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Wstęp

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk czytelnika kolej-
ny, piąty tom z serii Etyka i Życie Publiczne, w którym podjęto 
problematykę chciwości. Poprzednie tomy serii poświęcone były 
zasadniczo wartościom pozytywnym, takim jak wolność i władza, 
autentyczność czy równość. Wyjątkiem był tom pt. Kłamstwo w życiu 
publicznym, który podejmował problematykę antywartości, jaką jest 
kłamstwo.

Kolejnym podejmowanym zagadnieniem, istotnym dla życia pu-
blicznego, jest chciwość. W katalogu grzechów głównych została ona 
umieszczona na drugim miejscu. Jest to wada bardzo powszechna, 
od wieków piętnowana jako szczególna postać egoizmu, zapatrzenia 
w siebie i w swoje potrzeby. Chciwość można też ujmować, jak chciał 
św. Anzelm, jako rodzaj choroby duszy, który polega na nieumiejęt-
ności opanowania żądzy posiadania różnorodnych dóbr. Chciwość 
rozumiana bywa także jako nieumiarkowane przywiązanie do dóbr 
doczesnych, pragnienie nieustannego poszerzania stanu posiadania 
połączone z brakiem umiejętności cieszenia się i ograniczania po-
trzeb do rozsądnych granic. Chciwość mówi: „więcej, więcej, więcej 
znaczy lepiej”, nie zna końca, to nieopanowana żądza posiadania.

Czy jednak jest ona wartością wyłącznie negatywną? Czy w świe-
cie, w którym konsumpcja nabiera coraz większego znaczenia, chci-
wość rozumiana jako nieograniczona chęć posiadania nadal będzie 
postrzegana tak jednoznacznie? Na to i kolejne pytanie, jak przeja-
wia się chciwość w życiu publicznym, poszukują odpowiedzi autorzy 
przedłożonego, piątego tomu serii „Etyka i Życie Publiczne”.

Kontynuując tradycję pielęgnowaną w poprzednich tomach serii, 
redaktorzy niniejszego tomu zaprosili do publikacji autorów zajmują-
cych się różnymi dziedzinami naukowymi. Dzięki temu w kolejnych 
artykułach udało się odsłonić wiele aspektów chciwości.
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Przedłożony piąty tom serii podzielony został na dwie części: 
O chciwości i Wokół chciwości. Pierwsza część poświęcona jest omówie-
niu, czym jest i jak może przejawiać się chciwość. Druga część to arty-
kuły, które w szerszym kontekście pokazują fenomen chciwości oraz 
jego przejawy w życiu publicznym w różnych sferach ludzkiego życia.

Część pierwszą pt. O chciwości rozpoczyna tekst Magdaleny Żar-
deckiej-Nowak, poruszający problem chciwości jako egzemplifikacji 
nierozumnej racjonalności. Autorka wyczerpująco przedstawia spo-
soby rozumienia, czym jest chciwość i pokazuje jej powiązania z ra-
cjonalnością nierozumną. Artykuł Justyny Głowali zwraca uwagę na 
ekonomiczną analizę prawa, która może wychowywać do chciwości 
ze względu na skupienie na wartościach czysto materialnych. Takie 
wychowanie może w znaczący sposób zmienić nasze społeczeństwo.

Celem artykułu Witolda M. Nowaka jest przedstawienie chciwości 
jako jednej z najsilniejszych motywacji ludzkiego działania. Chciwość 
wydaje się jawić jako siła sprawcza ludzkiej aktywności zarówno 
w przeszłości, jak i współcześnie.

Trzeci artykuł autorstwa Jana Poleszczuka zamieszczony w pierw-
szej części tomu pokazuje chciwość w kontekście racjonalności zachowań 
społecznych. Chciwość przedstawiona jest jako ważny element racjonal-
nego działania, ponieważ połączona z lękiem przed utratą dóbr para-
doksalnie może powstrzymywać człowieka przed zbyt ryzykownym 
działaniem, które groziłoby utratą pozyskanych dotychczas bogactw.

Irena Trzcieniecka-Schneider w swoim tekście zwraca uwagę na 
podobną kwestię dotyczącą chciwości jak Jan Poleszczuk. Pyta o we-
wnętrzne i zewnętrzne granice chciwości i na konkretnych przykła-
dach pokazuje, kto i kiedy jest rzeczywiście chciwy oraz co może być 
przedmiotem chciwości.

Chciwość może być również postrzegana jako rodzaj dysfunk-
cyjnego psychologicznie sposobu wypierania, zakłamywania i wy-
paczania potrzeb. Innymi słowy chciwość maskuje i zmienia realne 
potrzeby człowieka, przyczyniając się do pogorszenia jego funkcjo-
nowania w życiu publicznym. Tak chciwość w swoim artykule przed-
stawia Mariusz Makowski.

Agnieszka Wloka również dostrzega znaczącą rolę chciwości dla 
jakości ludzkiego życia, ponieważ jest ona czynnikiem zmieniającym 
ludzkie życie. Nie jesteśmy jednak na nią skazani. Autorka uważa, że 
to przywara, z którą można walczyć.
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W społeczeństwie konsumpcyjnym chciwość nabiera cech po-
zytywnych. Katarzyna Cikała pokazuje chciwość jako jedną z cech 
konsumenta, dzięki której dobra są kupowane w większej liczbie niż 
jest to potrzebne do zaspokojenia potrzeb. Dzięki temu na rynku stale 
potrzebne są nowe towary i produkcja nie musi być ograniczana.

W artykule Wojciecha Bartłomieja Zielińskiego możemy przeczy-
tać o konsumentach, którzy porównani zostają do skutych kajdanami 
ludzi z jaskini Platona. Rolę jaskini pełni galeria handlowa pełna dóbr 
i świateł. Tekst Sławomira Drelicha pokazuje problematykę chciwości 
w kontekście społeczeństwa spektaklu kreowanego przez mass media 
i w perspektywie etyczno-krytycznej ukazuje podatność konsumen-
tów na sensację przekazywaną przez media.

Zbigniew Waleszczuk w kolejnym artykule zwraca uwagę na zwią-
zek chciwości i kryzysu ekonomicznego ostatnich lat. Stawia tezę, że 
przyczyną recesji była chciwość dopuszczona jako jeden z mechani-
zmów rynkowych oraz niepohamowane pragnienie zysków ponad 
miarę.

Część pierwszą tomu zamyka artykuł Agnieszki Łukasiewicz-
-Kamińskiej, który wpisuje się w tematykę podjętą przez Zbigniewa 
Waleszczuka. Autorka również dopatruje się przyczyn kryzysu eko-
nomicznego ostatnich lat w nieopanowanej żądzy posiadania akto-
rów rynków finansowych i zwykłych konsumentów.

W drugiej części tomu zebrane zostały artykuły koncentrujące 
się wokół problematyki chciwości, dlatego też jej tytuł części brzmi 
Wokół chciwości. Tę część rozpoczyna tekst Piotra Bartuli o chciwości 
w odniesieniu do absolutu. Okazuje się, że również absolut może być 
przedmiotem nieograniczonego pożądania. Podobnie stają się nim 
współcześnie wydarzenia. Odbiorca mediów jest chciwy sensacyjne-
go przekazu, który im bardziej sensacyjny, tym bardziej pożądany 
i chętniej oglądany lub kupowany.

Barbara Koc-Kozłowiec skupia się na kolejnym aspekcie ludzkiego 
życia – rzeczywistości wirtualnej i wskazuje, że również w tej prze-
strzeni pojawiają się chciwość i nieograniczone pragnienie konsumo-
wania zasobów internetu. Anna Marek-Bieniasz porusza problem 
konsumpcjonizmu w kontekście etyki środowiskowej.

Kolejne trzy artykuły są powiązane nie tylko ze względu na pro-
blematykę chciwości, ale również poprzez odniesienie jej do zagad-
nień biznesu. Martina Gogová wskazuje na ten problem w kontekście 
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społecznej odpowiedzialności biznesu, a Michał Miklas ukazuje nie-
ograniczone pragnienie, jakim jest chciwość, jako „mito-ontologię” 
wolnego rynku. Małgorzata Korbaś w swoim artykule mówi o bez-
pośrednich powiązaniach ekonomii i chciwości. Można odnieść wra-
żenie, że chciwość ze względu na swoją charakterystykę jest ważnym 
elementem ekonomicznego wzrostu, a nawet zaryzykować tezę, że 
bez chciwości i chciwych postaw wzrost ekonomiczny byłby dużo 
wolniejszy. Sylwia Zydek podejmuje kwestię niestarzejącego się ob-
licza chciwości, które ukazuje na przykładzie kaznodziejstwa An-
drzeja Węgrzynowicza. Drugą część tomu kończy artykuł Bogumiła 
Strączka, ujmujący chciwość jako pragnienie mimetyczne w ujęciu 
René Girarda.

Zebrane artykuły pokazują, jak wielopostaciowa jest chciwość. Na 
podstawie zgromadzonych materiałów można dojść do wniosku, że 
jest ona zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym i determinującym 
wiele spośród procesów, w które jesteśmy uwikłani. Dlatego warto 
badać chciwość i zrozumieć, czym ona jest, jakie przybiera postaci 
i czym się przejawia. Redaktorzy tomu pragnęli przybliżyć czytel-
nikowi tę problematykę z nadzieją, że ukazanie, czym jest chciwość 
oraz jakie są jej przejawy oraz skutki w życiu publicznym pomoże 
czytelnikowi chronić się przed tą wadą główną.

dr hab. Joanna Mysona Byrska



1. O chciwości





Magdalena Żardecka-Nowak

Chciwość  
jako egzemplifikacja  
racjonalności nierozumnej

Kilka uwag ogólnych

Chciwość (łac. avaritia) w pierwszym znaczeniu to ślepe, bezro-
zumne dążenie do zwiększania stanu swego posiadania, nierzadko 
za wszelką cenę, wszelkimi sposobami, nie licząc się z nikim. Chci-
wość tak pojęta jest bliska znaczeniowo takim terminom jak zachłan-
ność, łapczywość, nienasycenie, pazerność, żarłoczność, pożądliwość. 
Najczęściej dotyczy dóbr materialnych, ale się do nich nie ogranicza 
– obejmować może wszelkie dobra, które można posiadać. Jest jed-
ną z najczęstszych ludzkich wad, drugim z grzechów głównych. To 
forma egoizmu i pożądliwości, blisko spokrewniona z obżarstwem 
i nieczystością; jest też przejawem pychy (hybris) lub chorej ambicji 

– chciwy chce wszystkiego dla siebie, w pożądaniu dóbr nie zna żad-
nych granic. Chciwość łączy się z pozostałymi ludzkimi wadami lub 
grzechami, gdyż zepsucie rozszerza się na wszystkie strony. Myślicie-
le starożytni wyznawali zasadę jedności – pełni cnoty, której przeciw-
stawia się moralne zło we wszelkich swoich przejawach; zło jednak 
nie tworzy żadnej pełni (gdyż ta jest formą doskonałości), lecz rozbija 
wszelką jedność. Myśliciele chrześcijańscy również podkreślali anar-
chistyczny, dezintegrujący, irracjonalny charakter wad, których nawet 
z tego powodu nie sposób uporządkować (każdy porządek jest czymś 
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racjonalnym i dobrym) inaczej niż według brzmienia lub pierwszych 
liter łacińskich nazw (saligia, siiaagl)1.

Chciwość w drugim znaczeniu to skąpstwo, sknerstwo (które 
uosabiają kutwa, dusigrosz, sknera, skąpiec, liczykrupa, chytrus), po-
legające na przesadnej niechęci do uszczuplania swego stanu posia-
dania – np. wydawania pieniędzy (a tym bardziej pożyczania albo 
dawania ich innym) lub korzystania z innych dóbr, które się posiada. 
Chciwy w tym znaczeniu przekracza miarę skromności i skłonny 
jest przymierać głodem, podczas gdy mógłby wieść dostatnie życie.

Od strony psychologicznej chciwość wyjaśnia się przez odwołanie 
do instynktu samozachowawczego, potrzeby bezpieczeństwa i uzna-
nia. Chciwość jest patologicznym stanem, w którym potrzeba stale 
rośnie w miarę jej zaspokajania; gromadzone dobra nie zaspokajają 
potrzeb człowieka, lecz go zniewalają. Chciwy gromadzi coś, czego 
nie jest w stanie spożytkować. Pieniądze, ziemia lub przedmioty nie 
pełnią funkcji środków do osiągania innych, ważniejszych celów, lecz 
stają się celami samymi w sobie. Chciwy jest niewolnikiem tych dóbr, 
które już posiada oraz tych, których nadal pragnie. Jego dążenia, 
procesy poznawcze oraz emocjonalne są jednokierunkowe. Jest on 
w stanie podjąć tylko takie działania, które pomnożą dobra będące 
przedmiotem jego pragnień. Chciwość uniemożliwia ukształtowanie 
się potrzeb wyższych (społecznych, duchowych, religijnych) i stano-
wi zagrożenie dla rozwoju osobowości.

Przedmiotem patologicznej potrzeby posiadania mogą być nie tylko 
dobra materialne, ale również te o charakterze społecznym i kulturo-
wym, takie jak: sława, władza, uznanie, podziw, znaczenie, godności, 
stanowiska, wyróżnienia, sukcesy, a także (co jest zjawiskiem typo-
wym dla ostatnich „postmaterialnych” czasów) doznania i przeżycia 
(estetyczne, seksualne, turystyczne, sportowe lub w pewnych środo-
wiskach alkoholowe, narkotykowe). Można również być chciwym 
wiedzy i informacji (obżarstwo intelektualne) jako czegoś, co buduje 
siłę i daje jednostce przewagę w grupie. Tę formę chciwości potępiali 
myśliciele starożytni, nazywając ją curiositas – próżną, niepohamowa-
ną ciekawością rodzącą pyszałkowatość. Wśród myślicieli chrześci-
jańskich przed chciwością tego rodzaju przestrzegał św. Augustyn, 
kwestionując potrzebę wiedzy i poznania, które nie jest nakierowane 

1   Zob. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 381–382.
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na Boga, lecz tylko na sprawy doczesne. Istnieje też (o czym rzadko 
pamiętamy) chciwość dóbr o charakterze religijnym, polegająca na 
gromadzeniu sakramentów i moralnych środków uświęcania, nad-
gorliwym pielgrzymowaniu do miejsc świętych, uczestniczeniu w od-
pustach, przesadnym przywiązaniu do przedmiotów kultu2. Święty 
Jan od Krzyża zalicza tę formę chciwości do wad stanowiących istotną 
przeszkodę na drodze do duchowego doskonalenia.

Teologia moralna rozważała odmiany szeroko rozumianej chciwo-
ści (cupiditas) i wypracowała ważne i klarowne rozróżnienie na pożądli-
wość ciała (nieczystość, lubieżność, wyuzdanie, obżarstwo, pijaństwo), 
pożądliwość oczu (chciwość w wąskim znaczeniu, jako pragnienie 
dóbr materialnych) oraz pożądliwość ducha (pycha żywota, jako nie-
nasycone pragnienie dóbr niematerialnych). Chciwość łączy się z hedo-
nizmem, sybarytyzmem, pleoneksją (nienasyconym pragnieniem tego, 
co należy się innym – potępianym już przez Platona i Arystotelesa). 
Jest grzechem powszednim, jeśli jest zaburzeniem w stosowaniu środ-
ków do słusznego skądinąd celu, stanowi jednak grzech śmiertelny, 
jeśli prowadzi do traktowania środków jako celu ostatecznego.

Warto zauważyć, że chciwość (tak jak i pozostałe wady) ma zdolność 
ukrywania swego patologicznego charakteru, mieniąc się oszczędno-
ścią, zaradnością lub kolekcjonerstwem. Potrafi też oskarżać innych – 
mniej chciwych – o niedbalstwo, nieróbstwo, lenistwo, rozrzutność, 
lekkomyślność, marnotrawstwo, gnuśność, abnegację itp. Chciwość 
prowadzi do niewrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, a roz-
powszechniona skutkuje znieczulicą społeczną. Remedium na nią (za-
lecanym od czasów starożytnych) ma być pamięć o przemijalności 
rzeczy ziemskich i samego życia oraz szacunek i miłość do osób jako nie-
skończenie przerastających swą wartością wszelkie dobra doczesne.

Chciwość jest piętnowana i ośmieszana w przysłowiach i powie-
dzeniach: „chciwy im więcej ma, tym więcej chce”, „chciwemu nigdy 
dosyć”, „chytry dwa razy traci”. Starożytne pecunia non olet – autor-
stwa Wespazjana (zdaniem Swetoniusza i Kasjusza Diona) – powstało 
w konkretnym kontekście społecznym, gdy nałożono na mieszkań-
ców podatek od nieczystości, ale obecnie używane jest dla określenia 
moralnie niejednoznacznej postawy: nie jest wstydem zajmować się 

2   Zob. Chciwość, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, 
F. Gryglewicz, Lublin 1985, szp. 106–108. 
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tym, co przynosi pieniądze, choć źródła tych pieniędzy mogą być nie-
czyste; pieniądze szybko pozwolą zapomnieć o przykrym zapachu.

Historyczne przykłady
Chciwość potępiana była już w starożytnym Egipcie (Księga Umar-

łych 125, Nauki Ptahhotepa 2450 BC). W Grecji ganili ją cynicy (np. Kra-
tes), stoicy (np. Seneka), Epikur i jego uczniowie, neopitagorejczycy 
i inni. Chciwość traktowana była jako zło sprzeciwiające się ideałowi 
opanowania (fundamentowi wszelkiej cnoty) oraz wykroczenie go-
dzące w dobro wspólnoty (polis). W Starym Testamencie pojawia się 
potępienie chciwości jako przywary rodzącej troski i smutki, skraca-
jącej życie, prowadzącej do zguby (Syr 14, 9; 31, 1.3.13; 5 – 8; Prz 1, 19, 
Jr 6, 13–15; 22, 17).

Zdaniem niektórych historyków chciwość była powodem kryzysu 
w starożytnej Grecji i przyczyniła się do upadku starożytnego Rzy-
mu. Sprawiła, że na przełomie IV i III wieku p.n.e. pojawiła się nowa 
klasa ludzi zainteresowanych produkcją wszystkiego, co można ko-
rzystnie sprzedać. Ostentacyjna rozrzutność szybko zajęła miejsce 
wcześniej cenionej cnoty umiaru. Do miast napłynęły rzesze nędza-
rzy bez środków do życia, bez energii i jakiejkolwiek inicjatywy. Wła-
dza pieniądza rozszerzała się i niszczyła moralność. Bogactwo stało 
się miarą wartości człowieka. Ci, którzy do tej pory uznaliby za hań-
bę sprzedawanie swej wiedzy i umiejętności, teraz bez skrupułów dawali 
się wynająć każdemu, kto zaoferował dobrą cenę3.

