Nierozumem archaicznej mentalności”248. 

Skoro postmodernizm sam określa siebie w relacjach post czy kontra do 

modernizmu, odrzucając jasno pokusę oświeceniowego systematyzowania świata, to nie 

                                                           
245 A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?..., s. 65. 
246 M. Weber, Nauka jako zawód i powołanie, tł. P. Egel [w:] tegoż, Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa 

1989, s. 47-48. 
247 Zob. W. Welsсh, Nasza postmodernistyczna moderna…, s. 19. 
248 L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…,  s. 279. 
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da się go ująć formułując racjonalne, precyzującego go definicje. W myśl założeń 

filozofii preferowanej przez Derridę widzieć można w nim raczej chęć ostatecznego 

odejścia od rutynowego i schematycznego myślenia typowego dla logocentrycznej 

europejskiej tradycji. Refleksję postmodernizmu zdaje się jednak cechować: brak 

ciągłości i akceptacja sprzeczności, myślenie eksperymentalne, ciągły ruch myśli, bez 

większych roszczeń i szukania centrum i ładu. Preferując antyreprezentacjonizm 

odrzuca się w tym kręgu myślowym ideę wiedzy jako reprezentowania czegoś 

znajdującego się poza umysłem, a więc obiektywnego i definitywnego. W wyniku tego 

człowiek musi pogodzić się z tym, że czymś niemożliwym jest uzyskanie obiektywnej 

wiedzy; trzeba żyć w totalnym chaosie poznawczym nie będąc zdolnym do wysiłku 

intelektualnego. Zakładana tu jedynie perspektywa empiryczna oraz formułowane 

teoretyczne uogólnienia prowadzą do formułowania nie tyle hipotez, co twierdzeń, które 

daleko przekraczają wyjściową bazę danych. Z cząstkowego tylko fragmentu, choć 

oczywiście istotnego, ponowoczesność kreuje więc ideologiczny obraz całości, regułę 

interpretującą także człowieka i świat wartości249 

Krytyczna ocena kompetencji rozumu, a wręcz zanegowanie jego zdolności, 

skutkuje odrzuceniem obiektywnego sensu świata i jego teleologicznej wizji. Warto 

jednak podnieść, że to deprecjonowanie przez postmodernizm intelektu ma swoich 

prekursorów w tych myślicielach, którzy już znacznie wcześniej głosili idee 

antymetafizyczne. Destrukcję filozofii zawartą w poglądach J. Derridy czy G. Deleuze 

niejako przygotowywali F. Nitzsche, M. Heidegger czy J. P. Sartre. Trudno przeoczyć, 

że  już H. Bergson, E. Husserl, M. Scheler, M. Heidegger, O. y Gasset przekonywali, że 

czymś najistotniejszym w życiu nie jest rozum czy racjonalność, lecz namiętność. 

Podążając tym tropem kultura masowa preferuje już zdecydowanie przeżywanie i 

emocje a nie rozumowanie. Człowiek z pasją przeżywający rzeczywistość w sobie i 

wokół siebie nie chce wydatkować energii na jej zrozumienie. „Przeżywanie” przecież 

niemal nic go nie kosztuje, a emocje powstają właściwie automatycznie. Zamiast więc 

tradycyjnych zasad i prawideł, odwołujących się do racjonalnego, trudnego wysiłku 

                                                           
249 Zob. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność…, s. 19-45; A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 

1998, s. 53; A. Gałdowa, Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Kraków 2000, s. 18. 
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szukania prawdy, znacznie wyżej ceni on przyjemność i chwilowe nawet zadowolenie 

będące efektem doznawanych przeżyć250.  

Rezygnując z szukania obiektywnej prawdy o samym sobie i świecie oraz 

inercyjnie podążając za emocjami, postmodernistyczny człowiek niejako dokonuje 

jednak gwałtu na swojej racjonalności, na własne życzenie skazując się na stan absurdu 

i sceptycyzmu, egzystencję w podstępnej i niezrozumiałej wieży Babel251. Brak nie 

tylko metafizycznych ale wręcz racjonalnych fundamentów w ponowoczesności, staje 

się dla niego zapewne jeszcze większym zagrożeniem niż absurdalny modernistyczny  

kult rozumu. Odrzucając autorytet rozumu wraz z jego roszczeniami do tworzenia 

jakiegoś niepodważalnego porządku w coraz większym stopniu zaczyna bowiem 

egzystować w świecie do którego wracają zapomniani jak się zdawało, „starzy 

bogowie”: przypadek i wyjątek, kaprys i samowola, a wreszcie cud i tajemnica252. 

Tracącemu wiarę w drogowskaz rozumu człowiekowi trudno jest przetrwać w zawiłym 

chaosie ponowoczesności, opierającym się całkowicie na odrzuceniu. Ma ono, jak pisze 

Marcel, różne wymiary, lecz w pierwszym rzędzie jest odrzuceniem refleksji253. 

Warto w tym kontekście odnieść się do ważnych konstatacji L. Kołakowskiego, 

który przeciwstawia sobie dwa różne sposoby rozumienia świata – niemiecki i 

amerykański. Pierwszy reprezentuje dążenie do tego, co naprawdę rzeczywiste, dobre-

w-sobie i prawdziwe. Amerykański zaś duch, zaprzeczając możliwości dotarcia do 

Dobra, Prawdy, czy Realności, odrzuca je na rzecz konsensusu i efektywności254. O ile 

tradycja amerykańska zakorzeniona jest w pragmatyzmie i filozofii analitycznej, to 

europejską cechuje esencjalizm i transcendentalizm255. W postmodernizmie, mającym 

swoje mocne, amerykańskie korzenie, namysł filozoficzny sprowadzany jest do 

użyteczności dla społeczeństwa liberalnego256. W sposób jednostronny i przesadny 

                                                           
250 Zob. R. C. Solomon, K. M. Higgins, Krótka historia filozofii, tł. N. Szczucka-Kubisz, Warszawa 1997, s. 309; 

J. Życiński, Ziarno samotności, Lublin 1997, s. 100. 
251 Zob. A. Ziombra, Przyczynek do odkrycia źródeł znużenia cywilizacyjnego, „Perspectiva” 1 (2010), s. 329.   
252 Zob. P. Mrzygłód, Jaka filozofia na dzisiejsze czasy…? Postmodernizm?, „Perspectiva. Legnickie Studia 

Teologiczno-Historyczne” 2 (2012), s. 118-119. 
253 G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 60. 
254 Zob. C. Mordka, Rorty i postmodernizm, „Sztuka i Filozofia” 15 (1998), s. 202. 
255 Zob. M. Kwiek, Richarda Rorty’ego postmodernistyczny świat ironii, „Kultura Współczesna. Teoria – 

Interpretacje – Krytyka” 1 (1993), s. 56. 
256 Zob. J. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tł. Kowalska M, Migasiński J., Warszawa 

1997, s. 29-30.   
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podkreśla się tu wartość ludzkiego działania i sprowadza wszystko do wymiaru 

utylitarno-praktycznego. Praksizm ten implikowany jest coraz większym negowaniem 

przez  człowieka kontemplacji jako sposobu docierania do prawdy257. Niewiele zostawia 

się w jego obrębie miejsca przekazowi starożytnych filozofów, z Platonem na czele, o 

powołaniu człowieka przede wszystkim do kontemplacji258. Myśliciele ci, podobnie jak 

i podążający za nimi ojcowie Kościoła i scholastycy, nie mieli żadnych wątpliwości, co 

do tego, że prawdziwym zadaniem człowieka nie jest pomnażanie rzeczy, ułatwiane dziś 

przez technikę, lecz powiększanie poprzez kontemplację naszego bytu. 

Konstytuująca się w oparciu o paradygmat praktycyzmu i naturalizmu 

ponowoczesna kultura nie jest w stanie wyjaśnić ani nawet rozpoznać przejawów 

ludzkiej duchowości. Rezygnuje też z aspiracji sensotwórczych259. Na gruncie 

pozbawionym odniesień metafizycznych tworzy się swego rodzaju devotio 

postmoderna, która pozbawiona głębszej więzi z Bogiem, nie daje nadziei na 

odnalezienie odpowiedzi na ludzkie pytania egzystencjalne. Duchowość tego rodzaju 

może w najlepszym razie dać człowiekowi poprawę jego bieżącego samopoczucia, lecz 

nic więcej. Nie mogąc egzystować w całkowitej pustce ideowej zmuszony jest on 

obierać różne strategie postępowania adekwatnie przede wszystkim do praktyki 

życiowej. Wybór ten jest w dodatku naznaczony stygmatem wręcz absolutnego 

pluralizmu wzorów postępowania w danej sytuacji, co musi skutkować silnym 

konfliktem wewnętrznym, niekonsekwencją oraz niespójnością działań260.  

Szukając bardziej ewidentnych granic pomiędzy klasycznością i modernością 

dojść może do wniosku, że wyznacza ją woluntaryzm. Rzeczywistość polityczna i 

społeczna interpretowana w jego kontekście to twór, którego powstanie oraz istnienie 

opiera się jedynie na sile zupełnie wolnego wyboru człowieka261. Poszukiwanie prawdy 

zastąpiła bowiem wola działania, kreacja człowieka, społeczeństwa, i państwa262. 

Ponowoczesnego człowieka, „walczącego” wręcz o możliwość życia w świecie 

pozbawionym głębszego sensu, w znacznie większym stopniu niż rozumność, zdaje się 

                                                           
257 Zob. G. Reale, Zło nękające…, s. 17-24. 
258 Zob. Platon, Państwo, tł. W. Witwicki, Kęty 1997, s. 149-150. 
259 Zob. J. Sochoń, Religia w projekcie postmodernistycznym, Lublin 2012, s. 68. 
260 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej…, s. 36-38. 
261 K. Held, „Mądry obywatel” u Machiavellego [w:] Obywatel, odrodzenie pojęcia, red. B. Markiewicz 

Warszawa 1993, s. 64. 
262 Zob. A. Wierzbicki, Postmoderność, czyli kłopoty z moderną, „Ethos” 33-34 (1996), s. 120. 
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określać wolność oraz bliskoznaczne: brak determinacji, autonomiczność, niezależność, 

czy też samoistność263. Oświeceniową, kantowską zasadę „miej odwagę korzystać z 

własnego rozumu”, postmodernizm zastąpił inną: „miej odwagę korzystać ze swej 

wolności”. Jej fundamentem jest zaś wyzwolenie człowieka z niewoli obiektywnego, 

niezmiennego i wiecznego Sensu, metanarracji pozwalającej osądzić indywidualne 

ludzkie sensy264. Postmodernizm domaga się pełnej swobody tworzenia i korzystania z 

wielości, sądząc, że tylko tą drogą ożywić można pytania i odpowiedzi filozoficzne.  

W ramach humanizmu ponowoczesnego, przekształcającego się w nową religię 

deifikującą człowieka, znajduje się on na szczycie drabiny bytów, nie ma nikogo nad 

sobą, jest absolutnie wolny. Korzeni tej postawy doszukiwać się można u Nietzschego, 

który głosił pochwałę wolności człowieka, uznając zarazem, że nie działa w nim wolna 

wola. Być bowiem wolnym to być panem nad sobą, walczyć o wolność. Wolność ujmuje 

się tu jedynie od strony negatywnej – braku konieczności lub przymusu – jako wolność, 

„od” a nie „do”, zapominając, że brak przymusu nie jest jeszcze wolnością265.  

Preferowanie takiej, niepełnej koncepcji wolności, jak przestrzegał Jan Paweł II, 

prowadzić musi do głębokiego zniekształcenia życia społecznego. Promocja własnego 

„ja”, pojmowana w kategoriach absolutnej autonomii skutkuje nieuchronnie aktami 

negacji innych ludzi, którzy mogą być postrzegani jako wrogowie, przed którymi trzeba 

się o prostu bronić. W ten sposób społeczeństwo staje się często zwykłą zbiorowością 

jednostek żyjących obok siebie, lecz nie złączonych jakimiś wzajemnymi więzami. 

Każdy pragnie bowiem zrealizować swoje cele niezależnie od innych czy wręcz dąży 

do własnych korzyści, nawet jeśli dzieje się to jednoznacznie kosztem innych266. 

Wolność tymczasem, jak trafnie zauważa J. Życiński, nie może polegać na tym, żeby 

wracać dziś, jak to się dzieje, do intelektualnego poziomu hordy plemiennej i twierdzić, 

że jest on równie dobry jak dorobek klasyków oświecenia”267. 

                                                           
263 Zob. R. Choroszyński, Idea wolności w filozofii okazjonalistycznej [w:] Studia nad ideą wolności, red. Z. J. 

Czarnecki, Lublin 1995, s. 55-56. 
264 Zob. A. Jawłowska, Sens i dekonstrukcja [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, red. A. 

Jamroziakowa, Warszawa – Poznań 1993, s. 52. 
265 Zob. P. Przybysz, Postmodernizm – kultura utraconej szansy, „Principia” 3 (1991), s. 87-95. 
266 Zob. EV 20. 
267 J. Życiński, Elementarz księdza Życińskiego. Dla biskupa i świeckiego, teksty wybrał i ułożył T. Kunz, Kraków 

2002, s. 61. 
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Pomimo tych zagrożeń, wciąż próbuje przekonywać się całe społeczeństwa, że 

jesteśmy zupełnie wolni w wyrażaniu swojej tożsamości, nieograniczani tradycją, 

obyczajami, staromodną naturą ludzką, a właściwie usunięciem wszelkich wierzeń 

i przekonań moralnych. Trudno przecież nie zauważyć, że niezmiennie zmuszeni 

jesteśmy do ograniczenia naszych aspiracji konsumowania właściwie do tych tylko 

dóbr, których zdobycie umożliwia nam nasza sytuacja materialna268. Nawet jeśli świat 

zdaje się stanowić wielki rynek, z którego konsumenci mogą właściwie bez żadnych 

ograniczeń wybierać to, czego tylko zapragną, to nie trzeba właściwie jakiejś głębszej 

refleksji, aby uświadomić sobie, że to tylko iluzja, ideologiczna pułapka269. Wolność 

jednostki staje się dziś bowiem znacznie mniej ważna niż promowanie imperatywów 

konsumpcji bez liczenia się w gruncie rzeczy ani z potrzebami jednostek ani z jej 

możliwościami ekonomicznymi. Rezygnujący z atrybutu swojej racjonalności, 

bezwolny konsument, całkowicie traci sens swojego istnienia, gdy okazuje się, że jest 

jednak bytem skazanym na cierpienie. Poczucie absurdalności ludzkiego istnienia 

potęguje jeszcze bardziej brak możliwości odniesienia się do jakiejkolwiek narracji, 

która mogłaby a nawet chciała, cokolwiek powiedzieć im o sensie naszej egzystencji. 

Trudno przecież przeoczyć, że zasadniczą wręcz deklaracją w postmodernizmie 

jest radykalny dekonstrukcjonizm i odrzucenie wszelkich metanarracji. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że samego terminu „postmodernizm” (postmoderne), po raz 

pierwszy użył J. W. Chapmana już około 1870 roku270, lecz w szerszym obiegu 

intelektualnym nurt intelektualny określany tym mianem zaistniał dopiero w latach 

pięćdziesiątych XX wieku, w północnoamerykańskich dyskusjach na temat literatury. 

Określano nim dzieła odznaczające się wymieszaniem gatunków, fragmentarycznością 

antyintelektualizmem a także rezygnacją ze znaczenia i porządku. Z kolei A. Toynbee 

określał terminem „ponowoczesność” okres po 1875 nazywając go czasem kryzysu 

kultury związanym z upadkiem kartezjańskiego racjonalizmu i nastaniem moralnego 

relatywizmu. Podobnie postrzega tę kwestię C. W. Mills, według którego czasy 

współczesne cechuje upadek tradycyjnych pojęć, oczekiwań i nadziei, ale i wiary w 

sukces ideologii przekonanych o oświeceniowym związku między wolnością o 

                                                           
268 Zob. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009, s. 185. 
269 Zob. J. Walkowiak, Misja firmy a etyka biznesu, Warszawa 1998, s. 16. 
270 Zob. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998, s. 19.  
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rozumem: marksizmu czy liberalizmu271. Poważną recepcję pojęcia „postmodernizm” 

w obszarze filozofii rozpoczęło krytyczne względem modernizmu dzieło J. F. Lyotarda 

La 78spółcze postmoderne z 1979 roku.  

Do wpływowych filozoficznych przedstawicieli tego nurtu należą m. in.: G. 

Deleuze, J. Derrida, M. Foucault, O. Marquard i R. Rorty. Do szuflady o nazwie 

„postmodernizm” dosyć beztrosko wrzucane są różne postacie oraz idee. W pewnym 

sensie jest to naturalne, gdyż nie może być mowy o jednoznacznej wykładni idei 

postmodernistycznych; jej wersji jest tyle ile autorów do niej się przyznających272. 

Skoro postmodernizm systemowo i programowo odrzuca modernistyczny aparat 

definicyjny, to czymś z założenia niemożliwym i w istocie zbędnym jest rozstrzygać o 

jego istocie. Jest on swego rodzaju fenomenem kulturowym, który wciąż jest en vogue, 

nawet jeśli nie wiadomo jak go zdefiniować273. Nawet jeśli myśliciele zaliczający się do 

postmodernizmu na swoich ideowych sztandarach umieszczają unikanie wszelkich 

programów i manifestów, to można jednak próbować je wymieniać. Zgodzić można się 

z Ireneuszem Ziemińskim, który w postmodernizmie widzi świadomą rezygnację z 

większość wartości, które uznawać można za wyróżnik kultury europejskiej (prawda, 

dobro, piękno, rozum, szukanie sensu życia)274. W tym samym duchu sytuuje się 

Andrzej Bronk, wymieniający następujące cechy postmodernizmu: odrzucenie 

tradycyjnych postaw i wartości połączone z propozycją odniesienia się w tej sferze do 

kultur pozaeuropejskich; ironiczny i krytyczny stosunek do nauki, literatury czy 

architektury; negatywna ocena Oświecenia i dziedzictwa Kartezjusz; nowe spojrzenie 

na  świat i człowieka; sceptycyzm, relatywizm i agnostycyzm; antropologia 

gloryfikująca wolność człowieka; antydemarkacjonizm, antyfundamentalizm, 

dekonstrukcjonizm, krytyka obiektywizmu275.  

Odnosząc się do tych analiz wysnuć można wniosek, że postmodernizm odrzuca 

wszelkie stare drogi filozoficzne, począwszy od platonizmu, przez kartezjanizm, aż do 

heglizmu włącznie, porzucając wszelką całość i jedność, prawdę, dobro, czy piękno, a 

                                                           
271 Zob. J. Filipkowski, Postmodernizm jako ideologia, „Historia i Polityka” 5 (2011), s. 27-28. 
272 A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1-2 (1996), s. 63.  
273 Zob. B. Frydryczak, Optymizm estetyki postmodernistycznej, czyli kicz albo sztuka radosna [w:] Inspiracje 

postmodernistyczne w humanistyce…, s. 221. 
274 Zob. I. Ziemiński, Postmodernizm a dylematy człowieka, „Ethos” 1-2 (1996), s. 143. 
275 Zob. A. Bronk, Krajobraz postmodernizmu, „Ethos” 1-2 (1996), s. 79-85. 
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także oświeceniową wiarę w ideę postępu276. Kluczowy tu antyfundamentalizm pociąga 

za sobą negację monadycznych totalności, pojęć mających reprezentować ogólne, 

systemowe i niepodważalne prawdy: Podmiot, Społeczeństwo, Ład, Sens, czy Historia. 

Odrzucając możliwość uzyskania jakiejkolwiek wiedzy pewnej, fundowanej na 

obiektywnej prawdzie, postmodernizm wykazuje także, konsekwentnie,  negatywny 

stosunek do tradycyjnie rozumianego myślenia religijnego. Człowiek dla 

postmodernizmu jest zaś podmiotem zawsze historycznym, który wielorako 

uwarunkowany jest przez dzieje, tradycję i konteksty społeczno-kulturowe277. 

Analizując dzieła myślicieli ponowoczesnych dojść można do wniosku, że w 

pierwszym rzędzie nie chcą szukać prawdy i budować spójnych systemów myślowych, 

jak było to obowiązkiem filozofii klasycznej. H. Putnam pojmuje prawdę jako idealną 

racjonalną akceptowalność278, a R. Rorty proponuje pragmatyczną definicji, ogłaszając, 

że what is good for us to believe (prawdziwe jest to, w co jest nam wygodnie wierzyć)279. 

Zafascynowany w młodości Marksem i Freudem, Jean Baudrillard w prowokacyjny 

sposób formułuje postmodernistyczną epistemologię: „teoria nie ma absolutnie żadnego 

odniesienia do czegokolwiek. […] Sekretem teorii jest to, że prawda nie istnieje”280. 

Zwolennicy postmodernizmu są przy tym przekonani, że nadchodzą Nowe 

Czasy, zdominowane przez absolutny prymat uzasadniającej subiektywności oraz 

relatywizmu, który niesie ze sobą brak archimedesowego punktu oparcia, ostatecznego 

kryterium poznania. W konsekwencji uwidacznia się tu programowe uchylanie i 

przekraczanie wszelkich konwencjonalnych i tradycyjnych granic oraz dystynkcji 

kulturowych. Celem antydemarkacjonizmu jest zacieranie wszelkich granic: pomiędzy 

dobrem a złem, tym, co naturalne i sztuczne, prawdą a fałszem281. 

Postmoderniści zdecydowanie bardziej wolą dekonstruować bądź też zwyczajnie 

fantazjować. Nie czując się zobligowani do konstruowania prawdy, chcą po prostu 

                                                           
276 Zob. E. Kuźma, Postmodernistyczna idea powtórzenia i różnicy przeciw modernistycznej idei tożsamości i 

sprzeczności, [w:] Ponowoczesność a tożsamość, red. B. Tokarz, S. Piskor, Katowice 1998, s. 62-73. 
277 Zob. K. Szkaradnik, Metanarracja postmodernizmu? O aporiach myśli wyzwolonej, Internetowy Magazyn 

Filozoficzny „Hybris” 17 (2012), s. 102-103. 
278 Zob. H. Putnam, Relativism with Human Face, Cambridge, Harvard 1990, s. 41. 
279 Zob. A. Szahaj, Richarda Rorty’ego humanizm bez metafizyki i jego etyczno-polityczne implikacje, „Etyka” 26 

(1993), s. 112-114. 
280 Cyt. za A. Szahaj, Jean Baudrillard – między rozpaczą a ironią, „Kultura współczesna” 1 (1994), s. 19. 
281 Zob. J. Dębowski, Postmodernizm a katolicki system wartości, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 3-4 

(2006-2007), s. 14. 
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cieszyć się używanymi przez siebie słowami, chcą tworzyć wciąż nowe sensy czy też 

lepiej powiedzieć pseudo – sensy. Ważna jest tu sama narracja, snucie opowieści, a nie 

szukanie obiektywnego, komunikowalnego innym sensu. Nie sposób jednak pominąć 

tego, że w postmodernizmie nieustannie podejmuje się jednak wysiłki „oczyszczania 

placu budowy” pod nowe konstrukcje. Oczyszczanie to sprawia, że niewiele miejsca 

oraz czasu zostaje na zmartwienia wynikające z niepewności ontologicznej. To w tym 

przecież życiu, po tej stronie istnienia, i to nawet jakby istniała jakaś inna strona, 

dostajemy silne i bolesne ciosy, które domagają się naszej skutecznej odpowiedzi. W 

przeciwieństwie od ontologicznej niepewności, ta właśnie codzienna niepewność 

spędza sen z powiek bez uciekania się do marchewki niebios czy kija piekieł. Ludzie 

ponowocześni, jak trafnie diagnozuje Z. Bauman, potrzebują jednak wciąż alchemików 

potrafiących  wyczarować szlachetny kruszec pewności siebie z okruchów niepewności 

i zagubienia. Tym współczesnym kamieniem filozoficznym jest autorytet wzięty od 

nauki, specjalistów od problemów tożsamościowych, uzdrowicieli osobowości, 

doradców małżeńskich. Ponowoczesny człowiek, nękany przez niepewność, nie ma 

głowy do kaznodziei, którzy rozprawiają o ludzkich słabościach i wątłości ludzkiego 

rozumu oraz woli. Wolą szukać doradców, którzy będą starać się przekonywać ich, że 

nie brak im niczego, co potrzebne jest do pomyślnego życia282. 

O skłonności postmodernizmu do kształtowania jakiś ogólnych narracji, czy też 

wręcz konieczności ich tworzenia pisze również L. Kołakowski. Uważa on, że nie może 

być inaczej, nawet jeśli to, co kiedyś stanowiło jądro refleksji filozoficznej: byt i niebyt, 

zło i dobro, ja – wszechświat, odsunięte zostało na bok, skazane, jak zauważa 

Kołakowski, na jakiś rodzaj banicji. Tłumienie refleksji nad tymi tematami nic nie może 

dać, kontynuuje wspomniany filozof, gdyż stanowią one nieusuwalny składnik naszej 

kultury. Przetrwają bądź to w podziemiach cywilizacji, na jakiś czas uciszone, bądź też 

znajdą ujście w jakieś formie spaczonej. Wiktoriańskie maniery nie zdołały bowiem 

zlikwidować seksu, a Bóg nie został pogrzebany w ludzkich umysłach pod stosem ksiąg 

głoszących teologię Jego śmierci. Nie zniknie więc też wrażliwość na tradycyjne 

                                                           
282 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 335-336. 



81 
 

niepokoje filozoficzne. Tematy te żyją w jakimś sensie „podskórnie”, gotowe objawić 

swoją obecność lada moment w wyniku najdrobniejszych przypadkowych wydarzeń283. 

Z tego właśnie względu, wbrew deklaracjom największych dekonstruktorów 

ponowoczesnych, oznajmiających koniec wielkich narracji, jak Lyotard, R. Rorty czy J. 

Derridy, postmodernizm aspiruje do odnalezienia w bezsensie, absurdzie i nihilizmie 

„głębszego” sensu rzeczywistości284. Paradoksalnie staje się więc czymś w rodzaju 

metanarracji, aspirując do narzucania jednostkom dosyć sztywnej ramy rozważań, choć 

skrywając to za sztandarem swobody konwersacji i pluralizmu. Znaczna część ludzkości 

zdaje się bowiem tęsknić za utraconą całością i jednością, zgodnością pojęć, czystym i 

przekazywalnym doświadczeniem, nawet jeśli wcześniej płaciła tragiczną cenę za ich 

„posiadanie”285. Modernizm stworzył trzy metanarracje, całościowe projekty: w okresie 

oświecenia emancypację ludzkości, filozofię ducha (idealizm) i hermeneutykę sensu – 

historyzm, które zniewoliła człowieka. W ramach ponowoczesności kształtuje się zaś 

świat fragmentaryczny, którego nie można już złożyć w całość. Rozpad całości jest 

koniecznym, lecz jednak tylko wstępnym i niewystarczającym warunkiem dla rozwoju 

postmodernizmu. Po to bowiem, aby mógł on naprawdę się rozwinąć zmienić należy 

optykę pojmowania rozpadu – trzeba w nim widzieć szansę i pozytywne jego strony, z 

rozprzestrzenianiem się prawdziwej wolności na czele286. Przezwyciężenie metafizyki 

jest czymś nie możliwym, gdyż ma ona swoje trwałe miejsce w świadomości 

zachodniej, lecz wielkie narracje należą już do przeszłości. Odwrót od transcendencji, 

na rzecz empiryzmu, oraz związaną z tym rewolucją techniczną, informatyczną i 

medialną, jest już jednak nieodwracalny287.  

Jeszcze większą niż Lyotard świadomość konieczności formułowania również 

przez postmodernizm nowej „wielkiej narracji” ma bez wątpienia R. Rorty. Wzbudził 

on najpierw wiele emocji swoim dziełem z 1979 roku, Filozofia a zwierciadło natury, 

gdyż od środka burzył tradycyjny obraz filozofii. Autor ten dokonał tego, co zalecał L. 

                                                           
283 Zob. L. Kołakowski, Horror metaphysicus…, s. 12-13. 
284 Zob. I. Ziemiński, Postmodernizm a dylematy człowieka, „Ethos” 9 (1996), s.141-142.  
285 Cyt. za J. J. Garrido, Misja chrześcijanina wczasach kryzysu kultury, „Communio” 6 (1994), s. 76; J. 

Baudrillard, Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, tł. T. Komendant 

Kraków 1997, s. 175-189. 
286 Zob. J. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna…, s. 21.   
287 Zob. K. Chromik, Kryzys metafizyki a lyotardowska koncepcja ponowoczesności, „Doctrina. Studia Społeczno-

Polityczne” 9 (2012), s. 33. 
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Wittgenstein w Traktacie – odrzucił drabinę uprzednio się po niej wspiąwszy288. Wprost 

o obowiązkach „metafizycznych” postmodernizmu pisze on w swoim najważniejszym 

dziele, wydanym w 1989 roku – Przygodność, ironia i solidarność: „W książce tej 

staram się pokazać, co się dzieje, gdy zaprzestaniemy poszukiwań teorii jednoczącej to 

co publiczne, i to, co prywatne a zadowolimy się traktowaniem wymogów autokreacji i 

ludzkiej solidarności jako równie zasadnych, aczkolwiek na zawsze niewspółmiernych. 

Szkicuję w niej postać, którą nazywam „liberalną ironistką”. Definicję terminu 

„liberalny” zapożyczam od Judith Shklar, piszącej, że liberałowie to ludzie, dla których 

okrucieństwo jest najgorszą rzeczą, jakiej się dopuszczamy. Wyrażenia „ironistka” 

używam dla oznaczenia takiej osoby, która stawia czoło przygodności jego lub jej 

najbardziej zasadniczych przekonań i pragnień – kogoś, kto jest na tyle historycystą i 

nominalistą, by porzucić pogląd, iż owe zasadnicze przekonania i pragnienia mają 

odniesienie do czegoś istniejącego poza zasięgiem czasu i przypadku. Liberalni ironiści 

to ludzie, którzy do tych niedających się uzasadnić pragnień zaliczają osobistą nadzieję, 

że zakres cierpienia się zmniejszy, że ustać może poniżanie jednych ludzkich istot przez 

inne. Jednym z celów tej książki jest wskazanie na możliwość liberalnej utopii: takiej, 

w której ironizm, w przyjętym tu rozumieniu, jest czymś powszechnym. Kultura 

postmetafizyczna wydaje się nie mniej możliwa, a równie pożądana, co kultura 

postreligijna. Według Rortyego najlepszym pomysłem na trudne kwestie, które ludzie 

starają się zgłębić jest właśnie ironia; wraz z szyderstwem stanowi ona właściwie jedyną 

formę samoobrony człowieka przed absurdem czy też w istocie niszczącym nas losem. 

Ironista musi jednak zawsze mieć wątpliwości odnośnie finalności używanego przez 

siebie słownika. Musi mieć świadomość, że jego argumentacja nie może być 

pozbawiona wątpliwości, w żaden sposób nie może ich rozwiać. Broniąc się niejako 

przed zarzutami o głoszenie relatywizmu Rorty uznaje, że ironista zawsze pamięta o 

kruchości i przygodności swojego słownika, respektuje swoją meta-stabilną pozycję. 

Ironista wcale nie jest więc kimś w rodzaju prześmiewcy, a tym bardziej cynika czy 

szydercy, nie chce też nikogo ranić i obrażać. Poprzez ironię wcale też nie broni się 

przed światem, lecz raczej rozwija swoją etyczną wrażliwość, unikając pułapki 

                                                           
288 Zob. A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, 

Wrocław 2002, s. 8. 
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dogmatyzmu i fundamentalizmu. Ironia ta nie implikuje jednak optymizmu, lecz co 

najwyżej mentalny pasywizm mentalny oraz duchową pustkę. Ironiści do niedających 

się uzasadnić pragnień zaliczają nadzieję, że zmniejszy się zakres cierpienia289. 

Rorty zajmuje się również ukazaniem tego, czym mogłaby być filozofia, gdy 

przestanie ją więzić epistemologia, jako swoista królowa nauk. Stawia on tezę, że 

zachodni intelektualiści od czasów renesansu przebyli trzy etapy: najpierw spodziewali 

się zbawienia od Boga, potem od filozofii, a dziś oczekują go od literatury. Zbawienie 

to, mające nam dać poczucie celu, dla każdego z tych etapów jawi się inaczej. Postawa 

religijna upatruje go w wejściu w relację z bóstwem, respektowaniu jego przykazań i 

zdobyciu dzięki temu jego łaski. W zbawieniu filozoficznym chodziłoby o osiągnięcie 

niepodważalnych przekonań, które adekwatnie odzwierciedlą rzeczywistość. Zbawienie 

płynące z literatury miałoby polegać na poznaniu oraz zrozumieniu doświadczeń 

życiowych możliwie jak największej liczby ludzi, na ujrzeniu nieskończonych 

możliwości tego, czym moglibyśmy się stać. R. Rorty dochodzi przy tym do wniosku, 

że filozofia stała się rywalką religii już wtedy, gdy humaniści renesansowi ożywili 

platonizm, a ściślej rzecz ujmując przekonanie, że można samodzielnie wspinać się po 

szczeblach poznania prawdy, stać się istotą samoświadomą i moralną. Nawet jeśli duża 

część myślicieli wciąż uważała się wtedy za ludzi religijnych, to była to już religijność 

innego typu. W jej ramach Bóg filozofów zajął miejsce Boga żywego. Obecnie zaś 

wkroczyliśmy obecnie w epokę, w której intelektualiści rozwiązania podstawowych 

problemów człowieka szukają nie w religii czy nawet filozofii, lecz w literaturze290. 

Próbując oceniać realną wartość egzystencjalną postmodernistycznych narracji 

dla ponowoczesnych ludzi, zwłaszcza w kontekście sensu cierpienia czy śmierci, dojść 

można do wniosku, że nie jest ona zbyt wielka. Trudno przeoczyć, że znaczna część 

konsumentów za zasadniczą narrację uznaje dziś tę, która skłania ich do utożsamia sensu 

życia z subiektywnym szczęściem, doznawaniem przyjemności, czy też dążeniem do 

podwyższania swojego społecznego statusu, dochodu a wreszcie i władzy291.  

                                                           
289 Zob. R. Rorty, Przygodność…, s. 16; M. Kwiek, Richarda Rorty’ego postmodernistyczny świat ironii, „Kultura 

Współczesna. Teoria – Interpretacje – Krytyka” 1 (1993), s. 62; A. Szahaj, Między romantyzmem a pragmatyzmem. 

Richarda Rorty’ego postmodernistyczny humanizm i jego etyczno-polityczne implikacje [w:] Między 

pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty’ego, red. A. Szahaj, Toruń 1995, s. 150. 
290 Zob. R. Rorty, Filozofia jako gatunek przejściowy [w:] tenże, Filozofia jako polityka kulturalna, tł. B. Baran, 

Warszawa 2009, s. 147-150. 
291 Zob. M. Miczyńska – Kowalska, Kultura konsumpcyjna…, s. 202.  
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Wprawdzie człowiek ponowoczesny ciągle znajduje się czy też musi znajdować 

się w ruchu, lecz właściwie nie wie w jakim kierunku ma zmierzać. W każdej właściwie 

chwili gotów jest więc zmienić kierunek swojego marszu, łatwo zadomawia się w innej 

kulturze. Postmodernistyczna nomadyczność oznacza namysł (nie)umiejscowiony, 

przynależny chaosowi, taki, który nie da się jednoznacznie uchwycić, skodyfikować, 

usystematyzować, zorientować na cel292. Antyteleologizm ten  ściśle skorelowany jest 

też z postmodernistyczną koncepcją czasu. Pojmowany jest on tu jako zbiór momentów, 

pomiędzy którymi nie istnieje właściwie żadna ciągłość. Skoro nie istnieje przeszłość, 

czy też przyszłość, a jedynie teraźniejszość, to człowiek ponowoczesny posiada jedynie 

tę ostatnią. Czymś obojętnym jest przeszłość i przyszłość, a liczy się jedynie to, co dzieje 

się teraz, w tym momencie. W teraźniejszości jest tylko nadzieja na satysfakcjonujące 

go doświadczenia, dające mu przyjemne bodźce Nie jest przy tym dla niego ważne to, 

co było czy też, co może się stać. Ujmuje siebie jako nie posiadającą tożsamości, całość 

samą w sobie, pozbawioną korzeni, przeszłości i przyszłości. Ważna jest tylko chwila 

obecna, gdyż tylko w niej można doznawać przyjemnego napięcia, które wyzwalają 

wciąż nowe bodźce. Życie człowieka jest rodzajem serialu, którego kolejne odcinki nie 

są ze sobą powiązane. Stanowi ono bowiem zbiór epizodów o całkowicie przypadkowej 

kolejności293. Linearny czas obowiązujący w Biblii, zlaicyzowany w oświeceniu, 

zastępuje czas cykliczny, który stwarza perspektywę do ciągłego zaczynania od nowa, 

nie miażdżąc logiką rozwoju. Ponowocześni nomadzi dostają też możliwość swobodnej 

wędrówki w czasie i przestrzeni. Złączone ze sobą w zaskakujący sposób logos i mythos 

wprowadzają w dziedzinę zaskakujących paradoksów, oferując rodzaj humanizmu 

tragicznego. Wybuchy kolejnych rozczarowań i uniesień są łatwiejsze do zniesienia, 

jeśli uzna się, że przyszłość jest wędrówką po spirali, a po przypływach rozpaczy 

nadejdą wyzwalające chwile zapomnienia i uniesień. Beztroski taniec Dionizosa jawi 

się jako bardziej atrakcyjna forma ucieczki od rozpaczy niż szukający prawdy Sokrates. 

Znaczna ilość ponowoczesnych ludzi wybiera taneczne oszołomienie jako szansę na 

dekonstrukcję bólu życia294.    

                                                           
292 Zob. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, tł. B. Banasiak, Warszawa 1997, s. 10-50.   
293 Zob. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności…, s. 14-16. 
294 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 41-42.  
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Sugestywnie opisuje to Z. Bauman, pisząc, że człowiek ponowoczesny, 

otaczającą go rzeczywistość, w tym i ludzi, zamienia w swego rodzaju planszę do gry 

w szachy. Ze względu na dużą nieprzewidywalność posunięć innych graczy często 

niewiele może wyjść z czynionych założeń. Kusząc potencjalnych uczestników gry 

odczuciem wolności uwodzi się ich niemożliwością poniesienia ostatecznej klęski. Nie 

zauważają oni jednak, że rzeczywistość traci swój realny wymiar i głębię, a staje się 

pozorną powierzchnią utkanej pionkami planszy. Liczy się w tych okolicznościach sama 

gra napędzana nadzieją na odegranie się, zastosowanie nowej strategii, czy wreszcie 

zmianę samej gry295. 

Proponowane przez postmodernizm różnego typu małe narracje wydają się 

pozostawać takimi właśnie, pozornymi próbami mierzenia się z rzeczywistością życia, 

rodzajami niezliczonych gier, w których w istocie nie ma żadnych zasad. Zawarta w 

nich pozorna głębia staje się niezrozumiałym i chaotycznym wywodem, z którym trudno 

polemizować. Narracje mające zastąpić filozofię i religię nie są w stanie tego zrobić, 

gdyż rozwijając się w atmosferze pustki metafizyczno-aksjologicznej, same pozostają 

ich świadectwem. Postmodernistycznej fascynacji tym, co aktualne, towarzyszy 

deprecjacja odniesień do całej tradycji historycznej a także i ukierunkowania w kierunku 

eschatologii. Widać tu jednak zasadnicza różnicę pomiędzy klasycznym „trwaj chwilo, 

jesteś piękna”, gdyż piękno zastępowane jest tu często absurdem, rozpaczą, albo w 

najlepszym razie happeningowym pozorem. Czymś bezcelowym jest również 

powstrzymywanie trwania chwil, skoro struktura świata narzuca nam fascynację tym, 

co ulotne, nietrwałe, przejściowe. Złudzeniem jest poszukiwanie jakiś form, które 

gwarantowałyby trwałość naszych doznań. Koncentracja całej uwagi na kruchym „tu i 

teraz” kreuje dystans względem wszelkich kategorii uniwersalnych296.  

Również ponowoczesna kultura, poprzez swoją infantylność, w żadnej mierze 

nie ułatwia człowiekowi zrozumienia tak bardzo przecież trudnych do zrozumienia 

procesów i zjawisk, które mają miejsce w ponowoczesnym świecie. Z. Bauman pisze o 

zadziwiającym zjawisku kultury pochłoniętej walką na śmierć i życie z rzeczywistością 

społeczną, którą powinna odzwierciedlać i chronić, jak to było w zwyczaju kultur 

                                                           
295 Zob. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności…, s. 34; K. Miciukiewicz, Pomiędzy wolnością a samotnością: 

wokół koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana, „Kultura Współczesna” nr 2/3, 2001, s. 179-180. 
296 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 31. 
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wcześniej. Ten rozłam a wręcz wrogość sprawia, że nowoczesność można zdefiniować 

jako układ, w którym kultura służyć może rzeczywistości właściwie tylko w jeden 

sposób: poprzez jej podkopywanie. Kultura ta posiada więc wyjątkowo tragiczny, czy 

też schizofreniczny charakter. Czuje się bowiem zadomowiona jedynie w swojej 

bezdomności. W obrębie tej kultury pragnienia zatrute są strachem. Kultura ta marzy o 

wspólnocie, lecz panicznie boi się kłódek i krat okiennych. Przeraża ją samotność, którą 

nazywa się wolnością, ale głęboki wstręt żywi do jakichkolwiek ślubowań wierności. 

W jakimkolwiek kierunku kultura ta by się zwracała, napotyka na tego rodzaju punkt 

wewnętrznej ambiwalencji i rozdarcia, w  którym siły słabnącego przyciągania i 

rosnącego odpychania wzajemnie się równoważą297.   

Osvald Sprengler doszedł do wniosku już wiek temu, że żyjemy w okresie 

upadku kultury zachodniej, która staje się „cywilizacji”. Przez termin ten rozumiał on 

zaś proces stopniowego rozkładu martwego już ciała kultury, a do cech 

charakteryzujących cywilizację zaliczał: luksus, samowolę, eklektyzm, a także 

niereligijność298. Trudno też przeoczyć, że ponowoczesność desakralizując sztukę, w 

imię różnych pseudowartości pozbawia ją też często najbardziej właściwej jej wartości, 

czyli piękna, podporządkowując ją pseudowartościom, różnej proweniencji. 

Rozproszenie piękna w pozbawionych często treści formach abstrakcyjnych czy też 

mających stanowić prowokację niewiele może dać poszukującemu odpowiedzi na 

pytanie o cierpienie człowiekowi299. 

Kultura ta nie aspiruje już do nadawania ludzkiemu życiu głębszego sensu , gdyż 

przybiera często postać wręcz hybrydową300. W odróżnieniu od klasycznej sztuki ta 

postmodernistyczna zawiera zresztą w sobie swoją własną negację. „Tworzenie sztuki 

może być sztuką i niszczenie sztuki może być sztuką. Wszystko może być sztuką, a od 

nas zależy, o czym będziemy rozmawiali jako o sztuce”301. W konsekwencji kształtuje 

się wręcz antykultura, dewastująca jakiekolwiek granice pomiędzy sztuką wysoką i 

                                                           
297 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 135. 
298 Zob. P. Skrzydlewski, Spengler [w:] PEF, t. 9, Lublin 2008, s. 123-124. 
299 G. Reale, Zło nękające współczesnego człowieka…, s. 30-31. 
300 Zob. Z. Bauman, Globalizacja, czyli komu globalizacja a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne” 3 (1997), 

s. 61; M. Miczka – Pajestka, Hybrydyzacja ponowoczesnych stylów życia. Problem konsumpcyjnego bycia 

w świecie [w:] Nowy wspaniały świat? Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, red. W. Muszyński, 

Toruń 2009, s. 82. 
301 Zob. G. Dziamski, Sztuka po modernizmie, „Odra” 10 (2000), s. 62. 
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popularną302. Preferując wolność, tolerancję, relatywizm moralny, eklektyzm i 

pluralizm, kultura ta staje się obszarem swego rodzaju eksperymentu. W ramach tego 

eksperymentu zanika sfera tego, co wcześniej było niedopuszczalne np. jako nie 

przyzwoite. W dodatku w ramach ponowoczesności kształtuje się swego rodzaju 

obsceniczny i mistyczny zarazem wymiar ludzkiego ciała303. Globalna kultura masowa, 

depersonalizując i wręcz ogłupiając człowieka, koncentruje się na cielesności, popędach 

i emocjach, preferując wartości hedonistyczne304. G. Ritzer pisze o postępującej 

makdonaldyzacji kultury, a za jej wskaźniki uznał: efektywność, kalkulacyjność, 

przewidywalność oraz manipulowanie ludźmi poprzez technologie nie wymagające ich 

udziału. W narzucanych całej sferze publicznej zasadach żelaznej klatki racjonalności 

autor ten nazywa to nieracjonalną racjonalnością305. Kultury tego typu nie interesują też 

więzi społeczne, gdyż przecież nie o zaangażowanie tu chodzi, lecz o rozrywkę i 

zabawę, które tylko doraźnie i powierzchownie łączą ludzi306.  

Skoro dla ponowoczesnego człowieka liczy się tylko chwila obecna, w ramach 

której można doznawać maksymalnie dużo przyjemności, sztuka postmodernistyczna 

zdaje się nie mieć już aspiracji wprowadzania człowieka na jakiś wyższy poziom, 

podnoszenia go, wyzwalania i oczyszczenia. Skoro jedynym celem kultury popularnej 

jest chęć dostosowywania się do możliwości percepcyjnych potencjalnych 

konsumentów, to ze swej natury preferuje ona płytkie dostarczanie przyjemności i 

rozrywki. Skoro zaś analizowanie cierpienia ze swojej natury niewiele może mieć 

wspólnego ze stanem błogostanu, a w dodatku słabo się sprzedaje, to zwyczajnie należy 

się tego typu treści po prostu wystrzegać307. Odnosiła się do tego już H. Arendt, pisząc 

o kulturze przeobrażającej się w departament ogromnego domu towarowego, w którym 

                                                           
302 Zob. P. Przemielewski, Filozofia na Areopagu idei, czyli postmodernizm i jego obecność we współczesnej 

kulturze i sztuce, „Studia Ełckie” 11 (2009), s. 88. 
303 Zob. G. Dorfles, Historia sztuki świata, Warszawa 1998, s. 669. 
304 Zob. H. Arendt, Między czasem minionym a przeszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tł. M. Godyń, W. 

Madej, Warszawa 1994, s. 249.   
305 Zob. G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, tł. S. Magala, Warszawa 1997, s. 39. 
306 Zob. P. Żuk, Homo ludens w czasach kapitalizmu. Infantylizacja życia społecznego i prywatyzacja sfery 

publicznej, „Dialogi o Kulturze i Edukacji” 1 (2012), s. 200. 
307 Zob. A. Ziętek, Globalizacja a kultura [w:] Oblicza procesów globalizacji, red M. Pietraś, Lublin 2002, s. 202; 

P. Wielgosz, Opium globalizacji. Warszawa 2004, s. 16. 
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półki wypełnione są atrakcjami, a lady ozdobione reklamami kolejnych, najnowszych 

ofert308. Kultura ta ma jedynie skłaniać do konsumowania, uwodząc nowych klientów. 

Konsekwencje tej sytuacji, zwłaszcza z perspektywy tradycyjnie rozumianej 

antropologii czy aksjologii zdają się być dramatyczne. Wraz z mocno spłaszczonymi 

wersjami nadawania sensu ludzkiej egzystencji narasta w znacznej części 

współczesnych społeczeństw silne poczucie fatalizmu309. Kiedy już wszystkie nasze 

pragnienia zaspokoi rynek i kiedy nasze życie zostanie sprowadzone do zarabiania oraz 

wydawania pieniędzy, jak konstatuje smutno Bauman, „staniemy się najbardziej 

nieszczęśliwymi, samotnymi i absurdalnymi stworzeniami na świecie”310. 

W perspektywie ponowoczesnej doświadczenie życiowej pustki działa 

destruktywnie na zasadnicze pojęcia, które kształtowały naszą tradycję intelektualną. 

Ponowocześni nihiliści negują jednak wszelkie, a zwłaszcza ostateczne podstawy 

istnienia bytu, z Bogiem na czele. Jakakolwiek postać tego, co absolutne, jest zupełnie 

nieprzydatna Skok w pustkę, bez Boga i nadziei, może być desperackim aktem rozpaczy 

tych wszystkich, którzy przeżywają nazbyt dużą dla nich dawkę rozczarowań311. 

Tymczasem, jak pisze  P. Tillich, myśliciele postmodernistyczni tak chętnie opisując 

ludzki lęk egzystencjalny, usuwając z ludzkiego życia sacrum i eschatologii, wciąż go 

potęgują312. Odbierają bowiem człowiekowi duchowe centrum, mogące dać mu jakąś 

odpowiedź, choćby symboliczną i pośrednią, na pytanie o ostateczny sens jego istnienia, 

zwłaszcza w kontekście cierpienia i  śmierci. Lęku tego nie zapełni tak silna w filozofii 

i literaturze nowożytnej ideologia tzw. Prometeizmu, gdzie bohaterem nie jest już 

Chrystus-Zbawiciel, lecz mityczny Prometeusz wykradający ogień bogom czy też 

Syzyf. Nawet według Sartre’a i Camusa rezultatem widzenia ludzkiej egzystencji bez 

korelacji z religią nieuchronnie musi być jednak rozpacz. Rodzi się ona przede 

wszystkim z doświadczenia zła moralnego oraz cierpień człowieka, będąc milczącą 

nieobecnością sensu życia. Archetypiczne maski przywdziewane przez nihilizm, 

zdaniem G. Realego, kryją w sobie duchowe zło ponowoczesnego świata i są 

                                                           
308 Zob. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, s. 30.  
309 Zob. FR 5, 81, 85; J. Życiński, Duchowość chrześcijańska wobec wyzwań postmodernizmu w perspektywie 

encykliki „Fides et ratio” [w:] Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze…, s. 103-118. 
310 Z. Bauman, Wiek kłamstwa, wywiad udzielony J. Żakowskiemu, „Polityka” 50 (2004), s. 7. 
311 Zob. FR 46. 
312 Zob. P. Tillich, Rodzaje lęku [w:] Psychologia w działaniu, red. K. Jankowski, tł. P. Kołyszko, Warszawa 1981, 

s. 62-77. 
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wewnętrznie ze sobą powiązane. Łączy je zaś zanegowanie istnienia jakiejkolwiek 

rzeczywistości poza zmysłową. Zdaniem tego filozofa ujawnia się w ten sposób 

radykalne ograniczenie możliwości rozumu. Uwięziony w rzeczywistości fizycznej 

ponowoczesny człowiek traci zarazem sens i wiarę w siebie samego313. 

Jak stwierdza G. Vattimo, preferowany przez postmodernizm totalny nihilizm 

stanowi swego rodzaju wezwanie do fabularyzowanego doświadczenia rzeczywistości, 

będącego zarazem jedyną dostępną wolnością314. Jest to jednak bez wątpienia pozorna 

jedynie wolność, gdyż na skutek nihilistycznej eliminacji wszelkich wręcz wartości, 

narasta poczucie bezsensu życia skutkujące wręcz degradacją człowieka w jego 

człowieczeństwie315. Bardzo ostro ale i przenikliwie zjawisko to opisał André Comte-

Sponville: „Nihilistyczne barbarzyństwo nie ma programu, planu, ideologii. Nie są mu 

potrzebne. Nihilistyczni barbarzyńcy nie wierzą w nic: znają tylko przemoc, egoizm, 

pogardę, nienawiść. Są więźniami własnych popędów, głupoty i braku kultury. Są 

niewolnikami tego, co biorą za wolność. Ich barbarzyństwo płynie z braku wiary albo 

z braku wierności. Są wojownikami nicości”316. 

Za jednego z „ojców” tego ponowoczesnego nihilizmu uznać trzeba Nietzschego, 

przekonanego o absolutnej bezwartościowości, czyli bezsensowności wszystkiego. 

Warto jednak przypomnieć w tym kontekście, że pisał on o kilku typach nihilizmu. 

Pierwszy występuje wówczas, gdy szukamy sensu we wszystkim, co się dzieje i nie 

możemy go znaleźć. Drugi pojawia się wtedy, gdy człowiek chciałby się poświęcić 

jakiejś wyższej od niego całości, lecz odkrywa, że jej po prostu nie ma. Genezy trzeciego 

typu nihilizmu można dopatrywać się w dwóch poprzednich, a właściwie w ich 

wspólnym mianowniku – niewierze w świat metafizyczny. Jeśli odbierze się światu 

jedność, prawdę, cel, dochodzi się do bezwartościowości. „Do niczego się przez to nie 

zmierza ani niczego nie osiąga”317. Ważne jest również inne rozróżnienie nihilizmu, na 

pasywny i aktywny, dokonane przez Nietzschego. Ten pierwszy, niczego nie atakujący, 

zmęczony, a przede wszystkim pesymistyczny, to skutek osłabienia woli. Drugi stanowi 

                                                           
313 Zob. G. Reale, Zło nękające…, s. 17-20. 
314 Zob. G. Vattimo, La fine delia modernita. Nihilismo ed ermeneutica nella cultura contemporanea, Milano 

1985, s. 38.  
315 Zob. U. Wolska, Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby, „Rocznik Tomistyczny” 4 

(2015), s. 197. 
316 Zob. A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna, tł. E. Aduszkiewicz, Warszawa 2011, s. 40. 
317 F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1876-1889, tł. B. Baran, Kraków 1994, s. 241. 
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zintensyfikowanie mocy ducha i osiąga swoje maksimum w postaci siły niszczenia318. 

Referując tę kwestię nie wolno zapominać, że nihilizm Nietzsche uważał za wrogi, gdyż 

nie afirmuje on życia, lecz sprzeciwia się mu, mówi mu „nie”. Nie ograniczał się on 

więc do diagnozowania i zapowiadania nihilizmu, lecz chciał on także jego 

przezwyciężenia. Uznając się za pierwszego nihilistę w Europie nie widział więc w tym 

sprzeczności. Nihilizm musi być przeżyty, jeśli ma być przezwyciężony. Tylko w ten 

sposób można poznać, co miał on wspólnego z tradycyjnymi wartościami, dlaczego one 

upadły i dlaczego konieczne jest pojawienie się nowych wartości. Przezwyciężeniem 

nihilizmu ma być nadczłowiek, który akceptuje w radości konieczność swojego życia, 

który nie chce go znosić czy zatajać, lecz kochać319. 

Rozczarowanie systemami, które urzekały wizją nadczłowieka i ziemskiego raju, 

sprzyja kreowaniu „wypalonych ludzi, nie potrafiących przezwyciężyć życiowej pustki. 

Ponowoczesny człowiek staje się niepokojąco podobny do tego o którym pisał dziesiątki 

lat temu J. Sartre. Skoro pragnienie osiągnięcia przez niego bytu Boga z góry skazane 

jest na niespełnienie, jest on daremną namiętnością. Dlatego jego przeznaczeniem jest 

wolność pozbawiona fundamentu, niepokój i totalna odpowiedzialność za użytek, jaki 

z niej zrobi. Usiłując uciec od wolności i odpowiedzialności przez dostarczenie swym 

decyzjom pozoru obiektywnych usprawiedliwień stosuje różne zabiegi, które Sartre 

nazywa „złą wiarą”. Niestety, w miejsce nadziei na szczęście pojawia się dramatyczne, 

pełne rozpaczy wyzwanie, iż czymś absurdalnym są nasze narodziny i  śmierć. 

Godząc się z absurdalnością i tragicznością losu człowieka musimy, jak pisze 

Emil Cioran żyć pomimo doświadczenia bólu i rozpaczy, z gorzką świadomością tego, 

że wszystko, co robimy, kończy się ostatecznym paraliżem. „Wszystko, co człowiek 

sobie założy, kończy się przeciwieństwem tego, co sobie wymyślił”320. Nawet jeśli 

założyć, że słowa Ciorana zioną stęchlizną grobu, to według postmodernistów, jak pisze 

J. Życiński, nie sposób tym się gorszyć, lecz uznać trzeba, że właśnie chłód i stęchlizna 

stanowią składnik rzeczywistości naszego życia. Zamiast więc tworzyć jakieś złudzenia, 

że żyjemy w świecie pachnącym fiołkami, lepiej przyjąć prawdę o brutalnej naturze  

                                                           
318 Zob. F. Nietzsche, Zapiski o nihilizmie (z lat 1885-1889), tł. G. Sowiński, Kraków 2001, s. 82-83. 
319 Zob. F. Nietzsche, Ecce homo. Jak się stajemy tym, czym jesteśmy, tł. G. Sowiński, Kraków 2002, s. 48. 
320 Rozmowy z Cioranem, rozmawiają F. Bondy, F. Savater, H. Perz, tł. I. Kania, Warszawa 1999, s. 45. 
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świata321. Otwartym pytaniem pozostaje to jak w takim świecie odnaleźć się może homo 

patiens. Czy w afirmacji rzeczywistości przepełnionej wspomnianymi: chłodem i 

stęchlizną da się w ogóle egzystować, zwłaszcza zmagając się z cierpieniem.   

 

1.7. 

PROBLEMY CZŁOWIEKA Z OSOBOWĄ TOŻSAMOŚCIĄ 

 

Jednym z istotnych faktorów właściwego funkcjonowania człowieka jest bez 

wątpienia jego samoświadomość, poczucie tożsamości osobowej. Nie sposób mówić o 

jego mierzeniu się z wyzwaniami ponowoczesności, które wyżej opisywano, jeśli nie 

podejmie on refleksji nad swoją naturą i powołaniem, swoją tożsamością. To ona daje 

człowiekowi punkty odniesienia dzięki którym jest w stanie odróżnić to, co istotne od 

tego, co ma mniejsze znaczenie. Bez ukształtowanej tożsamości, zwłaszcza w 

kontekście cierpienia i śmierci, stoi na krawędzią przepaści, gdzie właściwie nic nie ma 

znaczenia322. Wraz z preferowaną przez ponowoczesność wieloznacznością człowiek 

staje się bytem „słabym”, lecz w swoistym sensie, dalekim od klasycznie używanego 

terminu „przygodnym”. Stanowi coś w rodzaju krótkotrwałej historycznej inkarnacji, 

śladem na piasku, po którym nic nie zostanie wraz z tym, gdy zmyje go woda. Nie ma 

dla niego w świecie żadnej ucieczki, żadnego schronienia, żadnej alternatywnej 

przestrzeni, w której można by się zamknąć i ukryć323.  

Podejmując refleksję nad tożsamością jednostki w tym niepokojącym kontekście 

tworzonym przez ponowoczesność zauważyć można, że pytania w tym obszarze uznać 

można właściwie za całkowite novum. Zaduma nad ludzką tożsamością nie miała 

bowiem właściwie żadnego sensu w przednowoczesnym świecie, w którym niemal 

wszyscy ludzie, oczywiście w obrębie tego samego statusu społecznego, mieli 

identyczne doświadczenia, problemy i perspektywy egzystencjalne324. Tymczasem 

ludzie ponowocześni, „uwolnieni” od tradycji, która wręcz przesądzała ich tożsamość, 

                                                           
321 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 54.  
322 Zob. Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel 

Gandolfo, red. K. Michalski, tł. A. Pawelec, Kraków 1995, s. 10; E. Firlit, Kłopoty z tożsamością w 

ponowoczesnym świecie [w:] Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. 

Gładys-Jakóbik, Warszawa 2016, s. 63-88. 
323 Zob. Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2006, s. 17–18. 
324 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe…, s. 435. 
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a w dodatku naznaczeni doświadczeniami mocno zindywidualizowanymi, skazani są na 

jej samodzielne i mozolne konstruowanie. Pozostając jedynymi kreatorami siebie, sami 

są też za siebie odpowiedzialni. W świecie nie ma żadnych obiektywnych znaków czy 

też drogowskazów, wspierających ich w dokonywaniu takiego a nie innego wyboru. 

Tracą swój realny wpływ tradycyjne dotąd faktory tożsamościowe, takie jak 

społeczeństwo czy też religia, które zastępowane są osobistymi doświadczeniami. 

Dzieje się tak, nawet jeśli ceną tego stanu rzeczy jest, jak zauważał to już Sartre, 

pogodzenie się z absurdalnością życia,  której nie sposób przezwyciężyć325. 

Ogromna dynamika procesów dyscyplinowania i dedyscyplinowania,  zderzona 

z konfrontacją procesów globalnych z lokalnymi, prowadzi zarazem do wyłaniania się 

różnorodnych typów tożsamości, którą nie istniejących zresztą w jakiejś „czystej” 

formie326. Trafnym zdaje się opinia, że ponowoczesny człowiek to homo actualis, który 

ciągle zmieniając się i próbując dopasować swoją tożsamość do płynnego świata jest po 

prostu kimś w danym momencie327. Jedynym miejscem nadającym działaniom 

znaczenie, przestrzenią radości i odpowiedzialności jest „teraz”. W ponowoczesności 

przyszłość jawi się nie jako przyczynowo – skutkowy łańcuch zdarzeń, lecz jako pasmo 

następujących po sobie, luźno powiązanych lub autonomicznych „teraźniejszości”328. 

Nie potrafiąc zdefiniować swojej tożsamości ponowoczesny człowiek konstruuje 

strategię, która pozwoliłaby mu uporać się, nawet jeśli pozornie, z odczuciem braku 

jakiejś głębszej struktury czy też wzoru dominującego, który mógłby spajać wszystkie 

aspekty rzeczywistości. Propozycją tą jest neozakorzenianie, to znaczy świadome 

wyzbywanie się tożsamości. Neozakorzenianie to nic innego niż wrastanie w 

rzeczywistość nie wymagające wypuszczania jakiś korzeni. Zasadniczą strategią jest tu 

nie nabywanie, lecz po prostu pozbywanie się tożsamości. Tego typu „uzdrawianie” 

pokawałkowanego ponowoczesnego człowieka jest doraźne oraz skuteczne jedynie przy 

odpowiedniej konstelacji wpływów zewnętrznych. Tracąc tożsamość skazuje się on na 

to, że swego rodzaju gliną, z której wciąż na nowo jest lepiony329. 

                                                           
325 Zob. J. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem…, s. 26. 
326 Zob. U. Wolicka, Człowiek. Rzecz czy osoba?..., s. 89.  
327 Zob. Z. Bauman, Płynne życie…, s. 51. 
328 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność…, s. 195-196. 
329 Zob. M. Zamorska, Neozakorzenianie. Butō jako ponowoczesna strategia, „Barbarzyńca. Pismo 

antropologiczne” 3-4 (2009), s. 5-7. 
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Dominująca w społeczeństwie konsumpcyjnym orientacja temporalna sprzyja 

kształtowaniu się tożsamości konsumenta, który chce jedynie konsumować, i to 

natychmiast, tu i teraz. Poszukujący przede wszystkim nowych wrażeń i związanych z 

nimi przyjemności, preferuje się niezbyt trwałą tożsamość, którą określić można jako 

„instant”, płynną i elastyczną, doraźnie kształtowaną330. W świątecznie udekorowanym 

supermarkecie z trudem dostrzegamy nawet ściany, ciesząc się sygnałami 

konsumpcyjnej wolności. Wolność kroczącego promenadą nabywców spacerowicza 

sprowadza się jednak jedynie do wolności „spożywcy”, dokonującego wyboru 

pomiędzy oferowanymi mu towarami. Produkty jednak nie indoktrynują jak religia, lecz 

jedynie urzekają różnorodnością kształtów, kolorów, atrakcyjnością opakowań, w 

których kryją się potencjalne, zestetyzowane „niby-tożsamości”. Rynek okazuje się 

tolerancyjny wobec odmienności konsumentów. Alternatywne style życia nie 

bulwersują, gdyż oznaczają uruchomienie kolejnych gałęzi przemysłu, które ku 

zadowoleniu inwestorów, rozszerzają gamę produkowanych dóbr. Po to, żeby z tej 

wolności skorzystać, trzeba spełnić kryteria stawiane „wartościowemu” spożywcy. 

Społeczeństwo ponowoczesne „odspołecznia” wszelkie objawy niezadowolenia, 

przekładając je na język prywatnych trosk. Po postawieniu pod znakiem zapytania 

nowoczesnej formuły wolności, równości i braterstwa, ubodzy włóczędzy nie mogą 

spodziewać się na szlaku takiej uległości tubylczego świata, jaką kupują sobie syci 

turyści. W konsekwencji owej prywatyzacji trosk każdy pozostaje sam ze swym 

cierpieniem i poczuciem poniżenia. Odpowiedzialność za jednostkę została w pełni 

przeniesiona z instytucji i organizacji państwowych na nią samą331. 

W świecie, w którym przynajmniej oficjalnie dominowało chrześcijaństwo, 

metaforą losu człowieka pozostawała postać pielgrzyma. Syntetycznie i trafnie zarazem 

charakteryzowała ona życie człowieka, obejmując „docelowość” tego życia i potrzebę 

oceny każdego jego fragmentu z punktu widzenia celu. W ponowoczesnej wersji celem 

świeckiej pielgrzymki nie jest już zbawienie duszy, lecz urzeczywistnienie możliwości 

zawartych w uposażeniu czysto przyrodzonym. Pomimo tego, że życie i  w tym świecie 

wciąż jest wędrówką, to jednak teraz pozbawioną wyznaczonego z góry kierunku332. 

                                                           
330 Zob. Z. Bauman, Socjologia, tł. J. Łoziński, Poznań 2004, s. 109. 
331 Zob. K. Miciukiewicz, Pomiędzy wolnością a samotnością…, s. 182. 
332 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe…, s. 437-444. 
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Nowy człowiek  staje się pielgrzymem bez celu, „nomadą bez wytyczonej drogi”, 

dionizyjsko usposobionym wagabundą, dla którego z rzeczy i relacji ulotniła się wszelka 

ważkość333. Uwolniony od przeszłości oraz przyszłości nomada zdaje się wędrować 

pomiędzy właściwie niezwiązanymi ze sobą miejscami334. Uzyskuje w ten sposób 

jedynie tożsamość „na dzisiaj”, „aż-do-odwołania”, nigdzie nie czując się 

autochtonem335. Inaczej niż pielgrzym nomada nie zna miejsca swego przeznaczenia, 

nie posiada też żadnego bagażu doświadczeń, który mógłby zabrać do Ziemi Świętej. 

Nie ma też żadnych religijnych wskazówek nadających sens jego wędrówce. Żyjąc w 

ramach wiecznej zmiany może wprawdzie popełniać błędy, które nie przekreśla losów 

jego dalszej wędrówki, lecz nie mogąc uzyskać jakiegokolwiek wystarczającego 

potwierdzenia, każdą chwilę jego życia przepełnia niepokój związany z brakiem 

tożsamości336. Ponowoczesny nomada tylko pozornie przywodzić może na pamięć 

Abrahama wędrującego wśród mroku stepów w stronę nieznanej, choć obiecanej przez 

Boga ziemi. W odróżnieniu od Abrahama wędrówka tego nomady nie ma żadnego celu, 

gdyż żadna Ziemia Obiecana nie nadaje sensu podejmowanym przez niego wysiłkom. 

Na kolejnych etapach swojej wędrówki nie znajduje wskazywanych przez 

chrześcijaństwo norek i gniazdek (Mt 8, 20), lecz doświadcza nieograniczonego procesu 

ciągłego przechodzenia od reterytorializacji  w deterytorializację337. 

Bauman opisuje kilka modeli ludzkiej tożsamości w ponowoczesności: 

spacerowicza, włóczęgi, turysty, gracza. Pierwszy z nich to człowiek wszystko widzący, 

lecz sam niewidziany, ukryty w tłumie, ale do nie niego nienależący. Pozostając 

„reżyserem z urojenia” swojego życia wie od początku, że wszystko co w nim się 

odbywa, dzieje się na niby. Każda kolejna przechadzka spacerowicza to kolejne 

potwierdzenie pełni ale i pustki wolności. Spacerowicz Baumana posiada pełną wolność 

interpretacji przestrzeni, nie będąc w żaden sposób skrępowany obserwacjami, których 

dokonał podczas wcześniejszych spacerów. Ponowoczesność uwalnia człowieka od 

przeszłości i konieczności pamiętania czegokolwiek. Skazany jest jednak na ciągłe 

                                                           
333 Zob. J. Metz, Teologia wobec cierpienia…, s. 111. 
334 Zob. D. Brzeziński, Wędrujące pojęcia w twórczości Zygmunta Baumana, „Przegląd Humanistyczny” 3 (2017), 

s. 79-92. 
335 Zob. K. Miciukiewicz, Pomiędzy wolnością a samotnością…, s. 180. 
336 Zob. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność…, s. 200-232. 
337 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 58.  



95 
 

poczucie wyobcowania, nie jest w stanie oswoić otaczającej go przestrzeni, wydeptywać 

własnych, znanych sobie dobrze ścieżek. Każdy kolejny spacer nie jest niczym innym 

niż potwierdzeniem pełni ale i pustki ludzkiej wolności338. 

Jeśli chodzi o włóczęgę, w ponowoczesności jego tryb życia z plagi społecznej 

przemienia się w atut. Zadomowienie i jednostajny rytm życia, ciągłość celów jawią się 

dziś jako zgubne i nie przydatne. Nową postacią zdaje się być tkwiący właściwie w 

każdym z nas turysta, opuszczający dom w poszukiwaniu wrażeń, za które płaci 

i wymaga. Nie zapuszczając nigdzie korzeni „pożera” świat, sam nie będąc przez niego 

pożeranym, przyswaja go, nie będąc przyswajanym. Graczowi z kolei wypada działać 

w świecie, jakim nie rządzą dające się poznać, opisać i skatalogować prawa. Wszystko 

jednak co robi ma służyć wygranej. W toczącej się grze , jak na wojnie, nie ma miejsca 

na sympatię, litość, pomoc wzajemną. Kiedy jednak działania wojenne kończą się, 

zapada decyzja o zwycięstwie i przegranej, przeciwnicy podają sobie ręce i znów stają 

się przyjaciółmi339.  

Ważką analizę tożsamości ponowoczesnego człowieka proponują też Z. Melosik 

i M. Szkudlarek, piszący o „tożsamości globalnej przezroczystej”, która odpowiada na 

potrzeby różnych korporacji, kreację „uniwersalnego” eksperta, technokratyczno-

pragmatycznego. W ramach idei „tożsamości upozorowanej”, pozbawionej jakiś 

stabilnych znaczeń, człowieka konstytuują fragmentaryczne przekazy medialne 

i ideologia konsumpcji, co nie daje podstaw do ukształtowania naprawdę realnej 

tożsamości. Zbliżony do tego jest typ tożsamości „supermarket”, w ramach którego nie 

tyle ludzie, lecz po prostu konsumenci, jedynie omyłkowo żyją w poczuciu wolności 

i świadomych wyborów340. Właśnie to wszystko, co związane jest z realizowaną przez 

ludzi konsumpcją zaczyna niemal zastępować właściwy rozwój ich tożsamości341. 

Powielając społecznie typizowane zachowania jednostki inercyjnie akceptują zbiorowe 

mody, reprezentacje i reguły342. Rynek rzekomo dający konsumentom duży wybór, w 

rzeczywistości oferuje raczej sztucznie kreowane różnice między zestandaryzowanymi 

                                                           
338 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności…, s. 22. 
339 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe…, s. 445-454. 
340 Zob. Z. Melosik, T. Szkudlarek, , Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 2009, s. 58-64. 
341 Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość…, s. 270. 
342 Zob. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne…, s. 164. 



96 
 

produktami343. Trudno przy tym przeoczyć, że ponowocześni hedoniści, nie uznający 

się zresztą za takich, w dążeniu do przyjemności inercyjnie podążają za zmieniającymi 

się stylami w modzie, reklamą i marketingiem. Informatyzacja i mediatyzacja nie tylko 

czynią ludzkie życie nieprzewidywalnym, ale i zdecydowanie podporządkowane są 

maksymalizacji zysków ze sprzedaży antenowego czasu reklamodawcom344. Niestety, 

wraz z propagandą konsumpcjonizmu ukazywane są niezliczone wprost miraże, z 

których znaczna część wielu współczesnych ludzi nie umie się już wyzwolić. Reklama, 

która stanowi dziś czynnik kreujący w dużej części współczesną rzeczywistość 

„organizując” ludzkie działania, sprzyja bez wątpienia sakralizacji konsumpcję345.  

Pomimo tego, że signum temporis współczesnych społeczeństw stanowi 

preferowana przez media moda, to warto pamiętać, że jej postulaty mają charakter 

krótkookresowy; to, co wchodzi w modę, często jeszcze szybciej z niej wychodzi. 

Pozbawiona konotacji moralnych moda ma tendencje do rozprzestrzeniania się na wzór 

wirusa, przed którym trudno się bronić, tym bardziej, iż widać wyraźną korelację mody 

i konsumpcjonizmu odwołującego się do chwilowej jedynie przyjemności346. 

Szukając tożsamości ponowoczesnego konsumenta trudno uniknąć wrażenia, że 

bez wątpienia nie chce on postrzegać się w kategorii homo patiens. Gubiąc się w 

poszukiwaniu swojej tożsamości, czy też w ogólne nie zajmując się tego typu trudnymi 

kwestiami, zawsze niezmiennie dowiaduje się, że jest przede wszystkim homo patiens. 

Z jednej strony powinna być to niejako wiedza aprioryczna, domagająca się jedynie 

uaktualnienia, osadzenia w realnym kontekście, a z drugiej jawić się ona zaczyna w 

ponowoczesności jako absolutne tabu w kontekście refleksji nad tożsamością 

człowieka. Za tabuizację tę niezmiennie płacą ogromną cenę miliony homo patiens nie 

rozumiejący siebie i sensu swego cierpienia. 

 

 

                                                           
343 Zob. Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tł. S. Obirek, Kraków 2006, s. 62. 
344 Zob. A. Guzik, Media – Matrix naszych czasów. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia 

Sociologica V” 1/5 (2103), s. 7; P. Czarnecki, Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce 

[w:] Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu…, s. 72. 
345 Zob. E. Leśniak – Berek, Konsumpcja jako obszar poszukiwania własnej tożsamości – kupowanie tożsamości 

syntetycznej [w:] Nowy wspaniały świat?..., s. 114-115. 
346 Zob. J. Tomczyk, Konsumpcjonizm, moda i sfera publiczna. Interferencyjność zjawisk – próba dekonstrukcji 

[w:] Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe…, s. 256-289. 
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II 

CIERPIENIE JAKO CRUX FILOZOFII I WIARY 

 

 Dyferencjalność człowieka jako istoty rozumnej względem wszelkich innych 

bytów naznaczona jest nierzadko ewidentnym rysem ambiwalencji. Przewyższając 

otaczający go świat natury swoją rozumnością zmuszony jest on bowiem stawiać sobie 

pytania, na które w swojej istocie nie może dać sensownej czy też zadowalającej go 

odpowiedzi. Nie wie przede wszystkim dlaczego wyróżniający go spośród innych istot 

rozum zdaje się być jeszcze bardziej bezradny wobec doznawanego cierpienia niż 

cechujące zwierząt instynkty. Podobną ambiwalencję odczuwa również wtedy, gdy jako 

jedyna w  świecie istota wchodzi w relację w bytem, w którym widzi Absolut. Relacja 

ta nie tylko nie jest bowiem często w stanie zniwelować „bólu” jego egzystencji, ale 

jeszcze go potęguje. W odróżnieniu od zwierząt zmaga się bowiem z przestrzenią 

niewiary i zwątpienia, tak samo jak i niezrozumienia, sceptycyzmu czy absurdu w sferze 

intelektu. Człowiek jest jedynym bytem, który nie tylko nosi liczne krzyże, ale nosi też 

krzyż nie możności ich pojęcia, zarówno z puntu widzenia rozumu i wiary. Naturalną 

niejako reakcją w tej sytuacji wielu ponowoczesnych ludzi, mierzących się w dodatku z 

poważnym kryzysem racjonalnego oglądu rzeczywistości i sekularyzacją, o czym 

pisano w pierwszym rozdziale, jest zjawisko kontestowania cierpienia a nawet śmierci. 

Odrzucając niejako racje rozumu czy też prawdy wiary próbuje w mniej czy bardziej 

wyrafinowany sposób odrzucać rzeczywistość, której istnienia nie chce przyjąć do 

wiadomości. Kontestacja ta, przybierająca nierzadko wręcz absurdalne czy też 

karykaturalne formy, podważa zarówno racjonalność, jak i religijność wielu 

współczesnych ludzi. Kwestia ta pojawi się w paragrafie inicjującym drugi rozdział tej 

rozprawy. W kolejnym znajdzie się miejsce dla omówienia problemu cierpienia z 

perspektywy rozumności jako specyfiki człowieka. Rozumność ta nie pozostawia więc 

żadnych wątpliwości, co do dramatycznej realności cierpienia i śmierci. Nawet 

najbardziej wyrafinowane metody maskowania cierpienia nie są w stanie spowodować 

innej konkluzji w kwestii bytu człowieka niż dramatyczna bezradność wobec 

uderzającego w niego zewsząd i nieuchronnie cierpienia. Z dramatyzmu cierpienia rodzi 

się potrzeba ogarnięcia rozumem jego sensu oraz istoty. Wzorem starożytnych stoików 
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oraz innych mędrców jedyną sensowną konstatacją homo rationalis zderzającego się z 

cierpieniem jest po prostu apatia – pogodzenie się z losem. Nawet jeśli apatia ta zdaje 

się być przywilejem jedynie nielicznych jednostek, to świadomość tego, że cierpienie 

pozostaje po prostu konsekwencją ontycznej ułomności ludzkiej natury winna 

towarzyszyć każdemu reflektującemu nad sobą człowiekowi. 

 W trzecim paragrafie tego rozdziału pojawi się kolejny niezwykle ważny temat 

analizowania cierpienia z perspektywy wiary i religii. Trudno przecież nie zauważyć, że 

właśnie cierpienie wraz ze śmiercią stanowią absolutnie najbardziej krytyczny moment 

dla ludzkiej religijności. Właściwie na co dzień u milionów ludzi na całym świecie 

dokonuje się weryfikacja  poziomu ich wiary. W cierpieniu niezmiennie widzieć można 

ogromną przestrzeń zwątpienia w Boga, a przynajmniej w Jego obraz jako istoty 

zainteresowanej naprawdę losem człowieka. Sugerowana niezmiennie w ciągu wieków 

wizja Boga jako „odwracającego się” od ludzkiego cierpienia, nie zainteresowanego 

ludźmi i ich sprawami przybiera często sugestywne oskarżenie o Jego milczenie, gdy 

cierpimy. Tajemnica milczenia Boga w sposób szczególny w ostatnim stuleciu stała się 

przedmiotem dyskusji w kontekście dramatu narodu żydowskiego, poddanego 

eksterminacji. W ostatnim punkcie drugiego rozdziału pojawi się zaś próba zarysowania 

dramatu ludzkiego cierpienia w kontekście wciąż budzącej zainteresowanie historii 

Hioba. Nie ma wątpliwości, że historię jego zmagania się z cierpieniem uznać można 

za figurę ludzkiego dramatu w tym obszarze. 

 

2.1.  

PONOWOCZESNA KONTESTACJA CIERPIENIA I JEJ KONSEKWENCJE 

 

W antytetycznej wręcz opozycji do szczęśliwego życia człowieka stoi to 

wypełnione zazwyczaj cierpieniem i zmierzające nieuchronnie do śmierci. Egzystencja 

w jakiejś rajskiej rzeczywistości, w której „nie istnieje” jakiekolwiek cierpienie 

zakłócające ludziom radosną konsumpcję nie jest oczywiście ewenementem naszych 

czasów, lecz stanowi odwieczne marzenie człowieka. Iluzja życia w takim właśnie 

świecie w większym jednak chyba stopniu zajmuje umysły wielu ludzi 

ponowoczesnych, dysponujących w obszarze jej budowania znacznie większymi 
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możliwościami niż ich poprzednicy. Starając się nadążyć za trendami, które dominują 

w konsumpcjonistycznej ponowoczesności, kultem zdrowia, młodości i cielesności, 

tracą dziś oni niemal zupełnie świadomość przemijania, i zapomina o upływającym 

czasie, a w konsekwencji o cierpieniu, chorobie, śmierci i żałobie347.  

Pomimo tego, że nie ma żadnych wątpliwości odnośnie tego, iż każdy człowiek, 

który się urodził, wcześniej czy później doświadczy cierpienia, a w końcu umrze, to 

właśnie ta pewność śmierci oddala od niej myśli wielu współczesnych ludzi. Uciekają 

oni nawet przed wspomnieniem o śmierci, boją się spojrzeć jej w „oczy”, robią 

wszystko, aby nie konfrontować się z tym swoim najpewniejszym i konstytutywnym 

przeznaczeniem. Nawet jeśli śmierć jest ostateczną możliwością, to jednak doraźnie 

inne możliwości, w danym momencie bliższe, mogą jej nieuchronność oddalić. O tym, 

że człowiek w tym obszarze problematycznym zawsze starał się robić właściwie to samo 

świadczy sugestywny fragment Myśli Pascala: „Nie mogąc znaleźć lekarstwa na śmierć, 

nędzę, niewiedzę, postanowili, pragnąc osiągnąć szczęście, nie myśleć o tym. Mimo 

wszystkich czyhających na człowieka niedoli, chce on wciąż być „szczęśliwy i chce być 

tylko szczęśliwy, i nie może nie chcieć; ale jak się do tego weźmie? Na dobrą sprawę, 

trzeba by mu stać się nieśmiertelnym: nie mogąc zaś tego, postanowił nie myśleć o 

tym”348. Zjawisko czy też pokusę różnego rodzaju negowania faktu cierpienia i śmierci  

trafnie opisywał już wiek temu także Scheler, gdy pisał: „nastąpienie śmierci nie jawi 

się już jako konieczne wypełnienie sensu życia, lecz budzi zdumienie wszystkich 

zainteresowanych, podobne do tego, gdy ktoś bije głową o ścianę. Będąc śmiercią 

stłumioną, „obecnym”, który stał się niewidzialny, czymś doprowadzonym obawą aż do 

nieistnienia, teraz dopiero jawi się człowiekowi nowego typu, skonfrontowanemu z nią, 

jako bezsensowna przemoc i brutalność. Śmierć przychodzi jedynie jako katastrofa. Nie 

umiera się już rzetelnie i świadomie”349. 

Nie inaczej stara się „zwalczać” cierpienie i śmierć człowiek ponowoczesny. 

Odsuwa od siebie myśli o nieuchronności śmierci, a w dodatku stara się wierzyć, że nie 

jest bez w tym bez szans. Dysponuje przecież nieporównywalnymi z poprzednimi 

epokami możliwościami medycyny, która w znacznym stopniu wydłużyła ludzkie  życie 

                                                           
347 Zob.  W. Hryniewicz, Przez ciemności do światła…, s. 100. 
348 Pascal, Myśli…, s. 125. 
349 M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie…, s. 12.  
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i poradziła sobie z wieloma chorobami, które wcześniej wręcz unicestwiały całe 

społeczeństwa.  Wyposażony w narzędzia, które daje mu postęp technologiczny zdaje 

się być kompletnie zaskoczony tym, że wciąż dotyka go cierpienie a granica pomiędzy 

życiem a śmiercią jest równie krucha jak w przeszłości. Pomimo rozwoju techniki, 

rzeczywistość cierpienia i chorób, jak dziś np. koronawirus, a zwłaszcza nieuniknionej 

konieczności umierania, poprzedzonej uciążliwą i napawającą lękiem starością, 

niezmiennie wyznaczają przestrzeń życia ludzi także w XXI wieku. Doświadczając 

poprzez cierpienie i śmierć swojej oczywistej bytowej skończoności i przygodności, 

wielu ludzi próbuje na różne sposoby wręcz ten fakt kontestować, Cierpienie zostaje 

dziś prywatnie i społecznie „ocenzurowane” a nawet odrzucone jako absurdalne, 

bezużyteczne i złe. Nie mając możliwości, żeby je w pełni przezwyciężyć, choćby przez 

wiarę, a przynajmniej jakoś zracjonalizować i urealnić, wielu ponowoczesnych ludzi 

próbuje przekonywać samych siebie, że jest ono czymś nienaturalnym i absurdalnym350.  

Tematy dotyczące ewidentnej kruchości ludzkiej natury współcześnie stają się 

wyjątkowo niewygodne, a niekiedy wręcz zakazane, przede wszystkim dlatego że 

jawnie burzą „spokojną” i „szczęśliwą” egzystencję, destruując dobre samopoczucie351. 

Pomijając mogące niepokoić swoich odbiorców kwestie, infantylna ponowoczesna 

kultura popularna, preferując programy sensacyjne i kulinarne, „unicestwia” cierpienie 

a nawet śmierć „usuwając” je z horyzontu naszego życia. „Pomaga” ona w ten sposób 

funkcjonować człowiekowi ponowoczesnemu, który chce w pierwszym rzędzie 

zdobywać i używać możliwie jak najwięcej dóbr materialnych, a nie reflektować  nad 

włączonym w jego ontyczność cierpieniem. Bolesna zaduma nad cierpieniem jawi się 

jako towar, który dotrze do małej liczby klientów i nie zbilansuje się finansowo, nawet 

jeśli kolorowe i optymistyczne przekazy zdają się być wręcz absurdalne w konfrontacji 

z bolesnymi, prawdziwymi danymi istnienia352.  

Radosna konstatacja o szczęśliwym życiu człowieka w szczególnie dramatyczny 

sposób załamuje się w obliczu śmierci, która i w ponowoczesności wciąż „napiera” na 

życie,. Wypieranie jej ze świadomości, skorelowane z nie dostrzeganiem absurdalności 

                                                           
350 Zob. EV 23; SD, 29. 
351 Zob. M. Cempa, A. Górecka, Tabuizacja śmierci i cierpienia we współczesnym społeczeństwie [w:] Ból i 

cierpienie, red. G. Makiełło-Jarży, Kraków 2010, s. 77-78. 
352 Zob. G. Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005, s. 249-259; 

I. D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, Warszawa 2008, s. 15. 



101 
 

tego typu działań jest czymś absolutnie kuriozalnym. Wystarczy zauważyć, że kiedy 

zgon nawet bliskich osób dokonuje się zazwyczaj, i to często z wyboru, z dala od 

naszego wzroku i usuwany jest z pamięci, to sama śmierć wystawiana jest zuchwale na 

pokaz, przekształcona w niekończące się widowisko rozrywkowe. Poczucie 

absurdalności i dysonansu poznawczego tej sytuacji narasta już wtedy, gdy próbując 

zapomnieć o cierpieniu i śmierci człowiek ponowoczesny nieustannie musi z tą 

tematyką konfrontować się we wszechobecnych w jego życiu mediach. W dodatku 

śmierć spotykana powszechnie w różnych mediach to śmierć silnie „zapośredniczona”, 

„zobiektywizowana”, „zde-egzystencjalizowana”. Media starają się robić wszystko, aby 

śmierci nie doświadczać jako oczywistej i realnej możliwości dla każdego osobiście i 

bez wyjątku353. Za medialny przykład prób „oswajania śmierci” uznać można 

emitowany w Polsce od 2008 roku amerykański serial „Śmierć na 1000 sposobów”. 

Przedstawia on niezwykłe przypadki śmierci, zarówno związane z nieprzewidzianymi 

przez człowieka sytuacjami, jak i poszukiwaniem sposobu na wyjątkową śmierć 

samobójczą. W programie tym prowadzone są np. wywiady z ekspertami, którzy 

analizują szczegółowo, bez emocji, różne aspekty każdej śmierci354.  

Jak słusznie zauważa Georges Balandier, śmierć paradoksalnie najsilniej 

banalizuje się dziś przez ogromną częstotliwość jej widoków. Nie chodzi tu jednak o to, 

aby jak w dawnych epokach publicznie pokazywana śmierć innych ludzi w jakiś sposób 

oświecała i pouczała odnośnie rozumienia realiów ludzkiego życia. Dzisiaj bowiem, 

choć śmierć stała się niemal głównym zdarzeniem medialnym, to jednak mamy tu 

zazwyczaj do czynienia ze zjawiskiem wyzwalającym ulotne emocje widzów, które 

właściwie od razu należy obezwładnić przez swój domyślny, jedynie na niby charakter. 

Wszędobylska i przejmująca  widowiskowość śmierci choć z jednej strony przywodzi 

na myśl kwestie podatności człowieka na cierpienie, to z drugiej strony, mocno 

strywializowana, jeszcze szybciej przepędza te tak trudne problemy z horyzontu 

ludzkiej refleksji jako obce i odległe. Pomimo tego, że śmierć w swym medialnym, 

często bardzo brutalnym wydaniu, towarzyszy człowiekowi nieustannie, to jednak 

zawsze jest to śmierć innych. Człowiek oglądający tego typu obraz śmierci łatwo dojść 

                                                           
353 Zob. G. Greshake, Życie silniejsze niż śmierć…, s. 59-61. 
354 Zob. E. Ossewska, Od katakumb do wirtualnych cmentarzy. Postrzeganie śmierci w chrześcijańskiej 

starożytności i współcześnie [w:] Człowiek chory i umierający…, s. 29-30.  
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może do wniosku, że nie jest to przecież jego śmierć, lecz coś strasznego wprawdzie, 

lecz dotyczącego tylko innych355. 

