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„Tym jednak, co powinniœmy byli sobie uœwiadomiæ i to ju¿ dawno, jest fakt, i¿ my nadludzie,
staliœmy siê nieludzcy.”
Albert Schweitzer (Wezwanie skierowane do ca³ego
œwiata w roku 1954, 4 listopada w Oslo, w czasie
odbierania Pokojowej Nagrody Nobla)

Mimo, ¿e zdolnoœæ przebywania w materialnej, biologicznej i jednoczeœnie transcendentnej
rzeczywistoœci (pozazmys³owej i ponadczasowej) jest dana cz³owiekowi, o czym wspomina siê
w ka¿dej religii, to ³¹czenie tych rzeczywistoœci
w jedn¹ ca³oœæ sta³o siê dziœ dla jednostki ludzkiej prawie niemo¿liwe.
Oderwanie siê tych rzeczywistoœci od siebie
przebiega przede wszystkim w mentalnej p³aszczyŸnie, a ona oddzia³uje na realn¹ p³aszczyznê.
Przestaliœmy dbaæ i rozwijaæ swoje transcendentalne mo¿liwoœci, które zezwalaj¹ na przekraczanie zmys³owego œwiata. Zagubiliœmy sakraln¹ perspektywê rzeczywistoœci. I tak naprawdê nie znamy prawdziwego oblicza biologicznej
i materialnej strony rzeczywistoœci; nie jesteœmy
w stanie odkryæ jej prawdziwego znaczenia oraz
jej piêkna i dobra. Nie zauwa¿amy tego, i¿ owa
strona zosta³a przecie¿ utkana przez wy¿sz¹
rzeczywistoœæ transcendentn¹.
Œwiadomoœæ oderwana od transcendencji
powoduje destrukcjê myœlenia, destrukcjê postaw i zachowania. Czy bezpowrotnie utraciliœmy
mo¿liwoœci transcendentalne i w³aœciwoœci prze¿ywania transcendencji? Na pewno nie. Zdolnoœæ przekraczania œwiata faktów, zdolnoœæ

odkrywania ich w powi¹zaniu ze œwiatem sakralnym, jest jednak wyj¹tkow¹ dziœ cech¹ ludzk¹.
Czy i jak d³ugo przetrwaj¹ w cz³owieku transcendentalne mo¿liwoœci i czy zdo³a on je utrzymaæ w sobie, tego nikt nie wie. Pewne jest, ¿e
posiadamy jeszcze – jako gatunek – œwiadomoœæ istnienia jakoœci œwiêtych; oznacza to, ¿e
nie zamar³a w nas œwiadomoœæ istnienia sacrum,
a œwiat posiada jeszcze sumienie.
W imieniu tej wy¿szej œwiadomoœci, któr¹ w
moich ksi¹¿kach nazywam œwiadomoœci¹ œwiêt¹, chcê przedstawiæ moje tezy. Zak³adam, ¿e
w owej œwiêtej œwiadomoœci znajduje siê ludzki
transcendentny potencja³.

G£ÓWNE UWARUNKOWANIA DZISIEJSZEJ
DESTRUKCJI
1. Pomieszanie b³êdu z etycznym b³êdem,
czynów nieludzkich z niecz³owieczymi,
postawy aetycznej z nieetyczn¹
My sami realnie decydujemy o tym, ile wydarzy siê z³a, a ile dobra i jaki bêdzie tego bilans.
Nasze przesz³e, aktualne i przysz³e zachowania
nieetyczne s¹ œwiadomie b¹dŸ nieœwiadomie
pope³nionymi czynami, które zadecyduj¹ o naszym ¿yciu i losach œwiata. Codziennie pope³niamy wiele b³êdów, które s¹ opisywane na gruncie
religii jako winy i grzechy. Nasze czyny negatywne posiadaj¹ bardzo ró¿n¹ skalê i ró¿n¹ wagê
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znaczeniow¹. Od bardziej ³agodnych poprzez
bardziej ciê¿kie a¿ do czynów okrutnych i perfidnych, okreœlanych w religii grzechami œmiertelnymi. Buduj¹ one nieetyczny wymiar ¿ycia,
tworz¹ œwiat z³a, agresji, œwiat smutku i depresji.
Nie sposób okreœlaæ naszych przewinieñ wy³¹cznie b³êdami, szczególnie wtedy, kiedy zawieraj¹ akcenty negatywnego myœlenia i negatywnego
dzia³ania. B³¹d nie mieœci w sobie wartoœciowania
i oceny, jest neutralnym pozaetycznym czynem,
na ogó³ nieœwiadomie pope³nionym. Brak odró¿nienia b³êdu od etycznego b³êdu prowadziæ mo¿e
do akceptacji tego, co jest ewidentnym z³em,
z czasem mo¿e siê staæ norm¹ postêpowania.
Mo¿e z³agodziæ czyn nieetyczny, zmniejszyæ jego
negatywny wymiar1. Dlatego nale¿y wyraŸnie
odró¿niæ b³¹d od winy czy etycznego b³êdu.
Postêpowanie amoralne, czy aetyczne2 nie
powinno byæ uto¿samiane z niemoralnym czy
nieetycznym zachowaniem. To pierwsze wynika
z tego, i¿ nie wiemy, co czynimy, co stanowi dobro, a co z³o. Œwiadomoœæ jest tu cofniêta
w p³aszczyŸnie etycznej i nie posiada pierwotnego rozeznania etycznego. Postêpowanie niemoralne i nieetyczne jest œwiadomym postêpowaniem i zalicza siê do dzia³añ grzesznych, nawet
wówczas, kiedy spojrzymy na to ze œwieckiego
punktu widzenia3. Nie ma powodu, by unikaæ
nazywania takiego postêpowania grzechem.
Pojêcie grzechu i winy wydobywa to, co jest
najistotniejsze w negatywnych zachowaniach
wraz z wszelkimi konsekwencjami owych zachowañ, jakie pojawiaj¹ siê we w³asnym sumieniu.
Grzechem okreœlaæ nale¿y nie tylko czyny
okrutne, zniszczenia i unicestwienia fizycznie
(morderstwa, przemoc, terror, molestowanie,
znêcanie siê), ale równie¿ czyny niszcz¹ce
i profanuj¹ce œwiêtoœci. Czyny takie s¹ zabójstwem ducha ludzkiego, czyli tego, co jest istot¹
cz³owieczeñstwa. S¹ to podstawowe grzechy
cz³owieka, które mo¿na nazwaæ czynami niecz³owieczymi, bo posiadaj¹cymi du¿y ciê¿ar
gatunkowy z³a, niszcz¹ zatem cz³owieczeñstwo.