Gdy chodzi o dzieje starożytnego Rzymu, historycy opisują komer-
cjalizację życia politycznego, udzielanie pożyczek na wysoki procent, 
egoistyczną postawę troski wyłącznie o własny interes, karierę po-
borców podatkowych, którzy stali się zarządcami odległych prowin-
cji, pojawienie się instytucji delatora (donosiciela), który otrzymywał 
jedną czwartą skonfiskowanych sum i tym podobne zjawiska. Dono-
sicielstwo stało się powszechną praktyką za panowania Tyberiusza 
(Tiberius Claudius Nero, 42 p.n.e. – 37 n.e.). Donosiciele praktycznie 
rządzili Rzymem, formułując oskarżenia o oszustwa, zabójstwa, nad-
użycia, malwersacje. „Chciwość jest występkiem, który dławi wszelkie 
cnoty obywatelskie – troskę o dobro publiczne i odpowiedzialność za 

3   Zob. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2002, s. 266.
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los kraju”, „Przekonująco brzmi argument, że powodem upadku Gre-
cji i Rzymu były chciwość i korupcja”4.

Chrześcijaństwo od początku potępia chciwość. W Nowym Testa-
mencie pojawia się przygana dla tych, którzy przesadnie troszczą 
się o dobra materialne (Mt 6, 24–34), zamiast kierować swą uwagę ku 
skarbom w niebie. Święty Paweł nazywa chciwość korzeniem wszel-
kiego zła (Tym 6, 10), a św. Łukasz podkreśla, że niczyje życie nie 
polega na obfitości tego, co się posiada (Łk 12, 13–34). Chciwość, czyli 
nieumiarkowane pożądanie dóbr ziemskich, jest uznawana za wadę 
samoistną porównywalną z bałwochwalstwem. Dążność do posiada-
nia i pomnażania (niewłaściwego nabywania oraz zatrzymywania) 
dóbr materialnych (traktowanych jako ostateczny cel) sprzeciwia się 
cnotom szczodrobliwości (hojności), sprawiedliwości oraz miłości. 
Monastyczna koncepcja duchowego rozwoju nakazuje składanie i re-
alizowanie ślubów ubóstwa. Święty Antonin Pierozzi (1389–1459, do-
minikanin, arcybiskup Florencji, uczestnik soboru florenckiego) w swej 
Summa moralis siedem razy więcej miejsca poświęca przykazaniu „nie 
kradnij” niż „nie cudzołóż”; 25 proc. rozdziałów, 32 proc. stron wenec-
kiego wydania Summy z 1571 roku dotyczy chciwości5. Najbardziej 
potępianą formą („gałęzią”) chciwości była lichwa. Klemens Aleksan-
dryjski, Grzegorz z Nazjanzu, Bazyli, Grzegorz z Nyssy, Jan Chry-
zostom, Ambroży, Augustyn, Hieronim stwierdzali jednogłośnie, że 
lichwa jest sprzeczna z religią i prawem naturalnym (lichwiarz zbiera 
tam, gdzie nie zasiał). Już za Karola Wielkiego (w 789 roku) w ustawo-
dawstwo cywilne wpisano powszechny zakaz pożyczania na procent. 
Dekret Gracjana i Sentencje Piotra Lombarda zakaz ten powtarzają (jest 
on jednak powszechnie łamany). Również Tomasz z Akwinu uzna-
je za niedozwolone domaganie się w pożyczce czegokolwiek ponad 
kapitał. Lichwa to grzech wierzyciela i dłużnika. Scholastycy pozostają 
wierni tej zasadzie. Wilhelm z Auxerre uważał lichwę za grzech po-
ważniejszy niż zabójstwo, ono bowiem może niekiedy być usprawie-
dliwione, lichwa natomiast nigdy6. Sobór w Vienne (1311–1312) nakazał 

4   Hołówka powołuje się na pracę historyka Stantona Coblentza Avarice: a history. 
Washington DC 1965. Zob. tamże, s. 268.

5   Zob. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII–XVIII w., 
tłum. A Szymanowski, Warszawa 1994, s. 315.

6   Tamże, s. 319.
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uznać za heretyka każdego, kto ośmieliłby się twierdzić, że lichwa 
nie jest grzechem.

W czasach renesansu nastąpiły olbrzymie przemiany kulturowe, 
pociągające za sobą zmiany w sposobie rozumienia podstawowych 
pojęć. W efekcie chciwość przybrała maskę racjonalności, a egoizm 
stał się podstawowym prawem (do posiadania i pomnażania swych 
dochodów, realizowania swoich interesów). Zaakceptowano imperia-
lizm, kolonializm, niewolnictwo Murzynów, wytępienie Indian, mor-
dercze poszukiwania złota, diamentów, ropy naftowej i inne zjawiska 

„towarzyszące” wzrostowi gospodarczemu7.

Literackie przedstawienia
Dante Alighieri w Boskiej komedii (Czyściec, taras piąty) przedsta-

wia przykłady ukaranej chciwości: Pigmaliona, Midasa, Akana, Ana-
niasza i Safirę, Heliodora, Polinestora, Krassusa. Chciwi i rozrzutni 
(ale już nie skąpi) tworzą jedną grupę grzeszników:

Chciwości, w jakim dusze wikłasz błędzie!
Trucizna twoja tak w me plemię wnika,
Że nie ma nawet własnej krwi na względzie [...]8

Przypominamy wtedy Pigmaliona,
Jak ojcobójcą, zdrajcą i zbrodniarzem
Chciwość zrobiła go nienasycona.
Skąpstwo Midasa opowieścią karzem,
Jak się dopytał biedy żądzą złota
I został wiecznym głupstwa luminarzem9.

Dramaty Williama Szekspira i Nikołaja Gogola, a także powieści 
Honoriusza Balzaka pełne są postaci chciwców. Przykładem karyka-
turalnej postaci jest Skąpiec Moliera (komedia z 1668 roku, w której 

7   Przykład bezwzględnego eksploatowania kolonii afrykańskich opisał A. Hoch-
schild w dziele Duch króla Leopolda. Opowieść i chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonial-
nej Afryce, przeł. P. Tarczyński, Warszawa 2012. Leopold II (1835–1909), król Belgów, 
był przez wiele lat właścicielem Kongo, w którym prowadził pełną okrucieństwa po-
litykę wyniszczenia i grabieży (kauczuku, kości słoniowej itd.). W jej wyniku śmierć 
poniosło kilkanaście milionów ludzi, a kraj popadł w ruinę.

8   D. Alighieri, Boska komedia, tłum. E. Porębowicz, Warszawa 1965, s. 263.
9   Tamże, s. 264.
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imię głównego bohatera – Harpagona - stało się synonimem chciw-
ca). O chciwości mówi również Opowieść wigilijna Charlesa Dicken-
sa, w której Ebenezer Scrooge nawiedzany jest przez duchy: ducha 
zmarłego przyjaciela, który cierpi w kajdanach wykutych z własnych 
grzechów, Ducha Dawnych Świąt Bożego Narodzenia, Ducha Dzisiej-
szych i Ducha Przyszłych Świąt. Ostatecznie u Dickensa w wieczór 
wigilijny dokonuje się cud przemiany grzesznego skąpca w człowie-
ka wrażliwego moralnie.

Poszukując literackich przykładów chciwości, warto też wspomnieć 
o dziele Aleksandra Puszkina Skąpy rycerz, o opowiadaniu Gracz Fio-
dora Dostojewskiego (postaci ludzi chciwych występują niemal we 
wszystkich jego dziełach), a także o Opowieściach nowojorskich Hen-
ry’ego Jamesa, w których znajdziemy opisy chciwości szczególnie 
perfidnej, bo udającej miłość (ubodzy kawalerowie cynicznie poszu-
kują panny z największym posagiem).

Ważny przyczynek do rozumienia chciwości dał Czesław Miłosz 
w eseju Saligia. Pokazuje on, jak chciwość popchnęła ludzi do pod-
bojów i zbrodni, wytępiła wiele gatunków zwierząt, zagroziła całej 
planecie ekologiczną katastrofą.

Nie przybiera dzisiaj avaritia takich tylko form, jakie były 
znane Dantemu. Wtedy ta wada cechowała zawsze daną, po-
szczególną osobę, dzisiaj przesuwa się na mechanizmy od 
poszczególnej osoby niezależne, a stosuje się to i do innych 
grzechów głównych, jakby wymykających się nazwaniu, sko-
ro oddzielają się od człowieka10.

Tam, gdzie nie ma osoby, tam nie ma ani winy, ani skruchy – 
powiada Miłosz. Działają bezosobowe mechanizmy, jednostki funk-
cjonują w ramach systemu, którego celem jest pomnażanie zysków. 
Można oczywiście wybrać drogę samotnego ascety (bezrobotnego, 
nędzarza), ale nie zmieni to zasad, na jakich opiera się cały system, bę-
dący wcieleniem bezosobowej chciwości. Miłosz podkreśla, że w dru-
giej połowie XX wieku avaritia jako złowroga namiętność jednostek 
przestała być przedmiotem dzieł literackich. Chciwiec zbiorowy oka-
zał się zbyt trudny do opisania, a powieść współczesna w ogóle ucie-
kła od realiów życia.

10   Cz. Miłosz, Saligia, [w:] tenże, Eseje, Warszawa 2000, s. 386.
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Filozofia posiadania
Chciwość dotyczy sfery posiadania. Polega na pełnym żaru pra-

gnieniu, by mieć więcej i więcej. Przedmiotem pożądania mogą być 
dobra (bogactwa) wszelkiego rodzaju, o ile tylko można je mieć. Sta-
rożytni myśliciele wychwalali moralne piękno cnoty, polegające na 
zachowaniu umiaru. Każde przekroczenie miary uznawano za wadę, 
chybienie celu, błąd zwany hamartai (nieutrafienie w cnotę, błędne roz-
poznanie własnej sytuacji, błędna ocena siebie i tego, co mi się należy)11. 
Chciwy to, według definicji Arystotelesa, ktoś, kto zbyt wiele bierze 
lub zbyt mało daje lub też zarazem zbyt wiele bierze i zbyt mało daje12. 
Kieruje nim nadmierna żądza posiadania13, blisko spokrewniona z żą-
dzą przyjemności (gdyż posiadanie daje przyjemność), którą określa się 
mianem rozwiązłości. Zachowanie cnoty wymaga hamulców, rozwią-
zły zaś jest jak dziecko, które żyje wedle nakazów swych żądz i u które-
go pragnienie przyjemności jest najsilniejsze – „wszak w bezrozumnej 
istocie pragnienie przyjemności jest nienasycone i byle co je rozpala, 
a zaspokojenie pożądania wzmaga przyrodzoną skłonność, jeśli zaś 
żądze nabiorą siły i gwałtowności, to tłumią w końcu zdolność rozumo-
wania”14. Chciwość jest nieuleczalna – powiada Arystoteles15. Chciwy, 
biorąc zewsząd wszystko, nie będzie stronić od nieczystego rzemiosła 
i brudnego zysku (stręczycielstwa, lichwiarstwa, hazardu, złodziejstwa, 
krzywoprzysięstwa, zdrady przyjaciół, wszelkiej nieprawości), przez co 
zawsze narazi się na hańbę16.

11   Greckie pojęcie hamartia ma głęboko dramatyczny charakter. W tragedii starożyt-
nej bohater, nieświadomy właściwego znaczenia okoliczności, w jakich się znajduje, 
popełnia czyny prowadzące do dalszego zawikłania jego losów i w ostateczności do 
katastrofy. Hamartia to wina tragiczna, którą obarczony jest każdy człowiek, zwłasz-
cza człowiek szlachetny. Zob. Arystoteles, Poetyka, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 6, red. 
E. Głębicka, Warszawa 2001, 1453a.

12   Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D. Grom-
ska, Warszawa 1996, s. 115.

13   Przeciwieństwem człowieka chciwego jest człowiek rozrzutny, moralnym wzo-
rem zaś człowiek szczodry oraz człowiek o wielkim geście – zob. Arystoteles, Etyka 
nikomachejska, dz. cyt., s. 146–154.

14   Tamże, s. 145–146.
15   Tamże, s. 150.
16   Zdaniem Arystotelesa najgorszą działalnością społeczną jest pożyczanie pie-

niędzy na procent, ponieważ wówczas korzyści czerpie się nie z pracy, lecz z rzeczy 
jałowej – zob. Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2006, ks. I, 10. Prze-
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Plutarch w dziele Moralia (rozdział O żądzy bogactwa) zauważa, że 
szczęścia nie można kupić za żadne bogactwa świata – ale przecież 
niejeden woli bogactwo zamiast szczęścia17. Dla niego wyrzeknie się 
spokoju, pogody ducha, rozsądku, honoru; nie będzie stronić od rze-
czy przykrych i haniebnych. Chciwy nie chce pamiętać, że najwięk-
szymi skarbami człowieka są cnota i mądrość. Chciwość to chorobliwe 
nienasycenie, ciągła pogoń za rzeczami wyszukanymi i zbędnymi – 

„chciwości nie nasyci ani srebro ani złoto, ani też żądza zysku nie 
ustaje od nowych zysków”18. Plutarch rozróżnia chciwość oślą albo 
mrówczą, która polega na skrzętnym gromadzeniu dóbr, od chciwo-
ści drapieżnej, która popycha do intryg, donosicielstwa i wszelkich 
podłości. Rozróżnia też sknerstwo, które odmawia sobie korzystania 
z dóbr, od plebejskiego popisywania się zgromadzonymi dobrami. 
Chciwość przynosi zawsze szkodę i wstyd. Chciwy daje zły przykład 
młodzieży, demoralizuje swoje dzieci zamiast je wychowywać. Wpaja 
im zasadę: jesteś wart tyle, ile posiadasz.

Synowie chciwca, zanim jeszcze dorwą się do pieniędzy, 
już są pełni żądzy bogactwa za sprawą swych ojców. Za to 
wszakże i zapłatę godną ojcom dają: nie kochają ich za to, 
że odziedziczą po nich wielki majątek, tylko nienawidzą 
za to, że go jeszcze nie dostali! Nauczeni bowiem nie cenić 
niczego prócz bogactwa i żyć jedynie dla jego posiadania, 
są przekonani, że życie ojców stanowi przeszkodę dla ich 
własnego, a lata ich życia uważają za skradzione sobie19.

Chciwy pragnie zbytków, pompy, parady. Jego szczęście polega 
na tym, że budzi zazdrość. „Takie to szczęście przynoszą bogactwa: 
gdy zabraknie świadków i widzów, niczym się ono staje”20. Chciwy 
mimochodem przyznaje, że jego bogactwa (złote blaszki, dziecinne 
cudeńka) są na pokaz i bez zazdrosnych spojrzeń innych tracą sens.

O tym, że chrześcijaństwo potępiało chciwość już mówiliśmy. 
W tym miejscu warto natomiast wspomnieć o wypracowanej w ra-

ciwko lichwiarstwu występowali również tacy starożytni autorzy jak Plutarch, Plaut, 
Cyceron, Tacyt i in.

17   Zob. Plutarch, Moralia, tłum. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1977, s. 94.
18   Tamże, s. 94.
19   Tamże, s. 101.
20   Tamże, s. 105.
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mach teologii moralnej koncepcji szczodrości, która stanowiła za-
przeczenie chciwości. Szczodrość (łac. liberalitas) to ofiarność na rzecz 
innych. Liberalis to człowiek wolny od przywiązania do bogactw, zdol-
ny do rozumnego posługiwania się i do panowania nad nimi, a nie 
niewolniczego im podporządkowania21.

W czasach nowożytnych kwestię ludzkiej chciwości badało wielu 
autorów. Blaise Pascal i Jean Jacques Rousseau dostrzegli, że to, co posia-
damy, okazuje się decydujące dla tego, czym lub kim jesteśmy w świecie 
społecznym. Inni oceniają nas, biorąc pod uwagę przede wszystkim 
to, co zewnętrzne. Zdaniem Rousseau chciwość uruchomiła procesy 
cywilizacyjne i przesądziła o degenerowaniu się człowieka (próżności, 
zazdrości, zawiści). Opinia salonu i kredyt zaufania u „przyjaciół” za-
leżą od zamożności, pieniądz jest dla ludzi jedyną miarą wartości.

Sporo uwagi kwestii posiadania poświęcił Georg W. F. Hegel. 
Podkreśla on, że „mieć” jest decydujące dla naszego „być”. Ci, którzy 
niczego nie mają, nie mogą być pełnoprawnymi obywatelami pań-
stwa, lokują się niejako poza społeczeństwem i stanowią zagrożenie 
dla jego ładu (społecznie martwy motłoch). Nasza osoba (duch jed-
nostkowy, rozpoznający siebie jako absolutnie wolną wolę) pozostaje 
abstrakcyjna i pusta, bez szczegółowości i wypełnienia, które uzysku-
je dopiero w rzeczy zewnętrznej, stającej się własnością. Rzecz jako 
coś pozbawionego woli jest w stosunku do podmiotowości i arbitral-
nej woli czymś bez prawa. Podmiotowość czyni sobie z niej swój ak-
cydens – zewnętrzną formę wolności. Posiadanie polega na tym, że 
Ja wkłada w rzecz swoją osobową wolę22. „Chociaż bogactwo jest tym, 
co pasywne, czyli tym, co marne, jest ono również ogólną duchową 
istotą, [jest] zarówno stale powstającym rezultatem pracy i działania 
wszystkich, jak też rozpływa się na powrót jako przez wszystkich 
spożywane”23. Używając bogactwa, jednostka doświadcza tylko prze-
mijającego rozkoszowania się sobą jako istniejącą dla siebie jednost-
kowością (egoizm).