Śmierć zbanalizowana, zakamuflowana i rozmieniona na drobne zdaje się dziś 

dużo tracić ze swojej powagi i mocno spowszedniała. Jak trafnie zauważa Bauman, choć 

śmierć wciąż puka do naszych drzwi i to niemal każdego dnia, zdarza się na co dzień, i 

to na oczach milionów ludzi, w świetle reflektorów, to nie skłania już do głębszej 

refleksji. Umieranie staje się rodzajem mniej czy bardziej sprawnie zrealizowanego 

widowiska, które składa się np. na świat współczesnego kina. Śmierć tam prezentowana 

nie jest wcale zdarzeniem wyjątkowym, nieporównywalnym z czymkolwiek innym. Jest 

raczej czymś w rodzaju zakończenia opowiadania, a opowiadania mają to do siebie, że 

budzą ciekawość tylko dotąd dopóki się nie dojdzie do ich końca. Dopóki jeszcze nie 

przeczytane strony kryją jakieś tajemnice i obiecują niespodzianki. Wraz z tym, gdy 

opowiadanie dobiega końca, nic już zdarzyć się nie może. Trudno zaś wokół tego „nic” 

cokolwiek zbudować, a nawet kogoś tym przestraszyć jak to bywało w przeszłości356. 

W ponowoczesnym wcieleniu śmierć jest po prostu jednym z licznych aspektów 

codzienności, niezauważalnym w swojej trywialnej oczywistości. Coraz rzadziej 

wprawia ona ludzi w zamyślenie, tracąc tym samym moc wywoływania głębszych, 

naturalnych przecież u ludzi wzruszeń. Jest często zdarzeniem tak normalnym i 

zwyczajnym, że traci wymiar do głębi przejmującego dramatu. Śmierć jest dziś także 

„nieobecna” poprzez nadmiar swojej natrętnej zmysłowej widoczności, pozbawiona 

wagi poprzez wszędobylskość, niedosłyszalna pośród natrętnego hałasu, który czyni. 

Niestety, w miarę tego jak śmierć „zanika”, a w końcu „obumiera” w smutnym procesie 

banalizacji, niemal zamierają wolicjonalne oraz emocjonalne inwestycje na rzecz 

podjęcia wysiłku na jej pokonanie. Ma się nawet wrażenie, jak trafnie i mocno 

konstatuje Bauman, że pospolitego odbiorcę kultury tresuje się dziś wprawdzie 

ukradkiem, ale też i konsekwentnie, aby przestał zupełnie roić o czymś, czego i tak nie 

ma żadnych szans uzyskać. Przestaje on więc właściwie pragnąć życia wiecznego, 

godząc się niejako z tym, że nie jest ono możliwe do osiągnięcia357. 

                                                           
355 Zob. Z. Waleszczuk, Ars moriendi dzisiaj jako problem tożsamości [w:] Człowiek chory i umierający…, s. 36.  
356 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 328. 
357 Zob. Tamże, s. 293-294. 
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Trudno przeoczyć, że w ponowoczesności, zresztą nie bez powodzenia, udaje się 

w jakimś stopniu neutralizować strach przed śmiercią. W ślad za tym następuje wyraźne 

złagodzenie wpływu wywieranego na preferencje ludzkie przez nie dającą się skądinąd 

wyeliminować wiedzę o przyrodzonej śmiertelności. A co jeszcze chyba ważniejsze, 

następstwa psychiczne tej świadomości zostały wręcz wysterylizowane od korelatów 

religijnych. Efekt ten osiągnięto dzięki trzem, nie całkiem wprawdzie ze sobą spójnym, 

lecz ściśle ze sobą związanym i wzajemnie się uzupełniającym się strategiom. Po 

pierwsze, procesy i czynności związane ze śmiercią oraz umieraniem poddano 

podziałowi pracy. Śmierć staje się teraz właściwie sprawą przeznaczoną tylko dla 

specjalistów. Po drugie, tak samo jak w przypadku innych „całości”, nieubłagalną swej 

całości i totalności perspektywę śmierci poszatkowano na niezliczone, i to coraz 

drobniejsze, „niebezpieczeństwa” dla życia. Wobec globalnej perspektywy śmierci nie 

można uczynić niczego, więc zgodnie z ponowoczesnym rozumem zajmowanie się 

sprawami, które nie mają odniesienia empirycznego i praktycznego jest czymś 

pozbawionym sensu, objawem braku rozsądku i stratą czasu358.  

Powszechną metodą radzenia sobie z faktem cierpienia i śmierci w 

społeczeństwach ponowoczesnych staje się też traktowanie ich jako swego rodzaju tabu. 

Samo zjawisko tabuizacji przez społeczeństwo różnych kwestii było i jest oczywiście 

czymś naturalnym, ale dziś odnosi się ono do fundamentalnych kwestii dla ludzkiego 

życia. Cierpienie czy śmierć, oczywiście rozważane w poważnej konwencji, należą do 

tematów tabu, nie podejmowanych w oficjalnej przestrzeni życia publicznego. Jak 

słusznie jednak stwierdza papież Benedykt XVI: „chociaż śmierć często jest w naszym 

społeczeństwie tematem niemal zakazanym, i wciąż usiłuje się usunąć z naszego umysłu 

nawet myśl o śmierci, dotyczy ona każdego z nas, dotyczy człowieka w każdej epoce i 

w każdym miejscu”.  

Człowiek „oswajany” od początku życia ze strywializowaną wizją cierpienia i 

śmierci nie jest też coraz częściej w stanie odnieść się do nich w poważny sposób. Warto 

choćby zwrócić uwagę na to, że liczne firmy produkują ubrania dziecięce i akcesoria 

szkolne a także zabawki ozdobione czaszkami, tańczącymi szkieletami, czy też 

wampirami. Z wielu witryn sklepowych wyłania się monster high, czyli lalka wampir, 

                                                           
358 Zob. Tamże, s. 329-330. 
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wyposażona w zaostrzone zęby, które niekiedy ociekają jeszcze krwią. Najbardziej 

idealny konsument, a więc dziecko, zostaje powoli uwalniane od chrześcijańskiego 

sposobu myślenia i wartościowania po to, aby było oswojone ze śmiercią. Ta ostatnia, 

wyśmiana i zbanalizowana, sprowadzona zostaje jedynie do roli gadżetu bądź zabawki 

w wirtualnej grze359. Nie przypadkiem w czasie kryzysu religii, spowodowanego 

sekularyzacją, rodzą się sekty i zabobony, pretendujące do nawiązania komunikacji ze 

światem zmarłych, który oficjalnie uznaje się za nieważny czy wręcz nieistniejący. Duża 

część dzisiejszych patologii neurotycznych wynika ze słabych relacji ze zmarłymi 

rodzicami i brakiem odpowiedniej żałoby. Upiory mieszkają w nieświadomości, 

i chociaż nie mają już dostępu, jak kiedyś, do komunikacji publicznej, ich moc nie 

została bynajmniej wyeliminowana. W tym tkwi źródło dużej części niezadowolenia 

i cierpienia psychicznego, które ciążą na naszym społeczeństwie360. Warto też 

zauważyć, że w dobie technologii informacyjno-komunikacyjnych powstają nowe 

formy żałoby oraz upamiętniania zmarłych. Wraz z rozwojem Internetu powstały 

wirtualne cmentarze, nie tylko zresztą dla ludzi, ale i domowych zwierząt, zawierające 

zdjęcia, wspomnienia, refleksje a nawet wirtualne świeczki361. W USA pojawiły się z 

firmy organizujące „szybkie pogrzeby”. Trumnę wystawia się przed kaplicę cmentarną, 

a żałobnicy podjeżdżają autami. Nie wysiadając, uchylają szyby i rzucają kwiaty, lub 

żegnają się i odjeżdżają, aby o wszystkim jak najszybciej zapomnieć362. 

Nowoczesność, jak zauważa Bauman, rozebrała po kolei każde piętro 

kunsztownej budowli, którą przez wieki wznosił Kościół w trakcie swego panowania. 

Stłumiono fascynację życiem pozagrobowym, zogniskowano uwagę człowieka na życiu 

tylko „tu i teraz”. Zreorganizowano bieg ludzkiego życia wokół zupełnie innych fabuł 

o ziemskich wątkach i wartościach. Pomimo całej zuchwałości tej nowoczesnej 

przygody, poczucie ludzkiej niewystarczalności raczej jeszcze się jednak pogłębia. Nic 

bynajmniej nie wskazuje na to, żeby miało się spełnić egzystencjalne wyzwanie 

zapełnienia luk  w ludzkiej zdolności radzenia sobie z tym poczuciem. Wygasły bowiem 

nowoczesne nadzieje – ambicje – obietnice wytyczenia ludzkiemu losowi jakiejś 

                                                           
359 Zob. E. Ossewska, Od katakumb…, s. 31.  
360 Zob. Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, tł. M. Kowalska, Kraków 

2011, s. 215–218. 
361 Zob. E. Ossewska, Od katakumb…, s. 31.  
362 Zob.  W. Hryniewicz, Przez ciemności do światła…, s. 99. 
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prawdziwie życiowej wartości. Nic w tej kwestii nie można w istocie zrobić. Nie sposób 

złagodzić skutki tej porażki i związane z nią cierpienia363. 

W stechnicyzowanym świecie cierpienie oraz śmierć tracą w dodatku 

jakikolwiek wymiar tajemnicy, stając się brutalnym faktem, przypominającym o 

zepsuciu czy też rozpadzie jakiegoś urządzenia364. Zgadzając się z tym, iż współczesny 

świat stał się bardziej racjonalny trudno nie zauważyć, że jest to w dużej mierze 

racjonalność pozorna, którą utożsamić można z odnoszeniem każdej ludzkiej 

rzeczywistości jedynie do kryteriów nauk empirycznych. W ramach tego sposobu 

myślenia cierpienie i śmierć należy analizować nie tyle w kontekście wiary, emocji czy 

subiektywnych okoliczności, ile po prostu na podstawie obiektywnej wiedzy 

doświadczalnej. Nie może być inaczej, skoro nowoczesny a tym bardziej ponowoczesny 

świat budowany jest w oparciu o obietnicę uwolnienia człowieka od wszelkich 

skrępowań, naturalnych i nienaturalnych. Dewastujące człowieka cierpienie czy też 

świadomość nieuchronność śmierci biologicznej stanowi zaś najbardziej niebezpieczne, 

gdyż najtrudniejsze do objaśnienia ale i odparcia zagrożenie dla wspomnianej wcześniej 

obietnicy. W ten sposób odwoływanie się do realności cierpienia czy śmierci godzi w 

sam fundament tworzonego dziś ludzkiego „szczęśliwego ładu”, budowanego w oparciu 

o nieznane wcześniej możliwości techniczne365.  

Nie sposób jednak pominąć tego, że choć ponowoczesność nie zniosła śmierci, 

to jednak przyniosła rewolucyjny wręcz postęp w sztuce zwalczania każdej niemal z 

chorób a więc i przyczyn zgonu. Zwiększające się możliwości dzisiejszej medycyny 

implikują wydłużanie poszczególnych okresów życia ludzkiego. Znamienne dla końca 

XX wieku i początku XXI jest przedłużanie okresu młodości i coraz późniejsze 

zakładanie rodziny. Przedłuża się wiek rozwojowy do około 35 roku życia, wydłużeniu 

ulega też okres twórczy (produkcyjny)366. Rozwój medycyny stanowi też wielką szansę 

dla ciężko chorych, gdyż w oczywisty sposób może przedłużać życie. Przysparza jednak 

również licznych problemów w sytuacjach granicznych, kiedy należy podjąć decyzję, 

czy sztucznie podtrzymywać życie, czy też pozwolić człowiekowi po prostu spokojnie 

                                                           
363 Zob. Z. Bauman, K. Tester, O pożytkach z wątpliwości…, s. 171-172. 
364 Zob. G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 360. 
365 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 285. 
366 Zob. B. Łacheta, Zrozumienie starości…, s. 267.  
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odejść367. Cierpienie i śmierć w dzisiejszej perspektywie nie są elementem oraz 

wypełnieniem i syntezą życia, lecz po prostu jego przeciwieństwem. Stanowią porażkę 

medycyny, a wraz z nią całego prometejskiego obrazu człowieka, do którego ideologia 

medyczna się upodabnia i którego jest częścią integralną368. Śmierć ukazuje się jako 

rzeczywistość, która winna być odrzucona przez odwołanie się do różnych środków 

medycznych. Ciało człowieka prezentowane jest tu jako użyteczny produkt, który może 

stanowić źródło dochodu dla środowiska medycznego. Zadaniem lekarze jest naprawić 

ciało, tak samo jak inni fachowcy naprawiają maszyny. Podejście to odzwierciedla 

ogólną mentalność, wedle której człowiek ma podporządkować świat swoim 

pragnieniom. Zamiast szukania głębszego sensu bólu, wzmacnia się wysiłek na rzecz 

zrozumienia mechanizmów fizjologicznych po to, aby korygować ich dysfunkcje. 

Można choćby wskazać na to, że istnieją dziś różne rodzaju środki psychoaktywne, 

które są w stanie w jakimś stopniu „zagłuszyć” cierpienie, odsunąć konieczność 

konfrontacji z nim369. Skoro jednak współczesny przedstawiciel Europy Zachodniej 

postrzega śmierć przede wszystkim jako utratę życia, sił, wolności i możliwości, to takie 

ujęcie napełnia go ogromnym lękiem370. Postęp medycyny sprawił też, że śmierć, 

przynajmniej w jakiejś części, nie przychodzi już znikąd i niespodziewanie. W 

ponowoczesnym świcie każdy przypadek zgonu ma swoją jasną, logiczną przyczynę, a 

śmierć nie jawi się jako jakiś kaprys ślepego losu, z którym można się jedynie pogodzić. 

Stając się zdarzeniem właściwie naturalnym, zgon wyzbywa się cechującej go wcześniej 

tajemniczości. Bardzo mało już pozostało z dojmującego niegdyś ładunku niepewności, 

jaki wcześniej związany był z momentem śmierci. Dostrzegając jednak niemal 

codziennie ewidentne przejawy sztuki medycznej, mniej, a może w ogóle nie 

zastanawiamy się już nad daremnością w istocie naszych wysiłków w tym obszarze, a 

więc i nieuchronnością ostatecznej klęski. Nawet liczne wygrane bitwy w zwalczaniu 

cierpienia i śmierci nie mogą tego w żaden sposób odwrócić. Nawet jeśli postęp 

medycyny zdaje się sprzyjać dekonstrukcji cierpienia i śmierci, usuwania jej z pola 

                                                           
367 Zob. J. Kostorz, Problematyka umierania i śmierci w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych [w:] 

Człowiek chory i umierający…, s. 219. 
368 Zob. J. Królikowski, Śmierć człowieka w rodzinie  [w:] Człowiek wobec bólu,  cierpienia i śmierci…, s. 144. 
369 Zob. I. Siudem, Consumer attitudes as result of globalization and personality traits of the youth [w:] Youth 

Facing the Challenges of Globalization, red. B. Kaczmarek, G. Kwiatkowska, K. Markiewicz, Lublin 2011, s. 77. 
370 Zob. E. Ossewska, Od katakumb…, s. 29-30.  



107 
 

widzenia i codziennej konwersacji, to bolesną ceną za tę dekonstrukcję, jak zauważa 

przenikliwie Bauman, jest życie nadzorowane od początku do końca przez garnizony 

pozostawione przez tylko pozornie przepędzonego wroga371. Pozorność „usunięcia” z 

życia ludzkiego cierpienia i śmierci a wręcz bezsilność człowieka ponowoczesnego w 

tych działaniach spotęgowana jest  jego mniej czy bardziej rozbudzonymi nadziejami 

na zwycięstwo w tej bitwie. Życie człowieka przednowoczesnego żyjącego w powolnie 

zmieniającym się świecie zawierało przede wszystkim bardzo mało faktorów 

zmiennych i niepewnych. Pewnikiem, choć pomieszanym z ontologiczną niepewnością, 

był  przede wszystkim moment nadejścia śmierci. 

Ponowoczesny człowiek, tracąc umiejętność oraz nawet chęć korzystania 

z doświadczeń innych, śmierci, podobnie jak i cierpienia nie przyjmuje już właściwie 

za doświadczenie ludzkie. W poprzednich epokach śmierć postrzegano jako wydarzenie 

naturalne, niejako wkomponowane w rytm życia i funkcjonowania nie jednostki, ale 

całej rodziny. W przednowoczesnym świecie młodzi mogli niejako, na co dzień 

obserwować zmagania z bólem, cierpieniem i śmiercią, wspierając osoby starsze 

i cierpiące, a więc i jakoś współuczestniczyć w ich procesie przygotowania do przejścia 

przez granicę śmierci372. Dziś, żeby zobaczyć zmarłego, trzeba udać się bezpośrednio 

do szpitala i to tuż po śmierci. Tylko nieliczni jednak ważą się na taki krok, a zwykły 

pogrzeb to ceremonia zamkniętej trumny, braku bezpośredniego kontaktu, braku 

pożegnania, czy też wręcz uniemożliwienia pożegnania np. dzieciom dziadka czy babci. 

O ile dawniej śmierć miała charakter nieuniknionego misterium, do którego należało się 

przygotować, to dzisiaj, w wyniku technicyzacji, nastąpiło przeakcentowanie 

możliwości interwencji medycznej, czyli bardziej liczy się zależność od woli człowieka. 

Samym momentem śmierci i sposobem można sterować, a czasami manipulować373.  

Coraz częściej też cierpienie i śmierć przeżywane są raczej w poczuciu 

osamotnienia, nierzadko w opuszczeniu i zapomnieniu. Ludzie cierpiący, starzy oraz 

                                                           
371 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 285-286, 331-332. 
372 W niektórych społecznościach ludzie, którzy umierali starali się skontaktować nie tylko z członkami rodziny, 

ale również z sąsiadami i członkami lokalnej społeczności. Jako zjawisko publiczne śmierć angażowała do 

działania rzesze ludzi, a umierających i nieżyjący człowiek stanowił centrum zgromadzeń. Każdy mógł wejść do 

jego pokoju. Sama śmierć była otoczona licznymi zakazami i rytuałami, jak trzydniowe wystawianie zwłok, nocne 

modlitwy przy zmarłym, przestrzeganie ciszy. Zasłaniano lustra a zmarłego ubierano w nowe szaty. Obowiązkowa 

była żałoba i stypa. Zwłaszcza obie wojny światowe, z masowością śmierci, przyczyniły się do tego, że ten 

stosunek do śmierci się zmienił. Zob. M. Cempa, A. Górecka, Tabuizacja śmierci…, s. 82. 
373 Zob. Z. Waleszczuk, Ars moriendi…, s. 43.  
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umierający  zdają się być coraz częściej izolowani od społeczeństwa starającego się 

spokojnie, bez zbędnych rozterek, konsumować swoje dobra. Człowiek umierający 

samotnie, w szpitalu, zmaga się więc ze spotęgowanym cierpieniem374. Obecność 

człowieka cierpiącego, niepełnosprawnego, upośledzonego, czy też umierającego na 

nieuleczalną chorobę, wręcz zewnętrznie naznaczonego cierpieniem, jako ewidentnie 

„innego” niż „szczęśliwy” konsument,  niezmiennie budzi lęk. Jest to lęk przed czymś 

nieznanym i trudnym do zrozumienia i do zaakceptowania, choć co jeszcze bardziej 

bolesnym, absolutnie nieuchronnym. 

Można też mówić o dokonującym się dziś procesie instytucjonalizacji śmierci, 

gdyż właściwym miejscem umierania człowieka nie jest już rodzina, lecz instytucje, jak 

np. szpital, hospicjum czy też dom pomocy społeczne. Nie za często jednak w tego typu 

instytucjach znaleźć można wzmianki o umieraniu, choć śmierć jest w tych instytucjach 

wszechobecna. Umieranie odbywa się tam niejako wstydliwie, z boku, za parawanem, 

poza głównym nurtem działalności instytucji. Miejsce, w którym choremu przyszło 

umrzeć, jego struktura organizacyjna i wystrój determinują w dużym stopniu atmosferę 

i scenerię śmierci375. Jeszcze w latach 70-tych XX wieku amerykański antropolog, 

Geoffrey Gorer, sformułował określenie hospital style of dying, co oznacza „szpitalny 

styl umierania”. Trafnie ujął on wizję człowieka cierpiącego, umierającego, wyrwanego 

z otoczenia bliskich mu ludzi i umiejscowionego w szpitalnym łóżku. Nie ma 

wątpliwości, iż tego typu szpitalne umieranie nacechowane jest silną presją rutyny, a 

nawet dehumanizacji376. Sprzyja czysto technicznemu zajmowaniu się pacjentami czy 

osobami starszymi. Często ich opiekunowie lub opiekunki nie mają dość czasu na 

rozmowę, na poświęcenie im swojej uwagi i empatii. Poddając zaś pacjentów różnym 

terapiom w celu ich uspokojenia, nierzadko naprawdę ogranicza się ich wolność377.  

Gatunek ludzki, dzięki nauce zdaje się dziś być blisko celu jakim jest osiągnięcie 

nieśmiertelności. Ma on jednak tę szansę jedynie wirtualnie, w cyberprzestrzeni, a więc 

kosztem zrzeczenia się nieśmiertelności na rzecz jakiegoś sztucznego gatunku, o którym 

trudno byłoby powiedzieć, że jest on ludzki. Wraz z tym, jak zaciera się opozycja 

                                                           
374 Zob. J. Zawiliński, M. Juryk, Chory terminalny i jego osamotnienie [w:] Ból i cierpienie…, s. 93. 
375 Zob. T. Zbyrad, Pomoc człowiekowi umierającemu w warunkach domu pomocy społecznej [w:] Człowiek wobec 

bólu,  cierpienia i śmierci…, s. 231-232. 
376 Zob. M. Cempa, A. Górecka, Tabuizacja śmierci…, s. 78. 
377 Zob. Z. Waleszczuk, Ars moriendi…, s. 37.  
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między rzeczywistością a światem wirtualnym, to samo dzieje się z wymarzoną przez 

człowieka nieśmiertelnością. Ta wirtualna, gwarantowana techniką, nie jest w stanie 

wykraść piorunów, w jakie kiedyś uzbrojona była nieśmiertelność, niespełniona, choć 

wymarzona. Bauman zastanawia się w tym kontekście nad tym, czy ta nowa, wirtualna 

nieśmiertelność, nieśmiertelność zastępcza, nie stanowi okrężnej i pokrętnej zarazem 

drogi wstecz, ku życiu wiecznemu a priori, ku poczętej z ignorancji, przedkulturowej 

nieśmiertelności przed – ludzkich czy wręcz nieludzkich gatunków378.  

Według Ericha Fromma, nasza potrzeba posiadania opiera się na biologicznym 

pragnieniu życia, na swoistym pościgu za nieśmiertelnością, który przybierać może 

różne formy. We współczesnych społeczeństwach, począwszy od XVIII wieku, historia 

oraz przyszłość stały się substytutami chrześcijańskiego nieba – sława, znakomitość, 

nawet niewielki rozgłos – wszystko, cokolwiek gwarantuje choćby przypis w księdze 

historii, tworzy cząstkę nieśmiertelności. Mają one niejako wymiar religijny dla tych, 

którzy już wcale nie wierzą w tradycyjne życie pozagrobowe379. Ze względu na 

naturalne pragnienie wszechmocy, a przynajmniej obcowanie z nią, każda potencjalna 

możliwość w tym obszarze przyjmowana jest z radością i nadzieją. Niestety, nadzieja ta 

nie może zostać w żaden sposób zaspokojona, choć wciąż pojawiają się w tym obszarze 

nowe wizje „religijne” mające przynieść wreszcie oczekiwaną moc.  Różnego typu 

„bożki” ponowoczesnej rzeczywistości, Makbóstwa, Barbie, Presley, pomimo tego, iż 

są jedynie rzeczami, które stwarzamy, to przenosimy ich zdobycie ponad nasze siły i 

potrzeby, tym samym siebie zubożając380. Podczas gdy nowoczesność z dużym 

powodzeniem dokonała dekonstrukcji śmierci, to udziałem ponowoczesności staje się 

dekonstrukcja nieśmiertelności. Efektem i syntezą tych dwóch dekonstrukcji jest 

zatarcie różnicy pomiędzy śmiercią a nieśmiertelnością, między tym, co trwałe, a tym, 

co przejściowe. Istnienie wieczności nie jawi się dziś jako przezwyciężenie 

śmiertelności. Jest ono tak płoche i do wymazania jak ziemska egzystencja. Ani życie 

ani zgon, ani wieczność nie dźwigają bowiem piętna ostateczności381. 

                                                           
378 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 301. 
379 Zob. E. Fromm, Mieć czy być…, s. 140-141. 
380 Zob. E. Pieszek, Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne…, s. 82-83. 
381 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 300. 
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Postawa mentalnej i emocjonalnej ucieczki przed trudną do zaakceptowania 

rzeczywistością cierpienia i śmierci  skutkuje niczym innym niż „banicją miłości” 

i „degradację człowieka”, skutkujące nie tylko pustką śmierci, ale i pustką życia. 

Ucieczka przed cierpieniem nie jest bowiem niczym innym niż po prostu zwyczajną 

ucieczką od życia382.  Wypieranie śmierci z codzienności i jej marginalizowanie jest 

oczywistym zagrożeniem nie tylko dla tożsamości poszczególnych jednostek, ale w 

istocie degradacją znaczenia sensu ich życia, nawet jeśli nie zdają sobie oni z tego 

sprawy383. Śmierć traktuje się dziś jako antytetyczne przeciwieństwo życia, smutną 

porażkę medycyny, a wraz z nią całego prometejskiego obrazu człowieka, do którego 

nauka się upodabnia i którego jest częścią integralną.  

Próby wyzwolenia człowieka od cierpienia podjęte dziś przez medycynę, 

psychologię, czy też socjologię, przybrały postać wręcz gigantycznych wysiłków 

zmierzających do ostatecznego zbawienia ludzkości. Można oczywiście, jak zauważa 

Ratzinger, na tych wszystkich również drogach łagodzić ludzkie cierpienie, lecz jednak 

wolę całkowitego wyeliminowania go, uznać należy za jednoznaczną banicję miłości, a 

także zarazem degradację samego człowieka. W próbach takich autor ten widzi 

pseudoteologię, która skutkuje pustką życia i pustką śmierci. Człowiek wycofujący się 

przed cierpieniem zamyka się bowiem także i na życie. Kryzys ponowoczesnego, 

zachodniego świata, spowodowany jest w znacznym stopniu taką właśnie filozofią, 

która chce zbawić człowieka bez krzyża, wbrew krzyżowi, a więc po prostu wbrew 

prawdzie384. Starając się całkowicie eliminować cierpienie czy też unikać go wręcz za 

wszelką cenę, nawet rezygnując z wysiłku związanego z prawdą, miłością, dobrem, 

ludzkość może stoczyć się w życie puste, w którym być może już prawie nie będzie bólu 

(w sensie medycznym), ale dominować będzie poczucie braku sensu i zagubienia. Homo 

patiens nawet uciekając od statusu wyznacznego tym pojęciem, dystansując się od 

niego, nie przestaje nosić w sobie dramatu wyrażanego podatnością na cierpienie. 

 

 

 

                                                           
382 Zob. S. Biel, Bóg otrze z oczu każdą łzę…, s. 67. 
383 Zob. Z. Waleszczuk, Ars moriendi…, s. 43.  
384 Zob. SpS 37; J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski, Warszawa 2010, s. 100. 
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2.2. 

HOMO RATIONALIS VERSUS HOMO PATIENS  

 

Do faktorów konstytutywnych człowieka, bez względu na wizję antropologiczną, 

zaliczana jest zawsze jego rozumność i wolność. Kwestia ta pojawia się w kilku 

miejscach tej rozprawy, najpierw w kontekście symptomów kryzysu racjonalności i 

niepełnej jak się wydaje wizji wolności. Celem obecnej części tej rozprawy jest 

zwrócenie uwagi na to, że cierpienie a zwłaszcza śmierć, radykalnie kwestionują 

możliwości człowieka w obszarze wolności i rozumności. Poza przypadkami 

męczenników człowiek zazwyczaj nie szuka cierpienia a wtedy gdy go ono dotyka 

sprzeciwia się mu aktem swojej woli. Cierpienie dewastuje więc ludzką wolność, i to 

nie tylko w wymiarze zewnętrznym, ale i wewnętrznym, ściśle z nim przecież 

powiązanym. Jedynie heroizm, związany przede wszystkim z wiarą pozwala człowiek 

z wewnętrznym spokojem przyjmować cierpienie niszczące jego ciało. Równie 

ogromnym wyzwaniem pozostaje cierpienie dla kogoś, kto dumnie, od czasów 

starożytnych nazywany jest homo rationalis czy też animal ratonalis. Nawet jeśli 

później pojawiało się pewne napięcie pomiędzy woluntaryzmem i racjonalizmem, to 

rozumność uznać trzeba za ten wymiar człowieka, który odgrywa zasadniczą rolę w 

jakichkolwiek próbach tłumaczenia cierpienia. Jeśli na gruncie woli można z 

cierpieniem, pomijając aspekty racjonalne, jakoś się pogodzić, to rozum musi w tym 

obszarze dociekać jakiś przesłanek i racji, wysnuwać konkluzje, stawiać tezy. Mierząc 

się z porażającym czy wręcz absurdalnym dramatyzmem cierpienia, człowiek jako byt 

racjonalny wręcz zmuszony jest nad cierpieniem reflektować. Rolą homo rationalis jest 

próbować szukać jego genezy, istoty, a wreszcie sensu.    

Nawet jeśli jakąś „strategią” przetrwania w przestrzeni świata przepełnionego 

symptomami cierpienia i śmierci pozostaje ich kontestacja, to jej krytycznym punktem 

jest zawsze osobiste zderzenie się człowieka z sytuacją graniczną. Kiedy cierpienie 

przestaje być czymś obcym i zewnętrznym, dewaluuje się nie tylko strategia kontestacji, 

ale i racjonalizacji. To, co w pierwszym rzędzie nasuwa się człowiekowi w zderzeniu z 

jego własnym cierpieniem jest poczucie że dotyka go coś nie zwykle dramatycznego, 

ale i niepojętego zarazem.  
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2.2.1. 

DRAMATYCZNA REALNOŚĆ CIERPIENIA I ŚMIERCI 

 

Kiedy trochę głębiej analizuje się rzeczywistość ludzkiego życia, to łatwo 

zgodzić się z J. Tischnerem, który uznaje człowieka za istotę dramatyczną i 

uczestniczącą w dramacie385. Dramatyczność ta nie jest przy tym tylko czymś, co 

ludziom się przydarza, np. z powodu dręczącego kogoś szczególnego pecha, lecz 

stanowi po prostu element konstytuujący człowieczeństwo i ludzkie życie. O dramacie 

człowieka decyduje przede wszystkim dialektyka przeżyć i wydarzeń, w których 

uczestniczy, oraz ciągłe napięcie istniejące między nimi. Doświadcza on w trakcie 

swego życia zarówno radości, sensu życia, miłości, nadziei, szczęścia, spełnienia, jak i 

frustracji, lęku, samotności, egzystencjalnej pustki i różnego typu nieszczęść386. 

Wcześniej czy później w życiu właściwie każdego człowieka, choć z różną 

częstotliwością i natężeniem, pojawiają się przychodzące z zewnątrz, momenty pełne 

beznadziei i bezradności zarazem – sytuacje graniczne, a więc tragedie o takiej skali 

cierpienia, że nie sposób go znieść387. Myśląc o świecie cierpienia w jego osobowym i 

społecznym zarazem znaczeniu, nie można nie zauważyć, konstatuje Jan Paweł II, iż ten 

świat w pewnych momentach czasu i obszarach miejsc ludzkiego bytowania jak gdyby 

szczególnie się zagęszcza: np. w wypadkach wojen, klęsk naturalnych, epidemii, 

katastrof i kataklizmów388. O ile względem zwykłych sytuacji można reagować w 

sposób świadomy, to takie sytuacje graniczne przekraczają możliwości poznania 

racjonalnego, a także i tego związanego z obszarem wiary. Karl Jaspers, który wnikliwie 

analizował tę kwestię wymienia cztery takie sytuacje graniczne: śmierć, cierpienie, 

walkę i winę389. Opisując istotę takich sytuacji myśliciel ten dochodzi przy tym do 

wniosku, że są one jak „mur, o który uderzamy, o który się rozbijamy. Nie potrafimy 

ich zmienić, lecz jedynie naświetlić”390.  

                                                           
385 Zob. J Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 1998, s. 5-12. 
386 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu, Kraków 2015, s. 9. 
387 Zob. J. Iwaszczyszyn, Tajemnica ludzkiego cierpienia w aspekcie niektórych religii [w:] Ból i cierpienie…, s. 

66-69; E. Okońska, Inny, bo cierpiący czy cierpiący bo Inny? O dialogu z Innym w sytuacjach granicznych uwag 

kilka [w:] Wspólne obszary tanatopedagogiki…, s. 57-59. 
388 Zob. SD 8. 
389 Zob. K. Jaspers, O tragiczności, tł. A. Wołkowicz [w:] Filozofia egzystencji, Warszawa 1990, s. 189. 
390 Zob. R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978, s. 188. 
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Doskonale ten aspekt dramatyzmu i zarazem absurdalności cierpienia oddaje 

tekst Ryszarda Kapuścińskiego, który napisał po odwiedzeniu Kołymy, ziemi łagrów i 

potwornego cierpienia: „Pomyślałem o straszliwej bezużyteczności cierpienia. Miłość 

zostawia swe dzieło – to następne pokolenia przychodzące na świat, trwanie ludzkości. 

Ale cierpienie? Tak wielka część ludzkiego przeżycia, bolesna i najtrudniejsza, 

przechodzi i nie zostawia śladu. Gdyby zebrać energię cierpienia, jaką dały tu z siebie 

miliony ludzi, i przemienić ją w siłę tworzenia, można by z naszej planety stworzyć 

kwitnący ogród. Ale co zostało?”391. Trudno przy tym nie zauważyć, że to retoryczne 

pytanie, które postawił R. Kapuściński jawi się jako znacznie lepsze rozwiązanie niż 

sposób analizowania cierpienia przez Teilharda de Chardin, który uznać można zresztą 

za adekwatny dla ponowoczesnej rzeczywistości. Duchowny ten, zafascynowany 

rozwojem nauki w XX wieku, zamiast poprzestać na naświetlaniu dramatyzmu 

cierpienia, jak zalecał to Jaspers, próbował je bowiem wyjaśniać. Sposób jednak w jaki 

to czyni, nie tylko nie daje szans na zmniejszenie dramatyzmu cierpienia, ale wręcz 

akceptuje jego absurdalność: „Trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wirusy czy rak, 

rodzenie się dzieci – potworków, pisze, to konieczny produkt uboczny i swego rodzaju 

odpad procesów ewolucji”392.  

 Za szczególnie bulwersujące uznać trzeba rozwiązanie przez wspomnianego 

myśliciela, próbującego stworzyć syntezę filozofii, teologii i nauk ścisłych, problemu 

rodzenia się chorych dzieci. Cierpienie dzieci nosi bowiem na sobie największe 

natężenie dramatyzmu i bezsensowności zarazem, stawiając wyjątkowo duży znak 

zapytania wobec miłości Boga do człowieka. Bezradność wobec cierpienia dziecka 

doskonale wyraża F. Dostojewski: „Chciałbym mówić o ludzkim cierpieniu w 

ogólności, ale raczej ograniczmy się do cierpienia dzieci. Zmniejszy to dziesięciokrotnie 

zasięg mojej argumentacji”393. W Polskiej kulturze dobrze wyraża to Jan Kochanowski, 

pisząc Treny, swoisty pamiętnik dla córki. Problem śmierci dziecka ma cechy zgrozy 

absolutnej. Śmierć niewinności, w jakiej jednocześnie mieści się najbardziej 

kryształowy czysty obraz życia. Jest to śmierć u źródeł życia394. 

                                                           
391 R. Kapuściński, Imperium, Warszawa 1994, s. 219.  
392 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 238. 
393 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, Warszawa 1970, s. 208. 
394 Zob. C. Chabanis, Śmierć, kres czy początek?, Warszawa 1987, s. 204-208. 
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Dorosły pacjent może wyrazić słowami i gestami swoje odczucia, zaś cierpienie 

u dzieci pozostaje w sferze „tajemnicy”. Na podstawie ich opisów, gestów, wyrazu 

twarzy i zachowania można rozpoznać ból i cierpienie, choć nie można dokładnie go 

określić. Pomimo, iż przeprowadzono niezliczoną ilość badań, nie sposób jest 

ustandaryzować i dokładnie określić, co czują mali pacjenci. Można jednak zauważyć, 

że w odróżnieniu od dorosłych u dzieci bardziej liczy się teraźniejszość, co skutkuje 

tym, że bardziej boją się oni bólu fizycznego niż samej śmierci. Dlatego nie zawsze są 

w stanie zrozumieć decyzje rodziców, którzy zmuszają ich  do chemioterapii czy innych 

zabiegów, które mogą poprawić ich stan fizyczny, ale powodują ból i cierpienie395.  

Nawet jeśli cierpienie niewinnego dziecka jawi się jako szczególnie 

bulwersujące, to każde ludzkie cierpienie trudno jest przyjąć do wiadomości i 

zaakceptować. Bez względu przecież na wiek, zderzenie się z dramatem poważnego 

cierpienia jest dla człowieka zawsze szokiem, z którym nie może się pogodzić, ani sobie 

szybko i łatwo poradzić. Nagła utrata sprawności stanowi dla człowieka zawsze 

wydarzenie przełomowe, wymagające radykalnej zmiany w postrzeganiu siebie i 

świata. Na każdym z poziomów jego funkcjonowania towarzyszą mu negatywne emocje 

i bariery, a także trudności w psychospołecznym funkcjonowaniu. Wchodząc w nową, 

nieoczekiwaną przez siebie sytuację, człowiek cierpiący z natury rzeczy doznaje silnego 

stresu i traumy, z którymi nie może sobie poradzić396. Negatywne skutki nagłej 

niepełnosprawności odkryć można na trzech głównych poziomach: doświadczeniowym, 

behawioralnym oraz społecznym. Pojawia się więc zależność od innych, poczucie bycia 

kimś mniej wartościowym, deprywacja zdolności do działania. Jest to trudny proces 

zmian, etapów, psychologicznych konsekwencji utraty sprawności i radzenia sobie z 

jakże odmienną rolą czy sytuacją. Oczekiwana jest wówczas modyfikacja otoczenia w 

celu zaspokojenia własnych, indywidualnych potrzeb, a system przekonań jednostki w 

sposób znaczący wpływa na przyjęcie postawy aktywnej lub biernie poddającej się 

zaistniałej sytuacji. Niepewność siebie, w odniesieniu do własnych możliwości, 

ograniczeń i relacji społecznych, związana z niewiedzą na temat własnej sytuacji, naraża 

                                                           
395 Zob. K. Białożyt, A. Haftek, Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [w:] Człowiek chory i 

umierający…, s. 182. 
396 Zob. P. Wolski, Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa, 

Warszawa 2010, s. 25. 
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na przeżywanie stanów frustracji397. Nagromadzenie frustrujących sytuacji prowadzić 

może do agresywnych reakcji lub wręcz przeciwnie – do wycofania się z jakichkolwiek 

działań, tj. reakcji unikowej398. Jeśli kogoś dotknie wielkie nieszczęście i wielkie 

cierpienie – staje się tak, że cały człowiek staje się cierpieniem. Nie ma w nim niczego, 

co nie byłoby bólem. Wydaje się mu, że cały wszechświat wypełniło cierpienie i poza 

nim nie ma już niczego. Zwłaszcza wtedy, kiedy jego ból utrzymuje się przez dłuższy 

czas, utrwala się negatywne przekonanie, że już nigdy nie nastąpi poprawa. Sprzyja to 

wycofaniu się z życia, z różnych działań, które wcześniej były oczywistością399. 

Człowiek chory musi przewartościować preferowane wcześniej priorytety. 

Można mówić wręcz o dynamicznym procesie przeobrażeń w sferze całej osobowości. 

Chory potrzebuje przy tym, a nawet oczekuje pomocy, lecz czuje zarazem niechęć do 

niej, tak samo jak i do terapii lekarskiej, czy też psychoterapii. Jest w nim wciąż coś, co 

chciałoby pomóc sobie samo. Jego opory są tymi, które chciałby sam opanować. Ktoś, 

kto daje mu rady zdaje się w jego oczach, zyskiwać nad nim przewagę. Z tego względu 

szczególnie tzw. „dumni” chorzy bardziej niż swojej choroby boją się różnego typu 

doradców w trakcie jej przechodzenia400. Ze względu na to, że cierpienie jest przeżyciem 

o charakterze emocjonalnym, a więc skorelowanym ze świadomością człowieka, 

znacznie mocniej cierpi ten, kto posiada większą świadomość swoich przeżyć. Im 

mocniej jest wykrystalizowana, dojrzalsza i głębsza świadomość danego człowieka, im 

większą charakteryzuje się on wrażliwością, w tym większym stopniu jest on podatny 

na cierpienie401. Skarga i krzyk ludzi przeżywających w swoim wnętrzu dramatu 

cierpienia nie jest niczym innym niż próbą samoobrony, nawet jeśli tego ich krzyku nikt 

nie słyszy, nawet wtedy, kiedy nie jest on fizyczny402. 

W cierpieniu, jak słusznie zauważa Philippe Madre, człowiek widzi zawsze coś 

głęboko nieludzkiego. Jest ono przecież zewnętrzne w stosunku do naszego życia, 

                                                           
397Zob. K. Barłóg, Trajektoria w analizach cierpienia osób z nagłą utratą sprawności „Annales UMCS”, Vol. 

XXVIII, 1 Sectio J 2015, s. 85. 
398 Zob. P. Wolski, Utrata sprawności…, s. 26. 
399 Zob. T. Żychiewcz, Księga Hioba [w:] T. Żychiewicz, Stare Przymierze: Kohelet, Hiob, Syracydes, Kraków 

1979, s. 214; J. Otis, Przewlekły ból. Terapia poznawczo-behawioralna, tł. A. Pałynyczko -Ćwiklińska, Sopot 

2008, s. 18. 
400 K. Jaspers, Wybór pism, tł. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1999, s. 402. 
401 Zob. J. Lipiec, Fenomenologia cierpienia [w:] Koło etyczne, red. J. Lipiec, Kraków 2005, s. 89. 
402 Zob. W. Hryniewicz, Nad przepaściami wiary. Rozmawiają Elżbieta Adamiak, J. Majewski, Kraków 2008, s. 

298. 
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atakuje je lub deformuje, jako coś w rodzaju ciała obcego403. Cierpienie konfrontuje 

człowieka z problemami, które w normalnych okolicznościach nie są w żadnym 

przypadku przedmiotem jego uwagi. Wiążąc go ściśle z „tu i teraz”, pojawiając się 

nagle, cierpienie zrywa  jego tak bliskie dotąd związki z przeszłością i przyszłością. 

Pozbawiając bezpieczeństwa wystawia na ciosy losu, na które nie ma żadnej rady. 

Doświadczenie cierpienia to swego rodzaju wygnanie z tego, co domowe, swojskie, 

nacechowane ciepłem. Cierpiący czuje, że nie jest u siebie, że nie jest sobą. Staje się 

obcy dla siebie i innych, a doświadczając tej obcości, jeszcze bardziej cierpi404. 

Szeroko opisując ten aspekt dramatu cierpienia Paul Ricouer zauważa, że 

człowiek cierpiący czuje się odizolowany od innych, ma poczucie bycia jedynym, który 

przeżywa tego typu ogrom nieszczęść. Boli go w dodatku to, że nie jest w stanie wyrazić 

słowami tego, co czuje, nie potrafi skomunikować się z innymi w tej kwestii. Na skutek 

tego rośnie przepaść pomiędzy cierpiącym człowiekiem a innymi ludźmi, którzy nie 

mogą go zrozumieć ani też, mimo nawet chęci, mu pomóc. Nawet najbliżsi zaczynają 

się jawić mu jako wrogowie zwiększający jego cierpienie, np. przez obmowę. Rana ta, 

zdaniem Ricœura, najbardziej uwidacznia się właśnie w rodzinie. Na ostatnim zaś etapie 

odizolowania pojawia się u chorego złudne poczucie bycia wybranym do cierpienia405.  

Warto w tym miejscu zauważyć, że poczucie izolacji w sposób szczególny 

ujawnia się w przypadku depresji, która choć wciąż jest lekceważona, to staje się 

właściwie największym obszarem cierpienia dla ponowoczesnych ludzi. Na tę chorobę 

w klinicznym stopniu cierpi dziś na świecie aż sto milionów ludzi, ale jej objawy 

dotykają aż 26% kobiet i 15% mężczyzn. Nie ma przy tym nic zaskakującego w tym, że 

depresja stanowi dziś szczególnie istotny problem dla osób w podeszłym wieku, nawet 

tych, których w zasadzie nie można uznać klinicznie za ciężko chorych. Zaliczana jest 

ona do tzw. wielkich problemów geriatrycznych406. Nie łatwo jest bowiem przeżywać i 

akceptować starość w kontekście rzeczywistości kształtowanej kultem młodości i 

naznaczonej brakiem szacunku dla starszych ludzi. Warto przy tym zauważyć, że choć 

depresja stanowi dziś niezwykle już poważny i zdiagnozowany problem społeczny, to 

                                                           
403 Zob. P. Madre, Skandal zła, tł. D. Zańko, Kraków 1996, s. 67. 
404 Zob. T. Schantall, A Phenomenological Analysis of Suffering, „The International Forum for Logotherapy” 2 

(1998), s. 117; J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 51. 
405 Zob. P. Ricouer, Zło: wyzwanie rzucone filozofii i teologii, tł. E. Burska, Warszawa 1992, s. 36. 
406 Zob. B. Daniluk, „Maski depresji”…, s. 13-14. 
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już Hipokrates pisał o melancholii, jako zaburzeniu nastroju407. Strach przed 

wspomnianym przez Hipokratesa zaburzeniem nastroju uznać można dziś za faktor 

życia nie tylko człowieka doświadczającego różnego rodzaju cierpienia, ale wręcz 

każdego konsumenta obawiającego się możliwości zakłócenia jego beztroskiej 

konsumpcji. Pomimo tego, że codzienne życie wraz z nieustannym pośpiechem, 

sprzyjają temu, aby zapomnieć o cierpieniu, to jednak niezmiennie wyrywa ono miliony 

ludzie na świecie z tej pożądanej codzienności i wprowadza ich w jakąś mroczną krainę, 

której nigdy nie mieli zamiaru poznawać408.  

Nawet jeśli cierpienie i śmierć rozpatrywać można jako obiektywne fakty, który 

mogą być przedmiotem rozpraw z obszaru nauk ścisłych, to istnieje jednak zasadnicza 

różnica pomiędzy ogólną, będącą rezultatem analiz, wiedzą o cierpieniu a zwłaszcza 

śmierci, a indywidualnym, intymnym, a więc „czyimś osobistym”, czy też po prostu 

„moim” egzystencjalnym przeżyciem409. Ludzka śmierć to nie tylko konkretny 

przypadek zjawiska powszechnego w naturze, ale jako fenomen egzystencji również 

gwałt na tej naturze. Śmierć antycypowana jest bowiem w indywidualnej świadomości, 

gdyż godzi w osobę ludzką, a więc w źródło sensu wykraczającego poza naturę410. 

Spotkanie ze śmiercią nie ma charakteru czysto poznawczego, gdyż nie doświadczamy 

jej jako zdarzenia zewnętrznego i obojętnego aksjologicznie. Nie opisze go chłodny 

język naukowych terminów411. Jak konstatuje Zygmunt Bauman: „Aby nasze myśli o 

śmierci mogły być w ogóle do pomyślenia, muszą być już uprzednio przerobione, 

przetworzone i zinterpretowane, oczyszczone z pierwotnej absurdalności”412. Goryczy 

tej wiedzy nie sposób zamknąć w oswajające rzeczywistość definicje i formuły. Jej 

smaku nie zmienią żadne zaklęcia, rytuały, prośby czy błagania. Tak samo zresztą, jak 

i przekleństwa czy złorzeczenia413.  

                                                           
407 Zob. A. Mirski, Cierpienie jako dolegliwość i stan psychiczny [w:] Ból i cierpienie…, s. 113. 
408 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 46. 
409 Zob. J. Prokopski, Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności. Krytyka nowożytnej i współczesnej 

myśli egzystencjalistycznej, Kęty 2007, s. 245.  
410 Zob. L. Kołakowski, Niepewność epoki demokracji, wybór i słowo wstępne Z. Mentzel, Kraków 2014, s. 115.  
411 Zob. I. Ziemiński, Doświadczenie śmierci. Na marginesie twórczości literackiej Karola Wojtyły (Jana Pawła 

II) [w:] Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II…, s. 47-51. 
412 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielkości strategii życia, tł. N. Leśniewski, Warszawa 1982, s. 22. 
413 Zob. M. Gajak – Toczek, Nosiciel niedefiniowalności – podmiot wierszy Marcina Świetlickiego wobec 

przemijania [w:] Lęk, ból, cierpienie. Analizy i interpretacje, red. G. Różańska, Pruszcz Gdański – Słupsk 2015, 

s. 113. 
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Śmierć stawia nas w obliczu jednej z najważniejszych tajemnic życia, nawet jeśli 

współcześnie neguje się ten jej misteryjny wymiar. Prowadzi do bezpośredniej i 

nieuniknionej konfrontacji z tajemnicą życia. Śmierć jest prawdą bez względu na 

okoliczności, w których przerywa życie, stanowiąc coś w rodzaju otaczającej go 

ramy414. Każda jest inna, jedyna i niepowtarzalna, gdyż wypływa ona z odmienności 

i niepowtarzalności życia każdej osoby415. Bez względu na okoliczności, nagła czy 

spodziewana, stanowi dla człowieka zawsze zaskoczenie, będąc najbardziej 

traumatyczną chwilą w jego życiu416. W zupełnie innej perspektywie patrzy się na 

śmierć wtedy, gdy umiera ktoś nam bliski, z kim związani jesteśmy różnymi i licznymi 

przeżyciami natury osobowej, a w tym miłości. Faktu śmierci nie chcemy „przyjąć” do 

wiadomości, odnosząc się do zmarłej, bliskiej nam osoby jako do kogoś nadal w pewnej 

mierze obecnego, do adresata naszych przeżyć i uczuć417.  

Jeszcze inaczej śmierć przedstawia się nam w sytuacji moich osobistych odczuć, 

gdy mam na myśli nie kogoś innego, nawet mi bliskiego, lecz mnie samego i moją 

śmierć. W ten właśnie sposób analizuje to Gabriel Marcel: „Pośród tych chmur, które 

gromadzą się i jakby schodzą z nieznanej przyszłości ku głębiom przeszłości, którą 

coraz mniej można uznawać za rzecz daną, jedna pewność pozostaje niezmienna: umrę. 

W tym, co mnie czeka, tylko śmierć moja nie jest problematyczna. Wystarczy to, aby 

wydała mi się ona gwiazdą stałą pośród powszechnego migotania możliwości. Przez 

sam fakt, że śmierć jest pewna, jest nade mną, sytuacja moja niczym nie różni się od 

sytuacji skazańca zamkniętego w pomieszczeniu, którego ściany z minuty na minutę 

zbliżają się do siebie”418. Strach tego „skazańca” przed śmiercią jest tak powszechny i 

silny, że znaczną część swojej życiowej energii zużywa on na zaprzeczanie śmierci. Lęk 

przed śmiercią wymaga bez wątpienia odwagi, gdyż moment umierania demaskuje 

każdego człowieka, obnaża prawdę o ludzkiej naturze. Umierając doświadczamy 

bezpośredniego, brutalnego zderzenia z realną śmiercią, w której to sytuacji nie sposób 

już pozostawać aktorem stojącym z boku czy też przybierającym jakieś pozy419. 

                                                           
414 B. Groeschel, Wyjść z mroku. Co robić gdy życie straciło sens?, tł. J. Partyka, Kraków 2006, s. 156-157. 
415 Zob. E. Osewska, Od katakumb…, s. 24. 
416 Zob.  I. Siudem,  Konsekwencje represji cierpienia…, s. 173. 
417 Zob. M. Krąpiec, Czy śmierć jest sensem życia [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, Lublin 1992, s. 149. 
418 G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania…, s. 182-183. 
419 Zob. G. Kwiatkowska, Człowiek wobec śmierci. Rozważania na pograniczu neuropsychologii [w:] Zdrowie i 

choroba. W oszukiwaniu wiedzy i pomocy…, s. 67. 
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Pomimo tej brutalnej pewności śmierci, pomimo tego, że częściej lub rzadziej 

jednak o niej myślimy, to nie da się jednak w istocie, jak słusznie zauważa M. Krąpiec, 

myśleć o śmierci jako o własnym niebycie. Pojmujemy ją jako coś określonego, co 

budowane jest moją myślą. Moją własną myśl uznać można za istniejącą podstawę treści 

„śmierci”. Z tego powodu trzeba dojść do wniosku, że śmierć pojmujemy na sposób 

bytu, gdyż czymś niemożliwym jest myślenie o niebycie. Dopiero analizując ten 

problem uzmysławiamy sobie, że swoją śmierć wyobrażamy sobie na wzór wrażeń z 

faktu śmierci innych osób. Pomimo tego, że muszę umrzeć, to „śmierć” ciągle pojmuję 

jako odmianę sposobu istnienia. Nie – istnienie podmiotu myślącego jest czymś nie do 

pomyślenia420. Zderzenie pojęciowej nieuchwytności śmierci z jej realnością i 

pewnością powoduje bowiem, że jawi się ona jako ostateczny absurd, będąc 

równocześnie ostateczną prawdą421422.  

Równocześnie to, iż człowiek musi umrzeć, jest dla niego faktem niezmiennym, 

którego nie może po prostu nie przyjąć do wiadomości. Świadomość ta głęboko wpływa 

na całe jego życie będąc czymś zupełnie w stosunku do niego przeciwnym. Jako 

załamanie się wewnętrznej organizacji ustroju, jego fizyczna i psychiczna dezintegracja, 

śmierć stanowi zaprzeczenie życia, jego kres, dramat, który odrywa człowieka od 

najbliższych, wywołuje w nim sprzeciw i trwogę423. Cała nasza wiedza o znikomości 

życia nie zmieni tego faktu, że śmierć nie jest sensowną jego częścią, i że nie pozostaje 

nam nic innego jak ten fakt zaakceptować, ponosząc klęskę względem życia424. W tym 

samym duchu, wskazującym na opozycję śmierci wobec życia, wypowiada się W. 

Oszajca, gdy pisze: „Z całą pewnością śmierć można postrzegać jako przeciwwagę dla 

rzeczywistości życia w ciągłym ruchu, jako swoisty constans życia”425.  

Jeszcze dosadniej tę ponurą prawdę, używając przeróżnych metafor sytuacji 

człowieka jako bytu cierpiącego, wyraża Schopenhauer. Nie pozostawia on złudzeń, co 

do tego, że szczęście bezwzględne jest więc niemożliwe, zaś względne polega nie tyle 

                                                           
420 Zob. M. Krąpiec, Czy śmierć jest sensem życia…, s. 150. 
421 Zob. Ł. Musielak, Człowiek wobec śmierci, czyli Zygmunta Baumana koncepcja kultury, „Kultura i 

społeczeństwo” 1 (2006), s. 135.  
422 Zob. G. Deleuze, Logika sensu, tł. G. Wilczyński, Warszawa 2011, s. 436. 
423 Zob. L. Kowalczyk, Lekarz wobec cierpienia i śmierci człowieka [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, 

Lublin 1992, s. 167. 
424 Zob. E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, tł. R. Saciuk, Warszawa 2005, s. 47.  
425 W. Oszajca, Zbawić śmierć, „W drodze” 2 (1992), s. 42. 
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na przyjemnościach, ile na minimalizacji przykrości i bólu426. Filozof ten jest więc 

zdumiony tym, że wciąż musi wysłuchiwać, że jego filozofia jest wyzbyta pociechy, 

gdyż mówi prawdę o statusie człowieka jako bytu poddanego cierpieniu. Ludzie wolący 

słyszeć i mówić, że Bóg stworzył wszystko dobrym, są czymś niczym innym niż 

nicponiami i półmędrkami, u których można zamawiać sobie doktryny według 

upodobania427. Schopenhauer przekonuje, że nasze życie ująć można jako niepotrzebnie 

zakłócający epizod błogiego spokoju nicości. W każdym razie nawet ten, komu w nim 

wiodło się wcale znośnie, uprzytamnia sobie w końcu, że wzięte w całości ma ono 

charakter wielkiej mistyfikacji, żeby nie powiedzieć szalbierstwa428. Żaden jeszcze 

człowiek nie czuł się w teraźniejszości całkiem szczęśliwy, musiałby chyba być 

pijany429. Życie to przede wszystkim surowa lekcja, której nam się udziela, a szczęśliwe 

życie jest absolutnie niemożliwe430. „Gdyby cierpienie nie było najbliższym i 

bezpośrednim celem naszego życia, egzystencja nasza byłaby zupełnie bezsensowna. 

Absurdem jest bowiem zakładać, że ból bezmierny, który wynika z nieszczęścia jako 

istotnej cechy życia, ból, którego pełno na świecie, jest bezcelowy i czysto 

przypadkowy. Wprawdzie każde nieszczęście z osobna wydaje się wyjątkiem, ale 

nieszczęście jako takie jest regułą”431. Najważniejszą, a właściwie jedyną, choć pozorną 

ulgę w znoszeniu cierpienia, zdaniem tego samego filozofa, przynosi jedynie 

powszechny jego charakter. „Najskuteczniejszą pociechą w każdym nieszczęściu jest 

przyjrzenie się innym ludziom, jeszcze nieszczęśliwszym niż my; to zaś potrafi każdy. 

Co z tego jednak wynika dla całości? Jesteśmy podobni do jagniąt, igrających na łące, 

podczas gdy rzeźnik wybiera już wzrokiem to czy tamto z nich” 432.  

Niemal w identyczny sposób argumentuje w tej kwestii Pascal, żyjący ponad 

wiek przed Schopenhaurem, wysnuwający jednak swoje wnioski z innych przesłanek, 

gdyż inspirowanych silną wiarę. „Wyobraźmy sobie gromadę ludzi w łańcuchach, 

skazanych na śmierć; codziennie kat morduje jednych w oczach drugich, przy czym ci, 

                                                           
426 Zob. J. Garewicz, Autor i jego dzieło [w:] A. Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia, Warszawa 1970, s. 15. 
427 Zob. A. Schopenhauer, Metafizyka życia i śmierci, Lubllin 1995, s. 64. 
428 Zob. Tamże, s. 63. 
429 Zob. Tamże, s. 51. 
430 Zob. Tamże, s. 94. 
431 HFIE, s. 438. 
432 A. Schopenhauer, Metafizyka życia i śmierci…, s. 53. 
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którzy zostają, widzą własną dolę w doli swoich bliźnich i spoglądając po sobie wzajem 

z boleścią a bez nadziei, czekają swojej godziny. Oto obraz doli ludzkiej”433.  

Za Levinasem można zauważyć, że w cierpieniu a zwłaszcza śmierci mamy do 

czynienia z nieobecnością wszelkiego schronienia. Jest ono faktem bezpośredniego 

wystawienia na bycie. Składa się z niemożliwości ucieczki i odwrotu. Cała ostrość 

cierpienia zdaje się tkwić w tej niemożliwości wycofania się. Jest ono faktem bycia 

osaczonym przez życie i bycie. W tym sensie cierpienie jest niemożliwością nicości. 

Jednak w cierpieniu, równocześnie z niemożliwością odniesienia do nicości, zawarta 

jest bliskość śmierci. Ból sam w sobie zawiera jakby paroksyzm, jak gdyby dopiero 

miało nastąpić coś jeszcze bardziej rozdzierającego niż cierpienie, jak gdyby wbrew 

zupełnej nieobecności wymiaru powracania do siebie, konstytutywnej dla cierpienia, 

istniała jeszcze wolna przestrzeń dla jakiegoś wydarzenia, jak gdyby należało się jeszcze 

o coś niepokoić, jak gdybyśmy byli u progu wydarzenia wykraczającego ponad to, które 

zostało do końca odsłonięte w cierpieniu434. 

Lęk przed śmiercią, jako „wydarzeniem” opisywanym przez Levinasa, zupełnie 

nie do usunięcia, stanowi podstawę innych ludzkich lęków egzystencjalnych. Trudno 

pogodzić się z tym, że śmierć to naturalny fakt fizjologiczny. O tym, że jawi się ona 

człowiekowi niezmiennie jako coś nie normalnego, świadczy choćby to jak postrzegają 

ją i to nawet dziś, pierwotne kultury afrykańskie. Uznawany przez nich cykl życia 

człowieka nie przewidywał śmierci z naturalnych przyczyn. Zawsze ktoś lub coś ponosił 

w ramach tej kultury winę za jej zaistnienie w konkretnym przypadku435.  

Człowiek w procesie umierania znajduje się w podobnej sytuacji stresowej, jak 

w momencie procesu rodzenia. Poród nie jest stresujący tylko dla matki, ale i dla 

dziecka. W lęku przed śmiercią widzieć można wręcz wyraz lęków separacji od matki 

z okresu wczesnodziecięcego. Nie przypadkowo, w wielu mitologiach proces umierania 

jest porównywany właśnie do procesu rodzenia. Człowiek powraca do łona matki 

(ziemi), skąd kiedyś na nowo zostanie odrodzony. W obu tych przypadkach: rodzenia 

się i śmierci zmienia się sposób ludzkiego bytowania. W kontekście tych rozważań 

                                                           
433 Pascal, Myśli, s. 177. 
434 Zob. E. Levinas, Czas i to, co inne, tł. J. Migasiński, Warszawa 1999, s. 67-68. 
435 Zob. M. Butrymowicz, Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [w:] Człowiek chory 

i umierający…, s. 125. 
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łatwiej zrozumieć dlaczego sytuacja lęku przed śmiercią skutkować może także regresją, 

czyli powrotem do przeżyć i postaw, które typowe są dla wieku dziecięcego436. Nie 

może zaskakiwać to, że zazwyczaj pierwszą spontaniczną reakcją obronną każdego 

właściwie człowieka jest chęć zniwelowania cierpienia i śmierci, i to najlepiej 

zupełnego437. Nie może być inaczej, skoro śmierć modyfikuje w największym stopniu 

naszą perspektywę czasową. Pozbywa nas, przynajmniej w pewnym sensie przyszłości 

i odrywa od teraźniejszości. Pewne jest wtedy tylko to, co już było. Nie mamy już zaś 

żadnego wpływu na przyszłość, co konfrontuje nas ogromną bezradnością438. Dlatego 

właśnie już Arystoteles odróżnia cierpienie związane ze śmiercią, jako złem 

wywołującym zgubę od wszystkich pozostałych cierpień, odnoszących się do 

mniejszego zła439. Cierpienie i świadomość śmierci, będącej groźbą całkowitego 

nieistnienia, rodzą w człowieku, jak zauważa Jung, tak silny lęk, że nazwać można go 

ontologicznym440. Lęk przed śmiercią nie jest bowiem czymś w rodzaju zwykłej 

biologicznej reakcji na konkretne zagrożenie utraty życia. Nie można też uznać go za 

rodzaj trwogi przed czymś nieznanym, które nas czeka. W najbardziej dosłownym 

sensie w śmierci widzieć można lęk przed nicością, który wynika z przywiązania do 

życia i niepewności odnośnie możliwości innego sposobu  istnienia po śmierci441. 

Można się obawiać cierpienia i bólu poprzedzających śmierć, lecz strach ten zasadniczo, 

według Fromma różni się od strachu przed śmiercią. Strach ten nie jest w istocie 

strachem przed śmiercią, lecz strachem przed stratą tego, co posiadam, przed utratą 

ciała, ja, własności oraz tożsamości, przed spotkaniem z otchłanią nietożsamości, 

zatraty442. Śmierć nie jest więc nigdy słodka, nawet ta poniesiona w imię najwyższych 

ideałów. Jest zawsze niewymownie gorzka, choć może być zarazem  najszczytniejszym 

                                                           
436 Zob. A. Nowak, Proces umierania w aspekcie personalistycznej psychologii głębi [w:] Cierpienie i śmierć, red. 

A. Nowak, Lublin 1992, s. 224; W. Przygoda, Teologia cierpienia i choroby, „Śląskie Studia Historyczno-

Teologiczne 33 (2000) s. 257. 
437 Zob. P. Tillich, Męstwo bycia, tł. H. Bednarek, Poznań 1994, s. 70. 
438 Zob. K. Wolszczak, Dotykanie śmierci. Jak zmieniają się bliskie relacje u kresu życia [w:] Wspólne obszary 

tanatopedagogiki…, s. 91-92. 
439 Zob. M. Czachorowski, Cierpienie [w:] PEF, t. 2, Lublin 2001, s. 189. 
440 Zob. K. Jung, Rebis, czyli kamień filozofów, tł. J. Prokopiuk, Warszawa 1989, s. 271. Por. Z. Płużek, 

Psychologia pastoralna, Kraków 1991, s. 64. 
441 Zob. I. Ziemiński, Doświadczenie śmierci…., s. 47-51. 
442 Zob. E. Fromm, Mieć czy być?, tł. J. Karłowski, Poznań 2018, s. 173. 
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potwierdzeniem naszej indywidualności443. Również inny filozof wywodzący się z 

psychologii, K. Jaspers, nie ma wątpliwości, iż człowiek z natury jest istotą tragiczną, 

gdyż w jego los wpisuje się cierpienie oraz śmierć, których mimo wysiłków nie sposób 

zamaskować; stanowią one ostateczność wszechogarniającą każdego człowieka. W 

śmierci widział on zasadniczą sytuację graniczną, a więc o szczególnym znaczeniu dla 

człowieka, gdyż wywołującym niezwykle silne przeżycia wewnętrzne444. W tym 

kontekście warto jednak sięgnąć do refleksji Gabriela Marcela, który odnosząc się do 

Jaspersa przekonuje, że śmierć rozpatrywana jako dana obiektywna nie jest właściwie 

sytuacją graniczną. Skoro śmierć nie odgrywa wobec człowieczeństwa innej roli oprócz 

wywołania troski o to, aby jej uniknąć, to człowiek zachowuje się jak żyjący, a nie jak 

istniejący. Wiemy zaś, że to istnienie implikuje rozpoznanie sytuacji granicznych i 

odwrotnie, to rozpoznanie charakteryzuje istnienie. Dla istnienia fakt zniknięcia wydaje 

się bezpodstawny. Bez znikania będę trwał jako byt bez końca i nie będę istnieć. Tracę 

istnienie, jeśli traktuję życie jako absolutne i zachowuję się tylko jako żyjący w ciągłym 

przerzucaniu się od zapomnienia do niepokoju, i odwrotnie445. 

O nieuchronności śmierci jako głównej przyczynie ludzkich lęków szeroko pisze 

B. Pascal, zatroskany tym jak wielu ludzi próbuje daremnie zagłuszać ten lęk ucieczką 

w zabawę: „Kiedy zważam krótkość mego życia, wchłoniętego w wieczność będącą 

przed nim i po nim […] przerażam się”446. Trwoga ta zdaje się cierpliwie czekać w 

postaci zasadzki, w której w każdą chwilę mogę wpaść. Trwogę tę trudno zdławić, a co 

dopiero odpędzić. Nie ma też żadnego sposobu na to, aby ją przezwyciężyć. Trzeba po 

prostu radzić sobie z jej uporczywą obecnością, dążyć do tego, aby była ona mniej 

przytłaczająca i obezwładniająca447. Myśl o śmierci, jako jedynym pewniku, może nas 

do tego stopnia zafascynować, że opanuje całe nasze doświadczenie, gasi wszelkie 

radości, paraliżuje wszystkie poczynania448. 

W ostatnich wiekach najpełniej ludzkie zmagania z doświadczeniem cierpienia i 

śmierci opisywał S. Kierkegaard. Przekonuje on, że jeśliby się dobrze znało ludzi, „to 

                                                           
443 Zob. E. Fromm, Ucieczka od wolności, tł. O., A. Ziemilscy, przedmowa E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 2011, s. 

250. 
444 Zob. R. Radziński, Jaspers…, s. 187-195; Z. Orbik, Historia filozoficznej refleksji…, s. 119. 
445 Zob. G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania…, s. 302. 
446 B. Pascal, Myśli…, s. 72. 
447 Zob. Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia…, s. 151-152. 
448 Zob. G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania…, s. 222-223. 



124 
 

nie ma w świecie człowieka, który by nie zaznał nieco rozpaczy, w którego najgłębszych 

pokładach nie mieszkałby jakiś niepokój, jakaś niespokojność, jakiś lęk”449. Nie może 

być inaczej, skoro „Jesteśmy zawieszeni w trwodze. Mówiąc wyraźniej, trwoga trzyma 

nas w takim zawieszeniu, ponieważ powoduje wyślizgiwanie się bytu w całości. Stąd 

to, my sami, ci oto bytujący ludzie, znajdując się wśród bytu, wyślizgujemy się razem z 

nimi […] Trwoga odbiera nam mowę. Ponieważ byt w całości wyślizguje się i tak 

właśnie narzuca nicość, przeto milknie wobec niego wszelkie stwierdzenie, że coś jest. 

I to właśnie, że przytłoczeni trwogą usiłujemy tę pustkę milczenia zapełnić przez 

dowolną, przygodną gadaninę, jest tylko świadectwem obecności nicości”450. 

W centrum swoich analiz odnoszących się do umierania, Kierkegaard stawia 

osobę Sokrates. Zwraca uwagę na to, że w swoim ostatnim słowie natężył on duchowe 

siły i z impetem zanurzył się w wewnętrznej przestrzeni życia. Ten kto nie rozumie, że 

do umierania potrzeba całej siły ducha, umiera zanim jeszcze umarł, nie dochodząc zbyt 

daleko w pojmowaniu życia. Z obiektywnego punktu widzenia śmierci Sokratesa nie da 

się rozwiązać, a wszelkie jej antycypacje uczyniłyby tylko z Sokratesa mocno komiczną 

ofiarę. Dlatego Kierkegaard nie chciał zgodzić się na żadne naukowe czy też 

spekulatywne dociekania, gdzie śmierć próbuje się obiektywizować. Pojedynczy 

człowiek śmierci doświadczyć może bowiem jedynie egzystencjalnie451. 

Victor Frankl doszedł zaś do wniosku, że podstawą przeżycia lęku przed 

cierpieniem i śmiercią, a wręcz rozpaczy, jest zawsze jakaś absolutyzacja wartości, które 

ze swojej natury są względne452. Tendencja do tego, aby absolutyzować cierpienie, jak 

trafnie zauważa Reinhold Niebuhr, dochodzący do tych samych wniosków, co Frankl, 

choć z innej strony, jest skutkiem naszego zanurzenia w nieskończoności. Wszelkie zło 

w życiu człowieka bierze się bowiem z usiłowania przekształcenia wartości skończonej 

w coś nieskończonego453. Nie ma wątpliwości, iż nasza skłonność do tego, aby 

absolutyzować wartości skończone ze szczególną siłą ujawnia się wówczas, gdy 

konfrontujemy się ze szczególnie ważnymi wartościami czy sytuacjami ekstremalnymi. 

                                                           
449 Zob. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć [w:]  S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tł. J. 

Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 157. 
450 Zob. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, opr. K. Michalski, tł. K. Pomian, Warszawa 

1977, s. 36. 
451 Zob. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie…, s. 130.  
452 Zob. V. Frankl, Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn, Muenchen-Zurich 1985, s. 104. 
453 R. Niebuhr, Poza tragizmem, tł. A. Szostkiewicz, Kraków 1985, s. 17. 
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W podobny sposób jak człowiek, który dopiero co się zakochał ujawnia skłonność do 

absolutyzowania swojego stanu, to człowiek cierpiący absolutyzuje swoje cierpienie, 

swoje nieszczęśliwe położenie. Zdaje się sądzić, że tylko on cierpi, a jego cierpienia nie 

sposób porównać z cierpieniami innych ludzi. Przeżywając w ten sposób cierpienie 

wpada w błąd pars pro toto, czyli bierze część za całość454. 

Leszek Kołakowski zwraca z kolei uwagę na to, że współczesny ogromny, choć 

kamuflowany lęk przed cierpieniem i śmiercią ma przy tym także mocne konotacje 

filozoficzne. Z lękiem tym na drodze odniesienia do rozumu w jakimś sensie radzili 

sobie bowiem starożytni filozofowie, a wraz z początkiem chrześcijaństwa śmierć stała 

się wprawdzie smutnym, lecz wprowadzającym w wieczność wydarzeniem. 

Porażającym dla ludzkości przełomem w tej kwestii był Kartezjusz, który wyzuł świat 

z Boga i duszy. W świetle filozofii kartezjańskiej, na której buduje się w znacznej części 

późniejsza filozofia i rodząca się wtedy nauka Bóg swoim dekretem ustanowił proste 

mechaniczne prawa, które wyjaśniają wszystko, co dokonuje się w świecie materii, 

również tej ożywionej. Życie przestało się jawić jako dziedzina odrębna, a to, co 

uznajemy za żywy organizm, stało się jedynie szczególnym zespołem materialnych 

cząstek, które poruszane są tymi prawami. Nie są one inne od tych rządzących ruchem 

gwiazd czy też wiatrów. Ludzka śmierć jest zwykłym, fizycznym rozprzęgnięciem 

mechanizmów, które podtrzymują funkcjonowanie ciała455. 

Do podobnych wniosków, co Kołakowski, doszedł również Max Scheler. 

Stwierdził on bowiem, że zdolność odbierania tych samych wrażeń bólu wraz z dziejami 

ludzkości coraz bardziej się zmniejsza, a wraz ze wzrostem cywilizacji rośnie lęk przed 

cierpieniem. Zwraca on uwagę na to, że u ludzi pierwotnych strach przed śmiercią był 

całkowicie przezwyciężony poprzez bardzo rozpowszechnioną naukę o dalszej, nie 

tylko psychicznej, lecz także cielesnej, niewidzialnej egzystencji zmarłego, albo 

poprzez pogląd i wiarę, że nastąpią narodziny w nowych ciałach. Wprawdzie człowiek 

pierwotny był wystawiony na kaprysy, przypadki, zagrażające im moce natury znacznie 

bardziej niż człowiek cywilizowany, lecz jego obawy przed tą naturą i poczucie 

dystansu wobec niej były dużo mniejsze. Stwierdzając również, że strach przed śmiercią 

                                                           
454 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 52. 
455 Zob. L. Kołakowski, Bóg nie jest nam nic dłużny…, s. 168. 
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to jedno z największych źródeł cierpienia człowieka, Scheler zauważa, że różnimy się 

od zwierząt, u których strach jest tylko chwilowy, związany z teraźniejszością456.   

  Współcześnie, np. w oparciu o prowadzone badania kliniczne, próbuje się 

wyróżniać trzy poziomy lęku przed własną śmiercią: świadomy, wyobrażeniowy, 

nieświadomy. Lęk przed śmiercią może też być związany z obawą o własną śmierć oraz 

śmierć innych ludzi, zwłaszcza znaczących emocjonalnie. U podłoża każdego z tych 

wymienionych lęków istnieją odmienne przyczyny, które analizować można z 

psychologicznego ale i filozoficznego punktu widzenia457. W Polsce badania nad 

koncepcją lęku przed śmiercią podjęli w swoich pracach Antoni Kępiński i Kazimierz 

Dąbrowski. Zdaniem tych uznanych badaczy, których nazwać można filozofującymi 

psychologami, świadomość własnej śmierci skłania człowieka do szukania rozwiązań, 

które pozwalają na przezwyciężanie obaw przed ziemskim odejściem. W śmierci trzeba 

widzieć część ludzkiego doświadczenia, a ujawniający się lęk przed nią dotyczy nie 

tylko samej śmierci, ale i obaw przed utratą sensu, winą oraz potępieniem458.  

  Zdaniem A. Kępińskiego wskazać można cztery główne typy lęku przed śmiercią: 

biologiczny, społeczny, moralny, dezintegracyjny459. Z badań, które prowadził H. Feifel 

wynika z kolei, iż najczęściej uwidacznia się zaprzeczanie przeżywania lęku przed 

śmiercią na poziomie świadomym, wraz z przekonywaniem innych, iż lęk ten nie 

pojawia się, zaś ambiwalencja na poziomie fantazji oraz negacja śmierci. H. Feifel 

wskazywał też, że zewnętrzne wyrażanie braku lęku przed własną śmiercią wiąże się ze 

zmiennością aprobaty społecznej. Prawdopodobnie z tego powodu w pomiarach lęku 

przed własną śmiercią mężczyźni uzyskują niższe wyniki niż kobiety460.  

Interesujące rozważania o lęku związanym z cierpieniem i śmiercią pojawiły się 

w ostatnich dziesiątkach lat w kontekście analiz nad trajektorią umierania. Pojęcie to 

zostało wprowadzone do badań nad cierpieniem pod koniec lat sześćdziesiątych XX 

wieku przez Glasera i Straussa. Jest to metafora nawiązująca do lotu kuli, pocisku, 

pojazdu kosmicznego. Inaczej trajektoria to proces przemian, to „koncepcja stanowiąca 

                                                           
456 Zob. M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie…, s. 97.  
457 Zob. J. Stala, Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w 

Polsce w XI wieku [w:] Człowiek chory i umierający…, s. 81. 
458 Por. A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1977; tenże, Rytm życia, Kraków 1978; tenże, Schizofrenia, Kraków 1992; 

Por. K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne i problem śmierci, „Zdrowie psychiczne” 4 (1980), s. 7–17. 
459 Zob. J. Stala, Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci…, s. 82. 
460 Por. H. Feifel, Psychologia a śmierć, „Nowiny Psychologiczne” 5-6 (1990), s. 3–16. 
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podstawową kategorię odnoszącą się do badania bezładnych procesów społecznych i 

procesów cierpienia, a więc zjawisk, które ze swojej istoty nie poddają się analizie 

socjologicznej, stosującej standaryzowane metody obróbki danych. W ramach 

trajektorii człowiek ma niejako dwie biografie. Pierwsza przeżywana jest, zanim 

człowiek jeszcze wszedł w trajektorię, oraz druga – niekiedy całkowicie inna – 

biografia, która rozpoczyna się po wyjściu z niej461. 

Interesującą trajektorię umierania przedstawił Mirosław Górecki, który zwraca 

uwagę na to, że w pierwszym etapie chory nie posiada wiedzy na temat beznadziejności 

swojego stanu. W innej sytuacji jest opiekujący się nim personel medyczny i rodzina. Z 

czasem u chorego rodzi się świadomość przypuszczalna. Nie traci jeszcze nadziei na 

wyzdrowienie, ale dotyka go też zwątpienie, labilność emocjonalna. W trzecim etapie 

ma miejsce chwiejna równowaga w aspekcie życia codziennego. Następnie chory traci 

kontrolę nad sobą i otoczeniem, nie widzi już możliwości zmiany. Wobec poczucia 

bliskiej śmierci zaczyna rozliczać się ze sobą i otoczeniem, stając obojętnym wobec 

świata zewnętrznego. Zaczyna się często poszukiwanie sensu życia oraz samej śmierci. 

Rodzi się wiara w zbawienie, a śmierć staje się drogą do duchowej świętości462.  

Za jeden z elementów tej trajektorii uznać można dokonywany przez 

umierającego człowieka „bilans życia”. Potrzeba robienia takiego bilansu pojawia się 

zwykle w momencie przełomu, gdy ktoś zaczyna sądzić, że większość życia jest już za 

nim. Człowiek starszy zazwyczaj ma za sobą już kilka takich bilansów. Ma już także 

pewien dystans do siebie, przyzwyczaił się również do oceny życia i do tego, iż bilans 

ten wypada raczej niekorzystnie. Świadomość końca jest mniej bolesna, gdy 

wspomniany bilans jest dodatni, gdy człowiekowi towarzyszy poczucie, że jego życie 

zostało w sposób maksymalny wykorzystane. Niestety, współcześnie bilans ten często 

nie wypada dobrze. W świecie, który teoretycznie daje więcej możliwości i sposobów 

realizacji siebie, rośnie zarazem poczucie ludzkiej frustracji, niezadowolenia, a wreszcie 

lęku. Z tego powodu wielu ludziom trudno jest zaakceptować zbliżający się koniec 

możliwości zrobienia jeszcze czegoś ze swoim życiem463. 

                                                           
461 Zob. E. Zakrzewska-Manterys, Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia, Warszawa 1995, s. 

18; K. Nowak-Lipińska, Mam upośledzoną umysłowo matkę – rzecz o trajektorii cierpienia [w:] Zagrożenia i 

zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, red. T. Sołtysiak, M. Gołębiowska, Włocławek 2007, s. 186. 
462 Zob. M. Górecki, Hospicjum w służbie umierających, Warszawa 2000, s. 38-45. 
463 Zob. B. Kolek, Sens życia i umierania…, s. 95. 
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Skoro groza śmierci szczególnie ewidentnie naznacza nasze życie w sytuacji, gdy 

dotyczy ona kogoś nam bliskiego, pewne wnioski w tym obszarze, również filozoficzne, 

wysnuć można z refleksji nad żałobą. Psychologowie badający problem żałoby 

wyodrębniają główne etapy jej przeżywania, zastrzegając, iż niekiedy mogą się one 

wzajemnie nakładać i przenikać. Człowiek, który dowiedział się o śmierci bliskiej 

osoby, wyrzuca to zwykle ze swojej świadomości, zaprzecza tak długo jak tylko jest to 

możliwe. Na tym etapie czuje się otępiały, zaprzecza i zarazem niedowierza tragicznym 

wydarzeniom, które go dotknęły. Chciałby zasnąć, odcinając się od rzeczywistości 

i mieć wrażenie, że to ich nie dotyczy, że to jakaś fatalna pomyłka. Drugi etap to swego 

rodzaju przekupywanie – kiedy minie już pierwszy szok i niedowierzanie, człowiek 

przekupuje Boga, siły wyższe, innych ludzi. W tym okresie wydaje się, że jeśli uda się 

coś wytargować, to los zwróci osobę zmarłą. Ludzie obiecują siebie, życie, majątek, 

byle tylko osoba bliska znów żyła i była z nami. Nie myśli się wtedy racjonalnie, licząc 

na to, by było tak jak dawniej. Jest się w stanie uwierzyć w cud, nawet jeśli wcześniej 

nie wierzyło się w Boga. Kiedy już do człowieka dochodzi, że nie może odzyskać osoby 

zmarłej, gromadzą się w nim negatywne emocje: rodzi się w nim żal i pretensje do 

siebie, Boga i całego świata. Kiedy dociera do nich, że stało się coś nieodwracalnego 

przychodzi emocjonalna labilność. Niektórzy udają, że wszystko jest w porządku, 

starają się trzymać fason, śmieją się i żartują, a za chwilę płaczą. Trzeci etap to trwająca 

nawet przez wiele miesięcy depresja bądź symptomy ją przypominające. Złość 

i bezradność nie jest już kierowana na zewnątrz. Przychodzi uczucie samotności, 

melancholii, braku sensu życia bez osoby zmarłej. Osoby znajdujące się w depresji 

żałobnej uciekają w samotność, nie chcą nawiązywać nowych kontaktów ani też nie 

chcą utrzymywać starych. Osoby dotknięte depresją mogą mieć myśli samobójcze, 

popaść w alkoholizm bądź też sięgać po inne używki. Czwarty, ostatni etap: 

zrozumienie i radzenie sobie z problemem. Następuje pogodzenie się ze śmiercią 

bliskiej osoby; zrozumienie nieodwracalności tej sytuacji i chęć powrotu do 

normalności bez zapominania o swojej tragedii. Przejście czterech etapów żałoby 

pozwala właściwie skonfrontować się z cierpieniem. W innym przypadku można 

mówić o patologicznym przebiegu żałoby, a jego przyczynami mogą być wcześniejsze 

złe doświadczenia w tym obszarze, problemy psychiczne, lęk przed cierpieniem, 
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bagatelizowanie przeżyć żałobnika, czy nakłanianie przez znajomych do szybkiego 

powrotu do wcześniejszego życia. Osoba taka narażona jest na życie ze stłumionym 

cierpieniem przez wiele lat464.  

Tłumienie cierpienia nie jest oczywiście związane tylko z żałobą, lecz przybiera 

wiele postaci. Stanowi jednak zawsze próbę ucieczki przed dramatem, które niesie ze 

sobą niespodziewane cierpienie. Dramatyzm ten potęguje absurdalność cierpienia, brak 

możliwości zrozumienia jego nieuchronności oraz sensu. Jako istota rozumna człowiek 

nie jest w stanie w pełni zracjonalizować cierpienia, ale nie może też kamuflować jego 

istnienia przed swoją świadomością. Bez względu na to czy człowiek będzie przed 

cierpieniem uciekał czy też będzie próbował je zrozumieć, samo cierpienie i śmierć 

budziły będą zawsze emocje i spory.  

 

2.2.2. 

PRÓBY RACJONALIZACJI I KATEGORYZACJI CIERPIENIA 

 

Każdy typowy homo patiens, zderzający się z dramatyzmem cierpienia, zdaje się 

posiadać przede wszystkim dwa pragnienia. W pierwszym rzędzie chce, aby skończyło 

się ono jak najszybciej. Jeśli zaś staje się już zupełnie pewne, że tak jednak się nie stanie, 

to rodzi się tęsknota za przekształceniem mroków absurdalności cierpienia w jakieś 

światło, które ogarnie je sensem. „Skandalem” cierpienia, sprawiającym, że jest ono 

doznaniem wyjątkowo dojmującym, jest bez wątpienia właśnie jego absurdalność. 

Człowiek doświadczający cierpienia czuje się opuszczony przez sens, przez to 

wszystko, co nadaje jakiś „smak” ludzkiemu życiu465. Może znieść wiele rzeczy, ale gdy 

na swoje pytanie dotyczące cierpienia nie dostaje odpowiedzi, to cierpi jeszcze bardziej, 

wręcz do obłędu. Świadomość tego, iż jesteśmy istotami śmiertelnymi wystarczyłaby 

do tego, stwierdza Schopenhauer, żeby zdławić w zarodku całe nasze pragnienie życia. 

Gdyby nie ludzka zdolność do tego, żeby nadawać sens istnieniu, istnienie to nie 

miałoby żadnego sensu466. Od pytania o sens tak powszechnego cierpienia i śmierci, 

                                                           
464 Zob.  I. Siudem,  Konsekwencje represji cierpienia…, s. 173-175. 
465 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 103. 
466 A. Schopenhauer, Uzupełniające uwagi do nauki o cierpieniu świata [w:] O samobójstwie i inne pisma 

pomniejsze, wybrał, przełożył, wstępem opatrzył G. Sowiński, Kraków 2000, s. 71. 
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stawianego sercu i rozumowi żaden człowiek nie może w istocie się uchylić. Znalezienie 

odpowiedzi na pytanie o cierpienie, jakieś jego wyjaśnienie w perspektywie racjonalnej, 

jest dla człowieka bardzo ważne, gdyż jest przecież istotą rozumną i wolną. Znając pełną 

prawdę o swoim cierpieniu może zaakceptować swoją naturę z jej konsekwencjami: 

cierpieniem a ostatecznie śmiercią. Dlatego zamiast zadawać sobie, ważne skądinąd 

pytanie o to, w jaki sposób cierpienie znalazło się na ziemi, jeszcze bardziej istotne jest 

skupienie uwagi na próbie jego zrozumienia467. Zgadzając się z tą uwagą G. Marcela 

trudno nie zauważyć, że choć cierpienie stanowi stały komponent ludzkiego życia, 

wynikając z jego ograniczoności bytowej, to i tak nie jest go łatwo interpretować468. 

Wątpiąc wręcz w sensowność jakiejkolwiek refleksji o cierpieniu H. King pyta: „czy 

każda odpowiedź na pytanie „dlaczego cierpienie” nie jest tylko przemądrzałym 

mózgowym argumentowaniem, które cierpiącemu daje tyle samo, co głodnym i 

spragnionym wykład o higienie i składzie chemicznym pokarmu i żywności?”469. W 

poruszający sposób rozterki człowieka w tej kwestii wyraża W. Hryniewicz: „Boję się 

mówić o cierpieniu. Tak łatwo jest sprofanować, zranić uczucia ludzi cierpiących. 

Największe prawo do mówienia o cierpieniu mają ci, którzy sami stoją u kresu ludzkich 

możliwości”470. Duchowny ten nie ma wątpliwości, że cierpienie jako ciemność samo 

w sobie  nie jest żadnym dobrem, nie ma immanentnego sensu. „Jakie dobro może 

bowiem kryć się w ludzkim nieszczęściu, gdy czyjeś istnienie jest po prostu 

krzyżowane, pyta retorycznie W. Hryniewicz?471. 

O nieracjonalności cierpienia, braku możliwości ale i potrzeby jego wyjaśniania 

pisze też J. Galarowicz, wskazujący tu na pewną paralelę z miłością. Nawet jeśli wiedza 

o sztuce miłości może w pewien sposób pomóc w zdobyciu umiejętności kochania, to 

nie przekształci się jednak automatycznie w autentyczną miłość. Nie inaczej jest z 

cierpieniem. Najgłębsza nawet wiedza w tym obszarze, odnosząca się do jego źródeł, 

sensu, sposobu radzenia sobie z cierpieniem, nie jest w stanie go przezwyciężyć ani z 

nim się uporać472. Również T. Gadacz, sądzi, że filozofia jako dyskurs racjonalny musi 

                                                           
467 Zob. G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 12; C. Valverde, Antropologia filozoficzna, Poznań 1998, s. 313-314. 
468 Zob. V. Andreoli, Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, tł. M. Bielawski, Kraków 2009, s. 46-47. 
469 Zob. H. Kueng, Gott und Leid, Einsiedeln 1967, s. 18. 
470 W. Hryniewicz, Nad przepaściami wiary…, s. 298. 
471 Tamże, s. 299-300. 
472 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 240. 