Na ogó³ wydaje nam siê, i¿ to nie my, lecz inni
czyni¹ z³o i inni s¹ Ÿli. A kiedy ju¿ jesteœmy
œwiadomi tego, i¿ czynimy coœ z³ego, poszukujemy uzasadnienia, wyt³umaczenia, poszukujemy
racjonalizacji, pozwalaj¹cej na usprawiedliwienie i kontynuacjê postêpowania.
Chêtniej rozgrzeszamy siebie, ni¿ innych.
Nasze grzechy nie wydaj¹ siê nam groŸne i niebezpieczne, w takim stopniu jak grzechy innych.
A nasze chwilami okrucieñstwo, manifestuje siê
niekoniecznie w zewnêtrznych zachowaniach
i ewidentnych czynach, lecz przejawia siê równie¿
w zachowaniach obojêtnych, ch³odnych, nieczu³ych, zimnych, podstêpnych, mœciwych, nie¿yczliwych, a tak¿e w naszym myœleniu.
W czasie nieetycznych czynów myœlenie nie
kroczy drog¹ wy¿szego rozumu, lecz spada do
najni¿szego poziomu. Umys³ nie jest sk³onny
obj¹æ ani logik¹ myœlenia, ani etyk¹ widzenia
ca³ego pola wydarzeñ i nie rozumie znaczenie
tego, co siê wydarzy³o. Broni siê przed uœwiadomieniem tego, i¿ z naszego powodu nast¹pi³o
negatywne wydarzenie, ogranicza nasze pole
percepcji i pole prze¿ywania do w¹skiej partykularnej rzeczywistoœci.

2. Prymitywny realizm: zawê¿one pola
widzenia, nadmierna konkretnoœæ,
jednostronna rzeczowoœæ, w¹ski
pragmatyzm
Istnieje niebezpieczeñstwo, i¿ osoby nadmiernie konkretne, pragmatyczne, nazywaj¹ce
siebie rzeczowymi, mog¹ ³atwiej ulegaæ zawê¿onemu polu widzenia rzeczywistoœci i nie rozeznawaæ nieetycznych zachowañ u siebie i u innych. Rozpoznanie tego, co w naszej postawie
jest nieetyczne, unikanie takiej postawy, praca
nad swoim negatywnym postêpowaniem, mog¹
mieæ miejsce wówczas kiedy widzimy siebie

1 Encyklika Jana Paw³a II Centesimus annus, nr 11.
2 Postêpowanie amoralne godzi w etykê i moralnoœæ spo³ecznie ustanowion¹ i chroni¹c¹ interesów grupy, przejawia siê w postaci nieprzestrzeganie norm grupy, postêpowanie aetyczne godzi w etykê wielk¹ (aksjologiê)
i oznacza nie uwzglêdnianie w swoim ¿yciu wartoœci ponadczasowych.
3 Etyka œwiecka zaniedbuje nieraz ten aspekt nazewnictwa, czyli nazywania z³a grzechem, który nie powinien
byæ terminem u¿ywanym wy³¹cznie na gruncie religii.
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pe³niej i w szerokiej perspektywie oraz kiedy
odbieramy informacjê zwrotn¹ od innych4.
Zachowania wynikaj¹ce z szerokiej perspektywy przekraczaj¹ w¹ski kontekst rzeczywistoœci
i uwzglêdniaj¹ aksjologiczny punkt widzenia5.
Konkretne myœlenie i wynikaj¹ce z niego dzia³anie, poza które nie jest w stanie wyjœæ jedynie
dziecko ludzkie, rezus6 czy inna ma³pa, nie powinno cechowaæ prawdziwie cz³owieczej istoty.
Tymczasem wspó³czesny cz³owiek, jeœli nie
jest uczonym, filozofem, myœlicielem, na ogó³
kieruje swoje myœlenie w stronê zawê¿onych
sytuacji. Dominuje u niego konkretyzm myœlowy
uwarunkowany pragmatyk¹ i zniekszta³con¹ rzeczowoœci¹, która zatrzymuje go na sprawach
wtórnych, a nie istotowych z punktu widzenia
najwy¿szych wartoœci.
W³aœciwy realizm liczy siê z realiami ca³ej
rzeczywistoœci, a nie zawê¿onej do konkretnych
jednostkowych potrzeb, unika w¹skiego pragmatyzmu i jednostronnej rzeczowoœci, które trac¹ z pola widzenia racje wy¿szej etyki. W gatunku ludzkim przewa¿y³a jednak strona zawê¿onego realizmu i przybra³a cywilizacyjne i kulturowe oblicze. Nie dopuœci³a do pe³nego rozkwitu
duchowej strony gatunku.
Aktualna forma realizmu skutecznie oderwa³a
cz³owieka od Ÿród³a uniwersalnego, transcendentnego i zamaskowa³a interesowne intencje
cz³owieka poprzez naukê, technikê, cybernetykê
oraz kulturê, a nawet sztukê; znios³a wartoœci
ponadczasowe. Sta³a siê doœæ prymitywn¹ form¹
realizmu zawê¿onego do zysków, jakich cz³owiek stale oczekuje.
Bezinteresowny sposób istnienia, bez celów
nastawionych na korzyœæ, wymaga bezstronnoœci i sprawiedliwoœci, a przede wszystkim zdolnoœæ doœwiadczania sensu. Sta³o to siê dziœ
nierealne, niemo¿liwe i uznane za szalone, nawet niebezpieczne. Cz³owiek zawêzi³ swoj¹
perspektywê do przestrzeni partykularnej wype³nionej celami i nie sensem. Nie chce jej
przekraczaæ ani mentalnie, ani fizycznie, mimo
¿e potrafi³by to uczyniæ.
Nie stara siê zaufaæ swojej cz³owieczej naturze,
bo uwik³a³ siê w prawa interesownego porz¹dku