Posiadanie oraz posługiwanie się przedmiotami jest nieodłącz-
ną częścią ludzkiego życia (Martin Heidegger pisał o „poręczności 

21   Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, Lublin 1986, s. 306–307.
22   G. W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, tłum. Ś. F. Nowicki, Warsza-

wa 1990, s. 499.
23   G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2002, s. 321.
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rzeczy”). Józef Tischner w Filozofii dramatu podkreśla, że wszelkie po-
żądanie, w tym wola posiadania, ma sens aksjologiczny – oznacza 
wolę panowania i potwierdzania prawem panowania nad czymś 24. 
O ile gospodarowanie i związane z nim posiadanie jest walką o uzna-
nie słusznych uprawnień25, o tyle chciwość żąda uznania dla praw 
niesłusznych (granice mojej chciwości wyznacza moja siła, która chce 
stać się prawem); o ile dobre gospodarowanie buduje relację wzajem-
ności, o tyle chciwe pożądanie niszczy ją i sprowadza drugiego czło-
wieka do roli rywala lub wręcz przedmiotu. Świat współpracy i świat 
konkurencji nie są ze sobą tożsame, a chciwość jest nie do pogodzenia 
z miłością i miłosierdziem, solidarnością i sprawiedliwością.

Gabriel Marcel w dziełach Być i mieć oraz Dzienniku metafizycz-
nym stawia pytanie: co to znaczy, że coś mam; co może, a co nie 
może być przedmiotem mojego posiadania? Przedmioty, ziemia, pie-
niądze – ale też wykształcenie, zawód, praca; również umiejętności, 
poglądy, opinie, wiedza – wszystko to można mieć26. Cechą posiada-
nia jest to, że nabywa się, gromadzi jakieś dobra, można je potem 
przekazać innym albo zatrzymać dla siebie (np. sekret), można je 
pokazać (ukazać) innym, popisać się przed innymi, pysznić się nimi. 
Mam to, czym mogę rozporządzać, co jest pod moją władzą (to, czym 
rozporządzać nie mogę, nie jest przedmiotem mojego posiadania). 
To, co mam, różni się zasadniczo od tego, czym lub kim jestem. Jed-
nakże niektóre rodzaje „posiadania” (sugeruje je język) zdają się 
współsubstancjalne z tym, czym jestem27 – zauważa Marcel (uczucia, 
talenty, rozumienie czegoś). Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku 
uczuć, które żywię.

W gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do rozróżnie-
nia pomiędzy tym, co się ma, a tym, czym się jest. Tyle tyl-
ko, że niesłychanie trudno wyrazić to w formie pojęciowej, 
a jednak powinno to być możliwe. To, co m a m , posiada 
oczywiście pewną zewnętrzność w stosunku do mnie. Ze-
wnętrzność ta nie jest jednak bynajmniej absolutna28.

24   J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryż 1990, s. 194.
25   Zob. tamże, s. 195.
26   Zob. G. Marcel, Być i mieć, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1986, s. 124.
27   Tamże, s. 134.
28   G. Marcel, Dziennik metafizyczny, tłum. E. Wende, Warszawa 1987, s. 240.
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To, co mam, dodaje się do mnie jako rodzaj mojej cechy. To tylko 
posiadam, co jest rzeczą lub co może być upodobnione (sprowadzone) 
do rzeczy i to w tej mierze tylko, w jakiej upodobnienie to jest moż-
liwe29.

Relacja posiadania jest gramatycznie nieprzechodnia, brak jej stro-
ny biernej. „Wszystko tak przebiega, jakbyśmy się znajdowali wobec 
pewnego nieodwracalnego procesu zmierzającego od qui do quid” – 
mówi Marcel30. Przeciwstawienie wewnątrz – zewnątrz zachowuje 
niewzruszenie swój sens. Mamy tu do czynienia z jakimś rodzajem 
dialektyki wewnętrzności: „mieć to z pewnością znaczy, a nawet w za-
sadzie znaczy: mieć dla siebie, zachowywać dla siebie, ukrywać”31. 
Dobry przykład stanowi posiadanie sekretu. Sekret m a m , ale może 
on zostać przeze mnie w yd a n y. Ta możliwość wydania, przekaza-
nia innym pojawia się wszędzie, gdzie zachodzi relacja posiadania. 
Cechą posiadania jest też to, że może być ono ukazane innym. Mogę 
pokazać gościom dom, który posiadam, obrazy zdobiące ściany itp.; 
mogę też ukazać im własne poglądy. „Możemy używać terminologii 
posiadania tylko w porządku zawierającym odniesienia do kogoś in-
nego jako innego […] Ja mam bowiem może samo siebie przyjąć tylko 
w stanie napięcia wobec innego, odczuwanego jako inny”32. Posiadanie 
nie jest zatem zamykaniem wewnątrz (nie miałoby to sensu), lecz utrzy-
mywaniem napięcia pomiędzy wewnętrznością a zewnętrznością.

Istotną cechą tego, co posiadane, jest to, że może być zgubio-
ne, zniszczone, utracone. Własność staje się zawsze ośrodkiem wiru 
trwóg i niepokojów. Nigdy moja własność nie jest mi obojętna na tyle, 
by jej strata nie była dla mnie przykra. Moje przywiązanie do wła-
sności sprawia, że kierunek relacji się zmienia. Nie uchwytuje tego 
język, ale czuję wyraźnie, że to ja przynależę do tego, co posiadam; 
to, co posiadam, mnie pochłania; moje własne „ja” wciela się w rze-
czy posiadane („więcej jeszcze, moje własne „ j a”  jest tam tylko, gdzie 

29   Czy moje ciało jest tym, co m a m , czy też raczej tym, czym jestem? Ktoś, kto 
dotknął mojej ręki, dotknął mnie. A w jaki sposób m a m  moje życie? Mogę nim „roz-
porządzać”, ponieważ mogę się na nie targnąć w akcie rozpaczy, ale gdy je stracę, znisz-
czę siebie. „Czy posiadanie nie mogłoby być pojmowane jako pewien sposób bycia tym, 
czym się nie jest?” – zapytuje Marcel. Zob. tenże, Być i mieć, dz. cyt., s. 126.

30   Tamże, s. 138.
31   Tamże.
32   Tamże, s. 139.
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jest posiadanie”33). Posiadanie w najgłębszym tego słowa znaczeniu 
istnieje już w pragnieniu, w pożądaniu – powiada Marcel. „Pragnąć 
znaczy to w pewien sposób mieć nie mając; i tym tłumaczy się rodzaj 
cierpienia, dotkliwości istotnej dla pragnienia, która w gruncie rze-
czy stanowi wyraz jakiejś sprzeczności, tarcie wewnątrz niemożliwej 
do utrzymania sytuacji. Istnieje zresztą całkowita symetria między 
pożądaniem a trwogą, której doznaję na myśl, że utracę to, co mam, 
o czym sądziłem, że mam. Jeśli jednak tak się sprawa przedstawia, to 
wydaje się – czegośmy pierwej nie rozeznali – że posiadanie jest w ja-
kiś sposób funkcją czasu”34. Wszystko, co mam, dane mi jest tylko na 
jakiś czas. Trwałość posiadania jest z istoty swej zagrożona. Źródłem 
niebezpieczeństwa może być ktoś inny (rywal, który zaraz tę rzecz 
mi odbierze), albo po prostu czas, który unicestwia i rzeczy, i mnie. 

„Przyciskam do siebie tę rzecz, która może zostanie mi wydarta, usi-
łuję rozpaczliwie wcielić ją w siebie, utworzyć wraz z nią jedną nie-
rozerwalną całość. Rozpaczliwie, nadaremnie […]”35. W posiadaniu 
tkwi zatem pewna dialektyka, która każe wątpić, czy jakiekolwiek 
rzeczywiste posiadanie jest możliwe.

Być może każdego człowieka chciwego przeszywa ten właśnie 
niepokój. Własność i posiadanie są zawsze zagrożone i jednocześnie 
same grożą w każdej chwili przekształceniem naszego życia w rodzaj 
niezrozumiałej i nieznośnej niewoli. Jestem do rzeczy przywiązana, 
ale one do mnie nie. Jak wiele trzeba zrobić, by „przykuć” rzeczy do 
siebie (prawo, sądownictwo, więziennictwo, umowa społeczna, pań-
stwo) – i zawsze jest to mało skuteczne.

A zatem rzeczy mają nade mną władzę, której użycza im moje 
przywiązanie. Rzeczy dosięgają mnie skrycie. Tak samo przedstawia 
się sprawa ze wszystkim, co posiadam (zawód i praca, uzdolnienia 
i uczucia), włącznie (a nawet szczególnie) z własnym ciałem. „Docho-
dzimy tu zatem do nowego punktu widzenia, że ostatecznie posia-
danie jako takie wydaje się zmierzać do unicestwienia się w rzeczy 
początkowo posiadanej, pochłaniającej jednak teraz nawet tego, kto 
poprzednio sądził, że nią rozporządza”36. To, co posiadamy, dosłownie 

33   Tamże, s. 131.
34   Tamże, s. 140.
35   Tamże.
36   Tamże, s. 142.
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nas pożera. Dwoistość posiadającego i posiadanego znika w żywiole 
rzeczywistości. Zdaniem Marcela najlepszym przykładem własności 
stającej się pseudowłasnością są poglądy. 

Im bardziej traktować będę moje własne pojęcia czy nawet 
moje przekonania jako coś, co do mnie należy i czym wła-
śnie na skutek tego się pysznię, może nieświadomie, tak jak 
ludzie pysznią się oranżerią czy stajnią – tym bardziej poję-
cia te i te poglądy będą zmierzały na skutek samej swej bier-
ności (czy też, co sprowadza się do tego samego, na skutek 
mojej bierności w stosunku do nich) do tego, by wywierać 
na mnie bezwzględną przemoc; tu właśnie jest pierwiastek 
fanatyzmu we wszystkich jego formach37. 

Fanatyk, który ma sztywne i radykalne poglądy, jest przeciwień-
stwem myśliciela, który wszystko rozważa. Przesadne przywiązanie 
do własnych przekonań jest sprzeczne z rozumem – stwierdza Mar-
cel. Przesadne przywiązanie do czegokolwiek, co się posiada, jest 
sprzeczne z rozumem – dodajmy.

Rozumność i racjonalność
Przejdźmy teraz do kwestii rozumnego nabywania i dyspono-

wania dobrami, które się posiada; rozumnego zachowania i funk-
cjonowania w społeczeństwie, rozumnych zasad rządzących życiem 
społecznym itd. i w tym kontekście rozważmy problem chciwości.

John Rawls definiuje społeczeństwo jako system wzajemnej ko-
operacji między podmiotami, które nie zgadzają się ze sobą co do wie-
lu kwestii. 

Społeczna kooperacja jest zawsze dla wzajemnej korzyści, 
a to zakłada, że zawiera ona dwa elementy: pierwszym jest 
wspólne pojęcie sprawiedliwych warunków kooperacji, co 
do których można rozsądnie oczekiwać, że każdy uczest-
nik je przyjmie, pod warunkiem że przyjmą je także wszy-
scy pozostali. Sprawiedliwe warunki kooperacji wyrażają 
ideę wzajemności i obopólności: wszyscy kooperujący muszą 

37   Tamże, s. 143.
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odnosić korzyści lub dzielić wspólne ciężary, we właściwy 
sposób oceniane za pomocą stosownej miary porównaw-
czej. Ten element w społecznej kooperacji nazywamy r o -
z u m n o ś c i ą . Drugi element odpowiada r a c j o n a l n o ś c i : 
odnosi się do racjonalnej korzyści każdego uczestnika; do 
tego, co uczestnicy, jako jednostki, starają się osiągnąć. Poję-
cie sprawiedliwych warunków kooperacji jest wspólne, na-
tomiast przyświecające uczestnikom koncepcje ich własnej 
racjonalnej korzyści na ogół są różne. Jedność społecznej ko-
operacji opiera się na zgodzie osób co do zawartego w niej 
pojęcia sprawiedliwych warunków38.

W Teorii sprawiedliwości Rawls powiada, że:

[…] osobowość moralną wyznaczają dwie zdolności: pierw-
sza – zdolność do posiadania koncepcji dobra i druga – do 
posiadania poczucia sprawiedliwości. W postaci zrealizo-
wanej pierwsza znajduje wyraz w racjonalnym planie życia, 
druga – w regulatywnym pragnieniu działania zgodnego 
z pewnymi zasadami słuszności. Tak więc osoba moralna to 
podmiot, ujęty wraz z wybranymi przez siebie celami, zaś 
jej zasadniczy wybór to wybór warunków pozwalających na 
ukształtowanie sposobu życia, który wyraża – w takiej mie-
rze, w jakiej one na to pozwalają – naturę tej osoby jako wol-
nej i równej innym rozumnej istoty. Jedność osoby przejawia 
się w spójności jej planu, jedność ta jest oparta na kierowaniu 
się pragnieniem wyższego rzędu, w sposób zgodny z posia-
danym przez tę osobę poczuciem słuszności i sprawiedliwo-
ści oraz zasadami racjonalnego wyboru. Rzecz jasna, osoba 
kształtuje swe dążenia nie od razu, lecz stopniowo, ale po-
trafi w sposób, na jaki zezwala sprawiedliwość, sformułować 
swój plan i trzymać się go, przez co kształtuje swą jedność39.

O jedności osoby decyduje dopasowanie do siebie elementu ra-
cjonalnego i rozumnego. Racjonalność polega na zdolności do samo-

38   J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum. A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 403–404.
39   Tenże, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, War-

szawa 1994, s. 757.
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stanowienia, na posiadaniu jakiejś koncepcji dobra i realizowaniu jej40. 
Wiedząc, że ludzie są racjonalni, nie wiemy, do jakich celów będą 
dążyć, lecz mamy świadomość, że będą do nich dążyć inteligentnie, 
dobierając najskuteczniejsze środki do ich osiągnięcia. Rozumność na-
tomiast wiąże się z dyspozycją do działań moralnych oraz zdolnością 
do posiadania poczucia sprawiedliwości i jako taka jest przeciwień-
stwem egoizmu41. Rawls podkreśla, że racjonalność nie wynika z ro-
zumności ani odwrotnie – dyspozycja do bycia rozumnym nie wynika 
wprost z racjonalności. Nie są też one swoimi przeciwieństwami.

Rozumność i racjonalność wiążą się z wolnością i równością 
wszystkich osób w społeczeństwie. Osoby uznaje się za wolne i rów-
ne z racji rozporządzania przez nie w wymaganym stopniu owymi 
dwiema władzami moralnymi. Osoba wyłącznie racjonalna, posiadają-
ca określony plan życia i dążąca do jego realizacji za pomocą najsku-
teczniejszych środków, nie będzie w stanie osiągnąć jedności i prędzej 
czy później wejdzie w konflikt z innymi osobami oraz ze sferą pu-
bliczną. Nie mając względu na rozumne zasady wspólnego życia, 
będzie zmierzała wyłącznie do realizacji swoich celów, nie myśląc 
o konsekwencjach swego postępowania dla innych.

To, co rozumne, ma charakter publiczny42. Dzięki rozumności 
wchodzimy w przestrzeń współpracy z innymi i jesteśmy w stanie 
utworzyć społeczeństwo i państwo oparte na prawie. Nieliczenie się 
z innymi jest przejawem braku rozumności. Rozumność przejawia 
się w zdolności do posiadania poczucia sprawiedliwości. Jest ona 
niezbędna, by egoistyczna skłonność do poszukiwania indywidual-
nie pojętego dobra mogła w ogólne być zrealizowana. Rozumność 
stwarza warunki umożliwiające realizację indywidualnych koncep-
cji dobra. Choć ludzie mają różne koncepcje, łączy ich pewien wspól-
ny zamiar – chcą stworzenia takich warunków i zasad wspólnego 
życia, które sprawią, że nie będą sobie nawzajem przeszkadzać w dą-
żeniu do wybranych celów. Ludzie rozumni wolą harmonijnie ze sobą 
współistnieć niż ciągle wchodzić ze sobą w konflikty i zaprzepaścić 
możliwość zrealizowania jakichkolwiek celów. Z tego, że są rozumni 
wynika, że biorą i chcą brać pod uwagę konsekwencje swych działań 

40   J. Rawls, Justice as fairness. A restatement, ed. by E. Kelly, Massachusetts 2003, s. 19.
41   Tamże, s. 18.
42   J. Rawls, Liberalizm polityczny, dz. cyt., s. 172.
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dla innych, że kierują się i chcą się kierować w swym postępowaniu 
taką zasadą, od której oni i inni mogą wspólnie wychodzić w swych 
rozumowaniach.

Osoby są rozumne w pierwszym podstawowym aspekcie 
wtedy, gdy – powiedzmy pośród równych – gotowe są za-
proponować pewne zasady i kryteria jako sprawiedliwe wa-
runki kooperacji i mają wolę ich dotrzymania, jeśli istnieje 
gwarancja, że inni będą postępować tak samo. Uważają, że 
te normy wszyscy mogą rozumnie przyjąć, a więc że można 
je wobec nich uzasadnić; są też gotowi rozważyć sprawie-
dliwe warunki, które proponują inni43.

Rawls podkreśla, że „Rozumność jest elementem idei społeczeń-
stwa jako systemu sprawiedliwej kooperacji […]”44 i wiąże się z ideą 
wzajemności. „[…] idea wzajemności leży między ideą bezstronno-
ści, która jest altruistyczna (ponieważ chodzi w niej o dobro ogól-
ne), a ideą wzajemnej korzyści rozumianą jako odnoszenie korzyści 
przez każdego […]”45. Osoby są rozumne nie dlatego, że powodują 
się dobrem ogólnym jako takim, lecz dlatego, że pragną społeczeń-
stwa, w którym mogą – jako wolne i równe – kooperować z innymi 
na warunkach, które zaakceptują wszyscy. Rozumne osoby uważają, 
że w społeczeństwie powinna obowiązywać wzajemność, aby każdy 
mógł czerpać korzyści z faktu przynależności do wspólnoty i prze-
strzegania jej zasad. Nierozumnymi natomiast Rawls nazywa takich 
ludzi, którzy zamierzają wyłącznie czerpać korzyści z systemu spo-
łecznej kooperacji i nie wykazują woli honorowania ani proponowa-
nia ogólnych zasad, określających sprawiedliwe warunki kooperacji. 
Rozumne i racjonalne osoby są odpowiedzialnymi podmiotami. W ro-
zumnym społeczeństwie, czyli w społeczeństwie osób, które są rów-
ne w podstawowych sprawach, wszyscy mają własne racjonalne cele, 
ale też wszyscy gotowi są zaproponować sprawiedliwe warunki ko-
operacji, co do których spodziewają się, że inni je przyjmą jako wolni 
i równi (nigdy zaś jako podporządkowani, poddani presji, manipu-
lowani).