131 
 

zamilknąć wobec cierpienia i nie powinna nawet próbować filozofować „nad” 

cierpieniem. Może tylko przygotować nas do tego, że gdy się z nim zetkniemy, to 

będziemy gotowi podjąć duchowe zmaganie z cierpieniem i pośród cierpienia473. W 

bardzo podobnym duchu wypowiada się Peter McCormick: „Przyglądanie się 

cierpieniu, nic ponadto, nie żadne znajdowanie na nie rady, ale asystowanie mu, 

świadczenie o nim jest zadaniem filozofii. To jest wciąż ponawiane przypomnienie: 

jesteś prochem, pamiętaj, że jesteś prochem”474. 

Dillthey zwraca zaś uwagę na to, że wobec życia pozostajemy w ciągłej 

niepewności, a zagadkowość ta w sposób ewidentny uwidacznia się w narodzinach, 

rozwoju, cierpieniu i śmierci. Żywa istota wie wprawdzie o cierpieniu i śmierci, lecz nie 

może ich jednak zrozumieć475. Również dla zwolenników filozofii „naukowej”, 

analitycznej, cierpienie należy do problemów mętnych i trudnych do opracowania, obok 

zagadnienia sensu życia, miłości, czy ojcostwa. Nie należy więc nad nim reflektować, 

lecz uznać po prostu za fakt egzystencjalny i przeżycie emocjonalne mające charakter 

wyraźnie indywidualny i niepowtarzalny476.  

Zupełnie z innych powodów niezbyt chętni do refleksji nad cierpieniem są 

współcześni konsumenci, a ich rozterki w tej kwestii doskonale opisał już C. Lewis: 

„Zmierzam sobie po swej ścieżce życia, w codziennym zadowoleniu ze swej upadłej i 

bezbożnej kondycji, zaabsorbowany wesołym spotkaniem z przyjaciółmi, czy urlopem, 

gdy nagle ostry atak bólów żołądka, zwiastujący poważną chorobę, że ten cały domek z 

kart się rozsypuje. Początkowo uginam się pod tym ciężarem, a całe moje szczęście 

wygląda jak zepsute zabawki. Następnie, powoli i z oporami, kawałek po kawałku, 

staram się wprowadzić w taki stan ducha, w jakim powinienem być zawsze. 

Uświadamiam sobie, że wszystkie te zabawki nigdy nie miały opanować mego serca, że 

moje prawdziwe dobro znajduje się w innym świecie…ale z chwilą, gdy zagrożenie 

mija, cała moja natura szybko powraca do zabawek”477. 

                                                           
473 Zob. T. Gadacz, Enigma cierpienia [w:] Człowiek wobec religii, red. K. Mech, Kraków 1999, s. 223-237. 
474 Zob. Z filozofii nie ma pożytku. Z Peterem McCormickiem rozmawiają Czesław Porębski i Michał Bardel, 

„Znak” 2 (2010), s. 78-80. 
475 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty: filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha, t. 1, Kraków 

2009, s. 127. 
476 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 21. 
477 C. S. Lewis, Problem cierpienia, tł. T. Szafrański, Katowice 1995, s. 97.  
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Nawet jeśli doświadczenie sensu życia, budzące się w kontekście cierpienia 

uznać trzeba za fundament dojrzałej radości i afirmacji życia, to jednak nie każdy 

człowiek świadomy jest wagi zagadnienia sensu478. W jakimś stopniu wypada zgodzić 

się z Marią Szyszkowską, iż nad zagadnieniem sensu życia zastanawia się stosunkowo 

niewielka grupa ludzi. Problem ten dla większości rodzi się dopiero pod wpływem 

nieszczęść burzących utarty rytm życia, kształtowanych najczęściej na wzór 

otoczenia479. Zaniechanie wysiłku odkrywania sensu swej egzystencji i kierowania się 

nim sprawia jednak, że wielu ludzi istnieje jakby „poza człowieczeństwem”. Poczucie 

sensu dodatkowo „demolują” cierpienie i śmierć. W konsekwencji, człowiekowi, który 

nie wie „po co żyje”, samo życie staje się zbędne, gdyż najwyższą postacią lęku jest lęk 

przed bezsensem480. Większość istot ludzkich wśród danych dotyczących ich 

egzystencji krąży przez całe życie po omacku, tak jakby torowali sobie drogę pomiędzy 

dużymi meblami w ciasnym pokoju. Tragiczne w ich losie jest to, że mogą znosić oni 

ciężar swojego życia tylko dlatego, że toczy się ono w takim półmroku. Ich uwaga nie 

jest zwrócona ku tym dotyczącym ich egzystencji danym. Wydaje się nawet, że szukają 

oni wręcz sposobu, aby odwrócić swoją uwagę w innym kierunku. I to „szukanie 

sposobu” jest czymś w rodzaju ukrytej sprężyny, która jak pisze Marcel, czyni nasze 

życie znośnym. Wszyscy wytwarzamy sobie pewnego rodzaju ochronną powłokę, w 

której wnętrzu przebiega nasza egzystencja481. Kulturowym stereotypem staje się dziś 

człowiek, który pomimo wszelkich osobistych kłopotów, eksponuje się przez milczenie, 

żyjąc z piętnem smutku. Otwartość spostrzegana jest jako słabość, niedojrzałość i 

naiwność lub też nieuzasadniony ekshibicjonizm482. 

Przytaczając te „sceptyczne” stanowiska w sferze racjonalnego namysłu nad 

cierpieniem warto też odnieść się do tych, którzy mają w tym obszarze inne zdanie. Nie 

da się rozwiązać problemu cierpienia na drodze jego eliminacji, gdyż właśnie ta kwestia 

odgrywa zupełnie zasadniczą rolę w odnalezieniu przez człowieka sensu jego życia, 

                                                           
478 Zob. J. Stala, Osoba starsza a sens życia [w:] Człowiek wobec bólu cierpienia i śmierci…, s. 23–33. 
479 Zob. M. Szyszkowska, W poszukiwaniu sensu życia, Warszawa 1997, s. 15. 
480 Zob. J. Zabielski, Eschatologiczny wymiar ludzkiego cierpienia i śmierci, „MISCELLANEA Rocznik Teologii 

Katolickiej, 12 (2013), s. 227-228. 
481 Zob. G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 88-89. 
482Zob. W. Dykcik, Zmieniająca się rzeczywistość jako źródło cierpień egzystencjalnych i moralnych człowieka 

[w:] „By człowiek nie musiał cierpieć”, Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz, 

red. A. Zych, A. Nowicka, Wrocław 2007, s. 125. 
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uczynienia go szczęśliwym. Trafnie ujmuje tę kwestię ojciec Józef Bocheński, gdy 

pisze: „Aby móc używać życia, to życie musi mieć sens. Mieć sens w życiu i być 

szczęśliwym nie są tym samym. Kto na przykład ucieka przed grożącym mu 

niebezpieczeństwem, albo stara się usunąć wielki ból, ten ma sens w życiu, ale trudno 

go nazwać szczęśliwym. Sensowność nie jest więc wystarczającym warunkiem 

szczęścia, jest jednak jego warunkiem koniecznym”483. Pytanie o sens cierpienia 

pojawia się już Gilgameszu, mitycznym poemacie sumeryjskim, powstałym w III tys. 

p.n.e., który w różnych modyfikacjach stał się popularny na całym Bliskim Wschodzie. 

Cierpienia Gilgamesza stanowią okazję do podjęcia poszukiwań nad rozwiązaniem 

przez człowieka pytań odnośnie cierpienia i całego sensu egzystencji484. 

Dręczące pytanie o sens cierpienia nigdy nie zniknie z horyzontu życia 

przynajmniej części ludzkiej populacji, gdyż jak przekonuje Leszek Kołakowski nigdy 

nie pozbędziemy się w pełni pokusy postrzegania świata jako tajemnego szyfru, do 

którego gdzieś musi być klucz. Wciąż uparcie tego klucza będziemy szukać. Filozof ten 

jest przekonany zarazem, że pokusa ta stanowi najpłodniejsze źródło rozwoju każdej 

cywilizacji, choć dziś może z wyjątkiem naszej. „I skądże to czerpie najwyższą 

prawomocność werdykt, który zabrania nam takich poszukiwań? Jedynie stąd, że nasza 

cywilizacja, która w znacznym stopniu się tych poszukiwań wyrzekła, odniosła w 

pewnych dziedzinach olbrzymie sukcesy; ale w wielu innych zawiodła” 485. Życie homo 

rationalis bez pytań, zwłaszcza tych najważniejszych, o sens cierpienia i śmierci, nie 

miałoby żadnego sensu, byłoby właściwie uznaniem, że nie jest ono niczym więcej niż 

wynikiem bezcelowego ruchu cząstek materialnych, z których nic nie zostaje. 

Gdybyśmy znaleźli się kiedyś w kulturze, która takich pytań nie zadaje, a wręcz nie chce 

ich zadawać, to mielibyśmy do czynienia z mutacją kulturalną, której skutki nie sposób 

przewidzieć. Jedno, jak zauważa Kołakowski, można przypuszczać: nie zadając tych 

pytań, nie szukając prawdy, człowiek na nowo stałby się Zwierzęciem Nierozumnym486. 

                                                           
483 Zob. J. Bocheński, Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1994, s. 29. 
484 Bohater tego dzieła to król z miasta Uruk i mędrzec, który miał poznać wszelkie tajemnice. Ponieważ był 

okrutny dla poddanych, bogowie dali mu rywala – Enkidu. Potencjalni wrogowie stali się jednak przyjaciółmi, 

dokonując bohaterskich czynów na wzór Heraklesa. Kiedy Gilgamesz odrzucił zaloty bogini Isztar, ta zabiła 

Enkidu. Gligamesz szukał ucieczki przed cierpieniem i rozpaczą po śmierci przyjaciela. Pokonując trudności na 

chwilę spotkał się w krainie zmarłych z Enkidu, lecz jego starania o nieśmiertelność skończyły się porażką. 
485 Zob. L. Kołakowski, Horror metaphysicus…, s. 140. 
486 Zob. L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 286-287. 
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Również P. Tillich zwraca uwagę na to, że trudno o lepszą charakterystykę 

człowieka niż ta, iż jest on właśnie bytem stawiającym pytania. To ten fakt zdaje się 

odróżniać go od wszystkich znanych nam istot. Zasadniczym zaś spośród tych pytań jest 

pytanie o byt, wynikające z tego, iż jest on rodzajem koagulatu bytu i nie-bytu. Jak 

trafnie zauważa Tillich: „Pytanie o byt rodzi się z szoku niebytu. Tylko człowiek może 

zadawać pytanie ontologiczne, ponieważ on sam jest w stanie wyjrzeć poza granice 

własnego i każdego innego bytu”487. Myśliciel ten słusznie zauważa, że człowiek musi 

stawiać tego typu pytania, gdyż sam jest niczym innym niż pytaniem. Stawia je więc 

nawet wtedy, gdy pytań tych nie chce w ogóle sobie stawiać, gdy przed nimi stara się 

uciec. W odróżnieniu od Boga, który jako byt nieskończony tego typu kwestii stawiać 

nie potrzebuje, człowiek zmuszony jest to robić488. Z jednej strony ma bowiem udział w 

bycie, lecz z drugiej jest jednocześnie od niego właściwie odseparowany.  

Za Janem Szczepańskim można próbować jednak wymienić jeszcze głębsze 

powody, dla których ludzie pytają o sens życia: nasz organizm i nasza psychika 

pozostają w naszym odczuciu uporządkowanymi systemami, zaś życie i dzieje świata 

postrzegane są w kategorii dramatu, a nie spójnego systemu. Dostrzegając ten stan 

rzeczy ludzki umysł próbuje „narzucić” światu i dziejom, życiu jednostek i 

społeczeństw porządkujące, racjonalne zasady znaczeniowe. Człowiek nie chce się 

zgodzić z tym, że świat rozumiany jako całość bytu jest absurdalny i nielogiczny. 

Dysponując aktywnością umysłową konstruuje różne idee oraz teoretyczne konstrukcje, 

pragnąc przy tym, aby rzeczywistość się do nich stosowała. Stara się odnaleźć w 

przyrodzie i w całym świecie zewnętrznym cechy dające mu poczucie bezpieczeństwa. 

Skoro zaś otaczająca go rzeczywistość jawi się mu jako oporna względem 

racjonalistycznych konstrukcji umysłu, to człowiek reaguje na to pytaniem o 

sensowność świata. Do tych pytań o sens w sposób szczególny skłania go czy wręcz 

zmusza stan jego ludzkiej kondycji, fakt cierpienia i przemijania489. 

Z przymusu tego doskonale zdaje sobie sprawę F. Nietzsche. Widzi on w 

człowieku najdzielniejsze i najbardziej nawykłe do cierpienia zwierzę, które potrzebuje 

jednak wskazania mu jakiegoś sensu tego cierpienia. Bezsensowność więc cierpienia, 

                                                           
487 P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane, tł. J. Zychowicz, Kraków 1994, s. 81. 
488 Zob. Tamże, s. 63-64. 
489 Zob. J. Szczepański, Zapytaj samego siebie, Warszawa 1986, s. 197-198. 
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konkluduje ten filozof, a nie samo cierpienie, jest przekleństwem ciążącym dotąd nad 

ludzkością490. O ile z tą konkluzją nie sposób się nie zgodzić, to już dalsze wywody 

Nietzschego w tym obszarze są porażające i to wcale nie z powodu jego radyklanego 

antychrześcijaństwa. Nietzsche jest przekonany, że dzisiejszy człowiek stadny, 

wyhodowany przez chrześcijaństwo, jako gorszy gatunek, niezdolny jest do 

przekształcania bodźców dostarczanych przez fizjologię. Człowiek zdolny do tego, żeby 

zaakceptować cierpienie, musi dopiero na nowo powstać, odrodzić się, a będzie to 

możliwe dopiero po wyeliminowaniu chrześcijaństwa i jego stadnego człowieka491. 

Nietzsche uważa, że człowiek długo nie mógł przełamać przekleństwa cierpienia, gdyż 

nadawał mu sens kary za moralne zło. Tego typu ascetyczna interpretacja cierpienia 

niesie jednak ze sobą nowe cierpienie, jeszcze głębsze, „bardziej wewnętrzne, bardziej 

jadowite, bardziej wżerające się w życie”492. Szansę na uwolnienie się od tego 

zafałszowanego tłumaczenia cierpienia daje dopiero uwolnienie się od pojęcia moralnej 

winy, od ideałów ascetycznych i odrazy do zmysłów, czyli „przewartościowanie 

wszelkich wartości”. Elementem przezwyciężenia „zafałszowanego” cierpienia, jak 

sądzi Nietzsche, jest zakończenie dotychczas prowadzonej i przegranej przez zdrowych 

walki z chorymi493. Trzeba więc izolować zdrowych od chorych, strzec ich nawet przed 

widokiem chorych, aby nie mylili siebie z chorymi. W szokujących słowach sugeruje, 

że zdrowi muszą przebywać „jak najdalej od miazmatów wewnętrznego zepsucia 

i tajemnego ścierwa chorych”494. Uciekając od pojęcia winy i „ideałów ascetycznych” 

oraz „odrazy do zmysłów”, zaleca on eliminację cierpienia przez eksterminację chorych 

i cierpiących oraz odrzucenie wobec nich litości i współczucia495. Warto w tym 

kontekście dopowiedzieć, że praktykującym „ascetyzm mnisi” już Kant zarzucał ukryte 

zafałszowanie własnej świadomości, uleganie „obłudzie”, „urojeniu”, „skrytą nienawiść 

wobec cnoty”, czyli skażenie tym, co później Nietzsche określił jako „resentyment”496.  

                                                           
490 Zob. Nietzsche, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, tł. G. Sowiński, Kraków 1997, s. 168. 
491 Zob. D. Rybicka, Poza dobrem i złem, czyli sztuka jako źródło nowej moralności [w:] Rozumieć cierpienie? 

Wokół myśli Jana Pawła II…, s. 136-137. 
492 F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 168. 
493 Zob. M. Czachorowski, Klasyczna i nowożytna etyka a cierpienie [w:] Cierpienie między sensem a 

bezsensem…, s. 46. 
494 F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 132. 
495 Zob. F. Nietzsche, Z genealogii moralności…, s. 168. 
496 Zob. M. Czachorowski, Klasyczna i nowożytna etyka a cierpienie…, s. 47-51; tenże, Resentyment a cierpienie 

[w:] Cierpienie między sensem a bezsensem…, s. 98. 
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Istotną drogą racjonalizacji cierpienia jest próba przybliżenia jego istoty czy też 

natury. Nie jest to oczywiście łatwe, gdyż jako stan niezwykle złożony, cierpienie 

zawiera w sobie zarówno czynniki obiektywne, jak i skomplikowany koagulat różnych 

uczuć. Faktory obiektywne mogą mieć charakter zewnętrzny (np. różne niekorzystne 

bodźce, które płyną ze środowiska albo jakaś trudna sytuacja) bądź też wewnętrzny  – 

np. choroba psychiczna czy też somatyczna497. Ten mocno subiektywny charakter 

cierpienia stanowi właśnie zasadniczą trudność w analizowaniu jego istoty, oczywiście 

obok naturalnej skądinąd niechęci do unikania tego typu refleksji. To, co dla jednych 

ludzi stanowi cierpienie, dla innych może wręcz jawić się w kategorii zjawiska wręcz 

przyjemnego. Problemu cierpienia nie wolno ograniczać również do jakiś wyjątkowych 

tylko sytuacji. Jeśli chce się poznać cierpienie i zrozumieć czym ono jest, należy skupić 

się na jego wszystkich wymiarach. Stopień odczuwania bólu w znacznej mierze zależy 

więc od postawy uczuciowej jednostki, jej stanu fizycznego i psychicznego, wrażliwości 

i odporności na cierpienie. Jakość lub stopień cierpienia danej osoby, niezależnie od 

tego jego rodzaju, uwarunkowane jest wieloma różnymi czynnikami osobowościowymi 

i stopniem jego dojrzałości. Istnieją dowody na to, że intensywność bólu zależy od wielu 

z pozoru niefizjologicznych czynników, np. oczekiwań, cech osobowości, tolerancji na 

ból, ogólnego stanu zdrowia czy wreszcie wczesnodziecięcych doświadczeń498. Skoro 

niepowtarzalny jest każdy człowiek, tak samo jak niepowtarzalny jest kształt jego życia 

i obecnego w nim cierpienia. Cierpienie dotyka wielu podmiotów, z których każdy nosi 

w sobie indywidualne znamię swego krzyża, swój swoisty „świat bólu”, odrębny od 

innych i niepowtarzalny w swym jednostkowym wymiarze499. Dobrze ten stan rzeczy 

oceniał już jeden z Ojców Kościoła, Jan Chryzostom, który doszedł do wniosku, że 

wszyscy ludzie posiadają skłonność do uznawania swojego cierpienia za najboleśniejsze 

i najdotkliwsze ze wszystkich klęsk życiowych500. Subiektywności cierpienia nie należy 

jednak nigdy trywializować. Różnego typu niedomaganie organizmu, niemożność 

zrealizowania wytkniętych sobie celów, przeżycie różnego rodzaju przykrości, stanowią 

                                                           
497 Zob. A. Mirski, Cierpienie jako dolegliwość…, s. 101. 
498 Zob. W. Tatarkiewicz, Traktat o szczęściu, Warszawa 1985, s. 110; H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia, 

„Cywilizacja” 16 (2006), s. 46-60. 
499 Zob. S. Rosik, Tajemnica ludzkiego cierpienia a moc Chrystusowego krzyża [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. 

Nowak, Lubin 1992, s. 63. 
500 Zob. H. Langkammer, Biblia o cierpieniu [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, Lublin 1992, s. 23. 
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bowiem stałe fragmenty ludzkiego cierpienia. Mogą też w różny sposób, z mniejszym 

czy większym odczuciem dramatyzmu, odbierane być przez poszczególnych ludzi.  

Formułując bliską tematowi rozprawy egzystencjalną definicję cierpienia E. 

Laengle zwraca uwagę na to, że pojawia się ono zawsze wtedy, gdy naruszone są 

podstawowe struktury istnienia człowieka, związane z głównymi rzeczywistościami 

istnienia, do których on się odnosi: ze światem i jego uwarunkowaniami, z życiem i jego 

siłą, z sobą samym i innymi, z wymogami sytuacji i horyzontem życia501. W ujęciu tym 

uwidacznia się chęć wyakcentowania w cierpieniu elementu ilościowego, czyli 

faktorów sprawiających, że człowiek przekracza pewien próg wytrzymałości i nie może 

już powiedzieć, iż nic złego się w jego życiu nie dzieje. Do tego odnosi się J. Makselon, 

rozróżniając cierpienie egzystencjalne, problematyzujące życie człowieka, i zwykłe, 

stanowiące problem, ale nie zderzające go z pytaniem o sens502. Po prostu cierpienie 

staje się na tyle silne, iż pojawia się odczucie negatywne, które określić można w 

kategorii utraty sensu życia. Jest to negatywny stan emocjonalny, który tak 

destrukcyjnie wpływa na osobowość człowieka, że odbiera mu poczucie szczęścia, 

obniżając na dłuższy czas poziom funkcjonowania503.  

Skoro cierpienie radykalnie kwestionuje tak pożądany przez każdego stan 

szczęścia, to właśnie na tej drodze najbardziej zbliżyć się można do zrozumienia istoty 

cierpienia. Za główny składnik emocjonalny sytuacji cierpienia uznać można więc jedno 

z głównych uczuć: przykrości i smutku, będące przeciwieństwem uczucia przyjemności 

radości, szczęścia504. W ten właśnie sposób prowadzi swoje rozbudowane rozważania o  

cierpieniu Z. Bauman. Analizując pojęcie „szczęścia” i „nieszczęścia” sugeruje on, że 

doświadczenie w tym obszarze przypomina doświadczanie kolorów. Wiemy więc, w 

jaki sposób zastosować termin „czerwony”, lecz nie jesteśmy w stanie opisać 

doświadczenia „czerwoności”. Wprawdzie słowo „szczęście” czy też „nieszczęście” 

świetnie funkcjonuje w naszych interakcjach, lecz nie mogą one w pełni przenieść 

doświadczenia na tym polu. Filozofowie, bez względu na swoje doświadczenia i 

                                                           
501 Zob. A. Laengle, Cierpienie – wyzwanie egzystencjalne. Rozumienie, postępowanie i radzenie sobie 

z cierpieniem z perspektywy analizy egzystencjalnej [w:] Wobec cierpienia, red. R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon, 

Płock 2004, s. 219-220.  
502 Zob. J. Makselon, Psychologiczne aspekty cierpienia…, s. 77-78. 
503 Zob. J. Kozielecki, O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Warszawa 1988, s. 241. 
504 Zob. M. Czachorowski, Cierpienie…. s. 189-190. 
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umiejętności w obszarze argumentacji nie zdołali zaszczepić większej jasności 

powszechnemu i popularnemu, a właściwie potocznemu rozumieniu ludzkiego 

szczęścia. Idea szczęścia jest więc chyba skazana na niejednoznaczność. Sama idea 

szczęścia spełnia jednak w życiu człowieka cztery funkcje: uzmysławia, że 

rzeczywistość nie musi być taką jaką jest i nie jest ona jedyną możliwością. Sprawia ona 

też,  że każdej rzeczywistości czegoś brakuje, „cierpi na niedostatek”. Z ideą szczęścia 

związana jest więc ustawiczna krytyka rzeczywistości, tak samo zresztą jak i wezwanie 

do działania a nie jego zaniechania; idea ta sprawia również, że cierpienie jawi się jako 

coś w istocie niewybaczalnego, ból jest obrazą, zaś poniżenie zbrodnią przeciwko 

ludzkości. Gdy stawia jakieś wyższe wymagania i ambicje, coraz więcej aspektów 

naszej ludzkiej kondycji, starych i nowych, przedstawia się jako nieszczęście i poddaje 

krytycznemu osądowi. Za sprawą idei szczęścia chwile nieszczęścia stają się czymś w 

rodzaju nieznanego doświadczenia, domagając się zadośćuczynienia. Idea szczęścia 

stanowi zarazem ciągłe zaproszenie do skargi, sprzeciwu oraz buntu przeciwko 

istniejącemu stanowi rzeczy. Wiąże się z nią również żądanie jego poprawy; idea 

szczęścia przenosi również przyczynę działania z określonej już przeszłości na 

niewiadomą przyszłość. Szczęście wyprzedza istniejący świat, a dzięki jego idei 

przyszłość staje się czymś niedookreślonym i nieprzewidywalnym. Idea szczęścia 

jednoczy wreszcie różnorodności, gdyż nie wiadomo do końca gdzie ludzie szukają 

szczęścia, gdzie je znajdują i kto posiadł jego tajemnicę. Szczęście stanowi rodzaj 

marzenia i nie może być zresztą inaczej505. Dla osoby egzystującej „szczęśliwie”, to 

znaczy nie doznającej w danym momencie bólu, pojęcie o nim jest tak ulotne, że wiedza 

o czyimś cierpieniu zdaje się być wręcz wzorcem wątpliwości. Ból istnieje więc 

jednocześnie jako coś, czemu nie sposób zaprzeczyć, i coś, czego nie sposób 

potwierdzić, gdyż jest w swojej istocie niekomunikowalne506. Człowiekowi choremu 

całe jego ciało jawi się zasadniczo inaczej niż osobie zdrowej. Można powiedzieć, że 

człowiek zdrowy właściwie nie czuje swojego ciała, a chory nie może go nie czuć. 

Człowiek zdrowy myśli nie o swoim ciele, lecz o sobie. Człowiek chory z kolei nie 

może myśleć o sobie, gdyż jego ciało zmusza go do myślenia tylko o nim. Człowiek 

                                                           
505 Zob. Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia…, s. 143-148. 
506 Zob. E. Scarry, Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpienia, tł. J. Bednarek, Warszawa 

2019, s. 10-12. 
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zdrowy reflektuje nad swoim ciałem tylko w aspekcie teoretycznym. Natomiast dla 

człowieka zmagającego się z chorobą ciało stanowi problem absolutnie praktyczny a nie 

teoretyczny. Ma on bowiem problem z tym jak się wobec swojego ciała zachować507.  

Próbując wskazać na istotę cierpienia, w naturalny sposób dojść można do 

wniosku, że jest ono zawsze złem, pochodzącym bądź od samego człowieka, bądź też z 

zewnątrz, które narusza jego integralność i naznaczone jest silnym poczuciem groźby 

nad nim wiszącej508. Kategoryzując cierpienie jako zło, nie sposób, jak się wydaje, nie 

odnieść się do radykalnego ujęcia tej kwestii, które proponuje manicheizm, 

odtwarzający się w ciągle nowych mutacjach. Wśród myślicieli starających się na 

gruncie metafizycznym zgłębić zagadkę zła, manichejczyków uznać można właśnie za 

wyznawców najbardziej  przeciwstawnej wobec chrześcijaństwa wizji cierpienia. O ile 

bowiem chrystianizm nie neguje istnienia złego ducha, to zdecydowanie odrzuca 

pogląd, że stanowi on antytezę względem Boga i stanowi przyczynę zła. Ujęcia 

gnostycko-manichejskie ujmują rzeczywistość dualistycznie: Bóg a wraz z nim cały 

wymiar duchowy stanowią dobro, natomiast świat stworzony i cała materia są złem. 

Według tego ujęcia zło stanowi naturalną cechę materialnego świata a zatem i bytu 

ludzkiego509. Zamiast uznawania fatum, w ramach tej doktryny, preferuje się tezę o 

istnieniu dwóch walczących ze sobą bóstw, a więc boga dobra i boga zła. Tak samo jak 

wszystkie formy dobra ostatecznie zakorzenione są w jednej mocy dobra, to wszystkie 

postaci zła skupiają się w jednej zasadzie zła. Nie sposób przy tym przeoczyć, że 

pozostałości manicheizmu pojawiają się również w chrześcijaństwie, a uwidaczniały się 

szczególnie mocno w średniowieczu. Nie brak jednak i dziś intuicji, że o ile Bóg 

przemawia do człowieka poprzez przyjemności, to szatan przez cierpienie510.  Trudno 

nie zgodzić się w tej kwestii z Leszkiem Kołakowskim, który pisze, że „manichejski 

obraz świata jest nieustającą pokusą chrześcijańskiego, w ogólności: europejskiego, 

umysłu. Że moce szatańskie, jakiekolwiek jest ich pochodzenie, próbują niestrudzenie i 

                                                           
507 Zob. M. Nowacka, Medyczna weryfikacja Husserla rozumienia cielesności [w:] Terytorium i peryferia 

cielesności…, s. 374-377. 
508 Zob. M. Chorab, Ujęcie zła w filozofii Paula Ricouera…, s. 230. 
509 Zob. J. A. Ihnatowicz, Zło [w:] Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, s. 683.  
510 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…., s. 85-86. 
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nieraz skutecznie zrujnować dobroczynne plany Boga – jest to myśl, która może się nam 

wydawać zgodna ze zdrowym rozsądkiem”511. 

Pokusie manichejskiej wizji świata ulega nie tylko chrześcijaństwo, gdyż 

cierpienie nierzadko jawi się jako dramat, którego nie da się postrzegać inaczej niż 

wszechogarniającego zła. Schopenhauer uznaje więc, że świat jest zły w najwyższym 

stopniu, i to tak zły, iż gorszy już być nie może. Cierpienie i zło są w istocie tym samym, 

tworząc naturę rzeczywistości512. Za absurd uznaje on przy tym tezę wpisaną w 

większość systemów metafizycznych, z tym Leibniza na czele, iż zło jest czymś 

negatywnym. Tymczasem to dobro, tj. wszelkie szczęście i zadowolenie jest rzeczą 

negatywną, zwykłym zniesieniem uprzedniego pragnienia i ustaniem jakiejś udręki”513. 

Wraz z postępem astmy, słynnego polskiego pisarza Witolda Gombrowicza, 

coraz częściej nawiedzała myśl o „diabelstwie bólu”, bezsensownym cierpieniu jako 

osnowie kosmosu. Gdyby nie to, że był niedowiarkiem, można byłoby go nazwać, jak 

pisze Łukasz Tischner manichejczykiem. Gombrowicza rozmyślaniom o bólu 

towarzyszy też refleksja o jego kapitulacji przed złem, która oznacza jakiś w nim udział. 

Mówi on o znużeniu, acedii, wielkiej liczbie populacji ludzkiej, ale i tzw. „żuczkach”, 

których dotyka powszechna mizeria. Konfrontując się ze złowrogo bezgranicznym 

kosmosem Gombrowicz odczuwa głębokie pragnienie samoograniczenia: „Chcę 

zamknąć się w moim kręgu i nie sięgać dalej niż mi na to pozwala mój wzrok514. 

Z kolei w granicach materialistycznego czy też naturalistycznego obrazu świata, 

preferowanego w ostatnich dwóch wiekach, i to nie tylko przez szeroko rozumiany 

marksizm, nie do przyjęcia są tradycyjne jakości „dobry” i „zły”. Są tu one zupełnie 

bezużyteczne a nawet mylące, gdyż podpowiadają, że coś może te jakości unosić 

bezwarunkowo, nie zaś niezależnie od okoliczności; podpada to bowiem pod konteksty 

religijne. Przymioty „zły” jako nazwa określonej jakości moralnej był choćby zupełnie 

nieobecny w ideologicznym żargonie totalitaryzmu sowieckiego. Bywali oczywiście 

różni zbrodniarze, zdrajcy, agenci, lecz nie źli ludzie. Słowo takie mogłoby bowiem 

sugerować religijną konotację. Zdawało się też odnosić do jakiejś trwałej, inherentnej 

                                                           
511 Zob. L. Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 12. 
512 Zob. A.Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, tł. J. Garewicz, Warszawa 1995, s. 824; J. 

Garewicz, Schopenhauer, Warszawa 1988, s. 201. 
513 Zob. A. Schopenhauer, Metafizyka życia i śmierci…, s. 53. 
514 Zob. Ł. Tischner, Gombrowicza milczenie o Bogu, Kraków 2013, s. 158-159. 



141 
 

własności, niezależnej od kontekstu politycznego. W ramach myślenia dialektycznego 

tymczasem jest czymś oczywistym, że pewne pozornie takie samy fakty mogą być 

słuszne bądź też nie, zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od tego, komu one służą515. 

Nawet jeśli pominąć manicheizm czy różne koncepcje materialistyczne, gdzie 

zło fizyczne to zwykła i niedomagająca się właściwie żadnych głębszych wyjaśnień 

konsekwencja obowiązywania praw przyrody, to w ramach filozofii teistycznych 

istnieje duże spektrum postaw, które stawiając sobie pytanie o miejsce Boga w obrazie 

świata, który naznaczony jest piętnem zła. Chrześcijaństwo głosi zasadnicze dobro 

istnienia oraz dobro tego, co istnieje, wyznaje dobroć Stwórcy i głosi dobro stworzeń. 

Człowiek cierpi z powodu zła, które jest jakimś brakiem, ograniczeniem, wypaczeniem 

dobra. Można też powiedzieć, że cierpi z racji dobra, które nie jest jego udziałem, od 

którego został niejako odcięty lub którego sam się pozbawił. Cierpi w szczególności 

wówczas, kiedy to dobro, w normalnym porządku rzeczy, „winno” być jego udziałem, 

a nie jest. Tak więc w rozumieniu chrześcijańskim rzeczywistość cierpienia tłumaczy 

się poprzez zło, które zawsze w jakiś sposób jest odniesione do dobra516. 

Augustyn opracowując teologię dobra, którą przejęła cała myśl chrześcijańska 

zwrócił uwagę na to, że poszczególne byty w różnym stopniu są dobre, a fakt ulegania 

przez nie zepsuciu, jest świadectwem tego, iż tkwi w nich właśnie pierwiastek dobra. 

Zło Augustyn przedstawia jako czysty brak, naruszenie proporcji dobra. W każdym 

rodzaju zła, łącznie z cierpieniem, należy więc widzieć brak dobra, niewystarczającą 

jego proporcję. Przekonywał on, że zło jest jedynie brakiem dobra, wynikiem ludzkiej 

wolnej woli. Zdawał on sobie przy tym sprawę z tego, jak trudno pogodzić wolną wolę 

człowieka z wszechwiedzą Boga. Warto przy tym zwrócić uwagę na tę jego 

argumentację, które przypomina stanowisko Leibniza: to, co pozornie wydaje się złe, 

kiedy myślą ogarnie się całość, wydaje się być niezbędnym elementem harmonii świata. 

Tylko dlatego, że w częściach stworzenia pewne szczegóły nie odpowiadają sobie 

wzajemnie, uważa się je więc za złe. Postrzeganie zjawisk zachodzących w świecie w 

kategorii „zła” jawi się więc tu nie inaczej jako skutek niewiedzy517.  

                                                           
515 Zob. L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 18. 
516 Zob. SD 2-7. 
517 Zob. A. Jarosiewicz, Czy wierzę w Boga…, który cierpi, „Pespectiva. Legnickie Studia Teologiczno-

Historyczne” 21 (2012), s. 50. 
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Nad złem w swoim „najlepszym z możliwych światów” musiał też pochylić się 

Leibniz. Nie mógł przecież w swojej teodycei pominąć pytania, dlaczego jest w nim tyle 

przejawów zła i cierpienia. Doszedł więc do wniosku, że zło składa się na różnorodność, 

a więc i na bogactwo świata, pozwala docenić wartość dobra. Cierpienie jest w pewnym 

sensie niezbędne, „żeby zaznać pełnego smaku radości. (…) Kto nie skosztował 

goryczy, ten nie zasłużył na słodycz i nawet jej nie docenia. Takie jest właśnie prawo 

radości: żeby przyjemność nie trwała bez przerwy i jednostajnie; rodzi bowiem przesyt 

i wywołuje w nas otępienie, zamiast dawać radość”518. Odnośnie zaś cierpień 

spadających na ludzi dobrych, to uważać należy za pewne, pisze Leibniz, że „wychodzą 

im one na większe dobro i jest to prawdziwe nie tylko teologicznie, ale i fizycznie, jak 

przykładem tego jest ziarno, które rzucone w ziemię cierpi, zanim plon wyda. A w ogóle 

można powiedzieć, że cierpienia zrazu złe, okazują się dobre w skutkach, ponieważ 

stanowią krótszą drogę do doskonałości519. O tym, iż tego rodzaju tezy są np. w stanie 

przekonać rodziców, którzy towarzyszą swojemu umierającemu dziecku można 

oczywiście wątpić. Stanowisko to w Kandydzie z szyderstwem odrzucił już Wolter. 

Pomijając oczywistą egzystencjalną niewystarczalność takiej odpowiedzi, nie sposób 

nie dostrzec widocznego w tym wywodzie Leibniza relatywizowania dobra. Wygląda 

bowiem na to, jak gdyby dobro konstytuowało się dopiero poprzez swoje odniesienie 

do zła. W dodatku, jak trafnie zauważa to Z. Orbik, ta niezbyt szczęśliwa myśl Leibniza 

weszła w dodatku głęboko do naszej kultury. Wciąż właściwie pojawiają się bowiem 

opinie, że gdyby na świecie było samo tylko dobro, życie byłoby nudne i nieciekawe520. 

Idea zła jako braku dobra rodzi też inne poważne problemy. Uznanie, że ból jest 

tylko brakiem przyjemności nie rozwiązuje tego dlaczego Bóg skazał swe stworzenia 

na cierpienia, których mógł im oszczędzić. Podobne trudności wiążą się z argumentacją, 

że to nie Bóg jest autorem zła, lecz inne siły niszczące świat; jeśli nawet zło jest 

bezpośrednim skutkiem działań szatana czy ludzi, to jednak ostateczną jego przyczyną 

jest Bóg, który stworzył istoty do jego popełnienia zdolne. Za równie kłopotliwe uznać 

można argumenty eschatologiczne (obecne zło zostanie wynagrodzone w życiu 

wiecznym). Z jednej bowiem strony brak danych potwierdzających istnienie życia po 

                                                           
518 G.W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa, Warszawa 1969, s. 239. 
519 Tamże, s. 240. 
520 Zob. Z. Orbik, Historia filozoficznej refleksji nad cierpieniem…, s. 116. 
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śmierci, z drugiej można wątpić, czy człowiek, cierpiący na ziemi i pamiętający o tym 

w życiu przyszłym, będzie szczęśliwy521. Komentując ten sposób kategoryzowania 

cierpienia J. Tischner twierdzi, iż „zło nie jest bytem, przedmiotem, rzeczą;  w tym 

punkcie klasyczna ontologia ma rację. Nie oznacza to jednak, że zło jest niczym. Między 

bytem a niebytem jest coś trzeciego – zjawisko, ściślej: zjawa. Zło, choć nie istnieje 

realnie, to jednak się zjawia”522. Takie stanowisko nie zaprzecza podstawom metafizyki 

zła, ale jest próbą opisu tego, czym jest cierpienie, próbą refleksji nad tym 

doświadczeniem w odniesieniu do Boga523.  

Analizując cierpienie nie sposób pominąć tego, że z filozoficznej perspektywy 

jest ono czymś innym niż ból, a także czymś więcej niż ból, gdyż ma ono także charakter 

duchowy, moralny, estetyczny i egzystencjalny524. Dla osoby, która doznaje bólu 

fizycznego jest on jednak tak niezaprzeczalnie i bezwzględnie obecny, że w doznaniu 

tym dostrzec można najbardziej ewidentny przykład „pewności”. Nic więc dziwnego, 

że to ból staje się nierzadko synonimem cierpienia w najogólniejszym znaczeniu525. 

Jeszcze w latach sześćdziesiątych Ronald D. Melzack i Patrick D. Wall zaproponowali 

teorię sugerującą, że ból pojawia się w wyniku podrażnienia zakończeń specyficznych 

włókien nerwowych, które następnie przekazują to pobudzenie do centralnego układu 

nerwowego. W 1980 roku zaś Michael Fanselow stwierdził, że wydzielanie endorfin w 

chwilach silnego pobudzenia ma znaczenie przystosowawcze, bo blokując doznania 

bólowe umożliwia ucieczkę nawet wtedy, gdy rany są głębokie i dotkliwe526. 

Współcześni naukowcy dochodzą też do w wniosku, że cierpienie posiada składowe 

związane z funkcjonowaniem ludzkiego umysłu i budową układu nerwicowego. Każdy 

z obszarów mózgu odpowiedzialny jest za jakąś określoną formę cierpienia. Nie musi 

to jednak oznaczać jakiegoś determinizmu, skoro wyższe obszary mózgu potrafią 

kontrolować te niższe, choć wymaga to wysiłku527. 

                                                           
521 Zob. I. Ziemiński, Bóg pokutujący: o zbędności teodycei, „Analiza i Egzystencja” 43 (2018), s. 24. 
522 J. Tischner. Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 2007 s. 181.  
523 Zob. G. Marcel, Być i mieć, tł. D. Eska, Warszawa 2001, s. 153-167. 
524 Zob. A. Laengle, Cierpienie – wyzwanie egzystencjalne…, s. 219–222. 
525 Zob. T. M. Domżał, Ból, Warszawa 1980, s. 7 
526 Zob. J. Komorowska, Psychoterapia dla każdego. Autohipnoza, Warszawa 1995, s. 137. Można tu dostrzec 

podobieństwo z głoszoną przez chrześcijaństwo ideą piekła jako koncentracji cierpienia. Jest w nim wszystko to, 

co może wywoływać cierpienie: ogień, wywołujący ból fizyczny, gdyż oddziałujący na receptory skóry i błony 

śluzowe, bardzo czułe. Zob. V. Andreoli, Zrozumieć cierpienie…, s. 253.  
527 Zob. A. Mirski, Cierpienie…, s. 109. 
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Ból zdaje się być przede wszystkim genetycznie pierwotniejszy od cierpienia, 

złączony z samym procesem tworzenia się życia, podobnie jak emocje. Wydaje się 

jednak, że niektóre kontrowersje dotyczące bólu i jego relacji do cierpienia dają się 

uporządkować przez odróżnienie bólu prawidłowego, czyli uczucia organicznego, i bólu 

patologicznego. Ten ostatni rodzaj bólu miałby znacznie bliższe powiązania z 

cierpieniem, gdyż trwa dłużej aniżeli powodujący go czynnik. Ból u człowieka jest 

nową jakością przede wszystkim ze względu na wzajemne powiązanie sfery biosu z 

psyche. Stąd też nie zawsze udaje się precyzyjnie pokazać, gdzie jest granica między 

bólem – jako sygnałem niebezpieczeństwa dla organizmu – a cierpieniem – jako 

wezwaniem do poszukiwania sensu własnej egzystencji528.  Doświadczając cierpienia, 

na drodze duchowej, którą uznać można za wskroś egzystencjalną człowiek odnajduje 

siebie, nie tyle w sensie poznawczym, ile w swojej najgłębszej przestrzeni życia 

osobowego529. Człowiek jako osoba uczestniczy istnieje i wyraża się na trzech 

płaszczyznach: psychicznej, fizycznej i duchowej. Każda z nich ma swój udział 

w komunikacji najpierw intrapersonalnej, a następnie interpersonalnej. Nie da się 

żadnej z nich pominąć, gdy chcemy rozpatrywać ludzkie cierpienie. Skoro człowiek 

tworzy psychosomatyczną jedność odczuwa ból za pośrednictwem ciała i psychiki. 

Niemniej jednak, jakieś odseparowanie cierpień cielesnych od duchowych, jawi się jako 

żmudny i skomplikowany procesem530. Ze stresową sytuacją cierpienia konfrontować 

musi się przecież cała osoba.  Doświadczanie cierpienia na jednym poziomie sprawia, 

że odczuwane jest ono również na pozostałych poziomach. Cierpienie wykracza jednak 

poza biomedyczne rozumienie zaburzeń i w większym stopniu odnosi się do człowieka 

jako podmiotu. Podejście personalistyczno-egzystencjalne, akcentując całościowy 

obraz ludzkiego bytu, daje szansę na to, aby na cierpienie spojrzeć poprzez pryzmat 

różnych aspektów ludzkiego istnienia: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy531. 

Ciało jawi się tu jako współkonstytuujący „element” osoby ludzkiej, a nie coś wobec 

                                                           
528 Zob. P. Grzybowski, Od spotkania do dialogu z Innym i Obcym, w obliczu cierpienia, choroby i śmierci [w:] 

Wspólne obszary tanatopedagogiki…, s. 41. 
529 Zob. R. Kozłowski, Dialogiczność doświadczeń granicznych, „Filozofia dialogu” 5 (2007), s. 123. 
530 Zob. M. Kuźniar, Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [w:] Człowiek chory i umierający…, 

s. 50; M. Szabat, Uwagi o naturze bólu i cierpienia [w:] W drodze do brzegu życia, red. E. Krajewska-Kułak, C. 

Łukaszuk, J. Lewko, Białystok 2011, s. 55. 
531 Zob. P. Szczukiewicz, Psychoterapia wobec cierpienia wieku [w:] Konteksty cierpienia, red. D. Turska, E. 

Szepetowska, M. Sprawka, Lublin 2017, s. 70. 
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niej „zewnętrznego”. Odczucie bólu cielesnego sprawia, że wewnętrzność własnego 

ciała wchodzi równocześnie w zasięg świadomości. Świadomość bólu, jak pisze K. 

Wojtyła, ujawnia ciało nie jako coś odrębnego w stosunku do człowieka, ale ukazuje, iż 

cały człowiek jest strukturą cielesną532.  

Ból fizyczny narusza fizjologiczne funkcjonowanie człowieka, implikując 

zaburzenie wewnętrznej homeostazy organizmu. Kiedy zaś brak tej homeostazy 

dosięgnie także psychicznego wymiaru osoby, to można wówczas mówić o cierpieniu 

psychicznym533. Cierpienie to może pojawiać się w przypadku lęków, niezrozumienia, 

czy też braku poczucia bezpieczeństwa, ale także w kontaktach z ludźmi których nie 

lubimy, w życiu, które nie toczy się po naszej myśli, czy pracy zawodowej, która nie 

sprawia nam satysfakcji. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w której nie chcieliśmy się 

znaleźć lub została nam narzucona bez naszej zgody. Cierpienie to przeważa często nad 

fizycznym, gdyż oparte jest na wyobrażeniach, które w odróżnieniu od sfery fizycznej, 

są nieograniczone534. Do tego zapewne faktu odnosi się przedstawiciel XX-wiecznej 

filozofii ducha Louis Lavelle, rozróżniający cierpienie od bólu, obecnego także 

w świecie zwierząt. Doszedł on do wniosku, że ból związany jest z ciałem i ma charakter 

raczej chwilowy. Cierpienie prawdziwe zawsze zaś wiąże się z czasem. Karmi się sobą, 

zwraca się ku temu, czego już nie ma lub czego jeszcze nie ma, ku niepewnej 

przyszłości. Ból dotyka człowieka jedynie fragmentarycznie, natomiast cierpienie czyni 

to całkowicie cierpienie jest dużo bardziej wewnętrzne535. Cierpienie psychiczne i 

duchowe może mieć często znacznie większy i bardziej negatywny wpływ na życie 

człowieka go doświadczającego, niż ma to miejsce w przypadku cierpienia fizycznego. 

Z wymiarem duchowym cierpienia wiąże się bowiem zwykle postawa moralna 

człowieka, wyrzuty sumienia, strach przed potępieniem, utrata wiary, a co za tym idzie 

sensu życia, poczucie opuszczenia i zdrady przez Boga, brak nadziei na lepsze jutro. 

Cierpienie duchowe implikuje poczucie absolutnego braku władzy nie tylko nad ciałem, 

ale nas całym sobą. Ze sfery ducha płynąć może też akceptacja cierpienia, co ujawnia 

                                                           
532 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 270; M. Czachorowski, Redukcjonizm w pojmowaniu 

cierpienia…, s. 36. 
533 Zob. J. Makselon, Psychologiczne aspekty cierpienia…, s. 75. 
534 Zob. A. Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia, Warszawa 1970, s. 199. 
535 Zob. Z. Kiernikowski, Rola cierpienia w dopełnianiu się życia człowieka. Spojrzenie w świetle Biblii [w:] Wobec 

cierpienia. Konferencja Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich „Psychologia i psychoterapia wobec 

cierpienia”. Konstancin 21-23 marca 2003 roku, red. R. Jaworski, A Rusak, W. Simon, Płock 2004, s. 11-38.  
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się przede wszystkim w sferze religii i wiary. Duchowa siła daje też jednak człowiekowi 

możliwość przyjęcia cierpienia także bez żądnych konotacji religijnych. Taką 

akceptację cierpienia, odwołującą się do racjonalnej konstatacji braku możliwości 

przeciwstawienia się mu, nacechowaną raczej smutną rezygnacją, niesie ze sobą apatia.  

 

2.2.3. 

HOMO RATIONALIS POGODZONY Z LOSEM (APATIA) 

 

Patrząc na człowieka z perspektywy bytu osobowego, rozumnego i wolnego, 

Karol Górski sugeruje, że odczuwa on rodzaj wstydu i upokorzenia z tego powodu, że 

nie jest w stanie panować nad instynktami, że nie ma pełnej władzy nawet nad swoim 

ciałem536. Brak tej kontroli ewidentnie zaznacza się w przypadku jakiejś choroby, która 

dewastując w mniejszym czy większym zakresie ciało, stanowi ogromne wyzwanie dla 

rozumu i woli człowieka. Nie sposób jednak pominąć tego, że nie zawsze tak się dzieje, 

a wspomniane przez Górskiego zakłopotanie osoby z powodu klęski rozumu i woli 

względem cierpienia otwiera przestrzeń do nie respektowania przez nią jego 

dramatycznych nawet konsekwencji dla ciała. O tym, iż do sfery istotowej człowieka 

przynależy możność pokonania każdego wręcz przejawu cierpienia przekonany był 

choćby Scheler. Uważał on, że od zewnątrz człowiek jest w stanie przekształcać 

zewnętrzne bodźce wywołujące cierpienie, a od wewnątrz, poprzez sztukę znoszenia, 

likwidować swój popędowy opór przeciwko bodźcom niosącym ze sobą cierpienie537. 

Zgodzić się trzeba z tym, że człowiek osobowościowy dojrzały, świadomie kontrolujący 

swoje życie, jest rzeczywiście w stanie lepiej panować nad doznawanym cierpieniem, 

podobnie zresztą, jak i nad miotającymi nim różnymi namiętnościami. Świadomość jest 

bowiem, przynajmniej w części, nadrzędna wobec samego poczucia bólu, które stanowi 

przejaw ludzkiej psychiki. Skoro posiadamy świadomość swoich odczuć, to znaczy, że 

mogą one w pewnych okolicznościach i przynajmniej w przypadku niektórych ludzi być 

jej podporządkowane538. Jeśli cierpienie jest wynikiem pragnienia: rozkoszy, stawania 

                                                           
536Zob. K. Górski, Wychowanie personalistyczne, Poznań 1936, s. 35. 
537 Zob. M. Scheler, Człowiek w epoce zacierania się przeciwieństw [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej 

i teorii wiedzy, tł. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 218-219. 
538 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn…, s. 273-274; P. Porębski, Człowiek byt niemal doskonały. Na podstawie Pisma 

Świętego, Kielce 2009, s. 156-157. 
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się i przemijania, to możliwe jest przecież także jakiegoś rodzaju zniesienie cierpienia, 

osiągnięcie stanu, który wręcz nie wykazuje już cech empirycznej egzystencji539. 

Uznając, że człowiek zdolny jest do takiego heroizmu, a nieszczęście cierpienia 

nie ma wpływu na niego, dopóki nie wpuści go do wnętrza duszy czy rozumu, 

skonstatować trzeba, że nie jest to reguła ludzkich postaw w tym obszarze. Porażając 

często swoim okrucieństwem i absurdalnością, cierpienie wywołuje bowiem w 

człowieku zazwyczaj ogromne, często niekontrolowane emocje. Trudno być tym jednak 

zaskoczonym, skoro świat emocji wpisany jest w ludzką osobowość, zwłaszcza wtedy, 

gdy podlega ona cierpieniu, chorobie i różnego rodzaju dysfunkcjom fizycznym, 

psychicznym i moralnym. Cierpienie jako szczególnie dramatyczny fenomen ludzkiego 

egzystowania musi dotykać także świata doznań i przeżyć emocjonalnych u osoby, która 

w wyjątkowo silnym stopniu ich doznaje. Również różnego typu interakcje osoby 

cierpiącej z innymi ludźmi, zdrowymi czy też cierpiącymi, wywołują emocje, które to 

cierpienie łagodzą bądź też jeszcze bardziej je intensyfikują540.  

Z tego właśnie względu, w ciągu dziejów tworzono liczne teorie obojętności 

i spokoju (apatii i ataraksji), którym celem miało być panowanie nad cierpieniem oraz 

zmniejszenie jego wypływu na życie człowieka. Formułując te teorie, a przede 

wszystkim wprowadzając je w praktykę życia, nie odwoływano się przy tym zazwyczaj 

do konotacji religijnych, nawet jeśli nie oznaczało to negacji Boga czy religii. 

Akceptacja cierpienia nie płynęła tu jednak z wiary, lecz opierała się na godności 

człowieka jako bytu rozumnego, zdolnego opierać się największym nawet trudnościom 

(tak samo zresztą jak i zmysłowym pokusom przyjemności cielesnych). Trudno 

przeoczyć, że właściwie cała starożytna grecka i w dużej części rzymska filozofia 

odwołuje się wyłącznie do rozumu człowieka, który może być niezależny od tego, co 

cielesne, od pragnień i namiętności i pragnień. W podążaniu za rozumem a nie jakimś 

heroizmem czy świętością, jak w chrześcijaństwie, widziano drogę każdego myślącego 

człowieka do uwolnienia się czy też wyzwolenia od cierpienia. Nie znaczy to jednak 

wcale, że myśl grecka była skierowana w jakiś szczególny sposób na cierpienie. Było 

                                                           
539 Zob.  I. Siudem,  Konsekwencje represji cierpienia…, s. 171-172. 
540 Zob. G. Janikula, Pedagogia cierpienia i choroby  [w:] Człowiek wobec bólu,  cierpienia i śmierci…, s. 126; 

A. Dobrychłop, Emocje w przeżywaniu cierpienia. Emocje źródłem cierpienia [w:] Dylematy egzystencjalne, t. 1, 

Cierpienie, red. E. Bartkowiak, P. Prüfer, Zielona Góra 2009, s. 127. 
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wprost przeciwnie, gdyż nastawiona była ona na szczęście, choć główny postulat 

moralny zdaje się tu być zbieżny z buddyzmem: wyzwolenie się od rzeczy, pragnień, 

oczyszczenie zaciemniających tylko umysł i przywiązujących do świata rzeczy, 

pragnień, czyste poznanie, oczyszczenie. Grecy przekonywali, że można stać się 

obojętnym na dobra pozorne, a człowiek odwołując się do rozumu,  potrafi ograniczyć 

swój ból, odróżniając potrzeby istotne od nieistotnych, te wyższe od niższych. 

Wyzbycie się strachu przed czymś, co znajduje się na zewnątrz człowieka, a więc m. in. 

przed cierpieniem, stanowi nic innego niż wyzwanie, któremu należy po prostu sprostać. 

Skoro dla Epikura, stoików i cyników, ale i Platona, cierpienie jawiło się raczej jako 

stanu umysłu, to człowiek mądry potrafi uniezależnić się od pragnień i emocji. Platon 

zdaje się wprost wzywać do „odwrócenia się od świata”, „patrzenia z góry” na wszystkie 

ziemskie sprawy, mówiąc o „oczyszczaniu duszy”, aby mogła dostrzec prawdę541. 

Hellenistyczne i rzymskie szkoły filozoficzne, za główną przyczynę cierpienia i 

zamętu w człowieku uznając namiętności, w filozofii widziały zasadniczą metodę ich 

leczenia. Modelem obojętności wobec cierpienia, mistrzem jego godnego przeżywania, 

byli należący do tych m. in. szkół mędrcy, potrafiący w jakimś stopniu neutralizować 

cierpienie przez wyzbycie się wszelkich pragnień i emocji. Zasadniczą rolę w nabyciu 

takiej sprawności miały odgrywać: medytacja i wyrabianie postawy umożliwiającej 

uniezależnienie się od czynników zewnętrznych, samokontroli oraz obojętności542.  

Drogi do osiągnięcia tego stanu były jednak różne. Wyzwolenie osiągnięte na 

drodze od „dołu”, stało się udziałem przede wszystkim Epikura, który starał się uczyć 

technik korzystania z życia oraz eliminacji cierpienia. Na obydwu tych drogach 

człowiek może stać się mniejszym czy też większym wirtuozem. Obie te drogi prowadzą 

jednak do swoistego rodzaju pychy negowania kondycji człowieka a zarazem 

uzurpowania sobie skrycie prerogatyw boskich. Wszelkie techniki negowania cierpienia 

zamykają także oczy na prawdziwą wielkość naszego życia. Choć należy przy tym 

pamiętać o sporym dystansie, który dzieli techniki typowe dla epikureizmu od apatii 

zdobytej ogromnym często wysiłkiem ducha543. Epikur główny akcent kładł na 

specyficznie rozumianą wolność człowieka, zwracając uwagę na to, że każdy człowiek 

                                                           
541 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem?..,. s. 235. 
542 Zob. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tł. P. Domański, Warszawa 1992, s. 14-15. 
543 Zob. J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski, Warszawa 2010, s. 99. 
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sam odpowiada za swój los, za swoje życie. Wręcz naśmiewał się on z przeznaczenia i 

odrzucał istnienie jakiejś konieczności. Wyzwoleniu z cierpienia służyć miało słynne 

epikurejskie „poczwórne lekarstwo”, uśmierzające cztery obawy: przed niemożnością 

osiągnięcia szczęścia, przed cierpieniem, przed bogami i przed śmiercią. Te lęki, 

„niepokoje duszy” można dosyć łatwo usunąć przez uświadomienie sobie, iż 

przyjemność jest dosyć łatwo osiągnąć, a gniewu bogów i śmierci nie ma powodu się 

bać. Bogowie nie wtrącają się bowiem wcale do ludzkich spraw, zaś śmierć w istocie 

nas nie dotyczy. „Skoro bowiem my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a skoro tylko 

śmierć się pojawi, nas wtedy już nie ma”544. Z kolei cierpienie związane z bólem 

fizycznym domaga się trochę innej argumentacji. Bólu nie należy się więc bać z tego 

względu, iż jest on bądź dojmujący i krótkotrwały, bądź też trwa długo, lecz jest słaby545.  

W przypadku stoików i religii Wschodu mówić można o postawie przeciwnej, a 

więc apatii „od góry”. Wychodzi się tu z założenia, że dzięki swojej wewnętrznej 

postawie człowiek jest w stanie osiągnąć tak wielką suwerenność ducha, że wzniesie się 

ponad wszelkie cierpienia i zmienne doświadczenia, które niesie ze sobą los. Stają się 

mu one do tego stopnia obojętne, że właściwie przestają go zupełnie dotykać. W 

odróżnieniu od Arystotelesa i większości myślicieli greckich, głoszących  „metropatię”, 

a więc pewne umiarkowanie w odniesieniu do afektów, stoicy żądali całkowitego ich 

wyzbycia się. Zgodnie z zasadą apatii mędrzec nie powinien smucić się nawet z powodu 

cudzego zła. Skoro wszystko, co się dzieje, jest konieczne i rozumne, to prawdziwy 

mędrzec powinien starać się zachować spokój, zwany potocznie „stoickim spokojem”. 

Odróżniając cztery główne typy namiętności: pożądanie, obawę, przyjemność i 

cierpienie, stoicy uznawali, że to ostatnie zależy od fałszywego mniemania i fałszywego 

sądu na temat domniemanego zła obecnego. Przyjemność z kolei zależy od fałszywego 

mniemania i fałszywego sądu na temat jakiegoś domniemanego dobra obecnego. 

Wychodząc z założenia, że namiętności to błędy rozumu, stoicy przekonywali, że czymś 

zasadnym jest nie ich łagodzenie bądź ograniczenia, lecz po prostu wykorzenienie i 

usunięcie546. Zwłaszcza w starszym okresie rozwoju szkoły stoickiej afekty uznawano 

za zjawisko na tyle chorobliwe i niebezpieczne, iż nie można go tolerować. Szczególną 

                                                           
544 HFIE, s. 99. 
545 Zob. J. Sieroń, Problem cierpienia…, s. 111-112. 
546Zob. HFIE, s. 106; J. Sieroń, Problem cierpienia…, s. 121-122. 
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rolę ma tu szansę odegrać filozofia, która winna być lekarzem dusz i zapobiegać 

cierpieniom. Stoicy znali oczywiście smutek, przygnębienie, zmartwienie, żałobę, ostry 

ból, współczucie dla cierpień innych ludzi, lecz cały ten obszar uczuć uznawali za 

niegodny rozumnego człowieka. Znając więc destrukcyjną siłę uczucia odmawiali im 

znaczenia i wartości, prezentując przy tym pogląd, że mędrzec stoicki winien się ich 

zupełnie wystrzegać547. Uznając, że mędrzec jest odporny na ból i cierpienie, stoicy nie 

wydają się być realistyczni a więc i wiarygodni. Nawet jeśli można wskazać na ludzi, 

którzy potrafią tak postępować, to jednak są to bez wątpienia jedynie nieliczne wyjątki. 

W szczególnie interesujący sposób mierzenie się z cierpieniem a zwłaszcza 

śmiercią opisywał rzymski stoik Seneka. Wychodził on z założenia, że będąc istotą 

wystawioną na nieszczęścia i przeciwności losu, człowiek posiada siłę do ich 

przezwyciężania. Nieszczęśliwym nie jest więc ten, kto doznaje cierpień, ale ten, kto 

nigdy ich nie doznał. Nie miał bowiem z tego powodu okazji poznać i doświadczyć 

swojej własnej siły. Posiadamy bowiem dar o wiele cenniejszy niż wolność od cierpień 

– mamy możliwość triumfu nad dotykającym nas cierpieniem. Seneka chciał więc 

nakłonić ludzi do tego, aby spojrzeli losowi w twarz, myśleli intensywnie, lecz nie tyle 

o krótkości życia cielesnego, ile raczej o tych sprawach, które je przetrwają i przeżyją. 

Przekonywał on ludzi, żeby korzystali ze swojej zdolności do pomnażania ich ilości oraz 

wartości. Jedną z nich jest cnota, szlachetna i niezwyciężona, drugą zaś mądrość, jedyny 

majątek, który nie tylko, że nie kurczy się lecz poszerza w miarę jego użytkowania. 

Wartości te odporne są na przemijanie, szpecące i psujące wszystkie inne wartości, 

nawet te, które zdają się być najbardziej błyskotliwe i uwodzicielskie. Dlatego warto o 

tych prawdziwych wartościach myśleć i naśladować je. Trzeba żyć zgodnie z naturą, 

stroniąc od tego, co sztuczne, zbędne, nadmierne, obce temu wszystkiemu, co podsuwa 

nam natura548. Z tego właśnie względu wejście na drogę stoickiej apatii domaga się 

usunięcia toksycznego, zaraźliwego skażenia tym, co już samo z siebie jest nienaturalne. 

Ludzie, którzy nie mają jednak zbyt wiele wspólnego z filozofią mają tendencję 

postępować w życiu zgodnie z odmiennymi nawykami. Tę dla większości ludzi mocno 

oddaloną od jej powszechnego rozumienia naturę trzeba bowiem z wysiłkiem obmyślać, 

                                                           
547 Zob. O. Gigon, Główne problemy filozofii…, s. 223-224. 
548 Zob. Z. Orbik, Historia filozoficznej refleksji nad cierpieniem…, s. 112-113. 
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i to dzień po dniu, aż do końca życia (ars moriendi). Trud taki podejmują oczywiście 

jedynie bardzo nieliczni ludzie, tylko ci, którzy w tym wysiłku, wbrew opiniom 

większości, dostrzegają przyjemność. Nie ulega wątpliwości, jak pisze Z. Baumann, że 

przyjęcie programu Seneki, którego celem było uwolnienie od strachu od śmierci, 

wymagało i wciąż wymaga porzucenia uczęszczanych powszechnie dróg. Z jego 

przyjęciem wiązać musi się swego rodzaju „dystansowanie się” od zwykłych ludzi, 

„ekskluzywne odosobnienie”, samostanowienie w opozycji do „ogłupiałego tłumu”549. 

Nowożytną wizję apatii względem cierpienia konstruuje Montaigne, według 

którego człowiek liczyć może przede wszystkim na siebie. Nie chodzi tu jednak o to, że 

powinien on być bezwzględnym egoistą, gdyż szczęście  zapewniają mu rozumność i 

nie fałszowana cnotliwość: „Cierpienie trzeba brać jako lekarstwo, z konieczności i 

bardziej skąpo; rozkosz, z pragnienia, ale nie aż do pijaństwa. Ból, rozkosz, miłość, 

nienawiść to pierwsze rzeczy, jakie odczuwa dziecko; owo gdy zjawia się rozum, 

wszystko poddaje się jemu: i to jest cnota”550. Z szacunku dla swojej ludzkiej godności, 

domagającej się jednak wysiłku, z nutą rezygnacji Montaigne pisze: „Nakazuję mej 

duszy, aby i na boleść, i na rozkosz patrzała wzrokiem jedno umiarkowanym”551.  

Postulat kształtowania postawy obojętności względem cierpienia pojawia się 

również u tych myślicieli, którzy w ramach swojej filozofii wyraźnie odwołują się także 

do Boga jako gwaranta ludzkich nadziei. Ukazując paradoksalność cierpienia, Pascal 

zwraca się z apelem: „pamiętaj, że jesteś tu jako aktor, że grasz rolę w komedii, taką 

rolę, jaką mistrzowi spodobało się tobie wyznaczyć, jeśli ci wyznaczył krótką, graj 

krótką, jeśli ci wyznaczył długą, graj długo; twoją rzeczą jest zagrać dobrze rolę, jaką 

ci dano”552. Również S. Kierkegaard przekonuje, że człowiek własnymi siłami nie 

mogąc zdobyć najmniejszej cząstki, która należy do skończoności, całą swą siłę, energię 

i swobodę ducha, zużyć winien na rezygnację ze wszystkiego553. Filozof ten sądzi 

zarazem,  że „w nieskończonej rezygnacji jest spokój i wypoczynek (…) Nieskończona 

rezygnacja to jest ta koszula, o której opowiada stara baśń ludowa. Nić uwita ze łzami, 

                                                           
549 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia…, s. 153-154. 
550 M. Montaigne, Próby, tł. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1957, t. III, s. 435. 
551 Tamże, s. 435. 
552 B. Pascal, Rozprawy i listy, Warszawa 1962, s. 84. 
553 Zob. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie..., s. 48 – 50. 
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tkanina bielona łzami, koszula uszyta wśród łez, ale mocniejsza do żelaza i stali. Tylko 

to nie jest dobre w tej baśni, że ktoś trzeci musi przygotować taką koszulę”554. 

Sugestywnym, nie tylko dla Kierkegaarda przykładem zachowania obojętności 

wobec cierpienia  pozostaje biblijny ojciec wiary Abraham. Duński filozof szeroko 

analizuje milczenie Abrahama wobec cierpienia. „Abraham milczy, ale przecież nie 

może mówić, na tym polega jego udręka i niepokój. Jeżeli bowiem mówiąc nie mogę 

się dać zrozumieć, to milczę, chociaż bym gadał od rana do wieczora. Tak jest w 

przypadku Abrahama. Może powiedzieć wszystko, oprócz jednej rzeczy, a skoro nie 

może powiedzieć tego tak, aby inni go zrozumieli, nie mówi nic”555. Nie poprzestając 

na sformułowanej przez siebie, skrajnie pesymistycznej ocenie rzeczywistości, 

Schopenhauer mówi z kolei o wyzwoleniu z cierpienia poprzez wyciszenie woli i 

przynajmniej chwilowe odrzucenie indywidualnego „ja”, co umożliwi osiągnięcie 

nirwany będącej stanem spokoju i błogości556.  

Wśród różnych dróg wyzwolenia od cierpienia apatia budzić musi ambiwalentne 

uczucia. Z jednej strony w pogodzeniu się z najbardziej nawet okrutnym losem trudno 

nie widzieć pokładów siły ducha i rozumu. Z drugiej jednak strony, domagając się 

niezłomności ducha, apatia nie niesie ze sobą właściwie żadnej nadziei. Trudno w niej 

dostrzec więc coś więcej niż drogę dla wybranych, dla tych, którzy kierując się 

racjonalnym osądem rzeczywistości i mocną wolą, będą w stanie wybrać trudną drogę 

smutnej rezygnacji. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że cierpienie pozostaje faktorem 

ontycznym ludzkiej natury i konstatowanie tego faktu jest zwyczajnie nieracjonalne.  

 

2.2.4. 

CIERPIENIE JAKO KONSEKWENCJA 

ONTYCZNEGO STATUSU LUDZKIEJ NATURY 

 

Nawet jeśli od zawsze cierpienie jawiło się, czemu nie sposób się dziwić, jako 

oczywista udręka ludzkiego życia, to uznawano je zarazem za wpisane w naturę bytu, 

                                                           
554 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie…, s. 45. 
555 Tamże, s. 126. 
556 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem…, s. 229. 
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w niedoskonałość ziemskiej egzystencji, w materialny aspekt człowieczeństwa557. Już 

w greckiej literaturze starożytnej cierpienie przedstawiano jako fakt, który nie pozwala 

człowiekowi zapomnieć o jego ograniczoności i poważnej zależności od woli, 

potężniejszych od nich, bogów558. Absolutnie wyjątkowa egzystencja na granicy 

skończoności i nieskończoności odzwierciedla zarazem zasadniczą nędzę, która wyłania 

się ze skończoności człowieka, niedoskonałości, przemijalności, przygodności a w 

końcu śmiertelności. Nawet jeśli z różnych względów człowiek nie chce się z tym 

faktem pogodzić, to jak pisze Nietzsche, cierpienie wyzwala go z życia w świecie w 

jakimś sensie nierealnym, marzycielskim i przywraca go do realności, zmusza do 

stąpania po twardym gruncie prawdziwego życia, otrzeźwia go559. Na cierpienie jako 

element przywracający człowiekowi trzeźwy osąd rzeczywistości, co do jego statusu 

homo patiens, zwraca też uwagę Gabriel Marcel. Prezentując jednak zupełnie inną niż 

Nietzsche filozofię podkreśla, że dopiero w świetle tej prawdy ludziom udaje się 

zmniejszyć nieustanną pokusę, aby pojmować albo wyobrażać sobie rzeczywistość taką, 

jak pragnęliby,  aby ona była560. 

Kiedy porzucić wzmiankowaną przez Marcela pokusę wyobrażania sobie, że 

jesteśmy jakimś bytem ontycznie wręcz doskonałym, dojść trzeba do wniosku, że 

ludzkie cierpienie zwraca po prostu uwagę na naturę człowieka. Poprzez swoją 

cielesność, z konieczności poddany on jest prawom biologii, w których obserwujemy 

naturalne procesy wzrostu, rozwoju, a następnie degradacji i śmierci. Cierpienie nie jest 

czymś, co może budzić jakiekolwiek zaskoczenie, skoro ewidentnie wpisane jest w 

naturę człowieka, głęboko oraz intymnie jest z nim związane. Poprzestające na 

biologicznej tylko perspektywie, różnej proweniencji materializmy, niejako od zewnątrz 

patrząc na cierpienie i śmierć, widzą w nich zupełnie naturalne zjawiska zachodzące w 

świecie biologii. Rozpad materii skorelowany jest z organizowaniem się materii w 

żyjące ludzkie ciało, które jest nieustannie organizowane, ale i dezorganizowane. 

Ostatnim aktem tej dezorganizacji jest zaś śmierć. W czasie progresywnej 

                                                           
557 Zob. A. Siemianowski, Czy można mówić o chrześcijańskim rozwiązaniu cierpienia?. Uwagi ma marginesie 

Listu apostolskiego Jana Pawła II o cierpieniu [w:] Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II…, s. 15. 
558 Zob. J. Sieroń, Problem cierpienia w literaturze i filozofii starożytnej Grecji. Zagadnienia wybrane, Katowice 

2007, s. 17-41. 
559 F. Nietzsche, Jutrzenka, tł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1909-1910, s. 117-118. 
560 G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 94. 
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depersonalizacji jaką jest śmierć człowiek opuszcza ogniskową świadomości i zapada 

się w coraz głębsze układy podświadomości oraz nieświadomości. Proces śmierci to 

wzmożona aktywność, ostatni, bardzo dynamiczny akt człowieka, depersonalizacja 

będąca odwrotnością procesu personalizacji561.  

Marksizm fakt śmierci interpretuje przy tym za Heglem, według którego jest ona 

wewnętrzną przemianą i ostatecznym ubogaceniem absolutnego ducha, który odnajduje 

samego siebie. W swojej filozofii panlogizmu preferując ogólność przed 

jednostkowością, Hegel śmierć odczytuje jako fazę progresywną Logosu. Cierpienie 

stanowi tu po prostu konieczny element w historii rozwoju świata i należy je uznać za 

coś zupełnie naturalnego562. W podobny sposób kwestię cierpienia tłumaczy Dilthey. 

Uznając, że wobec tego typu zagadek życia pozostajemy bezradni z naszym rozumem i 

filozofią, nie uważa on jednak, że oznacza to irracjonalizm. Dochodzi do wniosku, że to 

nie myślenie jest pierwsze, lecz życie, będące przepływem i zmiennością, a nie jakimś 

trwałym i niezmiennym bytem. Nie jest też ono istnieniem indywidualnego człowieka, 

lecz łączącą ludzi wspólnotą. Stanowi wszechobejmujący układ, w którym jednostka 

uczestniczy tylko jako część życia w ogóle563. 

Nawet nie zgadzając się z tego typu materialistycznymi ujęciami człowieka, 

przekreślającymi horyzont jakiejkolwiek formy jego pośmiertnej egzystencji, trudno 

mieć wątpliwości, co do statusu ontycznego ludzkiej natury. Faktu ułomności ludzkiej 

natury nie sposób ukryć bowiem nawet wtedy, gdy spogląda się na nią z perspektywy 

religijnych aspiracji i nadziei. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę Pascal, który starał 

się przekonywać sobie współczesnych o konieczności odnalezienia drogi do Boga. Nie 

przeszkadzało mu to jednak, z podobną konsekwencją, przekonywać ludzi, że nasza 

natura nie tylko skażona jest przez grzech, ale jest w dodatku skażona nieuleczalnie. Nie 

ma więc sensu wzdychanie za jakimś światem nieskażonym. Nie może tu być mowy o 

jakimś uleczeniu czy też naprawieniu ludzkiej natury. Do tego obrazu świata nie jest 

oczywiście łatwo przekonać tych „niedowiarków”, którzy chcą po prostu folgować 

                                                           
561 Zob. M. Krąpiec, Czy śmierć jest sensem życia [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, Lublin 1992, s. 149; 

A. Nowak, Proces umierania w aspekcie personalistycznej psychologii głębi [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. 

Nowak, Lublin 1992, s. 223. 
562 Zob. W. Hegel, Fenomenologia ducha, t. II, tł. A. Landman, Warszawa 1965, s. 394; S. Kowalczyk, Marksizm 

wobec problemu sensu cierpienia i śmierci [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, Lublin 1992, s. 275. 
563 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii…, s. 127. 
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cielesnym namiętnościom, czerpiąc rozkosze ze światowych rozrywek, a nie słyszeć, że 

ich nieuchronnym przeznaczeniem jest śmierć. Nawet jeśli w przesłaniu tym, jak 

konstatuje Kołakowski, nie ma nic zaskakującego i oryginalnego, to Pascal wiedział, co 

mówi. Każdy bowiem wprawdzie dobrze wie, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, lecz nie 

każdy naprawdę w to wierzy. Bierze się to stąd, że nasza śmiertelność jest faktem 

naturalnym, lecz wyraźna intuicja „ja umrę” wcale naturalna już nie jest564.  Przesłanie 

o nędzy ludzkiej natury, które głosił z takim przekonaniem Pascal, niezwykle mocno 

denerwowało, a wręcz budziło złość, myślicieli francuskich z okresu oświecenia. 

Uznawali oni, jak Wolter, że Pascal pisze przeciw ludzkiej naturze z równą niechęcią 

jak przeciw jezuitom. Z perspektywy Oświecenia, gdzie człowieka przedstawiano jako 

istoty niedoskonałe, lecz zarazem przerastające całą rzeczywistość, Pascal jawił się jako 

myśliciel, który mówi jak człowiek wręcz chory, który pragnie, aby cały świat również 

cierpiał565. Tymczasem Pascal wyraża po prostu zdumienie tym, iż świat a przede 

wszystkim człowiek nie jest zdumiony swoją słabością566. „Ostatecznie bowiem, 

czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim 

wobec nicości, pośrodkiem między niczym a wszystkim. Jest nieskończenie oddalony 

od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w 

nieprzeniknionej tajemnicy; zarówno niezdolny jest dojrzeć nicości, z której go 

wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono’”567. W jakimkolwiek punkcie, 

pisze Pascal, człowiek chciałby się uczepić i umocnić, „chwieje się i oddala; a jeśli 

podążamy za nim, wymyka się naszemu chwytowi, wyślizguje się i ulata w wiekuistej 

ucieczce. Jest to nasz stan naturalny, a wszelako najbardziej przeciwny naszym 

skłonnościom”568. Nie może być inaczej, skoro „człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą 

w przyrodzie, choć też trzciną myślącą”569. Pascal  jest przekonany, że wcale nie trzeba 

mieć duszy jakoś bardzo podniosłej, „aby zrozumieć, że nie ma tu na ziemi trwałego i 

prawdziwego zadowolenia; że wszystkie nasze przyjemności są tylko marnością, że 

niedole nasze są nieskończone, że wreszcie śmierć, która zagraża nam w każdej chwili, 

                                                           
564 Zob. L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu, tł. I. 

Kania, Kraków 1994, 159-160. 
565 L. Kołakowski, Bóg nie jest nam nic dłużny…, s. 164. 
566 Pascal, Myśli…, s. 106. 
567 Pascal, Myśli…, s. 63.  
568 Tamże, s. 67.  
569 Tamże, s. 140. 
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musi nieuchronnie wtrącić nas za niewiele lat w straszliwą konieczność wiekuistego 

unicestwienia albo wiekuistego nieszczęścia”570. 

Do zatrważających, choć realistycznych wniosków odnośnie ludzkiej natury 

dochodzi też Kierkegaard, gdy pisze, że „Nicość czy też nieskończoność otwiera się 

przed każdym człowiekiem, stwierdza Kierkegaard, lecz ten nieświadomy śmierci 

umiera jedynie przez krótką chwilę, zaś ten ją posiadający właściwie nigdy nie przestaje 

umierać. Pomimo tej odmienności dzielą oni ten sam los i zmierzają ku swojemu 

przeznaczeniu. Jeden żyje tak, jakby już nie żył, będąc jedynie chwilą, natomiast drugi, 

który wciąż odnosi się w swojej egzystencji ku nieskończoności, wydziera jej tajemnice. 

Klasycznym przykładem takiego antycypowania śmierci pozostaje dla wspomnianego 

filozofa Sokrates, który stając twarzą w twarz ze śmiercią: „znajduje punkt 

kulminacyjny  w cierpieniu ( w śmierci), w tym ostatnim słowie odnajduje on 

nieśmiertelność, zanim jeszcze umarł”571.  

Pomimo tego, że antycypacja śmierci zaprezentowana przez Sokratesa, wciąż 

niezmiennie budzi podziw milionów ludzi, to jednak znacznie częstszą, jak się wydaje, 

postawą wobec cierpienia jest chęć zaprzeczenia mu. Postawa ta, jak pokazuje jednak 

Jaspers, jest zupełnie bezsensowna, gdyż „choć można wprawdzie maskować  śmierć, 

cierpienie, przemijanie, lecz w końcu to one są wszechogarniającą ostatecznością. Już 

w samej wiedzy o tym zawiera się tragizm”572.  Konsekwencją tej tragicznej wiedzy jest 

pogodzenie się  tym, że naturalnym stanem człowieka jest rozpacz. Nie ma żadnego 

sensu zmaganie się z nią, pisze Kierkegaard: „czegokolwiek człowiek próbuje, jaką 

drogę obiera, i tak zawsze popada w rozpacz”573. Filozof ten przekonuje, podobnie jak 

inni egzystencjaliści, że nie ma sensu udawać, że człowiek jest kimś innym niż bytem 

czasowym, skończonym i doczesnym, pełnym antynomii, stanowiących  głównym 

źródłem jego cierpienia. Nawet jeśli bowiem taka wizja ludzkiej egzystencji jako 

przenikniętej rozpaczą i lękiem, jest mało atrakcyjna, to jak przekonuje Kierkegaard, 

oddaje ona po prostu prawdę o naszej egzystencji574. 

                                                           
570 Tamże, s. 167. 
571 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie…, s. 130.  
572 K. Jaspers, Wybór pism…, s. 371. 
573 B. Kolek, Sens życia i umierania…, s. 144. 
574 Zob. Z. Orbik, Historia filozoficznej refleksji…, s. 118. 
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Bardzo podobnie referował  ten temat, kierujący się zbliżonymi do Pascala, 

religijnymi przesłankami Gabriel Marcel: „Nasz los jest ostatecznie losem istoty 

wędrującej. Możemy zatrzymać się w miejscu tylko za sprawą fikcji, której w sposób 

najbardziej zdecydowany przeciwstawia się z natury filozoficzna refleksja. Nie można 

też nie zauważyć, że ten los wędrowca nie da się w żaden sposób oddzielić od 

dotyczących okoliczności danych, które go dokładnie określają575. Odrzucając tezę 

Sartre’a, że dewizą człowieka jest tworzyć siebie i być tylko tym, co stwarza, Marcel 

stwierdza: „nie czuję się żyjącym w takim sensie, w jakim czuję się posiadaczem 

banknotów lub złotych monet”576. Za puste uznaje on także rozważania w tej kwestii 

Leibniza czy Spinozy. Problem cierpienia staje się bowiem dopiero wtedy naprawdę 

ostry, gdy cierpienie ogarnia całą istotę człowieka, staje się z nim tożsame577. 

Na ambiwalencję ludzkiej natury, uwidaczniającą się syntetycznie w kontekście 

cierpienia, zwraca również uwagę Karl Jaspers. Pisze on, że w istnieniu jest radość 

spełniającego się życia i ból utraty. W opozycji do obu rodzi się niedosyt samego tylko 

istnienia, nuda rutyny, przerażenie w granicznej sytuacji klęski. Każde istnienie zawiera 

w sobie rozkład. Tego, co stanowi szczęście istnienia, nie można przedstawić, a już na 

pewno nie można w myśli zbudować sobie jego obrazu jako całkowicie spójnej 

możliwości. Szczęście nie jest nigdy trwałe, nie istnieje szczęście, które, gdyby stało się 

dla siebie jasne, uznałoby siebie za dostateczne578. 

Dramat skończoności człowieka tęskniącego za nieskończonością, interesująco 

analizuje antropolog Vladimir Jankelevitch, dwudziestowieczny przedstawiciel nurtu 

filozofii ducha. Ujęcie to nie przynosi człowiekowi ukojenia, lecz i nie zmusza do 

popadnięcia w absurd. Skończoność ukazuje się mu więc jako  dwuznaczna realność, 

podlegająca jednocześnie negacji i afirmacji. Człowiek jest syntezą dwóch form życia, 

materii i ducha, które nie mogą ani pozostawać razem, ani być od siebie oddzielone. 

Przeznaczony został do życia mieszanego, lecz takie życie jest dla niego 

nieprzekraczalne. Dusza i ciało należą do siebie z dialektyczną dwuznacznością. Stan 

człowieka ukazuje jego pośredniość i niedoskonałość579.  

                                                           
575 Zob. G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 154. 
576 G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 190-191. 
577 Zob. G. Marcel, Być i mieć…, s. 167-168. 
578 Zob. K. Jaspers, Wybór pism…, s. 109. 
579 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii…, s. 532-532. 
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Warto podkreślić, że również wielkie religie, w tym i chrześcijaństwo, łącząc 

nawet w jakimś stopniu cierpienie z grzechem oraz buntem człowieka wobec Stwórcy, 

to widzą w nim także, za klasyczną filozofią, konsekwencję statusu bytowego 

człowieka580. Cierpienie jako przeznaczenie istot  śmiertelnych jawiło się w obrębie 

kultury zachodniej jako coś oczywistego, i to nie tylko w obrębia myślenia 

inspirowanego religijnie. Nie było tu tradycyjnie wątpliwości, co do tego, że to nie 

szczęście i radość, a cierpienie, z którym trzeba się po prostu pogodzić, stanowi  

nieuchronny i rzeczywisty los człowieka. W obrębie chrześcijaństwa cierpienie jest 

czymś najbardziej podstawowym i wielorakim, ale i głęboko osadzonym w całym 

człowieczeństwie581. Już św. Augustyn za główną przyczynę cierpienia uznał brak 

doskonałości w bytach stworzonych, który odróżnia je od Boga - bytu absolutnie 

doskonałego582. Status egzystencjalny człowieka, o czym często nie chce on pamiętać, 

jest tak kruchy, że wciąż ociera się o cierpienie i śmierć. Stanowią one immanentne 

komponenty jego egzystencji, powiązane z ograniczonością ludzkiej natury w wymiarze 

cielesnym i psychiczno-duchowym583. 

Pozostając religią Zmartwychwstałego i zmartwychwstania, chrześcijaństwo jest 

paradoksalnie religią Ukrzyżowanego i krzyża. Cierpienie traktuje się tu realistycznie, 

nie upiększając go i nie uciekając przed nim. Uznaje się je za konstytutywny element 

człowieczeństwa i ludzkiej kondycji, nieunikniony wymiar ludzkiego życia i ludzkiego 

dramatycznego losu584. Chrześcijaństwo spierające się z każdym poglądem negującym 

sens cierpienia, przeciwstawia się utopijnemu do niego podejściu. Odrzuca przekonanie, 

że można zbudować raj na ziemi, totalnie wyeliminować zło i cierpienie. Chrześcijanin 

jest realistą w zwalczaniu cierpienia za pomocą wszelkich możliwych środków. Nie 

chce się jednak zgodzić z wyznawcami mitu, że w gruncie rzeczy wszystko jest 

wykonalne i wszystko może osiągnąć. Nie utożsamiając realistycznie ziemi z niebem, 

religia chrześcijańska w cierpieniu widzi elementarny fundament człowieczeństwa: być 

                                                           
580 Zob. A. Siemianowski, Czy można mówić o chrześcijańskim rozwiązaniu cierpienia…, s. 15. 
581 Zob. SD 5. 
582 Zob. Augustyn, Wyznania, tł. Z. Kubiak, Warszawa 1987, XIII, 28. Por. M. Krąpiec, Dlaczego zło?, Lublin 

1995, s. 103; Z. Orbik, Historia filozoficznej refleksji nad cierpieniem…, s. 114. 
583 Zob. S. Witek, Cierpienie [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979, k. 476- 477; S. Terpiłowska, Wpływ 

zmian w genomie, transkryptomie, proteomie [w:] Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka, red. K. 

Moskal, Lublin 2018, s. 148. 
584 Zob. I. Ledwoń, Teologiczna interpretacja cierpienia [w:] Cierpienie między sensem a bezsensem…, s. 7. 
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człowiekiem, to znaczy cierpieć585. Problem cierpienia jest kluczowy również w 

buddyzmie, gdzie tak samo jak w całej myśli indyjskiej, dominuje przekonanie o 

powszechności cierpienia, którego nie można traktować w kategorii zła bądź dobra. 

Wszystko, co istnieje i odczuwa, doznaje cierpienia586.  

 Konstatacja ta w paradoksalny sposób zdaje się łączyć ze sobą rozum i wiarę, 

religię i filozofię. Z obu tych pespektyw czymś absolutnie absurdalnym jest 

dopatrywanie się w człowieku bytu o boskich aspiracjach. Nie sposób przy tym pominąć 

tego, że to swoiste przeszacowanie wartości człowieka uznać można za jedną z cech 

charakterystycznych nowożytnych społeczeństw. W ponowoczesności zjawisko to 

przybrało dynamiczną formę, a człowiek ponowoczesny zdaje się przypisywać sobie 

możliwości, które nie tylko z punktu widzenia wiary, ale i refleksji filozoficznej, czynią 

go istotą negującą fakty. Jeśli do tego dodać jeszcze coraz poważniejsze symptomy 

negowania religijnego tłumaczenia świata i człowieka, to ponowoczesność stawia temu 

ostatniemu wymagania, którym nie jest po prostu w stanie sprostać.  

 

2.3. 

CIERPIENIE PUNKTEM KRYTYCZNYM WIARY I RELIGII  

 

Jednym z tych aspektów, który charakteryzuje sferę religii i wiary jest odwołanie 

się do pozaracjonalnych źródeł wiedzy. To właśnie dzięki tej wiedzy człowiek, jak 

wierzy, znaleźć może odpowiedź na wszystkie najtrudniejsze pytania, które go nurtują. 

Nawet jeśli w ponowoczesnym świecie, zwłaszcza tym zachodnim, tradycyjnie 

pojmowana religia przeżywa poważny kryzys, o którego symptomach pisano w 

pierwszym rozdziale, to niezmiennie większość ludzi na  świecie mierząc się z 

dramatem cierpienia i śmierci nadaje im także perspektywę wiary. Perspektywa ta 

naznaczona jest jednak nie tylko ponowoczesnymi wątpliwościami, ale i tymi, który 

wprost płyną z faktu cierpienia i śmierci. Faktory te ze swej natury wyznaczają obszar 

zasadniczych zmagań i pytań nawet mocno wierzącego człowieka. Nawet jeśli w 

ponowoczesnym świecie religii zagraża kryzys instytucji kościelnych, to tak jak od 

                                                           
585 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 105-115. 
586 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem…, s. 230. 
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zarania dziejów weryfikuje się ona w swojej głównej ogniskowej: cierpieniu. Trudno 

przeoczyć, że to właśnie mur cierpienia wyznacza niezmiennie przestrzeń zwątpienia 

tysięcy ludzie w istnienie Boga, a przynajmniej jego miłość względem człowieka. 