biologii i zrêcznie to zamaskowa³ osi¹gniêciami
cywilizacji. Jest uzale¿niony od tych praw, które
przyswoi³ sobie swoim ludzkim umys³em w bardziej wyrafinowany sposób ni¿ pozosta³y œwiat
organiczny. Nie chce zaistnieæ w sposób nadzmys³owy, duchowy, bo nie obiecuje to korzyœci.
Realizm dzisiejszego cz³owieka jest manipulowany przez popêdy, które rozwinê³y postaæ
pragmatycznych potrzeb i uaktywni³y w nim silny
aspekt interesownoœci. Ów aspekt zniweczy³
transcendentalne mo¿liwoœci ludzkie, tj. zdolnoœæ dystansowania i przekraczanie w¹skiej
rzeczywistoœci materialnej.

3. Relatywizm absolutny – upadek œwiêtoœci
W wyniku rewizji, jakiej dokona³ cz³owiek XX
wieku na gruncie etyki i moralnoœci, zacz¹³ relatywizowaæ ka¿d¹ etyk¹, nie tylko t¹, która uosabia spo³eczne zasady moralne. Zacz¹³ odrzucaæ
wszelkie zasady i uzna³, ¿e wszystko jest relatywne, a wiêc tak¿e wartoœci aksjologiczne. I jeœli cz³owiek s³usznie podwa¿y³ nadmierne znaczenie etyki ni¿szej, która ogranicza³a wolnoœæ i postêp, to nies³usznie zakwestionowa³ znaczenie
etyki wy¿szej, zwi¹zanej z wartoœciami uniwersalnymi i absolutnymi.
Deptanie œwiêtoœci nie jest ju¿ dziœ wielkim
przewinieniem, z³em, a nawet w pewnych sytuacjach, nie jest ju¿ w ogóle z³em. Du¿o wiêkszym
z³em jest zniszczenie obiektów materialnych.
Cz³owiek XX wieku wszystko zrelatywizowa³,
przy okazji uniewa¿ni³ wartoœæ sacrum. Zniszczy³
i sprofanowa³ to, co jest wielkie w tym œwiecie,
a wiêc to co jest wielkie w nim samym, a co
kszta³tuje pe³ne oblicze œwiata.

4. Lêkowe myœlenie grupowe
Znane w socjologii zjawisko wishful thinking,
które towarzyszy³o cz³owiekowi kiedyœ od czasu
do czasu, sta³o siê dziœ norm¹, a nawet zalet¹.
Myœlenie na ¿yczenie grupy i zgodne z jej interesem, rozwinê³o powszechn¹ i legaln¹ toleran-