43   Tamże, s. 90.
44   Tamże, s. 91.
45   Tamże.
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Rozum publiczny to władza moralna i intelektualna zarazem, 
której źródłem są zdolności członków danego społeczeństwa46; jest on 
rozumem ogółu obywateli, którzy w równym stopniu zobowiązani są 
do troski o wspólne dobro. „Rozum publiczny jest charakterystyczny 
dla społeczeństwa demokratycznego: jest to rozum jego obywateli, 
tych, którzy dzielą status równego obywatelstwa”47. Wyróżnić moż-
na dwa aspekty tak rozumianej rozumności: (1) chęć proponowania 
sprawiedliwych warunków kooperacji oraz (2) wolę dotrzymywania 
uzgodnionych i przyjętych zasad. Wyznaczają one repertuar cnót po-
litycznych niezbędnych w rozumnym społeczeństwie.

Chciwość usytuowana w systemie pojęciowym zaproponowa-
nym przez Rawlsa okazuje się rodzajem zachowania racjonalnego, 
ponieważ polega na zabieganiu o własną korzyść. Jednocześnie jest to 
zachowanie czysto egoistyczne, niebiorące pod uwagę innych człon-
ków społeczeństwa, a zatem – nierozumne. Nierozumność tego za-
chowania szybko wychodzi na jaw, ponieważ niszczy życie społeczne. 
Żadne stabilne społeczeństwo nie może zostać utworzone przez ludzi 
chciwych i niezdolnych do przestrzegania zasad sprawiedliwości.

Społeczeństwo konsumpcyjne vs. państwo prawa
Społeczeństwo wiecznie niesytych, rywalizujących ze sobą w kon-

sumpcji racjonalnych (bo umiejętnie kalkulujących, oceniających szan-
se i ryzyko wygranej i straty) egoistów, którzy jednak pozbawieni są 
rozumności – nie może istnieć. Chciwość nie może być zasadą ży-
cia społecznego. Ekonomia nie jest wszystkim, czego potrzebujemy 
i nie jest też samoistną rzeczywistością, systemem, który uzasadnia 
i utrzymuje sam siebie. Zachód objawił entuzjastyczne podejście do 
chciwości w latach 80. „Chciwość jest dobra” – głosił cyniczny rekin 
giełdowy (Michael Douglas) w filmie Wall Street (reż. O. Stone, 1987). 
W Stanach Zjednoczonych wyniesiono ją do rangi obywatelskiej cno-
ty, wprowadzono korporacyjny model pracy i jedynie słuszną zasa-
dę rywalizacji. Kryzys początku XXI wieku dowiódł, że tego rodzaju 
porządek zapada się pod ciężarem własnej absurdalności. Począt-
kowo przynoszący olbrzymie zyski system objawił swą karykaturalną 

46   Tamże, s. 293.
47   Tamże.
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niewy  dolność – praca ludzka nie może być nakierowana wyłącznie na 
wynik finansowy i pozbawiona jakiegokolwiek innego celu. Społe-
czeństwo nie może być dla jednostki jedynie wrogim chaosem, w któ-
rym nikt nie ufa nikomu.

Świadomość niedostatków systemu opartego na chciwości zaowo-
cowała pojawieniem się licznych ruchów społecznych i intelektual-
nych48. Francis Fukuyama pisał szeroko na temat znaczenia zaufania 
w życiu gospodarczym i społecznym49. Właśnie ono stanie się naj-
ważniejszą walutą przyszłości – głoszą futurolodzy. Zaufanie zaś zbu-
dowane być może tylko na fundamencie sprawiedliwego prawa. Nie 
tylko zaufanie, ale i sama własność biorą swój początek z prawa. 
Bruno Latour (powołując się na prace Michela Serresa) podkreśla, że 
własność jako taka nie jest niczym innym niż efektem działania prawa. 
We wszystkich językach europejskich słowo „rzecz” ma swoje źródło 
w słowie „przyczyna”. „Przyczyna” ta wywodzi się z prawa i poli-
tyki, tak jakby same obiekty istniały wyłącznie dzięki dyskusjom 
parlamentarnym lub decyzjom podjętym przez skład sędziowski50. 
Łacińskie słowo „rzecz” to res, które jest rdzeniem słowa „rzeczywi-
stość”, res to także przedmiot postępowania prawnego oraz przyczyna 
sprawcza. Oskarżony to reus – ktoś, kogo sędziowie pozywają. Wy-
gląda na to, że ludzka rzeczywistość wyłania się dzięki orzeczeniom 
trybunałów i samemu prawu. Gdy nierozumna chciwość – pożądanie 
rzeczy – góruje nad prawem, rozpadem zagrożony jest nie tylko po-
rządek społeczny, ale i sama r z e c z y w i s t o ś ć .
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Justyna Głowala

Zyski, straty a racjonalność.  
Czy ekonomiczna analiza prawa  
wychowuje do chciwości?

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie związku chciwości z ro-
zumowaniem praktycznym, a ściślej wyjaśnienie, w jaki sposób wada 
ta jest przyczyną zwyrodnienia w rozumowaniach na gruncie moral-
nym, społecznym bądź politycznym. W związku z tym chciałabym 
obronić dwie tezy: (1) istnieją popularne kryteria racjonalności prak-
tycznej, które w istocie zakładają i nakazują pewien rodzaj radykalnej 
nieracjonalności w działaniu, oraz (2) tego rodzaju nieracjonalność, 
jakkolwiek może mieć podłoże w rozmaitych wadach moralnych, jed-
nak w sposób szczególny wnosi ją wada chciwości.

Podstawą dla moich rozważań jest dyskusja Johna Finnisa ze 
zwolennikami powyższego kryterium racjonalności z kręgu norma-
tywnej ekonomicznej analizy prawa, w szczególności z Richardem Po-
snerem1. Ekonomiczna analiza prawa w wersji, jaką proponuje Posner, 
to teoria badająca i dążąca do regulacji systemu prawnego w oparciu 
o kategorie ekonomicznej efektywności, wyrażającej się w postulacie 
maksymalizacji bogactwa społecznego, głównie poprzez minimali-

1   Przede wszystkim: J. Finnis, Economics, justice and the value of life, [w:] tenże, Col-
lected essays [dalej: CE], vol. 3, Oxford 2011, s. 242–250; tenże, Allocating risks and suffer-
ing: some hidden traps, [w:] CE, vol. 4, s. 337–352. W niniejszym artykule zamieszczam 
fragmenty mojej rozprawy doktorskiej pt. Rozumność praktyczna. Teoria prawa natural-
nego Johna Finnisa w świetle przesłanek św. Tomasza z Akwinu, realizowanej w ramach 
grantu promotorskiego nr N N101 009538.
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zację nakładów. Teoria ta w założeniu ma być nadrzędna względem 
innych teorii moralności, w szczególności utylitaryzmu; powinna 
zatem mieć szeroki zasięg i uniwersalny charakter. W myśl tak ujętego 
roszczenia podstawową i uniwersalną zasadą racjonalności decyzji 
i działań jest rachunek zysków i strat, wynikających z naszych dzia-
łań, zaś miarą wspólną wszelkiego dobra i zła jest pieniądz, miano-
wicie: kwota, jaką ludzie są skłonni zapłacić (mierzona w dolarach lub 
przelicznikach dolara), by zrealizować preferowaną opcję2. W skrócie 
możemy w następujący sposób ująć główne założenia tak zarysowa-
nej ekonomicznej analizy prawa: (E1) wszelkie działania jednostek 
i wspólnot ukierunkowane są na bogactwo (lub też: bogactwo jest 
jednym z najważniejszych celów ludzkich), (E2) istnieje jedna wspól-
na miara dla wszelkich dóbr, oraz (E3) w decyzji liczą się wszelkie jej 
skutki.

W oparciu o tę dyskusję pokazuję, że: (I) kryterium proponowane 
przez ekonomiczną analizę prawa nie da się zastosować ani do spraw 
gospodarki, ani do spraw społecznych czy moralnych; (II) uznawanie 
i dążenie do stosowania tego kryterium wypływa z nieracjonalno-
ści praktycznej, której źródłem jest chciwość; (III) podstawę rozum-
ności praktycznej stanowi przede wszystkim sprawiedliwość, która 
przeciwstawia się chciwości. W dwóch ostatnich punktach bazuję 
na przesłankach św. Tomasza z Akwinu oraz na ugruntowanych na 
nich tezach Finnisa.

I
Jak twierdzi Finnis, w tej mierze, w jakiej ekonomiczna analiza 

prawa wykorzystuje utylitarystyczną zasadę racjonalności (w punk-
tach (E2) i (E3)), daje się ona przeprowadzić jedynie w ograniczonych 
sprawach technicznych, nie daje się jednak efektywnie zastosować 
do spraw ludzkich (takich jak w naszym przykładzie).

Po pierwsze, zgodnie z (E2), koncepcja Posnera każe porównywać 
ze sobą dobra pod kątem jednej miary. Taki rachunek jednak, jak do-

2   Zob. J. Finnis, Economics, justice and the value of life, dz. cyt., s. 242–243; tenże, 
Commen suration and public reason, [w:] CE, vol. 1, s. 234–235; tenże, Legal reasoning as 
practical reason, [w:] CE, vol. 1, s. 229; R. Posner, Utilitarianism, economics and legal theory, 

„The Journal of Legal Studies” 1 (1979), s. 119–120, 140.
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wodzi Finnis, na gruncie moralności jest niemożliwy do przeprowa-
dzenia. Rozum praktyczny nie może w ten sposób zestawiać opcji, 
a to z uwagi na charakter dóbr, które bierze pod uwagę3. Aby to do-
brze zobaczyć, rozważmy dwa przykłady Finnisa.

W pierwszym, który nazwę [A], mamy do czynienia z opiekunem 
starszej lub chorej osoby, której stopniowo pogarszający się (albo nie-
rokujący na poprawę, jak w śpiączce) stan nie pozwala przypuszczać, 
by jej organizm kiedykolwiek mógł ponownie spełniać swoje podsta-
wowe funkcje biologiczne bez pomocy specjalistycznej aparatury me-
dycznej. Opiekun zastanawia się, jak ma dalej postępować. W myśl 
założeń Posnera, w swoim rozumowaniu może on brać pod uwagę 
następujące opcje:

1. dalej podtrzymywać tę osobę przy życiu;
2. przerwać podtrzymywanie, ponieważ jego koszty przewyższają 

korzyści płynące z podtrzymywania życia – w tym wypadku treścią 
opcji jest ściśle: uśmiercenie osoby (poprzez zaniechanie dalszej tera-
pii) w celu przerwania (zmniejszenia) kosztów;

3. przerwać podtrzymywanie, ponieważ kontynuowanie życia 
w wypadku tej osoby nie przynosi żadnych korzyści – treścią tej opcji, 
różniącej się subtelnie od drugiej, jest: pozostawienie pacjenta bez 
opieki i pozwolenie mu umrzeć, aby w innej terapii lepiej wykorzystać 
środki jemu obecnie służące4.

W przykładzie drugim [B] punktem wyjścia jest historyczny spór 
dotyczący dopuszczalności prawnej instalowania ukrytych pułapek – 
samopałów, jakie były popularne w Wielkiej Brytanii na początku 
XIX wieku wśród majętnych właścicieli ziemskich oraz hodowców. 
Samopały te, wymierzone zasadniczo przeciw osobom naruszającym 
prywatną własność, mogły jednak zabić bądź poważnie zranić także 
zwykłych przechodniów. I tak się w istocie zdarzało. W jednej z głośnych 
spraw tego rodzaju pewna osoba została poszkodowana za sprawą 
samopału, gdy pomagała sąsiadowi wydostać pawia zabłąkanego 
na terytorium hodowcy tulipanów. Analizując ten przykład Posner 
stwierdza, iż pod względem ekonomicznym nie jest optymalnym 
rozwiązaniem ani całkowity zakaz, ani bezwarunkowa dopuszczal-

3   Zob. J. Finnis, Economics, justice and the value of life, dz. cyt., s. 243; tenże, Legal 
reasoning as practical reason, dz. cyt., s. 229.

4   Tenże, Economics, justice and the value of life, dz. cyt., s. 244.
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ność instalowania samopałów, z uwagi na społeczne korzyści wy-
nikające z prawa do ochrony własności. W ustalaniu zaś warunków 
dopuszczalności rzeczą najważniejszą od strony prawodawcy jest 
zestawienie kosztów ochrony tulipanów przed intruzami z kosztami 
utrzymania i zabezpieczenia zwierząt hodowlanych, takich jak pa-
wie. W związku z tym uznaje, iż w tym wypadku należy po prostu 
wynaleźć taką regułę zobowiązania (rule of liability), która pozwoli-
łaby maksymalizować zyski obu rodzajów aktywności przy danych 
kosztach. Przykładowo, dla hodowcy tulipanów samopał może być 
najtańszym i najskuteczniejszym środkiem przy braku dostatecznej 
ochrony innego rodzaju (np. nadzór policyjny); z kolei sąsiadujący 
z nim hodowca zwierząt, obawiając się naruszenia życia lub zdrowia, 
ponosi wyższe koszty, np. inwestując w ogrodzenie. Ogólne wska-
zówki Posnera zawarte w rzeczonej regule mają pozwolić prawodawcy 
lub sędziemu na przetestowanie słuszności swoich rozstrzygnięć po-
przez zestawienie m.in. wartości czyjejś własności z kosztami jej ochro-
ny (w tym kosztami takimi jak życie, ciało lub narządy osoby oraz 
koszty ludzkie!) i sprawdzenie, czy taki sposób ochrony własności 
wciąż jest opłacalny5.

Jak widać, w obu przypadkach koncepcja Posnera każe rozwa-
żać sprawę w wąskim aspekcie kosztów i strat. Mówiąc ogólnie, aby 
rozstrzygnąć rozumowanie praktyczne, należy według niego znaleźć 
ogólną regułę pozwalającą policzyć zyski i straty, a w decyzji kiero-
wać się możliwie największą sumą zysków i najmniejszymi kosztami.

Możemy teraz zwrócić uwagę na dwie sprawy.
Po  p i e r w s z e , rachunek posnerowski każe mierzyć tą samą mia-

rą to, co dobre samo w sobie (dobra wewnętrzne), jak życie i żywe 
ciało człowieka, oraz dobra instrumentalne, jak pieniądz, środki 
medyczne, własność (analogicznie ze złem – krzywdzenie i śmierć czło-
wieka, koszty utrzymania bądź straty własności). Wszelako, zauważ-
my, tego rodzaju strategia, jeśli ma być strategią rozumową i w rzeczy 
samej strategią racjonalności, wolną od nadużyć i uproszczeń, jest nie-
możliwa do przeprowadzenia. Te zasadniczo odmienne typy dóbr są 

5   Zob. tenże, Allocating risks and suffering: some hidden traps, dz. cyt., s. 344–345; 
tenże, Intention in tort lw, [w:] CE, vol. 2, s. 203; tenże, Commensuration and public reason, 
dz. cyt., s. 246–247; R. Posner, Killing or wounding to protect a property interest, „The Jour-
nal of Law and Economics” 1 (1971), s. 209–211. 
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względem siebie nieredukowalne. To ważne spostrzeżenie możemy 
odnotować już u Arystotelesa, który wyróżnił przyjemność (hedu), 
dobro instrumentalne (chresimon) oraz dobro szlachetne (agathon) – jako 
trzy typy dobra6. W swym komentarzu ad locum św. Tomasz poucza 
natomiast, że o ile istotnie są to trzy różne typy dobra, nie stanowią 
jednak gatunków dzielących na równi jakiś rodzaj. Dla porównania: 
jabłka, gruszki i śliwki dzielą pewną wspólną własność (zestaw wła-
sności) decydującą o byciu owocem; w związku z tym możemy je 
ze sobą zestawiać, wskazując na różnice dokładnie co do bycia owo-
cem. Nie da się jednak wskazać takiej wspólnej własności dla dóbr, 
w szczególności dla wymienionych trzech typów. Raczej dla każdego 
z nich bycie dobrem polega na czymś zasadniczo odmiennym, z grub-
sza biorąc: w wypadku przyjemności – na syceniu zmysłów, dobra 
instrumentalnego – na służeniu temu, co dobre samo w sobie, zaś do-
bra szlachetnego – na tym, iż jako takie stanowi podstawowy aspekt 
ludzkiej pomyślności7. Ale, powiada dalej Tomasz, jedno z tych dóbr, 
dobro szlachetne, jest dobrem w sensie pierwotnym – dobrem po pro-
stu (simpliciter), i zawiera w sobie pozostałe, wtórne; nie jest jednak od-
wrotnie. W taki sposób prawdziwa przyjaźń między ludźmi dobrymi 
ma się względem innych, pozornych przyjaźni (przyjaźń ze względu 
na przyjemność albo przyjaźń interesowną); podobnie możemy mó-
wić np. o filiżance i „filiżance” tekturowej albo zabawkowej. Musimy 
uznać, że nie ma porównania między trzema typami dobra w taki 
sposób, jak zupełnie zwyczajnie uznajemy, iż nie ma porównania 

6   Arystoteles, Ethica Nicomachea, [w:] Aristotelis Opera, t. 2, ex recensione I. Bekke-
ri, editio secunda quam curavit O. Gigon, Berolini 1960 [dalej: Et.nik.], 1155b18–21, 
1156a6.

7   Św. Tomasz z Akwinu, In libros Ethicorum, [w:] Sancti Thomae Aquinatis Opera 
omnia, curante R. Busa, Stuttgart–Bad Cannstatt 1980 [dalej: STO]; tekst dostępny 
na stronie internetowej: www.corpusthomisticum.org (14.12.2012), t. 4 [dalej: Ethic.], 
8.2.2; tenże, Summa theologiae, [w:] STO, vol. 2 [dalej: STh], I 5.6, III 34.2 ad 1. Fin-
nis mówi o podstawowych dobrach ludzkich (basic human goods) w taki sposób, jak 
Akwinata i Arystoteles o dobru szlachetnym – zob. J. Finnis, Prawo naturalne i upraw-
nienia naturalne, tłum. K. Lossman, Warszawa 2001 [dalej: PNUP], 3–4, oraz tenże, 
Aqiunas. moral, political and legal theory, Oxford 1998 [dalej: Aqiunas], III.5; zaznacza 
z kolei, że nawet w obrębie jednego tylko typu dóbr nie da się przeprowadzić kalku-
lacji – zob. Finnisa krytykę utylitarystów, którzy za wspólną miarę uznają przyjem-
ność: PNUP, IV.5, oraz: tenże, Fundamentals of ethics, Georgetown 1983 [dalej: Fund.], 
s. 88–89.
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miedzy przyjaźnią prawdziwą i interesowną albo między filiżanką 
porcelanową i plastikową zabawką8!