Odczuwając subiektywnie dramatyczną obojętność Boga wobec dewastującego 

jednostki czy wręcz narody cierpienia, doświadczając jego nieobecności czy też 

milczenia wobec bezmiaru triumfu zła, jak miało to miejsce w przypadku Holocaustu, 

człowiek może zwątpić w jego istnienie. Tej tajemnicy milczenia Boga doświadczył 

biblijny Hiob, który jawi się od tysięcy lat jako symbol człowieka zmagającego się 

niejako jednocześnie z cierpieniem i Bogiem.  

 

2.3.1. 

CIERPIENIE JAKO PRZESTRZEŃ ZWĄTPIENIA W BOGA 

 

Cierpienie, podobnie jak i śmierć, stanowią niewątpliwie ogromne wyzwanie i 

poważną próbę nie tylko dla rozumu, ale i dla wiary. Ich stała obecność w ludzkim 

doświadczeniu rodzi mocno odmienne, a nierzadko wręcz wykluczające się odpowiedzi. 

Kiedy jedni w cierpieniu widzą drogę człowieka do odkrycia Boga, to dla innych, 

zupełnie przeciwnie, konstytuuje ono właśnie ateizm. Dla wielu ateistów fakt zła 

i cierpienia (zwłaszcza niezawinionego) to absolutnie koronny argument przeciw 

istnieniu Boga587. Również jednak w ramach racjonalnej teodycei widać wyraźne 

napięcie, jakie sprawiają próby „tłumaczenie” Boga z powodu obecnego w świecie 

cierpienia. Jako mocno problematyczne jawi się pogodzenie obecności i siły zła 

w świecie z głoszoną przez chrześcijaństwo wizją Boga jako Miłości i miłosiernego 

Ojca, a także z nauką o Jego Opatrzności. Wobec powszechności cierpienia wielu 

ludziom wydaje się On Bogiem słabym, bezsilnym wobec zła, a nawet sadystycznym, 

skoro wszystko dzieje się z Jego woli, albo przynajmniej za Jego zgodą. Fakt cierpienia  

zdaje się uderzać w samo sedno chrześcijaństwo, podważając biblijny przekaz 

o człowieku jako najdoskonalszym stworzeniu Boga. W kontekście tak oczywistej 

ludzkiej niedoskonałości wynikającej z podatności na cierpienie musi rodzić się pytanie 

                                                           
587 Zob. K. Kaucha, Teodycealny problem [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, 

I.S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1223. 
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o doskonałość Boga jako Stwórcy takiego właśnie człowieka. Te wątpliwości czy też 

zarzuty pod adresem Boga wzmocnione są jeszcze przez fakt śmierci, doświadczany 

przez człowieka wbrew jego naturalnemu pragnieniu nieśmiertelności588. 

Słynna dyskusja, którą kiedyś podjęli w tej kwestii Wolter z Leibnizem, 

niezmiennie odżywa w każdej epoce, a jej antycypację dostrzec można już w 

starożytności589. W pochodzącym z Egiptu utworze literackim Pieśń harfiarza, 

pochodzącym jeszcze z w XXI w. p.n.e., uwidacznia się wyraźna kontestacja celowości 

rozbudowanego w Egipcie rytuału pogrzebowego i całego systemu 

eschatologicznego590. Starania mające na uwadze zabezpieczenie życia po śmierci autor 

uznał za bezsensowne, gdyż żadne z tych obrzędów nie mogą zapewnić życia po 

śmierci. Zachęca się więc w tym dziele do zajmowania się życiem doczesnym a nie 

zaświatami591. Eurypides w swoich dramatach, inaczej niż Ajschylos i Sofokles, 

krytykuje odważnie mitologicznych bogów, którzy nie poczuwają się do obowiązku 

karania tych, którzy krzywdzą niewinnych ludzi. Sami w dodatku nie żyją wcale w 

sposób szlachetny i godziwy592. 

Nie inaczej jest i w ponowoczesnym świecie, przy czym dyskusja nad tą kwestią 

toczy się dziś w nieznanym wcześniej kontekście. Naznaczona jest bowiem, co zresztą 

referowano w pierwszym rozdziale pracy, silnym rysem laicyzacji, podważającej tak 

czy inaczej istnienie Boga i sens religii. Cierpienie uznać można za faktor stymulujący 

procesy laicyzacji czy też ateizacji. Fakt ogromnej liczby cierpień dotykających świat i 

człowieka, często medialnie rejestrowanych, a nawet transmitowanych miliardom 

widzów stwarza dużą przestrzeń do kwestionowania istnienia jakiejś opatrzności a na 

tej drodze istnienia samego Boga593. Ujawnia się przekonanie, że Bóg albo nie istnieje, 

albo nie jest Miłością i Mądrością, skoro świat tak fatalnie urządził, albo nie jest 

wszechmocny, jeżeli widząc tyle niezawinionego cierpienia, godzi się na to wszystko i 

zła nie unicestwia. Rozterki te w przejmujący sposób oddaje J. Brantschen: „Jeśli Bóg 

                                                           
588 Zob. I. Ledwoń, Teologiczna interpretacja cierpienia [w:] Cierpienie między sensem a bezsensem…, s. 9. 
589 Zob. A. Wierzbicki, W poszukiwaniu sensu cierpienia…, s. 24. 
590 Zob. W. Tyloch, Kultura Bliskiego Wchodu a religia [w:] Kultura a religia, Warszawa 1977, s. 399. 
591 Zob. A. Podolski, Cierpienie – wybrane aspekty, Rzeszów 2014, s. 11. 
592 Zob. J. Sieroń, Problem cierpienia…, s. 22-41. 
593 Zob. M. Czachorowski, Cierpienie…, s. 190; M. Chorab, Ujęcie zła w filozofii Paula Ricouera, Jeana Naberta 

i Gabriela Marcela…, s. 228. 
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stworzył ten świat, to ja nie chciałbym być Bogiem; jego ból rozdarłby mi serce, 

sugeruje się, że Bóg nie ma serca, skoro dopuszcza cierpienie”594.  

W świecie pozbawionym wiary, jak pisze bynajmniej nie z jakąś satysfakcją, lecz 

przerażeniem Albert Camus, znikają także wszelkie światła odnośnie sensu cierpienia, 

rozsypują się w proch złudzenia. Trzeba jednak po prostu zdać sobie sprawę z tego, iż 

człowiek jest w świecie sam, bez Boga, i czeka go tylko śmierć. Odczuwając 

absurdalność tej tak nieracjonalnej rzeczywistości człowiek gorąco pragnie Boga, 

pragnie czegoś, co narzuciłoby na rzeczywistość choć cień racjonalności, lecz to ludzkie 

wołanie nie dociera do pustych Niebios. W odróżnieniu od doznającego cierpień teisty, 

zwracającego się do Boga o zadośćuczynienia za trudy życia, ateista czy agnostyk nie 

ma tej możliwości, i zmuszony jest uznać absurdalność swojej egzystencji. Jego 

zadaniem jest jednak mierzyć się z rzeczywistością, a nie bezradnie rozkładać ręce nad 

własnym losem. Jako byt rozumny walczyć musi z realnością, która jego rozum 

przekracza. Sens jego życia ujawnia się poprzez niezgodę, bunt, wyrażający się poprzez 

działanie, walkę z bezsensem, absurdem, którym naznaczona jest nasza egzystencja595. 

Dlatego ateistyczny egzystencjalizm przede wszystkim z faktu istnienia cierpienia, które 

zdaje się być wszechobecne i wszechmocne, wyprowadza tezę o absurdalności 

ludzkiego istnienia. Wielu współczesnych ludzi formułując odpowiedź na pytanie o 

cierpienie zgodziłoby się z Camisem, że tak jak świat nie posiada logosu, tak samo brak 

mu jakiegoś gwaranta sensu, którym miałby być Bóg. Los jest sprawą tylko ludzi i przez 

nich jest określany596. Od każdego człowieka zależy więc, co zrobi ze swoim życiem, 

jaki kształt mu nada, lecz czymś pewnym jest, że uciec przed jego absurdalnością nie 

ma szans. Nie ma już bowiem „boskiej bajki, która raduje i zaślepia, ale ziemski wygląd, 

gest i dramat, w których streszcza się trudna mądrość i pasja bez jutra”597. 

W kontekście teodycealnej refleksji nad cierpieniem nie chodzi tylko o sam fakt 

istnienia Boga, ile raczej nawet o pojmowanie Go. Jak to się dzieje, że Bóg, który 

podobno kocha człowieka, może pozwolić na cierpienie? Kim jest skoro dopuszcza 

cierpienie?598. Fakt cierpienia zdaje się tworzyć zupełnie specyficzny obraz Boga, inny 

                                                           
594 J. Brantschen, Dlaczego istnieje cierpienie? Wielkie pytanie do Boga, tł. D. Jankowska, Kraków 2010, s. 20. 
595 Zob. A. Camus, Dwa eseje, Warszawa 1991, s. 29-49.  
596 Zob. Tamże, s. 110.  
597 Tamże, s. 103.  
598 Zob. Z. Kiernikowski, Rola cierpienia…, s. 11-13. 
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niż stara się ukazywać chrześcijaństwo. Oprócz tego, że trudno jest zrozumieć boskie 

atrybuty wszechmocy i dobroci, krytykom zawsze wydawało się, jak pisze Kołakowski, 

że przymioty te nie godzą się ze złem świata. Dzieje dysputy tej sięgają przynajmniej 

epikurejczyków, a do dziś nie sposób znaleźć teologa czy filozofa chrześcijańskiego, 

który nie podejmowałby próby uporania się z tym problemem. Nie ma też żadnych 

wątpliwości, co do tego, że kwestia ta, tak samo jak wszystkie inne fundamentalne 

problemy filozoficzne, w istocie nie będzie nigdy rozstrzygnięta599. Odnosząc się do 

Pascala, Kołakowski wskazuje na to, że filozof ten, wierząc w Boga i rzeczywistość 

życia wiecznego przyznawał, że nie umie innym przekazać tej pewności wiary jako 

sprawy światła naturalnego. Uznając w istocie, że jest to niewykonalne próbował 

niejako „podstępnie” budzić w umyśle innych ludzi, potencjalnych neofitów, uczucie 

wstydu i niepewności. Czynił to chcąc skłonić ich do refleksji o tym jak wielką głupotą 

jest omijać jedyną naprawdę ważną sprawę, czyli kwestię cierpienia, śmierci oraz 

nieśmiertelności. Pascal pragnął przy tym zmienić ich postawę moralną, „serce”, a nie 

poprawiać ich zdolności intelektualne600. 

Z problemu tego zdaje sobie sprawę również Jan Paweł II, gdy pisze, że choć 

istnienie świata otwiera wzrok duszy ludzkiej na istnienie Boga i Jego mądrość, to zło i 

cierpienie zdają się zaćmiewać ten obraz — czasem w sposób radykalny, zwłaszcza 

wobec codziennego dramatu tylu niezawinionych cierpień, a także tylu win, które 

uchodzą bezkarnie. Ten sam myśliciel nie ma wątpliwości, że pytanie o cierpienie 

człowiek ma niejako prawo stawiać Bogu z sercem rozdartym, gdyż jego umysł jest 

pełen przygnębienia i niepokoju w tym obszarze601. Skoro ziemia stworzona przez Boga 

nie jest rajem, to może z tego powodu jak Hiob użalać się przed Nim. Ból zrodzony z 

cierpienia doznawanego osobiście i z refleksji nad cierpieniem, prowadził wielu ludzi 

do gwałtownego buntu wobec Stwórcy. Nie mogli oni pogodzić się z problemem 

istnienia cierpienia w świecie stworzonym przez Boga zarazem dobrego, miłosiernego, 

jak też wszechmocnego602. W doświadczeniu bólu lub niesprawiedliwości rodzi się w 

                                                           
599 Zob. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii 

religii, tł. T. Baszniak, M. Panufnik, Kraków 2010, s. 15.  
600 Zob. L. Kołakowski, Bóg nie jest nam nic dłużny…, s. 162. 
601 Zob. SD 9-10. 
602 Zob. H. Sławiński, Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia, „Studia Włocławskie” 10 (2007), s. 

214-218. 
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ludziach cierpiących prawie spontanicznie oskarżenie i lament pod Jego adresem”603. 

Lament ten może przeradzać się w zwątpienie w istnienie Boga albo też wrogość, i to 

nawet u ludzi wcześniej mocno wierzących. Trudno być tym zaskoczonym, skoro zdaje 

się On obojętnie przyglądać wielkim okrucieństwom i niesprawiedliwościom, a Jego 

przyjaciel musi dokładnie tak samo cierpieć, jak Jego zaciekły wróg604. Przejmująco ten 

żal cierpiącego człowieka oddaje T. Kern, w Ostatnich rozmowach agnostyka z Bogiem: 

„Leżę tu i umieram i tak naprawdę nie wiem dlaczego. Co uczyniłem, że to tak powoli 

i boleśnie dobiega końca? Czyż nie mogłeś równie dobrze zakończyć tego 

niespodziewanie i wtedy byłoby po wszystkim – śmiertelny wypadek samochodowy, 

atak serca? Mój Boże, znasz przecież tysiące możliwości, aby ludzi wysłać na tamten 

świat. Dlaczego więc ta męczarnia? Nie chodzi w końcu tylko o nie. Inni cierpią przecież 

wraz ze mną: wszyscy, którzy muszą przeżyć ze mną tę tragedię. Czy nie litujesz się 

wcale nad tymi ludźmi, jeśli mój los jest Ci już zupełnie obojętny”605. W odróżnieniu 

od tej smutnej konstatacji człowieka rozdartego wewnętrznie w kwestii wiary żadnych 

tego typu wątpliwości nie ma F. Nietzsche. W typowo dla siebie radykalny sposób, 

odrzucając moralność chrześcijańską kontestuje on sens teodycei chrześcijańskiej 

usiłującej nadać cierpieniu sens, włączającej je w jakiś wielki plan zbawienia 

człowieka606. Wątpliwości odnośnie istnienia takiego zbawczego planu nie podnosi 

oczywiście tylko Nietzsche, lecz podziela go wielu ludzi mocno wierzących Boga, 

którzy doświadczając cierpienia mają poczucie braku Jego obecności. Nie mogą oni 

zrozumieć dlaczego wtedy, kiedy cierpią Bóg nie tylko nie „zabiera” głosu, nie 

przychodzi mu z pomocą, ale zdaje się po prostu milczeć. Nie ulega wątpliwości, że to 

milczenie Boga stanowi dla każdego człowieka stykającego się ze swoim i innych ludzi 

cierpieniem trudną próbę dla ich wiary.   

 

 

 

 

                                                           
603 Jan Paweł II, Św. Jan od Krzyża, Mistrz w wierze. List Apostolski z okazji 400- lecia śmierci św. Jana od Krzyża, 

doktora Kościoła [w:] Św. Jan od Krzyża. Dzieła, red. O. Filek, Kraków 1995, s. 15. 
604 Zob. L. Boros, Istnienie wyzwolone, tł. E. Białecki, Warszawa 1971, s. 5-6. 
605 T. Kern, Ostatnie rozmowy agnostyka z Bogiem, tł. G, Rawski, Kraków 2012, s, 61. 
606 Zob. Z. Orbik, Historia filozoficznej refleksji nad cierpieniem…, s. 117. 
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2.3.2. 

TAJEMNICA BOŻEGO MILCZENIA 

 

Tym czynnikiem, który w istotny sposób wpływa na postrzeganie, a zwłaszcza 

przeżywanie doświadczanego cierpienia przez ponowoczesnego człowieka jest bez 

wątpienia mocno odmienny kontekst religijny jego funkcjonowania. Wraz z tym, jak z 

życia wielu społeczeństw wręcz znikła tradycyjnie pojmowana wiara i Kościoły, o czym 

pisano w pierwszym rozdziale, również cierpienie zdaje się tracić swój horyzont 

religijny. Trudno jednak nie zauważyć, że nawet ludzie dalecy od religii, tak samo jak i 

mocno wierzący, nie potrafią zrozumieć sensu milczenia Boga wobec cierpienia, czują 

się nim „zgorszeni”607. Dostrzegając dramatyczne sytuacje cierpienia „domagające się” 

zajęcia stanowiska przez Boga, warto też trzeźwo skonstatować, że w relacjach 

człowieka z Bogiem czymś niejako naturalnym są chwile „ciemności”, a nawet 

zwątpienia. Trudno jest więc dziś w pełni ocenić, czy w ponowoczesności jest tych 

chwil więcej niż było w przeszłości, czy też raczej więcej wiemy na ich temat i jesteśmy 

na nie dużo bardziej wyczuleni. Warto przy tym pamiętać o tym, że nie tylko niewiara, 

ale i wiara są czymś głęboko dramatycznym. Zawierają w sobie cień konstruktywnego 

cierpienia, wpływającego zarówno na poczucie bezpieczeństwa jak i na podejmowanie 

życiowych decyzji. Dramatyczne jest więc nie tylko złorzeczenie Bogu, ale i modlitwa, 

gdyż oba te akty są specyficznym typem konfrontacji z Nim. Nie jest wcale prawdą, że 

wiara przepełnia człowieka tylko szczęściem i daje jedynie pokój. Nie jest ona bowiem 

wcale jakimś stanem niewzruszoności i absolutnej pewności. W obszarze  życia 

religijnego każdego człowieka muszą pojawiać się zwątpienie i poczucie krótszego czy 

dłuższego milczenia Boga608. Zniecierpliwiony złymi doświadczeniami chrześcijanin z 

niektórymi przynajmniej ateistami jest więc w stanie podzielić ich poczucie Bożej 

nieobecności w świecie. Nawet człowiekowi mocno wierzącemu musi doskwierać Boże 

milczenie i ciężar oddalenia się od nas Boga. Analizując wnikliwie tę kwestię T. Halik 

wymienia trzy, głęboko związane ze sobą, sposoby cierpliwości względem Bożej 

nieobecności: wiarę, nadzieję, miłość. Główną różnicę między wiarą a ateizmem 

                                                           
607 Zob. M. Chorab, Ujęcie zła w filozofii Paula Ricouera…, s. 230. 
608 Zob. V. Andreoli, Zrozumieć cierpienie…, s. 78. 
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dostrzega on słusznie w cierpliwości. Ateizm i religijny fundamentalizm oraz entuzjazm 

nazbyt łatwej wiary zdają się być uderzająco podobne do siebie w tym, jak bardzo 

szybko i łatwo potrafią uporać się z tajemnicą nazywaną Bogiem. Tymczasem z 

tajemnicą człowiek nigdy nie może w pełni się „uporać”. Tajemnicy, inaczej niż 

problemu, nie można odkryć czy zdobyć. Trzeba po prostu cierpliwie przebywać na jej 

progu i trwać w niej, pomimo wszystko. Gdyby znaki Bożej obecności były aż tak 

banalnie osiągalne na samej powierzchni rzeczywistości, jak sądzą niektórzy religijni 

entuzjaści, to wiara stałaby się właściwie całkiem niepotrzebna. Radosna i jasna forma 

wiary towarzyszy np. pierwszemu „zakochaniu” nawróconych lub nieoczekiwanie 

przebłyskuje w podniosłych chwilach drogi życiowej, czasem nawet także na dnie bólu. 

Stanowi jakiś „przedsmak” godnej pozazdroszczenia wolności szczytowego etapu drogi 

duchowej, chwili ostatecznego przytaknięcia życiu i światu, opisywanej jako mistyczne 

zjednoczenie duszy z Bogiem, albo też rozumiejąca i radosna zgoda na własny los609.  

Dojrzewanie do wiary wiąże się jednak przede wszystkim z przyjęciem tych 

chwil, a może i długich okresów, gdy Bóg wydaje się być daleki i pozostający w ukryciu. 

Nie można nigdy zapominać o tym, że wiary nie potrzebujemy w obliczu 

niepodważalnych faktów. Potrzebna jest ona właśnie w chwilach światłocienia, 

wieloznaczności życia i świata, w okresie, który może być nocą i zimą wielkiego i 

trudnego Bożego milczenia. Zadaniem wiary, tak samo zresztą jak nadziei i miłości jest 

wtedy przede wszystkim nauczyć nas żyć z niepojętą i bolesną do zniesienia tajemnicą. 

Przeżycie nieobecności Boga prowadzić może do „oskarżenia Go”, kończącego się 

odrzuceniem wiary. Bez bolesnego doświadczenia świata, w którym brak jest Boga, 

trudno jednak zrozumieć sens religijnych poszukiwań i tego wszystkiego, co chcemy 

powiedzieć o „cierpliwości wobec Boga” i jej trzech aspektach – wierze, nadziei i 

miłości. To właśnie te trzy cnoty jawią się jako trzy aspekty naszej cierpliwości wobec 

Boga a zarazem trzy sposoby radzenia sobie z doświadczeniem Bożego milczenia. Jest 

to propozycja drogi zupełnie odmiennej, zarówno od zbyt „szybkiego” ateizmu, jak i od 

„łatwej wiary”. W odróżnieniu od tamtych dwu, wiodących zwykle na skróty, jest to 

jednak droga rzeczywiście niezwykle długa i wymagająca. Prowadzi niezmiennie przez 

                                                           
609 Zob. T. Halik, Cierpliwość wobec Boga…, s. 9-10. 
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pustynię i ciemność, ale Bóg nie mieszka, choćbyśmy tego chcieli i spodziewali się, na 

samej powierzchni, łatwo nam dostępnej610.  

W ramach refleksji inspirowanej chrześcijaństwem nie wolno również pomijać 

tego, że każda forma milczenia Boga ukazuje jego niezwykłość i pierwotną moc 

twórczą. Źródłowość, nieskalaność, nieograniczoność, pełnia oraz pozaczasowość to 

przymioty związane przede wszystkim z osobą Boga Ojca, który na przestrzeni dziejów 

objawił swoje oblicze nie inaczej przecież niż poprzez milczące działanie. Gdy mówi 

się o milczeniu Boga dotyka się tajemnicy Trójcy Świętej i zarazem zasadniczej 

tajemnicy chrześcijaństwa. Milczenie Boga jest w jakimś stopniu sposobem Jego bycia, 

które przejawia się jako pełnia, promieniując na całość stworzenia i pozostawiając 

na nim swój ślad. Milczenie Boga wypełnia niejako sobą ziemię i niebiosa oraz wszelką 

możliwą przestrzeń. Milczenie to jest sferą, która decyduje o Jego transcendencji, 

wymykając się jednak niemal zupełnie ludzkiej możliwości jej zbadania i opisania611. 

Z kolei P. Cattaneo w interesujący sposób milczenie Boga w kontekście 

cierpienia łączy ze sferą ludzkiej wolności. Zwraca uwagę na to, że wolność stanowi 

zasadniczy wymiar miłości, pieczętuje dobrowolną wzajemność kochających się osób. 

Milczenie Boga nie jest Jego nieobecnością, lecz czymś, co można nazwać jakimś 

wyższym stopniem komunikacji, przejawem szacunku dla wolności człowieka. W 

sytuacji, w której słowa nie wystarczają, aby wypowiedzieć miłość czy też 

przepełniającą kogoś boleść do ukochanego, milczenie jest w stanie więcej powiedzieć 

niż mowa. Nie inaczej jest w przypadku Boga, który nierzadko objawia się ludziom w 

bardzo subtelnym głosie ciszy, a szczególnie w przepełnionym treścią, wielkim 

milczeniu w godzinie śmierci Jezusa na Golgocie. W akcie milczenia uwidacznia się 

jednocześnie pełne światło oraz najgłębsza ciemność. Paradoksem Boga jest to, że mówi 

milcząc a milczy przemawiając. Nie można jednak tu mówić o jakiejś sprzeczności, lecz 

przekroczeniu wszelkiej opozycji612. Takie wyjaśnienie cierpienia w świecie za pomocą 

zasady wolności za słuszne, choć jednak nie pełne, uznaje także K. Rahner. 

Niemożliwość cierpienia stanowi dla tego myśliciela część niepojętej tajemnicy Boga. 

                                                           
610 Zob. T. Halik, Cierpliwość wobec Boga…, s. 11-15. 
611 Zob. P. Gabara, Pojęcie milczenia i jego funkcja  w relacji między Bogiem a człowiekiem w homiliach Jana 

Pawła II, Kraków 2013, s. 54. 
612 Zob. P. Cattaneo, Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie?, tł. E. Łukaszyk, Kraków 2008, s. 9.   
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„Nie ma  żadnego innego błogosławionego światła, które rozjaśniłoby głębokie 

przepaści cierpienia, jak sam Bóg. A znaleźć je można tylko wówczas, gdy w miłości 

powie się „tak” dla niepojętości Boga, bez której jednak On nie byłby Bogiem”613. 

W kontekście chrześcijaństwa głoszącego zasadnicze dobro istnienia oraz dobro 

tego, co istnieje, cierpienie, jak pisze Jan Paweł II, pozostaje zawsze tajemnicą, gdyż 

wychodzi poza nasze ludzkie tłumaczenie. Z tego właśnie względu, budząc współczucie 

i szacunek, na swój sposób także onieśmiela614. Jako wielka tajemnica, której nie sposób 

rozwiązać, cierpienie przedstawiane jest już w Biblii, a szczególnie szeroko w 

kontekście historii Hioba. Analiza sytuacji tego bohatera pojawi się jednak w odrębnym 

paragrafie. Próbując syntetycznie zreferować przekaz chrześcijaństwa w tym obszarze 

stwierdzić można, że ludzie wierzący, godząc się z tajemniczością cierpienia, nie 

powinni czekać na jego koniec, gdyż w tym świecie nie będzie to nigdy miało miejsca615.  

Odwołując się do terminu „tajemnica” nie sposób jednak pominąć tego, że 

oznacza on w chrześcijaństwie coś odmiennego od zagadki. Karykaturalnie też 

pojmowalibyśmy tajemnicę, gdybyśmy ją traktowali jako coś, czego nie da się 

zrozumieć, i wobec tego powstrzymywali się od prób jej zrozumienia. Tajemnica to coś, 

czego nie da się zrozumieć w pełni, do końca. Nie dlatego, że to zostało przed nami 

zakryte, ale dlatego, że tak wielkie bogactwo związanych z nią treści nas przekracza. 

Ciągle jednak należy szukać lepszego rozumienia tajemnicy, lecz nie tylko intelektem, 

ale całym sobą, intelektu oczywiście nie wyłączając. Tajemnica nie oznacza bowiem w 

tym wypadku niewiedzy czy też zagadki. To pierwsze można bowiem wyeliminować 

na drodze poznania, zagadkę natomiast da się odgadnąć. Nie można w tym przypadku 

mówić również o problemie, gdyż każdy problem: teoretyczny czy też praktyczny, 

również jakoś jest rozwiązywalny. Niezbędne jest tu usunięcie pojawiających się 

trudności czy też przeszkód. W przypadku zaś cierpienia tajemnica jest czymś znacznie 

głębszym. Należy tu więc mówić o rzeczywistości naznaczonej czymś zaskakującym, 

niepojętym, niezgłębionym. Tajemnica nie jest więc czymś niezrozumiałym, lecz 

prawdą, która da się zgłębić, choć w pełni jedynie w świetle wiary616. Pozostając w 

                                                           
613 Zob. K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, Freiburg 1977, s. 466. 
614 Zob. SD 4. 
615 Zob. F. Drączkowski, Cierpienie i śmierć w nauce Ojców Kościoła [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, 

Lublin 1992, s. 32. 
616 Zob. P. Madre, Skandal zła…, s. 20. 
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świecie jedynie obserwatorem, pisze Marcel, mogę tylko wskazać różnego rodzaju 

zakłócenia związane ze złem cierpienia. Nie można traktować go jako technicznego 

problemu, lecz w kategorii tajemnicy, która wymaga zaangażowania człowieka jako 

uczestnika cierpienia617.  

Interesującą z punktu widzenia chrześcijaństwa i filozofii zarazem interpretację 

cierpienia jako tajemnicy snuje T. Gadacz. Dochodzi on do wniosku, że cierpienie nie 

może być dobre ani samo w sobie, ani ze względu na jakąkolwiek wartość wobec niego 

zewnętrzną. Odrzuca on jednak zarazem, logiczny jakby się wydawało wniosek, że 

cierpienie jest złem. Nie może być ono złem przynajmniej z jednego powodu: 

„Cierpienie nie może być złem, skoro jest ceną, jaką człowiek płaci za miłość, czyż zło 

mogłoby być warunkiem miłości? A przecież ci, którzy kochają, cierpią najbardziej”618. 

Nie będąc dobrem cierpienie nie jest też jednak złem. Jest właśnie enigmą, a więc czymś 

poza dobrem i złem.  Jako enigma budzi ono naszą wrażliwość, uświadamia nam to, 

czego jest ceną, ale jednocześnie nie pozwala nam znaleźć jakiegoś miejsca spoczynku 

bądź pewności. Od swoistego śladu-enigmy cierpienia nie prowadzi żadna racjonalna 

droga do tego, kto pozostawił ślad. Nie wiadomo kto i dlaczego go pozostawił . Jeśli 

gdzieś ten ślad prowadzi, to chyba tylko do tych, którzy cierpią tak samo jak my619.  

Do ważnej kwestii w swoich rozważaniach o cierpieniu odnosi się benedyktyn 

Anselm Gruen, który widzi jedynie jedną poprawną z punktu widzenia wiary odpowiedź 

na jego zaistnienie: „zawsze, gdy zbyt prosto (prymitywnie) i zbyt gładko mówimy o 

Bogu, ranimy ludzi, którzy „rozbijają się” o cierpienie. Ostatecznie Bóg pozostaje tak 

samo niezrozumiały jak cierpienie …czasem nie pozostaje nam nic innego, jak 

„niepojmowalność cierpienia w bezsile i bezradności cierpliwie znosić i w ten sposób 

zaakceptować niepojętość Boga i tajemnicę człowieka. Jeżeli poddam się niewyrażalnej 

i niepojętej tajemnicy Boga, z czasem – mimo że go nie rozumiem – ukaże mi się 

całkiem inny Bóg. I wtedy przestanę się pytać, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie. 

Patrzę jedynie w ciemną przepaść Boga, aby w niej odkryć światło jego miłości, która 

sprawia, że moje pytania milkną620. W podobnym duchu wypowiada się Marcel. 

                                                           
617 Zob. G. Marcel, Być i  mieć…, s. 148. 
618 T. Gadacz, Enigma cierpienia, s. 212. 
619 Zob. Tamże, s. 224. 
620 Z. Gruen, Womit habe ich das verdient? Die unverstaendlliche Grechtigkeit Gottes, Muensterschwarzach 2005, 

s. 19. 
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Wskazuje on na to, że prawdziwy Bóg nie jest jakimś Absolutem całkowicie logicznym, 

którego domagają się niektóre perfekcjonistyczne teorie moralne, lecz Bogiem żywym, 

Miłością. Filozof ten przekonuje także, że Boga nie wolno w żadnym razie osądzać, ani 

z powodu cierpienia, ani też żadnego innego. Dlatego uważa, że powinno się wręcz 

potępić każdą teodyceę, gdyż z konieczności pociąga ona za sobą sąd, czyli jakiegoś 

typu usprawiedliwienie. Myśl usprawiedliwiająca Boga i szukająca uzasadnień nie 

wzniosła się jeszcze do miłości i do wiary, a starając się wykroczyć poza wierzenie, nie 

różni się od ateizmu621.  

Rozważania bardzo podobne do tych marcelowskich snuje Leszek Kołakowski, 

który podobnie jak wspominani wyżej myśliciele w ogóle neguje sensowność pytania o 

rolę Boga w kontekście zaistnienia jakiegoś zła, typu ogromne zbrodnie. Zwraca uwagę 

na to, że ludobójstwa miały przecież miejsce w każdym czasie, nie tylko w XX wieku. 

Stawiając dziś takie pytania próbujemy po prostu przemycić koncepcję Boga jako bytu 

mającego niejako obowiązek ochrony ludzkiego gatunku przed złem, którego sprawcą 

są przecież jego przedstawiciele. Tymczasem Bóg, który nierzadko funkcjonuje jako 

pewna magiczna siła, służąca niejako naszym różnym doraźnym potrzebom, w istocie 

nie jest i nigdy nie był Bogiem wiary chrześcijańskiej, ani też żadnej innej wielkiej 

religii. Wprawdzie tego rodzaju wyobrażeniami karmi się często religia ludowa, to 

przecież gdyby taka miała być rola Boga, to trzeba byłoby spodziewać się, że 

męczennicy chrześcijańscy z pierwszych wieków winni natychmiast tracić wiarę, gdy 

nie przychodził On im z pomocą. Czasami oczywiście wierzono w możliwość jakiegoś 

cudu, lecz zwykle ostrzegano, że nigdy nie należy na cuda się zdawać. Nawet więc 

naznaczone niepojętym dramatem cierpienia Oświęcim czy Kołyma nie są powodem do 

bezbożności, choć wielu ludzi tak właśnie sądzi. W dodatku trudno przeoczyć, że w 

dziejach nie brak było przypadków okrucieństwa wielu ludzi bezbożnych. Ludzie 

niewierzący obserwujący zło nie stają się przez to niewierzący. Percepcja zła i niewiary 

tu się tylko wspierają. Tak samo z wierzącymi622.  

Kołakowski sądzi, że co do cierpień przez ludzi niezawinionych istnieją dwie 

możliwe odpowiedzi. Mówić można tu dziele złośliwych duchów, które Bóg w jakiś 

                                                           
621 Zob. G. Marcel, Dziennik metafizyczny…, s.  72-73. 
622 Zob. L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 67. 
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sposób dopuszcza, aby nas ukarać, ostrzec, albo poprawić. Według innej koncepcji, 

formułowanej w duchu Leibniza, cierpienia tego typu to efekt działania praw natury. 

Bóg nie jest zaś wszechmocny w tym sensie, aby mógł wszystko ze wszystkim łączyć 

w zupełnie dowolnych układach i nałożyć na świat fizyczny porządek wedle którego 

rzeczy nie poruszałyby się zgodnie ze ścisłymi regułami i nie zderzały się ze sobą. 

Reguły te są prawomocne same w sobie, nie są Bogu narzucone jak jakieś obce 

prawodawstwo. Są z nim po prostu identyczne. Nie można więc oskarżać Boga i pytać 

o to dlaczego nie wyprodukował rajskiego świata bez żadnych cierpień. Nigdy zresztą, 

pisze Kołakowski, Bóg nie obiecał nam, że będzie wciąż zawieszał prawa natury i czynił 

cuda, aby zrobić nam przyjemność. Nie będzie przeszkadzał więc ludziom, gdy czynią 

sobie zło, jak w Gułagu czy Oświęcimiu623. 

P. Ricouer „tłumacząc” cierpienie przywołuje zaś mocno  niepokojący i daleki od 

chrześcijańskiej koncepcji obraz Boga, który zmaga się i walczy z jakimś chaosem. 

Stwórczy akt Boga nie był doskonały, nie wszystko mu się udało. W akcie stwórczym 

napotkał jakiś opór, lecz tak naprawdę nie wiemy, dlaczego tak właśnie się stało. 

Owocem aktu kreacyjnego jest niedoskonałe stworzenie, a wśród nich ułomny, choć 

podobny do Boga człowiek. Dokończenie dzieła stworzenia i ostateczne pokonanie zła 

i dobra, to cel misji Jezusa Chrystusa. Skoro Bóg zmaga się z chaosem, to i człowiek, 

stworzony na Jego obraz i podobieństwo, zmuszony jest wprowadzać ład w różne sfery 

życia, m. in. poprzez eliminowanie cierpienia i nadawanie mu sensu624. 

Pochylając się nad cierpieniem Stary i Nowy Testament sugerują, że cierpienie 

spowodowane jest ludzkim grzechem, choć Jezus koryguje przeważającą opinię w  

późnym judaizmie, że każde cierpienie jest w jakiś sposób zawinione. W Nowym 

Testamencie widać  więc wyraźnie także dążność do przezwyciężenia poglądu, według 

którego cierpienie ma sens wyłącznie jako wychowawcza kara za popełniony grzech625. 

W myśl tej koncepcji Bóg jawił się jako sprawiedliwy Sędzia, który za dobre 

wynagradza, a za złe karze. Trudno przeoczyć, że do takiego właśnie rozumienia 

                                                           
623 Zob. Tamże, s. 10-11. 
624 Zob. Wydobywanie dobra. Z Paulem Ricourem rozmawia Brat Emil z Taize, tł. M. Prussak, „Więź” 12 (2001), 

s. 20; J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 238. 
625 Zob. H. Langkammer, Biblia o cierpieniu [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, Lubin 1992, s. 23. 
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cierpienia nawiązuje cała organizacja ludzkiej władzy, jej systemy penitencjarne, dla 

których kara stanowi cierpienie zadane w zamian za czyn uznany za występny626.  

Również Jan Paweł II, stwierdzając, że człowiek nie może w pełni dosięgnąć ani 

zrozumieć bolesnej rzeczywistości cierpienia, zgadzał się z tym, że sprowadzone zostało 

ono na świat przez grzech, a nie przez Boga. Cała ponura tajemnica grzechu od początku 

zaistniała na gruncie wolności i kłamstwa, gdy człowiek poszedł wbrew prawdzie za 

„ojcem kłamstwa” odrzucając stwórczą i zbawczą Miłość. W refleksji nad grzechem 

człowieka, który zapoczątkował tak bolesną historię ludzkich dziejów związanych 

nieodłącznie z cierpieniem, należy więc zwracać uwagę na niepojęty i niewyobrażalny 

ból ukryty w „głębokościach Bożych”, w samym sercu zranionej i odrzuconej Miłości i 

Daru z powodu grzechu człowieka627. 

Rozważając kwestię korelacji cierpienia z grzechem Gabriel Marcel uważa, że 

związku tego nie da się zbadać empirycznie, nie można go przenieść na płaszczyznę 

doświadczenia dającego się wyszczególnić. Wobec kogoś cierpiącego nie da się w 

żadnym wypadku powiedzieć, że jego cierpienie jest zadośćuczynieniem za określony 

grzech. Zaskakuje to, pisze Marcel, że cierpienie może nabrać metafizycznego lub 

duchowego znaczenia o tyle, o ile zawiera niezgłębioną tajemnicę. Z drugiej jednak 

strony, i tu właśnie kryje się paradoks, każde cierpienie jest z istoty swej „tym właśnie” 

cierpieniem, stąd pokusa, aby znaleźć dla niego sprecyzowane wytłumaczenie czy też 

uzasadnienie. To zaś nie jest możliwe. Z punktu widzenia religii problem polega na 

przekształceniu tego, co niepojęte, w wartość dodatnią628.   

Kiedy tragiczne trzęsienie ziemi w roku 1755 zniszczyło Lizbonę. Wolter 

publicznie ogłosił swoje zwątpienia w Bożą Opatrzność, Rousseau odpowiedział mu 

słynnym Listem o Opatrzności, gdzie genezy zła dopatrywał się w odejściu od natury. 

To nie natura, pisał Rousseau „skupiła w Lizbonie dwadzieścia tysięcy domów, od 

sześciu do siedmiu pięter każdy. Gdyby mieszkańcy tego wielkiego miasta byli 

rozproszeni, rozlokowani równomierniej i luźniej, straty w ludziach byłyby znacznie 

mniejsze lub może nie byłoby żadnych”629.  

                                                           
626 Zob. P. Ricoeur, Podług nadziei, tł. S. Cichowicz, Warszawa 1991, s. 237. 
627 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 57. 
628 Zob. G. Marcel, Być i mieć…, s. 209-210. 
629 J. J. Rousseau, List do Woltera o Opatrzności [w:] tenże, Umowa społeczna, Warszawa 1966, s. 522. 
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Uznając za słuszny ten tok myślenia trudno nie zauważyć, że liczne cierpienia w 

świecie człowiek sam na siebie sprowadza: poprzez złą wolę, niemoralne postępki, 

lenistwo, bezmyślność a wreszcie głupotę. Wiele cierpień swoją przyczynę posiada w 

działaniu człowieka kierującego się chęcią zrealizowania jakiejś żądzy, uzyskania 

władzy bądź też zdobycia majątku. Czymś innym jest więc cierpienie związane z 

różnymi „naturalnymi nieszczęściami”630. Trudno nie zauważyć, że to ludzie, a nie Bóg 

wyprodukowali koła tortur, batogi, więzienia, niewolnictwo, bomby. To przez ludzką 

chciwość, a nie sknerstwo natury, wciąż jest wielu ubogich i przepracowanych ludzi. 

Wciąż też jednak pozostaje spora przestrzeń dla cierpienia, którego nie da się wywieść 

z człowieka. Nawet jednak gdyby wszelkie cierpienia były tylko dziełem człowieka, to 

chcielibyśmy znać powód, dla którego Bóg daje najgorszym z ludzi pozwolenie 

zadawania cierpień swym bliźnim631. 

 W ostatnich dziesiątkach lat pytania o ten powód swoją potężną kumulację 

osiągnęły w kontekście bolesnego, jak sądziły miliony ludzi, przede wszystkim Żydów, 

„milczenia” Boga w trakcie tragedii Holocaustu. Wielu teologów i filozofów, zwłaszcza 

żydowskich, odczuło wręcz obowiązek znalezienia na to sensownej odpowiedzi, 

sformułowania adekwatnej do tej sytuacji teodycei. Wyzwanie w tym przypadku było 

niesłychanie trudne, gdyż wielu spośród ludzi, którzy przetrwali piekło Shoah, straciło 

wiarę w Boga albo przestało ufać w Jego dobroć, sprawiedliwość i wszechmoc. Po 

dramacie Auschwitz znacznie zmieniło się etyczne i religijne myślenie człowieka, a 

także postrzeganie przez  niego całego sensu funkcjonowania wszechświata.  Dla wielu 

ludzi oznaczało to po prostu jedno: milczenie Boga stanowi bolesny ale i ewidentny 

dowód na nieistnienie Boga. W ten sposób referuje ten temat J. Życiński, gdy korzeni 

współczesnej rozpaczy, która zagościła w ponowoczesnym świecie, dopatruje się 

właśnie w tragedii II wojny światowej, a zwłaszcza Holocauście. Po okropnych 

doświadczeniach wojennych, których symbolem stał się Oświęcim, zaczęto zastanawiać 

się nad tym, czy po tym wszystkim można jeszcze uprawiać filozofię czy nawet poezję. 

Sugerowano jeszcze silniej, że Holocaust musi mieć fundamentalny wpływ na nasze 

pojmowanie związków Boga ze światem. Doświadczenie zagłady Żydów bez wątpienia 

                                                           
630 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 244. 
631 Zob. C. S. Lewis, Problem cierpienia, tł. T. Szafrański, Katowice 1995, s. 81-82.  
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mocno rzutuje na klasyczne formy racjonalnego dyskursu w tym obszarze. Nie jest też 

bez znaczenia dla dzisiejszego sposobu ujmowania relacji między wszechmocnym 

Bogiem a doświadczającym dramatu istnienia człowiekiem632. 

Najważniejszy punkt odniesienia dla rozważań filozoficznych i teologicznych, 

zwłaszcza w ramach judaizmu, odnośnie tej kwestii, wyznaczają przede wszystkim 

doświadczenia nielicznych ocalonych. Do najbardziej znanych rozważań w tej kwestii 

zaliczyć trzeba te, które poczynili tacy żydowscy myśliciele, jak: Emil Fackenheim, 

Berkovits, a przede wszystkim Hans Jonas. Emil Fackenheim z tragedii Shoah wysnuł 

sześćset czternastą micwę, czyli przykazanie talmudyczne633. Uznał on, że pomimo tych 

cierpień, które dotknęły narodu izraelskiego, musi on przetrwać, musi żyć. Nie wolno 

więc wątpić ani w istnienie Boga, ani w to, że świat jest Bożym Królestwem, gdyż w 

innym przypadku jeszcze jedno, pośmiertne zwycięstwo, odniósłby Hitler. Holocaust 

jest swego rodzaju ofiarą, którą złożył naród po to, aby wreszcie mógł zaistnieć Izrael – 

silne i niezależne państwo634. 

Berkovits z kolei, w swojej interesującej teodycei, formułowanej zresztą nie tylko 

w kontekście Shoach, ukazywał judaizm jako prawdziwe antidotum na lęki i zagrożenia 

współczesnego świata. Postulując powrót do ortodoksyjnego judaizmu, sądził zarazem, 

że musi postarać się odpowiedzieć na główne pytania dotyczące kondycji 

współczesnego człowieka – te związane z pochodzeniem zła i sensem cierpienia. 

Berkovits nie negował istnienia zła ani cierpienia, które uznawał za pośrednio stworzone 

przez Boga. Twierdził, że żadna teodycea nie jest w stanie nikogo przekonać, iż zło nie 

jest czymś realnym. To co stworzone, zachwyca bowiem nie tylko pięknem, ale może 

też być źródłem smutku. Z tego względu religia musi również odważnie stanąć twarzą 

w twarz przed tym faktem. Czymś oczywistym jest, że świat nie jest doskonały i takim 

być zresztą nie może. Najgorszą zaś formą antropomorfizmu jest teza, iż to Bóg jest 

odpowiedzialny za nieskazitelny świat. Tego typu tok rozumowania bierze się stąd, iż 

człowiek próbuje przypisywać Bogu swoje atrybuty. Jest to to jednak konstatacja nie 

                                                           
632 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 20-21. 
633 Zob. K. Kornacka, Krytyczny optymizm – filozofia zła Eliezera Berkovitsa, „Słupskie Studia Filozoficzne 11 

(2012), s. 41-42. 
634 Zob. E.L. Fackenheim, Transcendence in Contemporary Culture: Philosophical Reflections and a Jewish 

Theology [w:] Transcendence, red. H.W. Richardson, D.R. Cutler, Boston 1969, s. 150. 
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tylko błędna, ale w dodatku i bezbożna, gdyż ludzie nie mogą wymagać od Boga 

stosowania Jego boskich mocy zgodnie z ludzkim Jego ujmowaniem635.  

Refleksję nad „pojęciem Boga po Auschwitz” zawdzięczamy w pierwszym 

rzędzie jego twórcy, to znaczy Hansowi Jonasowi636. Ten znany żydowski teolog i 

filozof,  uczeń Heideggera, Bultmana i Husserla, przyjaciel Hannah Arendt nazywany 

był „filozofem życia”637. W Auschwitz, jak podkreśla Jonas, w Przymierze człowieka z 

Bogiem nie wierzyli ani oprawcy  ani też ich ofiary638. Filozof, którego matka zginęła w 

Oświęcimiu, doszedł do wniosku, że w obliczu cierpień Holocaustu są tylko dwie 

możliwości pojmowania Boga: albo nie jest On najwyższym dobrem, albo jest niepojęty 

dla naszego umysłu639. Myśliciel ten postawił trudne pytanie, które skierował do 

wszystkich, polityków, filozofów, kapłanów, teologów oraz zwykłych ludzi: Oto 

doświadczyliśmy najbardziej traumatycznego doświadczenia w dziejach ludzkości – 

Holocaustu. Miało ono charakter zbiorowy, bo doświadczyła go cała ludzkość, ale także 

z osobna każda osoba narodowości żydowskiej. Jakiej zatem wiedzy o złu i ludzkim 

cierpieniu dostarczyło nam to doświadczenie?640 

Postulując myślenie religijne, w którym świętość jest wciąż nieskalana, jako 

ideał, cel ludzkich dążeń, Jonas uniknął tak częstej wśród intelektualistów żydowskich 

postawy ateizacji. Podczas gdy w zderzeniu z niepojętą tragedią Holocaustu stawali się 

oni ateistami lub sceptykami religijnymi, Jonas dostrzegał potrzebę istnienia trwałego 

fundamentu, do którego  może  odwołać się człowiek pogrążony  w cierpieniu i poczuciu  

niemocy. Jonas zdaje się przy tym toczyć swoisty spór sam ze sobą. Analizuje on dwie 

klasyczne teodycee, z których pierwsza stanowi wykładnię losu Hioba – cierpisz, bo 

zgrzeszyłeś. O ile jednak teodycea tego typu jest wytłumaczeniem wystarczającym dla 

jednostki, to nie spełnia swojej roli w przypadku całego narodu, a zwłaszcza losu tylu 

niewinnych dzieci. Drugim rozważanym przez Jonasa typem teodycei są te wyjaśnienia 

                                                           
635 Zob. E. Berkovits, God, Faith and History, Jeruzalem 2004, s. 78. Por. K. Kornacka, Krytyczny optymizm – 

filozofia zła Eliezera Berkovitsa…, s. 42-44. 
636 Zob. H. Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine juedische Stimme, Frankfurt a.M. 1987 (Idea Boga po 

Auschwitz, Kraków 2003). 
637 Zob. J. A. Kłoczowski, Hans Jonas o boskiej wszechmocy i niemocy Boga [w:]  H. Jonas, Idea Boga po 

Auschwitz, tł. G. Sowinski, Kraków 2003, s, 5–13. 
638 Zob. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, tł. G. Sowinski, Kraków 2003, s. 33. 
639 H. Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine juedische Stimme, Frankfurt 1987. 
640 Zob. S. Konstańczak, W cieniu Holocaustu – Hansa Jonasa koncepcja homo patiens, „Kultura i wartości” 1 

(2012), s. 49. 
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teologów, które uznają, że cierpi się razem z Bogiem za to, w co się wierzy. W ten 

sposób daje się świadectwo wiary – „wszystko, co najgorsze, staje się udziałem właśnie 

niewinnych i sprawiedliwych”641. 

Jonas przedstawił próbę usprawiedliwienia Boga za zło Holocaustu. Jest to 

zarazem usprawiedliwienie narodu, który biernie poddawał  się  zaplanowanej przez 

nazistów eksterminacji642. Skoro wyznawcy judaizmu za   zasadnicze atrybuty Boga 

uznają dobroć i wszechmoc, to nie sposób było nie odnieść się do tej kwestii w sytuacji, 

w której wszyscy wyznawcy judaizmu w Holokauście stracili bliskich i właściwie 

wszystko, co posiadali. Jonas broni  żydowskiego Boga, choć w czasie zagłady nie  

sprawił  żadnego cudu, aby ocalić wśród cierpiących wiarę w Jego istnienie, dobroć i 

wszechmoc.  Czuł się zobligowany do tego, aby reinterpretować biblijną i talmudyczną 

ideę Boga w kontekście tragedii  Holokaustu. Jonas doszedł do wniosku, że cieniom 

zmarłych jesteśmy winni szukania odpowiedzi na ich krzyk do milczącego Boga643. 

Niestety, choć można było oczekiwać, że dobry Bóg przynajmniej czasem złamie  swoją 

zasadę powściągania własnej mocy i dokona ingerencji ratującym  cudem, to 

przez wszystkie lata oświęcimskiego szału Bóg milczał644. Podjął niezrozumiałą dla nas 

decyzję o tym, żeby wchodząc w przygodę czasu i przestrzeni niejako powierzyć siebie 

przypadkowi i ryzyku645. Nie mogło być jednak inaczej. Wejście Boga w czas i 

przestrzeń było bowiem tak „totalne”, że w trakcie procesu kreacji wyrzekł się On 

samego siebie i bezwarunkowo był immanentny w stworzeniu. Przestał  właściwie 

istnieć jako jakiś odrębny byt, a Jego transcendencja miała powrócić dopiero u kresu 

dzieła stworzenia, gdy pojawił się człowiek, jego wolność i wiedza646. Bóg troszczy się 

więc o świat, który stworzył, lecz już nie wszystko od Niego zależy. Troską tę scedował 

na człowieka, obdarzając go wolnością i odpowiedzialnością.  

Doskonały Bóg celowo stworzył niedoskonały świat. Podjął przy tym ryzyko, 

lecz nie mógł zrobić inaczej, jeśli chciał, aby człowiek mógł być istotą wolną, a nie 

jakimś „automatem”,  „marionetką w rękach Wszechmocnego. Jonas odwrócił więc 

                                                           
641 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz…, s. 30. 
642 Zob. S. Konstańczak, W cieniu Holocaustu…, s. 51. 
643 Zob. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz…, s. 31-43. 
644 Zob. K. Kornacka, A   Bóg  pozwolił, by coś takiego się wydarzyło. Hansa Jonasa Teodycea po Holokauście, 

„Kwartalnik Filozoficzny” 1 (2013), s. 158-159. 
645 Zob. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz…, s. 34. 
646 Zob. J. A. Kłoczowski, Hans Jonas o boskiej wszechmocy i niemocy Boga…, s. 5–13. 
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relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Uznał, że Bóg, stwarzając świat i swoje dzieła, 

niejako z własnej woli utracił swoją wszechmoc, wycofał się po to, aby zostawić miejsce 

do działania ludziom. Filozof ten przypisuje ale i odbiera Bogu Jego atrybuty, starając 

się jakoś uzasadnić swoje  główne założenie, że nie jest On wszechmocny. Tylko pod 

tym bowiem warunkiem można podtrzymać tezę, że Bóg jest zrozumiały i dobry, choć 

w świecie istnieje zło647. Interesuje się On tym, co człowiek zrobił z jego dziełem, a więc 

dostrzegał również całą tragedię Holocaustu. Nie podejmował jednak żadnej interwencji 

z tego względu, że po prostu nie mógł tego zrobić, a nie dlatego, że nie chciał. 

Paradoksalnie więc, teraz to człowiek ma wspomagać Boga, a nie oczekiwać tego, że 

wciąż będzie On go wyręczał: „Bóg zrezygnował ze swej mocy, abyśmy mogli 

istnieć”648. Wizerunek Boga, zapoczątkowany przez świat fizyczny, przechodzi tu pod 

problematyczną pieczę człowieka, który może go ocalić ale i zepsuć swoim  czynem. 

Przez zło wyrządzane przez człowieka Bóg może zniknąć z horyzontu ludzkiego 

myślenia i odczuwania, przysłonięty przez cierpienie, którego nie był  w stanie odsunąć 

od ludzi czy choćby zmniejszyć649. Jest on też w stanie przywracać pierwotny, choć  

utopijny sad  rajski, lecz może również powodować  metafizyczną zagładę, wyrządzać 

zło innym ludziom, krzywdzic bóstwo, wpływając destrukcyjnie na jego istnienie650. 

Referując powyższe próby tłumaczenia Holocaustu przez myślicieli żydowskich 

nie wolno zapominać, że także chrześcijaństwo mierzy się przecież z pytaniem o to, czy 

dostrzegło kataklizmy naszych czasów, z Auschwitz na czele. Nie chodzi tu 

bagatelizację innych cierpień, które stały się udziałem człowieka w XX wieku. Jako 

teologiczno-polityczny kataklizm Auschwitz nie pozostawia chrześcijaństwa i jego 

teologii w spokoju, podobnie zresztą jak społeczeństwa i polityki651. Warto podnieść, że 

Dieter Bonhoeffer wyprzedził niejako myśl Jonasa i mając świadomość wyjątkowego 

okrucieństwa toczącej się wojny napisał: „Tylko cierpiący Bóg może pomóc”652. Jan 

Paweł II z kolei nie traktował dramatu zagłady Żydów dla samej pamięci zła, lecz 

                                                           
647 Zob. K. Kornacka, A   Bóg  pozwolił…, s. 165-167. 
648 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz…, s. 46. Por. S. Konstańczak, W cieniu Holocaustu…., s. 53-54. 
649 Zob. K. Kornacka, A   Bóg  pozwolił…, s. 163. 
650 Zob. Tamże, s. 170. 
651 Zob. J. Metz, Teologia wobec cierpienia…, s. 38-41. 
652 D. Bonhoeffer, Wybór pism, tł. A. Morawska, Warszawa 1970, s. 265. 
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widział w Szoah zupełnie wyjątkowy imperatyw do współudziału w dobrym653. Nie 

sposób pominąć tu refleksji świętej męczennicy Kościoła Katolickiego z okresu wojny 

a zarazem Żydówki, św. Edyty Stein. Przyjmując ze spokojem wywózkę do obozu 

koncentracyjnego a potem śmierć, doszła ona do wniosku, że krzyż Jezusa zostaje teraz 

włożony na naród wybrany, a skoro większość żydów tego nie rozumie, to niektórzy 

muszą być gotowi wziąć go na siebie654. 

Uznając za mniej czy bardziej wiarygodne i racjonalne tego typu tłumaczenia 

trudno jednak uniknąć konstatacji, iż w niewielkim tylko stopniu wychodzą one 

naprzeciw oczekiwań człowieka doznającego niezrozumiałego dla siebie cierpienia.  

Przeżywając osobisty dramat, nawet jeśli można go w naturalny sposób wytłumaczyć, 

pytają niezmiennie Boga o Jego brak reakcji.  

 

2.3.3. 

HIOB JAKO FIGURA ZMAGAN CIERPIĄCEGO CZŁOWIEKA Z BOGIEM 

 

Sytuację człowieka cierpiącego, również wierzącego, w dużej mierze definiuje 

silnie zakorzenione w kulturze i mentalności całych społeczeństw przeświadczenie o 

korelacji pomiędzy cierpieniem a winą. Jak pisze Ricouer, „skoro kara jest cierpieniem, 

które uważa się za zasłużone, to kto wie, czy każde cierpienie w ten lub inny sposób nie 

jest karą osobową lub zbiorową, znaną lub nieznaną przewinę”655. Analizując tę 

pociągającą, ale jednak mocno uproszczoną interpretację wydarzeń i faktów 

związanych z ludzkim cierpieniem, dojść trzeba do wniosku, że nie sposób doszukiwać 

się winy w ofiarach różnych ludzkich tragedii656. Przykładem modelowym zaś tego, że 

cierpią także niewinni ludzie, których cierpienie zdaje się być pozbawione wszelkiego 

sensu, na zawsze pozostanie zapewne Hiob. Ten biblijny bohater stał się niezwykle 

sugestywną figurą cierpienia i to nie tylko pomiędzy światem żydowskim a 

chrześcijańskim, ale w wymiarze absolutnie uniwersalnym657. Księga Hioba pozostaje 

                                                           
653 Zob. W. Szukalski, Aktualność nauczania Jana Pawła II o „Szoah” [w:] Rozumieć cierpienie? Wokół myśli 

Jana Pawła II…, s. 114. 
654 Zob. E. Stein, Światłość w ciemności, t. 1 Kraków 1977, s. 220. 
655 P. Ricouer, Zło. Wyzwanie rzucone filozofii i teologii, tł. E. Burska, Warszawa 1992, s. 16. 
656 Zob. M. Kuźniar, Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego…, s. 57. 
657 Zob. A. Szczepan-Wojnarska, Wybaczyć Bogu. Hiob w literaturze podejmującej tematykę II wojny światowej, 

Kraków 2008, s. 26. 
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dla ludzkości genialnym przykładem mierzenia się z cierpieniem i przemijaniem. Nie 

jest to najważniejsza księga biblijna, lecz jej przenikliwość i spójność budzi niezmiennie 

respekt każdego człowieka stawiającego pytania o doświadczenie cierpienia. W księdze 

tej ogniskuje się bowiem zasadnicza prawda o tym, że cała historia ludzkości jest w 

istocie ona historią cierpienia. Współczesny Hiob, jak pisze J. Galarowicz, umiera z 

głodu w Afryce czy też poddawany jest różnym torturom. Może też zwyczajnie 

mieszkać bardzo blisko nas, przeżywając swój dramat658. 

Analizując biblijną Księgę Hioba, dojść trzeba do wniosku, pisze Jan Paweł II, 

że nie narusza ona, wbrew tak częstym opiniom, podstaw transcendentnego porządku 

moralnego, związanego ze sprawiedliwością — podstaw, które zawierają się w całym 

Objawieniu, w Starym i Nowym Przymierzu. Równocześnie jednak Księga ta z całą 

stanowczością ukazuje, że zasad tego porządku nie można stosować wyłącznie i 

powierzchownie. Jeśli więc nawet prawdą jest, że cierpienie ma sens jako kara wówczas, 

kiedy jest związane z winą, to nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem 

winy i posiada charakter kary659. Księgę Hioba uznać można bez wątpienia za niezwykle 

wnikliwą próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, które zdaje się 

nie być niczym zasłużone, cierpienia człowieka całkowicie niewinnego. To właśnie tego 

typu cierpienie niezmiennie bulwersuje człowieka i z nim właśnie najbardziej nie może 

on sobie wciąż poradzić. Niewielu zapewne ludzi zgodziłoby się z J. Pieperem, który 

zdecydowanie przeciwstawia się mówieniu o cierpieniu jak o doświadczeniu 

dotykającym kogoś niewinnie. Zwraca on uwagę na to, że w tej kwestii wypowiadali się 

ludzie prawdziwie wielcy, którzy wspaniale urzeczywistnili swoje człowieczeństwo i 

których odpowiedzi na zasadnicze pytania egzystencji uznać można za trafne. Nie 

wydaje się zaś, żeby tacy z nich, jak Sokrates, Franciszek z Asyżu, czy Gandhi w ten 

sposób pojmowali i przyjmowaliby zło wyrządzone im przez innych ludzi. Żaden z 

wielkich ludzi nie postrzega dotykającego go zła jako wydarzenia w ostatecznym 

rozrachunku niesprawiedliwego660. W tej intrygującej perspektywie zarysowanej przez 

Piepera Hioba bez wątpienia zaliczyć można do tych ludzi, którzy wyznaczają 

„zwyczajnym” ludziom, kontestującym każde dotykające ich cierpienie, a co dopiero 

                                                           
658 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 242. 
659 SD 11. 
660 Zob. J. Pieper, Śmierć i nieśmiertelność, Paryż 1970, s. 54 
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niezasłużone, najwyższe standardy moralne i religijne. Historia cierpienia tego 

niewinnego człowieka stanowi niezmiennie punkt odniesienia, a wręcz paradygmat 

mierzenia się z radykalnym złem dla tych wszystkich ludzi, którzy muszą mierzyć się z 

niewinnym cierpieniem i nie mogą go zaakceptować661. Jako figura niewinnego 

cierpienia Hiob w pewnym sensie zrobił karierę, a całe pokolenia słuchały jego skarg, 

usiłując dopisać do nich nowe lub po prostu swoje własne662.  

„Sprawa” Hioba rozpoczyna się od swoistego „zakładu” pomiędzy Bogiem a 

szatanem, kwestionującym czystość intencji człowieka, podważającym jego 

bezinteresowność, zwłaszcza względem cierpienia. W wyniku tej zaskakującej 

rozgrywki Hiob doświadcza porażającego w swej skali cierpienia: fizycznego, 

psychicznego i duchowego. Jego życie w jednej chwili zostało zrujnowane i 

zdruzgotane; stracił wszystko. Wobec tragedii niewyobrażalnego bólu i poczucia 

beznadziejności został mu właściwie tylko płacz i rozpacz. Przeżywając kryzys 

duchowy nie ma już sił do dalszej walki, potęgują się w mim wątpliwości, nadchodzą 

różne nieuporządkowane uczucia, myśli, lęki i żale663. Oczywiście może żalić się przed 

Bogiem z powodu niezrozumiałego i jawiącego się jako nieusprawiedliwione cierpienia. 

Nie wie dlaczego Bóg powstrzymuje swoją rękę zamiast w tej sytuacji interweniować, 

lecz powoli zaczyna rozumieć, że nie można powołując się na swoją niewinność i 

bezgrzeszność dochodzić swoich praw przed nieskończonym Bogiem664. 

Nie wolno przy tym zapominać, że Hiob zmagał się w tej kwestii nie tylko z 

Bogiem, ale i z najbliższymi sobie ludźmi. Jego niewinność była przecież jawnie 

kwestionowana przez pozostającą przy życiu żonę i przyjaciół, uznających „zasadę 

odpłaty” za wystarczające wyjaśnienie cierpienia. Złem fundamentalnym, leżącym 

u źródeł każdego cierpienia doznanego przez Hioba, było oskarżenie przez szatana, iż 

jego sprawiedliwość i pobożność nie są szczere, gdyż posiadając wszystko, bardziej niż 

Bogu zaufał temu, co posiadał. W oskarżeniu tym, jak sądził św. Augustyn, tkwi sedno 

biblijnej opowieści o złu wyrządzonym niewinnemu człowiekowi. Kluczową kwestią, 

                                                           
661 Zob. A. Gielarowski, Zło czynione człowiekowi niewinnemu – przypadek Hioba, „Studia Philosophica 

Wratislaviensia” 12 (2017), s. 107. Por. J. W. Bremer, Hiob. Wobec sprawiedliwego i miłosiernego Boga, Kraków 

2017, s. 133–159. 
662 Zob. A. Szczepan-Wojnarska, Wybaczyć Bogu…, s. 9. 
663 Zob. S. Biel, Bóg otrze z oczu każdą łzę…, s. 9-11. 
664 Zob. DEC 38. 
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zwłaszcza dla współczesnego czytelnika, jest pytanie o odpowiedzialność za zło 

czynione niewinnemu bohaterowi Księgi Hioba. Ponieważ dzisiejszy jej czytelnik jest 

szczególnie uwrażliwiony na to zagadnienie, dlatego na nim skupię swoją uwagę. Kto 

więc sprawił, że Hiob został dotknięty przez radykalne zło, chociaż nie było ono 

w jakikolwiek sposób przez niego zasłużone? Szatan czy Bóg? Jeśli ten drugi, to czy 

można uważać Boga za dobrego? Czy może jednak odpowiedzialnością za zło 

niewinnych trzeba obarczyć ludzi nadających swym złym czynom boski charakter? 

Próbując odpowiedzieć na to pytanie, odwołam się do kilku interesujących  interpretacji 

doświadczeń Hioba. 

Za radykalne i oryginalne uznać można wyjaśnienia zła doświadczonego przez 

Hioba Carla Gustava Junga665 i René Girarda666. Te niezwykle wnikliwe interpretacje 

znacznie zresztą wykraczają poza filozofię, gdyż Jung jest psychologiem, a Girard 

antropologiem kultury667. Pierwszy z nich, podejmując kwestię odpowiedzialności za 

zło, które przytrafia się ludziom zupełnie niewinnym, rozważa klasyczne pytanie: 

„Dlaczego Bóg czyni zło?”. Przypisanie Bogu odpowiedzialności za tego typu 

cierpienie, czyli ewidentne zło, wydaje się wykluczać uznanie Go za dobrego 

i miłosiernego Stwórcę świata, kogoś, kto troszczy się o stworzenie roztacza opatrzność 

nad tym, co stworzył668. Oceniając to podejście Junga stwierdzić trzeba przede 

wszystkim, iż zdaje się on w ramach swoich rozwiązań przypisywać Bogu posiadanie 

psychiki i stosować do niej zasady podobne do tych, które typowe są dla psychiki 

ludzkiej669. Jung sądzi więc, że człowieka drażliwego i nieufnego irytuje już sama 

możliwość zwątpienia. Skłania go ona do szczególnego zachowania, którego przykład 

można znaleźć już w raju, a mianowicie do dwuznacznego sposobu postępowania, na 

który składa się zarówno afirmacja, jak i negacja. Bóg zwrócił tam przecież uwagę 

pierwszych rodziców na drzewo poznania i jednocześnie zakazał im spożywać jego 

owoce, doprowadzając ich do niezamierzonego upadku. Teraz z kolei, wierny sługa 

Hiob, ma zupełnie bezpodstawnie i bez żadnego pożytku zostać poddany próbie 

                                                           
665 Por. C.G. Jung, Odpowiedź Hiobowi, tł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995. 
666 R. Girard, Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi, tł. M. Goszczyńska, Warszawa 1992. 
667 Zob. A. Gielarowski, Między interpretacją a faktami. Prawda we współczesnym dyskursie hermeneutycznym 

[w:] W stronę hermeneutyki kultury, red. T. Tisończyk, A. Waśko, Kraków 2013, s. 45. 
668 I. Ziemiński, Istnienie Boga a zagadnienie zła, „Znak” 3 (1993), s. 41. 
669 J. Prokopiuk, Posłowie [w:] C.G. Jung, Odpowiedź Hiobowi…, s. 14-15. 
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moralnej wytrzymałości, choć Jahwe jest przekonany o tym, że jest niezłomnym 

człowiekiem. Chcąc niejako zyskać całkowitą pewność oddaje jednak wiernego sługę 

we władanie szatana. Jung nie chce zaakceptować takiej bezlitosnej postawy Boga, 

dopuszczającej dotknięcie Hioba fizycznymi i moralnymi cierpieniami. Wysuwa przy 

tym przekonanie, że Jahwe z tego względu był taki nieustępliwy, gdyż żywił jakąś 

ukrytą niechęć do Hioba. Przyczyną Jego uległości wobec szatana było to, że w 

odróżnieniu od Hioba nie posiada On świadomości refleksyjnej. Tymczasem człowiek,  

chcąc przetrwać rozgrywkę z potężnym bóstwem, zmuszony był rozwijać swoją 

świadomość opartą na autorefleksji. Skoro zaś Bóg nie spotykał nieprzezwyciężalnej 

przeszkody takiej jak On był dla człowieka, to nie rozwinęła się u Niego autorefleksja670.  

Z podejrzliwości zrodzona wątpliwość co do intencji Hioba sprawiła, iż Jahwe 

uległ podszeptowi szatana, a sam Hiob został poddany próbie, której mogłoby nie być, 

gdyby Jahwe poradził się swej wszechwiedzy. Wtedy jednak Hiob nie uzyskałby 

świadomości niewinności, którą przewyższył Boga. Hiob, który doznaje 

niesprawiedliwości od Boga, zdaje sobie sprawę, iż jest On amoralny, czyli nie troszczy 

się o moralność ani też nie czuje się zobowiązany żadną etyką. Wielkość Hioba polega 

na tym, że pomimo trudnych do przyjęcia krzywd ze strony Boga nie traci wiary 

w możliwość uzyskania od Boga pomocy. Jahwe jest jednocześnie prześladowcą 

i pomocnikiem, przy czym każdy z tych jego aspektów jest równie rzeczywisty. Nie jest 

on jednak istotą rozszczepioną, lecz totalną sprzecznością wewnętrzną, stanowiącą 

założenie jego ogromnej dynamiki, wszechmocy i wszechwiedzy671. Jahwe jest po 

prostu zbyt nieświadomy, aby być „moralnym”, gdyż moralność zakłada istnienie 

świadomości. Człowiek przewyższa Boga przez świadomość i poczucie moralności, 

których On nie posiadł.  Spór Boga z Hiobem wydaje się więc nabierać ostrości ze 

względu na postawę moralną człowieka, którą przewyższa on Jahwe. Bóg poddaje 

próbie Hioba ze względu na to, że zależy Mu na lojalności sługi, przez co nadaje mu 

niemal boską rangę. Z jednej strony Jahwe niszczy tego, kogo potrzebuje, a z drugiej 

chce, aby on Go kochał i czci672. Jak stwierdza Jung, sam Jahwe zmienił się zresztą pod 

wpływem tej historii, gdyż po próbie z Hiobem wyszedł ze stanu nieświadomości, 

                                                           
670 Zob. A. Gielarowski, Zło czynione człowiekowi niewinnemu…, s. 111.  
671 C.G. Jung, Odpowiedź Hiobowi…, s. 37. 
672 Zob. J. W. Bremer, Hiob…, s. 133–159. 



183 
 

poznał wreszcie samego siebie. Stawiając radykalną tezę Jung uznał, że drogą pokuty 

Boga do odpokutowania za krzywdy wyrządzone ludziom jest śmierć Chrystusa, 

wcielonego Boga, na krzyżu673. Odnosząc się do tych rozważań trudno nie zgodzić się 

z krytykującym Junga Martinem Buberem. Filozof ten słusznie bowiem zauważa, że 

z Boga Starego Testamentu, dla którego Szatan (przeciwnik), jest tylko sługą, któremu 

Bóg zleca kuszenie Hioba, filozof ten czyni demonicznego Demiurga. Nie zgadza się 

też Buber z prezentowanym przez Junga znaczeniem przebłagalnej śmierci Chrystusa 

jako wynagrodzenia „winy” związanej z mało udanym stworzeniem świata674. 

Nie mniej interesującą i bulwersującą zarazem opowieść o przygodzie Hioba 

snuje Girard. Sądzi on przede wszystkim, że historia kultury to dzieje rytualnego 

typowania kozłów ofiarnych i skazywania ich na różne formy cierpienia, aż po śmierć 

włącznie. Bez tego rytuału nienawiści ludzkość nie mogłaby zaistnieć w innym niż tylko 

zwierzęcym kształcie. Według Girarda, Hiob mówi wprost dlaczego cierpi: czuje się 

wykluczony przez ludzi, którzy go otaczają, choć nie uczynił nic złego. Jest niczym 

innym niż kozłem ofiarnym swojej wspólnoty. Przez ten rytuał, wspólnota, w której 

żyje, zyskuje pokój i jedność, które zostały zaburzone lub utracone w toku życia 

społecznego. Dobro to jest na tyle wielkie, że wytypowana na kozła ofiarnego jednostka 

staje się często, oczywiście już po złożeniu jej w rytualnej ofierze, niemal bóstwem 

czczonym przez tych, którzy wcześniej ją unicestwili. Sugestywnie Girard zauważa, że 

„przyjaciele” Hioba próbują go przekonać, że zasługuje na potępienie, i momentami jest 

on gotów przyznać się do winy. Wymogiem tego, aby rytuał kozła ofiarnego umożliwił 

oczyszczenie wspólnoty z kłótni wynikających ze wzajemnie „napędzających się” 

i „krzyżujących się” we wzajemnym naśladowaniu, pragnień ludzkich, jest bowiem 

absolutna jedność w zwróceniu się wszystkich przeciw wytypowanej ofierze675. W 

Hiobie Girard widzi ofiarę całkowitego i nagłego odwrócenia opinii publicznej, 

niestałej, kapryśnej. Hiob nie wydaje się być bardziej odpowiedzialny za tę zmianę 

postawy tłumu niż Jezus za niemal identyczną z Niedzieli Palmowej na piątek Męki676. 

                                                           
673 Zob. A. Gielarowski, Zło czynione człowiekowi niewinnemu…, s. 114. 
674 M. Buber, Zaćmienie Boga, tł. P. Lisicki, Warszawa 1994, s. 83. 
675 Zob. Girad, Początki kultury, tł. M. Romanek, Kraków 2006, s. 61–102. 
676 Zob. A. Gielarowski, Zło czynione człowiekowi niewinnemu…, s. 114-117. 
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Słusznie obawiając się przemocy „przyjaciół”, będących przedstawicielami 

archaicznej religii ofiarniczej, Hiob zdaje się pokładać nadzieję w Bogu 

judeochrześcijańskim, który nie chce mieć nic wspólnego ze złem przemocy. Hiob jest 

tym, kto stając naprzeciw przemocy religii archaicznej, której elementem są mowy jego 

„przyjaciół”, nie chce jej się poddać, świadomie broniąc swej niewinności. 

Najważniejsza w Księdze Hioba jest końcowa odwaga samego bohatera, który długo się 

wahał, nim się wreszcie zdecydował wziąć w garść i zatriumfować nad porywem 

mimetycznym, przeciwstawić się totalitarnej zarazie, wyrwać Boga z prześladowczego 

procesu, by uczynić z Niego Boga raczej ofiar niż prześladowców. Przejście od 

archaicznie rozumianego sacrum do Boga biblijnego, zwłaszcza tego zarysowanego 

przez Nowy Testament, jest przejściem od bóstwa stworzonego przez ludzi, który 

stosuje przemoc i czyni zło niewinnemu człowiekowi, do Boga, któremu obca jest 

jakakolwiek przemoc. Dlatego, według Girarda, za zło czynione niewinnym ofiarom 

odpowiedzialni są ludzie sakralizujący przemoc i kreujący fałszywe bóstwa. Poprzez 

przeciwstawienie bóstw archaicznych i Boga Biblii Girard chce wyjaśnić kwestię 

odpowiedzialności za zło czynione Hiobowi na sposób teodycei, która chce uwolnić 

Boga od odpowiedzialności za zło doznane przez niewinnych ludzi. Skutkiem tego 

zabiegu jest rozdzielenie tego, co diaboliczne, związane z szatanem, od Boga. W tej 

interpretacji zło stanowi żywioł zewnętrzny wobec Boga, właściwy życiu społeczeństw 

ludzkich od powstania kultury, który utożsamia Girard z szatanem677.  

Według Levinasa, w historii Hioba zawiera się przede wszystkim nauka o tym, 

iż to nie Bóg odpowiada za zło czynione niewinnemu, lecz szatan, będący imieniem 

tego, co zewnętrzne wobec Boga, a co pojawia się w relacjach międzyludzkich 

narażonych na poddanie się logice odwetu. Jest w kazusie Hioba także i ta lekcja, iż nie 

ma innej drogi do zwyciężenia zła i cierpienia niż wzięcie go na siebie, jak czyni to Bóg 

Biblii w Chrystusie. Każdy inny bóg to wciągający nas w spiralę zła i odwetu idol religii 

archaicznej. Zwracając się do biblijnego Boga, nie należy wszak oczekiwać zniesienia 

cierpienia ani zamienienia go w dobro. Hiob wołający do Boga otrzymał bowiem 

odpowiedź, która, chociaż nie rozwiązała tajemnicy zła, to uczyniła ją tajemnicą 

bliskości z Bogiem. Prawdziwą odpowiedzią, jaką Hiob otrzymuje jest jedynie 

                                                           
677 Zob. Tamże, s. 119-122. 
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pojawienie się Boga, zmieniające odległość w bliskość i sprawiające, że na własne oczy 

widzi Boga, że znów Go zna. Nic jednak nie zostaje wyjaśnione, nic nie zostaje 

poprawione; zło nie stało się dobrem ani okrucieństwo dobrocią. Biblijna nauka jest 

bowiem taka, że sens naszego życia leży w dialogu między nami a Bogiem678. Z  

perspektywy myśli katolickiej księga Hioba stanowi nic innego niż zaproszenie do 

cierpliwości w obliczu cierpienia, a przede wszystkim wobec milczenia w tej sytuacji 

Boga. nie można Mu stawiać zarzutu nie reagowania na cierpienie, gdyż zawsze ma On 

swój czas i swoje własne plany. Dopuszczając cierpienie równocześnie daje zawsze 

łaskę do tego, żeby je podjąć, przeżyć i wyciągnąć z niego wnioski. Sam zaś 

interweniuje dopiero we właściwym czasie679. 

Interesujące rozważania filozoficzne, choć z perspektywy badacza literatury, 

snuje o doświadczeniu Hioba A. Szczepan-Wojnarska, zestawiając je ze słynnym 

kuszeniem Fausta. Zwraca ona uwagę na to, że Hiob testowany jest cierpieniem, Faust 

zaś podlega weryfikacji poprzez przyjemności, poczynając od sceny pijaństwa w 

piwnicy Auerbacha, a na ramionach Małgorzaty skończywszy. W duszy Fausta trwa 

burzliwa walka między uczuciami a rozumem, prowadząca go do popełniania zbrodni. 

Hiob pozostaje zaś niewzruszony w swojej nadziei na ostateczną sprawiedliwość. Dla 

Fausta rozum stanowi jedynie narzędzie zaspokojenia targających nim silnie żądz. Hiob 

szuka zaś poprzez rozum jakiegoś uniwersalnego porządku. Nie posiadając wrażliwości 

Hioba Faust wprowadza po  prostu swoje zamierzenia i plany. Skoro uważa je za 

słuszne, to nie szuka żadnej wyższej instancji, nie dba też o to, co rządzi światem: 

sprawiedliwość, czy też niesprawiedliwość680. Wzmiankowana wyżej autorka 

prezentuje w kwestii Hioba intrygującą teorię wybaczenia Bogu. Sądzi ona, że dojrzała 

odpowiedź człowieka domaga się, aby nie stawał on przed Bogiem tylko jako grzesznik 

i sługa czy też buntownik bądź sędzia, ale też przedmiot godny Bożej miłości i 

kochający podmiot. Kiedy człowiek w relacji z Bogiem tę godność odnajdzie, to nie 

może o niej zapomnieć i w imię miłości „pozwala” Bogu na wszystko. Kochając Boga 

musi Mu wybaczyć, przyjąć bez kalkulacji Jego wolność, choć może go to boleć i 

zmiażdżyć. Przez wolność człowieka rozumieć zaś należy nie tyle jakąś zdolność 

                                                           
678 E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tł. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 60, 211. 
679 Zob. S. Biel, Bóg otrze z oczu każdą łzę…, s. 13-14. 
680 Zob. A. Szczepan-Wojnarska, Wybaczyć Bogu…, s. 29. 
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racjonalizowania sytuacji i usprawiedliwiania Boga, jak miało to miejsce w przypadku 

przyjaciół Hioba,  ale odkrycie, że został on stworzony na obraz Boga. Z faktem tym 

musi zaś wiązać się konieczność przebaczania, pogodzenia się z tym, że Bóg pozostaje 

tajemnicą, która nie wyklucza miłości. Hiob biblijny to osoba wolna, niezależna, który 

odniósł sukces, zachował swoją godność. Wielkość jego wiary realizuje się więc w 

wierności tajemnicy, której nie może pojąć. Wybacza Bogu to, że zabiera mu wszystko, 

co posiada, że wypróbowuje go, doświadcza samotnością, cierpieniem fizycznym i 

duchowym. Wybacza również i to, że Bóg nie pozwala się poznać, zrozumieć, 

doświadczyć inaczej niż poprzez dojmujący brak. Wybaczyć musi także to, że 

jednocześnie oczekuje od ludzi tak wiele681.  

Do miłości człowieka względem Boga odwołuje się także T. Gadacz, który 

dochodzi do przekonania, że Hiobowi udało się pokochać Boga za nic. Dokonało się u 

niego oczyszczenie miłości, gdyż przyjął cierpienie zupełnie bezinteresownie. Sens 

cierpienia tkwi bowiem nie tyle w jego celowości czy też intencji, lecz w owocach, które 

cierpienie to rodzi682. Aby móc poznać prawdziwą odpowiedź na pytanie „dlaczego 

cierpienie?”, musimy skierować nasze spojrzenie na objawienie Bożej miłości, 

ostatecznego źródła sensu wszystkiego, co istnieje. Miłość jest też najpełniejszym 

źródłem sensu cierpienia, które pozostaje zawsze tajemnicą: zdajemy sobie sprawę, że 

wszelkie nasze wyjaśnienia będą zawsze niewystarczające i nieadekwatne683.  

Warto w tym miejscu odwołać się do Simon Weil, która mówi o niezgodzie na 

gest posłuszeństwa, który jest niczym innym niż miłością konieczności. Niezgoda ta ma 

związek z ich niezdolnością do kochania, do wyrzeczenia się siebie, abdykowania z 

siebie na rzecz jakiejś instancji wyższej. W gruncie rzeczy nie chcą oni jednak, jak sądzi 

Weil,  żadnej metafizycznej pewności, widzialnego znaku, bo jest przekonany, że on 

zabija684. Nie można mieć pod tym względem żadnych złudzeń: „Konieczność jest 

przesłoną umieszczoną pomiędzy Bogiem i nami, abyśmy mogli istnieć. Naszą rzeczą 

jest przebić ową zasłonę, aby przestać istnieć”685. Dla niej jednak „przestać istnieć” to 

nie to samo, co ulec nicości: „Nie wykonywać całej przysługującej sobie władzy to tyle, 

                                                           
681 Zob. Tamże, s. 19-20. 
682 Zob. Ricouer, Zło…, s. 38-39. 
683 Zob. SD 13. 
684 Zob. Ł. Gombrowicz, Tischner…, s. 185. 
685 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tł. A. Olędzka- -Frybesowa, Warszawa 1965, s. 113. 



187 
 

co znieść pustkę. Jest to sprzeczne z wszystkimi prawami natury: tylko łaska może to 

sprawić. Łaska wypełnia, ale dostać się może tylko tam, gdzie jest pustka, która może 

ją przyjąć, i to ona właśnie tworzy tę pustkę”686. W jej mistycznej wizji wszechświat, w 

którym żyjemy, jest oddaleniem od Boga. Dystans ten wyraża się zaś poprzez 

przestrzeń, czas i mechanizmy rządzące materią, które nieuchronnie wtrącają w niedolę. 

Człowiek posiada jednak narzędzie do tego, aby pokonać to oddalenie, a jest nim łaska, 

będąca energią miłości. Warto przy tym zauważyć, że dla Weil miłość nie jest stanem 

duszy, lecz jej „kierunkiem”, nie opuszczającym człowieka nawet w stanie najgłębszej 

niedoli, którą określić można „gwoździem Krzyża. To za sprawą tego ukierunkowania 

człowiek może bez gwałcenia praw natury chodzić po falach. Ten cud utrzymywania 

się na wodzie nie oznacza jednak, że niedola zostaje pomniejszona, bo konieczność i jej 

nieubłagane prawa trwale przenikają wszystkie poziomy stworzenia. Cud polega 

jedynie na uznaniu podwójnej perspektywy: to, co z punktu widzenia ludzkiego 

oddalenia wydaje się ślepym mechanizmem, z perspektywy Boga, do której przybliża 

łaska, staje się posłuszeństwem. Człowiek nigdy nie może się wyłamać z posłuszeństwa 

względem Boga. Coś, co jest stworzone, nie może nie być posłuszne687.  

W podobnym kierunku biegną rozważania Leszka Kołakowskiego, który w 

Księdze Hioba widzi w pierwszym rzędzie wyraźne zanegowanie teorii cierpienia jako 

sprawiedliwej kary. Zwraca przy tym uwagę na to, że Hiob wiedział doskonale o tym, 

że cierpienia zdają się być rozdzielane zupełnie przypadkowo, nie można ich więc 

tłumaczyć w kategoriach ludzkich zasług czy też nagród i kar. Nie zamierzał więc wcale 

tworzyć jakiejś teodycei. Był przez całe życie zacnym człowiekiem, a Bóg przecież o 

tym wiedział. Jego nieszczęścia nie mogły więc być rodzajem odpłaty za jakieś 

występki. Hiob cierpi wprawdzie zupełnie bez żadnej racji, lecz ufa Bogu, godząc się z 

tym, że to On jest źródłem mądrości, choć Jego drogi są niepojęte688. 

„Problem” Hioba próbuje też wyjaśnić polska poetka Anna Kamieńska, gdy 

pisze: „Bóg chciał pokazać Hiobowi, że to wszystko, co uważał on za swoje dobro i 

bogactwo, jest właściwie niczym. Może być zabrane i zwrócone. Dojrzały Hiob już to 

rozumie i kieruje się już tylko ku Bogu…Dokonała się przemiana wartości…Hiob 

                                                           
686 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona..., s. 174. 
687 Zob. S. Weil, Miłość Boga i niedola, tł. K. Konarska-Łosiowa [w:] taż, Dzieła, Poznań 2004, s. 628-632.  
688 L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 14. 
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odchodzi nawet od pragnień, przekracza je, idąc ku samemu Bogu”689. Według tej poetki 

historia Hioba pokazuje zbawczą moc cierpienia, stanowiąc prefigurację ukrzyżowania 

a następnie zmartwychwstania Jezusa; „człowiek pyta o sens zła i cierpienia. Człowiek 

jest Hiobem. Ludzkość jest Hiobem. Jest wielka prawda w tym, że cierpienie i zło 

stawiają nas wobec Boga690.  

W historii Hioba nie powinno się również pomijać jej wcale nie tak szczęśliwego 

zakończenia. Historia ta zdaje się kończyć bardzo optymistycznie, skoro przywrócono 

mu przeszłe życie i wynagrodzono krzywdy. Czy jednak naprawdę można odczuwać 

szczęście i radość z nowej rodziny, nowych przyjaciół, odzyskanego zdrowia, kiedy 

wspomnienia wypełniają świadomość o tym, co się straciło691. Samo sedno tego 

niepokoju wyraża Tadeusz Żychiewicz: „Można komuś połamać stół albo krzesło, a 

potem zwrócić w dwójnasób i nie stanie się nic…Lecz żadna nowa kobieta nie będzie 

nigdy tą, z którą Hiob wchodził w życie, a która w obrzydzeniu i lekceważeniu rzuciła 

go, chociaż kochał ją Hiob. A żadne nowe dziecko, choćby najpiękniejsze i najlepsze, 

nie będzie podobne tym (choćby i nie najlepszym), które zginęły, przygniecione 

węgłami walącego się domu”692.  

Pochylając się nad cierpieniem Hioba wcześniej czy później każdy z nas 

odnajduje w niej opowieść o swoim dramacie, o swoich pretensjach względem Boga, o 

próbach ułożenia z nim, pomimo niezrozumiałego cierpienia, dobrych relacji. Nie 

sposób mówić tu jednak o jakiś prostych procesach i możliwych do wytyczenia drogach 

i rozwiązaniach. Będzie ich bowiem tyle, ile naszych ludzkich krzyży. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
689 A. Kamieńska, Notatnik. 1973-1979, Poznań 1987, s. 24-25. 
690 Zob. Tamże, s. 21. 
691 Zob. A. Kołwzan, Przecierpieć szczęście. Cierpienie w cyklu Drugie Szczęście Hioba Anny Kamieńskiej [w:] 

Lęk, ból, cierpienie. Analizy i interpretacje, red. G. Różańska, Pruszcz Gdański – Słupsk 2015, s. 29. 
692 T. Żychiewicz, Sługa Boży Hiob [w:] tenże, Stare przymierze: Kohelet, Hiob, Syracydes, Kraków 1986, s. 413. 
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III 

DROGI TRANSCENDENCJI CIERPIENIA 

 

 Każdy człowiek wcześniej czy później napotyka w swoim życiu na sytuacje 

graniczne, pełne cierpienia, z których zdaje się nie być już żadnych dróg wyjścia. 