4 Bez tej informacji nie jesteœmy w stanie widzieæ siebie szerzej i bardziej adekwatnie. Rzetelna, obiektywna
informacja zwrotna jest rodzajem naszego lustra.
5 Jest to punkt widzenia licz¹cy siê z wartoœciami najwy¿szymi.
6 Rezusy by³y szczególnym obiektem badañ etologów i psychologów zwierz¹t.
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cjê wobec postaw uczuciowo niewra¿liwych,
postaw luzu w partnerstwie, obojêtnoœci, ch³odu
uczuciowego w zwi¹zkach i w dziedzinie seksualnej. Pochwa³a seksu a nie mi³oœci, pochwa³a
zwi¹zków wolnych od mi³oœci, gloryfikowanie mi³oœci fizycznej, postrzegania mi³oœci w kategoriach chemicznych, fizycznych, a w najlepszym
wypadku biologicznych staje siê w pewnych
krêgach norm¹ i cnot¹. To, co moglibyœmy nazwaæ z wewnêtrznym przekonaniem „nieczystoœci¹ etyczn¹”7, staje siê chlub¹ cz³owieka.
Wspó³czesne myœlenie, nawet wtedy, kiedy
znajduje siê na wysokim poziomie intelektualnym, kroczy czêsto drog¹ subiektywnej kalkulacji
kieruj¹cej siê stronniczym punktem widzenia.
Uprawiamy rodzaj myœlenia obliczonego na korzyœci i to, co siê op³aca lub nie op³aca. Jeœli
nawet umys³ poznaje zjawiska obiektywne, poszukuje zysku. Dlatego na co dzieñ nasz proces
myœlowy ograniczany jest do myœlenia konkretnego, które wystêpuje w œwiecie ma³p8 i rozwin¹³
typ myœlenia interesownego9, a zosta³a zaprzepaszczona inteligencja duchowa cz³owieka10.
Nasz proces myœlowy zacz¹³ liczyæ siê z pragmatyk¹ i poszed³ w stronê myœlenia pozaetycznego. W zamian za poznawanie prawdy
myœl ludzka poszukuje pó³prawd, które u³atwi³yby i stworzy³y wygodne ¿ycie. Nie poznawczy,
nie uczuciowy, nie intelektualny i nie prze¿yciowy komponent dominuje w myœleniu wspó³czesnym, lecz ta czêœæ cz³owieka, która prowadzi
w stronê zdobywczoœci.
Udajemy, i¿ wszystko jest w porz¹dku i nie
potrafimy, a nawet ju¿ nie umiemy, zakomunikowaæ w³asnej dezaprobaty wobec nieetycznego
myœlenia, a nawet dzia³ania i sami mu ulegamy.
Myœlimy bowiem bardziej grupowo, masowo,
w sposób totalitarny, ni¿eli indywidualistyczny.
Myœlimy zgodnie z przyjêtymi modami i aktualnymi wzorcami. Straciliœmy w³asne, osobowe rozeznanie etyczne i rzadko posiadamy zdolnoœæ

samodzielnych os¹dów, w³aœciwego wartoœciowania, zdolnoœæ ludzkiego wspó³odczuwania
i cz³owieczego wznoszenia siê ponad nasz¹
ludzk¹ fizycznoœæ.
Myœlenie ludzkie spad³o na pozycje myœlenia
„ma³piego”, ma³o odwa¿nego, które w wymiarze
ludzkim staje siê nieuczciw¹ aktywnoœci¹ mentaln¹. Cz³owiek oszukuje nawet siebie, udaj¹c,
¿e rzetelnie zastanawia siê i docieka prawdy
a w kalkulacjach myœlowych przyjmuje punkt widzenia uwarunkowany wizj¹ osi¹gniêæ. Myœlenie jego kieruje siê nie prawd¹, lecz lêkiem
o siebie.

5. Upozorowana tolerancja – ukryty ch³ód
uczuciowy
Zanik³ szlachetny ludzki gniew i oburzenie na
czyny brutalne, okrutne i przewrotne. Nawet jeœli
wiêcej siê dziœ o nich dowiadujemy z mediów, nie
prze¿ywamy tego boleœnie, lecz przyjmujemy je
jako jeszcze jedn¹ informacjê. Ludzki biologiczny odruch rozpaczy oraz cz³owieczy duchowy
impuls spontanicznej reakcji na œmieræ, czy inne
wydarzenia tragiczne, zosta³y st³amszone i wyparte przez cywilizacjê, która narzuca taki a nie
inny sposób reagowania. Nale¿y dziœ nie objawiaæ
nadmiernie uczuæ, a jeœli rozpacza siê to przyzwoicie, kulturalnie i zgodnie z aktualnym obyczajem. W rzeczywistoœci tak naprawdê chodzi
o to, aby uœmierzyæ w³asny ból, by uciec od g³êbszego cierpienia.
Obraz g³oœno p³acz¹cych osób na pogrzebach,
zawarty w symbolicznych opisach zawodz¹cych
p³aczek na zamówienie, jest ju¿ nie w modzie
i kwalifikuje siê do bardzo starych obyczajów,
niemo¿liwych do powtórzenia w czasach dzisiejszych zachodniej cywilizacji. WyraŸnie to oddaje
tytu³ ksi¹¿ki o afgañskiej kobiecie Shirin-Gol, który
brzmi: Nad Afganistanem Bóg ju¿ tylko p³acze11.