Rozumowa niemożliwość takiego porównania, jakie zakłada Po-
sner, posiada jednak jeszcze ważniejszy aspekt. Otóż, jak zwraca uwa-
gę Finnis, jednym ze skutków naszych rozmyślnych decyzji jest także 
nasz charakter. W wyniku dokonywania takich lub innych decyzji stop-
niowo rodzą się w nas mianowicie trwałe tendencje do określonego 
decydowania i postępowania. Dyspozycje te, idąc za klasyczną etyką, 
możemy nazwać cnotami lub wadami moralnymi.

Możemy zwrócić uwagę na różnicę między decyzją, w której za-
razem ktoś chce p o s t ąp i ć  np. niesprawiedliwie, oraz w której ktoś 
chce (nie ma oporów, by) tak p o s t ę p o w a ć . W wypadku pierwszym 
mamy do czynienia z jednorazowym ukierunkowaniem na niespra-
wiedliwość, w drugim zaś z takim powiązaniem konkretnych uczyn-
ków z celem, jakim jest niesprawiedliwe postępowanie, które możemy 
określić ogólną strategią. Strategia ta utrwala się wraz z kolejnym do-
konywaniem tego rodzaju działań tak, że stopniowo rodzi się w kimś 
wada niesprawiedliwości. A jednak także w wypadku pierwszym, choć 
decyzja o jednorazowym działaniu niesprawiedliwym nie przesądza 
o dalszych decyzjach, możemy powiedzieć, że przełamaliśmy w so-
bie pewien trwały opór, coś dopuściliśmy, tak iż ewentualne podobne 
decyzje możemy już następnie podejmować nieco łatwiej. Jak mówi 
Finnis, poprzez decyzje kształtujemy siebie, dokonujemy samostano-
wienia (self-shaping, self-constitution)9.

Dokonująca się w nas zmiana charakteru jest zapewne szczegól-
nie uderzająca w wypadku osób schodzących na złą drogę – gdy, przy-
kładowo, zaczyna się od drobnych kłamstw, a dochodzi do etapu, gdy 
nie można już przestać kłamać; zaczyna od „niewinnego” oszustwa, 
a kończy np. na oszukiwaniu najbliższych albo wielkich matactwach 
biznesowych; zaczyna od dania raz folgi pożądaniu „drobnych” piesz-
czot z osobą spoza małżeństwa, a dalszym etapem jest całkowite 
lekceważenie przysięgi małżeńskiej i niezdolność do dochowania 
wierności, notoryczne szukanie okazji, słabość do romansów, nie-

8   Zob. Ethic., 8.3.2 i 17; STh, I–II 2.1–6, 8.2 ad 2 i ad 4, II–II 145.3co.
9   Zob. J. Finnis, Intention and side effects, [w:] CE, vol. 2, s. 194; Fund., VI.1; J. Finn-

is, G. Grisez, J. Boyle, Nuclear deterrence, morality and realism, Oxford 1987 [dalej: ND], 
s. 80.
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umiejętność panowania nad pociągiem seksualnym itd. Ale również 
może nas zdumiewać czyjaś zmiana na lepsze – gdy ktoś wyraźnie 
odwraca się od zła – kłamstwa, oszustwa, nieczystości, niewierności 
itd., poprawia się i zaczyna inaczej żyć. Takie sytuacje są być może 
rzadsze, z całą pewnością jednak ich siłą jest to, że są olśniewające 
(nie bez przyczyny pierwsze zabytki pisane wielu języków – w tym 
polskiego – to właśnie pochwały!). Łatwo dostrzegamy także utwier-
dzenie czyjegoś posiadanego już charakteru, gdy np. plotkarstwo, 
złośliwość, rozkapryszenie albo zgorzkniałość lub też życzliwość, 
uczynność, słowność pogłębiają się z czasem („z wiekiem”).

Ważną własnością cnót i wad moralnych jest to, że kształtują bądź 
odmieniają c a ł e  n a s z e  ż y c i e . O ile bowiem nie jest ono po prostu 
ciągiem, zestawem czy sumą punktowych działań, myśli, uczuć itp., 
ale stanowi integralną osobową całość, o tyle odmiana postępowania, 
w szczególności ogólnej strategii i ukierunkowania, nie jest jedynie 
punktem na mapie bądź ciągu naszego życia, plamą na sumieniu czy 
honorze itp., ale czyni czymś całkowicie innym tę właśnie integralną 
całość. Kłamca to przecież ktoś, kto żyje zupełnie inaczej od czasu, 
gdy zaczął kłamać. Gdy zaś ktoś się nawraca i poprawia, całe jego 
życie staje się inne10.

Jeśli więc, mówi Finnis, zgodnie z tym, co twierdzi Posner, mamy 
porównywać skutki naszej decyzji i działania, musimy wziąć pod 
uwagę również t e n  s k u t e k  – mianowicie odmianę nas samych. 
Całości życia rozumianej w ten sposób nie da się żadną miarą porównać 
z jakimś innym dobrem, nawet takim jak życie biologiczne, nie mówiąc 
o kwotach pieniężnych. Ale, powiada Finnis, działania nasze odnoszą 
także skutki w postawach (niewątpliwie związanych z cnotami lub wa-
dami) – takich jak stosunek do innych osób, do ludzkiego ciała, okre-
ślonego zawodu (takiego jak lekarz czy pracownik służby zdrowia) czy 
własności. Skutki te obejmują, jak mówi Finnis, nasz rzeczywisty zysk 
i uszczerbek. Te wszelako korzyści i straty nie dają się objąć kalkulacjom, 
takim jak techniczne rachunki na modłę ekonomiczną!

Możemy zauważyć, że w istocie istnieją jednak pewne sytuacje, 
w których rachunek taki, jak proponowany przez Posnera, daje się za-

10   Na temat całości życia i jego relacji do działań zob. R. Spaemann, Pojedyncze 
czyny, [w:] tenże, Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, Warsza-
wa 2006, s. 62–82.
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stosować. Są to mianowicie niektóre sprawy techniczne bądź techno-
logiczne. Jednakże i w tych porównanie takie daje się przeprowadzić 
w wąskim jedynie zakresie (trzeźwo myślący ekonomiści przyznają, 
że zakres ten jest naprawdę bardzo wąski!), gdy: (i) cele są jednoznacz-
nie określone, (ii) zarówno zyski, jak i straty dają się porównywać na 
gruncie tej samej skali (takiej jak pieniądz), (iii) inne różnice między 
środkami nie mają znaczenia. Jeśli jednak, jak twierdzi Finnis, chce-
my w taki sposób porównywać dobra w sprawach moralnych, będzie 
to niemożliwe11.

Po  d r u g i e , zgodnie z (E3), w decyzji liczą się wszelkie skutki – 
zamierzone i niezamierzone. Zamiar i jego treść nie mają zatem zna-
czenia dla oceny działania. Jeśli zaś nie jesteśmy zdolni rozróżnić tego, 
co w istotny sposób wkracza do naszego rozumowania jako opcja, 
a więc jest zamierzone, oraz niezamierzonych (choćby i przewidzia-
nych) skutków ubocznych, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym 
tak naprawdę jest krzywdzenie i dobrodziejstwo, w odróżnieniu od 
p r z y p a d k o w e g o  powodowania pewnych strat bądź zysków. Nie 
mamy podstaw ani do zidentyfikowania pewnych opcji (takich jak 
instalowanie samopałów albo pewne opcje w przykładzie [A]) jako 
niesprawiedliwości, ani do odróżnienia rekompensaty bądź kary od 
krzywdy. Tego rodzaju rozpoznanie jest natomiast fundamentalne 
dla sprawiedliwości – nieodzownej podstawy wszelkiego prawa12.

Zauważmy: rachunek Posnera ma w swym założeniu wskazy-
wać najlepszą (z aktualnie dostępnych, możliwych, realnych itp.) 
opcję i w ten sposób kierować naszymi decyzjami. Podejmowanie 
decyzji zgodnie z tym rachunkiem ma być racjonalne, niezgodnie 
zaś z nim – przeciwnie. Jeśli jednak rozumowe zastosowanie tego 
rachunku do spraw ludzkich jest, jak mówi Finnis, niewykonalne, 
oznacza to, że usiłowanie stosowania go w gruncie rzeczy musi 
zakończyć się rozstrzyganiem naszych rozumowań praktycznych 
w oparciu o inne, mniej lub bardziej arbitralne i mniej lub bardziej 
wprost wyartykułowane kryteria – np. doraźne emocje, pożądanie, 
własną wygodę itp.13.

11   Fund., s. 91; ND, IX.6.
12   J. Finnis, Allocating risks and suffering: some hidden traps, dz. cyt., s. 349–350; 

Aquinas, s. 216. Zob. też: STh, II–II 59.2co. i ad 1, 61.3co., 4co., 64pr. 
13   Zob. PNUP, V.6, w szczególności s. 131.
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II
Rachunek ekonomiczny z założenia ma nam pozwolić na mak-

symalizowanie zysków nie tylko na gruncie osobistym, ale także 
– i bodaj przede wszystkim – wspólnotowym. Należy jednak zadać 
pytanie: czy teoria Posnera w ogóle rozpoznaje realne cele jedno-
stek i wspólnoty? Cel – tzn. racja, dla której mamy być sprawiedliwi 
i przestrzegać praw14.

W tym kontekście interesujące zdają się uwagi Lewisa Kornhau-
sera, które przywołuje Finnis. Według niego ekonomiczna analiza pra-
wa stosuje neoklasyczną teorię mikroekonomiczną do systemów 
prawnych, definiowanych zgodnie z duchem pozytywizmu prawne-
go. Teoria ta zaś zakłada, że każdy człowiek działa zasadniczo w imię 
interesu własnego – oraz że właśnie to jest racjonalne! Celem wspól-
noty natomiast jest, w myśl tej nauki, przyszły stan bogactwa. War-
to jednak zauważyć, że nie mówi się przy tym o jakiejś konkretnej 
wspólnocie, lecz raczej o arbitralnie wyznaczonym przyszłym mo-
mencie w czasie, w którym dałoby się ocenić stan takiej nieokreślonej 
zbiorowości15.

Co oznaczają tego rodzaju założenia? Otóż, jak mówi Finnis, łącz-
nie z dopuszczaniem i bagatelizowaniem rozmyślnego krzywdzenia 
innych osób (gdy zabicie bądź zranienie rozumie się jako „ryzyko 
strat”), ukierunkowują nas w taki sposób, by podejmowane decyzje 
kształtowały nas jako osoby o bardzo sprecyzowanym charakterze, 
mianowicie: egoistyczne i wykorzystujące innych – traktujące ich in-
strumentalnie, z gruntu niezdolne do uchwycenia realności czyjejś 
pomyślności (swojej także, o ile pomyślność rozumiana jest tu w tak 
specyficzny i zawężony sposób). Taki model rozumu praktycznego 
nie dopuszcza kierowania się racjami wskazującymi na realne ludz-
kie dobra. Możemy sobie to lepiej uzmysłowić, gdy weźmiemy pod 
uwagę trzy sposoby, na jakie możemy mówić o k i e r o w a n i u  s i ę 
r o z u m e m  w  p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i 16.

14   Zob. J. Finnis, Economics, justice and the value of life, dz. cyt., s. 243.
15   Zob. tenże, Allocating risks and suffering: some hidden traps, dz. cyt., s. 348–350; 

L. A. Kornhauser, Economic analysis of law, „Materiali per una Storia Della Cultura 
Giuridica” 1986, vol. 16, s. 234.

16   Zob. J. Finnis, Allocating risks and suffering: some hidden traps, dz. cyt., s. 345–346; 
tenże, Intention in tort law, dz. cyt., s. 203–206; tenże, Legal reasoning as practical reason, dz. 
cyt., s. 218; tenże, Practical reasoning in law: some clarifications, [w:] CE, vol. 4, s. 358.
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(1) O sensie pierwszym mówimy wówczas, gdy w podejmowaniu 
decyzji kierujemy się rozumowymi racjami, sprowadzającymi się ko-
niec końców do podstawowych ludzkich dóbr, czyli do zasadniczych, 
ostatecznych, nie wymagających dowodu racji uzasadniających nasze 
rozmyślne działania. W tradycji tomistycznej, do której odwołuje się 
Finnis, wskazują one na fundamentalne zadania człowieka jako takie-
go, tj. dobra, do których człowiek ma dążyć i które ma realizować, 
jeśli ma żyć w sposób rozumny i pomyślny – takie jak przyjaźń, życie 
we wspólnocie czy poznawanie prawdy17. Taka decyzja jest wówczas 
rozumna czy też racjonalna (reasonable) oraz moralnie słuszna.

(2) Z sensem drugim mamy do czynienia, gdy kierujemy się wpraw-
dzie rozumowymi racjami, jednak do pewnego stopnia przesłanki 
rozumu podsuwane są bądź kształtowane przez emocje. Tu należy 
poczynić pewne zastrzeżenie. Otóż w istocie niewiele jest rozumowań 
praktycznych, na które emocje nie mają żadnego wpływu. Owszem, 
ten wpływ emocji, który może być różnoraki, może niekiedy dawać 
dodatkową siłę naszym rozumnym decyzjom, wspierać je. Jednakże 
w rozumowaniu i jego rozstrzyganiu możemy się kierować racjami 
dyktowanymi przez emocje i dla emocjonalnych, cielesnych korzy-
ści, nie zaś dla rozumnego dobra. Czynimy wówczas rozum czymś, 
o czym pisał Hume – sługą emocji. Warto zwrócić uwagę, że takie ra-
cje, właśnie pod wpływem uczuć, przedstawiają nam się jako rozum-
ne – dlatego Finnis określa cały ten proces mianem r a c j o n a l i z a c j i . 
O tyle też decyzja idąca za tymi przesłankami nie jest r o z u m n a , choć 
jest do pewnego stopnia kierowana rozumem, i jest moralnie zła.

(3) Wreszcie możemy mówić o rozumowym działaniu w sprawach 
technicznych, i to w ramach sprecyzowanych, wąsko zakrojonych i ra-
czej krótkofalowych projektów, gdy kierujemy się jakąś techniką bądź 
sztuką, podającą reguły osiągania określonych rezultatów. O decyzji 
w takim rozumieniu mówią zasadniczo utylitaryści, a także Posner18.

17   W PNUP do podstawowych dóbr ludzkich Finnis zalicza: życie (w tym zdro-
wie i integralność cielesną), wiedzę, życie we wspólnocie (w małżeństwie, przyjaźni 
itp.), zabawę, piękno (tudzież przeżycia estetyczne), rozumność praktyczną i religij-
ność – zob. IV.2 (por. STh, I–II 92.4co.). W jakim sensie podstawowe przesłanki rozumu 
praktycznego, wskazujące na tego rodzaju dobra, są niedowodliwe – zob. PNUP, III.

18   J. Finnis, Intention in tort law, dz. cyt., s. 218–219; Aquinas, III.4; ND, s. 259; STh, 
I–II 10.3co., 24.3 ad 1, 30.1 ad 1, 59.3co. i 5co., 77.7co; tenże, Quaestiones disputatae de malo, 
[w:] STO, t. III [dalej: De malo], 3.3 ad 9, 3.9co., 10 ad 1 i ad 2.
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Jak poucza Finnis, o decyzji kierowanej rozumem można mówić 
ściśle biorąc jedynie w sensie (1) i (2), gdy kierujemy się podstawowy-
mi ludzkimi dobrami, nigdy jednak w sensie (3)19.

Podział powyższy staje się, jak sądzę, przydatny, gdy chcemy spy-
tać, o jakim sensie kierowania się rozumem mówi ekonomiczna anali-
za prawa w proponowanym modelu racjonalności. Otóż racjonalność, 
o której mowa, zdaje się racjonalnością tylko w ramach pewnego 
projektu (3); niewątpliwie też istnieją projekty, w ramach których rze-
czywiście się sprawdza. Jednakże, w odniesieniu do spraw ludzkich, 
z uwagi na tak zdefiniowane cele życia ludzkiego i wspólnoty, staje się 

„racjonalnością” w takim sensie, w jakim Akwinata mówi, że złodziej 
jest „roztropny” albo „dobry”. W gruncie rzeczy jest to natomiast ra-
żący przykład nierozumności praktycznej (practical unreasonableness; 
a więc (2)). Owszem, nieracjonalność jest w tym wypadku szczegól-
nie drastyczna, o ile postulowana metoda rozstrzygania rozumowania 
praktycznego, metoda – dodajmy – wymuszająca określone rozwiąza-
nie, wręcz  n a k a z u j e  n a m  b yć  o s o b a m i  w y k o r z y s t u j ą c y m i 
i n n y c h , traktującymi osoby na równi z dobrami instrumentalnymi, 
czy też posiadającymi instrumentalny stosunek do ciała i cielesności20.