Dramat cierpienia jest wówczas tak porażający, że czuje się całkowicie ogarnięty 

ciemnością beznadziejności. W takich właśnie momentach pojawia się pytanie o to czy 

granice człowieczeństwa i ludziej natury wyznacza jego biologiczność, czy też istnieje 

przestrzeń duchowości, dzięki której osoba może transcendować cierpienie.  Do tego 

właśnie wymiaru, w proponowanej przez siebie logoterapii, odwoływał się V. Frankl, 

twórca systemu myślowego wnikliwie analizującego nie tylko ludzkie cierpienie, ale 

przede wszystkim drogi przekraczania jego dramatyczności. Drogę do wychodzenia 

człowieka poza ograniczenia wynikające z jego natury, nie tylko u Frankla, wyznacza 

osobie aksjologiczny kontekst jej egzystencji. W przestrzeni świata wartości cierpienie 

uzyskuje bowiem konotację nieznaną w pozaludzkiej rzeczywistości. Mierząc się z 

cierpieniem i w pewnym sensie akceptując je człowiek uzyskuje szansę wkroczenia na 

drogę rozwoju swojej osobowości. Nie może zaś być mowy o dojrzałości osobowej 

człowieka, jeśli nie stara się on przekraczać poprzez miłość swojego egoizmu, otaczając 

wsparciem cierpiących bliźnich. Skoro każdy człowiek, bez względu na to, czy chce to 

przyjąć do wiadomości, czy też nie, pozostaje homo patiens, to czymś oczywistym staje 

się przypisanie cierpieniu wymiaru społecznego, wspólnotowego. Od zarania ludzkości 

człowiek próbuje tłumaczyć daramat dotykającego go cierpienia w przestrzeni wiary i 

odniesienia do Boga. Nawet jeśli w ponowoczesności religijna droga nadawania sensu 

cierpieniu zdaje się być nierzadko kontestowana, to wciąż jednak dla większość ludzi, 

właściwie jest tą drogą jedyną. Tylko w przestrzeni wiary, przypisującej człowiekowi 

eschatologicznie nadzieje, homo patiens odnajduje bowiem wyjście poza horyzont 

śmierci, zdającej się przekreślać sens jego egzystencji.    
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3.1. 

TRANSCENDENTNY WYMIAR LUDZKIEJ NATURY 

 

Niezmiennie nurtujące człowieka i wiecznie otwarte, również w świecie   

ponowoczesnym, pozostaje pytanie o istotę jego ludzkiej natury. Spory czy też 

kontrowersje w obszarze tego pytania dotyczą w pierwszym rzędzie tego, czy istnieje 

jakaś istotowa a nie jedynie ilościowa specyfika człowieka względem świata przyrody. 

Tak jak starano się to pokazać w pierwszym rozdziale tej rozprawy, w ostatnich wiekach 

narastać zdaje się przekonanie, że człowieka nie sposób rozpatrywać inaczej niż jako 

część przyrody. Ewidentnym dowodem na poparcie tej tezy ma być, oparta na 

naukowych dowodach, taka sama jak innych istot geneza człowieka, jego nacechowane 

podatnością na uszkodzenie bytowanie, a przede wszystkim nieuchronny i  naturalny 

kres w postaci śmierci. Nie brak jednak również opinii, płynących także z obszaru nauk 

ścisłych, iż nie wystarczy wziąć pod uwagę mechanizmu biochemicznego ułożenia 

niezorganizowanego zbioru cząstek w spójną całość czy też rozszyfrowanie w 

znacznym nawet stopniu genomu człowieka693. W samo sedno „problemu” jaki zdaje 

się stwarzać człowiek, trafia opinia Kennana Malika: „istoty ludzkie są zupełnie 

niepodobne do żadnego innego organizmu w świecie przyrody”694. Ogromny skok jaki 

dokonał się przy przejściu świata abiotycznego  do biotycznego tłumaczyć trzeba, jak 

uważa S. Zięba, nie tylko poprzez informację biologiczną ale i antropologiczną. Genom 

ma wprawdzie olbrzymi wpływ, ale o sposobie rozwoju organizmu decyduje jeszcze 

wiele innych czynników, które nazwać można epigenetycznymi, wykraczającymi poza 

strukturę genetyczną695. Człowiek  nosi w sobie świat odmienny od zmysłowego i nie 

ma płynnego przejścia z jednego do drugiego. Wprawdzie zwierzęta kierują się 

zmysłami, sprytem, podejmują celowe działania, bytują we wspólnotach, lecz nie 

posiadając typowego dla człowieka wnętrza, nie tworzą kultury. Tylko człowiek posiada 

                                                           
693 S. Zięba, Człowiek stał się człowiekiem…, s. 45.  
694 Zob. K. Malik, Man, Beast, and Zombie: What Science Can and Cannot Tell Us about Human Nature, London 

2000, s. 58. 
695 Zaistnienie informacji antropologicznej wciąż wymaga wyjaśnienia. Nie wiadomo czy dokonało się stopniowe 

czy też nagłe, czy w rozwoju człowieka ważniejszą rolę odgrywają procesy stopniowe czy radykalne. Żadne inne 

stworzenie, poza człowiekiem, nie potrafi obrazować w swym umyśle świata zewnętrznego w celach oferujących 

znaczenie. Żadne nie zdobyło wyjątkowej umiejętności życia świadomego. Świadomość daje możliwość 

abstrahowania, myślenia symbolicznego i komunikowania się z innymi. Wciąż nie wiemy jakie tajemnice posiadła 

przyroda, aby stworzyć świadomość. Zob. S. Zięba, Człowiek stał się człowiekiem…, s. 59. 
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poczucie istnienia jaźni, odrębnej od empirii i wciąż wymykającej się naszemu 

poznaniu696. Życia człowieka, pisze Marcel, nie można sprowadzać do ogółu takich 

funkcji, jak oddychanie czy odżywianie, choć je oczywiście zakłada. Dlatego np. 

więzień, który nie widzi kresu swojej niedoli, bez żadnej przesady może powiedzieć, że 

tego rodzaju egzystencja nie jest dla niego życiem697. Pomimo tego, że cały świat 

materialny pozostaje nośnikiem ‘wartości’, będąc choćby z punktu widzenia religii, w 

tym i chrześcijaństwa, realizacją zamysłu Stwórcy”698, to ludzka osoba, poprzez swoją 

rozumność i wolność wyraźnie ją transcenduje. Pojęcie osoby właśnie stanowi duchowy 

fundament chrześcijańskiej Europy, gdyż Grecy głosząc wzniosłą ideę psyche nie 

stworzyli takiego całościowego rozumienia człowieka699. Z perspektywy personalizmu 

człowiek jest istotą bytowo zróżnicowaną, stanowiącą korelat elementów materialnych 

(ciało) i pozamaterialnych (dusza). Rodzi się jako osoba i jest nią zawsze, a dopiero 

poprzez realizowanie wartości: dobra, prawdy, miłości, aktualizuje swoją osobową 

potencjalność700. Aktualizowanie to stanowi oczywiście ogromne wyzwanie, gdyż jak 

trafnie pointuje Władysław Stróżewski, „człowiek jest jedynym w świecie istnieniem, 

któremu nie wystarcza czasu, aby nauczyć się żyć701. Osoba może bowiem rozwijać 

się, jak pisze Maritain, w kierunku opanowania i niezależności, właściwych duchowi, 

ale też i w kierunku jednostkowości, poddania się skłonnościom, które są w nim obecne 

z racji materii i dziedziczności702. Osoba nie jest przy tym jakąś samotną monadą , gdyż 

ontycznie staje się sobą i jako taka funkcjonuje, dopiero przez różnorakie odniesienia 

do innych osób. Integralna antropologia uwzględnia relację dialogiczną jako początek 

ludzkiego istnienia i jako właściwe człowiekowi środowisko703. Osoba żyje zawsze 

w relacji, a poprzez miłość przekracza siebie i swój egoizm.  W przekraczaniu tym 

widzieć trzeba samo centrum osobowego życia. Z transgresyjności osobowej natury 

                                                           
696 Zob. M. Hollis, Filozofia, tł. A. Walkowski, Kraków 1998, s. 8-9. 
697 Zob. G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 106-107. 
698 Zob. M. Heller, Stworzenie a ewolucja, „Communio” 4 (1982), s. 61-62. 
699 Zob. A. Scola, G. Reale, Dialog o wartości człowieka, tłum. E. I. Zieliński, Warszawa 2009, s. 51-59; M. 

Kowalczyk, Ku historiologii personalistycznej, „Teologia w Polsce” 1 (2007), s. 79-86. 
700 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 54. 
701 Zob. W. Stróżewski, O stawaniu się człowiekiem (kilka myśli niedokończonych) [w:] Człowiek – wychowanie – 

kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 56. 
702 Zob. J. Maritain, Humanizm integralny, Warszawa 1981, s. 31. 
703 Zob. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010, s. 120; T. Kobierzycki, 

Filozofia osobowości. Od antycznej teorii duszy do współczesnej teorii osoby, Warszawa 2001, s. 269; H. Kiereś, 

Osoba i społeczność, Lublin 2013, s. 183; M. Pokrywka, Osoba, uczestnictwo, wspólnota, Lublin 2000, s. 75. 
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płynie wezwanie do rozwoju, starań o to, aby być lepszym704. Dociekając istoty tej 

transgresyjności dojść należy do wniosku, że człowiek jest bytem nieukończonym i 

skończonym, ale mającym tego świadomość. Niedokończoność ta, choć jest brakiem, 

oznacza także otwarcie na immanentnie zaznaczającą się w nim transcendencję705.  

O ile zwierzęta cechuje tylko inercyjne trwanie, skoncentrowane na konsumpcji 

i przetrwaniu, to człowiek żyjąc na podłożu Przyrody i w jej obrębie, może czy też raczej 

musi przekraczać jej granice. W tym tak tragicznym w istocie losie, pisze Ingarden, 

„przejawia się jego prawdziwa istota: jego genialność i skończoność jego bytu”706. 

Niejako już sama natura człowieka stanowi dla niego wyzwanie. Żyje bowiem w pewien 

sposób na przecięciu się dwóch światów: zewnętrznego i wewnętrznego, jako istota 

cielesna i duchowa zarazem. Jest częścią porządku przyrody, ale i poza nim. Bardzo 

szeroko referuje ten temat Schopenhauer, zwracający uwagę na to, że zwierzęta są o 

wiele bardziej niż my usatysfakcjonowane samym istnieniem. Roślina stapia się z nim 

w zupełności, człowiek zależnie od stopnia swej tępoty. Odpowiednio do tego, życie 

zwierząt zawiera mniej cierpienia, ale i mniej radości, niż życie ludzkie. Polega to 

głównie na tym, iż pozostaje ono z jednej strony wolne od troski i obawy wraz z 

właściwą im udręką, z drugiej zaś jest wyzbyte właściwej nadziei, i stąd nie uczestniczy 

w owej myślowej antycypacji radosnej przyszłości, wraz z towarzyszącą jej, przydaną 

przez wyobraźnię upajającą fantasmagorią, tym źródłem naszych najczęstszych i 

najżywszych radości i rozkoszy. Dostosowując się do zmiennych warunków zwierzęta 

zmieniają się (autoplastycznie), a nie zmieniają swego środowiska, jak robi to człowiek 

(alloplastycznie). Wnikając z niezwykłą szczegółowością w tę kwestię, Schopenhauer 

zwraca uwagę na to, że zwierzęciu brakuje, wraz z refleksją, kondensatora radości i 

cierpień, które nie mogą się gromadzić, jak dzieje się to, z pomocą wspomnień i 

przewidywań, u człowieka. U zwierzęcia pozostaje jedynie cierpienie teraźniejsze, które 

nawet jakby się powtarzało niezliczoną ilość razy, zawsze będzie jawiło się jak za 

pierwszym razem, i nie daje się zsumować. Z tego bierze się, godna pozazdroszczenia 

beztroska i pogoda ducha zwierząt. W przypadku refleksyjnego człowieka, wzmożone 

                                                           
704 Zob. B. Gacka, Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Warszawa 2010, s. 25-36, 124-

126; S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 2005, s. 200. 
705Zob. S. Chrost, Homo capax Dei jako ideał wychowania, Kraków 2013, s. 155. 
706 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 17-18. 
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doznanie szczęścia i nieszczęścia, łączące go ze światem zwierząt, prowadzić może do 

zabójczego zachwycenia nawet czy też desperackiego samobójstwa707. W miejsce 

całkowitej identyfikacji z popędami, typowej dla zwierząt, człowiek jest jednak stanie, 

pisze Frankl, zdystansować się od nich. Zwierzę nie ma popędów, lecz po prostu „jest” 

nimi, nie zna żadnych antagonizmów, żyjąc stale w stanie psychofizycznego 

paralelizmu. Człowiek zaś dopiero wtedy zaczyna być człowiekiem, gdy jest w stanie 

sprzeciwić się swojemu organizmowi psychofizycznemu708. Doświadczenia najwyżej 

nawet stojących zwierząt, zwłaszcza dzikich, żyjących w naturze, całkowicie lub prawie 

całkowicie ograniczają się do chwili obecnej. Cierpienie nie odgrywa w ich przeżyciach 

szczególnej roli, a życie ich dalekie jest od nieustannego lęku, bardzo czynne i wręcz 

radosne709. Zwierzęta nie wypatrują nadchodzącej śmierci, nie zastanawiają się również 

na tym, czy po śmierci coś jeszcze ich czeka710. Dramatu cierpień dotykających zwierząt 

nie sposób kwestionować, lecz nie ma w nich „miejsca” na aktywne ustosunkowanie się 

względem tego zła. Cierpienie w sensie przykrości pojawia się dopiero wtedy, gdy jest 

się świadomym jakiegoś zagrożenia. Uczucie bólu staje się faktem dopiero dzięki 

wrażeniom, wyobrażeniom, i pamięci. Zwierzęta doznają bólu dysponując podobnymi 

nam zmysłami, lecz nie mając ludzkiej świadomości, inaczej odbierają wrażenia, a więc 

i inaczej odczuwają ból711. Swoistością cierpienia człowieka jest samowiedza o jego 

zaistnieniu, a przede wszystkim pytanie o jego sens. Zwierzę spędza swoje dni, nie 

podejrzewając nawet, że jest śmiertelne, troszczy się więc tylko o to, co mu niezbędne 

w danej chwili. Nie zadaje sobie pytania po co istnieje świat, nie rozmyśla nad tym 

dlaczego świat jest taki, jaki jest i co się dzieje z tym, co znikło już z oblicza ziemi712. 

To rozejście się świata ludzkiego i zwierzęcego genialnie pointuje G. Marcel: „leżący 

pies uświadamia nam dosadnie, że „czym innym jest żyć, a czym innym istnieć”713. 

Również E. Fromm dochodzi do wniosku, że człowiek wyłania się w pewnym 

momencie procesu ewolucji z nowymi zdolnościami, różniącymi go od zwierzęcia. Ma 

świadomość siebie jako odrębnej jednostki, zdolność do zapamiętywania przeszłości, 

                                                           
707 Zob. A. Schopenhauer, Metafizyka życia i śmierci…, s. 56-59. 
708 Zob. HP, s. 277. 
709 Zob. E. Mascall, Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, Warszawa 1964, s. 52. 
710 Zob. M. Hollis, Filozofia…, s. 8-9. 
711 Zob. J. Sieroń, Problem cierpienia…, s. 109-110. 
712 Zob. R. Osak, Wartość życia a logika śmierci w świetle starości [w:] Człowiek chory i umierający…, s. 72. 
713 Zob. G. Marcel, Być i mieć…, s. 96. 
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zdolność wyobrażania przyszłości oraz zdolność do symbolicznego denotowania 

przedmiotów i czynów. Jest najbardziej bezradny ze wszystkich zwierząt, ale ta słabość 

biologiczna stanowi właśnie podstawę jego siły, pierwszorzędną motywację do 

rozwinięcia cech specyficznie ludzkich. Wyłonienie się właściwości ludzkich uczyniło 

człowieka „anomalią” w świecie zwierzęcym. Pozostał on częścią natury, podlega jej 

fizycznym prawom, których nie może zmienić, a jednocześnie przekracza jej ramy. 

Świadomy siebie samego, dostrzega swą bezsiłę i ograniczoność swojej egzystencji. 

Potrafi wyobrazić sobie kres swojej wędrówki -  śmierć. Nigdy nie uwolni się od tej 

dychotomii swojej egzystencji. Człowiek nie potrafi pozbyć się rozumu, choćby nawet 

tego pragnął. Pozostając błogosławieństwem jest on też jego przekleństwem714. Dzięki 

zdolnościom poznawczym, konstatuje Schopenhauer, życie człowieka naznaczone jest 

większym bólem niż w przypadku zwierząt715. Cierpienie dotyka go głębiej, zauważa B. 

Pascal, ale wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę716.  

Swoistością ludzkiego cierpienia jest samowiedza w tej kwestii i stawianie pytań, 

które tylko człowiek w świecie przyrody ma możliwość, ale i obowiązek stawiać. 

Jedynie on w całym kosmosie zdaje sobie sprawę ze przemijalności. Nawet jeśli jest to 

doświadczenie traumatyczne, to zarazem tak ludzkie, że nie można go unikać, jeśli chce 

się naprawdę być człowiekiem717. Dobrze charakter tej powinności opisuje H. 

Elzenberg. W kontekście krytyki przedwojennego pacyfizmu, który uznał za naiwną, 

choć szlachetną chęć oszczędzenia cierpień bliźniemu, stara się wykazać, że cierpienie 

jest niewątpliwym złem, ale złem największym jest tylko dla zwierząt; „mieć 

zmiażdżoną łapę, stracić potomstwo, być pożartym lub zastrzelonym, to jest katastrofa 

katastrof dla kota, dla psa, dla zająca. Takie sprawy lub podobne czynić złem 

ostatecznym człowieka, uważać, że nie ma rzeczy tak wielkiej, która by je równoważyła 

i dla której by się w ogólnym bilansie opłaciła nadwyżka cierpienia, to traktowanie 

człowieka na równi z kotem, psem czy zającem”718.  

                                                           
714 Zob. E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Warszawa 2005, tł. R. Saciuk, s. 45-47.  
715 Zob. A. Schopenhauer, Uzupełniające uwagi do nauki o cierpieniu świata [w:] O samobójstwie i inne pisma 

pomniejsze, wybrał, przełożył, wstępem opatrzył G. Sowiński, Kraków 2000, s. 80. 
716 Zob. B. Pascal, Myśli…, s. 65-69. 
717 Zob. M. Czachorowski, Cierpienie…, s. 189. 
718 H. Elzenberg, Próby kontaktu, Kraków 1966, s. 197. 
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Jeśli można mówić o ontologicznej przeciwwadze cierpienia i śmierci, to nie 

może nią być ani samo życie, tak skłonne do paktowania z tym, co je niszczy, ani 

obiektywna prawda, która pozostaje poniżej egzystencjalnego. Przeciwwaga ta może 

znajdować się tylko w pozytywnym używaniu wolności, która staje się przystąpieniem, 

to znaczy miłością. Śmierć nie jest jednak wtedy równoważona, lecz przekroczona. 

Właściwością tego aktu transcendencji jest ukierunkowanie, wymaganie, a wreszcie 

wezwanie719.  Ten wymóg transcendencji, jak konstatuje Marcel, przejawia się jako 

niezadowolenie, którego źródła mogą być jednak bardzo różne: całkiem niskie i 

pospolite, inne zaś wysoko duchowe. Wszystkie mają one jednak wspólną cechę – 

zrośnięte są z faktem posiadania pewnej mocy, która w gruncie rzeczy do mnie nie 

należy, która dokładnie mówiąc, nie jest mną. Niezadowolenie dotyczy więc braku 

czegoś, co jest wobec mnie zewnętrzne w ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż mogę 

to wchłaniać i w ten sposób czynić własnym. Dopiero tworzenie daje możliwość 

prawdziwej transcendencji. W przypadku metafizycznie rozumianej transcendencji ma 

miejsce wewnętrzne przekształcenie, które dokonać może się tylko na gruncie osobistej 

relacji. Marcel odwołuje się tu do przykładu męża, który na początku cenił żonę ze 

względu na samego siebie, jej walory zmysłowe, bezpłatną pomoc domową. Ostatecznie 

odkrył jednak, iż ma ona swoją własną wartość i zaczął ją traktować jako kogoś 

istniejącego w sobie. Gotów był nawet zrezygnować z tego względu z czegoś, co 

wcześniej miało dla niego niepodważalne znaczenie. Transcendencja wskazuje więc na 

odmienność, a nawet absolutną odmienność720.  

  Również Karl Jaspers nie mając wątpliwości, co do tego, że człowiek ze swojej 

natury jest istotą tragiczną, w której los wpisuje się cierpienie721, wyraża pewność, co 

do tego, że może on poprzez wiarę zapanować nad cierpieniem, próbując odkodować 

szyfry Transcendencji722. W sytuacjach granicznych nie może cofać się przed 

uświadomieniem ich sobie, nie może przyjąć postawy doraźnie łagodzącej związany 

z nimi niepokój723. Dopiero świadomie przeżywając sytuacje graniczne, odnajdując 

Transcendencję, naprawdę urzeczywistnia swój byt osobowy, dokonując skoku od 

                                                           
719 Zob. G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania…, s. 186-189. 
720 Zob. G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 65-73. 
721 Zob. K. Jaspers, O tragiczności…, s. 375. 
722 Zob. J. Krakowiak, Absurd. Pytanie o sens ludzkiej egzystencji, Warszawa 2010, s. 12. 
723 Zob. R. Radziński, Jaspers…, s. 187-195. 
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siebie, ku sobie. Poprzez transcendowanie cierpienia zyskuje ono sens niepojęty, 

ponieważ zanurzone zostaje w Absolucie724. Do tych, jak się wydaje, werbalnie bliskich 

chrześcijaństwu rozważań, interesujący komentarz dodaje L. Kołakowski. Odnosząc się 

do stwierdzeń Jaspersa, że nie ma Egzystencji bez Transcendencji, sądzi on bowiem, że 

konsekwencją tej tezy jest uznanie, że ludzie doświadczający nieredukowalnej wolności 

wcale jej nie doświadczają bądź też żyją w złej wierze. Są bowiem nieczuli na siłę 

przyciągania Transcendencji. Według Kołakowskiego Jaspers przeprowadził krytykę 

objawienia i pozytywnej teologii w osnowie oświeceniowej, a jej inspiracji szukać 

można u Kanta, a ściślej mówiąc, w jego idei godności ludzkiej w humanistycznym 

ujęciu człowieka jako bytu otwartego, niedokonanego. Znaleźć można u Jaspersa 

odpowiedniki wielu fundamentalnych symboli wiary chrześcijańskiej, które są jednak 

tak przetworzone, że trudno rozpoznać w nich chrześcijańskość. Są tu więc takie 

symbole, jak: Bóg – Transcendencja; dusza – Egzystencja; objawienie – szyfry; to, co 

diabelskie – pasja nocy; doświadczenie mistyczne – momenty wieczności w czasie; 

chrześcijańska miłość bliźniego – komunikacja egzystencjalna. To, co jest na tej liście 

zupełnie nieobecne, to symbole i pojęcia, bez których właściwie nie ma sensu mówić o 

chrześcijaństwie. Brak tu więc, stwierdza Kołakowski rozróżnienia sacrum i profanum, 

nie ma też Łaski Bożej i miłości Boga do ludzi, nie ma też pośrednika (Zbawiciela). Nie 

ma też mowy o jakimś ostatecznym pojednaniu. Symbole te są dla Jaspersa ważne. 

Należy traktować je bardzo na serio jako wysiłek poprzez który ludzie wyrażają 

odniesienia do Transcendencji. Nie są to jednak prawdy, lecz szyfry (mity), które nie 

niosą ze sobą wiedzy. Jaspers zdaje się, według Kołakowskiego potwierdzać, że w 

istocie trzecia droga między racjonalizmem a wiarą objawioną nie istnieje. Doskonale 

wyraził on zarówno paraliż Oświecenia, jak i chrześcijaństwa. Przeciwko Oświeceniu 

podkreślił niesamozrozumiałość empirycznie dostępnego świata. Z kolei przeciw 

chrześcijaństwu chciał pokazać, że niesamozrozumiałość świata nie da się utrwalić jako 

wspólna własność całej ludzkości. Nie jest ono w stanie być uniwersalnie ważną 

zdobyczą i obszarem komunikacji. Diagnozując tę dwuznaczność naszej cywilizacji 

Jaspers w istocie diagnozuje obustronną blokadę chrześcijaństwa i tradycji Oświecenia. 

Co chyba jednak najważniejsze, nie zaoferował on na to żadnego lekarstwa. Jak 

                                                           
724 Zob. K. Jaspers, O tragiczności…, s. 215. 
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podsumowuje ten stan rzeczy Kołakowski, być może jednak rolą i powołaniem 

filozofów nie jest wcale uleczać kryzysy, lecz je tylko ujawniać725.  

Do podobnej konkluzji o bezradności czy też nieporadności rozumu względem 

cierpienia czy Boga, wychodząc z innych przesłanek, dochodzi Jan Paweł II. Zwraca on 

więc uwagę na to, że w doświadczeniu cierpieniu człowiek zostaje wręcz „skazany” na 

to, ażeby przerastał samego siebie, i zostaje do tego w tajemniczy sposób wezwany726. 

Jako dramatyczne doświadczenie cierpienie w największym zarazem stopniu wzywa 

człowieka do transcendencji, pozwalającej mu przekraczać granice bytu empirycznego, 

przełamywać w tym obszarze dręczący go lęk egzystencjalny727. Cierpienie zmusza go, 

konstatuje Kierkegaard, do lepszego poznania siebie i szukania sił transcendentnych, 

„do szukania bogów i sił nadludzkich, które mogłyby go wyzwolić z cierpienia. Szuka 

światów doskonalszych, gdzie nie ma cierpień, szuka raju poza grobami czy też dróg 

powrotu do raju utraconego”728. 

Zdolność do przekraczania niedogodności związanych z trudnymi sytuacjami w 

życiu jednostki określić można mianem transcendencji. Nie jest ona niczym innym niż 

zaangażowaniem podmiotu, które można nazwać „aktywność noetyczną”729. Zwracając 

uwagę na to, że ludzka natura cechuje się otwartością na transcendencję filozofowie ten 

fenomen nazywają istnieniem w człowieku części, która pragnie wrócić do całości730. 

Przypisana człowiekowi zdolność myślenia o tym powrocie i podjęcia go stanowi bez 

wątpienia centralny punkt jego zmagań się z cierpieniem. Nawet swego rodzaju 

umiłowanie cierpienia i uznanie go za siłę twórczą nie ma żadnego sensu samo w sobie, 

gdyż tak i tak cierpienie pozostaje tu nieszczęściem. Dopiero poprzez zdolność do 

transcendencji człowiek jest w stanie przekroczyć ograniczenia narzucone mu przez 

cierpienie. Bez otwartości na to, co „wysoko”, pozostaje on bytem zanurzonym 

radykalnie w przygodności i zmuszonym do życia w świecie, w którym brak 

jakiejkolwiek realnej nadziei. 

                                                           
725 Zob. L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 43-53. 
726 Zob. SD 2. 
727 Zob. M. Smoliński, Samotność jako wartość antropologiczna w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły (Jana 

Pawła) [w:] Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II…, s. 125-126. 
728 S. Kierkegaard, Albo – albo, Warszawa 1982, s. 19. 
729 Zob. K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości, Lublin 1994, s. 103-104. 
730 Zob.  I. Niewiadomska, G. Kwiatkowska, Osamotnienie jako źródło cierpienia [w:] Cierpienie między sensem 

a bezsensem…., s. 251. 
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3.2. 

LOGOTERAPIA VICTORA FRANKLA 

Viktor Emanuel Frankl wydaje się być tym myślicielem współczesnym, który 

wyjątkowo wielowymiarowo i sugestywnie zarazem odniósł się do ludzkiego cierpienia. 

Z faktu jego realności i powszechności wyprowadził najważniejszy, jak sam uznał 

wniosek: „Postawiony nad przepaścią człowiek spogląda w otchłań na jej dnie dostrzega 

tragiczną strukturę bytu ludzkiego. Tam w głębi objawia mu się prawda, że być ludzki 

jest ostatecznie cierpieniem i, że istotnym przeznaczeniem człowieka jest cierpieć: być 

„homo patiens”731. Analizując tak realistycznie ten najbardziej dramatyczny wymiar 

ludzkiej egzystencji Frankl uniknął jednak, co najważniejsze, tak częstego dziś w tym 

obszarze pesymizmu i nihilizmu. Nie negując cierpienia i nie pozostawiając wątpliwości 

odnośnie bolesnej ułomności natury człowieka eksponował bowiem transcendentny jej 

wymiar i sens. W swojej inspirującej refleksji nad cierpiącym człowiekiem Frankl 

zsyntetyzował swoje doświadczenia psychologa, filozofa, ale może przede wszystkim 

więźnia obozu koncentracyjnego, gdzie tysiące ludzi egzystowało, cierpiało, i 

zazwyczaj szybko umierało w skrajnie dramatycznych warunkach. Z więźniów opadał 

tam, jak wspomina, w książce Psycholog w obozie koncentracyjnym, cały cywilizacyjny 

„sztafaż”, ukazując całą prawdę o ich osobowości732. Ktoś kto nie był w obozie 

koncentracyjnym, nie może też zrozumieć i tego, pisze Frankl, że właśnie w takich 

okolicznościach rozpalały się gorące filozoficzne dyskusje. Tymczasem nie powinno się 

temu dziwić, gdyż stoi za tym duchowa tendencja samozachowawcza. W skrajnych 

okolicznościach głód duchowy nie jest wcale mniejszy niż głód chleba materialnego733. 

Swoje doświadczenia cierpienia w obozie streścił następująco: „Dla człowieka 

wracającego do domu doświadczeniem będącym ukoronowaniem wszystkiego jest to 

cudowne uczucie, że po tym, co wycierpiał, nie ma już nic, czego by musiał się bać – z 

wyjątkiem Boga”734. Warto też w tym miejscu podkreślić, że po zakończeniu wojny 

myśliciel ten, zdruzgotany swoim cierpieniem i unicestwieniem niemal całej rodziny, 

odrzucał jako jeden z pierwszych tzw. „odpowiedzialność zbiorową”, przeciwstawiając 

                                                           
731 Zob. HP, s. 77. 
732 Zob. V. Frankl, Psycholog w obozie koncentracyjnym, tł. S. Górska, Warszawa 1962, s. 5-11. 
733 Zob. HP, s. 83. 
734 V. Frankl, Search for Meaning, Nowy York 1963, s. 148. 
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jej koncepcję odpowiedzialności indywidualnej735. Doszedł bowiem do wniosku, że 

wprawdzie człowiek był zdolny budować krematoria, w których palił ludzi, ale i był też 

zdolny wchodzić do tych krematoriów z podniesioną głową recytując Schema Izrael, 

żydowską modlitwę o śmierć, lub chrześcijańskie Ojcze nasz736.   

Przełomem w podejściu do cierpienia, również tego doświadczanego przez 

więźniów obozów koncentracyjnych miała być zaproponowana przez Frankla 

logoterapia, odrzucająca deterministyczną wizję człowieka. Preferując w jej ramach 

pełny obraz istoty ludzkiej oraz wskazując na głęboki sens cierpienia, starał się on 

przeciwstawić deformującym je faktorom, na gruncie teoretycznym i w praktyce 

psychoterapeutycznej737. Pomimo doświadczeń obozowych, a wręcz ze względu na nie, 

Frankl określa człowieka „jako istotę, która stale uwalnia się od tego, co ją determinuje 

[…], a więc jako istotę, która to zdeterminowanie przekracza, przezwyciężając je albo 

na nowo kształtując, ale też mu się poddając”738. Za ideowe konstrukty konstytuujące 

redukcyjną wizję człowieka oraz sensu jego egzystencji, a zwłaszcza cierpienia, uznaje 

on trzy rozpowszechnione w XX wieku typy determinizmu: biologizm, psychologizm i 

socjologizm, określając je łącznie poprzez pojęcie „nihilizmu”739. Punktem wyjścia jego 

filozofii jest silna krytyka wspomnianych „izmów”, zawężających postrzeganie świata 

do jednej warstwy bytu — cielesnego, psychologicznego bądź społecznego. Wprawdzie 

każde z tych ujęć przedstawia pewną prawdę o człowieku, lecz nie jego całościowy 

obraz. Pomijany jest tu ten aspekt bytu, w którym pojawia się intencjonalność, dążenie 

do sensu i wartości, czyli byt duchowy. Czymś typowym jest tu generalizowanie 

somatycznej sfery człowieka. Postrzega się go, nie inaczej niż  inne istoty żywe, jako 

swego rodzaju automat kierowany procesami fizykochemicznymi, zachodzącymi w 

organizmie. Antropologia staje się tu jedynie częścią zoologii, a więc nauką o pewnym 

gatunku ssaków. Jako automat, choć kierowany aparatem psychicznym, człowieka 

pojmuje się także w psychologizmie. Funkcjonowanie jednostki a także jej zachowania 

                                                           
735 Zob. Z. Formella, Życie jako zadanie. Viktor Emil Frankl w setną rocznicę urodzin, „Seminare” 23 (2006), s. 

393. 
736 Zob. V. Frankl, In memoriam, „Wiener klinischeWochenschrift” 61 (1949), s. 226. 
737 Zob. K. Popielski, M. Wolicki, Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej 

aplikacje do teorii osobowości [w:] Człowiek - pytanie otwarte: Studia z logoteorii i logoterapii, red. K. Popielski 

Lublin 1987, s. 101. 
738 V. Frankl, Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej, tł. R. Skrzypczak, Warszawa 

2017, s. 104. 
739 Zob. HP, s. 9. 
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stanowią w tym ujęciu wypadkową w grze determinujących go popędów i napięć, 

zwłaszcza podświadomych. Nie inaczej postrzega byt ludzki socjologizm, gdyż jawi się 

tu on jako element społecznej gry sił i takich też oddziaływań740. W wyniku dokonującej 

się tu redukcji całą złożoną rzeczywistość ludzką rozpatruje się niemal jedynie jako 

produkt zjawisk: fizjologicznych, psychologicznych lub socjologicznych, ignorując 

wymiar duchowy741. Frankl był przekonany, że przełom w kwestii rozumienia cierpienia 

dokona się dopiero wtedy, gdy nie zatrzymamy się nad ludzką cielesnością, lecz 

uwzględnimy także sferę duchową osoby, wyrażającą się w dążeniu do sensu i wartości, 

szczególnie tych absolutnych742. U podstaw tej koncepcji znajdują się określone 

założenia filozoficzne: holizm (człowiek jest całością psychofizyczną); odrzucenie 

naturalizmu ontologicznego związane z tezą, że byty czysto przyrodnicze to tylko część 

rzeczywistości; neutralizm aksjologiczny; negacja fenomenalizmu; antyindukcjonizm; 

realizm epistemologiczny743. Łącząc egzystencjalizm, psychoanalizę i personalizm, w 

oparciu o refleksję antropologiczno-filozoficzną oraz doświadczenie kliniczne Frankl 

dochodzi do zasadniczej konkluzji: w najgłębszym jestestwie homo patiens jest istotą 

poszukującą sensu życia. Posiada wolę sensu, która nie jest popędem czy też potrzebą 

utrzymania homeostazy. Jest rzeczywiście często popychany przez popędy, ale jest też, 

przede wszystkim, pociągany przez sens744. Jako realistyczny obserwator dynamicznych 

ponowoczesnych przemian społeczno-kulturowych oraz preferowanego dziś stylu życia 

Frankl dostrzegał oczywiście problemy żyjących dziś ludzi ze znalezieniem tego sensu. 

Z perspektywy filozoficzno-psychologicznej opisywał szerzące się w społeczeństwie 

zjawisko przerażającej „pustki”, „frustracji” egzystencjalnej, „poczucia bezsensu”, czy 

też „nerwicy neogennej”. Za konsekwencje tej pustki uznał zaś takie fenomeny 

ponowoczesnej rzeczywistości, jak: depresja, agresja, uzależnienia, stany rezygnacji, 

poczucie nudy, beznadziei, utraty sensu życia, a wreszcie ucieczkę w  świat ułudy i 

zapomnienia, przyjemności i nihilizmu745. 

                                                           
740 Zob. HP, s. 57. Por. A. Szulc, W poszukiwaniu utraconego sensu. Człowiek współczesny jako homo patiens, 

„Seminare” 34 (2013), s. 98-99. 
741 Zob. HP, s. 15-16. 
742 Zob. HP, s. 8-13. 
743 Zob. A. Chojniak, Człowiek i sens. Frankla koncepcja autotranscendencji, Poznań 2003, s. 123. 
744 Zob. V. Frankl, Self-transcendence as a human phenomenon, „Journal of Humanistic Psychology” 6 (1996), s. 

100. 
745 Zob. V. Frankl, Psychoterapy and Existentialism, New York 1967, s. 122. Por. M. Wolicki, Logoterapia w 

praktyce pastoralnej, Wrocław 2003, s. 74. 
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Nie zgadzając się z naturalistycznym spojrzeniem na człowieka, generującym 

powyższe zjawiska, Frankl pisze: „Cóż, jeśli o mnie idzie, nie mam ochoty żyć dla 

moich układów reakcji, a jeszcze mniejszą ochotę mam umierać za moje mechanizmy 

obronne”746. Nie odrzucając uznawania człowieka za biologiczny mechanizm, 

sprzeciwił się jednostronnym sformułowaniom, iż nie jest on niczym innym, że nie ma 

w nim żadnej sfery subiektywności747. Próbując rzekomo wszystko w człowieku 

obiektywizować, w perspektywie narzucanej przez naturalizm łatwo dojść można do 

uznawania subiektywności jedynie za nieistotny, „uboczny” produkt procesów 

zasadniczych, obiektywnych. Nieuchronnie musi to prowadzić do degradacji ludzkiej 

autonomii, a ewidentnie ujawnia się to w obszarze stosunku człowieka do wartości748. 

Zrozumienia przez współczesnego człowieka jego rzeczywistego statusu ontycznego,  

według Frankla, nie ułatwia również to, że zmuszony jest on egzystować w sytuacji 

zupełnie antytetycznych propozycji w tym obszarze. Z jednej strony zdaje się on być 

wręcz niczym w wyniku panującego nihilizmu. Z drugiej zaś żyje w atmosferze mocno 

preferowanej dziś antropologii humanistycznej głoszącej przeciwną tezę, iż jest on 

wszystkim749. Tymczasem człowiek jest bytem pośrodku. Nie jest w żadnym wypadku 

bytem boskim, ale nie jest też bynajmniej bytem bez żadnej wartości. 

Konstatacja ta wyznacza spojrzenie Frankla na doświadczane przez człowieka 

cierpienie. Analizując fakt jego powszechności dochodzi on do wniosku, że jeśli 

cokolwiek ma sens, to jest to właśnie cierpienie. Stanowi ono po prostu część naszego 

życia i nie może być w żaden sposób wykorzenione ze sensu, podobnie jak los i śmierć. 

Bez cierpienia i śmierci życie nie byłoby pełne, choć nie oznacza to bynajmniej, że 

posiadają one jakąś wartość samą w sobie750. Jeśli więc ktoś cierpi z powodu choroby, 

której może przeciwdziałać, lecz np. boi się operacji, to staje się eskapistą, który jest 

przeciwieństwem masochisty, chcącego odgrywać rolę bohatera czy też męczennika. 

Tego typu niepotrzebne cierpienie jest dla Frankla cierpieniem całkowicie 

bezsensownym. Z tego też powodu myśliciel ten uznaje za rzecz naturalną bunt 

                                                           
746 V. Frankl, Redukcjonizm, „Więź” 9 (1970), s. 5. 
747 Zob. HP, s. 126-127. 
748 Zob. R. Rudziński, Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa, 

Warszawa 1980, s. 252. 
749 Zob. HP, s. 92, 106. 
750 Zob. V. Frank, Man’s Search for Meaning, Nowy Jork1968, s. 106. 
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człowiek wobec cierpienia, którego tajemnicy nie potrafi zgłębić. Zwraca jednak uwagę 

na to, iż mierzenie się z cierpieniem to nic innego niż rodzaj życiowego egzaminu czy 

też próby. Pozostając experimentum crucis, probierzem wytrzymałości w życiu 

człowieka, cierpienie stanowi też test dla nauki o człowieku. W największym stopniu 

weryfikuje ją bowiem właśnie to jak sprawdza się w wyjaśnianiu sensu cierpienia751. 

Nie będąc zjawiskiem pozytywnym, cierpienie może też mieć w sobie pewien i 

taki potencjał. Frankl pisze o tragicznym optymizmie, przeciwstawnym do tragicznej 

trójcy (ból, wina, śmierć). Dzięki temu optymizmowi można mówić „tak” życiu niemal 

niezależnie od kontekstu wyznaczanego cierpieniem. Życie zachowuje bowiem swój 

potencjalny sens w każdych okolicznościach, nawet najbardziej nieznośnych. Człowiek 

ma bowiem w sobie zdolność do kreatywnego przekuwania negatywnych stron życia na 

coś pozytywnego i konstruktywnego752.  Człowiek cierpiący nie zawsze może wpływać 

na koleje swojego losu, ale ma możliwość zmiany swojego stosunku do cierpienia. 

Cierpienie może mu być przydatne zarówno w jego wewnętrznym dojrzewaniu, jak i 

w nabywaniu empatii, która czyni go zdolnym do rozumienia innych ludzi. Cierpiąc 

może wyrastać ponad siebie, dojrzewać, zdobywać wewnętrzną wolność, mimo 

zewnętrznej zależności. Wraz z tym zaś jak rośnie w nim siła moralna zachodzi pewnego 

rodzaju przemiana materii, „surowca” dawanego” nam przez los753. Ile razy człowiek 

zderzy się z nieuniknionym cierpieniem, tyle razy otrzymuje szansę na to, aby dzielnie 

je znosząc, zaktualizować najwyższą „wartość postawy”754. Domaga się to wyrobienia 

przez człowieka zdolności znoszenia cierpienia, której nikt bynajmniej a’ priori nie 

posiada. Wobec cierpienia każdy jest właściwie bezbronny, nie mając jakiegoś sposobu 

gwarantującego szybkie jego zneutralizowanie. O ile bowiem wszyscy ludzie, czy też 

niemal wszyscy ludzie, posiadają narządy zmysłów czy też jakieś określone talenty, to 

zdolności znoszenia cierpienia każdy musi dopiero nabyć, musi po prostu nauczyć się 

cierpieć. „Gdybym zdolność cierpienia przynosił ze sobą rodząc się, byłaby to 

właściwość charakteru nie nabyta, lecz wrodzona. Tego rodzaju zdolność cierpienia 

                                                           
751 Zob. HP, s. 83-92, 213-219; K. Popielski, Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej [w:] 

Człowiek – pytanie otwarte, red. K. Popielski, Lublin 1987, s. 27–33. 
752 Zob. V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, tł. A. Wolnicka, Warszawa 2013, s. 201. 
753 HP, s. 75-76. 
754 Zob. HP, s. 69-71. Por. C. Barnes, Finding Meaning in Unavoidable Suffering, „The International Forum for 

Logotherapy” 1 (1994), s. 20-26. 
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byłaby czymś w rodzaju apatii, a więc czymś uniemożliwiającym doznawanie cierpień. 

Apatia nie jest przecież niczym innym niż niezdolnością do odczuwania cierpienia. Nie 

daje ona możliwości urzeczywistnienia wartości wynikającej z nastawienia na 

cierpienia i przez cierpienie. Realizowanie wartości wynikających z nastawienia się na 

cierpienie tylko wtedy jest czynem etycznym, gdy wyrasta na gruncie pathosu”755.  

Referując kwestię trwającego całe życie uczenia się właściwej postawy wobec 

cierpienia Frankl sięga po sugestywny przykład jednego ze swoich pacjentów, lekarza, 

który przez rok pozostawał w depresji wywołanej śmiercią żony. Byli oni bardzo 

dobrym małżeństwem i mężczyzna, gdy został sam, nie widział już żadnego sensu 

swego życia. Frankl zapytał więc go o to, jak czułaby się żona, gdyby to ona go przeżyła. 

Ten bez chwili wahania odpowiedział, że na pewno byłaby załamana i cierpiałaby z 

powodu straty męża. Następnie Frankl spytał, czy pacjent wolałby, aby sytuacja się 

odwróciła, i aby to rzeczywiście żona opłakiwała jego śmierć, a nie on jej. „I zaraz staje 

się jasne, że wszystko tak właśnie się złożyło, aby cierpienie, a mianowicie smutek, było 

żonie zaoszczędzone, sam jednak musiał zapłacić za to wysoką cenę własnego smutku, 

własnego cierpienia. W tej samej chwili jego życie i jego cierpienie nagle stały się 

sensowne, zostały «obdarzone sensem»; stały się ofiarą za kogoś, dla kogoś”756. Pytając 

o sens swego nieuchronnego cierpienia i akceptując je, tak jak uczynił to przywołany 

pacjent Frankla, człowiek zyskuje możliwość transcendowania go. Aby cierpienie 

usensownić, wypełnić intencją, trzeba je transcendować. Cierpienie może mieć intencje 

i człowiek może cierpieć sensownie tylko wtedy, gdy cierpi za coś lub za kogoś. Jeśli 

cierpienie ma mieć sens, nie może być jednak celem samym w sobie, bo „w tym samym 

momencie cała gotowość cierpienia i gotowość poświęcania się przemieniłaby się 

masochizm. Cierpienie ma sens tylko wówczas, gdy chodzi „o coś” 757. Nadając ofiarą 

sens cierpieniu przenosi się je „z płaszczyzny tego, co faktyczne, na płaszczyznę tego, 

co egzystencjalne, tym samym zaś przenoszę także siebie samego. Depcząc własne 

cierpienie wznoszę się wyżej, ku górze i naprzód”758. Transcendowanie cierpienie 

                                                           
755 HP, s. 70-71. 
756 HP, s. 75. 
757 HP, s. 80. 
758 HP, s. 85. 
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znaczy tyle, co zajmować postawę wobec swoich bólów, a właściwie w jakiś sposób 

stać „ponad” tymi bólami759. 

Frankl odrzucał koncepcję Frueda, że człowiekiem rządzi jedynie zasada 

przyjemności760, gdyż postrzegał go jako istotę ze swej natury samotranscendentną, 

wykraczającą poza siebie i otwartą na świat ludzi (a także Boga), do których może się 

zbliżyć poprzez miłość i sensy, które może wypełnić761. Każdy człowiek z racji swojej 

indywidualności ma do wypełnienia w swoim życiu jakiś konkretny cel, z którego płynie 

sens nasycający jego życie. Podstawowym dążeniem człowieka jest więc wola sensu. 

Środkiem do realizowania tego sensu jest motywacja związana z dążeniem do 

ukierunkowanej mocy (nastawienie na sens), a tylko skutkiem ubocznym, 

konsekwencją realizacji woli sensu jest przyjemność762. 

Istnieją trzy drogi odkrycia sensu życia: twórcza praca lub działanie w realizacji 

wartości; doświadczanie wartości dobra, prawdy, piękna lub kontakt z drugim 

człowiekiem (miłość); przyjęcie postawy wobec własnego nieuniknionego cierpienia. O 

ile ta ostatnia droga wiąże się ze zjawiskiem samoodłączenia i wolnością „od”, to dwie 

pierwsze drogi wiążą się z wolnością „do” i samotranscendencją763. Z obozowych 

wspomnień Frankla wyłaniają się różne przykłady przejawów samotranscendencji, 

pokazując, co przez nią rozumie. „Jeśli o mnie chodzi, zaraz po przewiezieniu mnie do 

obozu koncentracyjnego w Auschwitz skonfiskowano mi rękopis gotowej książki. Nie 

mam żadnych wątpliwości, że głębokie pragnienie napisania jej od nowa pomogło mi 

przetrwać koszmar kolejnych obozów”764. W innym miejscu wspomina on o dwóch 

niedoszłych próbach samobójczych więźniów, którzy argumentowali, że niczego już od 

życia nie oczekują. Trzeba im było, pisze Frankl uświadomić, że życie nadal oczekuje 

czegoś od nich i że w przyszłości czeka ich konkretny sens do wypełnienia. Dla jednego 

z tych mężczyzn sensem była miłość, dziecko, które uwielbiał i które czekało na niego, 

a dla drugiego rzecz - był autorem serii książek, które wciąż czekały na ukończenie765.  

                                                           
759 HP, s. 81. 
760 Zob. V. Frankl, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logo terapii, tł. A. Wolnicka, Warszawa 2010, s. 48-50. 
761 Zob. V. Frankl, Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej, tł. R. Skrzypczak, 

Warszawa 2017, s. 46. 
762 Zob. M. Adamik, Problematyka transgresji i transcendencji,  „Kwartalnik Naukowy” 2(30) 2017, s. 268-269. 
763 Zob. V. Frankl, Lekarz i dusza…, s. 74. 
764 Zob. V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu…, s. 158. 
765 Zob. Tamże, s. 122-128. 
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Niezwykle ważną dla Frankla drogą odkrycia sensu życia jest postawa 

„samoodłączenia” wobec nieuniknionego cierpienia, ostatnia z ludzkich swobód, gdyż 

bazująca na wewnętrznym dystansie. Myśliciel daje sugestywny opis fenomenologiczny 

doświadczenia samoodłączenia: „poczułem obrzydzenie do otaczającej mnie 

rzeczywistości, […]. Spróbowałem zająć myśli czymś innym. Nagle ujrzałem siebie 

samego, stojącego na mównicy w jasno oświetlonej, ciepłej i przytulnej auli. Przed sobą 

widziałem skupione twarze słuchaczy siedzących na wygodnych, miękkich krzesłach. 

Wygłaszałem dla nich wykład na temat psychologii obozu koncentracyjnego! 

Przytłaczająca mnie ponura rzeczywistość w jednej chwili stała się przedmiotem 

obiektywnej naukowej analizy przeprowadzanej z chłodnym dystansem. W ten sposób 

zdołałem się w pewien sposób wznieść ponad trudne położenie, w jakim się znalazłem, 

ponad swoje obecne cierpienia; obserwowałem je z pewnego oddalenia”766.  

Poprzez samoodłączenie człowiek może zdystansować się i przyjąć postawę 

zarówno wobec fenomenów obecnych w sytuacji, jak i tych zachodzących w organizmie 

psychofizycznym. Frankl wskazuje dwa sposoby jego dokonania: heroizm i poczucie 

humoru. Pierwszy wiąże się m.in. z doświadczeniem obozu koncentracyjnego, drugi zaś 

jest wnioskiem z prowadzonej przez niego terapii, choć miał znaczące miejsce także w 

obozie. Odnośnie heroizmu, bazując na swoich doświadczeniach, Frankl oświadcza: 

„My, którzy byliśmy więzieni w obozach koncentracyjnych, dobrze pamiętamy ludzi 

wędrujących od baraku do baraku, pocieszających towarzyszy niedoli, ofiarujących im 

ostatni kawałek chleba. Nie było ich zbyt wielu, lecz stanowią wystarczający dowód na 

to, że człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego – ostatniej z ludzkich 

swobód: swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach, 

swobody wyboru własnej drogi. Heroizm współwięźniów nie był czymś typowym, ale 

realizujące go jednostki, przekraczające apatię i działające dla dobra innych, stanowią 

dowód na to, że w obozie koncentracyjnym wolność wyboru była możliwa”767.  

Kiedy przyjmuje się świadomie cierpienie i nadaje mu walor ofiary, zyskuje ono 

sens, nawet jeśli sytuacja, w której ktoś się znajduje, jest absolutnie dehumanizująca; 

tak jak np. było w obozie koncentracyjnym. Tego, że właśnie jedynie ofiara może 

                                                           
766 Tamże, s. 120. 
767 Tamże, s. 111-112. 



206 
 

nadawać sens cierpieniu są zwykle świadomi ludzie znajdujący się blisko śmierci. Zdają 

się oni toczyć wewnętrzną walkę o to, aby ich cierpienie oraz śmierć miały znaczenie 

ofiary768. Istotą ofiary jest uznanie czegoś wyższego, bardziej wartościowego od tej 

wartości, której człowiek się wyrzeka, czy też musi się wyrzec. Ofiara polega w swojej 

istocie na uznanie określonej, uświęconej hierarchii wartości. Kiedy rozpaczamy, 

burzymy tę hierarchię, niesłusznie absolutyzując tylko jedną wartość, zapominając o 

innych. Słusznie pyta więc Frankl: „Dlaczego rozpacza człowiek, który nie może 

przeboleć jakiejś straty albo tego, że czegoś nie osiągnął? Ponieważ nie chce pogodzić 

się z myślą, że to, co utracił, jest czymś przemijającym wobec wartości wyższych, 

wobec wartości najwyższej, najwyższej osoby, wobec „Pana”769. Frankl przekonuje, że 

człowiek może być w życiu smutny i nieszczęśliwy, lecz nie może rozpaczać. Dopiero 

bowiem wtedy, gdy popada w rozpacz, absolutyzując jakąś wartość względną i tracąc 

właściwą hierarchię wartości, wypuszcza z ręki cugle swojej egzystencji770.  

Sensem życia jest dla Frankla samo życie. Wprawdzie twierdzenie to zdaje się 

być tautologią, to jednak przy bliższej analizie okazuje się ona pozorna. Termin „życie” 

pojawia się tu bowiem w dwóch odmiennych znaczeniach. W pierwszym jest mowa o 

życiu faktycznym, które jest człowiekowi dane. W drugim zaś o fakultatywnym, czyli 

tym mu zadanym. To, co fakultatywne, jest  sensem tego, co faktyczne. Sensem życia 

jest urzeczywistniać tkwiące możliwości, tak aby zbliżać się do tego, kim być się 

powinno. Nie chodzi jednak o to, by człowiek realizował jakąś ogólną istotę bytu 

ludzkiego. Sensem życia konkretnego człowieka jest bowiem realizowanie własnej 

istoty, tylko jemu właściwej771. Człowiek ma za zadanie stawać się samym sobą, a sens 

jego życia jest konkretny, odnoszący się nie tylko ad personam, ale i ad situationem. 

Każdy bowiem dopiero w swojej konkretnej, osobistej sytuacji, odnajduje i realizuje 

sens swego życia. Pytanie o sens w ogólności jest bezsensowne, gdyż człowiek nie zna 

sensu absolutnego, całościowego, i z racji swych ograniczeń nie może go poznać. 

Całości sensu nie sposób udowodnić, lecz można w nią tylko wierzyć. Dowodzenie jej, 

według Frankla, jest zresztą zbędne, a dostarczanie dowodów leży raczej w gestii tego, 

                                                           
768 Zob. HP, s. 83. Por. A. Chojniak, Człowiek i sens…, s. 61-63; E. Fizzoti, Aby być wolnym. Logoterapia na co 

dzień, Kielce 2006, s. 5-9. 
769 HP, s. 98-99. 
770 Zob. M. Wolicki, Logoterapia…, s. 124 
771 Zob. HP, s. 55-57. 
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kto wątpi: jeśli nic nie ma sensu, winno się móc to udowodnić. Ludzi przyjmujący 

istnienie nadsensu obarczeni są niemożnością ogarnięcia pełni sensu. Za cenny uznać 

można  przykład, poprzez który Frankl ilustruje niemożność pojęcia sensu772. Jeśli chce 

się coś pokazać psu, wskazując mu na to palcem, to nie patrzy on we wskazywanym 

kierunku, lecz na palec, który może nawet ugryźć. Pies nie wie, czym jest forma 

wskazująca, w jego świecie jest ona bezsensowna. Analogicznie człowiek może nie 

rozumieć sensu, na który wskazują mu znaki, do których należy cierpienie. Walczy z 

losem, czyli „gryzie palec”, próbuje go przezwyciężyć, a nie stara się odczytać sens.  

Frankl wspomina też, że „w miarę nasilania się wewnętrznych przeżyć więźnia 

jak nigdy wcześniej przeżywał on również piękno sztuki i natury. Za ich sprawą zdarzało 

mu się czasem zapominać o otaczającej go koszmarnej rzeczywistości. Gdyby ktoś mógł 

zobaczyć wyraz naszych twarzy, gdy […] ujrzeliśmy górujące nad Salzburgiem górskie 

szczyty połyskujące w zachodzącym słońcu […]”773. Frankl pokazuje, że sztuka była 

dla więźniów formą uwalniającego kontaktu: „Od czasu do czasu odbywały się w obozie 

improwizowane występy kabaretu. […]. Przychodzili tam, aby się trochę pośmiać albo 

uronić łzę – tak czy inaczej, żeby zapomnieć. Na program kabaretowy składały się 

piosenki, wiersze, dowcipy oraz teksty satyryczne skrycie nawiązujące do życia 

obozowego” 774. Zdarzało się też, że podczas półgodzinnej przerwy na obiad, „jeden z 

więźniów wdrapywał się na kocioł i śpiewał nam włoskie arie operowe”775.  

Frankl doceniał też zdolność posiadania poczucia humoru, także w obozie, i oparł 

na niej swoją technikę logoterapeutyczną. Tak to wspominał: „Powszechnie wiadomo, 

że poczucie humoru, jak żadna inna cecha charakteru, pozwala człowiekowi zachować 

dystans i daje mu umiejętność wznoszenia się – choćby na krótką chwilę – ponad 

praktycznie każde okoliczności. Porównuje on cierpienie i poczucie humoru do 

zjawiska dyfuzji gazu, który wpuszczony do pomieszczenia wypełnia je równomiernie 

i całkowicie. Tak jak cierpienie wypełnia świadomość człowieka, podobnie jest z 

radością. Wspomina on np. szaleńczą radość więźniów, gdy zobaczyli, że nie są 

przewożeni do Mauthausen, czego się obawiali, lecz do Dachau776.  

                                                           
772 Zob. HP, s. 125. 
773 V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu…, s. 72. 
774 Tamże, s. 74. 
775 Tamże, s. 75. 
776 Zob. Tamże, s. 77-79. 
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Stojąc na stanowisku, że podstawową potrzebą człowieka, zwłaszcza 

cierpiącego, jest dążenie do znalezienia sensu życia, Viktor Frankl sądził, że znaleźć 

można go tylko wtedy, gdy odwołamy się do wartości absolutnych, związanych z ludzką 

duchowością. Kiedy człowiek usiłuje wyjaśnić sobie sens cierpienia przez zaprzeczenie 

dochodzi do nihilizmu, którego istotą jest przeświadczenie, że wszystko pozbawione 

jest sensu. Przełom może nastąpić dopiero wtedy, gdy człowiek uwzględni swój byt 

duchowy, wyrażający się w dążeniu do sensu i do wartości777. Nie może być, co do jego 

istnienia wątpliwości, skoro w przeciwieństwie do paralelizmu psychofizycznego 

zwierząt, w człowieku istnieje nieobecny u nich, swego rodzaju fakultatywny noo-

psychiczny antagonizm. Odpowiada on właściwej tylko ludzkiej duchowości zdolności 

do dystansowania się od jego organizmu psychofizycznego778. Pomimo tego, że 

„psychophysis” człowieka stanowi pewną jedność, to nie wyczerpuje się w niej 

całkowitość człowieka, gdyż konstytuuje ją przede wszystkim jego duchowość779. W 

przypadku człowieka nie ma mowy o jakimś automatyzmie aparatu psychicznego. 

Nawet wtedy więc, kiedy jego autonomia jest ograniczona, to i tak pozostaje on bytem 

wolnym i odpowiedzialnym zarazem, zdolnym do decydowania i rozróżniania – 

zasadniczych czynności osoby780. Człowiek jest w stanie przyjąć zaskakującą wręcz 

postawę wobec fenomenów biologicznych, psychicznych i sytuacyjnych wznosząc się 

na wymiar noologiczny (duchowy). Czyni to wtedy, „ilekroć oddaje się refleksji na swój 

temat lub, jeśli zachodzi taka potrzeba, kiedy odrzuca samego siebie, czyni z siebie 

obiekt lub kwestionuje sam siebie, okazuje się, że posiada świadomość samego siebie 

albo że ma sumienie” 781. Osoba duchowa zachowuje wolność w stosunku do swego 

organizmu tak, jak muzyk w stosunku do instrumentu, który może być zepsuty bądź 

rozstrojony. Duch jest więc wolny w stosunku do dramatycznych nawet fenomenów, 

które mogą zaistnieć w jego ciele czy psychice782.  

Zasadniczym przejawem życia osoby jest odwoływanie się do sumienia, 

sygnalizującego, co rzeczywiście stanowi sens i wartość. Sumienie to staje się u Frankla 

                                                           
777 Zob. HP, s. 8-13. 
778 Zob. HP, s. 277. 
779 Zob. HP, s. 14. 
780 Zob. V. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978, s. 11, 24. Por. A. Chojniak, Człowiek i sens. Frankla 

koncepcja autotranscendencji, Poznań 2003, s. 48-49. 
781 V. Frankl, Wola sensu…, s. 30. 
782 Zob. M. Adamik, Problematyka transgresji i transcendencji,  „Kwartalnik Naukowy” 2 (2017), s. 267. 



209 
 

nie czymś, lecz głosem transcendencji, kimś, bytem o strukturze osobowej783. 

Powinniśmy być ostatnimi, pisze Frankl, „którzy wstydzą się nazywać ten byt tak, jak 

już ludzkość go kiedyś nazwała: Bogiem”784. To właśnie do wartości absolutnej, do 

Boga odnoszą się wszystkie wartości. Można je bowiem oceniać dopiero wtedy, gdy 

wychodzi się od wartości absolutnej. Każda ocena stanowi bowiem nic innego niż jakieś 

maksimum wartości uwzględniające wartość optymalną785. Człowiek nie może znaleźć 

prawdy o sobie bez odwoływania się od Boga: „wynajdywanie człowieka, inventio 

hominis, odbywa się przez naśladowanie Boga – imitatio Dei. Jeżeli człowiek wynalazł, 

jak sądzą niektórzy, sam siebie, to wzór, według którego wynalazł Boga, tym bardziej 

jest jego własnym wynalazkiem. Człowiek albo uzna się więc za stworzenie na 

podobieństwo Boga, albo też jego obraz zniekształci się w karykaturę”786. 

Referując tok myślenia Frankla czymś oczywistym się wydaje, że źródeł sensu 

nie szuka on nawet w metafizyce, lecz po prostu w religii, choć trudno tak naprawdę 

jednoznacznie stwierdzić o jakiej religii, a zwłaszcza o jakim Bogu za nią stojącym, ten 

filozof myśli. Bez żadnych jednak wątpliwości stwierdzić trzeba, że patodycea, czyli 

pytanie o sens cierpienia ,ściśle wiąże się u niego z teodyceą – a więc pytaniem o 

istnienie Nadsensu, Boga. Frankl dochodzi do wniosku, że świat, w którym 

egzystujemy, nie może być dla człowieka jakąś stacją końcową, poza którą nic już nie 

ma. Musimy przyjąć, że ponad tym światem jest niedostępny człowiekowi świat, 

którego sens, a właściwie nadsens, byłby dopiero w stanie nadać sens jego cierpieniu. 

„Coincidentia oppositorum, ostateczna harmonia, wielki konsonans nie zapanuje tu na 

ziemi, toteż rozrywają one ramy pieśni o ziemi. Także rachunek cierpiącego człowieka 

zakończy się dopiero w transcendencji; w immanencji pozostaje on otwarty”787. 

Próbując czytelnikom przybliżyć rozumienie wspomnianego „Nadsensu” sam Frankl 

nie ukrywa, że w zasadzie jest on nierozpoznawalny, skoro sens całości przekracza 

zdolność naszego pojmowania. Można jednak wnioskować, w oparciu o zasadę 

prawdopodobieństwa, że skoro większość rzeczy ma sens, ma swój konkretny sens, to 

                                                           
783 Zob. HP, s. 65-75. 
784 Zob. V. Frankl, Grundriss der Existenzanalyse und Logotherapie [w:] V. Frankl, V. Gebsattel, V. Schultz, 

„Handbuch der Neurosenlehre und Psychoterapie” 3 (1959), s. 694. Por. A. Laengle, Gdy rodzi się pytanie o sens. 

Praktyczne zastosowanie logoterapii, tł. A. Grzegorczyk, A. Szymczak, Warszawa 2016, s. 69. 
785 Zob. V. Frankl, Der Leidende Mensch. Antropologische Grundlagen der Psychoterapie, Bern 1984, s. 223. 
786 HP, s. 104-105. 
787 HP, s. 127. 
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też wiara, że wszystko ma sens, prawdopodobnie ma także sens. Z tych słów wysnuć 

można wniosek, że istnienie sensu pozostaje kwestią wiary, a Bóg jest wręcz niepojęty 

i niewymowny. Można w niego wierzyć i kochać Go. Odwołując się do wyrażeń 

matematycznych, jak pisze Frankl, Boga określić można jako nieosiągalną wartość 

graniczną – zero. W tym świetle wszystkie twierdzenia teologii mogą się wydawać tylko 

zwykłymi równaniami z jedną niewiadomą. Bóg jest absolutnie niewspółmierny w 

stosunku do wszystkiego, co doczesne i ziemskie788. 

Nie wydaje się jednak, żeby odwołując się do pojęcia nadsensu, Frankl miał na 

myśli sens wszystkiego, co zachodzi, a więc sens całego uniwersum. Bliższe prawdy 

wydaje się stwierdzenie, że nadsens wiąże się jednak z bytem osobowym, to znaczy z 

tzw. „nadosobą”. Warto przecież wspomnieć, że Frankl odwołuje się m. in. do Schelera 

wartości najwyższej, czyli transcendentnej osoby789. W tym przypadku sens całości, 

pomimo określenia, które mogłoby sugerować jakiś nieosobowy kosmos, zdecydowanie 

odnosi się do sensu przypisywanego Bogu. Nie wydaje się jednak zarazem, iż w ramach 

systemu Frankla tę nadosobę można w jednoznaczny sposób utożsamić z 

chrześcijańskim Bogiem. Zgodzić się można z A. Chojniak, iż być może pojęcia 

nadsensu w ogóle nie można rozumieć teistycznie790.  

Za nie budzące teologicznych zastrzeżeń, a co ważne, nie tracące również dziś 

wartości, uznać można rozważania Frankla w obszarze religijności i wiary. Podkreśla 

on więc, że pytanie o sens życia domaga się aktywnej odpowiedzi człowieka, ściąga na 

niego odpowiedzialność. Dlatego sensu nie odnajduje się poprzez objawienie czy też 

pouczenia wiary, lecz w przestrzeni ludzkiego działania wynikającego z wiary791. Jako 

specyficzny rodzaj myślenia pomnożonego o egzystencjalność myślącego, wiara nie 

powinna być sztywna, lecz mocna. „Skostniała wiara fanatyzuje – mocna wiara skłania 

do tolerancji. Kto nie ma mocnej wiary, ten obu rękami chwyta się sztywnego dogmatu; 

natomiast ten, kto mocno trwa w wierze, ma ręce wolne i podaje je drugim,  z którymi 

egzystencjalnie się łączy”792.  Dopiero w kontekście tych ważnych słów Frankla można 

zrozumieć dlaczego wiara nie zawsze stanowi remedium na nasze cierpienie. Nie chodzi 

                                                           
788 Zob. HP, s. 66-69, 115. 
789 Zob. HP, s. 118. 
790 Zob. A. Chojniak, Człowiek i sens. Frankla koncepcja autotranscendencji, Poznań 2003, s. 67. 
791 Zob. V. Frankl, Der Leidende Mensch. Antropologische Grundlagen der Psychoterapie, Bern 1984, s. 202. 
792 HP, s. 123. 
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tu bowiem o jakąś wiarę, lecz o mocną wiarę. Nie może być tu mowy o jakimś 

automatycznym, bezproblemowym lekarstwie niwelującym cierpienie.  

Warto również podnieść, że za zasadniczy moment, w którym człowiek może 

jakoś zbliżyć się do Boga, Frankl uznaje w oczywisty sposób skorelowaną z wiarą, 

modlitwę. Widzi w niej zasadniczą przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem, jedyny 

akt ludzkiego ducha, w którym objawia się Jego obecność, personifikując Go i 

konkretyzując. Frankl ma tu na myśli nie tylko słowa, gdyż tak samo jak istnieją pieśni 

bez słów, „tak samo istnieją modlitwy bez słów. Mogą one być najpiękniejsze i 

najwznioślejsze”793.  

Diagnozując, że współcześni ludzi wykazują ogromne problemy w obszarze 

duchowości, żyjąc w ciągłym pośpiechu, w warunkach patologicznej formacji 

kulturowej, troszcząc się tylko o codzienność, Frankl nie był zupełnym pesymistą. 

Sądził bowiem, że choć troska o sferę duchową jest dziś utrudniona, to jednak nie 

przestała się ona uwidaczniać. W społeczeństwie dobrobytu, dużej ilości czasu wolnego, 

rozrywek, a wreszcie konsumpcji, wielu ludzi popada w stan egzystencjalnej próżni i 

depresję: „mając z czego żyć, nie ma jednak niczego, dla czego mogło by żyć, a co za 

tym idzie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie „po co żyję?794. Duchowość człowieka 

dochodzi jednak do głosu zwłaszcza w sytuacjach niecodziennych, traumatycznych, 

wtedy gdy następuje zburzenie poczucia bezpieczeństwa. Wytrącony z codziennych 

schematów człowiek podejmuje refleksję nad swoim życiem, zaczyna też w końcu pytać 

o jego cel i sens. Warto wspomnieć, że Frankl jako lekarz psychiatra często miał kontakt 

z pacjentami doświadczającymi właśnie takiej egzystencjalnej próżni. Wprawdzie nie 

można na tego rodzaju zaburzenie przepisać jakiegoś leku na receptę, ale można jednak, 

przekonuje Frankl, pomóc pacjentowi w jego odnalezieniu, a to dzięki wykorzystaniu 

analizy egzystencjalnej, psychoterapii, którą określał jako logoterapię795. Był pewien, 

że człowiek musi zaakceptować swoją skończoność w trzech aspektach: musi spotkać 

się oko w oko z faktem swojej omylności; że jest cierpiący; że umrze. Pacjenta w ramach 

psychoterapii Frankl postrzegał przez pryzmat założeń ontologicznych, zwłaszcza tych, 

                                                           
793 HP, s. 119. 
794 Cyt. za D. Buksik, Nuda, apocomia, pustka — choroby dotykające współczesnego człowieka, czy nerwica 

noogenna w ujęciu V.E. Frankla?, „Studia Psychologia” 9 (2009), s. 191–199. 
795 Zob. E. Lukas, Overcoming the „Tragic Triad”, „The International Forum for Logotherapy” 2 (1990), s. 89. 
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które dotyczą jego godności, podmiotowości, a także realizowania się istnienia w wielu 

wymiarach, m. in. w wymiarze duchowym. Zasadniczą konsekwencją tych założeń, 

opartych na nieredukcjonistycznej koncepcji ludzkiej natury, jest nowy paradygmat 

działań psychoterapeutycznych, gdzie pacjent nie jawi się jako przedmiot, lecz podmiot.  

W ramach logoterapii Frankl wykorzystuje fakultatywny antagonizm pomiędzy 

psychofizyczną faktycznością a duchową egzystencją. Logoterapia liczy przede 

wszystkim na siłę duchową człowieka i do niej się odwołuje. Wierzy w to, że duchowa 

osoba dzięki swojej duchowej mocy, sile oporu ducha, może przeciwstawić się 

organizmowi psychofizycznemu. Psychoterapia egzystencjalna wykazuje dużą 

wrażliwość na tematykę przemijania i lęku przed śmiercią, odróżniając lęk 

egzystencjalny od neurotycznego. W tym pierwszym widzi naturalny składnik naszego 

istnienia, nad którym nieuchronnie ciąży świadomość przemijania. Lękowi temu trzeba 

po prostu świadomie stawić czoła, a nie uciekać przed myślą o przemijaniu. Frankl 

proponuje technikę modulacji postawy względem cierpienia, w ramach której ma 

miejsce proces uświadomienia hierarchii wartości i podejmowania decyzji związanych 

przede wszystkim z realizacją wartości postawy: godności czy też honoru796. Pomimo 

tego, że logoterapia bywa krytykowana za swoje koneksje filozoficzno-religijne, wciąż 

pozostaje jednak znaczącą metodą we współczesnej psychoterapii, zwłaszcza w 

Niemczech, USA czy w Polsce797. Zaproponowana przez Frankla logoterapia inaczej 

niż freudowska psychoanaliza czy też adlerowska psychologia indywidualna opiera się 

na założeniu istnienia: wolnej woli, woli sensu oraz sensu życia. W logoterapii widać 

bowiem ogromny szacunek dla każdego, zwłaszcza cierpiącego człowieka i 

poszanowanie dla jego godności.  

 

3.3. 

AKSJOLOGICZNY KONTEKST LUDZKIEJ TRANSCENCENDENCJI 

 

Akceptowany i realnie respektowany system aksjologiczny kreuje tożsamość 

osobową poszczególnych ludzi oraz wyznacza takie, a nie inne ich kompetencje 

                                                           
796 Zob. P. Szczukiewicz, Psychoterapia wobec cierpienia wieku [w:] Konteksty cierpienia, red. D. Turska, E. 

Szepetowska, M. Sprawka, Lublin 2017, s. 72-73. 
797 Zob. K. Popielski, Frankl [w:] PEF, t. 3, Lubin 2002, s. 624. 
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odnośnie sposobu egzystencji, wysuwanych ocen, podejmowanych decyzji a następnie 

działań. Przyjmowane przez człowieka wartości stanowią swego rodzaju „kręgosłup 

moralny”, pozwalający mu zachowywać się i postępować w sposób w jakimś 

przynajmniej stopniu przewidywalny i konsekwentny. Z tego właśnie względu w 

obrębie klasycznej etyki rozważania na temat cierpienia wchodzą w pierwszym rzędzie 

nie gdzie indziej niż w obszar teorii cnót.  

 

3.3.1. 

CIERPIENIE W PRZESTRZENI ŚWIATA WARTOŚCI 

 

Tym czynnikiem, który w najwyższym stopniu określa sens ludzkiego życia, 

zwłaszcza w kontekście cierpienia czy śmierci, jest świat preferowanych a przede 

wszystkim respektowanych przez jednostki i społeczeństwa wartości. Dobitnie tę 

prawdę wyraził V. Frankl798, stwierdzając, że problem szukania sensu nie jest właściwie 

niczym innym niż właśnie odnajdywaniem wartości799. Identyczny wniosek formułuje 

P. Sztompka, uznający, że terminy „sens” i „wartość” są dla człowieka właściwościami 

ze sobą zamiennymi800. Odnosząc się do tej kwestii w konsumpcyjnej, przeżywającej 

kryzys moralny ponowoczesności, trudno uniknąć wrażenia, o czym pisano już w 

pierwszym rozdziale pracy, że już same pojęcia: „cnota” czy też „wartość” jawią się 

archaicznie. Cechuje je w dodatku tak ogromna wieloznaczność i nieostrość 

znaczeniowa, że nie sposób w tym obszarze dojść do jakiegoś konsensusu. Jeszcze 

większe wątpliwości budzą różnego rodzaju próby hierarchizowania wartości. Nawet 

jednak w obrębie zmieniającej się dziś tak dynamicznie rzeczywistości moralnych 

ludzkich ocen, nacechowanej „migotaniem znaczeń”, nie dojdzie zapewne nigdy do 

jakiegoś upadku aksjologii. Nawet bardzo rozbieżnie definiując szczęście człowiek 

zawsze będzie w mniej czy bardziej świadomy i sformalizowany sposób hierarchizował 

wartości. Zagadnienie to ma bowiem nie tyle charakter teoretyczny, ile warunkujący 

preferowane modele życia społecznego i politycznego, również w sferze odnoszenia się 

                                                           
798 Temat jego aksjologii jest omawiany w paragrafie o logoterapii Frankla. 
799 Zob. V. Frankl, Grundriss der Existenzanalyse und Logotherapie [w:] V. Frankl, V. Gebsattel, V. Schultz, 

„Handbuch der Neurosenlehre und Psychoterapie” 3 (1959), s. 694.  
800 Zob. P. Sztompka, Kapitał społeczny…, s. 405. 
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do ludzkich zmagań z cierpieniem. Bez względu na to, o jakich wartościach czy też ich 

hierarchiach mówimy, jest czymś oczywistym, że ludzkie życie, bez względu na 

składane deklaracje, nie może być nigdy aksjologicznie neutralne. Brak uniwersalnej 

aksjologii, odwołującej się do obiektywnie rozumianych wartości, nie ułatwia jednak 

ponowoczesnym ludziom ich codziennej egzystencji, a konstatacja ta staje się jeszcze 

bardziej ewidentna w przypadku zderzenia się z tzw. „sytuacjami granicznymi”. W 

obliczu cierpienia oraz bliskiej i nieuchronnej śmierci wielu ludzi zmuszonych jest do 

samotniczego szukania wartości, które pozwoliłyby im w tej sytuacji się odnaleźć. Nie 

może być inaczej, gdyż każdy człowiek musi funkcjonować w oparciu o określony świat 

bliskich mu wartości, z różnym oczywiście stopniem świadomości w tym obszarze. 

Dokonuje wyboru jednych wartości a odrzuca inne, poprzez swój wybór determinując 

dominujący styl swojego życia. Jako wyznacznik życiowych działań i dążeń, wartości 

odgrywają niezwykle ważną rolę, gdyż implikują rozwój osobowy człowieka 

umożliwiając proces jego autotransformacji. Wartości uruchamiają także tak bardzo 

przecież istotną, jeśli nie decydującą ludzką motywację, w kontekście mierzenia się z 

sytuacjami granicznymi. Dopiero odpowiadając w jakiś sposób na wezwanie do takich 

czy innych wartości, człowiek przekształca otaczający go świat, ale przede wszystkim 

buduje siebie, swoją osobowość. Wyrażając to, co być powinno i to co jest przedmiotem 

pragnień,  wartości wpisują w jakimś stopniu w rzeczywistość danego człowieka pewien 

sens ostateczny, ukazując mu to, co naprawdę jest istotne i do czego warto dążyć801. 

Realizacja uznawanych wartości daje człowiekowi poczucie harmonii i szczęścia, 

stanowiąc rację ponoszonych przez niego w tym celu ofiar. Tylko człowiek z „mocnym 

zapleczem” aksjologicznym potrafi uczynić z sytuacji bezsensownych i przez siebie 

niezrozumiałych, związanych np. z cierpieniem, prawdziwe źródło nadawania sensu 

takim sytuacjom, a tym samym i własnemu życiu802. „Zaplecze” to umożliwia mu nie 

tylko egzystencję ale i wszechstronny oraz wielokierunkowy rozwój, bez względu na 

bolesne okoliczności życiowe803. Nie wolno oczywiście zapominać o tym, że do 

                                                           
801 Zob. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2000, s. 393. 
802 Zob. R. Osak, Wartość życia a logika śmierci…, s. 74; K. Popielski, Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi [w:] 

Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia, red. K. 

Popielski, Lublin 1996, s. 61– 76; tenże, Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Lublin 2009, s. 17–64. 
803 Zob. S. Kowalczyk, Problemy cywilizacji techniczno-konsumpcyjnej [w:] Społeczeństwo konsumpcyjne. 

Uwarunkowania społeczne i kulturowe…, s. 267. 
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wartości, nawet jeśli człowiek żyje w ich obrębie od początku swojej egzystencji, 

dojrzewa się jednak i dorasta stopniowo. Liczne wartości w różny sposób absorbują 

bowiem jego percepcję i kształtują postawy, nadając określony kierunek dążeniom 

i czynom. Te preferowane, przede wszystkim w działaniach, formują jego relacje 

interpersonalne, pozwalają mu oceniać postawy i uczynki innych ludzi, a przede 

wszystkim nadają sens jego życiu804.  

Przypisując ponowoczesności kłopoty z uznawaniem uniwersalnej aksjologii nie 

sposób jednak pominąć tego, iż znaczna część współczesnych społeczeństw do takiej 

aksjologii jednak się odwołuje. Zwolennicy obiektywizmu w obszarze aksjologicznym 

sprzeciwiają się relatywizmowi w obszarze wartości moralnych oraz ich ścisłej korelacji 

z dyspozycją i nastawieniem jednostek, uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi 

i społecznymi. Uznają oni wartości za istniejące niezależnie od jednostkowej aprobaty, 

wiążąc je z potencjalnymi właściwościami określonego przedmiotu. Obiektywny i 

absolutny charakter wartości, w naszym kręgu kulturowym, przyjmują myśliciele 

inspirowani chrześcijaństwem. Eksponując rolę poznawczego przeżycia wartości 

dochodzą oni do wniosku, jak T. Ślipko, że są one ściśle związane z prawdą, zawierając 

w sobie zarazem cechę uniwersalności i niezmienności805. Według Władysława 

Stróżewskiego wartości są atrybutami bytu. Skoro zaś niszczenie w świecie dobra wiąże 

się właśnie z zanikaniem bytu, to pojawić musi się powinność opowiedzenia się 

człowieka jednoznacznie po stronie dobra, czyli wartości806. 

Warto w tym kontekście odnieść się do Karola Wojtyły, który wskazywał na to, 

że w rozpoznawaniu wartości dużą rolę winien odgrywać rozum, spełniający w 

strukturze osoby trojaką funkcję: poznawczą, normatywną oraz oceniającą. Rozum 

posiada możliwości do poznawania prawdy w sferze rzeczywistości moralnej, a 

określonej przez prawo naturalne. Po zakończeniu procesu rozpoznawania wartości 

rozum formułuje adekwatne normy moralne. Zwieńczeniem tego procesu jest 

                                                           
804 Zob. K. Popielski, Poczucie sensu życia jako doświadczenie egzystencjalnie znaczące i potrzeba rozwojowa 

[w:] Wychowanie, t. 2., Pojęcia. Procesy. Konteksty. Ku czemu wychowywać w nieprzejrzystym świecie, red. M. 

Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2007, s. 40–42. 
805 Zob. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004, s. 111–114. 
806 Zob. C. Piecuch, Stróżewski Władysław [w:] PEF, t. 2, Lublin 2001, s. 623. 
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odwołująca się do rozumu i sumienia ocena moralnego postępowania osoby, wyrażająca 

się poprzez dezaprobatę czy też aprobatę807. 

Za inspirującą i wartościową, zwłaszcza z punktu widzenia refleksji nad 

cierpieniem, uznać można propozycje aksjologiczne formułowane przez J. Tischnera. 

Filozof ten aksjologię osadza bowiem mocno w kontekście egzystencjalnym, uznając, 

że wartości mogą być ujawnione jedynie pod warunkiem dostrzeżenia ich przez ludzi. 

Stawiając te tezę Tischner odcina się zarazem od relatywizmu aksjologicznego, jasno 

stwierdzając, iż wartości są obiektywne, zrozumiałe powszechnie, ważne dla wszystkich 

i wszystkich obowiązujące. Słusznie, jak się zdaje, stara się on jednak wpisać swój 

system aksjologiczny w ramy ludzkiej egzystencji, sferę konkretnych czynów, po to, 

aby uniknąć popadnięcia w abstrakcjonizm808. Nie sposób przecież pominąć tego, że 

właśnie abstrakcjonizm zdaje się być głównym problemem klasycznych ujęć etycznych, 

formułowanych np. w obrębie etyki neotomistycznej. 

W kontekście personalizmu katolickiego, bez względu na jego proweniencję, a 

więc zarówno tego formułowanego przez Tischnera czy myślicieli neotomistycznych 

panuje przekonanie, że orientacja na obiektywistycznie i hierarchicznie pojmowany 

świat wartości ma chronić człowieka nie tylko przed „nie moralnymi” wyborami, ale 

w istocie służyć ma głęboko pojmowanemu dobru osoby. Personalizm ten kształtuje 

bowiem ujęcie cnoty przede wszystkim jako relacji osobowej, zwracając uwagę na to, 

że dobrem adekwatnym dla osoby jest przede wszystkim inna osoba. Wszelkie byty 

nieosobowe byłyby więc czymś niższym i absolutnie nieodpowiednim wobec godności 

osoby. Nie mogłaby bowiem zaistnieć tu komunikacja, lecz tylko jednokierunkowe 

poznanie i pożądanie różnych przedmiotów stosowne do ich bytowej natury. Pomiędzy 

osobami mogą natomiast zachodzić relacje osobowe, których specyfiką jest to, że 

opierają się na transcendentalnych właściwościach prawdy i dobra osób oraz na fakcie 

ich realności, na ich istnieniu. Wyróżnić można trzy takie relacje osobowe: wiarę, 

nadzieję i miłość. Prawda osób przy spotkaniu powoduje relację wiary, ich dobro – 

relację nadziei, a ich istnienie – relację miłości. W ramach relacji osobowych wiara 

oznacza wzajemne otwarcie się na siebie, miłość pewną pierwotną akceptację i 

                                                           
807 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn…, s. 186. 
808 Zob. J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, opr. i wybór tekstów W. Bonowicz, Kraków 2017, s. 16. Por. W. 

Glinkowski, Tischner Józef [w:] PEF, t. 9, Lublin 2008, s. 471. 
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życzliwość ku drugiej osoby, a nadzieja oczekiwanie związane z poznanym już dobrem 

drugiej osoby oraz pragnienie trwania tej akceptacji i życzliwości809.  

Tymi cnotami, które odgrywają priorytetową rolę w kontekście dotykającego 

człowieka cierpienia są: męstwo, nadzieja i miłość. Wychodzi się tu z założenia, że 

cierpienie winno być opanowane przez cnotę z grupy kardynalnej męstwa. Dostrzegali 

to np.: Platon, Arystoteles, Cyceron, Augustyn, Tomasz z Akwinu, uważając, że dzięki 

cnocie męstwa człowiek doznający cierpienia nie cofnie się przed realizacją 

wyznaczonego mu dobra moralnego810. O ile nowożytna etyka zdaje się uważać 

cierpienie za bezwzględne, samo w sobie zło, które należy przezwyciężyć, to z 

perspektywy etyki klasycznej znaleźć można także postulat kształtowania cnoty męstwa 

i nadziei, skorelowany silnie z postawą współczującego, życzliwego, przepełnionego 

postawą miłosierdzia traktowania innych i siebie811. 

Można względem cierpienia przyjąć zachowanie obronne (unikanie, agresja) 

albo też konstruktywne (próba rozwiązania sytuacji trudnej). Jego wyższą formą jest 

męstwo czy też dzielność, która nie tylko pozwala znosić z godnością cierpienie, ale i 

skłania do pomagania w znoszeniu cierpienia innym812. Człowiek zajmujący wobec 

cierpienia postawę aktywną kształtuje w sobie zdolność cierpienia, co jest zarazem 

aktem kształtowania siebie. Zawsze posiada przy tym pewien margines wolności, 

mogąc z męstwem znosić cierpienie. Lęk przed nim można w jakiś sposób próbować 

afirmować, sprawić, że zamiast ku rozpaczy, zwraca się on ku męstwu813.  

Platon przekonywał, że skoro źródłem cierpienia są głównie zmysły, to powinno 

ono być opanowywane przez cnotę męstwa, która umożliwia zapanowanie nad lękiem 

związanym z cierpieniem. Arystoteles zaś cnotę męstwa sytuuje przede wszystkim w 

kontekście mierzenia się ze śmiercią, cierpieniem zupełnie innym od pozostałych. To 

ona powoduje zgubę człowieka i jako taka odnosi się do największego zła. Męstwo 

powinno być więc głównym sposobem przezwyciężania tego i innych cierpień. 

Również Seneka był pewien tego, że choć człowiek wystawiony jest na nieszczęścia 

i przeciwności losu, to dzięki męstwu posiada siłę do ich przezwyciężania. 

                                                           
809 Zob. SRS 28; S. Pańpuch, Nadzieja [w:] PEF, t. 7, Lublin 2006, s. 473. 
810 Zob. M. Czachorowski, Cierpienie [w:] PEF, t. 2, Lublin 2001, s. 190. 
811 Zob.  M. Czachorowski, Klasyczna i nowożytna etyka a cierpienie…, s. 45. 
812 Zob. A. Mirski, Cierpienie jako dolegliwość…, s. 123. 
813 P. Tillich, Męstwo bycia, tł. H. Bednarek, Poznań 1994, s. 70. 
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Nieszczęśliwy nie jest więc w istocie ten, kto doznaje cierpień, lecz raczej ktoś, kto ich 

nigdy nie doznał. Człowiek taki nie ma bowiem okazji do tego, aby doświadczyć siły 

swojego charakteru. Pozostając ludźmi posiadamy dar cenniejszy niż wolność od 

cierpień: mamy możliwość triumfu nad nim814.  

Również J. Tischner wyraża przekonanie, że właściwą odpowiedzią człowieka 

na lęk i zakłócone poczucie sensu egzystencji jest męstwo bycia. Nie ma ono wprawdzie 

jakiejś mocy, żeby unicestwić lek, lecz może go jednak w jakim sensie próbować 

opanować. Nawet jeśli lęk wtedy nie znika, to jednak w jakimś stopniu opanowany 

przestaje decydować o ludzkim życiu. U źródeł męstwa leży głęboka wiara w to, że 

żadna przeciwność nie jest nam w stanie odebrać tego, co jest w nas najbardziej cenne. 

Jeżeli sami nie przestaniemy być sobą, to jednak nikt nas do tego nie może zmusić815. 

Jak zauważa Jaspers, męstwo nie jest samą witalnością jako taką, nie jest energią 

czystego uporu. Jest wolnością od skrępowania istnieniem, umiejętnością umierania, 

dzięki której duszy znoszącej cierpienie objawia się byt. Męstwo jest czymś wspólnym 

wszystkim autentycznym ludziom, choć różne są treści ich wiary816.  