7 Nie nale¿y myliæ „nieczystoœci etycznej” z zachowaniem niemoralnym, godz¹cym w nie zawsze s³usznie
ustanowione przez grupê normy i zasady moralne. Na pewno nie jest „nieczystoœci¹ etyczn¹” potêpiany przez
grupê zwi¹zek dwojga ludzi nieusankcjonowany prawnie.
8 Zob. prace H. F. Harlowa, J. Bowlby’ego, K. Lorenza; Por. Zazzo, 1978; K. Lorenz, 1975; K. Lorenz, 1986.
9 Ten typ myœlenia zaliczam do myœlenia cz³owieka wykazuj¹cego animalcentryczny sposób funkcjonowania.
O typie cz³owieka animalcentrycznego pisa³am w ksi¹¿ce Fenomenologia ludzkiej œwiêtoœci. O sakralnych
mo¿liwoœciach cz³owieka. Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2003.
10 D. Zohar, I. Marschall: Inteligencja duchowa. Poznañ 2001.
11 Shakib Siba: Nad Afganistanem Bóg ju¿ tylko p³acze. Historia Shirin-Gol. Warszawskie Wydawn. Literackie
Muza, Warszawa 2002.
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Równie¿ nie wypada nam g³oœno op³akiwaæ
osoby, która nas zostawia, porzuca, odchodzi od
nas. Okrzyk ¿alu czy rozpaczy z powodu straty
mi³osnej znikn¹³ prawie na zawsze, tak jak znikn¹³ na zawsze obraz uleg³ej, mdlej¹cej kobiety.
Cz³owiek dawno przesta³ przejmowaæ siê,
tym, co dotyka jego subtelnych wymiarów osobowych, jego duchowej wra¿liwoœci i godnoœci,
któr¹ zamieni³ na dumê i pychê. Przerodzi³ swoj¹
dawn¹ cz³owiecz¹ niepewnoœæ i niepokój w udawany cywilizacyjny spokój. Ceni sobie rozs¹dek
i racjonalizm oraz opanowanie, od których zale¿y sukces zawodowy i finansowy.
Lêk i strach s¹ skrywane12 i przetwarzane
w ugrzecznione, lecz zimne frazesy, maskuj¹ce
postawê obojêtnoœci. Okazywanie wspó³czucia
i litoœci jest traktowane dziœ z pob³a¿aniem,
a przywi¹zanie13, oddanie i wiernoœæ oraz opieka
i troska kojarz¹ siê z ckliwoœci¹ i tanim sentymentalizmem, albo krytykowan¹ nadopiekuñczoœci¹.
Dzisiejszy cz³owiek, zajêty awansem, karier¹
i sukcesem, skupiony na osi¹gniêciach cyberkultury i zafascynowany nieodkrytym jeszcze œwiatem naukowych tajemnic, bardziej nastawiony
na poznawanie i korzystanie ze zdobyczy cywilizacji, ni¿ prze¿ywanie. Jego postawy staj¹ siê
pozbawione ciep³a i i przekszta³caj¹ siê w profesjonalne, rzeczowe postawy ch³odu uczuciowego i upozorowanej tolerancji itp14.

6. Unicestwienie œwiêtoœci – g³ówne
przewinienia cz³owiecze
Unicestwienie dobra ponadczasowego, uniwersalnego, dobra o znaczeniu absolutnym, jest
zniszczeniem dobra œwiêtego, jest wielkim z³em.

W rzeczywistoœci, nie jesteœmy w stanie zniszczyæ
owego dobra z punktu widzenia ponadczasowoœci, bo owo dobro jest nieœmiertelne. Wartoœci
sakralne w swej istocie nie daj¹ siê zniszczyæ,
one po prostu istniej¹ zawsze i wszêdzie. Ale
kiedy spojrzymy na nie z poziomu fizycznego, to
zniszczenie œwiêtoœci jest mo¿liwe, bo niszczony
jest materialny symbol sacrum. I wtedy jest to
niewybaczalne, bo zadajemy œwiatu wielk¹ ranê
i depczemy jego œwiêty wymiar. Zadaj¹c ranê
symbolom œwiêtym ranimy nie tylko ludzki wymiar œwiêtoœci, ale œwiêty wymiar wszechœwiata.
Czyn tego rodzaju degraduje i zabija cz³owieczeñstwo, rani porz¹dek œwiata.
Niestety nasza cywilizacyjna niezdolnoœæ do
refleksji15, brak d¹¿enia do niej i ca³kowite odchodzenie od refleksji czyni¹ cz³owieka g³uchym
i œlepym na dobro i z³o, na g³os wewnêtrznego
sumienia. A wspó³czeœnie uprawiany relatywizm,
który sta³ siê wygodny i atrakcyjny nie tylko
w krêgach bardzo m³odego pokolenia, lecz w grupach bardzo zró¿nicowanych wiekowo, zawodowo, oddala od sumienia, a nawet je zabija.
Pozostajemy w du¿ej odleg³oœci od ¿ycia w jego œwiêtym wymiarze i dlatego w pewnym oddaleniu od œwiata i ludzi. Znamy tylko fragmenty,
cz¹stki, a nie ca³y ¿ywy organizm œwiata i drugiego cz³owieka w ca³oœciowym wymiarze. Nie
znamy ani piêkna œwiata, ani jego brzydoty, która
mu zagra¿a.