Możemy jeszcze lepiej uzmysłowić sobie to, o czym mówi tu Finnis, 
gdy zwrócimy uwagę na sposób usprawiedliwiania niektórych niespra-
wiedliwości w tym duchu. Mówi się np.: dla osoby w śpiączce jest 
„lepiej”, że jej życie się zakończy (za naszą sprawą!), ponieważ znajduje 
się w stanie, w którym z pewnością, podobnie jak każdy człowiek, 
nie chce być, jest to dla niej upokarzające, w sensie technicznym już nie 
żyje itp.21. Jest jednak uderzające, że to w istocie nie przejaw rzeczy-
wistej troski o drugiego człowieka, ale nieuprawnione (a może nie-
kiedy tylko werbalne) przenoszenie na kogoś tego, c o  d l a  m n i e 
a k u r a t  lepsze, wygodniejsze, co mnie uwalnia od uczucia upoko-
rzenia związanego z opieką nad chorym – to ja mam dosyć myślenia 
i znoszenia go w takim stanie itp. Podobnie można wykazywać w od-
niesieniu do przykładu [B], w którym osoba (potencjalny intruz) i jej 

19   J. Finnis, Intention in tort law, dz. cyt., s. 219; STh, II–II 47.8co.
20   Tenże, Allocating risks and suffering: some hidden traps, dz. cyt., s. 347–348; tenże, 

Economics, justice and the value of life, dz. cyt., s. 250; STh, II–II 47.13.
21   Tego rodzaju wypowiedzi możemy odnaleźć wśród niektórych obrońców eu-

tanazji, zob. choćby w J. Finnis, Economics, justice and the value of life, dz. cyt., s. 345n.
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życie zostają wprost podporządkowane zachowaniu czyjejś własno-
ści. Warto zauważyć, że perspektywa, w której celem ostatecznym jest: 
czy to m o j e  k o r z y s t a n i e  z  d o b r a  r ó ż n y c h  r z e c z y  i  o s ó b 
(interes własny), czy to wprost bogactwo, które jest dobrem instrumen-
talnym – ukierunkowuje nas wyłącznie na dobra instrumentalne 
i czyni nas niewrażliwymi na dobra same w sobie. Jak poucza Ary-
stoteles, a za nim Akwinata, stosunek do dóbr użytecznych jest rady-
kalnie odmienny od stosunku do dóbr szlachetnych; w odniesieniu 
do tych pierwszych niepodobna mianowicie pytać o i c h  d o b r o  (np. 
dobro wina), a tylko: co w tym jest d o b r e g o  d l a  m n i e .  W tym 
sensie ukierunkowanie na dobra użyteczne wymusza w pewien sposób 
perspektywę egoistyczną. Ogólnie więc biorąc, rozumność praktycz-
na – tak długo, jak długo przyjmujemy taką strategię – jest nieosią-
galna, lub raczej: w jaskrawy sposób naruszana22.

Jeśli zatem tam, gdzie rachunek posnerowski przybiera charak-
ter ogólnej strategii podejmowania decyzji moralnych, tam też mamy 
do czynienia z charakterem określonym przez pewne wady moralne 
(w którym trwale kierujemy się rozumem w sensie (2) ), to możemy 
zapytać dokładniej, jakie to wady.

Zasadniczo perspektywa, w której stawiamy samych siebie w cha-
rakterze tych, dla których inne rzeczy i osoby mają charakter instru-
mentalny, jest znamienna dla egoizmu. Akwinata zaś mówiłby tu 
o pysze, superbia, albo nieuporządkowanej miłości własnej, inordina-
tus amor sui23. Tego rodzaju wada powoduje, że ktoś wywyższa siebie 
samego, traktując siebie jako kogoś, komu wszystkie inne dobra mają 
służyć. Może ona natomiast, jak wskazuje Tomasz, posługiwać się 
i dawać asumpt do rozwoju innych wad moralnych: w szczególności 
przeciwstawiających się przede wszystkim sprawiedliwości, w tym 
również takich, w których na sposób (2) daje się pierwszeństwo emo-
cji pożądania. W pierwszym rzędzie należy do nich chciwość24.

Jak zauważa Akwinata, istnieją wady moralne, takie jak rozwią-
złość, które blokują całkowicie rozumowanie praktyczne. Natomiast 
wady ukierunkowane na zysk i pieniądze mobilizują je. Mobilizacja 
ta pochodzi jednak z nieumiarkowanego pożądania czegoś z myślą 

22   Et.nik., 1155b27–31; Ethic., 8.2.7–8.
23   STh, I–II 77.4co., 84.2 arg. 3 i ad 3; De malo, 8.2co.
24   Zob. STh, II–II 59.1co., 2co., 118.3co., 157.1co., 158.
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wyłącznie o sobie (o swojej grupie itd.), przez co stajemy się niewraż-
liwi na dobra same w sobie, na godność osoby, własność i krzywdę, 
oraz skłonni do traktowania wszystkiego instrumentalnie wzglę-
dem pokrętnie rozumianej pomyślności własnej. Gdy zatem źró-
dłem mobilizacji jest chciwość, nasze rozumowania praktyczne 
naznaczone są trwałą zwyrodniałością, tak że (tak jak w wypadku 

„dobrego” złodzieja): im bardziej skuteczne są nasze rozumowania 
w osiąganiu korzyści dla nas samych, tym większa jest nasza niera-
cjonalność25.

III

Powodzenie wspólnoty politycznej również nie może być mierzone 
techniką kalkulacji zysków i strat. Miarą tego powodzenia są zupeł-
nie odmienne standardy – pozwalające mianowicie na opracowanie 
systemu zrównoważonego gospodarowania, w którym szanuje się 
rzeczywiste dobro osób ludzkich, propagując sprawiedliwość i uczci-
wość, zarówno w dystrybucji dóbr i dostępności do zasobów, jak i w wy-
równywaniu krzywd. Tylko w ten sposób prawo może rzeczywiście 
ogarniać i chronić interesy przyszłych pokoleń, co w ramach ekono-
micznej analizy prawa jest nie do pomyślenia26.

Kierowanie się kosztami i zyskami samo w sobie nie musi być nie-
racjonalne, powinno jednak spełniać pewne warunki. Otóż racjonalna 
gospodarka, życie społeczne i polityka muszą być ukierunkowane 
na rzeczywiste dobro ludzkie i dobro wspólne, a nie na zaspokajanie 
nienasyconych żądz. Rozumne zaś dobro ludzkie zakłada zachowanie 
podstawowych wymagań sprawiedliwości. Przede wszystkim: (I) po-
wstrzymania się od tych rodzajów decyzji i działań, które kłócą się 
(są niespójne) z pełnym szacunku traktowaniem innych osób, a także 
(II) powstrzymania się od powodowania i akceptowania (nie mówiąc 
o zamierzaniu) niesprawiedliwych konsekwencji, nawet jeśli są tylko 
efektami ubocznymi naszego rozmyślnego działania. Wymagania te, 
jak uczy Finnis za Akwinatą, wypływają z pierwszych zasad rozumu 

25   Tamże, 55.5 ad 2, 55.8co. i ad 1 – według Akwinaty do tego rodzaju zwyrodnia-
łości rozumu praktycznego należą wady, pozwalające skutecznie osiągać zamierzo-
ny – ale niegodziwy – cel, m.in. przebiegłość (astutia).

26   Zob. J. Finnis, Allocating risks and suffering: some hidden traps, dz. cyt., s. 349–351.
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praktycznego, czyli z prawa naturalnego – a ściślej z tego podstawo-
wego dobra i zadania ludzkiego, którym jest życie we wspólnocie27.

Dopiero myślenie praktyczne (zwłaszcza to poruszające się na 
gruncie polityki i prawa) oparte na tych wymaganiach może określić 
właściwe miejsce dla bogactwa w życiu wspólnoty, docenić funkcję 
zarządzania ekonomicznego dla rodzin i gospodarstw domowych 
oraz odróżnić te działania na gruncie gospodarki, które są dobre, 
od wewnętrznie złych (lichwa), racjonalne (podatek) od nieracjonal-
nych28. Tylko rozum biegły w rozpoznawaniu takich różnic może 
ustanawiać prawo obejmujące zarówno sprawiedliwą dystrybucję 
dóbr i dostępność do zasobów, jak i wyrównywanie krzywd oraz 
zabezpieczanie członków wspólnoty między innymi przed rozmyśl-
nymi krzywdami ze strony innych osób. Trzeba sobie uświadomić, 
że właśnie to ostatnie, a nie przyznawanie uprawnień i alokacja dóbr 
w perspektywie przyszłej maksymalizacji bogactwa, jak postulu-
ją Posner i jego koledzy, jest ściśle biorąc funkcją rządów i prawa 
oraz podstawą ich racjonalności. Należy zatem odwołać się przede 
wszystkim do sprawiedliwości wyrównującej (commutative justice)29.

Dopiero takie prawo i takie rządy zdolne są ukierunkowywać 
wszystkich członków wspólnoty tak, by chronić ich przed chciwo-
ścią – zarówno z własnej, jak i z czyjejś strony.
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Witold M. Nowak

Chciwość w imaginarium  
dawnym i współczesnym

Celem rozważań jest ukazanie pozycji chciwości w imaginarium 
społecznym dawnego i współczesnego Zachodu oraz filozoficzno-histo-
ryczna analiza chciwości jako jednej z najsilniejszych motywacji 
ludzkich działań. Posługuję się tutaj używanym przez Charlesa Tay-
lora i Benedicta Andersona pojęciem imaginarium1. Uważam, że jest 
ono pojemniejsze od pojęcia światopoglądu (niem. Weltanschauung, 
ang. worldview)2. To ostatnie obejmuje bowiem jedynie uświadomione 
i często wyrażone explicite idee i treści, podczas gdy pojęcie imaginarium 
sięga głębiej – nie tylko do treści jawnych, ale i do uświadamianych 
jedynie częściowo, zakładanych implicite. Ujawnia je hermeneutyka 
kultury.

Chciwość daje się wyodrębnić i analizować jako jedna z podsta-
wowych motywacji ludzkich działań. W aspekcie psychologicznym 
można ją postrzegać jako wadę czyjegoś charakteru, która utrudnia 
komuś relacje z innymi, a także kontakt z samym sobą. Przez wieki 
w rozważaniach moralnych chciwość uznawano za cechę negatyw-
ną. Było tak zasadniczo w starożytności grecko-rzymskiej i średnio-
wieczu3. Od renesansu sytuacja uległa zróżnicowaniu, pojawili się 

1   Zob. Ch. Taylor, Modern social imaginaries, Durham–London 2004, zwł. s. 23–30; 
B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nac-
jonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997.

2   T. Naugle, Worldview: the history of a concept, Grand Rapids MI 2002, s. 15n.
3   Zob. np. V. Bourke, Historia etyki, tłum. A. Białek, Toruń 1994, s. 13–110.
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autorzy i nurty myślowe, które dały aprobatywną wykładnię chciwo-
ści, upatrując w niej czynnika rozwoju cywilizacyjnego.

Chciwość w imaginarium starożytnym
Choć trudno odmówić Grekom poczucia tragiczności życia, to 

jednak silne jest u nich – zwłaszcza w eudajmonizmie teleologicz-
nym Arystotelesa – skupienie na ludzkiej entelechii i wszystkim, co 
jej sprzyja. W porównaniu z chrześcijańską cywilizacją wieków śred-
nich uderza ich skupienie na cnotach jako doskonałościach ludzkiego 
charakteru i umysłu. Wady są rozpatrywane dopiero jako ich rewers, 
coś, czego należy unikać. Pojęcia grzechu w sensie chrześcijańskim 
tu nie ma, choć występuje podobne do niego pod pewnymi wzglę-
dami pojęcie amartia, oznaczające zbłądzenie, chybienie celu. Istoty 
ludzkie, choć śmiertelne (ephemeroi), mogą według Greków uzyskać 
w życiu wysoki stopień człowieczej doskonałości. Nie ma w etyce 
greckiej ani w myśleniu potocznym mowy o dogłębnym zepsuciu 
natury ludzkiej i o perwersyjnej skłonności naszej woli ku złu4. Jeśli 
sięgnąć na przykład do Teofrasta i jego słynnych i wpływowych Cha-
rakterów, portretujących trzydzieści najbardziej typowych wad ludz-
kich – gdzie chciwość zostaje określona dość trywialnie jako „żądza 
brudnego zysku” – to zauważymy, że po zdefiniowaniu każdej wady 
autor charakteryzuje ją za pomocą przykładów i anegdot, które mie-
wają żartobliwe lub nawet ciepłe zabarwienie5.

Chciwość jako wada stoi w sprzeczności z fundamentalnym zale-
ceniem etyki i kultury greckiej – postulatem umiaru we wszystkim: 
meden agan – znaj miarę, metron ariston – miara najlepsza. W światopo-
glądzie Greków pierwszym zbłądzeniem jest hybris, pycha, która rodzi 
się z powodzenia życiowego. Sofokles twierdzi w Edypie królu, że zwią-
zany z owym powodzeniem przebieg ludzkiego upadku jest następu-
jący: pomyślność (olbos) skutkuje przesytem (koros), ten zaś prowadzi do 
pychy (hybris), która rodzi zaślepienie (ate)6. Ponadto w greckim ujęciu 

4   Przejmująco zwrócił na to uwagę J. Patočka, porównując grecką i chrześcijań-
ską koncepcję człowieka. Zob. tenże, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, tłum. A. Czcibor-

-Piotrowski, E. Szczepańska, J. Zychowicz, Warszawa 1998, s. 91–92.
5   Teofrast, Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze, t. 1, tłum. D. Gromska 

i J. Schnayder, Warszawa 1963, s. 287.
6   Zob. T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, t. 1, Warszawa 1959, s. 426–434.
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ludzkich zbłądzeń zaraz za pychą, będącą „grzechem” (amartia), nastę-
puje pleonexia, czyli właśnie chciwość, nienasyconość.

Godna uwagi w tym względzie jest ponadto starożytna ascety-
ka filozoficzna, zwłaszcza platońska i stoicka. Szkoły te wymagały, aby 
filozof był nie tylko głosicielem teorii, ale także jej żywym exemplum, 
aby dawał przykład innym7. Jedną ze wskazówek i jednym z wymo-
gów życia filozoficznego było zalecenie prostoty i odrzucenia majątku. 
Widzimy je u pitagorejczyków, w szkole-ogrodzie Epikura i w jego 
antycywilizacyjnym nastawieniu, a w skrajnej formie – przypomina-
jącej późniejszy monastycyzm wczesnochrześcijański – u cyników, 
zwłaszcza u Diogenesa z Synopy8. Pouczające w tym względzie są 
sytuacje niedotrzymania wymogu życia skromnego: wielu filozofów 
i nie-filozofów kpiło z Seneki, który, głosząc stoicyzm, cieszył się za-
razem sporym majątkiem, który uzyskał jako dworzanin cesarza Ne-
rona. W przeciwieństwie do Seneki, surowo stoicki żywot prowadził 

– bardzo również za to szanowany – Epiktet, a także Marek Aureliusz, 
który nawet jako cesarz odrzucał wszelkie formy zbytku, nie mówiąc 
o luksusie9. Nie trzeba dodawać, że jakiekolwiek przejawy chciwości 

– w tym także chciwość wobec wiedzy – traktowane były jako zaprze-
czenie życia autentycznie filozoficznego.

Chrześcijaństwo
Chrześcijaństwo wczesnośredniowieczne zradykalizowało swą 

postawę wobec świata widzialnego. Właściwy wczesnemu średnio-
wieczu klimat contemptus mundi nakazywał traktować rzeczy mate-
rialne jako bezpowrotnie przemijające, a ciało jako gorszy element 
człowieka i znak jego ułomności10.

7   Zob. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000, 
s. 223–279.

8  Diogenes mówił: „Bogowie dali ludziom życie proste, a dopiero sami ludzie 
zatracili tę łatwość życia pożądając pachnideł, placków na miodzie i tym podobnych 
rzeczy”. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. K. Leśniak, War-
szawa 1974, s. 67.

9   Charakterystyczny w tym względzie jest fragment o „umiłowaniu łoża pro-
stego okrytego skórą i tego wszystkiego, co zaleca helleński sposób życia”. Marek Au-
reliusz, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1988, s. 4.

10   Zob. P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we 
wczesnym średniowieczu, tłum. I. Kania, Bydgoszcz 2007, s. 447–465.
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Wczesne średniowiecze skupiło się na grzechu. Lista siedmiu grze-
chów głównych pojawiła się po raz pierwszy u Jana Klimaka w IV wie-
ku. W VII wieku listę siedmiu peccata capitalia uporządkował papież 
Grzegorz Wielki, dzieląc je na pięć grzechów ducha (pycha, gniew, za-
zdrość, przesadny smutek, chciwość) i dwa grzechy ciała (obżarstwo, 
nieczystość). Katalog gregoriański miał mnemotechniczną formułę 
SIIAAGL, będącą skrótem pierwszych liter łacińskich nazw siedmiu 
grzechów. Wykorzystał go Dante w Boskiej komedii. W katalogu tym 
chciwość (avaritia) umieszczono wysoko, na trzecim miejscu, tuż po 
pysze i zazdrości. Jednak w XIII wieku Henryk z Ostii przedstawił – 
za cenę pomieszania grzechów ducha i ciała – przydatniejszą formułę 
mnemotechniczną SALIGIA. Była ona rzadko przyjmowana w średnio-
wieczu, a upowszechnili ją dopiero jezuici w okresie potrydenckim. 
W tej drugiej klasyfikacji grzech chciwości usytuowano niżej w hierar-
chii, bo dopiero na czwartym miejscu, również po gniewie11.

Chociaż powyższe klasyfikacje, a także sama lista grzechów głów-
nych – zwanych też śmiertelnymi – nie mają bezpośredniego oparcia 
w Biblii, stanowiły przez wieki rodzaj okularów, przez które chrześci-
janin spoglądał na siebie i świat. Należy je zatem traktować jako rodzaj 
kategorii umysłowej, bez uwzględnienia której nie zrozumiemy ani 
dawnej mentalności, ani ikonografii.

W kulturze średniowiecza występowała także silna tendencja 
do klasyfikowania grzechów w przyporządkowaniu do warstw spo-
łecznych. Grzech chciwości przypisywano nierzadko klerowi. Nale-
ży przy tym podkreślić, że tradycja ascetyki chrześcijańskiej i życia 
monastycznego na tę właśnie skłonność człowieka do nieumiarko-
wania w pragnieniu dóbr odpowiedziała wymogiem ślubu ubóstwa 
u adeptów życia duchowego.

Próba analizy systematycznej
Teofrast, jak wspomniano, zdefiniował chciwość jako „żądzę brud-

nego zysku”12. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy tu do 

11   Zob. J. Walkusz, Grzech, [w:] Encyklopedia katolicka, pod red. J. Walkusza, t. 6, 
Lublin 1993, kol. 259–281. Zob. J. K. Goliński, Peccata capitalia. Ze staropolskich dziejów 
motywu, „Pamiętnik Literacki” XCIII (2002) z. 3, s. 69–86.

12   Teofrast, Pisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze, t. 1, dz. cyt., s. 287.
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czynienia z wadą banalną, pozbawioną jakiejkolwiek głębi – w prze-
ciwieństwie na przykład do pychy czy gnuśności, które stały się 
przedmiotem bogatej literatury teologiczno-filozoficznej13. Chciwiec 
to istota nienasycona, która nie zna miary w swych pragnieniach 
i wciąż pragnie więcej niż ma. Friedrich Nietzsche określił tkwiącą 
u źródeł chciwości motywację jako Mehrundmehrvollhaben, pragnienie 
posiadania więcej i więcej; motywacja ta ma sens zbliżony do greckiej 
pleonexia, nienasyconości.