Ze względu na to, że w preferowanej od Oświecenia, biologistycznej 

antropologii, człowiek jest tylko bardziej rozwiniętym zwierzęciem, jego myślą 

przewodnią jest odważyć się być mądrym, absolutyzując rozum. Temu obrazowi 

człowieka homo sapiens, jak przekonuje Frankl, przeciwstawić trzeba obraz homo 

patiens, a nakaz „sapere aude” – nakazowi „pati aude” – odważ się cierpieć817. Bez 

przepełnionego odwagą męstwa człowiek może tylko bezskutecznie uciekać od 

cierpienia i śmierci, egzystując w atmosferze dewastującego wszystko strachu przed 

nimi. Bez odwagi niemożliwe jest zdemaskowanie różnych mechanizmów ucieczki od 

cierpienia, niewidzenia go i zakłamywania, oszukiwania siebie, otwiera przestrzeń na 

takie nowe faktory, jak: zaufanie, szczerość i absolutna otwartość. Dopiero dzięki takiej 

postawie może pojawić się szansa na zniesienie lęków i ukonstytuowanie dialogicznej 

odwagi. Chodzi tu zarówno o odwagę cierpienia razem”, jak i cierpienia „z” i „dla” 818. 

                                                           
814 Zob. Z. Orbik, Historia filozoficznej refleksji nad cierpieniem…, s. 111-113. 
815 Zob. J. Tischner, Rozmowy z chorymi, „W drodze” 11 (1976), s. 18-19 
816 Zob. K. Jaspers, Wybór pism…, s. 359. 
817 Zob. HP, s. 78. 
818 Zob. E. Okońska, Inny, bo cierpiący czy cierpiący bo Inny?..., s. 57. 
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Skoro człowiek jest bytem przygodnym, potencjalnym, musi ciągle poszukiwać 

tych dóbr, które uchronią jego istnienie oraz umożliwią właściwe działanie jego władz, 

przede wszystkim osobowych – intelektu i woli. W tej perspektywie życie człowieka 

jawi się jako droga, która przez osiąganie różnych dóbr prowadzi do celu ostatecznego 

– szczęścia. Niezbędnym elementem w trakcie pokonywania tej drogi jest nadzieja. W 

życiu nią przepełnionym nie chodzi wcale o zanegowanie rzeczywistości materialnej i 

związanych z nią nadziei, a tym bardziej o jakąś formę pogardy dla tzw. „świata”. 

Trudno jednak pominąć to, że ludzkie nadzieje z tej właśnie sfery nie zawsze mają 

szansę na realizację, przynajmniej w satysfakcjonującym człowieka stopniu. Zwłaszcza 

sytuacja cierpienia kwestionuje, często w sposób brutalny, a wręcz zabija, noszone przez 

ludzi różnego rodzaju nadzieje. Odziera ich nawet z możliwości ich posiadania a co 

dopiero realizowania. Nierzadką więc reakcją na cierpienie, zwłaszcza to poważne, 

pozostaje rozpacz czy też poczucie beznadziei. Dzieje się tak dlatego, iż do samej istoty 

rozpaczy należy bezsilność wobec istnienia pojawiająca się w momencie wrzucenia w 

egzystencję przepełnioną cierpieniem. Nierzadko też w rozpacz wpisuje się bunt, w 

którym tli się jednak pewna nutka nadziei, gdyż jest on jednak poszukiwaniem wyjścia. 

Beznadzieja zaś to popiół, w którym nic się już nie żarzy. Człowiek taki nie jest już 

zdolny do niczego, również do tego, żeby pogodzić się z losem819. 

Z tego względu odbudowywanie nadziei w człowiekowi doświadczającym 

rozpaczy stanowi jeden z najważniejszych faktorów nadawania sensu jego egzystencji. 

Dopiero poprzez przestrzeń egzystencjalną tworzoną przez nadzieję pojawia się na 

szansa na łagodzenie oraz minimalizowanie strachu i lęku, które zatruwają człowiekowi 

cierpiącemu życie. Istnieje też ścisły związek pomiędzy poczuciem wartości a nadzieją. 

Wraz z tym jak rośnie „ja” aksjologiczne, w człowieku, nawet mocno dotkniętym 

cierpieniem, ożywa w jakimś stopniu nadzieja.  Mimo zmniejszenia się jego możliwości 

w obszarze działania nie przestaje być on osobą, „ja” aksjologicznym; nie traci więc nic 

ze swojej godności820. Homo patiens często zamyka się w sobie, natomiast przestrzeń w 

której funkcjonuje, kurczy się i zacieśnia. Zmienia to dopiero, pisze J. Tischner, 

nadzieja. „Ten, kto ma rzetelną nadzieję, widzi przed sobą przestrzeń otwartą, 

                                                           
819 Zob. W. Stróżewski (Sigma), Refleksje w zawieszeniu (3), „Znak” 4 (1970), s. 464-465.   
820 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 153-154. 
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poprzecinaną drogami, zapraszającą do ruchu. Zapewne dlatego symbolem człowieka 

przenikniętego nadzieją staje się obraz pielgrzyma”821.   

Dawać człowiekowi nadzieję to ukazywać temu pielgrzymowi przez życie sens 

przeszłości, teraźniejszości, a wreszcie przyszłości. Szczęśliwym może być on tylko 

wtedy, gdy z różnych ciemnych doświadczeń egzystencjalnych jest w stanie 

wyprowadzić światło nadziei. Nie zawsze jest to jednak łatwe, a wielu ludzi długo błądzi 

w mrokach zwątpienia i po omacku próbuje znaleźć wyjście822. Do tego niezbędne jest 

transcendowanie, które zawarte jest w prawdziwej nadziei, pozwalające człowiekowi, 

pomimo wszystko wykraczać w przyszłość. Człowiek żyjący tu i teraz, jak mówi J. 

Kozielecki, „musi rzutować siebie w mniej lub bardziej odległą przyszłość, kolonizować 

ją i oswajać”823. Brak nadziei można uznać za równoważny śmierci. Jak pisze Kępiński: 

„Zwykle u największych pesymistów istnieje choćby cień nadziei. Nadzieja jest bowiem 

warunkiem życia: musi istnieć wiara w przyszłość, gdyż życie jest ustawicznym 

dążeniem do przyszłości”824. Słusznie więc J Tischner refleksje Kępińskiego uznaje za 

filozofię wypróbowanej nadziei, z którą związane są heroizm i dojrzałość – postawy 

umożliwiające akceptację cierpienia i wyzwalające z obsesji lękowych. „Heroizm 

człowieka wyrasta z najbardziej intymnych doświadczeń nadziei. Człowiek jest zdolny 

do heroizmu tylko w imię jakiejś nadziei”825.  

Za twórcę metafizyki nadziei, który analizuje ją z perspektywy filozoficzno-

religijnej, nadając jej wymiar transcendentny, uznać należy Gabriela Marcela. Myśliciel 

ten zwraca uwagę na to, iż prawdziwa nadzieja nie ma nic wspólnego z tą znaną nam 

z codziennych doświadczeń. Nadzieję w tym wymiarze potocznym utożsamia się 

z czymś racjonalnie uzasadnionym, mającym pokrycie. Nadzieja tego typu opiera się 

w istocie na czymś, co porównywać można do wystarczającej ilości „żetonów” 

będących w czyimś posiadaniu. Nadzieja w sensie metafizycznym uwidacznia się zaś 

jedynie u ludzi świętych. To oni dopiero, geniusze ducha, nie mając żadnych żetonów 

na pokrycie swoich oczekiwań, posiadają rzeczywistą, niezachwianą nadzieję826. 

                                                           
821 J. Tischner, Myślenie wg wartości, Kraków 1982, s. 415. 
822 Zob. A. Wierzbicki, W poszukiwaniu sensu cierpienia…, s. 23. 
823 J. Kozielecki, Psychologia nadziei, Warszawa 2006, s. 17. 
824 A. Kępiński, Autoportret człowieka, wybór i wstęp Z. Ryn, Kraków 1998, s. 113. 
825 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975, s. 301. 
826 Zob. A. Latoń, Rozbity świat według Gabriela Marcela, „Kaliskie Studia Teologiczne” 1 (2002), s. 201-212.  



221 
 

Odwołując się do terminu „transcendencja” Marcel dochodzi do wniosku, że 

uzyskuje on swoje fundamentalne znaczenie jako brak satysfakcji doświadczany 

poprzez niezadowolenie. W człowieku istnieje ambicja, aby przekraczać to, co zastane, 

choć nie każde zaspokajanie aspiracji jest transcendowaniem. Np. aspiracja do 

powiększenia swojego stanu majątkowego jest czysto zewnętrzna, a transcendowanie w 

pełnym tego słowa znaczeniu dotyka płaszczyzny wewnętrznej. Charakterystyczne dla 

człowieka nie jest sum, lecz sursum. Wymóg transcendencji domaga się przy tym 

twórczości, która jest wynikiem relacji z Transcendensem, gwarantem tego, co 

niezniszczalne. Transcendens zawsze pozostaje ponad, nie podlega żadnej rachubie, a 

najbardziej można doświadczyć go w procesie nadziei827. 

Marcelowskiej refleksji dotyczącej doświadczenia nadziei, towarzyszy także 

pojęcie nieustannie stojącej przed człowiekiem próby. Nadzieja mieści się tu bowiem 

dokładnie w ramach próby i nie tylko się z nią łączy, lecz stanowi prawdziwą odpowiedź 

bytu na tę próbę. Celem tej próby jest w pierwszym rzędzie stwierdzenie realności 

poddanego próbie przedmiotu. Czas odsłania wartość tego, co zostało poddane próbie. 

Próba, według G. Marcela, prowadzi do napięcia między tym, co realne i teraźniejsze, 

a tym, co tylko wyobrażone. Efektem próby jest jakiś sąd, który stanowi punkt wyjścia, 

czy to dla rozpoczęcia procesu nadziei, czy też do popadnięcia w pokusę rozpaczy828. 

Ze względu ma to, że nadzieja stanowi u Marcela odpowiedź na rozpacz, to 

warunki umożliwiające człowiekowi zdobycie nadziei wiążą się ściśle z warunkami 

rozpaczy. Nadzieja jest nierozerwalnie związana z rozpaczą, gdyż tylko wtedy można 

mówić o nadziei, gdy pojawia się pokusa rozpaczy. Nadzieja pozostaje tym, co pozwala 

właśnie tę pokusę poddania się rozpaczy odrzucić, zwalczyć829. W tym kontekście 

śmierć pozostaje odskocznią absolutnej nadziei. Świat, w którym śmierci by zabrakło, 

byłby więc światem, w którym nadzieja istniałaby jedynie w jakimś stanie larwalnym830. 

Nadzieja stanowi formę zawierzenia rzeczywistości, stwierdzenia, że jest jakaś siła, moc 

                                                           
827 Zob. A. Latoń, Fenomenologia i metafizyka nadziei w świetle myśli filozoficznej G. Marcela, „Kaliskie Studia 

Teologiczne” 3 (2004), s. 79-91; K. Tarnowski, Gabriel Marcel (1889-1973) [w:] Przewodnik po literaturze 

filozoficznej XX wieku, red. B. Skarga, t. II, Warszawa 1994, s. 321-330. 
828 Zob. K. Tarnowski, Gabriel Marcel i perspektywy filozofii religii [w:] tenże, Bóg fenomenologów, Tarnów 

2000, s. 167-189.  
829 Zob. G. Marcel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tł. P. Lubicz, posłowie A. Podsiad, Warszawa 1984, 

s. 37. 
830 Zob. G. Marcel, Być i mieć…, s. 134. 
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zdolna przeciwstawić się złu i niebezpieczeństwu. Jest możliwa tylko w tym świecie, w 

którym jest także miejsce na cud831. Nadzieja jest czymś więcej, a nawet czymś innym 

niż pragnieniem jakiegoś pospolitego, łatwo dostępnego dobra. Człowiek nie żywi 

bowiem nadziei w stosunku do tego, co na pewno otrzyma. Nadzieja wynika z poczucia 

jakiejś trudności pomiędzy pragnieniem a zaspokojeniem, odnosząc się zawsze do 

rzeczy mniej lub bardziej niedostępnych. Chodzi tu perspektywę dążenia do czegoś 

znacznie więcej niż tylko szczęścia w obszarze satysfakcji materialnej. Skoro człowiek 

jest tu postrzegany jako podróżnik, pielgrzym, czyli byt przygodny, to nadzieja musi 

być czymś więcej. Nadzieja, odnosząc się zawsze do rzeczy mniej lub bardziej 

niedostępnych, wynika z poczucia trudności między pragnieniem a zaspokojeniem832. 

Obszerne dociekania Marcel na temat nadziei pokazują, iż w odróżnieniu od 

ateistycznych egzystencjalistów nie godzi się on na uznanie absurdalności istnienia. 

Pokazuje on zarazem, iż nadzieja w sensie czysto racjonalnym znacznie różni się od 

nadziei w ujęciu religijnym, która w czasach eschatologicznych znajdzie swoje 

zwieńczenie w Miłości, w Bogu, a zakreślona została przede wszystkim w Biblii. Księga 

ta, ukazując Boga jako obdarzającego miłością każdego człowieka, domaga się, aby on 

na tę miłość odpowiedział nadzieją. Nie sposób przy tym nie zauważyć, że o ile w 

Starym Testamencie, nadzieja odnosiła się do najprostszych spraw życia ludzkiego i 

podstawowych wartości (ziemia obiecana, wyzwolenie od nieprzyjaciół, płodność, 

urodzaje)833, to w Nowym Testamencie sytuacja człowieka żyjącego wiarą jawi się 

zasadniczo inaczej. Z jednej strony znajduje się on pod presją tego, co już się dokonało, 

a więc np. usprawiedliwienia, a z drugiej do tego, co jeszcze nie jest jego udziałem – 

przede wszystkim do nieba i życia wiecznego834. W tym ujęciu nadzieja konstytuuje się 

na przecięciu się postanowienia Boga decydującego o losach człowieka oraz postawy 

człowieka odpowiadającego na Boże postanowienie adekwatnym do Jego oczekiwań 

życiem. Biblijna nadzieja implikuje siłę i odporność ducha, umacnia człowieka przeciw 

                                                           
831 Zob. M. Chorab, Ujęcie zła w filozofii Paula Ricouera…, s. 231. 
832 Zob. E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tł. J. Rybałta, Warszawa 1998, s. 

326. 
833 Zob. A. Zuberbier, Nadzieja [w:] Katolicyzm A-Z, red. Z. Pawlak, Poznań 1989, s. 286-7.  
834 Zob. Nadzieja [w:] X. Leon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, tł. K. Romaniuk, Poznań 1986, s. 410.  
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trudnościom życiowym. To właśnie w niej swoje korzenie ma nadprzyrodzone męstwo, 

uzdalniające człowieka do czynów heroicznych, nie słabnąc nawet w obliczu śmierci835.  

Z perspektywy chrześcijańskiej podjęcie kwestii nadziei jest potrzebne nie tylko 

do nakreślenia „solidnych ram” dla eschatologii, ale i ze względu na przywrócenie 

pierwotnego dynamizmu życia chrześcijańskiego ludziom wierzącym. Nie chodzi tu o 

to, aby życie doczesne wraz z typowymi dla niego „nadziejami” negować czy też 

przeciwstawiać nadziejom związanym z życiem wiecznym. Nadzieja eschatologiczna 

nie pokrywa się oczywiście z tą dotyczącą przyszłości świata doczesnego. Nie chodzi 

tu jednak o jakąś perspektywę przeciwną światu ziemskiemu, lecz po prostu o coś więcej 

niż realizacja oczekiwań z tego tylko wymiaru życia836. Nie wolno też zapominać o tym, 

co trafnie eksponuje K. Wojtyła, iż chrześcijańska nadzieja stanowi także tajemnicę, 

której nie potrafimy zgłębić. Każdy, kto chce ją przyjąć jako fundament życia musi 

mierzyć się z różnymi pytaniami, wśród których nie sposób przeoczyć tego o śmierć.  

Nadzieja nie może zostać oparta na jakimś rozstrzygającym dowodzie, który mógłby 

mieć rangę dowodu. Odwoływać można się tu jedynie do pewnych doświadczeń 

odnośnie pewnych śladów wieczności, choć i tu niewiele można uczynić bez łaski837. Z 

punktu widzenia wiary nadzieja jest z definicji rodzajem wewnętrznej siły, kształtującej 

się poprzez współpracę dwóch  uzupełniających się ze sobą faktorów: naszej woli 

i łaski. Mieć nadzieję oznacza więc nic innego niż pozostawać skłonnymi odpowiadać 

na wezwanie inspirujących nas wartości. Jeśli trzeba mieć nadzieję pomimo wszystko 

i wbrew przewidywaniom, to dlatego, że nadzieja opiera się, w ostatecznej instancji, na 

nieuwarunkowanym zaufaniu do Bytu absolutnego. Nadzieja, nie tylko rozumiana w 

tym sensie religijnym, wraz z innymi wartościami wyznacza zasadniczą perspektywę 

drogi dla homo patiens, który chce nadać swemu cierpieniu sens. Dopiero bowiem w 

przestrzeni aksjologii osobowo pojmowany człowiek może odnaleźć punkt odniesienia 

adekwatny do swojego statusu bytowego. 

 

                                                           
835 Zob. S. Olejnik, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii moralnej, Warszawa 1979, s. 307; S. 

Witek, Chrześcijańska wizja moralności, Poznań 1982, s. 377-378. 
836 Zob. R. Bednarczyk, Encyklika Benedykta XVI Społeczny Salvi…Jako papieska katecheza o nadziei w obliczu 

doświadczenia śmierci [w:] Człowiek wobec bólu,  cierpienia i śmierci…, s. 58. 
837 Zob. I. Ziemiński, Doświadczenie śmierci. Na marginesie twórczości literackiej Karola Wojtyły (Jana Pawła 

II) [w:] Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II…, s. 62. 
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3.3.2. 

AKCEPTACJA CIERPIENIA MIARĄ 

 DOJRZAŁOŚCI OSOBOWEJ CZŁOWIEKA 

 

Pozostając dla każdego człowieka nad wyraz ciężką próbą człowieczeństwa, 

cierpienie stanowi również swego rodzaju bramą do jego osobowej głębi. Stawia go 

bowiem w sytuacji, w której zostaje on niejako ogołocony z wszelkich przybieranych 

masek i staje „nagi” twarzą w twarz z cierpieniem838. Zdolność do akceptacji cierpienia 

i swego rodzaju zgoda na „śmierć” stanowią świadectwo ludzkiej dojrzałości uznającej 

prawdę o ontycznej ułomności człowieka. Stanowią zarazem formę „uczłowieczenia” 

cierpienia, wykorzystania go w kształtowaniu dojrzałego człowieczeństwa839. W 

sytuacji cierpienia, tak jak i w kontekście każdej trudnej sytuacji, ujawnia się prawda o 

tym na ile ktoś jest w stanie zmobilizować swoje siły duchowe i czy w ogóle nimi 

dysponuje. Uznanie cierpienia za siłę twórczą nie ma oczywiście nic wspólnego z 

doloryzmem, polegającym na pielęgnowaniu cierpienia czy wręcz rozmiłowaniu się w 

nim. Cierpienie nie ma żadnego sensu samo w sobie, pozostając oczywistym 

nieszczęściem. Dopiero konkretny człowiek, dzięki swej osobowej zdolności do 

transcendencji może przekroczyć ograniczenia, jakie ono narzuca840. Człowiek dojrzały 

osobowościowo nie szuka cierpienia, ani też nie chce się znaleźć w warunkach, w 

których tego rodzaju mobilizacja sił duchowych będzie potrzebna. Jeśli jednak znajdzie 

się w takiej właśnie sytuacji, to stara się wyzwaniu sprostać, zajmując postawę godną 

człowieka czy też osoby wierzącej w Boga. Modelowymi wręcz przykładem takiej 

sytuacji jest choćby postawa dwóch wielkich świętych męczenników, którzy zostali 

niejako „zmuszeni” ze względu na wierność Bogu i religii świadomie wybrać drogę 

śmierci: Tomasza Morusa i Maksymiliana Marię Kolbego841.  

Celem tego rodzaju ludzi nie jest zostać świętym męczennikiem czy też kimś w 

rodzaju hamletyzującego ,,cierpiętnika”, ale próba zrozumienia i zaakceptowania tego, 

że ból ma jednak jakąś wartość842. Odrzucając przekonanie, że cierpienie jest brakiem 

                                                           
838 Zob. E. Okońska, Inny, bo cierpiący…, s. 57. 
839 Zob. S. Sojka, Chrześcijański sens cierpienia, Kraków 2011, s. 62-72. 
840 Zob. A. Wierzbicki, W poszukiwaniu sensu cierpienia…, s. 32. 
841 Zob. M. Wolicki, Logoterapia w praktyce pastoralnej, Wrocław 2003, s. 66-69. 
842 Zob. De Lubac H., Cierpienie, „Życie Duchowe” 4 (1995), s. 48. 
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czy też odpadkiem, Teilhard de Chardin pisze, że jest wprost przeciwnie, gdyż kryje się 

w nim „skierowana w górę siła światła”843. W jednym z listów do swojej chorej 

przyjaciółki pisał: „Kiedy ja, zafascynowany pozytywnymi siłami wszechświata, 

przebiegałem kontynenty, przepływałem morza, namiętnie obserwowałem barwy 

Ziemi, Ty, unieruchomiona w łóżku, spokojnie, w głębi swego wnętrza, najgorsze cienie 

świata przemieniałaś w światło. Powiedz, które z nas Stwórca uzna za to, co lepszą 

cząstkę obrało”844. Dążenie człowieka do szczęścia Teilhard de Chardin obrazował 

również w oparciu o przykład ludzi, którzy o świcie wyszli ze swojego schroniska aby 

zdobyć szczyt. Jedni z nich, zrezygnowani, już od samego początku całe 

przedsięwzięcie uznali za niewarte wysiłku. Drudzy, esteci, zatrzymali się w trakcie 

drogi, po to, by zachwycać się chwilą. Tylko trzeci dążyli do celu skutecznie845.  

Obok właściwego sobie wymiaru pasywnego, tożsamego z doznawaniem zła, 

cierpienie ma również wymiar aktywny, polegający na świadomym i wolnym dążeniu 

do dobra. Na ogół panuje przekonanie, że cierpienie ma rzeczywiście niezastąpione 

znaczenie w kształtowaniu człowieka w kierunku dojrzałości osobowej. Takiego zdania 

są nie tylko filozofowie, teolodzy, których opinie w tej kwestii zostaną przytoczone 

poniżej, ale i choćby psychologowie o orientacji humanistycznej. Maslow na przykład 

zauważa, że „pozbawienie ludzi możliwości przeżywania cierpienia, nadmierne 

ochranianie ich przed nim, może się okazać nawet niekorzystne, gdyż z kolei jest 

wyrazem pewnego braku szacunku dla integralności, wrodzonej natury oraz przyszłego 

rozwoju jednostki846. W podobnym duchu, C. G. Jung stwierdza, że cierpienie fałszywe 

pojawia się na tle nerwicowym, a cierpienie prawdziwe jest nieodzowne do uzyskania 

dojrzałości. Zasadniczym kryterium odróżniania cierpienia autentycznego od 

fałszywego pozostaje więc jego geneza i funkcja847. T. Świrydowicz, odwołując się do 

filozoficznych i psychologicznych poglądów Kierkegaarda, Marcela, Frankla, 

Masłowa, Dąbrowskiego, stwierdza właśnie, że cierpienie może stać się początkiem 

duchowego rozwoju człowieka i doprowadzić do wewnętrznej dojrzałości i pełni 

człowieczeństwa. Zarówno w odniesieniu do faktorów wewnętrznych, jak i tych 

                                                           
843 P. Teilhard de Chardin, O szczęściu, cierpieniu, miłości, tł. W. Sukiennicka, M. Tazbir, Warszawa 1981, s. 8. 
844 Tamże, s. 90. 
845 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii…, s. 419-420. 
846 Zob. A. H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986, s. 17. 
847 Zob. J. Jacobi, Psychologia C. G. Junga, Warszawa 1968, s. 162-163. 
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zewnętrznych, w aspekcie rozwojowym cierpienie może okazać się niekiedy korzystne, 

np. wtedy, kiedy brak jakiegoś ważnego dobra może stanowić dla człowieka, niemal z 

definicji, realny motyw dla jego działań848. Nawet jeśli ktoś jest uwikłany w sytuację 

zewnętrznie zupełnie beznadziejną, to nie musi być bezwolną ofiarą. Dysponuje 

bowiem możnością przekształcenia swojego obiektywnie trudnego położenia 

transponując wewnętrznie swoje przeżycia z płaszczyzny faktów na wyższy poziom 

egzystencjalny. Będące skutkiem cierpienia ograniczenie aktywności zewnętrznej 

sprzyja reorientacji ku wnętrzu, w kierunku wartości i postawy849.  

Zgodzić trzeba się z interesującą tezą, którą stawia J. Szczepański, iż nawet 

hedoniści sądzą, że cierpienie odsłania człowiekowi prawdę o życiu i wyostrza jego 

smak. „Żyję, aby używać świata i jego rozkoszy, ale bez cierpienia wszystkie rozkosze 

szybko by zbladły i straciły swój smak, cierpienie jest więc odmianą, która pozwala mi 

poznać głębię rozkoszy, jest więc ceną za rozkosz, tu na ziemi”850. Moritz Schlick, 

twórca Koła Wiedeńskiego, czołowy neopozytywista, zwraca uwagę na to, że słowo 

„cierpienie” w ścisłym znaczeniu używane było zawsze dla określenia stanów 

mieszanych, przeżyć bardziej skomplikowanych, których ton uczuciowy nigdy nie 

bywa czystą bez reszty przykrością. Z nieznanych powodów, raczej cierpieniu niż 

radości przysługuje moc poruszania psychiki aż do jej warstw najgłębszych przy czym 

ból przeoruje ją jak ostry lemiesz glebę. „Wiadomo przecież, że bolesny stan skłania 

znacznie silniej do zmiany niż stan przyjemny”851. Cierpienie implikowane jest bowiem 

tragizmem niedosytu i niespełnienia. Staje się przyczyną odkrywania siebie i świata, 

wskazując na różnicę między fałszem i prawdą, między złem i dobrem, między drogą 

niewłaściwą i właściwą. W tym sensie cierpienie jest też ważną drogą w kierunku 

zrozumienia, a więc i rozwoju najistotniejszych dla człowieka wartości: moralnych, 

intelektualnych, estetycznych czy religijnych. Człowiek doświadczony cierpieniem 

staje się zazwyczaj także bardziej świadomy, odpowiedzialny i realniej patrzący na 

                                                           
848 Zob.  T. Świrydowicz, Problematyka filozoficzna w opiece paliatywnej [w:] Problemy współczesnej tanatologii. 

Medycyna – Antropologia  kultury – Humanistyka, red. J. Kobuszewski, Wrocław 1997, s. 169-170; A. Mirski, 

Cierpienie jako dolegliwość…, s. 104. 
849 Zob. E. Mentel, Sensotwórcza rola cierpienia w rozwoju jednostki – w koncepcji  V. Frankla i K. Dąbrowskiej 

[w:] Człowiek, wartości, sens. Studia z psychologii egzystencji. Logoterapia i nooterapia, Lublin 1996, s. 438-

440; W. Hryniewicz, Przez ciemności do światła…, s. 102. 
850 J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1980, s. 16. 
851 M. Schlick, Rozkosz cierpienia [w:] tenże, Zagadnienia etyki, Warszawa 1960, s. 162-169. 
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rzeczywistość i swoją ontyczną kondycję. Sprzyjając odkryciu sensu życia cierpienie 

uwrażliwia też człowieka na upływ i wartość czasu pozostającego mu jeszcze do 

dyspozycji. Na skutek dramatycznych często konsekwencji doznawanego cierpienia 

dokonuje się też często u człowieka daleko idąca weryfikacja odnośnie afirmacji 

wartości duchowych, wcześniej pomijanych, a stanowiących miarę człowieczeństwa i 

nadziei, jaką naprawdę w swoim wnętrzu nosi852.  

C. Jung jest wręcz przekonany, że wszelki postęp człowieka rodzi się dopiero 

wraz z doświadczanym cierpieniem. Jako sytuacja graniczna jest ono dla niego swego 

rodzaju „egzaminem dojrzałości”. Cierpienie wraz ze śmiercią i winą mogą tworzyć 

neurotyczną triadę, lecz nie jest to sytuacja bez wyjścia. Nie będąc jednak samo w sobie 

wartością, cierpienie musi mieć dopiero odniesienie do wartości, umożliwiając ich 

realizację. Pozostając ogromnym wyzwaniem cierpienie budzi wrażliwość i urealnia 

poczucie śmiertelności, wydobywając nowe siły z człowieka, umożliwiając mu 

koncentrację na tym, co najistotniejsze. Cierpienie jest jednak czymś otwartym, w tym 

przede wszystkim sensie, że każdy człowiek musi nadać mu dopiero określony sens853.  

Bardzo szeroko i dogłębnie fenomen ścisłej korelacji pomiędzy sposobem 

akceptacji przez człowieka cierpienia a poziomem jego rozwoju duchowego analizuje 

P. Ricœur. Filozof ten, posługując się w swoich badaniach dotyczących cierpienia 

metodą fenomenologiczno-hermeneutyczną, stwierdza na wstępie, że człowiek jest 

istotą nieustannie się rozwijającą i urzeczywistniającą swój potencjał. Człowiek przy 

tym nieprzerwanie identyfikuje się sam ze sobą i próbuje sam siebie zaakceptować, a 

gdyby tak nie było, to stałby się dla samego siebie obcy i niezrozumiały, a wręcz zdany 

na samounicestwienie. Cierpienie wpisane jest mocno w naturę tej samoidentyfikacji i 

może sprzyjać jego osobowemu rozwojowi, lecz tylko wtedy, gdy zostanie ono przyjęte, 

a nie będzie powodem buntu i niezgody854.  

W interesującym kontekście referowaną w tym paragrafie kwestię omawia Erich 

Fromm. Przyjęcie cierpienia uznaje on bowiem za warunek przemiany i zaistnienia 

nowego człowieka, uratowania ludzkości przed katastrofą psychologiczną i 

                                                           
852 Zob. J. Prokopski, Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności. Krytyka nowożytnej i współczesnej 

myśli egzystencjalistycznej, Kęty 2007, s. 38. 
853 Zob. J. Makselon, Psychologiczne aspekty cierpienia…, s. 80. 
854 Zob. P. Ricouer, Filozofia osoby…, s. 58; M. Jechalska, Analiza rozumienia cierpienia według Paula Ricoeuera, 

„Warszawskie Studia Teologiczne” XVIII/2005, s. 233-239. 
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ekonomiczną. Przemiana charakterologiczna na tak dużą skalę z przeważającego 

sposobu posiadania na bycie domaga się jednak spełnienia następujących warunków: 

cierpimy i jesteśmy tego świadomi; rozpoznajemy źródło swego nieszczęścia; zdajemy 

sobie sprawę, że istnieje sposób na przezwyciężenie nieszczęścia; zgadzamy się z tym, 

iż przezwyciężenie nieszczęścia domaga się akceptacji określonych norm i zmiany 

obecnego podejścia do życia. Tezy te Fromm uznaje za odpowiadające Czterem 

Szlachetnym Prawdom buddyzmu. Dowodzi on również, co ciekawe, że w podobny 

sposób kwestię cierpienia próbował rozwiązać Marks czy też Freud. Pierwszym 

krokiem tego pierwszego było przecież pokazanie ówczesnej, wyalienowanej klasy 

robotniczej w kontekście ogromnych cierpień jej członków. Starał się on po pierwsze 

zniszczyć złudzenia, jakimi próbowano maskować robotniczą świadomość własnej 

nędzy. Z drugim krokiem wiązało się zaś ukazanie przyczyn tego cierpienia w należącej 

do istoty kapitalizmu chciwości. Trzeci krok to swego rodzaju demonstracja opinii, że 

warunkiem zniesienia cierpienia jest usunięcie sprzyjających mu faktorów. Czwarty 

krok niesie wreszcie ze sobą propozycję nowej praktyki życia, a właściwie systemu 

społecznego wolnego od cierpienia z konieczności generowanego przez stary system. 

Podobną terapię, jak sądzi Fromm, stosował Freud. Zauważył więc, że jego pacjenci 

cierpią i są tego świadomi, choć nie są w stanie odkryć przyczyn swoich cierpień. Rolą 

terapeuty jest pomóc im pozbyć się złudzeń odnośnie cierpienia i zrozumienia jego 

przyczyn. Uzyskując tę wiedzę pacjenci są w stanie przejść do kolejnego etapu, czyli 

uznać, że uleczenie nieszczęścia możliwe jest wtedy, gdy usunie się jego przyczynę. 

Domaga się to zmiany ich życiowej praktyki, która dotąd implikowała cierpienia855.  

W związku z tym, iż skala doznawanego cierpienia w oczywisty sposób związana 

jest przede wszystkim ze starzeniem się człowieka, to właśnie w tym okresie dojrzałość 

osobowa człowieka poddana jest z natury rzeczy największej próbie. Trudno przy tym 

przeoczyć, że człowiek przez całe życie przygotowuje swój specyficzny model 

przeżywania starości. Starość kształtuje się niejako w wraz z nim, a jej styl uzależniony 

jest od tego, w jaki sposób konkretny człowiek  odkrywa jej sens i wartość856. Nawet 

jeśli wieli ludzi starszych potrafi z większym niż inni optymizmem zmagać się ze swoim 

                                                           
855 Zob. E. Fromm, Mieć czy być?, tł. J. Karłowski, Poznań 2018, s. 226-228. 
856 Zob. J. Stala, Osoba starsza a sens życia [w:] Człowiek wobec bólu,  cierpienia i śmierci…, s. 18-20. 
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wiekiem dojrzałym i związanym z nim cierpieniem, to okres ten jest dla każdego 

człowieka zawsze ogromnym wyzwaniem i zadaniem. Trudno jest pogodzić się z 

własną starość i widzieć w niej dopełnienie całości życia, dopasować się do 

zmieniających się uwarunkowań życiowych, nie zatracając własnej tożsamości857. 

Pomimo tego, że od naturalnych przeobrażeń fizjologicznych nie można się uchronić, 

to pozytywne nastawienie i optymizm z lat młodości mogą jednak pomóc człowiekowi 

w jakimś przynajmniej stopniu przygotować się na nadchodzącą starość. Jeśli ma on 

poczucie akceptacji i miłości ze strony najbliższej rodziny, krewnych czy też przyjaciół, 

łatwiejsze staje się dla niego pogodzenie z mankamentami pojawiającymi się wraz 

z upływem lat. Wsparcie i zrozumienie otoczenia stają się znaczącymi elementami 

przeżywania starości na płaszczyźnie społecznej858. Nie sposób pominąć tego, że 

obecność starszych ludzi w społeczeństwie, życiowo bardziej doświadczonych, pomaga 

też innym jego członkom mądrzej spojrzeć na ziemskie wydarzenia. Kruchość 

ludzkiego istnienia, która w sposób wyrazisty ujawnia się w starszym wieku, przywołuje 

też pamięć o wzajemnej zależności i nieodzownej solidarności międzypokoleniowej859. 

Istotną rolą w prawidłowym przeżywaniu starości w wymiarze psychologicznym 

i społecznym odgrywa zrozumienie istoty i sensu przemijania oraz śmierci. Duże 

znaczenie w tej materii odgrywać może duchowość ludzi starszych, która zmienia się 

wraz z upływem lat życia. „Duchowość to bowiem zdolność człowieka do zrozumienia 

samego siebie, czyli do znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim jestem, skąd się 

wziąłem, dokąd zmierzam, w oparciu o jakie więzi i wartości mogę osiągnąć cel mojego 

życia. W konsekwencji duchowość umożliwia świadome kierowanie własnym życiem. 

Dzięki duchowości człowiek potrafi zająć świadomą i odpowiedzialną postawę wobec 

samego siebie i drugiego człowieka, wobec Boga i świata”. Duchowość, jak podkreśla 

Norbert Pikuła, jest swoistą i niepowtarzalną relacją człowieka z Bogiem, co 

w konsekwencji ma przełożenie na funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. 

Kształtowanie i rozwój ludzkiej duchowości następują na przestrzeni całego życia, 

niemniej bardzo często w natłoku spraw i zabieganiu młodzi ludzie zapominają 

o „pielęgnacji” swojego wnętrza oraz o specyficznej i indywidualnej relacji z Bogiem. 

                                                           
857 Zob. R. Osak, Wartość życia a logika śmierci w świetle starości…, s. 78. 
858 Zob. K. Białożyt, Wielowymiarowy proces starzenia się i starości.., s. 42. 
859 Zob. LS 10. 
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Starość jest często tym właśnie czasem, który pozwala na głębszą refleksję i zbliżenie 

się również do sfery sacrum. Prawidłowo ukształtowana duchowość pozwala 

człowiekowi starzejącemu pogodzić się z zachodzącymi zmianami oraz bólem 

i cierpieniem wywołanymi pojawiającymi się chorobami. Ludzie starsi, którzy 

zaakceptowali swoje życie zdają się emanować wewnętrznym spokojem, który wynika 

z uznania swojej wartości i wartości innych ludzi. Jasno określona koncepcja sensu ich 

życia nadaje mu właściwy kierunek, umożliwia odczytanie sensu zdarzeń, które 

zachodzą w otoczeniu człowieka oraz prowadzi do jego niezależności od rzeczywistości 

zewnętrznej, pomimo istniejących niepowodzeń860. 

O ile w aspekcie biologicznym, psychicznym i społecznym, można mówić o 

starości w kategorii pewnego regresu, to na płaszczyźnie duchowej można z nią wiązać 

nawet zdecydowany rozwój. U ludzi wierzących może on objawiać się np. dojrzalszymi 

praktykami religijnym. Płaszczyzna duchowa może stać się „motorem napędzającym” 

w wyniszczonym wiekiem i cierpieniem ciała. Ludzka duchowość jest czymś 

specyficznym i indywidualnym i nie da się jej jednoznacznie zmierzyć. Niemniej jednak 

pogłębianie życia wewnętrznego w każdym okresie życia, a nie tylko w starszym wieku, 

pozytywnie wpływa na jego podejście do doświadczanego cierpienia861.  

Nie sposób ukryć, że wiele osób starszych zrozumienia i nadziei w trudnych 

chwilach szuka przede wszystkim w modlitwie, pogłębionym życiu duchowym. 

Duchowe przeżywanie starości w aspekcie autentycznej wiary i miłości do Boga 

pozwala im godnie przeżywać ostatni etap życia. Rozwojowi duchowości w okresie 

starości, tak jak w całym życiu, sprzyjają pogłębione praktyki religijne. Wzmożonej 

religijności nie można jednak utożsamiać z duchowością, którą kształtuje się poprzez 

autentyczne przeżywanie nabożeństw, modlitwę indywidualną i we wspólnocie, 

rozważanie tajemnicy wiary i wiele innych. Zwrócenie się w stronę sacrum na starość 

może być także podyktowane ubytkami w wymiarze fizjologicznym, psychologicznym 

oraz społecznym. W relacji z Bogiem ludzie starsi poszukują zwyczajnie „sposobu”, 

który pomoże im pogodzić się z naturalnym i nieuniknionym upływem lat, uciec od 

cierpienia i samotności. Narastająca z wiekiem religijność z jednej strony stanowi formę 

                                                           
860 Zob. J. Stala, Osoba starsza a sens życia…, s. 30. 
861 Zob. K. Białożyt, Wielowymiarowy proces starzenia się i starości.., s. 45-46. 
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kompensacji ograniczonych kontaktów z ludźmi, a z drugiej jest wyrazem innej w tym 

okresie refleksyjności.   

 

3.3.3. 

WSPÓLNOTOWY WYMIAR CIERPIENIA (MIŁOSIERDZIE) 

 

Nowożytna filozofia, w odróżnieniu od starożytnej i średniowiecznej, gdzie 

reflektowano nad cierpieniem jako czymś oczywistym i w zasadzie domagającym się 

jedynie akceptacji, przynosi program jego przezwyciężenia, zwłaszcza w obszarze 

walki z chorobami dotykającymi ludzkość. Wystarczy odwołać się do Kartezjusza, 

który wierzył, że eliminacja chorób umożliwi pozbycie się ludzkiego cierpienia, 

będącego po prostu konsekwencją niesprawnie działającego organizmu862. Nie brak i w 

kolejnych wiekach filozofów, którzy uznawali, że postęp ludzkości wyraża się przede 

wszystkim w znoszeniu cierpienia, zarówno poprzez rozwój nauki, jak i coraz 

doskonalszą organizację życia społecznego. Stanowisko to podzielali myśliciele 

Oświecenia, pozytywista – August Comte, socjaliści utopijni, marksiści, a także różne 

nurty utylitarystyczne863. J.S. Mill za „najważniejsze zagadnienie” uznał walkę z tymi 

wielkimi „źródłami fizycznego i duchowego cierpienia”, jakimi są „nędza, choroba, 

a także niewdzięczność, upadek moralny albo przedwczesna śmierć tych, których się 

kocha”864. Jego zdaniem, „jeżeli ludzkość będzie szła nadal po drodze postępu”, te 

źródła cierpień „zostaną bardzo ograniczone”, a nawet twierdzi, że „wszystkie wielkie 

źródła ludzkiego cierpienia dadzą się opanować – jedne w znacznym stopniu, inne 

niemal całkowicie – przez ludzką zapobiegliwość i wysiłek”865. 

Marzenia Milla o ograniczeniu źródeł cierpień w znacznym stopniu realizują się 

w naszych czasach. Postęp jakiego dokonała w ostatnim wieku medycyna, zwłaszcza w 

kontekście możliwości, którymi dysponowała wcześniej, jest wręcz niewyobrażalny.  

Do tego dodać trzeba jeszcze powstanie niezliczonych instytucji i działań, których 

celem jest wyeliminowanie albo zmniejszenie cierpienia: szpitale, przychodnie, 

                                                           
862 Zob.  M. Czachorowski, Klasyczna i nowożytna etyka a cierpienie…, s. 45. 
863 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem?..,. s. 236. 
864 J.S. Mill, Utylitaryzm, Warszawa 1959, s. 25-26. 
865 Tamże, s. 26-27. 
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przytułki, domy opieki społecznej, hospicja, wolontariat, domy dla seniorów. Wciąż 

rośnie średnia wieku człowieka, zwiększają się też, wraz z postępem technicznym, 

możliwości służby zdrowia w obszarze leczenia wręcz wszystkich chorób. Nawet jeśli 

częściowo można zgodzić się z W. Hryniewiczem, iż rozwój społeczno-państwowych 

instytucji mających dostarczać ponowoczesnym ludziom ochronę zdrowia i opiekę w 

chorobie jest świadectwem rosnącej liczby ofiar współczesnej nieumiejętności 

cierpienia, to pokazują też one gotowość człowieka do walki z nękającym go złem866. 

Trudno też nie zauważyć, iż w ostatnich dopiero wiekach ukształtowała się 

instytucjonalna pomoc dla chorych, cierpiących i starszych. W rozbudowanym systemie 

opieki nad chorymi, np. w postaci domów pomocy społecznej czy hospicjów, dostrzec 

trzeba ogromny wzrost świadomości społecznej odnośnie wspierania najsłabszych 

członków społeczeństwa. We wspólnotowym przeżywaniu cierpienia, respektowaniu 

godności ludzi nim naznaczonych, widzieć można przestrzeń do transcendencji 

cierpienia. Kształtowanie poczucia solidarności społecznej, skorelowanego z 

personalistycznie rozumianym miłosierdziem przekracza wyraźnie ludzki egoizm, 

skłania do ofiarności i poświęcenia. Nie mogąc wyeliminować cierpienia dotykającego 

człowieka, ludzka społeczność, od wspólnoty rodzinnej począwszy jest w stanie 

transcendować cierpienie poprzez okazywaną mu opiekę i szeroko rozumianą miłość.  

Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwsze wzmianki o miejscach 

(przytułkach), gdzie opieką otaczano chorych i umierających, zapewniając im 

schronienie oraz jedzenie i pomoc medyczną, sięgają już czasów starożytnych. Już w 

IX w. p.n.e. istniało hospicjum w Jerycho. Formy opieki nad potrzebującymi, 

zatroskania o chorych i umierających, dostrzec też można w starożytnym Rzymie. Nie 

były to jednak trwałe reguły postępowania, lecz jedynie sytuacje wyjątkowe. Izolacja 

chorych i cierpiących od pozostałej części społeczeństwa poddawały chorych swoistej 

alienacji. Jedynie chory przynależący do elity społecznej nie był pozbawiony opieki i 

troski867. Nie wolno przy tym zapominać, że gdy filozofia grecka nie widziała sensu 

nawoływania do filantropii, to w Indiach, szczególnie po upowszechnieniu się 

                                                           
866 Zob.  W. Hryniewicz, Przez ciemności do światła…, s. 100. 
867 Zob. L. Kazimierczak, P. Pruefer, Potrzeba istnienia hospicjum w parafii. Teologiczno-pastoralny przyczynek 

o cierpieniu, chorobie i starości [w:] Dylematy egzystencjalne, t. 1, Cierpienie, red. E. Bartkowiak, P. Prüfer, 

Zielona Góra 2009, s. 40-41. 
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buddyzmu, już za panowania króla Aśoki (ok. 250 p.n.e) istniały domy opieki dla ludzi, 

a nawet szpitale dla zwierząt. W znacznym stopniu przeczy to stereotypowi, iż buddyzm 

względem cierpienia zajmuje jedynie postawę bierną, czyli nastawioną jedynie na jakieś 

indywidualne wyzwolenie się od niego868. Nie można też przeoczyć, że główne cnoty 

buddyjskie: współczucie i miłość wskazują na czynny udział w życiu i pomaganie tym, 

którzy cierpią i potrzebują pomocy. Eksponuje się tu etykę opartą na miłości bliźnich i 

wezwaniu do wszechludzkiego braterstwa869. 

W Europie dopiero wraz chrześcijaństwem opieka nad chorymi nabrała 

charakteru instytucjonalnego i powszechniejszego. Religia ta od początku wskazywała 

jednoznacznie na obowiązek ciążący na wierzących, w tym szczególnie duchownych, 

niesienia pomocy ludziom podlegającym wszelkim cierpieniom870. Najstarsze szpitale 

w chrystianizującej się Europie powstały już w IV wieku, a nazywano je „domami 

bożymi” albo domami gościnnymi (hospitium), z którego to łacińskiego określenia 

powstało właśnie słowo szpital871. Nie wolno jednak zapominać, że pierwotnie szpitale 

były zakładami wielofunkcyjnymi, przeznaczonymi nie tylko dla chorych, ale i ubogich,  

podróżnych, starców, sierot i podrzutków. Wzorem w organizowaniu pierwszych 

szpitali była stworzona przez Bazylego Wielkiego w 368 r. w Cezarei instytucja zwana 

basilias, w której znajdowali opiekę m. in. podróżni, ubodzy i chorzy872. 

W okresie średniowiecza opiekę nad chorymi sprawowały przede wszystkim 

zakony: Benedyktyni czy Bożogrobcy. Prawdziwy rozwój szpitalnictwa zaobserwować 

można dopiero od wieku XVI, a był on przede wszystkim efektem rozwoju wiedzy o 

chorobach873. Współczesna szpitalna opieka zdrowotna, zresztą w ogromnej liczbie 

swych form, odgrywa właściwie zasadniczą rolę w otaczaniu wsparciem człowieka na 

różny sposób cierpiącego. Szpital to miejsce, w którym w związku z cierpieniem 

spotykają się liczni ludzie: pacjenci, ich bliscy, a także mocno zróżnicowany personel 

                                                           
868 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem?..,. s. 233. 
869 Zob. J. Iwaszczyszyn, A. Kliś-Kalinowska, J. Czekaj, U. Gluz-Golik, Tajemnica ludzkiego cierpienia w 

aspekcie niektórych religii [w:] Ból i cierpienie…, s. 50. 
870 Zob. T. Ślipko, Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988, s. 276. 
871 Zob. T. Glemma, Z dziejów szpitalnictwa kościelnego w dawnej Polsce, „Caritas” 7 (1946), s. 5. 
872 Zob. J. Majka, Rozwój działalności charytatywnej w Kościele [w:] Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 

1985, s. 189. 
873 Zob. J. Gawełko, M. Marć, M. Binkowska-Bury, Problematyka walki z bólem w opiece paliatywnej w Polsce i 

Europie [w:] Cierpienie, umieranie, śmierć. Wyzwania i dylematy ludzkiego losu…, . 190-193. 
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medyczny874. Doskonale zdawał sobie z tego faktu sprawę Jan Paweł II, gdy pisał, że 

ważnym oparciem dla zmagającego się z własnym cierpieniem chorego jest cały zespół 

opieki zdrowotnej, który obok lekarzy, pielęgniarzy tworzą duszpasterze szpitali, jak i 

wolontariusze zaangażowani w sprawowanie troski nad chorymi875.  

W różnego typu instytucjach o charakterze szpitalnym od wielu już lat 

obserwować można ogromny rozwój coraz to bardziej wyrafinowanych technologii 

diagnostyczno-leczniczych. Pozwalają one lekarzom zaglądać do wnętrza ludzkiego 

ciała na wszelkie sposoby i sprawdzać poprawność jego funkcjonowania. Nie inaczej 

wygląda kwestia chirurgii, gdzie coraz bardziej rutynowymi stają się dotąd bardzo 

skomplikowane operacje. Pomimo tego jednak, że coraz więcej wiemy o chorobach, 

coraz lepiej można je diagnozować i leczyć, to wciąż o wiele jeszcze więcej pozostaje 

w tym obszarze niewiadomą876. Wystarczy uwagę zwrócić na bezradność medycyny w 

sferze leczenia koronawirusa. Potwierdzeniem bezradności medycyny względem wielu 

chorób staje się narastająca popularność psychoneuroimmunologii, będącej formą 

terapii przeciwbólowej. W jej ramach chodzi o redukowanie na gruncie medycyny lęku, 

radzenie sobie ze stresem i poczuciem beznadziei877. 

Wysiłki na rzecz zmniejszenia wszelkich postaci cierpienia i zapobiegania im, 

jak pisze Jan Paweł II, w bezpośredni sposób wynikają ze sprawiedliwości i miłości, 

wchodząc w zakres podstawowych wymagań chrześcijańskiej egzystencji i każdego 

życia prawdziwie ludzkiego878. Doceniając ogromny i pożądany rozwój medycyny nie 

można pomijać tego, iż efektywna pomoc cierpiącemu człowiekowi przekracza 

horyzont technicznych możliwości i rozwiązań. Tymczasem jednym z niepokojących 

zjawisk, które ujawnia się dziś w sferze instytucjonalnej opieki nad chorymi, jest jej 

nierzadkie zdominowanie przez supernowoczesną technikę, co może zagrażać 

humanizmowi leczenia. Człowiek chory nie może mieć przed sobą tylko sprzętu 

medycznego, musi mieć przy sobie drugiego człowieka, którym jest przede wszystkim 

                                                           
874 Zob. M. Pluta, Szpital jako pogranicze kulturowe. Zmagania z wzajemną Obcością [w:] Wspólne obszary 

tanatopedagogiki…, s. 75. 
875 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 131. 
876 Zob. J. Kabat – Zinn, Życie – piękna katastrofa. Mądrością ciała i umysłu możesz pokonać stres, choroby i ból, 

tł. D. Ćwiklak, Warszawa 2009, s. 251. 
877 Zob. D. Ortenburger, A. Ortenburger, Formy pomocy psychologicznej w Poradni Leczenie Bólu [w:] Ból i 

cierpienie…, s. 130; A. Mirski, Cierpienie jako dolegliwość…, s. 123. 
878 Zob. SpS 36. 
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lekarz czy też pielęgniarka. Powinien mieć do dyspozycji nie tylko sprzęt, nawet 

najbardziej technicznie zaawansowany, ale przede wszystkim ludzkie sumienia,  

uczciwość, serca i współczucie879. 

Czymś niezwykle istotnym jest to, aby człowiek cierpiący, wymagający terapii, 

zabiegów, opieki, często daleko idącej, miał w jej kontekście wciąż poczucie bycia 

podmiotem, a nie przedmiotem880. W tym kontekście docenić trzeba fakt ciągłego 

rozwoju w obszarze „terapii paliatywnych”, których celem jest możliwie profesjonalne 

i zarazem przepełnione humanizmem, złagodzenie cierpienia w końcowym stadium 

choroby. W tym kontekście pojawia się wiele drażliwych kwestii, między innymi 

problem godziwości stosowania różnego rodzaju środków przeciwbólowych i 

uspokajających w celu ulżenia cierpieniom chorego, gdy wiąże się to z ryzykiem 

skrócenia mu życia. W sytuacji choroby, zwłaszcza nieuleczalnej, która w jakimś sensie 

dyskryminuje człowieka, odrywa od codziennej aktywności, szerokich kontaktów oraz 

więzów społecznych i zawodowych, staje się szczególnie ważne respektowanie jego 

godności, otaczanie go społeczną akceptacją a wręcz miłością. Ułomność i słabość a 

także bliskość śmierci w ewidentny sposób wypełnia przede wszystkim ludzką starość, 

z którą próbuje się dziś wręcz za wszelką cenę odsunąć czy wręcz wyeliminować, a nie 

akceptować i troskliwie wspierać881. Biorąc pod uwagę tempo starzenia się 

ponowoczesnych społeczeństw w coraz większym stopniu problematyczna staje się 

możliwość zapewnienia w niej adekwatnej opieki dla starszych ich członków. Trudno 

przecież przeoczyć, że w niedługim czasie przeważającą część społeczeństw tworzyć 

będą ludzie domagający się pomocy, a nie ci, którzy będą ją mogli czy musieli zapewnić.  

Ludzie służący na różny sposób cierpiącym potrzebują bez wątpienia 

profesjonalnych kompetencji, w technicznym i stricte osobowościom obszarze. Nawet 

jeśli kompetencja zawodowa jest tu oczywistym, podstawowym wymogiem, to 

oczywiście ona sama w żadnym razie nie wystarczy. W przypadku służby chorym 

chodzi bowiem o istoty ludzkie, które zawsze potrzebują czegoś znacznie więcej niż 

technicznie poprawnej opieki. Obok profesjonalnych kompetencji ludzie posługujący 

                                                           
879 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 131. 
880 Zob. L. Suchocka, Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i chorobie. Perspektywa noo-teoretyczna, Warszawa 

2011, s. 74. 
881 Zob. G. Greshake, Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej, tł. J. Kubaszczyk, Poznań 2010, s. 

63; J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 33-41. 



236 
 

chorym potrzebują więc „formacji serca”  pozwalającej dzielić się im z chorymi także 

bogactwem ich człowieczeństwa. Fakt takich oczekiwań ludzi chorych, zwłaszcza 

umierających, potwierdzają badania nie pozostawiające wątpliwości, że ich nadzieję na 

życie w dużym stopniu podtrzymuje troskliwa opieka medyczna i humanitarna882.  

Nadzieję tą, nawet w laicyzującej się rzeczywistości, znaczna część ludzi chorych 

wiąże niezmiennie z wpisaną w opiekę szpitalną posługę duchownego, w polskich 

warunkach przede wszystkim katolickiego. Sięgając do teologicznych zwłaszcza 

argumentów Kościół przekonuje, że ludzie chorzy są szczególnym podmiotem jego 

troski. Zwraca się tu uwagę na to, że ludzie chorzy przez swoje cierpienie są niejako 

wezwani do współudziału w tym cierpieniu, przez które dokonało się odkupienie 

człowieka i świata. Swoją troskę o ludzi cierpiących Kościół tłumaczy także i tym, że 

stanowią oni dla Niego źródło nadprzyrodzonej mocy potrzebnej do wypełniania 

apostolskiej misji, potężne świadectwo dawane przez codzienną miłość oraz głębię 

wiary883. Kiedy służby medyczne skupiają się głównie na usuwaniu bólu i przywracaniu 

choremu zdrowia w sferze cielesności, duchowni wspierając niejako ich misję starają 

się zaspokajać także ich potrzeby duchowe. Realizacja tych potrzeb bywa istotna nawet 

dla odzyskania zdrowia chorego w wymiarze medycznym, lecz przede wszystkim 

umożliwia mu uporządkowanie życia i ewentualnie ukierunkowanie go na Boga. Z 

punktu widzenia wierzących chorych i Kościoła, człowiekowi cierpiącemu, a zwłaszcza 

zbliżającemu się do śmierci, nie wystarczy do uśmierzenia jego cierpienia i lęku 

przepisanie nawet najskuteczniejszych leków uśmierzających ból. Widok lekarza 

kieruje niejako automatycznie uwagę chorego na dolegliwości fizyczne, natomiast 

obecność osoby duchownej skłaniać powinien do myślenia na temat sensu życia, 

cierpienia, dokonywania obrachunków i bilansu życiowego, ustalenia relacji do systemu 

wartości, którym się dotąd kierował. Uporządkowanie przez umierającego człowieka, 

dzięki posłudze duchownego, wszystkich jego spraw zgodnie z sumieniem i 

przekonaniami, pozytywnie odbija się na jakości jego życia w ostatniej fazie okresu 

chorobowego. Dostrzegając wagę posługi duchownego wobec cierpiących, Kościół 

                                                           
882 Zob. DEC 31; J. Łuczak, Cierpienie. Charakterystyka. Rozpoznawanie. Wspomaganie cierpiących. Powinności 

leczących. Jak skuteczniej pomagać cierpiącym chorym? [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – 

Antropologia kultury – Humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1997, s. 54. 
883 Zob. SD 20-25; J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 127. 
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deklaruje konieczność tworzenia dobrze zorganizowanego duszpasterstwa medycznego, 

które przyczyniłyby się do bardziej efektywnej i skutecznej pomocy chorym. 

Zasadniczym elementem takiej formacji winien być proces stałego pogłębiania 

rozumienia wiary i nadziei, które głęboko zakorzenione w ludzkim sercu potrafią stawić 

czoła trudnościom. Obecność duszpasterza w placówkach medycznych ma swoje 

uzasadnienie także i w tym, że człowiek najczęściej umiera dziś nie w rodzinie, ale 

właśnie w szpitalu, pod kontrolą lekarzy i personelu, których interesują przede 

wszystkim biofizyczne aspekty choroby. Tymczasem zbliżający się moment 

ostatecznego spotkania z Bogiem domaga się jeszcze innego, duszpasterskiego 

towarzyszenia mu na tym etapie. Za istotę służby duszpasterskiej w szpitalu, Kościół 

uznaje posługę sakramentalną, dzięki której łatwiej, jak wierzy, ustrzec się choremu 

człowiekowi przed popadnięciem w rozpacz. Duszpasterz swoją posługą winien nieść 

swoją pomoc i duchowe wsparcie nie tylko choremu, ale i całemu personelowi 

medycznemu poprzez ukazywanie w świetle wiary sensu cierpienia i otwieranie przed 

nimi szerszych horyzontów życia, sięgających poza próg doczesności884.  

Docenić należy, że z dokumentów kościelnych płynie ważny przekaz o sposobie 

w jaki duchowny powinien realizować swoją posługę wobec chorych. Zwraca się tu 

uwagę na to, że spotkanie z kapłanem dokonywać musi się w atmosferze życzliwości, 

zaufania, w zrozumieniu powagi sytuacji ale i w świadectwie jego osobistej wiary. 

Wchodząc w relacje z chorym duszpasterz musi obudzić w nim najpierw przekonanie, 

że sakrament chorych nie jest przeznaczony dla umierających, lecz dla wszystkich, 

którzy z powodu choroby lub podeszłego wieku znajdą się w niebezpieczeństwie 

śmierci. Ważne jest przy tym zwrócenie uwagi na to, że jest to sakrament przeznaczony 

dla całej osoby dla ciała i duszy człowieka. Z tego też powodu jego przyjęcie 

przygotowuje nie tylko na śmierć, która dla każdego jest nieunikniona, ale również 

udziela pomocy w chorobie i znoszeniu cierpienia885. 

Poziom funkcjonowania instytucji społecznych, zwłaszcza tych, które podejmują 

szeroko rozumianą opieką nad ludźmi cierpiącymi, włącznie z duchową, ściśle 

skorelowana jest ze stanem więzi w danej społeczności i poziomem osobowej 

                                                           
884 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 120-137. 
885 Zob. S. Biel, Bóg otrze z oczu każdą łzę…, s. 78-79. 
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dojrzałości jej poszczególnych członków. Społeczeństwo, które nie potrafiłoby albo nie 

chciałoby wspierać ludzi cierpiących albo choćby współuczestniczyć poprzez 

współczucie w ich cierpieniu, uznać trzeba byłoby wręcz za nieludzkie. Stosunek do 

swoich najsłabszych członków uznać trzeba bez wątpienia za absolutnie krytyczny 

punkt jakości życia społecznego. Biorąc pod uwagę to, że ponowoczesne społeczeństwa 

nękane są poważnym kryzysem w obszarze rozumienia człowieka, aksjologii czy więzi 

międzyludzkich, o czym pisano w pierwszym rozdziale, ze szczególną uwagą trzeba 

akcentować społeczny wymiar cierpienia. Trzeba przede wszystkim przypominać, że 

świat cierpienia rozłożony jest na niezliczoną liczbę doświadczających go podmiotów. 

Każdy człowiek przez swoje osobiste cierpienie stanowi cząstkę tego „świata”, ale i ten 

„świat” jest w nim jako całość skończona i niepowtarzalna jakoś obecny. Ludzie 

cierpiący upodabniają się do siebie bardzo zbliżonym doświadczeniem losu, potrzebą 

zrozumienia i troski, a także i natarczywym pytaniem o sens zła, które ich dotyka. 

Kulturotwórcze znaczenie cierpienia polega na tym, że właściwie przyjęte jako fakt 

społeczny zwraca ludzką uwagę na określone preferencje w zakresie wartościowania. 

W dużej mierze to właśnie dzięki świadkom cierpienia i miłosierdzia może kształtować 

się cywilizacja miłości886. Wprawdzie żadne racjonalne wyjaśnienia, jak pisze Fromm, 

nie są w stanie uśmierzyć strachu przed śmiercią, lecz może on jednak być 

przytłumiony. Jest to możliwe, i to nawet w samym momencie śmierci, poprzez 

potwierdzenie naszej więzi z życiem, przez odpowiedź na miłość innych ludzi, która 

rozpali naszą miłość887.  

Poczucie związków z innymi wiąże się niezwykle silnie i zarazem pozytywnie z 

nadawaniem znaczenia swojemu cierpieniu. Postrzeganie cierpienia jako zagrożenia 

łączy się przecież także z poczuciem utraty grupy towarzyskiej, osłabieniem relacji z 

innymi ludźmi. Im mniejsza jest bliskość w relacjach społecznych pacjentów tym 

większe zagrożenia dostrzegają oni w swojej np. chorobie888. Cierpienie, znacznie 

bardziej aniżeli inne sytuacje życiowe, uzależnia doświadczającą go osobę od pomocy 

innych. Obligatoryjność świadczenia tej pomocy może być oczywiście różnie oceniana 

                                                           
886 Zob. SD 8; J. Makselon, Psychologiczne aspekty cierpienia…, s. 81. 
887 Zob. E. Fromm, Mieć czy być?, tł. J. Karłowski, Poznań 2018, s.  173. 
888 Zob. S. Steuden, M. Sadowska, K. Janowski, A. Cecot, Psychologiczne aspekty doświadczania choroby [w:], 

Ciało. Zdrowie i choroba…, s. 278. 
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różnie, lecz człowiek należący do jakiejś wspólnoty nie może czy też nie powinien być 

zdany tylko na samego siebie889. Wychodząc z założenia, że człowiek sam nie umie w 

ogóle nadawać sensu swojemu cierpieniu, W. Hryniewicz dochodzi do wniosku, że jest 

ono zawsze wezwaniem do solidarności, do obecności, do pomocy, ostatecznie do 

usuwania cierpienia i przezwyciężania go, gdzie to tylko możliwe. Cierpienie jest 

niczym innym niż wołaniem cierpiącego do innych ludzi890. Dlatego niesienie nadziei i 

ulgi w cierpieniu tworzy zawsze niezwykle silne więzy solidarności, a ten, kto je 

człowiekowi przynosi, jak stwierdza słusznie J. Tischner, staje się wręcz jego 

duchowym ojcem891. Jak pisze Jan Paweł II niezwykle wymowna w tym obszarze jest 

analiza słowo „consolatio”, pocieszenie, sugerujące bycie-razem w samotności, która 

już nie jest samotnością892. 

Kiedy w chwilach dramatycznego cierpienia człowiek chory podlega licznym 

ograniczeniom natury fizycznej i duchowej, doświadczając wewnętrznego rozbicia czy 

utraty wiary, potrzebuje serdecznej bliskości i duchowego wsparcia, zwłaszcza ze strony 

rodziny, osób najbliższych. To właśnie rodzina jest najbardziej właściwym miejscem do 

przeżywania cierpienia, posiadając potencjał adaptacyjny do przechodzenia przez 

sytuacje trudne893. Towarzyszenie cierpiącym wraz z wszystkimi tego oznakami 

stanowić może najcenniejszą pomoc, stawiając swego rodzaju tamę poczuciu lęku, 

izolacji i samotności894. Zwłaszcza osoba walcząca ze śmiercią potrzebuje obok siebie 

ludzi, którzy kierowani miłością, będą chcieli jej towarzyszyć do ostatnich chwil życia. 

W kontekście zderzenia się z czyimś cierpieniem czy też śmiercią trzeba po 

prostu być z osobą cierpiącą, ale co ważne, na jej zasadach, a więc tak jak ona chce i 

potrzebuje895. Często jedyną rzeczą, która nam pozostaje może być tylko milcząca 

                                                           
889 Zob. B. Zubert, Prawa chorego we wspólnocie Kościoła [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, Lubin 1992, 

s. 132. 
890 W. Hryniewicz, Nad przepaściami wiary…, s. 298-300. 
891 Zob. J. Tischner, Etyka solidarności [w:] tenże, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992, s. 77. 
892 Zob. SpS 38. 
893 Oczekiwanie cierpiącego troski, zwłaszcza od rodziny,  wyrasta z wewnętrznej komunii osób, która zakorzenia 

się w naturalnych więzach ciała i krwi łączących całą rodzinę. Zob.  M. Kalinowski, Zadania rodziny i służby 

zdrowia w świecie ludzkiego cierpienia [w:] Cierpienie między sensem a bezsensem…, s. 53; E. Richardson¸ 

Opieka paliatywna dla pielęgniarek, Kraków 1997, s. 7; B. Luban – Plozza, Psychosomatyczne podejście do 

pacjenta, „Sztuka Leczenia” 2 (1996), s. 20. 
894  Zob. E. Kuebler – Ross, Życiodajna śmierć. O życiu, śmierci i życiu po śmierci, tł. E. Stahre – Godycka, Poznań 

1996, s. 36. 
895 Zob. K. Panek, O sztuce umierania [w:] Cierpienie, umieranie, śmierć. Wyzwania i dylematy ludzkiego losu…, 

s. 81. 



240 
 

obecność przy cierpiącym człowieku. Współczująca i wierna obecność wypełnia 

cierpiącemu czas i łagodzi ból. Podtrzymuje nadzieję nawet bez wielu słów. Nie trzeba 

mieć gotowych i gładkich odpowiedzi, lecz trzeba słuchać, uczyć się rozumieć 

doświadczenia chorych896. Często najlepszą reakcją na zło obserwowane jest milczenie, 

cisza, współczucie, które przeradza się w pocieszenie mające charakter wspólnotowy897.  

Cierpienie z innymi i dla innych uznać trzeba za tak fundamentalny element 

człowieczeństwa, iż ich porzucenie zniszczyłoby samego człowieka. Doświadczane 

cierpienie, jeśli nie jest oczywiście nazbyt przytłaczające, zazwyczaj wyostrza 

wrażliwość na innych ludzi, na ich problemy i cierpienie898. Schopenhauer wręcz uważa, 

że człowiek, któremu pod każdym względem dobrze się dzieje, nie otrzyma nigdy od 

innych ludzi dowodów prawdziwej miłości bliźniego. Wprawdzie nieraz bliscy i 

przyjaciele dają mu dowody życzliwości i przywiązania, ale objawy tego czystego, 

bezinteresownego, przedmiotowego współczucia, dla cudzego stanu i losu, jakie 

wynikają z miłości bliźniego, są zachowywane wyłącznie dla ludzi cierpiących. 

Człowiek szczęśliwy, jako taki, nie budzi bowiem naszego współczucia i pozostaje obcy 

naszemu sercu899. Wraz z doświadczanym cierpieniem zazwyczaj rośnie u człowieka 

umiejętność współczucia, współodczuwania. Dzięki temu można łatwiej dostrzec 

cierpienie, zrozumieć cierpiącego człowieka, wczuć się spontanicznie w jego przeżycia, 

ból i gdy jest to możliwe, pocieszać go i wspomagać900. Ludzie dotknięci cierpieniem, 

wystawieni na zranienie, stają się bardziej wrażliwi na sytuację i uczucia innych, żyjąc 

z otwartymi oczyma i sercem901. Również Jan Szczepański wskazuje na to, że cierpienie 

jest impulsem każącym zrozumieć i poznać innych ludzi. Pokazuje nam, że inni ludzi 

również cierpią, a współczucie wobec cierpienia stanowi ważny czynniki ludzkiej 

solidarności902. W tym samym duchu interpretować można słowa Alberta Schweitzera: 

„Kto został wybawiony od bólu nie ma prawa uznać, że oto znów jest wolny, i że może 

beztrosko wrócić na swoje poprzednie miejsce w życiu. Zdobywszy wiedzę w bólu i 

strach o tyle, o ile tylko w ludzkiej mocy i nieść innym wybawienie, podobnie jak jemu 

                                                           
896 Zob.  W. Hryniewicz, Przez ciemności do światła…, s. 101. 
897 Zob. M. Chorab, Ujęcie zła w filozofii Paula Ricouera…, s. 231 
898 Zob. SpS 39; J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 255. 
899 Zob. HFIE, s. 441. 
900 Zob. S. Biel, Bóg otrze z oczu każdą łzę…, s. 65. 
901 Zob.  W. Hryniewicz, Przez ciemności do światła…, s. 102. 
902 Zob. J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1980, s. 11. 
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niesiono”903. Istnieje przy tym bez wątpienia związek pomiędzy zdolnością do 

znoszenia cierpienia i chęcią niesienia pomocy cierpiącym. Codzienne doświadczenie 

wydaje się też potwierdzać, że ludzie bardziej wrażliwi na ból innych ludzi i bardziej 

poświęcający się temu, aby koić ból innych, są także bardziej gotowi pogodzić się ze 

swoim cierpieniem, a jako wierzący, z wyrokami opatrzności904. 

Kiedy Nietzsche gardzi litością czy też współczuciem, uznając je za cnoty wrogie 

życiu, to Schopenhauer daje wyraz quasi – buddyjskiej intuicji, że skoro świat jest 

okropny, to główną cnotą musi być współczucie905. Jest on wręcz przekonany, że 

wszelki czyn tylko o tyle posiada wartość moralną, o ile wynika ze współczucia. Z 

chwilą bowiem, gdy w człowieku budzi się współczucie, dobro lub krzywda innej istoty 

staje się dla niego czymś bezpośrednim i bliskim, tak jakby on sam go doświadczał. 

„współczucie jest niezaprzeczalnym faktem ludzkiej świadomości, jest jej istotnie 

właściwe i nie opiera się na żadnych przypuszczeniach, pojęciach, religiach, dogmatach, 

podaniach, wychowaniu ani wykształceniu; jest pierwotne i bezpośrednie, tkwi w samej 

naturze ludzkiej (…) Nazywamy „nieludzkim” tego, kto wydaje się go pozbawionym, 

wyrazu zaś „ludzkość” używamy często jako synonimu litości, współczucia”906. Nie 

wolno przy tym pomijać niezwykle istotnej i bardzo delikatnej kwestii formy, w jakiej 

okazuje się współczucie. Trzeba pamiętać, że człowiekowi cierpiącemu mogą w tej 

kwestii towarzyszyć ambiwalentne uczucia. Z jednej strony nierzadko drażnić może go 

okazywane mu współczucie, a z drugiej strony ciągle się go domaga, okazując rozpacz 

i opuszczenie. Współczucie nie jest wykrętem, wymówką dla jakiegoś niewłaściwego 

zachowania, lecz czymś pozwalającym spojrzeć na siebie jako na istotę omylną, która 

podobnie jak inni staje w obliczu różnych kłopotów i wyzwań907. Interesujący postulat 

na temat naszego uczestnictwa w cudzym cierpieniu sformułował Max Scheler: 

„Postawę duchową typową dla pielęgniarki chrześcijańskiej cechuje siła, wesołość, 

rześkość i zadowolenie przy sprawianiu dobra, mocne „nerwy”, bynajmniej zaś nie 

                                                           
903 Zob. A. Schweitzer, Stosunek do ludzi krajów kolonialnych, tł. K. Krzemień [w:] I. Lazari – Pawłowska, 

Schweitzer, Warszawa 1976, s. 240. 
904 Zob.  M. Brzeziński, Pastoralna posługa wobec chorych i cierpiących [w:] Cierpienie między sensem a 

bezsensem…, s. 82. 
905 Zob. L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 36. 
906 Zob. A. Schopenhauer, Rozprawa konkursowa o podstawie moralności, tł. Z. Bassakówna, Warszawa 1900, s. 

128-129. 
907 Zob. G. McMahon, Nadaj życiu sens, czyli jak kształtować własną przestrzeń dzień po dniu, Kielce 2007, s. 41. 
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sentymentalne uczestnictwo w stanie chorego. Z kolei takie „współczucie” rodzi tylko 

gesty obliczone na wywołanie współczucia drugiej strony, tak iż ci co cierpią i ci co im 

współczują, potęgują wzajemnie swoje nieszczere cierpienie”908. 

Pomoc i miłość praktykowane z poświęceniem stanowią przymioty najbardziej 

ludzkie, gdyż każda osoba cierpiąca staje się w pewnym sensie „święta”. Pomoc i opieka 

jej udzielana jest więc dla opiekuna okazją do wielkoduszności i miłości, a zarazem do 

osiągnięcia wyższych poziomów człowieczeństwa909. Miłość daje człowiekowi nowe 

siły, czyni życie innym, uszczęśliwia kochającego i kochanego. „Miłość uwalnia nas od 

nas samych. Rozrywa piekielny krąg. Kochać znaczy zapomnieć o świecie, o 

przemijającym czasie, o bólu istnienia. Kochać znaczy zapomnieć o sobie samym dla 

kogoś innego. Kochać znaczy odkryć prawdę kryjącą się pod pozorami i wybrać to, co 

trwa, zamiast tego, co przemija”910. Miłość ta staje się szczególnie ewidentna wtedy, 

gdy ktoś poświęca swoje życie cierpiąc za innych. Warto w tym miejscu odwołać się do 

życia i działalności Matki Teresy z Kalkuty czy do śmierci w obozie koncentracyjnym 

Maksymiliana Kolbego, który poświęcił życie za współwięźnia911. Ważne uwagi w 

kwestii chrześcijańskiego rozumienia miłosierdzia, w kontekście osoby świętej Teresy 

z Kalkuty, poczynił Leszek Kołakowski. Zwraca on uwagę na osobliwą koincydencję, 

która uderzyła wielu ludzi: dwa zgony sławnych kobiet w odstępie zaledwie kilku dni. 

Zwraca on zarazem uwagę na to, że zgon księżnej Diany przyćmił śmierć drugiej z tych 

kobiet – Matki Teresy. Często w tym okresie porównywano te kobiety. Tymczasem w 

rzeczywistości, pisze Kołakowski, trudno o większy kontrast. Matka Teresa nie robiła 

nic dla własnej sławy. Księżna Diana nie robiła nic innego. Matka Teresa, nie planując 

zapewne tego, zrobiła coś bardzo rzadkiego w dziejach: ukazała światu to, co w 

doktrynie chrześcijańskiej jest wprawdzie wiadome a wręcz banalne, o czym łatwo się 

mówi, ale co wybitnie trudno jest osiągnąć. Dziesiątki lat żyła wśród cierpienia, śmierci, 

nieszczęścia, bólu, rozpaczy, nędzy i odtrącenia. Przekonała wielu ludzi, że choć 

cierpienie i śmierć są czymś rzeczywistym, to jednak odtrącenie nie jest prawdziwe, a 

miłosierdzie może być udziałem każdego człowieka, nawet tego najbardziej nędznego. 

                                                           
908 M. Scheler, Resentyment a moralność, tł. J. Garewicz,Warszawa 1977, s. 140. 
909 Zob. G. Janikula, Pedagogia cierpienia i choroby…, 132. 
910 J. D’Ormesson, Historia Żyda Wiecznego Tułacza, tł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 1994, s. 599. 
911 Zob.  I. Siudem,  Konsekwencje represji cierpienia…, s. 169. 
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Nosiła w sobie wiarę w to, że pomimo wszelkich okropności i cierpień dotykających 

ludzi, świat jest też przeniknięty miłością. Jej postawa i przykład uznać można za 

największy tryumf ducha chrześcijańskiego912. 

Postawa Matki Teresy i tysięcy jej podobnych ludzi, w ramach chrześcijaństwa 

swojej zakorzenienie ma relacji do Boga, który nie jest nieczułym, choć sprawiedliwym 

sędzią, lecz uosobieniem miłości. Wychodząc z założenia, że cierpienie samo w sobie 

nie jest czymś dobrym i miłym Bogu w chrześcijaństwie za konieczny uznaje się ludzki 

„sprzeciw” wobec cierpienia i jego konsekwencji. Naśladowanie krzyża oznaczać musi 

więc w pierwszym rzędzie dla chrześcijanina, że winien na wzór Jezusa angażować się 

w to, aby inni ludzie: jego bracia i siostry byli szczęśliwi913. Ewangelia wypełniona jest 

wręcz tekstami o miłosiernej postawie Jezusa względem chorych oraz jego cudownej 

mocy uzdrawiania a nawet wskrzeszania. Cała podróż Jezusa po Galilei i Judei była 

pełnym dramatów spotykaniem się z ludźmi nieszczęśliwymi, tymi, którzy pragnęli 

przynajmniej dotknąć Go po to, aby odzyskać zdrowie. Kiedy w przypowieściach Jezus 

mówi o pasterzu, który szuka zaginionej owcy, kobiecie poszukującej drachmy, czy ojcu 

wychodzącym na spotkanie marnotrawnego syna, to zdecydowanie zdaje się preferować 

nie słowa, lecz działanie i sposób bycia914.  

Z miłosierdziem względem ludzi nękanych różnego rodzaju cierpieniami ściśle 

wiąże się termin „charytatywność” oznaczający niesienie im bezinteresownej pomocy. 

Terminu tego używa się w języku polskim zamiennie z pojęciami „dobroczynny” 

i „filantropijny”. Wywodzące się z kultury antycznej określenie „filantropia” rozumiane 

jest zaś jako usposobienie przyjazne ludziom oraz braterska miłość i współczucie wobec 

bliźniego915. Z perspektywy chrześcijańskiej w działalności charytatywnej nie wolno, 

co ważne, widzieć jakiegoś środka do zmieniania świata w sposób ideologiczny. Nie 

może ona pozostawać na usługach jakiejś strategii prozelityzmu, lecz być aktualizacją 

tu i teraz miłości, której człowiek potrzebuje zawsze. Program chrześcijański to program 

                                                           
912 Zob. L. Kołakowski, Niepewność epoki demokracji…, s. 164-165.  
913 Zob. J. Brantschen, Dlaczego istnieje cierpienie? Wielkie pytanie do Boga, tł. D. Jankowska, Kraków 2010, s. 

85. 
914 Zob. V. Vaiciunas, A. Eidukaityte, Chrześcijańskie rozumienie cierpienia i śmierci a sprawowanie sakramentu 

chorych [w:] Cierpienie, umieranie, śmierć. Wyzwania i dylematy ludzkiego losu…, s. 87. 
915 Zob. R. Herka, Rola kościoła katolickiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i 

wolontariatu [w:] Człowiek chory i umierający…, s. 230; A. Kruk, Wybrane aspekty zarządzania działalnością 

charytatywną  [w:] Człowiek wobec bólu,  cierpienia i śmierci…, s. 68. 
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dobrego Samarytanina, czyli „serce, które widzi”, gdzie potrzebne jest bezinteresowne 

okazywanie miłości. Nie może być przy tym żadnej wątpliwości, co do tego, że miłość 

w sensie caritas, zawsze będzie konieczna, i to nawet w najbardziej sprawiedliwej 

społeczności. Nigdy nie powstanie porządek państwowy, który mógłby sprawić, że 

zupełnie zbędna stałaby się posługa miłości. Zawsze będą istniały obszary ludzkiego 

cierpienia, które będą tworzyły przestrzeń do pomocy, konkretnej miłości bliźniego. 

Dlatego każdy człowiek, nie tylko ten inspirujący się wiarą, zobowiązany jest, sam 

zresztą nosząc w sobie znamię istoty cierpiącej, do niesienia ulgi cierpiącym, bliskim i 

dalekim. Obowiązek ten stanowi jedną z zasadniczych miar człowieczeństwa, na 

poziomie jednostkowym i społecznym. Wspólnotowy wymiar cierpienia otwiera jedną 

z najbardziej dostępnych człowiekowi dróg jego transcendencji. Nadzieje na stworzenie 

kiedykolwiek społeczeństwa prawdziwie ludzkiego mają szansę zrealizować się jedynie 

wtedy, gdy jego członkowie postrzegać się będą z perspektywy bliźniego, otwartego na 

miłość i ją okazującego.  

 

3.4. 

RELIGIJNA DROGA NADAWANIA SENSU CIERPIENIU 

 

Nawet jeśli dostrzega się dziś poważne symptomy kryzysu instytucji kościelnych 

i religii, opisywane w pierwszym rozdziale pracy, to fenomen wiary wciąż zdaje się być 

problemem największej wagi dla człowieka. Nie może być inaczej, skoro uniwersalnym 

i trwałym elementem ludzkiej osoby jest szukanie Transcendencji, znajdujące swój 

wyraz w życiu religijnym. Pozostając człowiekiem nie zorientowanym religijnie nie 

można nie obejść bez znajomości religii i motywacji osób wierzących, nie można w 

pełni odizolować się od kwestii wiary. Próbując przybliżyć się do zrozumienia 

fenomenu religii można sięgnąć do swego rodzaju definicji J. Zdybickiej, który uznaje 

ją za „relację ontyczną, osobowo-osobową między osobą ludzką a osobą Absolutu, w 

którym osoba ludzka partycypuje jako w ostatecznym źródle swego istnienia i 

ostatecznym celu życia”916. Nie wolno oczywiście zapominać o tym, że stojący za religią 

Bóg pozostaje tajemnicą, a Jego istnienie nie jest prawdą oczywistą. Uznanie istnienia 

                                                           
916 Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 1977, s. 307. 
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Boga wymaga wysiłku intelektualnego i moralnego poziomu życia. We wiarę wpisany 

jest też silny moment emocjonalny i wolitywny, który specyfikuje często intensywność 

życia religijnego poszczególnych ludzi. . 

 

3.4.1. 

BÓG (RELIGIA) JAKO FAKTOR SENSU ŚWIATA I CZŁOWIEKA 

 

Pochylając się nad kwestią źródeł rozumienia sensu cierpienia dojść można do 

wniosku, iż mają one bądź charakter egzystencjalno-filozoficzny, bądź też wyjaśniają 

ludzką egzystencję odnosząc ją do Transcendencji – do Boga917. Próbując odnieść się 

do tej drugiej drogi trudno przeoczyć, iż w ponowoczesności zburzona została w 

znacznym stopniu równowaga duchowo-religijna wielu ludzi. Przeżywając dramat 

wewnętrznego  rozdarcia, oddalają się oni od natury, innych ludzi, ale i od Boga czy też 

religii. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, co do tego, że człowiek nie może istnieć w 

ideologicznej czy religijnej próżni. Kiedy jego ostateczny horyzont staje się mglisty czy 

też się rozmywa, zaczyna rozpaczliwie przypisywać transcendentny wymiar różnego 

rodzaju rzeczom ze swej natury przemijającym. Z punktu widzenia chrześcijaństwa, tak 

samo zresztą jak i innych wielkich religii, poszukiwanie sensu życia nie jest w istocie 

niczym innym niż szukaniem Boga, drogą przemierzaną w Jego towarzystwie. Bóg 

podejmuje tu wprawdzie inicjatywę, lecz to przede wszystkim człowiek otrzymuje 

możliwość dokonania wyboru oraz podjęcia trudu szukania odpowiedzi na tę 

inicjatywę. Mocno narzuca się w tym miejscu sugestywna metafora wielkiego teatru 

świata jako złudzenia, w które zostaliśmy, chcąc nie chcąc wrzuceni, jako byt w istocie 

dramatyczny. Zasadniczym pytaniem pozostaje to czy u źródeł tego dramatu jest 

przypadek czy też czyjaś decyzja, inicjatywa jakiegoś bytu nas transcendującego – 

Boga. Skoro zostaliśmy wrzuceni w ten pełen złudy świat, to musimy przedzierać się 

do rzeczywistości, poszukiwać projektu sensu własnej egzystencji – „roli”, która nie 

okaże się wyłącznie fantasmagorią. Według U. Balthasara nasuwać musi się w tym 

kontekście współbieżność ludzkiej gry w teatrze świata i Boskich działań zbawczych. 

Bóg bowiem „od zawsze włączał dramatyzm egzystencji na scenie świata w swój 

                                                           
917 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 88. 
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całkowicie odmienny spektakl, który przecież chciał i chce prowadzić na naszej scenie, 

gdzie się kotłujemy. To teatr w teatrze: nasz teatr gra w Jego teatrze”918.  

W teatrze tym niezmiennie toczy się między Bogiem a człowiekiem dramatyczna 

i fascynująca zarazem historia zawierająca w sobie miłość i zwątpienie, chwile radości 

i cierpienia, błyski światła i momenty ciemności. Pomimo tego, iż wszystkie wielkie 

religie wierzą, że Bóg przemawia w każdej ludzkiej historii, to równocześnie panuje w 

ich obrębie przekonanie, że nigdy nie mówi On człowiekowi wszystkiego, nigdy nie 

odsłania sensu wszelkich zagadek. Rolą człowieka jest uważnie wsłuchiwać się w głos 

Boga, podejmować trud i ryzyko wiary, ufać w Jego istnienie. Człowiek nie ma zresztą 

w tej kwestii, jak pisze Pascal, w istocie żadnego wyboru. Ceną za utratę wiary w 

istnienie Boga jest pogodzenie się z bezsensownością istnienia, swojego i świata. 

Wskazując na to, że Bóg stanowi jedyne źródło sensu ludzkiej egzystencji filozof ten 

starał się zachwiać poczuciem fałszywego bezpieczeństwa wielu ludzi tamtej epoki. Nie 

było to zresztą zbyt trudne, skoro w dobie wojen religijnych, ogromnych niepewności i 

kontrowersji w sprawach religii, brak poczucia bezpieczeństwa dawał się we znaki 

wszystkim: od najbardziej marnego z poddanych aż do monarchy. Pascal do dziś zresztą 

przekonuje wielu ludzi, że wszelkie próby ukojenia ich trwogi egzystencjalnej za 

pomocą rozrywek czy pracy, są zupełnie daremne. Nie ma bowiem na nie żadnego 

innego lekarstwa oprócz Boga919. 

Biorąc pod uwagę obecność w świecie, wtedy i dziś, wielkich pokładów 

niezrozumiałego cierpienia czy wręcz zła, przekonanie o skuteczności wspomnianego 

wyżej lekarstwa opierać musi się jedynie na wierze i zaufaniu. Bez tego aktu zaufania, 

co analizował obszernie Leibniz, właściwie czymś próżnym jest jakakolwiek 

spekulatywna teodycea. Dopiero z wiary w wszechmocnego i dobrego zarazem Boga 

wydedukować można względną doskonałość świata. Zaufanie, które jest tutaj absolutnie 

niezbędne nie jest przy tym jakimś aktem intelektualnym, czy tym bardziej 

odwołującym się do jakiś empirycznych dowodów, lecz po prostu aktem moralnym920. 

Ostatecznie wszystko musi sprowadzać się do ufania Bogu, gdyż człowiek nie może 

                                                           
918 H. Balthasar, Teodramatyka, t. 1, Prolegomena, tł. M. Mijalska, M. Rodkiewicz, W. Szymona, Kraków 2005, 

s. 20. 
919 Zob. L. Kołakowski, Bóg nie jest nam nic dłużny…, s. 167. 
920 Zob. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii 

religii, tł. T. Baszniak, M. Panufnik, Znak, Kraków 2010, s. 29.  
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posiąść żadnych kluczy do Jego szyfrów. Powinno się po prostu wierzyć, przekonują 

zwolennicy prawdziwości religii, że zdarzenia podlegające regułom przyrodzonym, są 

mimo wszystko, znakami Boskiej obecności. Teologiczny porządek rzeczy nie znosi 

porządku „przyczyn sprawczych”, lecz jest na niego w tajemniczy sposób nałożony. 

Człowiek wierzący może ufać, że fizyczny wszechświat nie podąża zupełnie swoim 

biegiem i nie jest pozbawiony jakiegoś głębszego celu921. 

Przekonanie o istnieniu Boga jako jedynego opatrznościowego sensu świata, 

skorelowane oczywiście z wiarą i zaufaniem, wyraża również S. Kierkegaard, 

zaznaczając przy tym: „Nie obarczam Boga moimi troskami, drobiazgi mnie nie 

kłopoczą, strzegę tylko mojej miłości i podtrzymuję jej dziewiczy ogień, żeby był czysty 

i jasny; wiara jest pewnością, że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze”922. Myśliciel 

ten dochodzi do wniosku, że ludzka „osobowość jest uświadomioną syntezą 

nieskończoności i skończoności, która związana jest sama z sobą, której zadaniem jest 

stanie się sobą, co może nastąpić tylko przez związek z Bogiem923.  