7. Maska dzisiejszego cz³owieka
Nauczyliœmy siê maskowaæ nasze sk³onnoœci, emocje, d¹¿enia, czyny i, w rezultacie, ma-

12 Po 11 wrzeœnia 2001, kiedy mia³ miejsce terrorystyczny zamach na World Trade Center, cz³owiek Zachodu
zacz¹³ bardziej siê baæ i odwa¿y³ siê pokazywaæ swój lêk, odkry³ cierpienie u innych. Znalaz³ siê w ustawicznej
niepewnoœci i lêku przed zagro¿eniem biologicznym. Stan nawracaj¹cej depresji parali¿uj¹c jego dzia³ania i
dalekosiê¿ne plany pokaza³ mu, ¿e nie tylko on cierpi, ale i inni. Wiele wra¿liwych ludzi zaczê³o zauwa¿aæ, ¿e
jeszcze przed 11 wrzeœnia ginêli niewinnie ludzie z powodu g³odu, wojen, nienawiœci.
13 Cz³owiek zacz¹³ poszukiwaæ uzasadnienia dla swojej nieludzkiej i egoistycznej postawy w filozofii Wschodu,
gdzie odnalaz³ obronê swojego niewiernego i zdradzieckiego postêpowania w koncepcjach nieprzywi¹zywania siê.
14 Zjawisko wystêpuj¹ce w Stanach Zjednoczonych, gdzie do niedawna ka¿dy obywatel tego kraju szczerze lub
nie demonstrowa³ mi³oœæ do innej rasy. Tolerancja rasowa i narodowa nie zawsze wynika³a ze szczerego
przekonania i by³a nierzadko upozorowana. Aktualnie trochê zmieni³o siê w tym zakresie, bo pojawiaj¹ siê g³osy
krytykuj¹ce ten narzucony zewnêtrznie masowy pêd do równoœci rasowej i narodowej. Nie oznacza to, ¿e autorka
ksi¹¿ki popiera ruchy rasowe, jest jednak zwolenniczk¹ tolerancji nieupozorowanej. Por. s³ynn¹ pracê na temat USA
jako kraju imigracji – P. Abraham, D. Mackey: Contact USA: Reading and vocabulary textbook. New York 1997.
15 H.Romanowska-£akomy, Droga do cz³owieczeñstwa. Wydawnictwo A, Kraków 2001.
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skowaæ nasze prawdziwe – dobre i z³e – oblicze16. Budujemy ochronne ja, które ma za zadanie nie tylko nas broniæ, ale równie¿ zas³aniaæ
nasze intencje, zamiary. Zas³aniamy swoj¹ twarz
na wszelki wypadek, bo nie wiemy czy mo¿emy
„spodobaæ” siê innym i czy czegoœ nie stracimy
pokazuj¹c siê im bli¿ej. Dziêki personie gramy,
udajemy, chcemy przypodobaæ siê jednym,
a okazaæ niechêæ wobec innych, zawsze w celu
pozyskania i zdobycia czegoœ dla siebie i bliskich
lub w celu oddalenia siê od czegoœ, co nam przeszkadza.
Postawê konformizmu przyjmujemy z powodu d¹¿eñ do korzyœci, lub pozbycia siê dyskomfortu, a nie obiektywnej prawdy. Wszyscy posiadamy system odruchów i psychologicznych
mechanizmów obronnych, które s¹ precyzyjnie
obliczone na to, aby os³aniaæ stan naszego
komfortu psychicznego i poczucia przyjemnoœci,
a przede wszystkim os³aniaæ nas przed odpowiedzialnoœci¹ za nieetyczne czyny i za obojêtnoœæ
wobec nich.
ISTOTNE PRZEJAWY DESTRUKCJI
LUDZKIEJ
„Jest w naturze ludzkiej, aby niszczyæ, czego nie
da siê posi¹œæ, by zanegowaæ, czego siê nie
rozumie, by obra¿aæ, co jest przedmiotem
zazdroœci”
H. Balzac

Cz³owiek mo¿e stawaæ siê prawdziwym
Cz³owiekiem, skierowanym ku uniwersalnoœci.
Jeœli nie przekracza swojej interesownej ludzkiej
natury popêdowej, mo¿e spadaæ poni¿ej stanu
cz³owieczego. Mo¿e stawaæ siê istot¹ urzeczowion¹, lub istot¹ staj¹c¹ siê zwierzêciem b¹dŸ
roœlin¹. Owe postaci w wydaniu ludzkim prowadz¹ do destrukcji.

1. Interesownoœæ i egocentryzm
Funkcjonuj¹cy dziœ przymus spo³ecznego
sposobu myœlenia na ¿yczenie grupy, sk³ania

wiêkszoœæ ludzi do koncentrowania siê na zjawiskach zadawalaj¹cych ich interesown¹ stronê.
Podtrzymuje to ludzk¹ tendencjê do nastawienia
na zdobywanie i osi¹ganie sukcesów i w³adzy
oraz zwyciêstwa, o którym pisa³ ju¿ Platon. W³adza, si³a, wygrana s¹ tym, co podziwia dziœ prawie ka¿dy. Chêæ dominacji, panowania, zarz¹dzanie, osi¹gania kariery i zysku jest tak wielka
u wspó³czesnej jednostki, ¿e nierzadko przyjmuje równie¿ formê zamaskowan¹.
Mentalna presja grupy wymusza zaborczy
i zach³anny sposób funkcjonowania, przynosz¹cy wy³¹cznie korzyœci „dla siebie”, wymusza
dominacjê wartoœci u¿ytkowych, a przekreœla
znaczenie tego, co jest nieinstrumentaln¹ wartoœci¹, wartoœci¹ sam¹ w sobie. Je¿eli nie poddajemy siê tej presji jesteœmy nara¿eni na pewien ostracyzm. Doznania radosnych, ekstatycznych prze¿yæ odkrywaj¹cych bezinteresowne,
optymistyczne cechy ludzkie, jest dziœ prze¿ytkiem i anachronizmem, g³upot¹, a nawet anomali¹.
Obrona biologicznego status quo prowadzi
ca³y wysi³ek ludzki w kierunku budowania w³asnej si³y i mocy w oparciu o jakoœci wzglêdne.
Koncentrujemy siê na zdobywaniu rzeczy i zjawisk nietrwa³ych, materialnych, a zatracamy
zdolnoœæ prze¿ywania m¹drej radoœci i intuicjê
przyci¹gania jej. Zatracamy zdolnoœæ przyci¹gania m¹droœci w ogóle.
Bezinteresowna strona cz³owieka zostaje
uœpiona, z powodu czego prze¿ywa on dramat
konfliktu wewnêtrznego. Pojawia siê w nim bowiem ukryta têsknota do otrzymywania od innych
bezinteresownych gestów, ale nie potrafi sam
ich wysy³aæ. Boli go egoizm drugiej osoby, ale
sam nie umie zdobyæ siê na pozaegoistyczne
akty zachowania.
2. Brak wiedzy m¹droœci – podstawowa
g³upota dzisiejszego cz³owieka
Racjonalizm myœlowy cybercz³owieka jest
zimny, wyrachowany i w zasadzie têpy.
Platoñskie umi³owania m¹droœci oznacza umi³owanie podstawowej wiedzy o cz³owieku i œwie-