Posłuchajmy języka polskiego. W Słowniku Samuela Bogumiła Lin-
dego „chciwość” to „chcenie silniejsze czego, chęć, chuć, żądza”14. Jej nie-
nasycony charakter potwierdzają przysłowia, np. „Chciwość pożąda 
wprzód potrzeby, potem wygody, na koniec zbytku” oraz „Chciwość 
im więcej ma, tym więcej jeszcze chce”. Dawna polszczyzna odnosiła 
chciwość nie tylko do pożądania dóbr materialnych i pieniędzy, ale 
i do realizacji potrzeb cielesnych, zwłaszcza seksualnych: „chciwość 
cielesna” u Sienkiewicza to tyle, co lubieżność, jurność. Odnoszono ją 
także do władzy, mówiąc o „chciwości panowania” i „chciwości krwi”. 
Człowiek chciwy zaś, „chciwiec” to ktoś „niepohamowanie czego 
pragnący”15.

Chciwość (avaritia) była w katalogu gregoriańskim klasyfikowa-
na jako grzech ducha, nie ciała. Jest to postawa wewnętrzna wobec 
rzeczy. Chciwość jest pożądliwością (cupiditas) dóbr. U św. Augustyna 
jest to pożądliwość oka, to zaś jest ściśle związane z sercem, czyli 
wnętrzem człowieka. Podobnie jak pokrewne jej (choć pozbawione 
rozmachu) skąpstwo, chciwość określić można mianem „wesołego 
daru Boga”. Jej natura jest paradoksalna: wiedzie człowieka do gro-
madzenia dóbr w nadmiarze zbędnym wobec potrzeb życia, a nawet 
wobec możliwości ich użycia.

Zauważmy, że u podstaw chciwości można dostrzec miłość do 
świata, amor mundi. Chciwość – niczym kolekcjonerstwo, owa chci-
wość znawców, a nawet niczym historyzm w ogóle – to łakomstwo 
na świat, pożądliwość jego dóbr. U swego fundamentu ma apro-

13   Zob. M. T. Zdrenka, O gnuśności. Studium lenistwa i jego konsekwencji, Toruń 
2012; Cz. Miłosz, Saligia, [w:] tenże, Eseje, tłum. M. Zaleski, Warszawa 2000, s. 365–392; 
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia, tłum. A. Kryczyńska, Kra-
ków 2009.

14   Chciwość, [w:] S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1994, s. 237.
15   Tamże, s. 237.
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batywne „tak” dla istnienia. Tym samym chciwość sytuuje się na 
antypodach gnuśności, acedii, której fundament wyraża przecież 
rozczarowanie światem i życiem oraz pogardę dla nich, contemptus 
mundi16. Nawet przy takim ujęciu negatywnie uderza jednak kwan-
tytatywny charakter chciwego łakomstwa, czyli występujący czę-
sto brak jakościowych rozróżnień wśród tego, co chciwiec zagarnia. 
Chciwy sybarytyzm jest w tym aspekcie przeciwieństwem epiku-
rejskiego hedonizmu. Ten ostatni był ascetyczny i minimalistyczny, 
stawiał na przyjemność jedną i to negatywną lub hierarchizował 
przyjemności pozytywne. Sybaryta natomiast zajmuje postawę 
kwantytatywną: liczy się dla niego ilość, a nie jakość przyjemności 
cielesnych.

Byłoby jednak naiwnością sądzić, że chciwy głód przedmiotów 
i wrażeń cechuje osoby silne, aprobatywnie nastawione do świata 
i swoich pragnień. Zdaje się, że często jest wprost przeciwnie – to wła-
śnie jednostki o słabych i płytkich osobowościach, nie znajdujące opar-
cia i bogactwa w sobie, kierują się intensywnie i kompulsywnie „na 
zewnątrz”, aby tam znaleźć oparcie i moc. Gromadzenie przedmiotów, 
a być może także wrażeń, jest kompensacją ubóstwa wewnętrznego. 
Jedna jeszcze rzecz jest tu istotna. Jeśli zgodzimy się, że istnieje wie-
lość ludzkich charakterów, to znaczy, że ludzie pragną różnych rzeczy 
w życiu – jedni zaszczytów, inni ryzyka, inni jeszcze majątku – chci-
wość wydaje się cechą wyróżniającą posesywny typ charakteru. To 
typ człowieka, który znajduje szczęście w posiadaniu17.

Dodajmy, że zasadne wydaje się mówienie o chciwości, gdy w grę 
wchodzą dobra duchowe. Już od starożytności ambiwalentnie trak-
towano głód wiedzy i książek, tę swoistą chciwość ludzi poznania. 
Niektórzy kpili z Pliniusza Starszego, który kazał sobie czytać tek-
sty przez cały dzień18. W średniowieczu kwestię postawiono bardziej 
jednoznacznie, potępiając curiositas, czyli niepohamowaną i nieukie-
runkowaną ciekawość. Wielu autorów zalecało na jej miejsce studia 
sapiencjalne i pobożnościowe, nakierowane jedynie na to, co niezbęd-

16   J. Domański, Z dawnych rozważań o marności świata i nędzy człowieka, Warsza-
wa 1997, s. 15–22.

17   Zob. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1990, s. 333.
18   Przypomina o tym i sam ironizuje z takiej postawy A. Schopenhauer w O uczo-

ności i uczonych, tłum. G. Sowiński, „Znak” 1992 nr 6 (445), s. 54–55.
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ne do zbawienia. Ten sposób myślenia powrócił w XVI wieku w pe-
dagogice Jana Amosa Komenskiego19.

Chciwość łączy się z innymi wadami. Grecy wskazywali na jej 
związek z pychą, a Jean Jacques Rousseau opisał jej związki z zazdrością. 
Chciwiec pragnie mieć to, co często mają już inni, niekiedy pragnie ode-
brać innym to, co posiadają. Gdy jest to niemożliwe, intencja chciwca 
może przybrać wektor negatywny, obrócić się w niszczącą zawiść (invi-
dia). Zawistny chciwiec pragnie wtedy, aby ci, którzy coś posiadają, utra-
cili swe dobro. I rzecz jasna, jest także skłonny do resentymentu: gdy 
nie może osiągnąć tego, czego pragnie, obniża wartość rzeczy pożądanej.

Nowożytność
W kulturze nowożytnej obserwujemy najpierw istotne novum 

w podejściu do chciwości. Polega ono na potraktowaniu tego, co do-
tychczas uznawano za grzech i wadę, jako czynnika rozwoju cywi-
lizacyjnego. Zmiana ta daje się dostrzec w renesansowych Włoszech, 
gdzie upowszechnia się filozofia sukcesu, a promują ją traktaty pod 
tytułami Pochwała chciwości20. Alasdair MacIntyre pisze:

gdybyśmy mieli sklasyfikować Wenecję w kategoriach Ary-
stotelesowskiej Polityki, musiałaby ona być jedną z owych 
oligarchii handlowych, których Arystoteles był surowym 
krytykiem. Ważną i cenną cechą charakteru obywateli oligar-
chii handlowych w ogóle, a zwłaszcza Wenecji, jest chciwość. 
Wenecjanie cenili ten jej rodzaj, który był kształtowany przez 
śmiałość i łagodzony przez roztropność, lecz nie przez roztrop-
ność w rozumieniu phronesis czy przez średniowieczną pruden-
tia, ale przez roztropność w nowoczesnym sensie, przez sku-
pioną na sobie troskę o własny interes, która chroni jednostkę 
przed nieszczęściami wywołanymi przez zbyt nieposkromio-
nego ducha. Lecz chciwość tak niezbędną dla pomyślnego roz-
woju kapitalistycznego, można znaleźć w Arystotelesowskim 

19   J. A. Komenský, Mowa o książkach, czyli o sprawnym posługiwaniu się tym najprzed-
niejszym narzędziem kształcenia umysłów, tłum. I. Lichońska, Warszawa 1957, s. 47n.

20   Zob. G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, tłum. M. Kempny 
i K. Romaniszyn, Warszawa 1985, s. 580–581. Sam Sumner odżegnywał się od omawia-
nych poglądów, deklarując, że „Filozofia cnoty jest jedyną filozofią sukcesu” (s. 589).
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schemacie cnót jedynie jako pleonexia, Mehrundmehrvollhaben, 
jak tłumaczy to Nietzsche, jako występek niesprawiedliwości21.

Wspominane tytuły dzieł oddają nowe postawy w społeczeństwie, 
zwłaszcza włoskim, i dlatego Jacob Burckhardt, charakteryzując ary-
stokrację tej epoki, za trzy główne pobudki jej postępowania uznał 
chciwość, ambicję i zmysłowość22.

Wszystkie powyższe zjawiska występują w ramach nowożytne-
go skupienia na świecie i jego transformacji oraz oparciu tej trans-
formacji na potężniejącej naukotechnice. Mówiąc słowami Hannah 
Arendt, dla nowożytności charakterystyczny jest wybór vita activa 
i zapomnienie o vita contemplativa23.

Ważne są tu także inne czynniki. Jak to ujął Patočka, założyciel-
ska dla Europy platońska troska o duszę, o jej „być”, uległa załama-
niu w określonym momencie historycznym – w XVI wieku. Wraz 
z zamorską ekspansją Europy, różną od dotychczasowego odpierania 
konkurentów, troska o „być” ustępuje miejsca zabieganiu o „mieć”. 
Uruchamia się wola panowania nad światem zewnętrznym. Jej wy-
razisty program sformułuje następnie Francis Bacon, a w programie 
tym ludzka wiedza i poznanie wiedzione dotąd przez troskę nakie-
rowują się na skuteczność i moc:

wiedza ma nas zaprowadzić z powrotem do raju, raju wy-
nalazków i możliwości przeobrażania i urządzania świata 
zgodnie z naszymi potrzebami, przy czym potrzeby te nie 
są w żadnym stopniu wyznaczone i ograniczone24.

Konsekwencją takiej transformacji celu wiedzy jest rozbicie Eu-
ropy: pierwszeństwo „mieć” przed „być” niweluje dotychczasową eu-
ropejską jedność i uniwersalność.

Świat zostaje potraktowany jako zasób. Ziemia i jej bogactwa 
naturalne eksploatowane są wyłącznie przez wzgląd na zysk. Eks-

21   A. MacIntyre, Różne rozumienia arystotelizmu. Arystoteles przeciw niektórym ary-
stotelikom renesansowym, przeł. P. Machura, [w:] tenże, Etyka i polityka, red. A. Chmie-
lewski, Warszawa 2009, s. 67.

22   Zob. J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, tłum. M. Kleczowska, War-
szawa 1965, s. 240–242. Uznanie chciwości za społecznie pożyteczną („greed is good”) 
pojawi się później, w ramach rozbudowanej koncepcji, u Adama Smitha.

23   H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 269n.
24   J. Patočka, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, dz. cyt., s. 114.
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ploatacja ta ma u źródła chciwość i narasta bez ograniczeń. Relacja 
człowiek–przyroda ukierunkowana zostaje przy tym na zysk szybki, 
krótkoterminowy, to zaś prowadzi często do – by przywołać okre-
ślenie Taylora – „ekologicznego partactwa”, czyli nienaprawialnych 
szkód w środowisku. Postawa tego rodzaju rodzi pytanie o odpowie-
dzialność za przyszłe pokolenia25. Kwestia dotyczy m.in. tego, w ja-
kim stanie pokolenie żyjące pozostawi ziemię tym, które nadejdą po 
nim. Ruchy ekologiczne, np. Greenpeace, usiłują chronić środowisko 
naturalne i, budząc świadomość społeczną, zapobiec katastrofie.

W kulturze nowożytnej obserwujemy też ważny nurt reakcyjny na 
jej dominujące tendencje. Jest to nurt antycywilizacyjny, chęć powrotu 
do łączności z naturą. Bazuje on na przekonaniu o wyższości stanu na-
turalnego i alienującym charakterze cywilizacji. Jego zarodki możemy 
znaleźć już u Tacyta w Germanii, gdzie zdegenerowanym Rzymianom 
przeciwstawia on zdrowych Germanów, a także u cyników z ich po-
wrotem do życia naturalnego i u Epikura. Nowożytnym eksponentem 
tego nurtu jest Rousseau. Stan cywilizowany oznacza dla niego naro-
dziny pragnienia posiadania i łączącej się z nim natychmiast chciwości. 
Posiadanie dóbr nie łączy, lecz dzieli ludzi: pragniemy dóbr w celach 
rywalizacyjnych. Poglądy te powróciły w refleksji Henry’ego Davida 
Thoreau, który w Walden. Życie w lesie (1854) wyłożył swą ocenę życia 
miejskiego jako pogoni za złudą, która skutkuje rozpaczą. Książka stała 
się potem rodzajem Biblii dla amerykańskich hippisów w ich próbie od-
zyskania utraconego kontaktu z naturą. Pośród nowszych autorów my-
ślących w podobny sposób znajdujemy Emila Ciorana, który w Historii 
i utopii daje apoteozę stanu naturalnego jako wolnego od pragnień26.

Pożądanie rzeczy, pożądanie wrażeń, 
pożądanie pożądania

W zsekularyzowanej kulturze pojęcie grzechu – należące do kontek-
stu teologii – straciło na znaczeniu. Zastąpiło je pojęcie wady charakteru. 
Chciwość traktowana jest zatem właśnie tak. Pomimo negatywnych ko-

25   Zob. Ch. Taylor, Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Kraków 2002, s. 12; zob. 
też T. Mulgan, Future people. A moderate consequentialist account of our obligations to future 
generations, Oxford 2006.

26   E. M. Cioran, Historia i utopia, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 1997, s. 79n.
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notacji, jakie ze sobą niesie, chciwość naszej natury jest tym, na co liczą 
producenci i reklamodawcy współczesnych dóbr.

Reklama budzi pożądanie przedmiotów. Wraz z ich notorycznym 
pokazywaniem w telewizji, Internecie i na billboardach dokonuje się – 
jak to określił Jean Baudrillard – wzrost mocy przedmiotów. Wizeru-
nek przedmiotu staje się symulakrum i to symulakrum pożądanym: 
może to być drogi samochód, zegarek, ale także stosunkowo niedro-
ga para dobrze zaprojektowanych sportowych butów.

W społeczeństwie konsumpcyjnym formuje się nowy rodzaj toż-
samości – tożsamość konsumeryjna. Jest ona skupiona wokół ma-
rek i związana z ich kultem. Jej formowanie rozpoczyna się często na 
wczesnych etapach życia. Niepokojąca jest rosnąca świadomość marek 
u dzieci27. Są one poddane silnej presji reklamy, a tę przenoszą z kolei 
na swych rodziców, nakłaniając ich do kupowania pożądanych przez 
nie przedmiotów. Ich posiadanie lub nieposiadanie wyznacza nie tyl-
ko poziom satysfakcji dzieci – będącą z reguły satysfakcją efemerycz-
ną – ale także ich pozycję w grupie rówieśniczej i swoisty prestiż.

Zygmunt Bauman zwrócił z kolei uwagę na jeszcze jeden aspekt 
współczesnego stosunku do dóbr. Jego zdaniem nastawienie obywa-
teli jest wciąż nastawieniem konsumpcyjnym, zmianie uległy jednak 
obiekty konsumpcji28. Bynajmniej nie są już nimi materialne, dotykal-
ne przedmioty. Obiekty uległy dematerializacji – teraz pożądane sta-
ły się wrażenia, zaś dawną chciwość rzeczy zastąpiła żądza nowych 
wrażeń. A ponieważ niewiele przedsięwzięć ludzkich potrafi dostar-
czyć tylu doznań, ile daje podróżowanie, to właśnie turystyka oraz 
podróże stały się czołowymi obszarami współczesnej konsumpcji29.

Stanem upragnionym w społeczeństwie konsumpcji staje się sam 
stan pożądania. Podmiot pożądający to podmiot w ciągłej ekscytacji, 
podmiot, który poszukuje, nabywa, odrzuca i pożąda dalej. Stan po-
zbawienia gorączkowej ekscytacji uznany zostaje za moment przerwy 

27   Zdaniem niektórych to, co posiada wciąż Zachód, a czego nie ma reszta świata, 
to rozpoznawalne marki. Do kultu marek odniosła się N. Klein w No logo (tłum. H. Pu-
stuła, Izabelin 2004), choć wytykano jej brak ukazania alternatyw dla krytykowanego 
systemu kapitalizmu wielkich marek.

28   Zob. Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tłum. J. Łaszcz, 
Gdańsk 2007, s. 61.

29   Zob. W. M. Nowak, Podróżowanie i turystyka masowa w społeczeństwach ponowo-
czesnych, [w:] Podróże w Karpatach dawniej i dziś, red. S. Sroka, Kraków 2009, s. 174–186.
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lub odpoczynku przed dalszym konsumowaniem. Zresztą, z pewno-
ścią możemy też zauważyć u współczesnych chciwość na odpoczynek 
i na czas wolny.