W ramach tej relacji z Bogiem człowiek musi sobie uświadomić o jakie tak 

naprawdę zbawienie mu chodzi, czyli czego od Boga w istocie oczekuje. Dostrzegając 

możliwość zupełnego nierozumienia przez wielu ludzi istoty wiary jako aktu zaufania 

Bogu w każdych okolicznościach, Jaspers przypomina niejako, że zbawienie jest zawsze 

czymś więcej niż tylko pomocą w konkretnym nieszczęściu. Jeśli takiego zbawienia i 

takiego oferującego go Boga ktoś oczekuje, to zupełnie opacznie pojmuje wiarę. Dzięki 

podstawie wszechrzeczy doświadczamy bowiem, pisze Jaspers nędzy i wyzwolenia z 

nędzy jako procesu metafizycznego. Naoczność tragiczna pozwala w ludzkiej niedoli 

dostrzec podstawę metafizyczną924. Próbując zgłębić istotę tej metafizycznej podstawy 

G. Marcel dochodzi do wniosku, że Bóg nie jest wcale bytem, o którym rozprawiają 

teologowie, filozofowie, lecz Bogiem żywym, którego doświadcza człowiek w 

przestrzeni codziennego życia925. Filozof ten trafia w sam punkt chrześcijańskiego 

rozumienia Boga, który ujawnia swoją istotę np. w trakcie swojej interwencji związanej 

                                                           
921 Zob. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…, s. 43.  
922 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie…, s. 32. 
923 Zob. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć…, s. 165. 
924 Zob. K. Jaspers, Wybór pism…, s. 356-357. 
925 Zob. G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 343. 
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z pomocą cierpiącemu ludowi izraelskiemu w Egipcie926. Niezwykle wymownym 

obrazem zatroskania Boga o człowieka, paradoksalnie zresztą, jest opisana w Księdze 

Rodzaju scena potopu. Opis ten wskazuje na zło obecne w ludzkim postępowaniu ale i 

na wyjątkowe miejsce człowieka przed obliczem Boga. Ukazany w tym tekście żal Boga 

z powodu odejścia ludzi od Jego prawa, ale i na skutek cierpienia, które ich dotknęło w 

wyniku potopu poruszający927.  

Pomijając w tej pracy kwestię dowodów na istnienie Boga czy też analizowanie 

jego istoty, nie sposób nie zgodzić się z tym, iż niespójne istnienie człowieka po 

spotkaniu z Bogiem może przestać być żywotem zbłąkanego wędrowca, który zdany 

jest na łaskę przypadku928. Nawet dla ludzi na co dzień nie postrzegających się raczej w 

kategorii kochanego Bożego dziecka, niezbyt gorliwie wierzących w Boga, jest On tym, 

kto dostarcza odpowiedzi na wszystkie nękające człowieka pytania. Człowiek nie może 

żyć prawdziwie i w pełni bez sensu absolutnego, gdyż tylko w osobie Boga, wartości 

nadające sens jego życiu, znaleźć mogą swoje ostateczne źródło. W świecie niezbędny 

jest ktoś, kto zaprojektował jego porządek, zadekretował obiektywne wartości i sposoby 

życia, złego i dobrego. Ktoś, kto sprawuje opiekę nad ludzkością, ale i troszczy się o 

każdego z nas oddzielnie, nadając znaczenie naszemu ludzkiemu życiu. Bez Boga 

jednostka czujne się zagubiona, a jej życie zdaje się w istocie być pozbawione sensu i 

znaczenia. Wystarczy w tym miejscu, jak trafnie zauważa P. McInerney, odwołać się do 

ateistycznych egzystencjalistów odrzucających Boga a zarazem głoszących 

absurdalność ludzkiego życia929.  

W podobnym duchu, którzy wspomniani wyżej ateiści uznali by zapewne za 

piękne, lecz jednak daremne iluzje, zmierza w swoich analizach teodycealnych Jan 

Paweł II. Jest nie do pomyślenia, przekonuje, aby poszukiwanie tak głęboko 

zakorzenione w ludzkiej naturze, było całkowicie bezcelowe i pozbawione sensu. Już 

sama zdolność poszukiwania prawdy i stawiania pytań skłania do uznania, że człowiek 

nie podejmowałby poszukiwania czegoś, o czym nic by nie wiedział i co uważałby za 

absolutnie nieosiągalne. Nawet jeśli ktoś nie zgadza się z tym dosyć arbitralnym 

                                                           
926 Zob. R. Pietkiewicz, Jam jest Jahwe, twój Bóg… Historia zbawienia Starego Testamentu, Wrocław 1998, s. 67; 

J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tł. Z. Włodkowa, Kraków 1970, s. 92. 
927 Zob. A. Jarosiewicz, Czy wierzę w Boga…, który cierpi…, s. 48. 
928 Zob. P. Cattaneo, Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie?, tł. E. Łukaszyk, Kraków 2008, s. 6-10.   
929 Zob. P. McInerney, Wstęp do filozofii, tł. R. Matuszewski, Warszawa 1998, s. 32-33.  
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rozstrzygnięciem polskiego papieża, to czymś oczywistym jest, że człowiek szuka 

jakiejś postaci absolutu, który byłby w stanie dostarczyć odpowiedzi na jego 

egzystencjalne pytania i nadać mu sens. Szuka czegoś głębszego, co mogłoby stanowić 

fundament wszystkich bytów, szuka ostatecznej odpowiedzi, najwyższej wartości, poza 

którą nie ma już i nie może być dalszych pytań ani też innych punktów odniesienia. 

Różne hipotezy w tej kwestii, jak stara się dowodzić papież, mogą wprawdzie 

fascynować, ale nie przynoszą jednak zaspokojenia. W życiu każdego człowieka 

przychodzi bowiem chwila, kiedy bez względu na to, czy się do tego przyznaje, czy też 

nie, odczuwa potrzebę zakorzenienia swojej egzystencji w prawdzie uznanej za 

ostateczną, która dałaby mu pewność nie podlegającą żadnym wątpliwościom930. 

Apodyktyczność tych stwierdzeń może wprawdzie razić ludzi starających się 

zakorzeniać w egzystencji bez Boga i religii, to jednak trudno nie zauważyć, iż 

możliwości poza religijne w tym obszarze są mocno ograniczone. Materia dziejów 

bowiem utkana jest, jak pisze Kołakowski, z tak drobnych przypadków, że jeśli istnieje 

jakiś rozumny plan w dziejach, może to być tylko i wyłącznie plan i rozum Boży. Nikt 

z nas ich nie zna, można w nie tylko wierzyć931. W kwestii Boga nie może też być jednak 

mowy, jak pisze wspomniany filozof, o jakimś wszechobejmującym tę kwestię języku. 

Jest ich bowiem tyle, ile możliwych jest punktów widzenia otwierających perspektywę 

na Byt i Nicość. Nie ma też punktu, z którego otwierałyby się równocześnie wszystkie 

perspektywy, chyba, iż pokrywa się on z czymś, co nazywa się okiem Boga932.  

W samo sedno ludzkiej potrzeby posiadania transcendentnego sensu trafia także 

Zygmunt Bauman dochodząc do wniosku, że wszyscy ludzie są nieodwołalnie religijni 

w sensie „religijnego” poczucia niewystarczalności i to bez względu na to w jaką 

skorupę werbalną poczucie to zostało ubrano. Alternatywą jest tu bowiem nieodwołalne 

skazanie człowiek na daremne poszukiwanie dróg ucieczki ze swego beznadziejnego 

położenia933. Kwestię tę w interesujący sposób podejmuje Kołakowski,  zauważając, że 

zarówno wierzący, jak i wrogowie religii, dosyć często odwołują się do użyteczności 

wierzeń czy też do innych świeckich funkcji religijnego oglądu świata: moralnych, 

                                                           
930 Zob. FR 27-29. 
931 Zob. L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 69. 
932 Zob. L. Kołakowski, Horror metaphysicus…, s. 119. 
933 Zob. Z. Bauman, K. Tester, O pożytkach z wątpliwości…, s. 169. 
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społecznych, poznawczych. W ten właśnie sposób chcą oni dowodzić swoich racji. 

Wierzący starają się utrzymywać, że ufność pokładana w Opatrzność, właśnie dlatego, 

że sprzyja życiu, jest całkiem naturalna. Religijne postrzeganie świata winno więc w 

związku z tym zostać uznane za identyczną część naturalnego wyposażenia człowieka, 

jak para oczu a nie jakaś ich inna liczba. Nawet wrogowie religii wyrażający 

przekonanie, płynące zresztą raczej z wiary o kompensacyjnej jedynie funkcji religii 

widzą w niej złudny, lecz jednak pożyteczny psychologiczny mechanizm obronny934. 

Ten utylitarny aspekt religii, co naturalne, analizował amerykański pragmatysta 

W. James. Przekonuje on, że doświadczenie religijne nie jest rodzajem samozłudzenia 

czy też czymś w rodzaju tajemnicy. W żadnym przypadku nie można też redukować 

wiary do zachowań o charakterze neurotycznym. Początek religii, według tego filozofia, 

stanowi bezpośrednie religijne uczucie, po którym następuje konwersja, aż do pełnego 

stadium świętości i mistyki. Człowiek optymistycznie (zdrowomyślnie) nastawiony, 

cały świat stworzony przez Boga interpretuje jako wspaniały i pełen sensu. Ktoś 

nastawiony zaś pesymistycznie postrzega go antytetycznie - jako pełen zła i niestabilny. 

Nastawiony jest on przy tym zwykle głęboko melancholijnie, co stanowi ewidentny 

znak cierpienia duszy. Do religii, które rozwinęły właśnie tego typu pesymistyczne 

pierwiastki, co ciekawe, James zaliczał chrześcijaństwo i buddyzm935. 

Na „korzyści” wynikające z kierowania się w życiu wiarą zwraca uwagę również 

Z. Freud. Wychodząc z perspektywy stricte psychologicznej, ten niewierzący psycholog 

uznał, że religia, w ontogenezie człowieka i jego filogenezie, uzupełnia braki ludzkiej 

wiedzy, będąc jednak jej namiastką. Największy wpływ religii na człowieka zauważyć 

można w sytuacjach granicznych, gdy wyzwala ona go z lęków. Religia daje pocieszenie 

w życiowych tragediach człowieka, umożliwia przetrwanie kłopotów i konfliktów. Nie 

da się ukryć, konstatuje Freud, że szczególnie w tych granicznych momentach 

życiowych nauka nie jest niemal w ogóle w stanie rywalizować z religią. Ta ostatnia nie 

jest jednak niczym innym niż tylko jednym z mechanizmów obronnych człowieka936. 

Nie deprecjonując w istocie religii, jak czynił to Freud, do podobnych wniosków 

o „użyteczności” religii dochodzi się także w ramach badań z obszaru socjologii religii. 

                                                           
934 Zob. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…, s. 35.  
935 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii…, s. 292-293. 
936 Zob. A. Nowak, Homo religiosus…,s. 7. 
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Sławomir Zaręba, obok takich funkcji religii, jak integracyjna (ułatwia rozumienie się 

w obrębie społeczeństwa) czy moralna (dyrektywy moralne, jak Dekalog, płyną tu od 

Boga, jako twórcy moralności) opisuje także dwie ważne funkcje religii z punktu 

widzenia cierpienia: terapeutyczną i sensotwórczą. Pierwsza z nich oferuje ludziom 

doświadczającym traumatycznych sytuacji egzystencjalnych wsparcie. Wierzyć w tym 

kontekście znaczy szukać pomocy w religii, która potrafi leczyć człowieka, dokonywać 

pozytywnych zmian w jego życiu. Poprzez funkcję sensotwórczą religia wyjaśnia 

wszystkie zdarzenia w kontekście zbawienia, broniąc człowieka przed absurdem i 

bezsensownością życia937.   

Z oczywistych względów ścisłą korelację między wiarą a sposobem odnoszenia 

się do cierpienia ujawnia się w sferze refleksji inspirowanej religijnie. „Tłumaczenie’ 

cierpienie z perspektywy wiary budzi nierzadko pewne kontrowersje czy wręcz krytykę 

ze względu na sięganie do pozaracjonalnych argumentów. Wysuwając tego typu zarzuty 

zapomina się, że filozofia może przecież korzystać z danych teologicznych, pozostając 

zarazem filozofią. Istotne jest jednak tu zachowanie odpowiedniej perspektywy 

metodologicznej, czyli uczynienie punktem wyjścia tej refleksji kondycji człowieka, a 

nie prawd objawionych938. Skoro zaś rolą myślenia jest refleksja nad wszystkim, co dla 

człowieka istotne, to filozof nie może się zwolnić z poszukiwania sensu i wartości 

cierpienia. Pomimo tego, że kwestia ta zdaje się przekraczać możliwości filozoficznego 

myślenia, to powinno się próbować wskazywać na miejsca, w których ten sens można 

odnaleźć. Jednym z takich miejsc może być religia939. Tymczasem, jak pisze Maritain, 

choć wielu współczesnych „racjonalistów” z oburzeniem przyjmuje chrześcijańską 

refleksję o roli łaski w życiu człowieka, to sami wspomagają wewnętrznie intelekt w 

poznawaniu trudnych do pojęcia rozumowego prawd naturalnych940. 

Pomimo tego, że dla Nietzschego chrześcijaństwo jest rebelią zeschłej gałęzi 

przeciw bujnemu drzewu, ta zawistna słabość była jednak przez wieki i wciąż jest w 

stanie przezwyciężyć pęd krzepkiego „życia”941. Dla wielu ludzi religia stanowi czynnik 

                                                           
937 Zob. S. Zaręba, Religia a wartości nadające sens życiu w opinii polskiej młodzieży [w:] Osobowość i religia, 

red. H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchała, Warszawa 2009, s. 421-422. 
938 Zob. J. Horowski, Zapoznane kwestie w teorii pedagogii osoby: cielesność, przygodność, przebaczenie, „Forum 

Pedagogiczne” 2 (2015), s. 29. 
939 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 26-27. 
940 Zob. J. Sochoń, Przygoda i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej, Warszawa 2003, s. 237.  
941 Zob. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…, s. 1-2.  
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nadający sens ich życiu, chroniący ich przede wszystkim przed poczuciem bezsensu w 

różnych trudnych okolicznościach. Proponując specyficzny sposób widzenia świata, 

innych ludzi, a wreszcie siebie samego, religia ułatwia rozwiązywanie dramatycznych 

sytuacji życiowych związanych np. z cierpieniem. Starając się wyjaśniać sens świata i 

cierpienia, ważne momenty i aspekty ludzkiego życia: narodziny, małżeństwo, śmierć, 

religia niejako obudowuje odpowiednimi rytuałami religijnymi. Dostarczają one 

wsparcia i wywołują zarazem silne emocje942. 

Jan Paweł II słusznie zauważa w tym kontekście, że wraz z typowym dla 

współczesności odwrotem myślenia pozytywistycznego człowiek na nowo odkrywa 

dziś sacrum, choć nie zawsze jest w stanie nazwać je po imieniu943. Trudno przy tym 

nie zauważyć, że w ramach konstytuujących się dziś nowych form religijności pomija 

się wręcz jakikolwiek wymiar doktrynalny, eksponując element charytatywności, 

korzyści, a nawet emocjonalnych i estetycznych doznań. Subiektywną religię oraz 

religijność ocenia się od strony tego, co wnoszą one w konkretną praktykę życiową, a 

nie ze względu na jakieś intelektualne próby zrozumienia świata. Wprawdzie 

preferowana dziś religijność doznań odwołuje się do chrześcijańskich symboli i 

rytuałów, to jednak ocenia się ją adekwatnie do tego na ile ludzkie życie czyni 

szczęśliwym. Cechą tej religijności czy też duchowości w oczywisty sposób musi być 

znaczna subiektywność i zmienność. Ponowoczesną formą religii, która rodzi się z 

wewnętrznych sprzeczności życia ponowoczesnego, gdy objawia się coraz wyraźniej 

ludzka niewystarczalność i kres marzeń o kontrolowaniu przez człowieka swego losu, 

pozostaje też integryzm i fundamentalizm. Ten ostatni pojawia w obrębie niektórych 

odłamów chrześcijaństwa, islamu czy też judaizmu. Jak słusznie zauważa Z. Bauman 

nie stanowi on objawu cofania się do jakiejś przednowoczesnej przeszłości, lecz jest 

raczej swoistym remedium na obawy i lęki, poczucie ludzkiej niewystarczalności944. 

Proces wręcz odradzania się religijności dostrzega też L. Kołakowski, 

dochodzący do wniosku, że po wiekach oświecenia człowiek ponowoczesny budzi się 

nagle wśród zamętu, kulturowego i umysłowego. Zdaje się być przerażony światem, 

który traci swoje dziedzictwo religijne. Jest to strach w pełni uzasadniony, gdyż mity 

                                                           
942 Zob. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 436. 
943 Zob. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 44-46. 
944 Zob. J. Mariański, Nowa religijność we współczesnym świecie…, s. 130-131. 
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utracone nie są zastępowane przez oświeceniową racjonalność, lecz raczej przerażające 

karykatury świeckich mitów. Z ulgą więc, stwierdza Kołakowski, przyjąć trzeba 

symptomy odrodzenia religijnego i swego rodzaju mody na zainteresowanie sacrum945. 

Krytycznie oceniając postmodernizm filozof ten pisał z sarkazmem, iż ideologia 

wyzwolenia i postępu, którą na sztandarach ona nosi, nie oznacza w istocie nic innego 

niż zerwanie z przestarzałym stereotypem racjonalnego myślenia946. Zgadzając się z tym 

zdaniem J. Życiński, stwierdza jednak, że nie wszystkie nurty postmodernizmu powinny 

być z tej strony atakowane, lecz tylko te, które krytykowanie tradycji oświeceniowej 

uznają za artykuł wiary, a deklaracje o śmierci Boga usiłują przedstawiać jako 

zasadniczą specyfikę kulturową naszej epoki947. Analizując postmodernizm ten filozof 

i duchowny dochodzi do wniosku, że ogłaszany w obrębie tego nurtu  koniec wielkich 

metanarracji, w tym i tradycyjnie rozumianej metafizyki, nie musi wcale oznaczać 

końca mówienia o Bogu. Zwraca on uwagę na to, że w tekstach Pascala, Kierkegaarda 

czy Marcela nie ma żadnej metafizyki i teorii bytu, a ich rozważań trudno nie uznać za 

wartościowe, również z punktu widzenia religii. Zarówno wielkie narracje, jak i „słaba 

myśl” mogą nieść bowiem ze sobą ważne przyczynki do filozoficznego dyskursu o 

Bogu. Myśliciel ten zwraca również uwagę na to, że nawet w środowiskach, które 

bardzo długo i konsekwentnie pisano o śmierci Boga, na przełomie XX i XXI wieku 

uwidacznia się silne zainteresowanie kwestiami teologicznymi948. Na kwestię tę 

zwróciła również uwagę Barbara Skarga stawiając ważkie pytania: „Dlaczego Ci ludzie, 

którzy są z przekonania właściwie niewierzący i w przeszłości podejmowali surową 

krytykę wszelkiej religii, nagle po wielu latach zwrócili się ku temu tematowi? Dlaczego 

temat religii nieoczekiwanie stał się dla nich ważny?”949. Można tu odnieść się np. do 

Gianniego Vatima, który odrzucając etykę katolicką w kwestii homoseksualizmu 

doszedł zarazem do wniosku, że „fakt Wcielenia nadaje historii sens objawienia 

zbawczego, a nihilizm nie jest niczym innym niż nieskończonym procesem 

wysubtelniania i redukcji”950. J. Życiński wskazuje przy tym, że nawet radykalni 

                                                           
945 Zob. L. Kołakowski, Jezus ośmieszony…., s. 24.  
946 Zob. L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990, s. 201. 
947 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 179. 
948 Zob. Tamże, s. 182. 
949 B. Skarga, Wokół portretu, „Znak” 6 (2001), s. 21 (10-23). 
950 J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 182. 
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postmoderniści rozważają zagadnienia antropologii krzyża (Jean Yves Lacoste), czy 

liturgii spotkania (Catherine Pickstock), prezentując rodzaj postmodernistycznego 

teizmu. U wielu tego typu myślicieli nie ma wariantu zmarłego Boga, o którym pisał 

Nietzsche. W postmodernizmie z biegiem czasu dostrzec można też krytyczny dystans 

wobec tych propozycji, w których katastroficzny nihilizm uważa się za zwieńczenie 

refleksji wyzwolonej z wpływów chrześcijaństwa. Po okresie dekonstrukcji, pisze 

Życiński, postmodernizm zdaje się wychodzić z wieku dziecięcego i wyzwala się ze 

starych złudzeń. Z daleko posuniętym optymizmem sądzi on nawet, że w ich nowych 

projektach intelektualnych troska o przyszłość łączy się z dowartościowaniem tradycji, 

a bolesny krzyk Nietzschego dopełnia argumenty Tomasza z Akwinu951. 

Z optymizmem na przyszłość religii spogląda L. Kołakowski, który starając się 

racjonalnie uzasadniać komentarze o postulowanej przez postmodernizm śmierci Boga, 

w trakcie Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w 2000 roku, mówił: „Wolno nam jednak 

twierdzić, że chrześcijaństwo istnieje nadal, mimo wszystkich poniesionych strat. 

Istnieje, bo istnieją, ponad wątpliwość chrześcijanie tego samego ducha, co dawni 

męczennicy. Dopóki trwają w naszej kulturze, dopóki obecność ich może zawstydzać 

innych […], dopóki gotowi są dawać świadectwo swej wierze – dopóty, choćby 

obojętny tłum wydawał się przemożny, chrześcijaństwo istnieje i nie jest prawdą, że 

żyjemy w cywilizacji chrześcijańskiej”952. 

Odnosząc się zaś do populistycznych deklaracji o zaistnieniu epoki 

pochrześcijańskiej Kołakowski wyraził przekonanie, że religia jest inwariantem 

kulturowym, gdyż odpowiada pewnym niezwalczalnym skłonnościom umysłu i 

uczucia953. Istnieją według niego takie trzy, nieodparte intuicje religijne, które z całą 

pewnością są chrześcijańskie, ale nie swoiście. Z meta-pozycji i dystansu historyka 

filozofii religii Kołakowski kreśli swoje fascynujące credo wiary. Po pierwsze, 

empiryczny wszechświat stanowi przejaw empirycznie niedostępnej rzeczywistości, 

choć możliwe są próby jego odczytania. Po drugie, ta empiryczna rzeczywistość 

pozostaje pod nadzorem celowo działającej energii, zmierzającej ku dobru. Po trzecie, 

                                                           
951 Zob. Tamże, s. 184-185. 
952 L. Kołakowski, Czy już w pochrześcijańskim czasie żyjemy? [w:] Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie 

przyszłości, red. R. Rubinkiewicz, S. Zięba, Lublin 2000, s. 58. 
953 Zob. Tamże, s. 54-55.  
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jesteśmy, jako ludzie swego rodzaju nomadami, wygnańcami, tzn. nie w całej pełnie 

należymy do świata, w ramach którego dokonuje się nasze doczesne życie. Nomadzi ci 

nie potrafią odnaleźć duchowego spełnienia w świecie ukazywanym przez codzienne 

doświadczenie. Odwołując się do znanej formuły z Listu do Hebrajczyków (14, 14), że 

nie mamy w świecie „miasta trwałego”, filozof ten pisze, że „miasto nasze właściwe jest 

gdzie indziej, że nie w pełni do tego świata należymy, że mamy status wygnańców”954.  

Warto jednak przytoczyć również inne słowa z tego wystąpienia. Otóż L. 

Kołakowski słusznie stwierdza, że dalsze losy chrześcijaństwa zależą od świadectwa 

wiary męczenników i kapłanów oraz od umiejętności przekazywania wiary przez tych 

ostatnich. Do odradzania się życia religijnego w małym tylko stopniu mogą przyczynić 

się filozofowie, socjolodzy, czy też antropolodzy. Mogą go jedynie opisywać, z nadzieją 

lub strachem.  Tylko przez kapłaństwo czy też proroctwo, akt wiary żywej może się 

utrzymywać i wzmacniać udział człowieka w sacrum. Intelektualiści są tu bezsilni, 

zupełnie niezdolni do tego, żeby ożywić mity955. Tymczasem, jak zauważa Kołakowski, 

księża czy też świeccy, który mają odwagę głosić we własnym imieniu ewangeliczny 

przekaz o zachłanności i bogactwach, współczucia oraz miłości, narażają się wręcz na 

kpiny. Nie mówi się im, że to nieprawda, lecz że jest to raczej niepoważne, jeśli nie 

śmieszne. Uważa się bowiem, że są to komunały. Powtarzamy zaś nieustannie, i to w 

ogóle nie rumieniąc się, banały co najmniej równie zużyte, choć o wiele mniej ważne956.  

Odnosząc się do tych głębokich i syntetycznych analiz można by przypisać je nie 

tyle agnostycznemu myślicielowi, ile zatroskanemu o przyszłość chrześcijaństwa 

duchownemu. Trudno nie zgodzić się z jego porażająco prawdziwą diagnozą o 

banalizacji religii, która dokonała się w ponowoczesności, i to nie tylko z winy 

zacietrzewionych postmodernistów, ale i ludzi uznających się za przywiązanych do 

religii i wierzących w Boga. Z perspektywy ludzi prezentujących pogłębioną wiarę, ale 

i wielu tych, którzy stoją daleko od tradycyjnie pojmowanej religijności, religia 

pozostaje zasadniczym, jeśli nie jedynym faktorem sensu ludzkiej egzystencji. Homo 

patiens, który w przestrzeni wiary przenika się z homo religiosus, ma szansę w innej 

perspektywie spojrzeć na sens swojego cierpienia i śmierci. 

                                                           
954 Tamże, s. 55. 
955 Zob. L. Kołakowski, Jezus ośmieszony…, s. 100-101.  
956 Zob. Tamże, s. 24.  
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3.4.2. 

WARTOŚĆ CIERPIENIA Z PERSPEKTYWY WIARY 

 

Faktu cierpienia, tak samo jak i pragnienia wyzwolenia się z niego nie sposób 

uznać za iluzję, gdyż stanowi on właściwie elementarny i fundamentalny fakt ludzkiej 

egzystencji.  Pragnienie takie stanowi część ludzkiej tęsknoty za czymś, co nazwać 

można zbawieniem. Dlatego nawet w ramach racjonalnego dyskursu powinno się 

odnotować i afirmować prawdę o tęsknocie człowieka za wyzwoleniem się z cierpienia. 

Nie wolno również pomijać milczeniem prawdy o możliwości faktycznego zbawienia 

człowieka od cierpienia, o której mówi np. religia957. Jaspers zwracając uwagę na to, że 

wielkie, uniwersalne religie, obiecują człowiekowi zbawienie, dochodzi do wniosku, że 

filozofia  nie może czegoś takiego zaoferować, choć przecież wszelkie „filozofowanie 

to przezwyciężanie świata, analogon zbawienia”958. Niewielu jednak filozofów 

próbowało i próbuje proponować jakiś analog zbawienia w kwestii cierpienia i śmierci, 

a większość, zwłaszcza w dobie ponowoczesności zdaje się decydować w tym obszarze 

na milczenie, w ogóle do tych tematów się nie odnosząc. Oczywiście jest czymś 

naturalnym, że człowiek, a więc i filozof stara się uciec od tego, co trudne i burzące 

spokój. Jedną z najbardziej znanych form ucieczki pozostaje więc jak zawsze milczenie. 

Pomimo tego, że wielu filozofów doświadczało cierpienia, to tylko niektórzy o tym 

doświadczeniu pisało: Artur Schopenhauer, Soroen Kierkegaard i Fryderyk Nietzsche.  

Swego rodzaju milczenie filozofii o cierpieniu zdaje się być też dziś ściśle 

związane z sytuacją duchową Zachodu. Cierpienie w pierwszym rzędzie jest przecież 

kojarzone z religią chrześcijańską, a chrześcijański Bóg jest Bogiem cierpiącym, 

ukrzyżowanym. Trudno przeoczyć, że o cierpieniu zwykle najgłośniej wypowiadają się 

duchowni i teologowie, a współczesnej kultury zachodniej nie sposób uznać za 

nastawioną religijnie, a tym bardziej chrześcijańsko. W takiej zaś sytuacji niektórzy 

filozofowie, dystansujący się od tej religii, nie podejmują w ogóle takich tematów jak 

właśnie cierpienie959. Wypada się zgodzić w tej kwestii także z Janem Pawłem II, który 

dostrzega absolutną niemożność wyjaśnienia kwestii cierpienia przez znaczną część 

                                                           
957 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 29. 
958 K. Jaspers, Einfuehrung in die Philosophie, Zuruech 1950, s. 20. 
959 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 22-23. 
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współczesnej filozofii. Zwraca on bowiem uwagę na to, że do tłumaczenia cierpienia 

potrzebna jest inna niż ta filozofia, o zasięgu prawdziwie metafizycznym, umiejąca 

wyjść poza dane doświadczalne, aby w swoim poszukiwaniu prawdy odkryć coś 

absolutnego, ostatecznego, fundamentalnego960. Trudno w tym kontekście nie odwołać 

się do Leszka Kołakowskiego, formułującego specyficzną metafizykę i wyrażającego 

przekonanie, że innej nie będzie. W jej ramach można stwierdzić, przekonuje, że na 

„czterech węgłach wspiera się ten dom, w którym, patetycznie mówiąc, duch ludzki 

mieszka. A te cztery są: Rozum, Bóg, Miłość, Śmierć. Wszystkie te wsporniki naszej 

myśli są narzędziami poprzez które uwalniamy się od przerażającej rzeczywistości 

czasu, wszystkie służą one temu, aby czas prawdziwie oswoić961. Odniesienia do tych 

metafizycznych intuicji czy też nadziei, które zarysował Kołakowski, doszukiwać 

można się u bliskiego mu myśliciela J.  Życińskiego. Dochodzi on więc do wniosku, że 

tragiczny człowiek, przeżywający swój ból w świecie, w którym wydawało się, że Bóg 

milczy, poszukuje różnych form wyrażania swojej wiary962. Nie może być inaczej, bo 

właśnie wiara, w całym oczywiście spectrum swoich form, często nawet mocno 

nieortodoksyjnych, jawi się jako zasadniczy, a dla wielu ludzi konieczny czynnik 

nadawania sensu ich egzystencji, zwłaszcza naznaczonej cierpieniem. Ze swojej natury 

poszerza ona ten sens w wymiarze aksjologicznym, czasowym oraz przestrzennym, 

wskazując na priorytety i wartości963.  

W relacji do Boga cierpienie zyskuje wymiar duchowy, a specyficzny rys nadaje 

mu chrześcijaństwo. Cierpienie duchowe nie jest bynajmniej czymś chorobliwym, lecz 

ludzkim, a w pewnym sensie nawet najbardziej ludzkim ze wszystkiego, co istnieje. 

Współistnienie w człowieku dwu odrębnych rzeczywistości, fizycznej i duchowej, 

uznać trzeba za fundament chrześcijańskiej antropologii. W oparciu o tę antropologię 

przyjmuje się, że życie duchowe sięga ludzkiej duszy, choć obejmuje wszystkie obszary 

ludzkiej egzystencji. Będąc obecne w świecie  i w samym człowieku jest ono 

rzeczywistością zupełnie odmienną od życia fizycznego. Posiada charakter wewnętrzny, 

a jednocześnie transcendentny, otwierając człowieka na Boga964. Spotkanie z Bogiem i 

                                                           
960 FR 83. 
961 Zob. L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…, s. 297. 
962 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 39-40. 
963 Zob. J. Stala, Osoba starsza a sens życia…, s. 32. 
964 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 109. 
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związana z tym wiara bez wątpienia może odegrać istotną rolę w szukaniu przez 

człowieka sensu dotykającego go cierpienia. Nie potrafi on bowiem spojrzeć na  swoje 

cierpienie w naturalnej tylko czy też racjonalnej perspektywie. Niezbyt bliski 

tradycyjnie rozumianej religijności Witold Gombrowicz, odnosząc się do możliwości 

wyjaśnienia egzystencji człowieka w świecie bez odwoływania się do wiary pisał: 

„Wszystkie rodzaje wiary uznaję, nawet fanatyczną i myślę, że z jakimś Claudelem czy 

Leonem Bloy mógłbym się porozumieć, tj. raczej współegzystować. Ta nasza przygoda 

ziemska jest czymś tak zdumiewająco fantastycznym, iż wszystkie rozwiązania są 

możliwe i tylko osoby zupełnie pozbawione wyobraźni i inteligencji mogą się 

kontentować „rozumowaniami”965.  

Poczucie braku możliwości ukontentowania się rozumowym wyjaśnieniem 

cierpienia, które tak sugestywnej przedstawił wielki pisarz jest doświadczeniem 

każdego reflektującego nad tą kwestią człowieka. Niemożliwość ta implikowana jest 

przede wszystkim tym, że cierpienie posiada nie tylko stricte ludzki, ale i na wskroś 

duchowy, czy też mówiąc w języku wiary, nadprzyrodzony charakter. Nie może tu być 

oczywiście mowy o prostym automatyzmie. Za uprawioną uznać można jednak tezę, że 

im wyższy stopień życia duchowego człowieka, tym wyraźniej dostrzega swoje bytowe 

ograniczenia. Duchowość człowieka przejawia się bowiem w stawianiu przez niego 

pytań dotyczących celu i sensu życia — nie tyle jako takiego, lecz jako swego własnego. 

Sfera ducha i związanej z nią wiary często nadaje dynamikę procesowi rozwoju 

samoświadomości człowieka, a dynamika ta osiąga swoje apogeum w sytuacjach 

najbardziej dramatycznych doświadczeń, związanych z cierpieniem i śmiercią966. 

Wyznawana przez kogoś wiara nie zawsze od razu wpływa na to, że w swoim cierpieniu 

odnajdzie on sens i wartość. Podobnie jak większość ludzi cierpiących także i ktoś 

wierzący przechodzi zwykle w trakcie swojej choroby różne etapy przeżywania 

cierpienia. Właśnie w ich przestrzeni możliwe jest odkrywanie coraz głębszego jego 

sensu. Najbardziej chyba znana badaczka tych kwestii E. Kuebler – Ross mówi o kilku 

etapach zmagania się z cierpieniem: wewnętrznej izolacji, irytacji i  buncie, targowaniu 

                                                           
965 W. Gombrowicz, List do Ireny Gombrowicz z 7 marca 1962 [w:] W. Gombrowicz, Listy do rodziny, oprac. J. 

Margański, Kraków 2004, s. 120. 
966 Zob. M. Wojtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, Katowice 2005, s. 80. 
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się, depresji, a wreszcie akceptacji967. Osiągnięcie stanu wewnętrznej akceptacji 

cierpienia i faktu nieuchronności śmierci nie oznacza przy tym wcale jakiejś apoteozy 

cierpienia, lecz staje się drogą „dalej i głębiej”, ku partycypacji w Bogu, choć uznanie 

jego istnienia jest ostatecznie sprawą wiary968.  

Uznając się za religię zwróconą twarzą ku światu chrześcijaństwo nie może 

przejść obojętnie obok pytanie o sens ludzkiego cierpienia, które w oczywisty sposób 

dewastuje wszelkie ludzkie nadzieje969.  Dramat cierpienia i przemijania wyjaśniany jest 

tu oczywiście przede wszystkim w odniesieniu do Prawd Objawionych. Pismo święte, 

w odróżnieniu od filozofii greckiej, nie ucieka przed rzeczywistością ludzkiego 

cierpienia w stoicki spokój i obojętność (apatheia), lecz próbuje ukazać jego sens przez 

odniesienie do Boga. W Biblii pojawia się obszerny rejestr sytuacji na różny sposób 

bolesnych dla człowieka, który z pewnością nie wyczerpuje wszystkiego, co na temat 

cierpienia powiedziała już i wciąż na nowo mówi księga dziejów człowieka. Ogólny 

przekaz jest tu jednoznaczny. Bez odniesienia do Boga nie można zrozumieć prawdy o 

człowieku i jego życiowej tułaczce, a sensu cierpienia szukać można tylko na gruncie 

antropologii uwzględniającej jego boską proweniencję970. Jeśli człowiek wierzący 

posiada jakąkolwiek władzę nad dewastującym go cierpieniem, to jedynie poprzez 

związek z Chrystusem. Zdaje sobie sprawę z tego, że cierpienie, jako pochodna jego 

ludzkiej natury, będzie obecne w Jego życiu, lecz może szukać u Boga pomocy i ulgi w 

jego znoszeniu. Nawet jeśli cierpienie stanowi skutek grzechu Adama oraz naszych 

indywidualnych grzechów, to dzięki nieograniczonej miłości Boga do wszystkich 

swoich dzieci może ono ostatecznie zostać przezwyciężone971.  

Nie chodzi oczywiście o to, aby człowiek kierujący się w życiu wiarą miał szukać 

cierpienia. Powinien jednak uznawać za naturalne to, że drogą do pełni życia nie jest nic 

innego niż cierpienie972. Dzięki wyznawanej wierze uzyskuje on możliwość zawierzenia 

siebie Chrystusowi, które poprowadzi go, w przestrzeni nadziei, przez chwile 

najgorszego nawet cierpienia i śmierci do ostatecznego przeznaczenia. Postrzegając 

                                                           
967 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 78-92. 
968 Zob. A. Chojniak, Człowiek i sens. Frankla koncepcja autotranscendencji, Poznań 2003, s. 67. 
969 Zob. J. Metz, Teologia wobec cierpienia, tł. J. Zychowicz, Kraków 2008, s. 11. 
970 Zob. SD 2; J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 159.  
971 Zob. E. Fromm, Ucieczka od wolności, tł. O., A. Ziemilscy, przedmowa E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 2011, s. 

56-57. 
972 Zob. J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski, Warszawa 2010, s. 98. 
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cierpienie jako przeżycie z istoty negatywne, a wręcz skandaliczne, chrześcijaństwo 

przekonuje zarazem, że w trudnej sytuacji cierpienia człowiekowi towarzyszy zawsze 

Bóg. Tylko On może ocalić ludzkie krzyże od bezsensu i znikomości, nadać im zbawczy 

wymiar. Pozwala je zrozumieć, tak samo jak cierpienie i śmierć Chrystusa, tylko 

i wyłącznie w świetle Jego miłości, która stanowi ostateczny sens wszystkiego, co 

istnieje na tym świecie istnieje973. 

U ludzi doznających dramatu cierpienia może wprawdzie pojawić się jakaś 

pokusa ateizmu czy też niewiary, lecz stając w obliczu spraw ostatecznych zarówno ci 

obojętni religijnie, niewierzący, agnostycy, czy mocno wierzący, często otwierają się na 

przesłanie zawarte w religii974. Strach przed niepoznanym, irracjonalnym światem 

cierpienia toczący każdego myślącego człowieka, sprzyja bowiem wierze w to, iż ulgę 

przynieść może tu jedynie oddanie się Bogu. Wiara nie musi wprawdzie niwelować 

pesymizmu człowieka wierzącego w postrzeganiu jako pełnego ulotności i cierpień 

świata materialnego, lecz może go uspokajać, przekierowując na sferę duchową. W 

sytuacji istotnego zagrożenia oraz niepewności i obaw przed czymś nieznanym, jak 

cierpienie, religia niesie ze sobą rozwiązanie tych problemów poprzez prośby i 

modlitwy skierowane do rzeczywistości ponadempirycznej. Jak podkreśla J. Mariański 

liczne dane naukowe, przede wszystkim socjologiczne i psychologiczne, potwierdzają, 

że człowiek zwraca się do Boga przede wszystkim wtedy, gdy doświadczając swojej 

przygodności i różnych braków, szuka oparcia i bezpieczeństwa975. Osoby wierzące 

prezentują też wyższe wskaźniki zadowolenia z życia, przezwyciężania trudności, w 

tym również w kontekście cierpień i niepowodzeń życiowych976. Krystyna Sajdok, po 

przeprowadzeniu szerokich badań w obszarze stopnia korelacji pomiędzy religią i 

cierpieniem wysunęła bardzo jednoznaczną tezę. Doszła do wniosku, że istnieje duża 

zależność między umiejętnością znoszenia cierpienia i akceptacji niesprawności a wiarą 

w Boga. Respondenci w przeważającej większości swoje cierpienie traktują bowiem 

                                                           
973 Zob. M. Kuźniar, Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego…, s. 53. 
974 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 243. 
975 Zob. J. Mariański, Sens życia. Wartości. Religia…, s. 164. 
976 Socjolog ten zwraca też uwagę na to, że nie wszystkie badania potwierdzają tę tezę. Np. przeprowadzone w 

Monachium dowodzą, że wierzący wykazywali się wyższymi wskaźnikami, jak chodzi o poczucie sensu życia niż 

ludzie niewierzący, lecz w odniesieniu do takich kwestii, jak: poczucie własnej wartości, przezwyciężanie 

trudności życiowych, nie ujawniły się wyraźniejsze różnice w obu badanych zbiorowościach. Zob. J. Mariański, 

Sens życia. Wartości. Religia…, s. 162. 
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jako moralny imperatyw, który pozostaje sprawdzianem ich człowieczeństwa oraz 

wiary977. Również badania przeprowadzone w Instytucie Gallupa w USA wykazały, że 

im cierpiący wykazywał się większym zaangażowaniem w praktyki religijne, a co za 

tym idzie, bardziej spójna była jego wiara w życie pozagrobowe, tym mniejszy pojawia 

się u niego lęk przed cierpieniem czy też śmiercią978. 

Na interesującą a wręcz zasadniczą w obszarze tych rozważań kwestię zwraca 

jednak uwagę B. Kołek, wyjaśniając pewne rozbieżności pomiędzy wynikami badań 

nad korelacją pomiędzy religijnością a lękiem przed śmiercią. Z jednej strony nie 

wykazuje się jakiegoś znaczącego wpływu zaangażowania religijnego na lęk przed 

śmiercią. Z drugiej jednak istnieją badania wskazujące na negatywny i pozytywny 

związek pomiędzy przywoływanymi zmiennymi (im większa religijność, tym mniejszy 

lęk, im większe zaangażowanie religijne, tym większy lęk przed śmiercią), a także 

wskazujące na brak związku między nimi. Duże znaczenie w wyjaśnieniu tych różnic 

odgrywa rozróżnienie religijności personalnej i apersonalnej oraz dostrzeżenie tego, że 

religijne zaangażowanie jest pojęciem mocno niejednoznacznym. Ogólnie rzecz 

ujmując, wydaje się, iż osoby z religijnością personalną wykazały najmniejszy, a osoby 

o religijności apersonalnej największy lęk przed śmiercią jako czymś nieznanym979. 

Warto odnieść się w tym kontekście do ważnych słów Jana Pawła II, który 

przypomina, że choć próba przezwyciężenia cierpienia nie jest możliwa bez wiary, to 

nie można traktować religii na równi ze środkami pomagającymi w uśmierzeniu bólu. 

Religia pokazuje nam jedynie drogę do tego, aby dostrzec sens cierpienia w kontekście 

wolności człowieka. Zaangażowanie w religię może być pomocne w przezwyciężeniu 

lęku przed ciężką chorobą, czy śmiercią, jednak nie likwiduje bólu i lęku przed 

śmiercią980. W sytuacji kiedy chrześcijanin doświadcza cierpień jego wiara domaga się 

czegoś znacznie więcej niż prostych i gładkich formuł. Czymś niezbędnym jest tu, jak 

pisze Życiński, otwarcie się na fascynującą rzeczywistość łaski, której nie można 

wyrazić w systemie zamkniętych terminów. Wierność chrześcijańskiemu powołaniu 

wyraża się bowiem w odwadze podjęcia wędrówki ku nowym lądom, wyznaczanym 

                                                           
977 Zob. L. Sajdok, Transcendentny wymiar cierpienia [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, Lublin 1992, s. 

257. 
978 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 125. 
979 Zob. B. Kolek, Sens życia i umierania…, s. 35-36. 
980 Zob. A. Wierzbicki, W poszukiwaniu sensu cierpienia…, s. 30-32. 
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jednak nie przez nas, lecz przez Boga981. Można, pisze Marcel, teoretycznie, pojąć 

postawę wewnętrzną człowieka, który nie stawiając żadnych warunków, żadnych 

granic, poddając się w całkowitym zaufaniu, stanie dzięki temu ponad wszelkim 

możliwym zawodem i pozna pewność istnienia czy pewność w istnieniu, która 

przeciwstawia się zasadniczej niepewności posiadania982. 

W podobnym kierunku prowadzi swoje przekonujące w dużej mierze rozważania 

S. Kierkegaard, który wierze przypisuje już nawet nie trud, lecz wręcz heroizm. Wiara 

nie jest dla niego remedium na cierpienie, lecz skokiem w ciemność, za którą nie musi 

być wcale ramion dobrego Boga, który uratuje człowieka. Czyniąc przedmiotem 

refleksji ludzką egzystencję zwraca on uwagę na to, że wbrew temu, co się często sądzi, 

aby stać się chrześcijaninem, konieczne jest pełne namiętności poświęcenie się, 

zawierzenie, i to wręcz irracjonalne, Bogu. W obliczu „obiektywnej niepewności” 

twierdzeń religijnych trzeba po prostu wybrać: albo się wierzy albo nie. Jednak jeszcze 

ważniejsze od tego w co się wierzy jest dla niego to jak się wierzy. Wierzyć więc trzeba, 

jak mówi Kierkegaard namiętnie, z bojaźnią i drżeniem, bez oglądania się na racjonalne 

uzasadnienia. Jednak nawet wtedy, kiedy dokonamy tego pełnego pasji skoku wiarę, to 

wybór ten niczego nam nie gwarantuje, nie daje pełni nadziei983. Ewidentnym 

przykładem takiej postawy był dla Kierkegaarda Abraham, a przede wszystkim dręczące 

go dylematy dotyczące wiary w Boga. Przypuśćmy, zauważa Kierkegaard, że „Abraham 

ofiarował Izaaka. Abraham wierzył. Nie wierzył, że będzie kiedyś tam zbawiony, ale 

wierzył, że będzie szczęśliwy tu na ziemi. Bóg nie mógł mu dać nowego Izaaka, 

wskrzesić ofiarowanego. Wierzył siłą absurdu, gdyż wszelkie ludzkie wyrachowanie od 

dawna musiał porzucić” 984. Abraham, jako bohater tragiczny, rezygnuje z rzeczy 

pewnych dla jeszcze pewniejszych. Znosi wszystkie cierpienia tragicznego  bohatera, 

„niszczy w sobie całą radość życia, wyrzeka się wszystkiego” 985. Wykazuje wielką 

odwagę, aby się wyrzec całej doczesności w zamian za zyskanie wieczności986. 

                                                           
981 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 160-161.  
982 Zob. G. Marcel, Homo viator…, s. 47. 
983 Zob. S. Kierkegaard, Powtórzenie, tł. B. Świderski, Warszawa 2000, s. 103–104. Por. L. Szestow, Kierkegaard 

i filozofia egzystencjalna. Głos wołającego na pustyni, tł. J. Prokopski, Kęty 2003, s. 35–52, 130–137. Por. T. 

Kupś, Kierkegaard [w:] PEF, t. 5, Lublin 2004, s. 603-607. 
984 Zob. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie…, s. 34. 
985 Zob. Tamże, s. 63-64. 
986 Zob. Tamże, s. 49. 
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Preferując taką właśnie, heroiczną koncepcja cierpienia, Simon Weil szokuje, 

pisząc: „Nie powinnam kochać mojego cierpienia dlatego, że jest przydatne, ale dlatego, 

że jest”987. Myślicielka ta zdaje się w tych w słowach uznawać, że w samym cierpieniu 

tkwi wartość i że stanowi ono wręcz szczególny przywilej ludzkiego życia. Sytuacja ta 

nie jest bowiem dostępna nawet Bogu. Cierpienie w jakimś sensie wyraża więc 

wyższość człowieka nad Bogiem. Tego typu nazbyt „heroiczną” filozofię cierpienia 

słusznie, jak się wydaje, poddaje krytyce np. Tadeusz Gadacz. „Początkowa teza Weil 

– by nie zafałszować cierpienia jakimkolwiek znaczeniem, wydaje mi się słuszna (…) 

Trudno jednak (…) zgodzić się na stwierdzenie, że cierpienie jest szczególnym 

przywilejem ludzkiego życia, nie popadając w skrajny doloryzm. Jeśli Jezus dotknął na 

krzyżu, samego dna ludzkiej egzystencji, to dlatego, że jak każdy człowiek kochający 

zapłacił cierpieniem za miłość. Jego cierpienie było także aktem solidarności ze 

wszystkimi cierpiącymi i nieznajdującymi odpowiedzi na pytanie o sens – ale nie 

pieczęcią je „usprawiedliwiającą”988. 

Respektując słuszność stanowiska Gadacza trudno z kolei nie zgodzić się z 

Maxem Scheler, stwierdzającym, że tylko wtedy, gdy fakt bólu i cierpienia umieści się 

w świetle idei ofiary, a także miłości, jak to jest w chrześcijaństwie, możliwe jest 

zbliżenie się do jakiejś głębszej teodycei cierpienia989. Uznając, że wszystkie „cierpienia 

i bóle stworzeń mają pewien sens, przynajmniej jakiś sens obiektywny”990, Scheler 

pisze, że cierpienie i ból wedle swego metafizycznego, najbardziej formalnego sensu, 

jest przeżyciem ofiary części dla całości oraz tego, co relatywnie mniej wartościowe, 

dla tego, co bardziej wartościowe. Jedynie wtedy, gdy fakt bólu i cierpienia umieści się 

w świetle idei ofiary, jak robi to chrześcijaństwo, w zrodzonym z miłości, 

dobrowolnym, zastępczym, ofiarnym cierpieniu Chrystusa, możliwe jest przybliżenie 

się do głębszej teodycei cierpienia991. Wcielenie a potem śmierć Chrystusa stanowi 

wyraz Bożego miłosierdzia, przez które zmienia się sens pojęcia ofiary. Ofiara ta nie 

stanowi już ceny wykupu, lecz jest ofiarowaniem bólu Bogu za zbawienie świata. Nie 

                                                           
987 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tł. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1986, s. 6. 
988 T. Gadacz. Enigma cierpienia [w:] T. Gadacz, O umiejętności życia, Kraków 2002, s. 216-217. 
989 Zob. M. Scheler, Cierpienie, śmierć, życie wieczne…, s. 12. 
990 Tamże, s. 6. 
991 Zob. Tamże, s. 10-13. 
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chodzi tu jednak o jakąś ofiarę wyrównawczą, gdyż istotna jest nie tyle ilość przeżytego 

cierpienia, ile miłość pozwalając znieść ból992.  

Skoro w ramach chrześcijaństwa wyrzeczenie stanowi cenę miłości Boga do 

człowieka, to zgodzić można się z księdzem W. Hryniewiczem993, odrzucającym łatwą 

opozycję pomiędzy Dionizosem a Chrystusem. Dojść można bowiem do wniosku, że 

pogodzić da się chrześcijaństwo miłości z chrześcijaństwem ofiary. Wyrazem tej 

jedności jest chrześcijaństwo daru, pojawiające się w naszym doświadczeniu miłości i 

cierpienia. Dar z siebie, posunięty aż do bólu, stanowić może ewidentną ekspresję naszej 

miłości994. Dzięki Jezusowi, ludzkie cierpienie przestaje być absurdem, zagadką, czy też 

klęską, lecz staje się okazją do włączenia się w Chrystusową ofiarę, zbawiającą świat. 

Należy je więc traktować jako ofiarę złożoną w duchu miłości do Boga i bliźnich po to, 

aby zespolić się z Chrystusową miłością miłosierną995.  

Z punktu widzenia chrześcijańskiego personalizmu wyrzeczenie (asceza) jawić 

się może oczywiście jako heroizm, ale pozostaje przede wszystkim cenną radą 

ewangeliczną. Warto w tym kontekście odnieść się choćby do Blondela, który odrzuca 

panującą nierzadko opinię, do której zresztą utrwalenia przyczyniły się teksty 

Kierkegaarda, że chrześcijaństwo przyswoiło sobie tylko wrodzoną człowiekowi 

skłonność głębszej części jego natury do heroizmu. Religii tej zarzucano skłonności ku 

patologicznej przesadzie w tym obszarze, a więc znajdowanie przyjemności w 

wyrzeczeniach, upodobanie w cierpieniach i przesadę w pokutowaniu. Tymczasem 

według Blondela skłonności te dopiero w obrębie chrześcijaństwa znajdują swoje pełne 

uzasadnienie, ale i swój umiar, czy wręcz złagodzenie tam, gdzie asceza wykracza poza 

rozumem podbudowaną surowość. Tak bywa właśnie w przypadku różnych fałszywych 

mistyków czy też wręcz sadystycznego poszukiwania cierpienia. W odróżnieniu od 

buddyzmu, stoicyzmu, czy też różnego typu sekt preferujących kult cierpienia i 

umartwień, chrześcijaństwu obcy jest pesymizm skłaniający do obojętności względem 

cierpienia. Nie ma też tu również mowy o jakimś szukaniu cierpienia. Chrześcijańska 

asceza odrzuca wyniosłą  i pogardliwą nieczułość, głosząc łagodność, wyrozumiałość, 

                                                           
992 Zob. T. Gadacz, Cierpienie i miłosierdzie/ Pytania do ks. Józefa Tischnera i Jana Pawła II [w:] Rozumieć 

cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II…, s. 41. 
993 Zob. W. Hryniewicz, Czy Bogu potrzebne są ofiary? „Tygodnik Powszechny”, 14 01 2001, s. 8-10. 
994 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 169.  
995 Zob. SpS 37. 
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współczucie oraz wzywając do niesienia pomocy i kierowania się serdeczną miłością996. 

We współczesnym języku ascezę tę zdefiniować można jako świadome ograniczenie 

swoich potrzeb, dążenie do samokontroli odwołującej się do woli i do ducha997. O tym, 

iż samokontrola ta ma nie tylko korzenie religijne, lecz i głęboko humanistyczne, 

świadczy to, że i w ponowoczesnej, uświęcającej wręcz konsumpcję rzeczywistości, 

rośnie grupa ludzi wybierających „życiowy minimalizm”, uznających, że w świecie 

nadmiaru, wyzbywać należy się wszystkiego, co tak naprawdę jest człowiekowi 

zbędne998. Tylko dekonsumpcyjny minimalizm, będący dziś często przejawem dobrze 

znanej w chrześcijaństwie ascezy i wstrzemięźliwości, daje nadzieję na rzeczywisty 

rozwój duchowy człowieka999. Wyrzekając się wszystkiego, co zbędne, przestaje się o 

nie troszczyć. Dzięki temu zaś, że swoje życie osobiste sprowadza do najprostszego 

wyrazu objawia się mu przemieniony świat, w którym żadnych inwestycji już nie 

posiada. Świadomie preferując wstrzemięźliwość nie tylko nie musi przy tym wieść 

jakiegoś gorszego czy też mniej intensywnego życia, lecz wręcz przeciwnie, zyskuje 

szansę na to, aby bardziej się nim rozkoszować i lepiej je przeżywać. 

O tym, iż etyka wyrzeczenia może być wręcz szczęściodajna, przekonywał 

sugestywnie zresztą H. Elzenberg, stwierdzając, że asceza daje nam „poczucie siły, jakie 

daje walka przeciw instynktom. Potem wolność: bo się wyłamałem. Po trzecie poczucie 

zwartości mojego ja i sensowności mego życia: bo się nie rozpraszam na głupstwa”1000. 

Myśliciel ten jest zarazem przekonany, że dopiero w ramach dalekiej od cierpiętnictwa 

zasady „cierpię, więc jestem”1001 ujawnia się afirmacja życia takim jakim ono jest. 

Wszelkie próby programowej eliminacji  z naszego życia cierpienia muszą skutkować 

przyjęciem niedojrzałego chrześcijaństwa. Dopiero dojrzałe i spokojne przyjęcie 

cierpienia wprowadza w horyzont aksjologiczny, w którym sprawdzianem naszej 

wierności i głównym testem prawdy bytu pozostaje umiejętność podjęcia cierpienia i 

                                                           
996 Zob. M. Blondel, Filozoficzne wyzwania chrześcijaństwa, tł. J. Fenrychowa, posłowie K. Tarnowski, Kraków 

1994, s. 185-186. 
997 Zob. G. Marcel, Homo viator…., s. 18; A. Gehlen, w kręgu antropologii…, s. 102-107. 
998 Zob. J. Kramarczyk, Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w świetle badań własnych 

[w:] Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, red. W. Patrzałek, 

Wrocław 2015, s. 270-285. 
999 Zob. D. Loreau, Sztuka prostoty…, s. 12-13. 
1000 Zob. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Toruń 2002, s. 236–237. Por. L. Hostyński, Aksjologiczny wymiar 

szczęścia w filozofii Henryka Elzenberga, „Lumen Poloniae” 1 (2009), s. 85-92. 
1001 Zob. L. Hostyński, Herberta metafizyka cierpienia  a filozofia Henryka Elzenberga, „Ethos” 52 (2000), s. 126. 
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ofiary. Chrześcijaństwa nie można zredukować do afirmującej poetyki życia, której 

nieznane są ból i cierpienie. 

Wspomniany Elzenberg, mistrz Zbigniewa Herberta, jak zauważa J. Życiński, w 

swoich zapiskach z czasów stalinowskich wskazywał na to, że ludzkie życie jest warte 

wtedy, jeśli istnieją wartości, za które gotowi bylibyśmy zapłacić jego cenę. Wielkości 

ludzkiego życia nie powinno się więc  traktować jako funkcji zaliczonych doznań, lecz 

jako następstwo rezygnacji z pewnych wartości w imię akceptacji innych, wyższych 

wartości. Aksjologia ta i antropologia stoją jednak w jaskrawej sprzeczności do 

ponowoczesnego – ludyczno-happeningowego podejścia do życia, gdzie za ważniejsze 

uznaje się kategorie beztroskiego pikniku a nie altruistyczne wyrzeczenia1002. 

Ewidentne przykłady niesamowitej postawy heroizmu w sposób szczególny, co 

oczywiste, ujawniają się dopiero w sytuacjach takiej postawy się domagających. 

Dramatyczną przestrzeń dla postaw heroicznych w XX wieku, nie tylko dla żołnierzy, 

ale tzw. „zwyczajnych” ludzi „stworzyła” II wojna światowa. Powszechnie znany jest 

choćby heroizm ojca Maksymiliana Kolbe. W niniejszej rozprawie odwołam się do 

dwóch innych, a mniej znanych postaci tamtych czasów, na przykładzie których 

uwydatniają się cechy konstytuujące heroizm wobec cierpienia. Ks. Blachnicki brał 

udział w tworzeniu konspiracji antyhitlerowskiej, co przypłacił więzieniem i wyrokiem 

śmierci w 1942 roku. Tylko dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności nie został on 

wykonany. Następnie znalazł się w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie przeżył 

czternaście miesięcy, z czego dziewięć w karnej kompanii SK (Strafkompanie), której 

więźniowie byli praktycznie skazani na śmierć. Jego chrześcijańsko-humanistyczne 

ideały okazały się niewystarczające w tak granicznej sytuacji, a w jednym z artykułów 

napisanym na kilka lat przed śmiercią stwierdził, że czas pobytu w Auschwitz wiązał 

się z załamaniem wiary w człowieka. Okazało się, że dobre wychowanie wyniesione 

z cywilizowanego i kulturalnego świata stawało się niewystarczające w obliczu zła 

i brutalnej walki o życie w obozowych warunkach. Jego dotychczasowa wizja świata 

uległa poważnemu zachwianiu. Jako młody człowiek stał się świadkiem ludzkiej 

nieprawości, realnie doświadczył przemocy, którą trudno było mu pojąć. Podsumowując 

po latach ten okres życia, zdobył się jednak na stwierdzenie, że Auschwitz był to „cały 

                                                           
1002 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 148. 
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łańcuch cudów Opatrzności”, z których wyszedł „ocalony – jak Daniel z jaskini lwów 

lub młodzieńcy z pieca ognistego” 1003. W jednym z listów pisał, że prawdziwe szczęście 

mieszka w nas samych. „Więzienne mury nie mogą być dla niego przeszkodą, wręcz 

przeciwnie, cierpienie może je tylko wspomagać (…) Z ostatnich ciężkich przeżyć 

wyszedłem tak umocniony i odnowiony, że nie obawiam się żadnej przyszłości. 

Określenie «10 lat» nic dla mnie nie znaczy, bo liczę na wieczność. Wszystkie drogi 

prowadzą do celu, a im są trudniejsze, tym bardziej pewne”1004. 

Niesamowity przykład heroizmu wobec cierpienia można odnaleźć w życiu i 

dziełach filozof i zakonnicy, Edyty Stein, znanej jako św. Teresa Benedykta od Krzyża. 

Jej refleksje na temat cierpienia opierają się zarówno na analizie naukowej fenomenu 

cierpienia, jak i na osobistym jego przeżyciu. Cierpienie dotknęło ją już wraz z 

odkryciem Chrystusa, gdyż oddaliło ją ono od rodziny, aż po śmierć świadomie przyjętą 

w duchu ofiary za swój naród. Dla drogi życiowej E. Stein i jej relacji do cierpienia 

ważne było spotkanie z wdową po filozofie Reinachu, uczniu Husserla, którego 

spuściznę naukową porządkowała. E. Stein uderzyło opanowanie młodej kobiety i jej 

spokój płynący z wiary w życie wieczne: „W tym momencie załamała się moja niewiara 

i ukazał się Chrystus w tajemnicy Krzyża”1005. Warto przy tym zauważyć, że w tym 

czasie gdy Stein odnalazła wiarę przeżywała głębokie rozczarowania i porażki życiowe 

będące wynikiem nieudanych starań o habilitację oraz odejściem od Husserla1006. 

Teologia cierpienia Edyty Stein nie prowadzi do masochistycznej mistyki zadawania 

sobie bólu, lecz jest zachętą do przyjęcia z wiarą nieuniknionego cierpienia i 

przezwyciężenia go mocą płynącą z krzyża, podobnie jak dobrowolnych czynów 

pokutnych. Człowiek boi się bólu, który działa na niego niszcząco, lecz przyjęty z 

Chrystusem może stać się dziełem zbawczym1007.  

W kontekście refleksji nad wizją wiary i cierpienia Edyty Stein, warto podnieść, 

że w obrębie chrześcijaństwa doświadczenie to jest bardzo ściśle związane ze stanami 

mistycznymi, których również miała doświadczać. Stany te w tajemniczy a właściwie 

wręcz intymny sposób zdają się zbliżać ludzi prezentujących najwyższy poziom wiary 

                                                           
1003 Zob. G. Janikuła, Pedagogiczne aspekty misterium cierpienia ks. Franciszka Blachnickiego…, s. 100.  
1004 Blachnicki F., Wyroki Bożej Opatrzności. Listy z czasu wojny, tł. G. M. Skop, Kraków 2003, s. 115. 
1005 E. Stein, Światłość w ciemności, t. 1 Kraków 1977, s. 201. 
1006 Zob. Tamże, s. 201. 
1007 Zob. Tamże, s. 220. 
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do Boga. Z przeżyć wielu mistyków, pomimo tego, że związane są z bólem fizyczno-

psychicznym, wynika, że stanowią one dla nich zarazem coś głęboko pozytywnego. 

Źródła takiej postawy szukać należy przede wszystkim w idei własnych cierpień jako 

okupu za grzechy, w połączeniu z męką Chrystusa1008. Mistycy ogarnięci tęsknotą za 

Bogiem wręcz ochoczo przyjmowali każde cierpienie, uznając, iż przybliża ich ono do 

celu, czyli do bliskości z Nim1009. Mistrz Eckhart przekonuje, że wszelkie cierpienie 

rodzi się niewątpliwie z tego, że człowiek nie jest zwrócony jedynie ku Bogu, w którym 

nie ma żadnego cierpienia1010. Należy więc zupełnie zmienić potoczne nastawienie do 

cierpienia, dążyć do wytworzenia w sobie przeświadczenia, że „człowiek dobry zawsze 

pragnie cierpieć dla Boga i nigdy nie chciał, żeby jego cierpienie należało już do 

przeszłości, cierpiąc bowiem ma to, co kocha. Ma upodobanie w cierpieniu ze względu 

na Boga i dla niego cierpi […] cierpienie i działanie ze względu na Boga stanowi 

prawdziwie jego naturę, byt, życie, działanie i szczęśliwość”1011.  

Typowy mistyk nie tylko nie unika cierpienia, ale wręcz cierpi i pragnie cierpieć. 

Warto posłużyć się w tej kwestii kilkoma przykładami. Św. Teresa z Avila opisując 

swoje mistyczne spotkanie z Wniebowziętą Maryją pisze: „To tylko powiem, że widok 

tej chwały i moją duszę niewypowiedzianą chwałą i szczęśliwością napełnił. Skutki też 

bardzo znaczne to widzenie we mnie sprawiło, pozostała mi po nim wielka żądza 

cierpienia”1012. Szokują słowa św. Teresy z Lisieux w kwestii cierpienia: „Chciałabym 

jak Ty, mój Oblubieńcze godny uwielbienia, być biczowana i ukrzyżowana, chciałabym 

umrzeć odarta ze skóry jak św. Bartłomiej…Jak św. Jan chciałabym być zanurzona we 

wrzącym oleju, chciałabym ponieść wszystkie tortury zadawane męczennikom”1013. 

Niedługo przed śmiercią pisała zaś do znajomego księdza: „Tak, jestem szczęśliwa nie 

dlatego, że będę uwolniona od cierpień doczesnych (przeciwnie, cierpienie wydaje mi 

się jedyną rzeczą upragnioną na tym łez padole), ale dlatego, że czuję się dobrze, iż taka 

jest wola dobrego Boga”1014. Z kolei ojciec Pio stwierdza: „Nie mogę zrozumieć tego, 

                                                           
1008 Zob. Z. Kazimierak, Czy istnieje wspólny treściowo poziom doświadczenia mistycznego w buddyzmie i 

chrześcijaństwie? [w:] Religioznawstwo polskie w XXI wieku, red. Z. Stachowski, Tyczyn 2005, s. 794. 
1009 Zob. S. Pitchford, Bóg w ciemnościach. Cierpienie i pragnienie w życiu duchowym, tł. M. Figurna-Rogalińska, 

Poznań 2015, s. 13-14. 
1010 Mistrz Eckhart, Traktaty, tł. W. Szymona, „W drodze”, Poznań 1987, s. 84. 
1011 Tamże, s. 111. 
1012 Teresa od Jezusa, Dzieła, tł. H. Kozłowski, t. 1, Kraków 1987, s. 509. 
1013 Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, tł. Karmelitanki Bose, Kraków 1987, s. 509. 
1014 Tamże, s. 375. 
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jedynie wiem z pewnością, że czuję palące pragnienie, by chcieć bardzo cierpieć i 

nieustanną potrzebę, aby mówić Bogu zawsze: albo cierpieć albo umrzeć, ale raczej 

zawsze cierpieć, a nigdy umrzeć”1015. 

Za interesujące a może i konieczne, uznać można porównanie chrześcijaństwa i 

buddyzmu, dla wielu ludzi niezmiennie inspirującego, w aspekcie mistycyzmu i 

zmagania się z bólem istnienia. W ramach chrześcijaństwa więc, jak wynika również z 

doświadczeń omawianych wyżej mistyków, pragnienie cierpienia często występuje jako 

wyraz silnej tęsknoty za życiem wiecznym po uprzednim doświadczeniu przez mistyka 

wizji nieba. U buddystów tymczasem tego rodzaju przywiązywanie się do obiektów 

wizji i złączonych z nimi stanów uznaje się za błąd w medytowaniu. Medytującego 

mnicha podczas medytacji ogarniać może stan błogości fizycznej i szczęścia, lecz 

powinien to zignorować i kontynuować medytację. Tylko w ten sposób może uniknąć 

niestabilności w trakcie doznawania doświadczenie mistycznego. Tego rodzaju 

niestabilność zdaje się zagrażać mistykowi w chrześcijaństwie, gdyż można tu mówić o 

ciągłych wzlotach i upadkach. Niepewność ta ma to samo źródło, co obawy związane z 

predestynacją czy też jej brakiem. Chrześcijanin głęboko wierzy przecież, że on sam z 

siebie, jako byt doczesny, własnymi siłami zbawić się nie może. Oddziela go bowiem 

przepaść od rzeczywistości wiecznej. Sam nie może jej pokonać i pozostaje całkowicie 

zdany na interwencję nadprzyrodzoną. Skoro zaś ta pomoc nie musi nadejść, mistyk nie 

może zbudować stabilnej postawy wobec swojego zbawienia. Pewność w  tym obszarze 

znajduje się bowiem poza nim, w rzeczywistości wiecznej. Praktyka buddyjska zaś nie 

polega ani na działalności zewnętrznej, zmierzającej do przemiany otaczającego nas 

świata, ani tym bardziej na wierze w istnienie jakiegoś innego, wolnego od wszelkich 

niewygód świata. Buddyzm to przyjęcie rozwiązania, w którym nie istnieje niepewność 

soteriologiczna. Praktyka buddyjska jest niezwykle konkretna, a trening moralności, 

skupienia i mądrości bazuje na tym, co jest blisko, by dojść do tego, co jest „zbyt blisko”. 

Buddyzm nie zna właściwie mistyki rozumianej jako kontakt człowieka z czymś go 

przekraczającym. Pojawia się zaś idea eksplorowania coraz to głębszych i  nieznanych 

pokładów umysłu. Brak tu wiary w aktywność transcendentnych bytów religijnych oraz 

                                                           
1015 Listy Ojca Pio, Korespondencja z kierownikami duchowymi (1916-1918), tł. B. Winczyk-Sowa, J.S. Kafel, t. 

2, Łódź 1996, s. 252. 
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strachu przed demonami i niepewnością odnośnie bycia predestynowanym. Religijne 

doświadczenie buddyjskie opiera się na zrelaksowanym umyśle i przekonaniu, że 

przedmiot religijny nie przewyższa podmiotu, który sam powinien uwolnić się od 

cierpienia. Mistyk chrześcijański jest zaś przekonany, że źródło jego doznań znajduje 

się poza nim. Nie widzi więc żadnego powodu do jakiegoś treningu umysłu na spotkanie 

z przedmiotem swojej wiary. Ufa po prostu, że kreatorem jego doświadczenia 

mistycznego jest wszechmogący Bóg, od którego oddziela go przepaść ontyczna1016. 

Nie można w ramach tych analiz pominąć tego, że buddyzm pierwotnie nie był 

w ogóle religią, a Budda przedstawiał się właśnie jako swego rodzaju terapeuta, który 

posiada diagnozę problemów dotykających ludzi, w tym cierpienia oraz zna sposób na 

ich rozwiązanie1017. Współczesna, a właściwie kilkuwiekowa już fascynacja religiami 

Dalekiego Wschodu kultury zachodniej jest warunkowana ich niezaprzeczalnymi 

wartościami humanistycznymi. Za prekursora takiego spojrzenia uznać można Artura 

Schopehauera, który widział w buddyzmie remedium na pesymistyczne aspekty życia 

ludzkiego: cierpienie, niezaspokojenie nadziei, perspektywę nicości u kresu życia1018. 

Pisząc o tej wciąż trwającej fascynacji buddyzmem nie sposób pominąć tego, że 

właściwie trudno uznać go za religię w ścisłym tego słowa znaczeniu. W obrębie 

buddyzmu nie uznaje się Boga ani bogów, choć jego źródeł szukać można w hinduizmie 

głoszącym wielobóstwo. Pomimo tego, że Budda nie odwoływał się wprost do świętych 

ksiąg – Wed, to przejął z wcześniejszej myśli Indii dużo pojęć istotnych dla zrozumienia 

jego ujęcia cierpienia, z koncepcją reinkarnacji na czele. W przeciwieństwie do 

pozostałych religii i koncepcji metafizycznych, buddyzm nie tyle zawiera w sobie teorię 

cierpienia, lecz jest właśnie taką teorią. Cierpienie jest tu nieodłącznym faktorem 

istnienia, najważniejszym doświadczeniem ludzkiego życia1019. Budda opisywał je jako 

wielorako przykre, wskazując przede wszystkim na narodziny, chorobę i śmierć. Nie 

tyle jednak, co ważne, skupiał się on na ujemnych stronach życia człowieka, pomijające 

                                                           
1016 Zob. Z. Kazimierak, Czy istnieje wspólny treściowo poziom doświadczenia mistycznego…, s. 794-798. 
1017 Zob.  I. Siudem,  Konsekwencje represji cierpienia [w:] Cierpienie między sensem a bezsensem…, s. 171. 
1018 Zob. J. Iwaszczyszyn, A. Kliś-Kalinowska, J. Czekaj, U. Gluz-Golik, Tajemnica ludzkiego cierpienia…, s. 50. 
1019 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu..., s. 231. 
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te przyjemniejsze, ile raczej wskazywał na konieczność i sposoby usuwania tych 

pierwszych, proponując w tym obszarze różne środki zaradcze1020.  

Cztery złote prawdy, które stanowią najstarszy i najpewniejszy fundament 

buddyzmu, dotyczą wyłącznie: istoty cierpienia, przyczyny cierpienia, warunku 

likwidacji cierpienia, drogi do urzeczywistnienia tego warunku przez ducha 

ludzkiego”1021. W Buddzie widzi się tu lekarza diagnozującego stan człowieka, 

widzącego przyczyny tego stanu, zapewniającego, że można go uleczyć, a wreszcie 

podającego lekarstwo. Odpowiadają temu kolejne etapy: wszystko jest cierpienie 

(dukkha); przyczyną cierpienie jest pragnienie (tanha), rozumiane jako żądza, pożądanie 

i chciwość; cierpienie może zostać zatrzymane (nirodha); aby cierpienie ustało, trzeba 

podążać szlachetną ścieżką, złożoną z ośmiu stopni1022. Z punktu widzenia buddyzmu 

ludzkie cierpienie stanowić musi centrum uwagi filozofii, gdyż stanowi ono konieczny 

element życiowej drogi każdego bez wyjątku człowieka. Jest ono wszechobecne, od 

chwili narodzin aż do chorób, które poprzedzają śmierć. W drugiej prawdzie podaje się 

przyczyny cierpienia: żądza człowieka, czyli jego różne pragnienia. Krytykuje się też 

ludzkie egoistyczne „ja”, która ma być jedynie ułudą wpędzającą człowieka w różnego 

typu cierpienia. Trzecia prawda określa możliwości i warunki ustalania cierpienia 

poprzez przezwyciężenie naszego egoistycznego „ja”. Jeśli się go wyzbędziemy, to 

odzyskujemy wolność od żądz; przestając pożądać przestajemy także cierpieć. Czwarta 

prawda niesie ze sobą ośmiorakie ścieżki sprawiedliwości, które wiodą do kresu 

cierpienia: zrozumienie życia zgodne z prawdą, słuszne postanowienia, prawe 

postępowanie i prawdziwa mowa, czysty sposób zarabiania, właściwe oraz należyte 

wysiłki, słuszna i sprawiedliwa myśl oraz stan spokoju i prawości umysłu. Stanowi to 

dharmę, czyli coś w rodzaju prawa przyczynowości1023.  

Uznając życie za niekończące się pasmo udręczeń i cierpień, w obrębie 

buddyzmu wierzy się w wyzwoleńczą moc dyscypliny etycznej oraz w zdolność natury 

                                                           
1020 Zob. L. Borkowski, Stan ludzki według Siddhatthy Gotamy w nikaajach [w:] Religioznawstwo polskie w XXI 

wieku, red. Z. Stachowski, Tyczyn 2005, s. 769-770. 
1021 M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie…, s. 37-38  
1022 Zob. P. Morgan, Buddyzm [w:]Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, red. P. Morgan, C. Lawton, tł. D. 

Chabrajska, Warszawa 1996, s. 133.   
1023 Zob. A. Szyszko-Bohusz, Hinduizm, Buddyzm, Islam, Kraków 1995, s. 121-183. 
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ludzkiej do doskonalenia1024. Człowiek pragnący przezwyciężyć zło cierpienia winien 

starać się na co dzień uwalniać od trzech głównych przywar: nienawiści, żądz i błędnego  

mniemania. Realizując te cele w swoim życiu, w ramach kolejnych reinkarnacji, ma 

szansę na osiągniecie spokoju pozbawionego cierpienia, stan wolności i zjednoczenia z 

kosmosem (ostateczną prawdą). Stan tej uniwersalnej świadomości (transcendencji) 

nazywany jest nirwaną, a pomocą w jej osiągnięciu jest kontemplacja i jogizm1025. 

Filozofia indyjska z kolei, z którą buddyzm jest związany, uznaje, że ewolucja 

polega na stopniowym przejawianiu się doskonałości, która zawarta jest w naturze. 

Istnieje w niej podział na ducha (puruszę), wewnętrzny niezmienny rdzeń całego bytu i 

wszystkich z istot oraz na materię (prakryti), naturę doznającą ewolucję. Odwieczna 

doskonałość znajduje swój w ewolucji form. Wyższy umysł człowieka, w myśl 

hinduizmu, nie wyrasta z materii, nie jest tylko jej funkcją. Uwikłany jest on w materię 

i od niej zależny. Filozofia ma więc wskazywać drogę do coraz większego, 

maksymalnie możliwego uzależnienia się od materii. Wskazywać ma, jak dotrzeć poza 

niższy materialny umysł („małpi”), do samorealizacji. Proces ten nazywany jest jogą, to 

znaczy ujarzmieniem, opanowaniem, zdyscyplinowaniem, samodyscypliną1026. 

Ważnym aspektem mierzenia się z cierpieniem oraz pokonywaniem go, w 

ramach wspomnianych religii, a zwłaszcza buddyzmu, pozostaje nirwana. Za życia idea 

ta wiąże się z ostateczną eliminacją złudzenia trwałego „ja” i towarzyszących mu 

różnych nawyków reaktywnych. Nirwana, którą osiąga się zaś dopiero w chwili śmierci, 

łączy się z ostatecznym i definitywnym zanikiem materialnych oraz mentalnych 

składników osoby. Nirwana ma swoje wyraźnie sakralne konotacje. Postrzegana jest 

jako uczestniczenie w rzeczywistości innego porządku, radykalnie przeciwstawiając się 

śmierci, cierpieniu, niedoskonałości. Nirwana jest wartością najwyższą, w zestawieniu 

z którą wszystko inne traci znaczenie. Człowiek, który ją osiągnął dysponuje najwyższą 

mocą, cudownymi zdolnościami władzy nad sensorycznym światem. Ta zbawienna 

moc, jak wierzą buddyści, przesyca nawet szczątki doczesne osoby wyzwolonej. W czci, 

                                                           
1024 Zob. K. Pławecka, Cierpienie – „przejmująca lekcja” człowieczeństwa…Propozycje dydaktyczne na podstawie 

Salvifici doloris Jana Pawła II oraz wybranych materiałów prasowych [w:] Lęk, ból, cierpienie. Analizy i 

interpretacje, red. G. Różańska, Pruszcz Gdański – Słupsk 2015, s. 196. 
1025 Zob. J. Iwaszczyszyn, A. Kliś-Kalinowska, J. Czekaj, U. Gluz-Golik, Tajemnica ludzkiego cierpienia…, s. 51. 
1026 Zob. L. Karczewski, religia, zarządzanie i biznes w Indiach – podstawy teoretyczne [w:] Religioznawstwo 

polskie w XXI wieku, red. Z. Stachowski, Tyczyn 2005, s. 815. 
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którą buddyści otaczają Buddę, widzieć trzeba przykład religijnej rewerencji, pomimo 

tego, że nie ma ona postaci sformalizowanego kultu. Gradacja uświęconych form 

egzystencji budowana jest w oparciu o swoisty „pomiar” odległości dzielącej te formy 

od stanu nirwany. Dużą część buddyjskich obrzędów pojmować można jako rytualną 

restytucję ważnych wydarzeń z życia Buddy. Nirwana to uczestnictwo w rzeczywistości 

świętej, ponowne przemierzenie drogi, którą kiedyś pokonał Budda1027. 

Nie można jednak zapominać o tym, że w rozwoju myśli bramińskiej pojawiły 

się przynajmniej trzy koncepcje osiągania stanu niedziałania, choć wszystkie związane 

z samowyrzeczeniem. Pierwsza z nich wiąże się z nieprzywiązywaniem się do 

rezultatów podejmowanych przez nas czynów. W drugiej koncepcji niedziałanie staje 

się faktem poprzez zamanifestowanie swojej osobowości w akcie wyrzeczenia się przez 

ofiarowanie się bądź też poddanie się Bogu. Ze względu na to, że pojawia się tu 

powierzenie się Bogu, drogę tę nazywa się „drogą oddania”. W koncepcji trzeciej 

zwraca się uwagę na to, że człowieka od ostatecznej rzeczywistości dzieli nie tyle 

przepaść bytowa, ile zasłona niewiedzy1028.  

Skoro w buddyzmie, tak samo jak w innych religiach indyjskich (hinduizm, 

dżinizm), w cierpieniu widzi się rezultat złych czynów aktualnego lub poprzedniego 

życia i można się od niego uwolnić poprzez ascezę, czyli  radykalne odrzucenie świata 

lub też poznanie1029. Buddzie wydawało się czymś oczywistym, iż nasz obecny żywot 

na ziemi nie jest jednorazowym epizodem, gdyż rodziliśmy się już nieskończoną ilość 

razy, a przed nami jeszcze długi ciąg kolejnych wcieleń. Wszystkie żyjące istoty są 

uwikłane w nieunikniony „kołowrót wcieleń”, choć niekoniecznie jest to pożądane. 

Brak wiedzy o tym, że wszystko przemija, sprawia, iż rodzą się w nas pragnienia, 

których nie sposób ugasić. „Niewiedza” ta implikuje cierpienie i stoi u początku 

kolejnego wcielania się człowieka, gdyż zdarzenia są ze sobą powiązane1030.  

W ostatecznej perspektywie nasze życie stanowi tylko część przepływu 

egzystencji i jej łańcucha, który wykracza poza jednostkowe narodziny oraz śmierć. 

Zwyczajne istoty nie znają swoich poprzednich wcieleń oraz następnych etapów, na 

                                                           
1027 Zob. M. Szymański, Sakralność i niewysłowioność nirwany [w:] Religioznawstwo polskie…, s. 783-784. 
1028 Zob. K. Kosior, Etyka buddyjska a indyjska etyka religijna [w:] Religioznawstwo polskie…, s. 765. 
1029 Zob. K. Pławecka, Cierpienie – „przejmująca lekcja” człowieczeństwa…, s. 196. 
1030 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem?..,. s. 230-234. 
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których się znajdą. W końcu zaś wszystkie byty osiągną oświecenie i nirwanę, a ich 

rozwój prowadzący do tego celu, a także ich przeznaczenie na tej drodze, określa karma. 

Każdy czyn, słowo czy też myśl, mają swoje skutki. Każdy dobry motyw wydaje dobry 

owoc na którymś z etapów długiej serii narodzin i śmierci, przyczyniając się do 

oświecenia. Zła karma zaś oznaczać może odrodzenie się w stanach piekielnych, ale 

żaden z nich nie jest trwały1031. Uznając, że wszystko jest cierpieniem buddyzm nie chce 

zalecać bynajmniej jego kontemplacji. Nie wyraża też rozpaczy z powodu jego 

obecności w świecie, gdyż widzi w nim po prostu nieuchronny element tej 

rzeczywistości. Współczesny mistrz buddyzmu zen, Tich Nhat Hanh, pisze: „Nie 

istnieje nic, do czego musielibyśmy dążyć. Wystarczy zwrócić się ku sobie i cieszyć 

oddechem, uśmiechem, sobą samym i pięknem, które nas otacza”1032.  

W pełni uzasadnione jest też porównanie buddyjskich prawd: oświecenia i 

nirwany, postępowania moralnego i medytacji do metod terapii w medycynie, gdzie ma 

miejsce stwierdzenie istnienia choroby, uznanie, iż posiada ona swoją przyczynę, 

rozpoznanie tej przyczyny, a wreszcie wyleczenie choroby1033. W odróżnieniu od 

chrześcijaństwa buddyzm jest drogą, która wyzwala od bólu – dyscypliną całkowicie 

praktyczną. Wprawdzie obie te wielkie religie przypisują cierpieniu główne znaczenie 

w rozwoju człowieka, to jednak odmiennie ten proces rozumieją. Chrześcijanie nadają 

cierpieniu zasadniczą funkcję w osiągnięciu zbawienia. Jest też ono ważnym elementem 

społecznych mechanizmów: współczucia, pomocy bliźniemu, wolontariatu, altruizmu. 

Buddyści zaś kładą nacisk na akceptację fundamentalnego aksjomatu, jakim jest to, że 

cierpienie stanowi nieusuwalny komponent ludzkiej kondycji1034. Buddyzm neguje też 

istnienie jednostkowej ludzkiej duszy. Nie uznaje bowiem „substancji” osoby (ja), jako 

niezmiennej odrębności w trakcie łańcucha kolejnych reinkarnacji1035.  

 

 

 

                                                           
1031 Zob. P. Morgan, Buddyzm…, s. 133.   
1032 T. Nhat Hanh, Każdy krok niesie pokój. Zen w sztuce codziennego życia, tł. T. Tyszowiecka-Tarkowska, Poznań 

1997, s. 116. 
1033 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem?..,. s. 232. 
1034 Zob.  I. Siudem,  Konsekwencje represji cierpienia…, s. 171-172. 
1035 Zob. J. Iwaszczyszyn, A. Kliś-Kalinowska, J. Czekaj, U. Gluz-Golik, Tajemnica ludzkiego cierpienia…, s. 50. 
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3.4.3. 

CIERPIENIE BOGA JAKO WYJAŚNIENIE CIERPIENIA  

(KRZYŻ JEZUSA) 

 

Łączona z bytem absolutnym ontyczna pełnia, a zwłaszcza wszechmoc, zdaje się 

nie pozostawiać możliwości mówienia o cierpiącym Bogu. Również w chrześcijaństwie 

ojcowie Kościoła podkreślali raczej odrębność Boga od człowieka, uwidaczniającą się 

także w kontekście cierpienia. Rozumiejąc je jako zdarzenie zewnętrzne i przymusowe, 

konsekwencję ludzkiego grzechu, akcentowali przymioty niezmienności i suwerenności 

Boga wobec świata i człowieka1036. Justyn Męczennik oraz Klemens Aleksandryjski, 

eksponując transcendencję Boga przypisywali mu także cechę niecierpiętliwości oraz 

nie podlegania żadnym poruszeniom uczuciowym1037. Orygenes wyrażał z kolei 

przekonanie, że Bóg nie jest częścią bytu, ale to raczej byt uczestniczy w Bogu, choć 

dopuszczał zdolność Boga do przyjęcia cierpienia1038. Również u św. Augustyna nie 

mogła pojawić się wizja cierpiącego Boga. Nie mogąc znaleźć pewnego wyjaśnienia 

przyczyny zła, jasno skonstatował więc, że nie należy jej szukać w takiej teorii, która 

by zmuszała do uznania, że niezmienny Bóg jest zmienny1039.  

Nie mając wątpliwości, co do zbawczego dzieła cierpiącego Boga-Człowieka, 

patrystyka nie widząc przestrzeni do przypisywania cierpienia Bogu, odnosiła je przede 

wszystkim do ludzkiej natury Chrystusa. W dzisiejszej perspektywie chrześcijaństwo w 

„głupstwie” i „zgorszeniu Krzyża” widzi objawienie natury Boga oraz wielkość Jego 

miłosierdzia i miłości do człowieka1040. W ukrzyżowaniu Jezusa, który dobrowolnie 

przyjmuje cierpienie, uwidacznia się także zaangażowanie Boga Ojca i Ducha Świętego. 

Cierpienie pokonuje teandryczna miłość, a krzyż jawi się tu jako dialog trzech Osób. W 

swojej miłości, bez blasku chwały, Bóg towarzyszy cierpiącemu Synowi, podobnie jak 

zawsze towarzyszy cierpiącym i bezbronnym ludziom. Miłość ta jest bezbronna, choć 

                                                           
1036 Zob. J. Majewski, Pathos tou Theou, czyli o cierpieniu niecierpiętliwego, „Universitas Gedanensis” 1-2 (1999), 

s. 70; A. Jarosiewicz, Czy wierzę w Boga…, który cierpi…, s. 49-50. 
1037 Zob. Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, t. 1, tł. J. 

Niemirska-Pliszczyńska. Warszawa 1994, s. 155. Por. B. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka ojców Kościoła, 

tł. P. Pachciarek. Warszawa 1990 s. 132. 
1038 Zob. Orygenes, Przeciw Celsusowi, tł. S. Kalinowski, Warszawa 1986 s. 328.  
1039 Zob. Augustyn, Wyznania, tł. Z. Kubiak, Kraków 1997 s. 139. 
1040 Zob. T. Dola, Teologia misteriów życia Jezusa, Opole 2002, s. 212-215. 
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pozostaje zarazem wszechmogąca. Na krzyżu nie objawia się więc jakaś różnica między 

Synem a Ojcem, lecz ich osobowe zjednoczenie w Duchu Świętym. Cierpienie Jezusa 

na krzyżu objawia immanentną trynitarną różnicę ale i jedność osobowej miłości1041. 