16 C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Wybór i t³um. J. Prokopiuk, Warszawa 1976; Z.W. Dudek:
Psychologia integralna Junga ENETEIA, Warszawa 1995; Z.W. Dudek: Podstawy psychologii Junga. ENETEIA,
Warszawa 2002.
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cie, której jednostka dzisiejsza nie rozumie.
Cz³owiek oraz ca³e spo³eczeñstwa zatracaj¹ to,
co stanowi ukryt¹ w nich duchow¹ wiedzê, pojedyncza jednostka zatraca wy¿szy instynkt umi³owania tej wiedzy, a nawet rozpoznawania jej.
Zatraca orientacjê czym jest wiedza m¹droœci.
Prawdziwa m¹droœæ nie wzbudza dziœ zainteresowania, poza sceptycyzmem, chyba, ¿e obiecuje „spektakularn¹” moc panowania nad innymi
i nie wymaga rezygnacji z przyjemnoœci. M¹droœæ
nie daje siê prze³o¿yæ na wymiar materialny. Nie
jest zatem zrozumia³a dla wiêkszoœci cywilizowanego œwiata. Pojawia siê natomiast powszechna zach³annoœæ na wiedzê specjalistyczn¹, na informacjê naukow¹, techniczn¹, cybernetyczn¹, gdy¿ oczekuje siê nie tyle pe³nej prawdy,
ile po¿ytku i korzyœci.
W cz³owieku zaczyna kie³kowaæ umi³owanie
nie – jak chcia³by tego Platon – m¹droœci, lecz
informacji, dziêki której mo¿na coœ zyskaæ.
Cz³owiek biznesu nie ma czasu na poszukiwania
odpowiedzi na pytanie kim i czym jest istota
ludzka i jakie ma mo¿liwoœci tworzenia siebie,
nie ma czasu na zatapianie siê w wiedzy
m¹droœci. Podziwiaj¹c i pomna¿aj¹c rzeczy nietrwa³e, uczy tego samego swoje dzieci, w umys³ach których wytwarza siê nawyk koncentrowania siê na wiedzy – informacji, a nie wiedzy –
m¹droœci. Œwiat doros³ych daje swoim dzieciom
przekaz kultu wartoœci drugorzêdnych i uczy
zdobywania ich za wszelka cenê. Rozwija w ich
œwiadomoœci nawyk wyboru rzeczy przyjemnych,
u¿ytecznych i b³ahych.
M³ode pokolenia, id¹c œladem doros³ych, traktuje jako normê nadmierne zainteresowanie,
a nawet umi³owania zjawisk pozbawionych wy¿szego sensu. Posiada niewiedzê w zakresie
tego, co jest godne uwagi, mi³oœci i szacunku, co
warto kochaæ, a wobec czego mo¿na i powinno
siê pozostaæ obojêtnym i zdystansowanym.
Cybercz³owiek dotkniêty jest wiêc nie tylko
banalnoœci¹, ale g³upot¹ etyczn¹. Rodzi siê w
nim rodzaj niewiedzy podstawowej, któr¹ nale¿y
mieæ odwagê nazwania podstawow¹ g³upot¹.
3. Stajemy siê bezwzglêdn¹ istot¹ ludzk¹
Istota ludzka coraz czêœciej zaczyna akceptowaæ w swoim ¿yciu wartoœci negatywne, a nawet

z³o, jeœli mo¿e ono jej pomóc w realizacji
zach³annych celów, lub jeœli nie wyra¿enie zgody
na to z³o, mo¿e zaszkodziæ tej realizacji. Staje
siê bezwzglêdna w spe³nianiu owych celów. Nie
zauwa¿a, i¿ inni ludzie posiadaj¹ równie¿ swoje
cele i potrzeby. Staje siê obojêtna, g³ucha i œlepa
na potrzeby innych i nierzadko wroga. Lekcewa¿y osoby nieporadne, s³abe, bezradne i jednoczeœnie uczciwe.
Cz³owiek omija sytuacje, które mog¹ mu sprawiæ przykroœæ, smutek, czy jakikolwiek dyskomfort psychiczny, nawet wtedy, kiedy w wyniku tej
konfrontacji mo¿e spotkaæ siê z czymœ ponadczasowym. W gonitwie za tym, co jest przemijaj¹ce, zatraca z pola widzenia to, co naprawdê
jest godne uwagi. Wybiera najczêœciej to, co jest
mniej istotne, co nie posiada trwa³ej jakoœci, ale
jest atrakcyjne, przyci¹gaj¹ce, estetyczne.
Cz³owiek doby wspó³czesnej niechêtnie odnosi siebie do transcendencji i ponadczasowoœci, niechêtnie mówi o niej, neguje jej realnoœæ,
nierzadko lekcewa¿y j¹. Ca³e swoje jestestwo
poœwiêca materialnej i zmys³owej warstwie ¿ycia, któr¹ postrzega jedynie w sposób przedmiotowy i u¿ytkowy. Œwiat jawi mu siê wy³¹cznie od
strony ogl¹du i korzyœci i dlatego stara siê go
bezwzglêdnie wykorzystaæ dla siebie.
Nie potrafi ju¿ postrzegaæ wydarzeñ z pozycji
innej osoby, np. cz³owieka krzywdzonego, gdy¿
widzi na ogó³ zjawiska wy³¹cznie z pozycji w³asnych potrzeb, lub z pozycji potrzeb grupy, do której przynale¿y, zawsze z pozycji egoistycznych.
Uprawia myœlenie wed³ug w³asnego zapotrzebowania, tendencyjne i stronnicze. Myœlenie ¿yczeniowe sta³o siê regulatorem jego dzia³ania, funkcjonuje w rzeczywistoœci, w której panuje myœlenie egocentryczne, a chwilami okrutne i bezwzglêdne17.