Zdecydowanie przekraczając sposób myślenia przywoływanych wcześniej 

Ojców Kościoła, J. Maritain pisał: „Jakże nie zadać sobie pytania, czy nie istnieje w 

Bogu jakiś przewyższający wszystko odpowiednik rzeczywistości, który mimo, iż 

implikuje niedostatki i niedoskonałości naszego teraźniejszego bytowania, jest 

równocześnie wielkim skarbem? Tu na tym świecie nosi on nazwę cierpienia, które 

okazało się godne tego, by Syn Boży zechciał stać się człowiekiem, by je wziąć na 

siebie”. W ujęciu tym uwydatnia się odejście od postrzegania cierpienia jedynie w 

kategorii zła. Analizowane od strony fenomenologicznej jawi się ono u Maritaina jako 

pozytywna wartość związana z ludzkim bytem1042. Do podobnych wniosków dochodzi 

W. Hryniewicz, stwierdzający, że cierpienie nie musi naruszać doskonałości Boga. Jego 

solidarne cierpienie z człowiekiem nie tylko nie jest dowodem na jakiś brak Jego 

doskonałości, ale wprost przeciwnie, gdyż wynika z Jego miłości1043. Tezę tę popiera 

też W. Kasper: „jeśli Bóg cierpi, wówczas cierpi w boski sposób, to znaczy, że Jego 

cierpienie jest wyrazem Jego wolności; Bóg nie jest dotknięty cierpieniem, pozwala się 

nim dotknąć w wolności. Nie cierpi jak stworzenie z braku w bycie, cierpi z miłości i 

cierpi z powodu swojej miłości, która jest nadmiarem Jego bytu”1044.  

O Bogu, który nie jest tylko arbitrem względem ludzkiego cierpienia czy też jego 

bezdusznym świadkiem, w kontekście dramatycznych wydarzeń II wojny światowej, 

pisał chrześcijański filozof i teolog J. Moltmann. Podkreślał, że w świecie, w którym 

tak mocno uwydatnia się „zło”, trzeba jeszcze głośniej mówić o Bogu, który cierpi i 

może pomóc człowiekowi znosić to cierpienie1045.  Jeszcze dalej w tych rozważaniach 

idzie omawiany już żydowski myśliciel Hans Jonas. Tłumacząc sens cierpienia i roli 

Boga dochodzi on do wniosku, że jest On właściwie zdany na człowieka i od niego  

zależny.  Jonas uważa, że czyny ludzkie i wydarzenia historii wpływają na Boga, i to 

                                                           
1041 Zob. A. Jarosiewicz, Czy wierzę w Boga…, który cierpi…, s. 53-54. 
1042 Cyt. za A. Jarosiewicz, Czy wierzę w Boga…, który cierpi…, s. 51. 
1043 W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii 

paschalnej, t. 3. Lublin 1991, s. 275. 
1044 W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tł. J. Trawa, Wrocław 1996, s. 45. 
1045 Zob. J. Moltmann, History and the Triune God, Londyn 1991 s. 29. 
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bezpośrednio. Z tego właśnie względu jest to Bóg cierpiący wraz ze stworzeniem1046. 

Zwrócić trzeba również uwagę na to, że w ramach refleksji judaistycznej pojawia się 

także przekonanie, iż Bóg współcierpi z nami, tak jak współcierpiał z Hiobem po to, 

abyśmy byli w stanie udźwignąć cierpienie będące konsekwencją win popełnionych 

przez kogoś innego1047. Podobnie historię Hioba interpretuje się również w obrębie 

chrześcijaństwa. Uznaje się tu, że nie jest prawdą, że Bóg nie odpowiada na jego 

wołanie. On nie milczy, nie lekceważy dramatycznego pytania „dlaczego?”. Udziela 

odpowiedzi, lecz robi to wskazując na wcielenie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa1048. 

W tym kontekście zauważyć trzeba, że współcześni myślicieli inspirowani 

chrześcijaństwem, w znacznie większym stopniu niż ich poprzednicy w ciągu dwóch 

tysięcy lat, eksponują wizję cierpiącego Boga. Warto jednak przypomnieć, że tradycyjna 

teologia chrześcijańskiego Wschodu, opisując cierpienie Boga – Chrystusa, nie chce go 

pojmować tylko na płaszczyźnie człowieczeństwa Bożego Syna. Czyni to w opozycji 

do tradycji teologicznej Zachodu, gdzie rozpatrywano cierpienie Boga na płaszczyźnie 

natury ludzkiej w Chrystusie1049. Różnice te zdają się jednak dziś zupełnie zanikać, gdyż 

w zachodnim chrześcijaństwie w Jezusie Chrystusie widzi się wręcz niewyobrażalną 

syntezę człowieczeństwa i bóstwa, cierpienia i wyzwolenia z niego. Z oczywistych 

powodów, w łączącym bóstwo z człowieczeństwem Jezusie, chrześcijanin otrzymuje 

możliwość nawiązania niezwykle bliskich relacji z Bogiem. Nawet jeśli czasem próbuje 

się postrzegać Jezusa w kategorii bojownika o wolność polityczną, to zdecydowanie 

Jego działalność w tym obszarze była drugorzędna względem misji religijnej.  

Doktryna o Jezusie, Bogu, który z własnej woli spoufalił się z człowiekiem, stał 

się Jego krewnym, uczyniła chrześcijaństwo, jak pisze Kierkegaard, zuchwałym. To 

„ustępstwo, które Bóg uczynił, oznacza mniej więcej to samo, co w naszych czasach 

oznacza nadanie wolnościowej konstytucji przez króla – a przecież wiadomo, że był do 

tego zmuszony”1050.  We wcieleniu Chrystusa można widzieć wyraz wielkiej afirmacji 

człowieka i człowieczeństwa, źródło humanizmu i centrum ludzkiej historii. Chrystus 

                                                           
1046 Zob. K. Kornacka, A   Bóg  pozwolił…, s. 164. 
1047 Zob. A. J. Heschel, Odpowiedzialność za Boga [w:] Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, red. P. 

Śpiewak, tł. A. Musiał, Warszawa 2013, s. 183; A. Gielarowski, Zło czynione człowiekowi niewinnemu…, s. 124. 
1048 Zob. A. Jarosiewicz, Czy wierzę w Boga…, który cierpi…, s. 46-47. 
1049 Zob. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, tł. J. Trawa, Wrocław 1996, s. 45. 
1050 Zob. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć…, s. 275. 
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jednoczy się przecież z każdym człowiekiem i to w jego konkretnej, realnej egzystencji, 

naznaczonej doświadczeniem cierpienia1051. Istotą Wcielenia jest akt przyjęcia przez 

Słowo kondycji człowieka, a do tej kondycji należą sytuacje graniczne: cierpienie czy 

spotkanie własnej śmierci. Nie istnieje, poza Wcieleniem, żadna teoretyczna odpowiedź 

na pytanie o jakiś konkretny sens cierpienia1052. Dobitnie pokazuje ten chrystologiczny 

wymiar cierpienia Cz. Miłosz, ukazując analogię między Wcieleniem Boga a 

ograniczeniami, którymi naznaczona jest nasza cielesność. „Ta moja przypadłość czyni 

mnie wrażliwym na mękę ukrzyżowania bardziej niż na triumfującego Chrystusa. 

Tajemnica istnienia coraz bardziej staje się tajemnicą bólu”1053.  

Ludzki „los”, który Jezus przyjął dobrowolnie, naznaczony jest doświadczeniem 

braku, straty, cierpienie, które implikuje pojawienie się przeżycie bezradności związane 

z niezdolnością usunięcia źródła cierpienia1054. Dramat Golgoty, jak słusznie zauważył 

polski noblista, nie ma wiele ma wspólnego z triumfem. Krzyż Jezusa zdawał się 

przecież być klęską nadziei Jezusa i Jego uczniów. We wzruszający sposób opisuje to 

M. Scheler: „Najgłębsze cierpienie, uczucie oddalenia samego Boga, wyraża swobodnie 

i otwarcie na krzyżu Jezus: „Dlaczego mnie opuściłeś?”1055. Uczniowie Jezusa, 

rozczarowani i zdezorientowani, czuli się wręcz zdradzeni przez Mistrza, któremu tak 

bardzo zaufali. Dla tych, którzy w Niego uwierzyli, ukrzyżowanie było dramatycznym 

doświadczeniem, tragicznym końcem wszelkiej nadziei, w wymiarze politycznym, 

religijnym, a wreszcie czysto ludzkim1056. 

Przejmująco ten dramat krzyża starał się wytłumaczyć Jan Paweł II: „Czy Bóg 

mógł niejako usprawiedliwić siebie samego wobec dziejów człowieka, tak głęboko 

naładowanych cierpieniem – inaczej aniżeli stawiając w centrum tych dziejów właśnie 

krzyż Chrystusa?”1057. Podążając niejako w tym samym kierunku S. Grygiel, w krzyżu 

Jezusa widzi najważniejszą odpowiedź na magna quaestio cierpiącego człowieka1058. 

                                                           
1051 Zob. A. Wierzbicki, W poszukiwaniu sensu cierpienia…, s. 30. 
1052 Zob. T. Gadacz, Cierpienie i miłosierdzie…, s. 36. 
1053 Cyt. za J. Szymik, Eseje o nadziei, Wrocław 2001, s. 80. 
1054 Zob. T. Halik, Dotknij ran. Duchowość nieobojętności, tł. A. Babuchowski, Kraków 2010, s. 38. 
1055 M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie…, s. 55. 
1056 Zob. J. Królikowski, Ludzkie pytanie o śmierć domaga się głoszenia zmartwychwstania Jezusa [w:] Człowiek 

chory i umierający…, s. 15. 
1057 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei…, s. 63. 
1058 Zob. S. Grygiel, Sens cierpienia w przemijającym świecie, Życie Duchowe 4 (1995), s. 44. Por. M. Kożuch, 

Jezus Chrystus źródłem sensu ludzkiego życia, Życie Duchowe 5 (1995), s. 24. 
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Jezus wziął krzyż na ramiona, pisze zaś Żychiewicz, nie po to, aby cierpieć dla 

cierpienia, lecz po to, aby wszelkie człowiecze krzyże ocalić od bezsensu. „Wszelkie 

tajemne biedy człowiecze stały się rzeczą Boga i tej sprawy nic nie unicestwi ani 

przekreśli. Są odkupione krzyżem Jezusowym. Odkupione od znikomości i 

bezsensu”1059. W bardzo zbliżony sposób wyjaśnia to A. Greshake: „właśnie przez to, 

że Bóg wszedł w historię naszego cierpienia, ono samo, jego beznadziejność, głupota i 

bezsens zostają opromienione wyzwalającym światłem nadziei”1060. 

Odrzucając interpretację cierpienia jako konsekwencji grzechu, Chrystus nie dał 

teoretycznej odpowiedzi w tej kwestii, lecz przyjmując je, uczynił miejscem zbawienia 

i uświęcenia człowieka cierpiącego1061. Krzyż to głębokie pochylenie się Bóstwa nad 

człowiekiem, nad tym, co człowiek, zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych, 

nazywa swoim losem. Stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych 

ran ziemskiej egzystencji człowieka. Każdy człowiek, również niewierzący, odkryć 

może w Nim wyraz solidarności z ludzkim losem oraz pełnię bezinteresownego 

poświęcenia dla sprawy człowieka: dla prawdy i miłości. Celem świadomie przeżytego 

dramatu cierpienia Człowieka - Boga, było wskazanie wszystkim bez wyjątku ludziom, 

niosącym swoje krzyże, drogi do życia w pełnej wolności i radości, do przemiany świata 

od wewnątrz. Cierpiący i umierający Chrystus, jako uczestnik ludzkich cierpień, nadaje 

im sens, którego autentycznym źródłem jest miłość1062. W chwili, gdy Bóg dobrowolnie, 

z miłości podzielił ludzki los, człowiek otrzymał Bożą rękojmię, że nie opuszcza On go, 

gdy cierpi. Widząc jak z trudem Jezus wspina się na strome wzgórze Golgoty z krzyżem 

na plecach, wiemy, że ten krzyż jest blisko nas i naszego cierpienia1063. Kiedy w 

tłumaczeniu dramatu cierpienia zawodzi klasyczna logika Arystotelesa, chrześcijaństwo 

wskazuje na logikę ran, w której człowiek znaleźć może ukojenie swoich wątpliwości. 

Logikę tę pokazuje właśnie krzyż Jezusa a następnie, dla wierzących, perspektywa 

zmartwychwstania. Ukrzyżowany Jezus pokazuje kim jest człowiek i jakie są jego 

możliwości w walce ze złem, ale i jakie są granice, poza które może wyjść tylko dzięki 

relacji z Bogiem. W chrześcijańskim rozumieniu cierpienie i śmierć Jezusa na krzyżu 

                                                           
1059 T. Żychiewicz, Droga krzyżowa, Kalwaria Zebrzydowska 1991, s. 12. 
1060 Zob. Greshake, Dlaczego Bóg…, s. 87. 
1061 Zob. I. Ledwoń, Teologiczna interpretacja cierpienia…, s. 15. 
1062 Zob. Sps 4-6; SD 18-20. 
1063 Zob. E. Stanley Jones, Chrystus a ludzkie cierpienie, tł. B. Olechnowicz, Dzięgielów 2013, s. 173. 
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oznaczają bowiem wyzwolenie człowieka z mocy zła i grzechu oraz jego skutków – 

śmierci. Wyzwolenie to nie tyle odnosi się jednak do cierpienia doczesnego, ale tego 

ostatecznego, wynikającego z utraty życia wiecznego, odrzucenia Boga na zawsze. Z 

punktu widzenia wiary Chrystus nie tylko wspólcierpi z każdym człowiekiem, ale będąc 

jego Odkupicielem, przeobraża je w chwałę1064. Z Jego cierpienia wytryskuje zupełnie 

nowe źródło siły, płynące z wyższego porządku rzeczy. Jak pisze obrazowo Scheler: 

„Boska jakość cierpiącego odciska na cierpieniu nowe, cudowne, szlachetne piętno”1065. 

Każdy cierpiący człowiek może jednak dopełniać to cierpienie Jezusa, nadając zarazem 

swojemu cierpieniu głęboki sens i potwierdzając własną godność1066.   

L. Kołakowski zwraca z kolei uwagę na to, że wszystkie Kościoły chrześcijańskie 

zawsze potępiały pychę tzw. Oświeconych: ani uczoność, ani subtelność intelektualna, 

wcale nie czynią wiary w żaden sposób lepszą. Dobrze wyraził to Pascal, gdy stwierdził, 

że religia chrześcijańska, choć jest mądra przez swoje cuda i proroctwa, ukazujące jej 

siłę, jest zarazem szalona, gdyż nie każe one wyznawcom w nie wierzyć, lecz jedynie 

spojrzeć na Krzyż1067. Według Kołakowskiego, symbol cierpiącego Boga, godzącego 

się w pełni dzielić ludzki los, zdaje się mieć dwojaki sens. Potwierdza po pierwsze wiarę 

w prawo karmicznej sprawiedliwości, działającej jak mechanizm homeostatyczny. 

Cierpienie jest potrzebne do odbudowania równowagi zniszczonej destrukcyjną siłą zła. 

Nie tylko więc jakiś faktyczny dłużnik, ale również inni ludzi mogą spłacać zaciągnięte 

przez kogoś zobowiązania. Jeśli czynią to dobrowolnie, to możliwe są przesunięcia w 

sferze obciążeń. Po drugie zaś, ten sam symbol stanowi przyznanie się do naszej 

słabości. Ludzkość potrzebuje boskiej postaci, aby wywiązać się z ogromu swoich 

zobowiązań. Ze względu na to, że nie ma siły im  sprostać, przyznaje się do swojej 

moralnej ułomności. W tym samym akcie uświadomienia sobie swojej słabości rodzaj 

ludzki potwierdza zarazem swoją wielkość i godność, skoro człowieczeństwo w oczach 

Boga jest skarbem na tyle drogocennym, że zasługuje na zstąpienie Syna Bożego na ten 

świat cielesny i przyjęcie przez niego hańbiącej śmierci dla uzdrowienia człowieka1068.   

                                                           
1064 Zob. Z. Marek, A. Walulik, Sytuacje graniczne i wychowanie, „Paedagogia Christiana” 2/30 (2012), s. 180; A. 

Wierzbicki, W poszukiwaniu sensu cierpienia…, s. 30. 
1065 M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie…, s. 55.  
1066 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 260; R. Osak, Wartość życia a logika śmierci…, s. 75. 
1067 Zob. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…, s. 55.  
1068 Zob. Tamże, s. 48.  
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Warto referując ten temat przywołać także, sklaniający do refleksji głos K. 

Rahnera. Ten kontrowersyjny katolicki myśliciel był mocno zaniepokojony kościelną 

doktryną, która w obliczu wstrząsających dramatów życiowych, których doznają ludzie, 

nie mówi o trosce Boga, lecz wysuwa wobec nich różnego rodzaju upomnienia1069. 

Rahner dochodzi zaś do wniosku, pisze J. Metz, że człowiek nie czuje się winny wobec 

Boga, gdyż uważa, że to Bóg powinien się usprawiedliwiać z powodu sprawionego 

przez siebie okropnego świata. Myśliciel ten sprzeciwia się teologiom zmierzającym do  

tego, aby pojednać się z Bogiem za plecami dziejów ludzkich cierpień. Uważa on, że 

takie „pojednania” prowadziły do moralnego buntu człowieka przeciw Bogu i przez to 

stały się jednym ze źródeł współczesnego ateizmu. Swego rodzaju walka Rahnera o 

teologiczną godność człowieka, jego teologiczny szacunek dla cierpienia ludzi, posiada 

jeszcze jeden ważny i mocno kontrowersyjny z doktrynalnego punktu widzenia aspekt. 

Przeciwstawia się on bowiem wszelkim próbom ominięcia ludzkiego cierpienia przez 

to, że zostaje ono pojęte jako cierpienie i współcierpienie Boga. „Do wyjścia, mówiąc 

prymitywnie – z mojego bagna i nieszczęścia i z mojej rozpaczy nic przecież nie pomoże 

to, że Bóg – by to powiedzieć grubiańsko – znajduje się w takim samym bagnie” 1070. 

Nie sposób nie wziąć pod uwagę pewnej trafności tej refleksji, choć obraz cierpiącego 

Boga pozostaje niezmiennie ważnym faktorem chrześcijańskiej wiary, wręcz jej 

fundament. 

 

3.4.4. 

SAKRALIZACJA CIERPIENIA  

 

Cierpieniu rozpatrywanemu samemu w sobie trudno przypisywać pozytywne 

konotacje. Z perspektywy cierpiącego człowieka nie może on być usatysfakcjonowany 

tym, że Bóg także cierpiał, czy też współczuje mu doznawanego cierpienia. Faktorem 

wpisującym w cierpienie realną, jeśli nie użyć słowa „utylitarną” wartość dla 

cierpiącego człowieka, jest nadanie mu wymiaru uświęcająco-zbawczego. Propozycję 

tego rodzaju składają właściwie wszystkie znane religie, wyjaśniając sens cierpienia 

                                                           
1069 Zob. K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, tł. T. Mieszkowski, Warszawa 1987 s. 182. 
1070 Zob. J. Metz, Teologia wobec cierpienia…, s. 105-106. 
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zbawieniem będącym konsekwencją życiowej świętości, która nie może przecie być 

wolna od trudów1071. Nadawanie cierpieniu wymiaru wartości uświęcającej człowieka, 

pozwalając mu wejść na nadprzyrodzony poziom egzystencji, nie jest zresztą tylko 

domeną religii. Już pitagorejczycy, choć właściwie nie zajmowali się wprost kwestią 

cierpienia, to widzieli jednak, poprzez kolejne wcielenia, konieczność oczyszczenia 

duszy oraz troski o jej doskonałość1072. Także u Platona trudno mówić o cierpieniu jako 

czymś w rodzaju nieszczęścia, skoro widzi on konieczność wyzwolenia duszy z 

więzienia, jakim jest ciało oraz powrót do świata idei, z którego się wywodzi1073. 

Bardzo szeroko kwestię cierpień dotykających duszę opisuje w starożytności 

przede wszystkim Plotyn. Zwraca on uwagę na to, że dusza może odbywać dwie drogi: 

w dół i wzwyż, czyli ku złu lub dobru, a zadaniem człowieka jest dźwiganie się w górę 

hierarchii bytu i wartości, ciągłe nawracanie się, oczyszczanie przez cierpienie1074. 

Źródeł tego cierpienia upatruje on w ludzkiej słabości. Wędrując z powrotem do 

Absolutu człowiek może wybierać wartości duchowe bądź cielesne, preferując umysł 

albo zmysły. Ze względu na dusze i szczęście dany człowiek winien gorliwie zabiegać 

o zerwanie więzów z tym, co materialne i zmysłowe, a dążyć do tego, aby zjednoczyć 

się z Absolutem. Leży to w zasięgu ludzkich możliwości, a środkiem do tego celu jest 

ekstaza, jednocząca człowieka z Absolutem, której Plotyn miał doświadczać1075. 

Również z punktu widzenia chrześcijaństwa, kształtującego się przecież niejako 

paralelnie do systemu Plotyna, cierpienie posiada swoją ważną funkcję oczyszczającą, 

ekspiacyjną, eklezjalną i soteriozbawczą. Z tego więc względu postawą dominującą 

wobec cierpienia nie powinien być smutek czy też rozpacz, lecz wręcz wdzięczność i 

radość1076. Klemens Aleksandryjski przekonuje, że człowiek doskonale miłujący Boga 

pragnie śmierci męczeńskiej po to, aby połączyć się ściśle z Chrystusem. Dla tych 

bowiem, którzy wznieśli się na wyżyny miłości doskonałej, cierpienie i śmierć nie są 

niczym innym niż drogą prowadzącą do szczęścia i radości wiecznej1077 . 

                                                           
1071 Zob. K. Pławecka, Cierpienie – „przejmująca lekcja” człowieczeństwa…, s. 195. 
1072Zob. J. Sieroń, Problem cierpienia…, s. 87. 
1073 Zob. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej, tł. P. Domański, Warszawa 1996, s. 57-58. 
1074 Zob. HFIE, s. 125. 
1075 Zob. J. Sieroń, Problem cierpienia…, s. 129. 
1076 Zob. F. Drączkowski, Cierpienie i śmierć w nauce Ojców Kościoła [w:] Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, 

Lubin 1992, s. 48. 
1077 Zob. J. Bernaciak, Rola miłości w przeżywaniu cierpienia i śmierci, „Teologia i Moralność” 12(2017), s. 208. 
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Przerażające dla współczesnych ludzi tezy głosi św. Augustyn, piszący o 

cierpieniu w kontekście „tłoczni” Kościoła, w której dokonuje się swoiste duchowe 

„wyciskanie” wiernych, poprzez oczyszczanie z cielesności, na wzór tłoczni oliwy. Bez 

cierpień nie będziemy po prostu potrafili naprawdę tęsknić za ojczyzną niebieską i dążyć 

do niej. Warto zauważyć, że w znacznie delikatniejszej formie o takiej właśnie funkcji 

cierpienia pisze św. Tomasz z Akwinu, który podobnie jak cała myśl średniowieczna, 

pokazując negatywny charakter cierpienia w sensie ontologicznym, wskazywał na 

pozytywną funkcję uświęcenia człowieka w jego drodze do Boga1078. 

Nie sposób zauważyć, że stanowisko takie, co najmniej niechętnie przyjmowane 

jest w ponowoczesnym świecie. Zmagający się z kryzysem wiary człowiek z trudem 

akceptuje wizję Boga oczyszczającego go przez cierpienie w drodze do zbawienia. Tym 

bardziej nie może przyjąć do wiadomości Boga odpłacającego mu cierpieniem za 

popełnione przez niego grzechy. Różnimy się w tej kwestii z naszymi przodkami, którzy 

nawet jeśli myśleli o cierpieniach jako zemście Boga za grzech, to niekoniecznie 

przypisywali mu tu złe uczucia. Uznawali być może istnienie jakiegoś elementu dobra 

w idei takiej zemsty. Dopóki zły człowiek nie odnajdzie w swym życiu zła, obecnego 

ponad wszelką wątpliwość w formie cierpienia, ulegać będzie po prostu złudzeniu.  

W ramach współczesnej refleksji inspirowanej religijnie idea Boga mściciela 

oczywiście nie funkcjonuje, lecz niezmiennie pojawia się odwołanie do idei zbawczego 

i wychowawczego wymiaru cierpienia. Skoro np. w chrześcijaństwie dominuje 

odniesienie do miłosiernego Boga, to cierpienie można z nim wiązać jedynie w aspekcie 

troski o zbawienie człowieka. Dlatego Jan Paweł II stwierdza, że z punktu widzenia 

religii cierpienie ma także służyć nawróceniu, czyli odbudowaniu dobra w podmiocie, 

który w wezwaniu do pokuty może rozpoznać Miłosierdzie Boże1079. Cierpienie stanowi 

rodzaj próby, zwłaszcza próby wierności. Oczyszczając i uszlachetniając człowieka 

pozostaje też środkiem wychowawczym w ręku Boga oraz ekspiacją za grzechy1080.  

Cierpienie związane np. z chorobą daje doznającemu go człowiekowi czas na 

refleksję, zmusza do zastanowienia się nad rzeczywistym sensem życia, uświadamia 

jego kruchość, uczy wewnętrznej pokory, skłania wreszcie do refleksji nad własną 

                                                           
1078 Zob. F. Drączkowski, Cierpienie i śmierć…, s. 37-38. 
1079 Zob. SD 12. 
1080 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 255. 
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przygodnością i  relacją z Bogiem1081. W tym sensie wszelkie cierpienia, jakich doznaje 

on w tym życiu, są znakiem Jego łaski, miłości i dobroci. Należałoby więc w istocie 

dziękować za nie Bogu, prosić o nie jak o łaskę i dobrodziejstwo, a nie wzbraniać się 

przed ich przyjęciem1082. Cierpienie może mieć pedagogiczny wymiar, służąc Bogu do 

uszlachetnienia i uświęcenia człowieka. Jeśli przyjmuje on cierpienie, przyczynia się do 

uświęcenia nie tylko siebie samego, ale również bliźnich, zwłaszcza tych, którzy 

wspierają go w cierpieniu. Choroba może prowadzić do niepokoju, a czasem nawet do 

rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może też być, pisze Jan Paweł II drogą do szukania 

Boga i powrotu do Niego1083. W licznych odniesieniach do cierpienia, nawiązując do 

średniowiecznej wizji stopni wznoszenia duszy do Boga, papież zdaje się kreślić bogate 

itinerarium cierpienia jako drogi upodobnienia człowieka do Boga1084.  

W interesujący sposób patrzy na tę kwestię C. Lewis. Uznaje on bowiem 

cierpienie jak „rodzaj głośnika Boga, który stanowi straszliwy instrument jedynej 

możliwości poprawy. Usuwa zasłonę i umieszcza sztandar prawdy w twierdzy 

zbuntowanej duszy”1085. Kontynuując ten logiczny rzeczywiście, choć i kontrowersyjny 

wywód, Lewis przekonuje, że człowiek stawia nierzadko Boga w sytuacji bez wyjścia, 

mówiąc kolokwialnie, stawia go pod ścianą. Zatroskany o nasze zbawienie Bóg nie ma 

właściwie żadnej innej możliwości niż otrzeźwić nas cierpieniem, odciągnąć z drogi, 

którą podążamy do potępienia. „Dopóki to, co nazywamy „naszym własnym życiem”, 

jest miłe i przyjemne to nie podporządkowujemy go Bogu. Cóż więc Bóg może uczynić 

w naszym własnym interesie, jak nie sprawić, by nasze własne życie stało się mniej 

przyjemne i pozbawić nas prawdopodobnego źródła fałszywego szczęścia. To właśnie 

tu, gdzie Boska Opatrzność wydaje się na pierwszy rzut oka najbardziej okrutna, Boża 

pokora, poniżenie się Najwyższego, najbardziej zasługuje na pochwałę”1086.   

Nawet jeśli nie do końca zgodzić się z tezami stawianymi przez Lewisa, 

zwłaszcza tym, w jaki sposób przedstawia Boga, to uznać trzeba, że cierpienie zawsze 

człowieka z Bogiem jakoś konfrontuje, zbliża do Niego, bądź też oddala. Warto zwrócić 

                                                           
1081 Zob. T. Świdyrowicz, Problematyka filozoficzna…, s. 170-171. 
1082 Zob. J. Bernaciak, Rola miłości…, s. 206. 
1083 Zob. Jan Paweł II, Wierzę w Kościół, Rzym 1996, s. 432. 
1084 Zob. A. Wierzbicki, W poszukiwaniu sensu cierpienia…, s. 32. 
1085 C. S. Lewis, Problem cierpienia…, s. 86-86.  
1086 Tamże, s. 88.  
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uwagę na to, że nawet ateiści, kiedy buntują się wobec cierpienia, to często objawiają 

swoją wściekłość właśnie wobec Boga. Cierpienie burzy bowiem zwykle poczucie 

fałszywej samowystarczalności człowieka, wierzącego i pozostającego z daleka od 

religii. Z perspektywy wiary cierpienie uczy człowieka, że jeśli jest samowystarczalny, 

to tylko dzięki Bogu. Z punktu widzenia wiary, wola człowieka staje się dopiero wtedy 

twórcza, gdy jest całkowicie wolą Boga, a nie mierzącego się z dramatem bólu 

człowieka. Dlatego gdy typowym wyrazem stoickiego ducha pozostaje samobójstwo, to 

najwyższą formą realizacji chrześcijaństwa jest męczeństwo. 

Sugestywnie i obrazowo referuje ten temat papieski kaznodzieja Raniero 

Cantalamessa, pytając retorycznie: „Czyż nie jest zaskakujące, że niewytłumaczalne 

cierpienie „prawie nigdy nie oddala od Boga tego, kto rzeczywiście cierpi, lecz jedynie 

filozofów i powieściopisarzy, którzy z cierpienia czynią akademicką dyskusję”? Prawie 

nigdy cierpienie nie oddala od Boga tego, kto rzeczywiście cierpi”1087. Trudno zgodzić 

się w pełni z tą apodyktyczną konkluzją, gdyż wielu naprawdę cierpiących ludzi wcale 

nie zbliżyło się do Boga doświadczając dojmującego  bólu. Wspomniane wyżej „prawie 

nigdy” należałoby na pewno nieco rozszerzyć. Przykładem takiego zbliżenia się do 

Boga, pomimo cierpienia, pozostaje Hiob, którego przypadkowi poświęcony został 

osobny paragraf. Ten człowiek mocny wiarą,  świadomy swojej uczciwości, buntował 

się przeciw Bogu z powodu doznanych nieszczęść. Wystarczyło jednak, że stanął On 

przed nim, aby Hiob zrozumiał, że jego zarzuty przeciw Niemu były bezpodstawne. 

Podobnie może być z każdym człowiekiem. Jeśli ktoś cierpiąc buntuje się przeciw 

Bogu, to jest to jakiś znak tego, że jest od Niego jeszcze daleko. Trzeba jeszcze bardziej 

zbliżyć się do Boga, a wtedy dopiero zobaczy się cierpienie w zupełnie nowym świetle. 

Referując kwestię zbawczego czy też pedagogicznego wymiaru cierpienia, jako 

swego rodzaju narzędzia w rękach Boga, nie wolno jednak zapominać o tym, że w 

chrześcijaństwie zasadniczym kluczem do rozwiązania kwestii cierpienia oraz śmierci 

jest przede wszystkim doskonała miłość. To ona jest tą siła, która ma sprawić, że krzyż 

cierpienia staje się lżejszy i łatwiejszy do niesienia. Dla ludzi, którzy potrafią wznieść 

się na wyżyny doskonałej miłości, w obrębie chrześcijaństwa cierpienie oraz śmierć 

                                                           
1087 R. Cantalamessa, Słowo i życie…, s. 60. 
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pozostają zasadniczą drogą, która prowadzi do szczęścia i życia wiecznego1088. Bóg 

mógłby stworzyć świat bez cierpienia, lecz wówczas człowiek nie byłby wolny. Chciał 

On dać człowiekowi wolność, aby stworzyć warunek do zbudowania relacji miłości ze 

stworzeniem, dać mu możliwość w wolny sposób odpowiedzieć na Jego ofertę miłości. 

Opierając się choćby na dziełach św. Jana od Krzyża, dojść trzeba do wniosku, że miłość 

w relacji człowieka z Bogiem pociąga za sobą podjęcie umartwienia, oczyszczenie 

zmysłów, nie będące jakąś pogardą dla natury, lecz konsekwencją miłości i 

podporządkowania wszystkiego zasadom odkrywanym przez wiarę1089.  

Bóg zdaje się przy tym wybierać niektórych ludzi, powoływać ich wręcz do tego, 

aby dawali świadectwo swej miłości do Niego poprzez życie przytłoczone właśnie 

licznymi cierpieniami. Wobec tych, których nimi doświadcza objawiać ma bowiem 

jakiś swój głębszy zamiar1090. Nawet jeśli słowa te zdają się brzmieć niezrozumiale, czy 

po prostu nieludzko, to wydaje się, że ludzie mocno wierzący w Boga, czyli po prostu 

święci, nawet doznając dramatycznego cierpienia pozostają niezmiennie ludźmi 

radosnymi. Zdają się być przekonani, w czym być może budzą zresztą u kogoś wrażenie 

fanatyzmu, że nie budują swojego własnego królestwa, lecz królestwo Boże, które ma 

się kiedyś dopełnić w chwili wybranej przez samego Boga1091.  C. Lowney pisze o 

jezuicie, ojcu Ciszku, który przeżył dramat łagrów sowieckich. Mówił on, że miał wtedy 

do wyboru dwie drogi: opłakiwać w nieskończoność, to co było poza jego kontrolą, bądź 

też realizować swoje pełne cierpień życie w swojej celi, w małym zakątku świata, który 

mógł kontrolować. Jak konkluduje Lowney pod koniec życia tyko jeden wybór podlegał 

będzie naszej kontroli, a więc to czy umrzemy z godnością. Ludzie odważni robią 

wszystko, co podlega ich kontroli, lecz mądrze, z pogodą ducha akceptują to wszystko, 

czego nie są w stanie zmienić1092. 

Przepełnione optymizmem płynącym z silnej wiary podążanie przez człowieka 

drogą wyznaczoną przez Boga, bez względu na okoliczności, w tym doznawane 

cierpienia, uznać można za najprostszą definicję świętości. Nie jest to droga łatwa, gdyż 

absolutne zaufanie Bogu cechuje jedynie świętych. Jak słusznie pisze L. Kołakowski, 

                                                           
1088 Zob. F. Drączkowski, Cierpienie i śmierć…, s. 48. 
1089 Zob. Jan od Krzyża, Noc ciemna [w:] Dzieła, tł. B. Smyrak, Kraków 19864, s. 473-476. 
1090 Zob. J. Bernaciak, Rola miłości…, s. 213. 
1091 Zob. C. Lowney, Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat, tł. Ł. Malczak, Kraków 2014, s. 75.   
1092 Zob. Tamże, s. 157-159  
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nawet jeśli tacy święci są rzadkością, to ich obecność jest niezwykle ważna w historii. 

Zdarzają się rzadko, ale to im zawdzięczamy najlepszą część duchowego dziedzictwa 

naszego życia oraz kultury1093. W pełni zgadzając się z tymi słowami warto zwrócić 

uwagę na to, że ten podziw wiąże się nie tyle z heroicznym akceptowaniem przez nich 

cierpienia, ile przepełnioną, pomimo nich, „radosną” egzystencją. Doskonale opisuje 

ten wymiar świętości w pojęciu chrześcijańskim J. Życiński. Zwraca on uwagę na to, że 

serce chrześcijanina przepełnione jest w każdych okolicznościach radością, 

niezrozumiałą dla ludzi słabej wiary. Radość ta jest ściśle związana z chrześcijańską 

mistyczną lekkością ducha, a do jej przejawów zaliczyć można też: optymizm, nadzieję 

i ufność, doświadczane nawet wśród życiowych trosk i niepowodzeń. Niezbędne jest tu 

jednak otwarcie serca na działanie łaski Bożej i przezwyciężenie tego wszystkiego, co 

jest jakimś zdroworozsądkowym nawykiem. Za ewangeliczny przykład tej postawy 

uznaje Życiński postawę syna marnotrawnego, potrafiącego wędrować do domu ojca 

nawet wśród krańcowych rozczarowań i upokorzeń życiowych. Jego starszy zaś brat, 

kierując się logiką zachowań racjonalnych, tęskni za świąteczną szatą, pierścieniem i 

ucztą ku jego czci. Logika kochającego ojca i dramat zagubionego młodszego syna 

wprowadzają nas w świat, którego istoty nie da się wyrazić przez klasyczne sylogizmy 

i tradycyjną koncepcję sprawiedliwości. Paradoksy tego świata przewijają się również 

w innych miejscach Ewangelii, a zwłaszcza w Kazaniu na Górze, gdzie pierwsi mogą 

być ostatnimi a ostatni pierwszymi. W perspektywie ewangelicznej logiki wiary, to co 

po ludzku uchodzi za przeciwstawne, okazuje się jednak logicznie spójne. Ci, którzy 

chcieli zachować życie, tracą je, a ci, którzy decydują się złożyć życie w ofierze, 

odnajdują je (Mt 16, 25). Nie chodzi tu jednak o typową ponowoczesną lekkość bytu, 

lecz doświadczenie lekkości serca, któremu towarzyszy odkrywanie fascynującej 

prawdy o wolności dzieci Bożych1094. 

Źródeł tego optymizmu chrześcijaństwo, jak wszystkie religie, poszukuje w 

bliskiej relacji z Bogiem, która najpełniej wyraża się w modlitwie. Skoro zaś cierpienie 

w najwyższym razie zdaje się ten optymizm dewaluować, to właśnie w jego kontekście 

modlitwa nabiera absolutnie wyjątkowej rangi. W swoich głębokich analizach J. Metz 

                                                           
1093 Zob. L. Kołakowski, Jezus ośmieszony…, s. 111.  
1094 Zob. J. Życiński, Bóg postmodernistów…, s. 44-45.  
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dochodzi do wniosku, że język ludzi cierpiących uznać można wręcz za prajęzyk 

człowieka. A jako język modlitwy jest on w pierwszym rzędzie nie językiem pełnego 

pociechy ukojenia cierpienia, lecz niepocieszonego pytania z głębi cierpienia. To 

pytanie w modlitwie jest jakby ostatnią zwrotną wieścią od człowieka, w języku, który 

jak się wydaje, utraciła już nasza maksymalnie postępowa świadomość1095. Modlitwa 

stanowi najbardziej znaczący moment w kontekście cierpienia. Opieka duchowa nad 

chorymi wiąże się z osobistą modlitwą chorego, gdyż jest rzeczą naturalną modlić się o 

zdrowie, wielki dar Boga. Konsekwentnie też, wiara i płynąca z niej modlitwa, powinny 

łączyć wszystkich, którzy się troszczą o chorego. Jeśli chory spotyka się z oznakami 

życia religijnego i wiary wyznawanej przez personel medyczny, to łatwiej jest mu 

nawiązać z nimi duchowy dialog oparty na zaufaniu1096. 

 

3.4.5. 

ESCHATOLOGICZNE WYJAŚNIENIE DRAMATU CIERPIENIAA 

 

Pomimo tego, że człowiek wyrusza na podbój przestworzy i podporządkowuje 

sobie ziemię, to nie jest w stanie zatrzymać umykającego szybko życia. Zawieszony jest 

pomiędzy tym, co już było, a tym, co dopiero ma nadejść. Po omacku posuwa się w 

poszukiwaniu ostatecznego horyzontu, który mógłby mu dać odpowiedź na pytanie o 

sens jego egzystencji, która tak często naznaczona jest cierpieniem1097. W egzystencji 

tej w pewnym momencie pojawia się zawsze zjawisko „zwijania” życia, regresja ku 

śmierci. Tak samo jak życie i rozwój, śmierć stanowi naturalny faktor ludzkiego 

bytu1098. Z punktu widzenia biologii śmierć jest ostatecznym unicestwieniem człowieka, 

absolutną negatywnością, niebyciem na zawsze, czymś w rodzaju konstytutywnego zła 

skończoności. W śmierci należy też widzieć ekumeniczny los wszelkiego stworzenia, 

gdyż należy ona do istoty każdego życia. Myśl o śmierci oraz jej doświadczenie, w 

postaci śmierci ludzi bliskich, kształtuje niezwykle intensywnie osobowość. Własna zaś 

                                                           
1095 Zob. J. B. Metz, Teologia wobec cierpienia…, s. 80-81. 
1096 Zob. J. Tarnawa, Cierpienie…, s. 116. 
1097 Zob. P. Cattaneo, Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie…, s. 5.   
1098 Zob. B. Drożdż, Od prawa do życia do prawa do wolności  [w:] Człowiek wobec bólu,  cierpienia i śmierci…, 

s. 164. 



289 
 

ostatecznie dopełnia całość życia1099. Stwierdzając, że nie ma nic prawdziwszego i 

bardziej przerażającego niż śmierć, Pascal zwraca uwagę na to, że nie sposób udawać 

tu zuchów. Skoro śmierć to koniec, jaki czeka najpiękniejszy żywot w świecie: „niech 

się kto zastanowi nad tym i niech potem powie, czy nie jest niewątpliwym, że jedyne 

dobro w tym życiu tkwi jeno w nadziei innego życia”1100. W świetle śmierci zupełnie 

inaczej przedstawiają się doczesne, przemijające ziemskie wartości. Człowiek dopiero 

wtedy zaczyna rozumieć kruchość ziemskiego istnienia, a nierzadko budzi się w nim 

tęsknota za wiecznością. W kontekście śmierci istnieją zresztą tylko dwie możliwości: 

albo w jej chwili umiera cały człowiek wraz z duszą i ciałem, albo też uznaje się, że 

śmierć dotyczy jedynie ciała, elementu materialnego i przygodnego. Bóg zaś albo tuż 

po śmierci albo na końcu czasów wybranych przywraca do życia1101. Można więc 

nadawać sensu ludzkiemu umieraniu albo w perspektywie życia przed śmiercią, albo też 

życia po śmierci, gdzie do głosu musi dojść wiara1102. 

W ramach tej pierwszej optyki, konstatuje Z. Bauman, człowiek jest stworzeniem 

niepełnym i niesamowystarczalnym, choć myślącym kategoriami nieskończoności. 

Pozostaje istotą śmiertelną, lecz boleśnie złaknioną nieśmiertelności, niezupełną, a 

pożądającą uzupełnienia, niepewną siebie, której marzy się jednak poczucie 

pewności1103. Jawi się w tym obszarze bardziej dramatyczną istotą niż zwierzęta, które 

nie mając pojęcia o śmiertelności „bez wysiłku z ich strony żyją życiem wiecznym”1104. 

Pomimo dramatyzmu, wynikającego z braku możliwości spełnienia eschatologicznych 

oczekiwań człowieka, Bauman uważa jednak, że cokolwiek w jego życiu się liczy, to 

tylko to, że ma ono kres, i że on wie o tym. Cała kultura, bez której nie da się sobie 

wyobrazić sensownego życia, sztuka, polityka, technika i nauka, zaczęła się w miejscu 

tragicznego, lecz płodnego w następstwa spotkania nieskończoności, przysługującej 
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1099 Zob. E. Osewska, Od katakumb…, s. 24. 
1100 B. Pascal, Myśli…, s. 168. 
1101 Zob. J. Misiurek, Ars moriendi…, s. 233. 
1102 Zob. P. Sporken, Postępowanie z umierającymi [w:] Z pomocą umierającym. Przyczynki do rozmowy na temat 

umierania i śmierci, Warszawa 1989, s. 79-80. 
1103 Zob. Z. Bauman, K. Tester, O pożytkach z wątpliwości…, s. 169. 
1104 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 301. 
1105 Zob. Tamże, s. 279-280. 



290 
 

Świadomość śmiertelności to nie tylko specyficznie ludzka tragedia, ale i źródło 

ludzkiej glorii, natchnienie najwspanialszych wzlotów ludzkich. Z tego względu, 

ponowoczesności, która próbuje tworzyć „świat bez zmarszczek”: cierpienia i śmierci, 

zagraża to, że w braknie w nim piękna, historii i celu. Tymczasem, jak zauważa Bauman, 

to właśnie świadomość cierpienia i nieodwracalności śmierci, która czyni z ludzkiej 

doczesności zniewagę dla godności człowieka i wyzwanie dla jego sprytu, skłania go, a 

wręcz zmusza do gorączkowych działań w tym wymiarze czasu, który otrzymał1106.  

W pełni zgadzając się z Baumanem, co do energii płynącej z rozdarcia człowieka 

pomiędzy skończonością i nieskończonością, z perspektywy religijnej uznać można ją 

jednak za niewystarczającą. Nawet jeśli docenić gigantyczny dorobek ludzkiej kultury 

płynącej ze wspomnianego wyżej napięcia, to w żadnym razie nie zmniejsza on 

tragizmu i absurdalności ludzkiej egzystencji. Przyjmując istnienie w człowieku sfery 

ducha, łączącej go z Bogiem jako Dawcą życia, śmierć pojmuje się w ramach wiary jako 

zamianę formy egzystencji i przejście do nowego etapu bytowania1107. O tym, że tego 

typu spojrzenie na umieranie i przechodzenie w zaświaty towarzyszy człowiekowi od 

tysiącleci, dowiadujemy się ze starożytnej refleksji, najpierw literackiej, a potem 

filozoficznej. Tematem tym interesowali się starożytni Babilończycy, którzy nie 

wypracowali doktryny tłumaczącej cierpienie, lecz zwracali uwagę na to, aby w zaufać 

w tym obszarze bóstwu oferującemu człowiekowi pośmiertną egzystencję1108. Dosyć 

dużo wiemy o rozbudowanej, choć wciąż nie do końca zgłębionej, eschatologii 

egipskiej. W starożytnym Egipcie śmierć postrzegano jako proces, do którego należało 

się przygotować, budując bogato zdobiony grób, który powinien trwać przez wieki. 

Zwykle to najstarszy syn odpowiadał za zakończenie budowanego przez ojca grobowca, 

poprowadzenie pogrzebu, a potem za troskę o nieustający kult ojca. Kult zmarłych 

można porównać do codziennego kultu bogów zmarłym, podobnie jak bóstwom, 

rodzina zobowiązana była do składania ofiar, posiadania figurki zmarłego w domu i do 

praktykowania innych przejaw kultu1109. Wierząc w to, iż grób jest tylko przejściem, 

bramą do innego świata, Egipcjanie uznawali jednak, że do zachowania prawa do życia 

                                                           
1106 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 301-302. 
1107 Zob. J. Zabielski, Eschatologiczny wymiar…, s. 227-228. 
1108 Zob. K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975, s. 63. 
1109 Zob. W. Bator, Religia starożytnego Egiptu. Perspektywa religioznawcza, Kraków 2012, s. 109-115. 
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pozagrobowego niezbędne jest zachowanie tu na ziemi ciała człowieka w stanie prawie 

nienaruszonym. Z tego właśnie względu rozwinął się cały rytuał pogrzebowy oraz 

instytucja mumifikacji, do dziś budząca fascynację1110. W XXII wieku p.n.e. powstał 

utwór Złamany życiem, rodzaj monologu człowieka, według którego życie jawi się jako 

ponury ciężar i smutna konieczność. Doświadczony cierpieniem odnosi się jednak do 

kuszącej wizji zaświatów, sprawiedliwego sądu, który zapewni mu to szczęście, którego 

nie doznał w doczesności. Z tego też względu afirmuje śmierć1111.   Dwa wieki później 

mędrzec Achtoj dochodzi do wniosku, że „człowiek to słoma i glina, a Bóg jest 

murarzem, który codziennie burzy i buduje”1112. W słowach tych trafnie oddaje on treść 

życia człowieka, jego „budowanie” czyli narodziny i śmierć oraz „burzenie”, to znaczy 

cierpienie, choroba, śmierć. Autor nie ma tu wątpliwości odnośnie znikomej wartości 

ludzkiego życia i nędzy egzystencji człowieka. 

Ta licząca sobie od 4 do 5 tysięcy lat wizja eschatologiczna, z jednej strony zdaje 

się być daleka od tej znanej w kulturze zachodniej, a z drugiej oddaje przecież te same 

nadzieje człowieka na to, że śmierć nie kończy jego życia. Odnosząc się do znacznie 

nam bliższej kulturowo i często uwidaczniającej się w chrześcijaństwie eschatologii 

greckiej czy rzymskiej, zatrzymać trzeba się na przesłaniu Platona.  Filozof ten uważa 

bowiem, że zadaniem człowieka jest przygotować się do śmierci czyli umożliwić mu 

przejście do innego, boskiego wymiaru. W tym sensie śmierci nie można traktować jako 

nieszczęścia, lecz raczej jako radosną chwilę powrotu do lepszej rzeczywistości1113. 

Skoro źródłem cierpienia jest tu związek duszy z ciałem i zmagania jakie musi ona z 

nim toczyć, to nie dziwi, że dusza porównując nędzę życia na ziemi chce się od niej jak 

najszybciej uwolnić1114. 

Referując zagadnienie eschatologicznych pragnień i nadziei, które towarzyszą 

człowiekowi, zatrzymać trzeba się bez wątpienia na religii. Nie inaczej zresztą czynili 

wspomniani starożytni myśliciele, a następie chrześcijaństwo i inne wyznania. „Jeśli 

śmierć zwycięża życie, pyta J. Kuczyński, to dokąd może udać się człowiek? Śmierć 

zawsze przychodzi z pomocą religii, jest jej siostrą, czy też inaczej rzecz ujmując, 

                                                           
1110 Zob. M. Butrymowicz, Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim…, s. 126. 
1111 T. Andrzejewski, Rylcem i trzciną, Warszawa 1956, s. 403. 
1112 T. Andrzejewski, Rylcem i trzciną, Warszawa 1956, s. 47. 
1113 Zob. W. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, tł. A. Pawelec, Warszawa 1996, s. 77. 
1114 Zob. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986, s. 175. 
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sojuszniczką”1115. Dostrzegając oczywistą korelację eschatologii ze sferą sakralną czy 

religijną, warto pamiętać, że może tu pojawić się sporo nieporozumień. Błędne jest 

przede wszystkim uznawanie śmierci za ważny faktor istnienia religii czy też potrzeby 

przyjęcia istnienia Boga. Za przykład nieporozumienia w tym obszarze uznać można 

choćby rozważania ks. Michalskiego, wręcz ocierające się o herezję. W ramach swoich 

rozważań o śmierci niespodziewanie zdaje się on bowiem zbliżać do Ludwiga 

Fuerbacha: „Istotnie, przyznajmy to szczerze, religia wyrasta w nas przede wszystkim 

ze zmagania się całej i najgłębszej naszej jaźni z ciężkim i nie dającym się wyprzeć 

problemom śmierci lub – co na to samo wychodzi – z problemem życia”1116. Trudno 

powiedzieć, żeby było to katolickie stanowisko, skoro Michalski źródło religii widzi w 

subiektywnych odczuciach człowieka, a nie jak chce Kościół, w Bogu i w Objawieniu. 

Jeszcze bardziej bulwersują słowa: „wszelka religia rodzi się w człowieku na podłożu 

poszukiwania sensu życia ziemskiego w prymacie faktu śmierci”1117. 

Podobnie trzeba ocenić interesującą zresztą refleksję Z. Baumana, czynioną 

wyraźnie w kontekście eschatologii chrześcijańskiej. Pisząc o śmierci jako wyznaczniku 

rozwoju i sensowności naszej kultury stwierdza on bowiem, że zdawać sobie sprawę z 

nieuchronności swojej własnej śmierci, to myśleć także o możliwości życia wiecznego. 

Nie można być świadomym swoje śmiertelności, nieodwołalności zgonu, bez 

zastanowienia się nad tym, czy i w jaki sposób ten niegodny, jak zdawałoby się 

człowieka, stan rzeczy naprawić. Być świadomym śmiertelności oznacza wyobrażać 

sobie byt nieśmiertelny, marzyć o nieśmiertelności, trudzić się, aby życie wieczne 

uzyskać. To właśnie nieodwracalna, nieubłagana konieczność śmierci dodaje niejako 

powabu nieśmiertelności, przekształcając marzenia o życiu wiecznym w ogromną siłę, 

w swego rodzaju pobudkę do twórczego zrywu. Dla istot skazanych na  tymczasowość 

byt wieczny jest czymś w rodzaju zadania, stanem nienaturalnym, który nie pojawi się 

sam z siebie. Trzeba dopiero zapracować na niego, zmusić wręcz do jego nastania. Po 

to, aby przekuć te marzenia w rzeczywistość niezbędna jest sprytna strategia i wytrwałe 

starania. Dzieje człowieka, aż po brzegi, pełne są takich właśnie starań i strategii. 

Pierwsza strategia posiada charakter zbiorowy: Kościół, Naród, Partia. Troska o 

                                                           
1115 J. Kuczyński, Chrześcijaństwo i sens życia, Warszawa 1962, s. 199. 
1116 M. Michalski, Refleksje na tematy religijne, Warszawa 1955, s. 17. 
1117 Tamże, s. 18. 
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nieśmiertelność osoby rozpuszcza się tu w zabiegach o nieśmiertelność grupy, a wraz z 

tym niknie istnienie jednostki. W ramach drugiej strategii uwidacznia się zwrot ku 

jednostkom. Nawet jeśli cieleśnie wszyscy ludzie muszą umrzeć, to jednak niektórzy 

ludzie (wielcy), którzy zapisali się w pamięci zbiorowej mogą zostać jako takie właśnie 

jednostki, w pamięci potomnych. Strategia ta, w odróżnieniu od pierwszej, nie nadaje 

się do użytku masowego. Tylko nieliczni bowiem otrzymują tu, ze względu na swoje 

wyjątkowe walory, przepustkę do życia wiecznego. Obie te strategie, jak trzeźwo 

konstatuje Z. Bauman, nie mogły wyjść bez szwanku po nadejściu nowoczesności, 

preferującej demokrację1118.  Trudno zgodzić się z Baumanem, gdy stawia wizję 

nieśmiertelności głoszoną przez Kościół obok tej dotyczącej Narodu czy Partii, ale nie 

ulega wątpliwości, iż trafnie diagnozuje on problemy ponowoczesnego człowieka z 

weryfikowaniem nadziei eschatologicznych. Trudno też nie zgodzić się z nim, gdy 

pisze, że dzieje człowieka pełne są różnych starań i strategii próbujących ocalić 

wieczność, choć uznanie ich jedynie za sprytny wybieg nie pozostawia wątpliwości, iż 

myśliciel ten uznaje je za bezcelowe, jeśli nie wprost pozostające oszustwem. 

Warto w tym miejscu odnieść się również do innej wysuwanej przez Baumana 

oceny chrześcijańskiej koncepcji eschatologii. Sądzi on więc, że zastąpiła ona czy też 

wyparła choćby tak popularną w starożytności wśród elit eschatologiczną formułę 

Seneki. Stało się tak dlatego, że ta ostatnia nie mogła być skierowana do mas, nie mogła 

mieć powszechnego zastosowania, gdyż wiązał się z nią swego rodzaju arystokratyczny 

gest wycofania się poza tłum. Jawnie i świadomie „nawracając” niejako filozofię 

chrześcijaństwo promowało znoszenie wszelkich granic i kontroli granicznych na 

drodze do szczęścia definiowanego jako życie wieczne. Szczęście to stało się tu 

wyborem powszechnym, dostępnym dla każdego, bez wyjątku. W odróżnieniu od 

stoicyzmu, w chrześcijaństwie wieczność  nie jest przywilejem nielicznych jednostek, 

lecz losem każdego. Szczęście wieczne ma stanowić tu bezapelacyjne przeznaczenie dla 

wszystkich, godnych i niegodnych1119.  Nie wolno jednak pomijać tego, że gdy dla 

Seneki wieczność była jedynie stanem błogości, i to dostępnej tylko dla nielicznych, to 

w perspektywie wyznaczonej przez chrześcijaństwa może też ono być przeraźliwym 

                                                           
1118 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 279-283. 
1119 Zob. Tamże, s. 155. 
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przekleństwem. Podróż do domu wiecznego u chrześcijanina może więc, a wręcz winna 

rodzić także silny niepokój, gdyż są uzasadnione powody do tego, żeby wieczność 

jawiła się nie tylko jako wzniosłe niebo ale i budząca grozę otchłań. W tym kontekście 

ogromnej, gdyż wiekuistej wagi, nabiera tu wybór pomiędzy doczesnym życiem 

poświęconym zasługiwaniu na  wieczność a tym, bardzo zresztą krótkim, trawionym na 

przyjemnościach. O ile więc dla Seneki fascynacja przyjemnością zmysłową 

podkopywała jedynie szansę na wieczność, to w obrębie chrześcijaństwa prowadziła 

jeszcze do wiekuistego cierpienia i zgryzoty1120.  

Nawet jeśli wielu ponowoczesnych ludzi zdaje się dziś godzić, tak jak Bauman, 

z nieuchronnością ostatecznego końca naszego życia, to wciąż istnieją różne koncepcje 

życia po śmierci, czy też koncepcje powtórnych narodzin w naszym świecie. Wielu 

filozofów i różne religie twierdziło i twierdzi, że po śmierci osoba lub też jej dusza 

wchodzi w inną sferę egzystencji, odmienną od dotychczasowej. Istnienie życia po 

śmierci zwykle akceptację znajduje w ramach religii. Filozoficzna argumentacja bazuje 

na poglądzie, że dusza czy też umysł różni się od ciała i powinna przetrwać śmierć ciała. 

Sfera tego życia, tej nowej egzystencji, winna być postrzegana jako ważniejsza niż życie 

doczesne1121.  Henryk Bergson przekonuje, że za nieśmiertelnością duszy nie jest wcale 

trudno argumentować: „Jeśli […] życie duchowe wychodzi poza granice życia 

mózgowego, jeśli mózg ogranicza się do tłumaczenia na ruchy małej części tego, co się 

dzieje w świadomości, to przetrwanie duszy staje się tak prawdopodobne, że obowiązek 

dowodu spada raczej na tego, kto je neguje, niż na tego, kto je głosi”1122. 

Nie rozwijając szerzej zagadnienia dowodów na istnienie ludzkiej duszy, jako 

pobocznego w kontekście tej rozprawy, stwierdzić trzeba, że z perspektywy religii 

chrześcijańskiej formułowana jest jednoznacznie teza o naturalnym ukierunkowaniu 

egzystencji ludzkiej ku nieśmiertelności. Śmierć niejako wynosi człowieka ponad 

dramat życia, wzmagając szacunek dla niego. Jest nie tylko niezwykłym dokonaniem, 

objawiającym głębię człowieka, ale przede wszystkim przejściem do nowego życia1123. 

Miłość i wiara, źródła duchowego spokoju, rozumiane jako umiejętność przekraczania 

                                                           
1120 Zob. Tamże, s. 156. 
1121 Zob. P. McInerney, Wstęp do filozofii, tł. R. Matuszewski, Warszawa 1998, s. 41.  
1122 Zob. H. Bergson, Myśl i ruch. Dusza i ciało, tł. P. Beylin, K. Błeszyński, Warszawa 1963, s. 164. 
1123 Zob. R. Osak, Wartość życia…, s. 74. 
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własnych ograniczeń i uwarunkowań nie tyle pozwalają człowiekowi uciec od śmierci, 

ile dają mu perspektywę jej oswojenia i złagodzenia1124. Śmierć jawi się tu także, jak 

pisze Blondel jako nośnik wspólnej wszystkim ludziom próby, do której dostosowany 

jest środek, jakim posługuje się Bóg - łaska1125. Będąc pełną rozkładu, jak zauważa z 

kolei M. Bierdiajew, śmierć jest zarazem „piękna i uszlachetniająca człowieka, 

zwyciężająca szpetotę powszedniości i banalności. W zetknięciu ze śmiercią człowiek 

uświadamia w sobie w pełni obraz i podobieństwo Boże, uświadamia sobie, że nie 

należy tylko do świata przyrody, ale również do świata duchowego. W chwili śmierci 

człowiek uznaje siebie za należącego do wieczności i zmierzającego do wieczności”1126.  

Z tego właśnie względu, zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, 

wręcz dominuje swoisty entuzjazm wobec śmierci, w której widzi się nic innego niż 

przejście do pełnego życia z Bogiem1127. Nawet jeśli ten entuzjazm nie jest dziś 

specjalnie widoczny, a nawet preferowany przez religię, to od samego swojego początku 

płynie tu jasny przekaz, że jesteśmy „gdzie indziej”. Zakłada to, zauważa Kołakowski, 

że jesteśmy na wygnaniu, i że jest miejsce, do którego naprawdę przynależymy. Bycie 

gdzie indziej jest niezmienną kondycję ludzką na tym padole1128. Filozof uważa 

zarazem, że nauczanie chrześcijańskie kładąc nacisk na brak moralnej kompensaty w 

sprawach ziemskich stoi w zgodzie z zdrowym rozsądkiem. Doktryna ta sprzyja jednak 

atakowaniu Kościoła w kontekście funkcji społecznych. Zarzucano mu bowiem kiedyś, 

że obietnica rekompensaty niebieskiej sprzyja bierności wobec niesprawiedliwości, 

pozbawiając ludzi chęci zabiegania o poprawę swego losu. Nawet jeżeli tak jednak 

kiedyś rzeczywiście było, konkluduje Kołakowski i ta teza preferowana np. przez 

socjalistów miała pokrycie w faktach, to dziś straciła już na sile1129. 

Odnosząc się do tego zastrzeżenia sformułowanego przez Kołakowskiego warto 

dodać, że chrześcijaństwo nie proponuje jakiejś formy ucieczki, nie oferuje też taniego 

pocieszenia. Zdaje się być również dalekie od pseudorozwiązań w stylu moralizmu, 

manicheizmu czy prometeizmu. Przedstawia się przynajmniej jako religia nawrócenia, 

                                                           
1124 Zob. B. Kolek, Sens życia i umierania…, s. 146. 
1125 Zob. M. Blondel, Filozoficzne wyzwania chrześcijaństwa, tł. J. Fenrychowa, posłowie K. Tarnowski, Kraków 

1994, s. 246. 
1126 Zob. M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, Kęty 2006, s. 254.  
1127 Zob. F. Drączkowski, Cierpienie i śmierć…, s. 48. 
1128 Zob. L. Kołakowski, Horror metaphysicus…., s. 36. 
1129 Zob. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…, s. 43.  
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w której miłość dokonuje wyłomu w imperium zła i otwiera na wieczność. Tym samym 

chrześcijaństwo daje odpowiedź na pytanie o sens wolności i miłości, gwarantując 

zwycięstwo nad złem, którą jest choćby śmierć, jeśli jest większa od nienawiści1130. W 

chrześcijaństwie, a zwłaszcza u Ojców Pustyni, pojawiają się ślady abnegacji cierpienia, 

bliskie myśli greckiej czy nawet buddyzmowi. Zasadniczo jednak chrześcijaństwo widzi 

możliwość czy wręcz konieczność zmniejszania cierpień w życiu doczesnym przez 

pomoc i wsparcie udzielane bliźnim. Najważniejsze drogi wyzwolenia od cierpienia 

doszukuje się jednak przede wszystkim w wymiarze eschatologicznym. Ludzie, którzy 

dostąpią zbawienia, będą całkowicie wolni od bólu, a dla pozostałych, niegodnych 

zbawienia, przeznaczono cierpienie wiekuiste1131.  

Syntetycznie referując zagadnienie eschatologicznych nadziei właśnie w ujęciu 

chrześcijańskim Benedykt XVI podkreśla, że „człowiek potrzebuje wieczności i 

jakakolwiek inna nadzieja jest dla niego zbyt krótkotrwała, zbyt ograniczona”1132. Jeśli 

ludzka rozpacz jest chorobą na śmierć, to w chrześcijaństwie, jak przekonywał 

sugestywnie Kierkegaard, nie jest ona ostatecznością, lecz jedynie punktem i to 

drobnym, w przejściu do życia wiecznego. „Rozumując po chrześcijańsku, w śmierci 

jest nieskończenie więcej nadziej niż wtedy, gdy po ludzku mówimy, że istnieje jeszcze 

życie”1133. W egzystencję chrześcijanina wpisana jest jednak dialektyka: doświadcza on 

napięcia pomiędzy chwilą „już obecną” i „jeszcze nieobecną”, między życiem 

doczesnym, pełnym cierpienia, obecności śmierci, a życiem wiecznym, gdy człowiek 

zmartwychwstanie. Dopiero wtedy spełnią się nadzieje na szczęśliwą egzystencję1134. 

Chrześcijaństwo zupełni straciłoby swój sens: historyczny, moralny, religijny, gdyby 

pomijało właściwie najważniejszą z idei: że wszystkie wartości doczesne są 

względności i drugorzędności wszelkich wartości doczesnych1135. 

Napięcie oczekiwania, zarówno indywidualnego, jak i wspólnotowego, 

dotyczącego człowieka i kosmosu, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, wiąże się 

w chrześcijaństwie z osobowym aktem nadziei. Dlatego istotą chrześcijańskiego 

                                                           
1130 Zob. I. Ledwoń, Teologiczna interpretacja cierpienia…, s. 14. 
1131 Zob. B. Szymańska, Czy cierpienie jest złem?..,. s. 236. 
1132 Benedykt XVI, Człowiek potrzebuje wieczności, Audiencja generalna, 2 XI 2011, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_02112011.html, 15 X 2020.  
1133 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie…, s. 144. 
1134 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 245. 
1135 Zob. L. Kołakowski, Jezus ośmieszony…, s. 22.  

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_02112011.html
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nastawienia eschatologicznego jest odniesienie do Osoby Jezusa Chrystusa. Jego 

zmartwychwstanie, jako źródło nadziei i brama do przyszłości, stanowi dla chrześcijan 

ostateczną odpowiedź na poszukiwanie sensu życia1136. Poprzez mity starożytnego 

Wschodu, ludy rolniczo-pasterskie, w formie obrzędu boga, który umiera i powstaje do 

życia, obchodziły wiosenne budzenie się natury z zimowego snu. W opowiadaniach o 

zmartwychwstaniu Jezusa dokonała się głęboka demitologizacja, gdyż Chrystus 

zmartwychwstał wbrew jakimkolwiek oczekiwaniom naturalnym i wszedł do pełni 

życia Bożego ze swoim człowieczeństwem1137. Głęboka wiara, iż śmierć została przez 

Niego pokonana, sprawiała, iż utraciła ona swoją grozę i w pewnym sensie 

nieuchronność1138. W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, jak pisze Kierkegaard, 

chrześcijaństwo widzi bowiem otwartą „bramę niebios”1139.  

Do samej istoty chrześcijańskiej eschatologii, co niezwykle ważne, należy też 

koncepcja zmartwychwstania ciała. Już w pierwotnym Kościele nie było wątpliwości, 

co do tego, że modli się jednocześnie dusza i ciało, cała ludzka osoba. Poprzez ciało 

włącza się ona w porządek kosmosu i historię zbawienia, oddając cześć Stwórcy. 

Dlatego właśnie jak stwierdza J. Raztinger, podjął się on próby skonstruowania 

„odplatonizowanej” eschatologii, która koncentruje się właściwie tylko na duszy1140. Na 

kwestię tę w podobny sposób patrzy Erich Fromm, który wskazując na głęboko 

zakorzenione w człowieku pragnienie nieśmiertelności, zauważa, że ujawnia się ono w 

wielości rytuałów i wierzeń zmierzających do tego, żeby zachować ludzkie ciało. Nie 

chodzi tu o typową dla ponowoczesności, specyficznie amerykańską negacją śmierci 

poprzez upiększanie ciała w trakcie rytuałów pogrzebowych. Nie jest ona dla Fromma 

niczym innym, jak zwykłym kamuflażem, próbą tłumienia strachu. Jest tylko jeden 

sposób, a nauczali go Budda, Jezus, stoicy czy też Mistrz Eckhart. Wskazywaną przez 

nich drogą do prawdziwego przezwyciężania strachu przed śmiercią jest nic innego niż 

nieprzywiązywanie się do życia, nietraktowanie go jako swojej własności1141. Nie mając 

wątpliwości, co do „dalszego ciągu” ludzkiej egzystencji, Gabriel Marcel pisze o kulcie 

                                                           
1136 Zob. J. Królikowski, Ludzkie pytanie o śmierć…, s. 15. 
1137 Zob. Tamże, s. 19. 
1138 Zob. E. Ossewska, Od katakumb…, s. 27-28.  
1139 Zob. J. Prokopski, Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności. Krytyka nowożytnej i współczesnej 

myśli egzystencjalistycznej, Kęty 2007, s. 276.  
1140 Zob. J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, tł. M. Więcławski, Poznań 1984, s. 22-23. 
1141 Zob. E. Fromm, Mieć czy być?..., s. 172-173. 
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zmarłych rozumianym jako odmowa zdrady tego, który był, przez zwykłe 

potraktowanie go jako już nie będącego. Czynny protest przeciw pewnej grze pozorów, 

której nie chce się ustąpić ani też całkowicie się na nią zgodzić. Powiedzieć: ich już nie 

ma – znaczy to nie tylko zaprzeć ich, lecz także zaprzeć się samego siebie, i być może 

zaprzeć się w pełnym tego słowa znaczeniu1142. 

W kontekście ponowoczesnej rzeczywistości, unikającej refleksji o śmierci i 

eschatologii, warto odnieść się do głębokiej analizy w tej kwestii, którą proponuje S. 

Judycki. Ten lubelski filozof uważa, że umieranie to zdarzenie, które rozgrywa się w 

spojrzeniu innych ludzi, polegając na ustaniu wyrażania się podmiotu poprzez ciało. 

Należy więc zapytać, czy wraz z ustaniem funkcji ciała, a w szczególności wraz z 

ustaniem funkcji mózgu nie zanika również i sam podmiot, czy nie jest to tak, jak wtedy, 

gdy zapadamy w sen, w którym nic się nam nie śni?1143. Próbując zmierzyć się z tym 

pytaniem wspomniany filozof snuje bardzo interesujące rozważania. Wychodzi z 

założenia, że trwanie podmiotu w momencie ustania cielesnego sposobu wyrażania się, 

trwanie bez żadnego pobudzenia jest czasowym „momentem”, w którym przemijają 

dzieje świata, i w którym początek tych dziejów styka się z ich końcem. Stąd też 

ponowne narodziny mogą być zdarzeniem jednoczesnym dla wszystkich istot 

obdarzonych nieśmiertelną duszą, zupełnie niezależnie od tego, czy ich śmierć nastąpiła 

w „mrokach” pradziejów, czy gdy to odnosiłoby się to do najbliższych nam czasowo 

ludzi. Początek dziejów, ich trwanie oraz koniec spotykają się w chwili  metafizycznych 

narodzin i śmierci, czas bowiem upływa tylko z punktu widzenia podmiotów żyjących 

w świecie. Stworzenie oraz ponowne życie, w rozumieniu chrześcijaństwa – zbawienie, 

stanowią dwa krańce przebiegającej poza czasem błyskawicy. W istocie więc przyszłość 

nigdy nie umiera i nikt nie czeka przez wieki na ponowne życie1144. 

Przywołując te warte uwagi rozważania nie sposób jednak pominąć tego, że z 

perspektywy religii, bliskiej zresztą greckiej i rzymskiej filozofii starożytnej, 

szczególnej wagi w kontekście eschatologicznym nabiera ars moriendi. Nie może być 

żadnych wątpliwości, co do tego, że umieranie to trudna sztuka, której trzeba się uczyć 

przez całe życie. Wspomnianą ars moriendi, tak bliską choćby stoikom, w 

                                                           
1142 Zob. G. Marcel, Być i mieć…, s. 140-141. 
1143 Zob. S. Judycki, Istnienie i natura duszy ludzkiej [w:] Antropologia, red. S. Janeczek, Lublin 2010, s. 175. 
1144 Zob. Tamże, s. 176. 
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ponowoczesnej rzeczywistości można sformułować jako sztukę przyjęcia naszej 

przemijalności, ale i sztukę bycia i dzielenia się z bliźnim. Jest to potrzeba solidarnego 

bycie wobec innego człowieka, zwłaszcza tego, który odchodzi. Nabyć umiejętności 

umierania to uznanie, że jest się tutaj tylko i wyłącznie pielgrzymem, tak samo jak 

wszyscy ludzkie wokół nas. Tym miejscem, gdzie można a wręcz trzeba uczyć się dziś 

swojego trudnego dojrzewania do śmierci jest np. ruch hospicyjny, gdzie towarzyszy się 

umierającym. Jest to dzisiejsze ars moriendi, czyli sztuka życia godziwego, wyjście 

naprzeciw nowym wyzwaniom człowieka na początku XXI wieku1145.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1145 Zob. Z. Waleszczuk, Ars moriendi…, s. 44.  
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ZAKOŃCZENIE 

 

Cierpienie dotyka wszystkich bez wyjątku ludzi, choć dla jednych jest czymś 

epizodycznym i mniej dotkliwym, a innym towarzyszy niemal przez całe życie. 

Niezmiennie stanowi też ono okazję do refleksji, zwłaszcza z tego względu, że 

ostateczne i najbardziej dramatyczne cierpienie, które niesie ze sobą śmierć, jest już 

nieuchronnym losem każdego człowieka. Materialnym potwierdzeniem tego, iż kwestia 

sensu ludzkiego życia w kontekście cierpienia czy też śmierci zawsze poruszała ludzkie 

umysły do refleksji, są już egipskie utwory literackie sprzed 5 tysięcy lat. Uwidacznia 

się w nich przede wszystkim mocny sceptycyzm wobec tragicznego biegu ludzkiego 

życia i bunt względem przemijania1146. Nie trzeba jednak nawet odwoływać się do 

starożytnych tekstów, filozofów absurdu, czy do prowokacyjnych pytań, jakie stawia 

Księga Hioba, aby zwątpić w sens ludzkiego życia. Codzienne doświadczenie cierpienia 

własnego i cudzego, liczne wydarzenia dokonujące się na naszych oczach, które w 

świetle rozumu wydają się niewytłumaczalne — wszystko to wystarcza, aby zmusić nas 

do postawienia sobie dramatycznego pytania o sens ludzkiej egzystencji1147. Przymus 

ten narasta, choć może to wydawać się zaskakujące we współczesnym świecie, który 

tylko pozornie zdaje się być rajem dla człowieka. Wprawdzie w ponowoczesności 

jesteśmy znacznie bogatsi i zdrowsi niż jakakolwiek cywilizacja w historii ludzkości, to 

w niesamowicie szybko zmieniającym się świecie nie wydajemy się wcale bardziej 

szczęśliwi, goniąc za czymś, co dziś tak mocno kusi, ale i wciąż umyka. Zmiana układu, 

w ramach którego przebiega nasze życie, prawie nigdy zresztą, jak zauważa Bauman, 

nie jest drogą do zwiększenia poczucia szczęścia. Nawet jeśli „przewartościowanie 

wszystkich wartości” niesie ze sobą pewne pokłady radości a nawet euforii, to jest to 

stan tylko chwilowy. Nie istnieje bowiem zysk bez straty, a marzenie o radości zysku 

oczyszczonej z przykrości ofiary jest równie płonne, jak przysłowia nadzieja na 

zjedzenie darmowego obiadu. Trzeźwość sądu musi chronić ludzi ponowoczesnych 

przed marzeniami o bilansie zawierającym rubrykę „ma” bez rubryki „winien”1148. 

                                                           
1146 Zob. R. Stiller, Posłowie [w:] Gilgamesz, Warszawa 1967, s. 387. 
1147 Zob. FR 26. 
1148 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień…, s. 10-11. 
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Trudno nie zgodzić się z Baumanem, który trafnie zauważa, że rzeczywistość 

społeczna i aksjologiczna kształtowana ideami postmodernizmu nie stwarza właściwej 

przestrzeni dla refleksji nad tym, co powinno niepokoić człowieka. Nie sposób pochylać 

się nad wiszącym nad nami cierpieniem, skoro egzystujemy w atmosferze karnawału 

(przynajmniej przed pandemią), zbanalizowanej koncepcji życia, z którego próbuje się 

wyeliminować to, co trudne i bolesne. Rezygnując z rzetelnego i  świadomego mierzenia 

się z cierpieniem i śmiercią niejako siłą rzeczy miliony współczesnych ludzi skazuje się 

dziś jednak na egzystencję absurdalną czy zwyczajnie nieprawdziwą1149. 

Nie jest to oczywiście nowe zjawisko, a jego początków dopatrywać się trzeba w 

rodzącym się przed ponad wiekiem światem nowoczesnym. Trafnie ten problem 

diagnozował już M. Heidegger, pisząc, że duchowo-społeczny system naszego świata 

znalazł się w ślepym zaułku, gdyż ludzie utracili świadomość bycia1150. Nie mniej 

trafnie niepokojącą kondycję człowieka ponowoczesnego wyraziła Hannah Arendt, 

pisząca o „irytującej niezgodności między rzeczywistą potęgą współczesnego człowieka 

<<większą niż kiedykolwiek przedtem – tak wielką, że zagraża już istnieniu jego 

własnego świata>> a niezdolnością ludzi do życia w stworzonych przez siebie 

warunkach i do zrozumienia sensu współczesnego świata”1151. 

Tym czynnikiem, który wręcz uniemożliwia nadanie sensu światu i człowiekowi, 

jest typowa dla ponowoczesnego stylu życia i myślenia absolutna dekonstrukcja 

wszystkiego, co tylko możliwe i negacja wszelkich narracji roszczących sobie aspiracje 

eksplikacyjne. Warto w  tym miejscu odwołać się do ironicznej propozycji L. 

Kołakowskiego skierowanej w kierunku myślicieli postmodernistycznych. Chcąc 

wykazać absurdalność negacji panującej w ich dziełach filozof ten zaproponował, aby 

zdecydowali się na ostateczny krok i stary alfabet zastąpili dekonstrucjonistycznym, 

gdzie litery umieszczone są całkiem w przypadkowej kolejności1152. Zgodzić można się 

też z przedstawioną przez Kołakowskiego swego rodzaju listą tych, którzy z różnych 

powodów, często zupełnie ze sobą różnych, chcą unieważnić pytania o zagadkę 

cierpienia. Zalicza on więc do nich: niektórych mistyków, panteistów, wszystkich 

                                                           
1149 Zob. A. Mamajek, Status „prawdy” w postmodernizmie, „Studia Elbląskie” 10 (2009), s. 386-387. 
1150 M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Wprowadzenie, tł. K. Pomian [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć. 

Eseje wybrane, Warszawa 1977, s. 58-60. 
1151 H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 1987, s. 397. 
1152 Zob. L. Kołakowski Moje słuszne poglądy…, s. 422.   
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marksistów oraz komunistów, większość utopistów. Widzi tu również miejsce dla 

przeważającej części zwolenników naturalistycznego poglądu na świat, do których 

zalicza wyznawców Nietzschego, nazistów, czy też filozofujących darwinistów1153. 

Unieważnienie pytań o zagadkę cierpienia daje człowiekowi jedynie iluzoryczne 

„zbawienie”, które przeobraża się w nihilizm i rozpacz w momencie zderzenia się 

sytuacją cierpienia. Z tego względu anihilacji refleksji nad cierpieniem i śmiercią 

sprzeciwia się Z. Bauman, który jednoznacznie stwierdza, że „życie przeżywane jako 

sensowne i warte życia, życie ożywiane jakimiś celami, a nie miażdżone i 

obezwładniane bezcelowością – jest wielkim „ludzkim” osiągnięciem1154. Nie może być 

mowy o właściwym zrozumienia istoty życia, jeśli człowiek nie zinterpretuje i nie podda 

refleksji faktu cierpienia i śmierci. Cierpienie wpisane w dzieje człowieka, 

przetworzone umiejętnie, może stanowić przejaw świadomego i twórczego życia, dając 

możliwość wewnętrznego doskonalenia się. Poczucie sensu życia jest bezpośrednio 

związane z rozwojem człowieka, jego nastawieniem na sens i wartości oraz 

z aktywnością w planowaniu, podejmowaniu i realizowaniu celów. Intensywność 

doświadczanego poczucia sensu życia jest złączone z wyborem takich a nie innych 

wartości. Im większa wartość jest bowiem dla kogoś życiowo bardziej istotna, tym 

wyższa jest u niego intensywność poczucia sensu życia. Poczucie sensu życia wzrasta 

również wraz z większym osobistym zaangażowaniem się w realizację przyjętych przez 

człowieka wartości. Istotne jest również stawianie sobie nowych celów, gdyż poczucie 

sensu życia wzrasta wraz z osiąganiem jakiś celów i stawianiem sobie następnych.  

Życie pełne sensu musi być bogate w wartości rozwijające osobowość człowieka. 

Jako byt osobowy, poprzez odkrycie sensu swojego istnienia, realizowanie go i dążenie 

do wartości, człowiek wypełnia swoje egzystencjalne przeznaczenie, rozwija się, 

a przez to staje się coraz bardziej dojrzałą osobą1155. Gdyby człowiek nie był podmiotem 

aksjologicznym, swoistą wartością, nie doskwierałyby mu problemy z poczuciem 

niskiej wartości. Gdyby nie był bytem relacyjnym, dialogicznym czy komunijnym, nie 

bolałoby go osamotnienie. Jeśliby w jego egzystencję, strukturę, nie była wpisana 

konieczność zakorzenienia się w przestrzeni sensu, byłby obojętny na absurd i nie 

                                                           
1153 Zob. L. Kołakowski, Czy pan Bóg jest szczęśliwy…s. 9. 
1154 Zob. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność…, s. 13. 
1155 Zob. J. Stala, Osoba starsza a sens życia…, s. 28-29. 
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buntowałby się przeciwko bezsensowi cierpienia1156. Ograniczenia zewnętrzne, 

pojawiające się w trakcie choroby, dają możliwość zwrotu człowieka ku rzeczywistości 

wewnętrznej, przekroczenia egoizmu, wzrostu empatii, wrażliwości na cierpienie 

innych ludzi a tym samym odczucia poczucia wspólnoty w cierpieniu i wyzwolenia 

z osamotnienia1157. W sytuacji spotkania ze swoim cierpieniem czy osobą cierpiącą 

oprócz nazwania tego, co się zdarza, trzeba odnaleźć w cierpieniu coś korzystnego, 

przestrzeń dla rozwoju człowieczeństwa czy wiary.  Nie brak i w naszych czasach 

tytanów przełamujących ból i cierpienie, np. paraolimpijczyków1158. Czymś znanym jest 

aplikowanie sobie cierpienia ze względu na hartowanie. „Hartować należy się w ten 

sposób, że dopóki dopisuje zdrowie, zmusza się ciało jak i każdą jego część do wysiłku 

i niewygód i przyzwyczaja się je do stawiania oporu szkodliwym wpływom wszelkiego 

rodzaju”1159. Vittorino Andreoli zwraca uwagę na to, że tzw. społeczeństwa heroiczne, 

których jest oczywiście coraz mniej, opierające się na sile swoich członków, starają się 

wychowywać ludzi do życia w trudzie. Młodzi ich członkowie przechodzą ryzykowne 

rytuały inicjacyjne, aby nauczyli się przetrwać w ekstremalnie trudnych chwilach, 

związanych zwłaszcza z cierpieniem czy też bliskością śmierci1160. 

W ramach rzeczywistości przechodzącej radykalną transformację kulturową 

coraz trudniej jest też uznawać człowieka za byt ontologicznie deficytowy, lecz zdolny 

zarazem do transcendencji. Zachowaniu tej perspektywy nie sprzyjają bez wątpienia 

symptomy kryzysu Kościoła, w przypadku Polski katolickiego. Niewiele też, jak się 

wydaje, może w tej kwestii zmienić radykalna krytyka ponowoczesnej rzeczywistości 

płynąca ze strony myślicieli odwołujących się do Jego nauczania. Warto być wziąć tu 

pod uwagę opinię T. Halika, uważającego, że chrześcijaństwo musi wyciągnąć korzyści 

z faktu, że jak żadna inna religia przeszło w okresie moderny przez ogień oczyszczającej 

krytyki ateistycznej1161. Ateizm może być bowiem niezwykle pomocny w umocnieniu 

wiary, może pomóc chrześcijanom oczyścić wiarę z „religijnych iluzji”. Nie można mu 

                                                           
1156 Zob. J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu…, s. 105. 
1157 Zob. Jan Paweł II, Człowiek wobec tajemnicy śmierci, „Ethos” 3 (1999), s. 234. 
1158 Zob. E. Gładysz, Współczesny człowiek wobec cierpienia [w:] Pomoc człowiekowi w obliczu cierpienia i 

śmierci, red. J. Daszykowska, M. Rembierz, Stalowa Wola 2013, s. 30-31. 
1159 Zob. B. Kamiński, Ból, cierpienie a możliwości lekarza [w:] Człowiek, jego ból, cierpienie i prawo do 

szczęścia, Gdańsk 1980, s. 51. 
1160 Zob. V. Andreoli, Zrozumieć cierpienie…, s. 46-47. 
1161 Zob. T. Halik, Cierpliwość wobec Boga…, s. 16. 



304 
 

jednak pozostawiać nigdy ostatniego słowa, jak czynią to ludzie niecierpliwi, 

rezygnujący nazbyt łatwo z odnalezienia Boga. Ludzie zorientowani religijnie, patrząc 

na cierpienie z perspektywy wieczności, muszą pamiętać również o tym, że nie może to 

ich zwalniać człowieka z pytań o rozumienie tej perspektywy. Zaniechanie tego wysiłku 

może wręcz doprowadzić do utraty wiecznego szczęścia. Zadaniem człowieka jest 

bowiem  unikanie tego, co nazwać można pozorną „wiecznością” oraz wspomaganie 

innych ludzi, zwłaszcza w sytuacjach granicznych.  

Jan Paweł II, który stał się wręcz symbolem współczesnego homo patiens 

umierającego na oczach całego właściwie świata1162, w spektakularny sposób dopisał 

swego rodzaju pointę do słów, którymi zwracał się wcześniej: „Chociaż można sobie 

racjonalnie wytłumaczyć aspekt biologiczny śmierci, nie sposób przyjąć jej jako czegoś 

«naturalnego». Śmierć jest sprzeczna z najgłębszym instynktem człowieka”1163. Do 

niemożności rozumu w tym obszarze odwołuje się również Gabriel Marcel, który 

dokonując rozróżnienia pomiędzy problemem a tajemnicą, przypisuje cierpieniu i 

śmierci tę drugą konotację. „Problem jest czymś, co napotykam, co znajduje się w 

całości przede mną i co tym samym mogę określić i ograniczyć – podczas gdy tajemnica 

jest czymś, w czym ja sam jestem zaangażowany i co w konsekwencji daje się pomyśleć 

wyłącznie jako sfera, w której rozróżnienie tego, co jest we mnie i tego, co jest przede 

mną, traci swoje znaczenie i swoją wartość pierwotną. Podczas gdy autentyczny 

problem podlega pewnej odpowiednio przystosowanej technice, ze względu na którą się 

określa, to tajemnica z samej swej definicji transcenduje wszelką możliwą technikę”1164. 

Jose Ortega y Gasset dochodzi zaś do wniosku, że życie jest nieprzekazywalne i 

związane z cierpieniem, a także odpowiedzialnością za siebie samego i powołanie. 

„Istnieje stare pojęcie, które koniecznie trzeba zrehabilitować, przyznając mu 

ważniejsze miejsce od tego, które dotąd zajmowało: to idea powołania. Powołanie to 

jest czymś, co człowiek odnajduje u początku swego życia. Nie jest całkowicie wolny 

w tworzeniu swego życiowego projektu, który jest ostatecznym i najbardziej 

                                                           
1162 Zob. J. Śledzianowski, Heroiczny w cierpieniu Jan Paweł II wzorem dla młodzieży niepełnosprawnej i osób 

podeszłego wieku [w:] Ból i cierpienie…, s. 67; M. Kaczor, Cinis et manes et fabula fies. Sposoby nominacji 

śmierci w czasopismach społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych (na przykładzie „Gazety Wyborczej” 

I „Tygodnika Powszechnego [w:] Człowiek chory i umierający…, s. 167. 
1163 LS 14. 
1164 G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 221-222. 
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indywidualnym jądrem jego moralnej osobowości. Można odpowiedzieć pozytywnie 

lub negatywnie na swoje powołanie. Życie rodzące się z autentycznej odpowiedzi na 

powołanie, jest autentyczne1165.  

Ten kto postrzega swoje życie w kategorii powołania naznacza je sensem, nawet 

wtedy, gdy zderza się z dramatem cierpienia i śmierci. Sensu tego powołania człowiek 

nie może jednak osiągnąć jednorazowo i raz na zawsze, gdyż związane jest to z jego 

rozwojem. Nie można w pełni cieszyć się życiem i zarazem mieć jasną świadomość 

tego, że mogłoby mnie tutaj, o to jakże łatwo, po prostu nie być. Byt od niebytu dzieli 

wręcz otchłań, a byt w niczym nie jest porównawalny jak chodzi o ontyczną wartość z 

niebytem. Trudno więc nie zgodzić się z G. Marcelem, że każdy człowiek musi i 

powinien sobie wciąż zadawać najważniejsze pytanie: czym żyję?, jaki jest cel, któremu 

podporządkowane jest moje życie? A wreszcie, jakie jest moje duchowe paliwo, które 

pozwala mi żyć i dalej trwać?1166. Nawet jeśli ze stawiania tych trudnych pytań 

ponowoczesny człowiek może zrezygnować, nawet jeśli jego jedynym życiowym 

„paliwem” będzie konsumpcja, to i tak pozostanie istotą ze swej natury cierpiącą i 

zmierzającą do śmierci. Tyle tylko, że jeszcze bardziej zagubiony i pozbawiony nadziei, 

niż Homo patiens z poprzednich epok. Autor prezentowanej rozprawy wyraża nadzieję, 

że choć w małym stopniu udało się mu zarówno o tym zagubieniu, jak i drogach jego 

przezwyciężenia, opowiedzieć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1165 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii…, s. 180. 
1166 Zob. G. Marcel, Tajemnica bytu…, s. 106-107. 
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