Wnioski
Cz³owiek wspó³czesny odczytuje nakaz
swojej biologii nie od strony cz³owieczej czy od
strony Boga, ani nawet nie od strony mi³oœci, lecz
od strony cielesnej przyjemnoœci, posiadania,
zysków, tj. od strony potrzeb oderwanych od
wartoœci i wy¿szego sensu. Swoj¹ biologiê redukuje do œwiata rzeczy, w wyniku czego jego

17 Myœlenie egocentryczne nazywam te¿ myœleniem „ksobnym” i zaliczam do nieetycznego sposobu myœlenia.
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biologiczne ja mo¿e staæ siê wielk¹ przeszkod¹
i u³omnoœci¹, utrudniaj¹cej naturze ludzkiej wêdrówkê ku wielkiemu cz³owieczeñstwu.
Odk³ada na póŸniej zainteresowanie ponadczasowymi i sakralnymi zjawiskami, a najczêœciej
uwa¿a za niew³aœciwe i za bezu¿yteczne poœwiêcanie im uwagi. Sta³y siê one dla niego
bardziej zabytkiem, archaizmem ni¿ ¿yw¹ autentycznoœci¹, a nierzadko narzêdziem. W wyniku
czego dopad³a cz³owieka depresja i straci³ on
wy¿szy sens swego istnienia, poczu³ siê w tym
œwiecie bezradny i ma³o bezpieczny.
Poniewa¿ mo¿e siê okazaæ, ¿e przetrwanie
cz³owieka jako istoty biologicznej jest du¿o ³atwiejsze, ni¿eli przetrwanie jako uniwersalnej
istoty duchowej, zwi¹zanej z transcendencj¹,
cz³owiek XXI wieku musi przekroczyæ œlepe
przywi¹zanie do interesownej strony swego ja –
Ÿród³a wszelkiej ludzkiej destrukcji.

Streszczenie
Pokazuje siê tu cz³owieka cyberkultury, który
dotkniêty jest banalnoœci¹ i etyczn¹ g³upot¹
nazwan¹ tu podstawow¹ g³upot¹. Wydobywa siê
zjawisko powszechnej destrukcji myœlenia
dzisiejszego cz³owieka, który na ogó³ uprawia
rodzaj myœlenia obliczonego na korzyœci. Proces
myœlowy cybercz³owieka sta³ siê myœleniem wed³ug korzyœci i ograniczany do procesów myœlowych na poziomie konkretnym. I nawet wówczas,
kiedy umys³ ludzki wznosi siê do myœlenia abstrakcyjnego i d¹¿y do poznania zjawisk obiektywnych, to dzisiaj zawsze poszukuje zysku.
Zacz¹³ dominowaæ typ myœlenia interesownego,
poniewa¿ umys³ zosta³ opanowany przez œwiadomoœæ egocentryczn¹, realizuj¹ca podmiotow¹
stronê cz³owieka. Zaprzepaszczona zosta³a inteligencja duchowa, a przewa¿y³a strona nadmiernego pragmatyzmu i w¹skiego realizmu, wynikaj¹ca z egocentryzmu mentalnego. W ramach
destrukcji cz³owieka naszej ery wymienia siê
równie¿ destrukcjê emocjonaln¹, jak¹ jest miêdzy innymi uczuciowy ch³ód (brak spontanicznoœci i spiêtrzenie masek) oraz upozorowana
tolerancja wynikaj¹ca z obojêtnoœci. W ramach
destrukcji etycznej wymienia siê entropiê i relatywizacjê wszelkich wartoœci, a co za tym idzie
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desakralizacjê i unicestwienie wartoœci ponadczasowych (absolutnych).
S³owa kluczowe: destrukcja wspó³czesnego
cz³owieka, desakralizacja, relatywizacja wartoœci etycznych

Summary
The presentation discusses the man of cyber
culture who is afflicted by banality and ethical
stupidity, which is referred here to “the basic
stupidity”. The emerging now phenomenon of
destruction of thinking is understood as the kind
of thinking which is interest oriented. It is shown
that the thinking process of a cyber man has
become profit-dictated and has been limited to
the thinking processes on a concrete level which
are common in the world of apes. Even though
the human intellect happens now to reach the
abstract thinking level and aims toward knowing
of the objective phenomenon – it still is an interest-oriented search. The selfish thinking dominates and the prevailing, egocentric consciousness realizes the subjective aspect of a human
being. The lost intelligence of the mind as well as
the redundancy of pragmatism and narrow
realism has developed the mental egocentrism.
The destruction of the contemporary man also
includes the emotional destruction which is
referred here to the emotional iciness (the lack of
spontaneity and the accumulation of masks) and
the simulated tolerance. The author stresses the
danger of the ethical destruction (entropy and
relativization of all values) which – as a result –
aim toward desacralisation of our life.
Key words: destruction of modern man,
desacralisation of life, relativization of ethical
values
Adres do korespondencji
Prof. dr hab. Halina Romanowska-£akomy
ul. Rynkiewicza 16
10-089 Olsztyn
e-mail: dzogczen@poczta.onet.pl