Nadzieję w scharakteryzowanej sytuacji dostrzec można w dają-
cej się ostatnio zauważyć zmianie postaw. Obywateli rozwiniętych 
krajów Zachodu cechować zaczyna dziś mentalność, która określana 
bywa mianem postmaterialistycznej. Jest to mentalność, w której oby-
watele nakierowani są nie na przedmioty materialne i ich posiada-
nie, a ponadto niekoniecznie na chciwą konsumpcję wrażeń, ale – co 
umożliwił niewątpliwie wysoki standard życia w tych krajach i znu-
żenie dobrami materialnymi – na wartości ponadmaterialne: zaufanie 
społeczne, solidarność, tolerancję, empatię30.
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Jan Poleszczuk

Chciwość i racjonalność  
zachowań społecznych

Adam Smith, twórca klasycznej teorii ekonomii rynkowej, był 
również autorem Teorii uczuć moralnych (1759) – dzieła ukazującego 
emocjonalny i moralny sens motywacji działań (nie tylko ekono-
micznych), wykraczający poza schemat homo economicus. Naturalne 
skądinąd pragnienie posiadania większej ilości użytecznych dóbr 
nie poddane regulacji moralnej z łatwością może się przerodzić 
w c h c i wo ś ć : nienasyconą, eskalującą zachłanność, pazerność, żądzę, 
nad którą jednostka może stracić kontrolę i która – na dłuższą metę – 
może doprowadzić do irracjonalnych konsekwencji, podejmowania 
niezwykle ryzykownych działań, pogoni za niecodzienną okazją, 
do łatwowierności, do nierealistycznego optymizmu, przeceniania 
swego szczęścia, kompetencji oraz niedoceniania kompetencji decy-
zyjnych partnerów interakcji. Nierealistyczny obraz własnej oso-
by koreluje ze zniekształceniami percepcji sytuacji społecznych 
i osób. Chciwość ma również swoją pasywną stronę – nadmierną 
ostrożność, skąpstwo, strach przed stratą, lęk przed pogorszeniem 
położenia, niepowodzeniem. Chciwość i lęk – z perspektywy status 
quo – reprezentują dwa powiązane motywy: nadzieję na sukces i po-
prawę położenia (dążenie) oraz lęk przed porażką i pogorszeniem 
położenia (unikanie). Wydaje się, że mamy do czynienia z dość pa-
radoksalnym splotem emocji: z jednej strony chciwość zachęca nas 
do kupowania ryzykownych losów na loterii, z drugiej – lęk przed 
ryzykiem zmusza do ostrożności i wykupywania polis ubezpiecze-
niowych. Nie są to emocje groźne, gdy pozostają w granicach racjo-
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nalnej (społecznie akceptowalnej) normy. Jednak gdy skłonność do 
ryzyka staje się h a z a r d e m , a lęk – paraliżującą f o b i ą , zaczynają 
się problemy w funkcjonowaniu społecznym. Tracimy refleksyjną 
zdolność kontroli emocji, to one zaczynają kontrolować nasze dzia-
łania i stajemy się nieprzewidywalni lub całkowicie podatni na stra-
tegiczne manipulacje.

Wydaje się jednak, że to nie w sferze motywacji działań (psy-
chologii) tkwi istota problemu chciwości i lęku jako sentymentów 
moralnych1. Jeśli społeczeństwo jest systemem względnie trwałego 
zróżnicowania szans dostępu do bogactw (oraz władzy i szacunku 
społecznego), to patrząc z perspektywy „biednych” na dystrybucję 
bogactwa (oraz innych szans życiowych) w społeczeństwie możemy 
zauważyć, że nie ma nic złego w ich ostrożnym dysponowaniu rzad-
kimi zasobami oraz tym, że są gotowi skorzystać z nadarzających się 
okazji, aby zwiększyć stan posiadania, zmniejszyć stan deprywacji 
lub względnego upośledzenia. Biedni nie są „z natury” skąpi i chciwi. 
Ostrze krytyki moralnej kryjącej się za chciwością i skąpstwem skie-
rowane jest przeciw tym, którzy nie są skłonni „dzielić się sukcesem” 
lub pragną mieć więcej ponad to, co jest potrzebne do (godziwego) 
życia.

Chciwość (skąpstwo) jako kategoria moralna jest związana z reguła-
mi organizacji życia społecznego. Widać to wyraźnie, gdy przyjrzymy 
się h o j n o ś c i , szczodrości – sentymentom moralnym przeciwnym 
chciwości i skąpstwu. Nie oczekujemy tych przymiotów od biednych. 
Jednak również te „sentymenty” mogą prowadzić do zachowań nie-
racjonalnych, znanych nie tylko w społeczeństwach prymitywnych 
w formie potlaczu, tradycji „zastaw się, a postaw się”, ostentacyj-
nej konsumpcji, pozerstwa. Nie ma niczego złego w tym, że chcemy 

1   Przez sentymenty (uczucia) moralne można rozumieć pozytywne, wartościo-
we, godne szacunku stany emotywno-kognitywne, związane z takimi wartościami 
jak współczucie, empatia, miłość, szacunek, duma. Z drugiej strony przeżywamy uczu-
cia, które wartościujemy negatywnie ze względu na konsekwencje społeczne, na to, 
że mogą wyrządzać innym krzywdę (gniew, złość, zazdrość, pogarda). Trudno jest tak 
zakwalifikować ważne stany regulatywne, takie jak wstyd, poczucie winy. Kategorii 
sentymentów moralnych nie używam do opisu stanów psychicznych ani do redukcji 
etyki do psychologii. Sentymenty moralne traktuję jako strategie działania i dla nich 
zasadniczym odniesieniem jest to, jakie mają konsekwencje społeczne (dobre lub złe) 
oraz jaką pełnią funkcję w regulacji interakcji społecznych. 
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„pokazać się z dobrej strony”, ale gdy ostentacja wymknie się spod 
kontroli i zacznie eskalować ponad nasze możliwości, aby wzbudzić 
w innych z a z d r o ś ć  i zawiść, relacje społeczne szybko staną się źró-
dłem dyskomfortu. W sumie nie ma niczego złego w tym, by mieć 
więcej, być ostrożnym i chcieć pokazać się z dobrej strony. Problem 
zaczyna się, gdy pragnienia te przekraczają społecznie i kulturowo 
akceptowalną miarę. Problem teorii społecznej (w tym filozofii i ety-
ki) polega natomiast na tym, co definiuje ową m i a r ę  i jak tego typu 
miara (norma) stabilizuje się w społeczeństwie, stając się trwałym wy-
miarem zróżnicowania indywidualnych charakterów, postaw, ocen 
zachowania.

Sentymenty moralne a struktura społeczna
Struktura społeczna to podstawowy kontekst wszelkich rozwa-

żań socjologicznych. Żyjemy w zróżnicowanych i hierarchicznie zło-
żonych społeczeństwach, choć na przestrzeni czasu historycznego 
zmieniały się zasady i skala tych zjawisk. Większość „sentymentów 
moralnych” można rozpatrywać jako pewnego rodzaju ewolucyjnie 
wykształcone strategie adaptacyjne do struktury społecznej. To one – 
jako normy społeczne oraz charakterystyki podmiotów działających 
w złożonych układach interakcyjnych – miały i mają decydujący 
wpływ na to, jakie są szanse na zdobycie i utrzymanie w strukturze 
społecznej wysokiej pozycji, czy cieszymy się zaufaniem, czy inni 
będą zachowywali się wobec nas lojalnie, jaka będzie nasza reputacja 
w grupie. Sentymenty moralne nie są dziś w naukach społecznych 
(socjologii, ekonomii, psychologii) przedmiotem badań teoretycznych. 
Zostały zredukowane do indywidualnych postaw lub emocji, które 
pełnią podrzędną funkcję w wyjaśnianiu zachowań indywidualnych. 
Sentymenty moralne (np. godność, duma, pokora, próżność, chciwość, 
szczodrość, skąpstwo itd.) występują w dyskursie pedagogicznym. 
Posługiwanie się tymi kategoriami w dyskursie teoretycznym jest 
archaizmem, publicystyką moralistyczną. Wydaje się jednak, że po-
wrót do kontekstu struktury społecznej pozwala spojrzeć na feno-
men chciwości oraz inne sentymenty moralne jako istotne regulatory 
form życia społecznego. Nasuwają się trzy zasadnicze pytania: (1) jak 
można ująć ów fenomen w kontekście współczesności, (2) jak jest 
on powiązany z innymi sentymentami moralnymi, (3) jak odnosi 
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się on do pojęcia „racjonalności” zachowań (decyzji) nie tylko w sfe-
rze ekonomicznej, ale również społecznej i kulturowej, gdy chci-
wość dotyczy udziału w dobrach niematerialnych (autorytet, sława, 
wiedza). Fenomenologia sentymentów moralnych została już dość 
trafnie rozpoznana przez klasyczną i nowożytną filozofię moralną. 
Czy i w jakim sensie nowoczesny i racjonalny – przynajmniej w za-
łożeniach – porządek społeczny przejął i zmodyfikował ich typologię 
i funkcje?

Struktura społeczna – w ujęciu współczesnej socjologii – stano-
wi złożony układ (względnie) stabilnych relacji między jednostkami 
i grupami społecznymi, ale przede wszystkim to mechanizm dys-
trybucji dóbr rzadkich (tym samym cennych nie tylko ze względu 
na swą wartość użytkową, ale właśnie z uwagi na rzadkość, na to, 
że ktoś je ma, podczas gdy inni nie mają do nich dostępu). Strukturę 
społeczną opisuje się przez wymiary zróżnicowania, które – w for-
mie dynamicznej – definiuje się współcześnie w formie kapitałów: 
(1) kapitału k u l t u r o w e g o  (zróżnicowanie pod względem dystry-
bucji zdolności poznawczych, kompetencji kulturowych, zdolno-
ści posługiwania się językiem, wiedzą, symbolami), stanowiącego 
podstawę szacunku społecznego (prestiżu, respektu); (2) kapitału 
s p o ł e c z n e g o  (zróżnicowanie w dostępie do władzy, podejmowa-
nia decyzji, zdolności rozkazywania i sankcjonowania); (3) kapitału 
e k o n o m i c z n e g o  (zróżnicowanie dystrybucji własności, bogactwa 
i szans zarobkowych). Ten wprowadzony przez Maxa Webera trój-
wymiarowy opis zróżnicowania położenia społecznego pozwala 
zdefiniować hierarchię pozycji społecznych – wymiary mogą być 
skorelowane w różnym stopniu, tworząc mniej lub bardziej wyraź-
ną i rozpiętą drabinę społeczną. Silny stopień skorelowania i duże 
możliwości wzajemnej konwersji kapitałów tworzyć mogą różne 
struktury społeczne: od tych względnie rozproszonych (otwartych) 
po struktury spolaryzowane, w których na jednym krańcu drabiny 
znajdują się pozycje elit społecznych (elit bogactwa, władzy i pre-
stiżu), na drugim zaś – osoby biedne, podporządkowane, zmargi-
nalizowane)2.

2   Kompetentny i bogaty przegląd problematyki socjologicznej związanej z po-
jęciem struktury społecznej można znaleźć w książce H. Domańskiego. Zob. tenże, Struk-
tura społeczna, Warszawa 2004. 
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Z perspektywy historycznej socjologowie wyróżniają dwa typy 
społeczeństw: t r a d y c y j n e  i n o wo c z e s n e . Z niewielką przesadą 
można powiedzieć, że ewolucyjna historia kształtowania się senty-
mentów moralnych przebiegała w społeczeństwie tradycyjnym. Ma 
to szczególne znaczenie w odniesieniu do chciwości, w opisie której 
z reguły akcentuje się, że jest to nieumiarkowane dążenie do bogac-
twa, niczym nieograniczone pożądanie dóbr (również symbolicznych). 
Kategoria chciwości zakłada więc istnienie pewnego rodzaju s p o -
ł e c z n e j  m i a r y  tego, co jest dozwolone, dostępne, co jest godziwą 
miarą. Innymi słowy tradycyjny model społeczeństwa dawał moż-
liwość stabilizacji społecznej pewnych wzorców dystrybucji dóbr 
rzadkich. Działo się tak z uwagi na szczególne cechy mechanizmów 
integracyjnych w tego typu społeczeństwach. W tradycyjnej wspól-
nocie społecznej procesy komunikacji związane z funkcjonalnym wy-
miarem integracji mają kilka charakterystycznych cech:

(1) Większość interakcji społecznych ma charakter bezpośredni 
(„twarzą w twarz”). Wymiana informacyjna wiąże się bezpośrednio 
z praktycznymi problemami życia indywidualnego i zbiorowego, ma 
s k o n w e n c j o n a l i z o w a n y  charakter i jest dostępna obserwacji 
wszystkich członków wspólnoty; każdy może monitorować wkła-
dy i zasługi jednostek oraz dystrybucję społecznie cenionych war-
tości;

(2) Procesy informacyjne dotyczące istotnych dla jednostki spraw 
mają c h a r a k t e r  p u b l i c z n y. Życie społeczne toczy się na „wido-
ku publicznym”. Mówiąc z pewną przesadą: każdy o każdym wie 
wszystko. Zachowania łamiące konwencje społeczne (normy) mają małe 
szanse na pozostanie w „sferze prywatnej”. Plotka i ostracyzm spo-
łeczny stanowią efektywne narzędzia kontroli społecznej;

(3) Nie tylko komunikaty werbalne, ale całe z a c h o w a n i e  j e d -
n o s t k i  j est elementem systemu informacyjnego: mimika, gestyku-
lacja („język ciała”), ubiór oraz inne systemy ornamentyki stanowią 
ważny element informacyjny, określający status społeczny jednostki, 
jej społeczną tożsamość, przynależność do różnych funkcjonalnych 
grup, konfiguracji społecznych;

(4) Wspólnota komunikacyjna wymusza na jednostkach silny konfor-
mizm społeczny. Wszelkie przejawy dewiacji podlegają różnorodnym 
formom sankcjonowania. Nie mogą siłą rzeczy być upublicznione, 
pozostają w rozproszeniu. W znacznej mierze zachowania społeczne 
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jednostki są regulowane przez systemy „emocji moralnych” (wstyd, 
honor, poczucie dumy);

(5) Komunikacja społeczna (skonwencjonalizowana, konteksto-
wa, nie anonimowa) przebiega w ramach określonych przez wyraźną 
i podzielaną przez członków wspólnoty s t r u k t u r ę  s p o ł e c z n y c h 
s t a t u s ó w.  Struktura społeczna ma mniej lub bardziej wyraźną 
strukturę h i e r a r c h i c z n ą .  Jej naruszenie pociąga za sobą sankcje 
społeczne i jest tolerowane jedynie w odniesieniu do tych, którym 
na stałe przypisana zostaje rola „głupka”, „szaleńca”, „dziecka” lub 
dowolna inna kategoria stygmatyzująca i marginalizująca jednostkę. 
Hierarchia statusów ma w dużej mierze charakter dziedziczny.

W tradycyjnym modelu integracji społecznej sentymenty moral-
ne (w tym szczególnie chciwość) stanowią fenomeny dające się dość 
jednoznacznie identyfikować i sankcjonować z uwagi na to, że mają 
one bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wspólnoty. Mogą być 
przedmiotem refleksji i dyskursu publicznego. Względnie słabe roz-
warstwienie społeczne (zróżnicowanie pozycji w hierarchii statusów) 
sprawia, że normy egalitarnej dystrybucji dóbr rzadkich, solidarność 
społeczna w warunkach zdarzeń kryzysowych i losowych wymusza 
na jednostkach ograniczenia indywidualnych interesów i podporząd-
kowania ich interesom grupowym (rodowym, klanowym, plemien-
nym, wspólnotowym). W hierarchii społecznej nie występuje istotnie 
zauważalna mobilność, przynależność statusowa jest swoistą wiedzą 
wspólną3, wiedzą odnoszącą się do reguł określających sprawiedli-
wą dystrybucję dóbr rzadkich i legitymizującą status quo. Efektywne 
mechanizmy kooperacji i kontroli społecznej zapewniają wspólnocie 
tradycyjnej odpowiedni poziom integracji poprzez znaczące ograni-
czenie indywidualnej konkurencyjności w dążeniu do partycypacji 
w dobrach rzadkich. Jest rzeczą zrozumiałą, że chciwość i skąpstwo 
w warunkach ograniczonego dostępu do dóbr rozumie się raczej jako 
postawę hedonistycznego, natychmiastowego użycia bogactw (ava-
ritia), wykorzystanie nadarzających się rzadkich szans konsumpcyj-
nych i trudności w opanowaniu pragnień (impulsywność).

3   Pojęcie wiedzy wspólnej (common knowledge) wydaje się intuicyjnie uchwytne. 
Jest to jednak pojęcie niezwykle złożone teoretycznie i znaczące dla teorii społecznej. 
Por. I. Anuszewska, Sondaże – zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowa-
nie wiedzy wspólnej, Warszawa 2010. 
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Sytuacja jednostki oraz jej miejsce w strukturze społecznej ulegają 
zmianie wraz z narodzeniem się nowoczesnego typu społeczeństwa. 
Rynkowa organizacja pracy społecznej wprowadza nie tylko efek-
tywny mechanizm wytwarzania bogactwa, ale przede wszystkim 
reorganizuje mechanizmy jego dystrybucji, wprowadza nowe zasady 
konstytucji kapitałów ekonomicznych, społecznych i kulturowych, 
sposób ich wzajemnego skorelowania i konwersji. Nowoczesny porzą-
dek społeczny to znacząca reorganizacja struktury społecznej i mecha-
nizmów integracyjnych. W przeciwieństwie do ładu tradycyjnego:

(1) Większość interakcji społecznych ma charakter zapośredniczony 
instytucjonalnie. Wymiana informacyjna w interakcjach społecznych 
przestaje być dostępna obserwacji wszystkich członków wspólnoty; 
nie wszyscy mogą monitorować wkłady i zasługi jednostek oraz dys-
trybucję społecznie cenionych wartości;

(2) Procesy informacyjne związane z podejmowaniem decyzji 
w istotnych dla jednostki sytuacjach mają charakter prywatny. Życie 
społeczne – poza wyjątkowymi sytuacjami kryzysowymi lub przypad-
kami osób funkcjonujących w sferze medialnej kultury i polityki – nie 
toczy się na „widoku publicznym”. Zachowania łamiące konwencje 
społeczne (normy) mają duże szanse na pozostanie w „sferze pry-
watnej”;

(3) Nie całe zachowanie jednostki jest elementem systemu informa-
cyjnego, znaczenie mają jedynie jego aspekty związane z pełnionymi 
rolami w społecznym podziale pracy. Status jednostki, jej społeczna 
tożsamość, przynależność do różnych funkcjonalnych grup jest sygna-
lizowana sytuacyjnie;

(4) Wspólnota komunikacyjna nie wymusza na jednostkach kon-
formizmu, przeciwnie – daje ogromny zakres autonomii w granicach 
prawa. W znacznej mierze zachowania społeczne jednostki nie są re-
gulowane przez systemy „emocji moralnych” (wstyd, honor, poczu-
cie dumy), ale przez formalne normy prawne;

(5) Struktura społeczna nie ma wyraźnej formy hierarchicznej. 
Komunikacja społeczna nie przebiega w ramach określonych przez 
wyraźną i podzielaną przez członków wspólnoty strukturę społecz-
nych statusów. Każdy jest w stanie znaleźć krąg, w którym narusza-
nie norm moralnych nie musi pociągać za sobą sankcji społecznych. 
Tradycyjne role wyrażające piętno dewiacji uznane są za stygma-
tyzujące i zostają wykluczone z dyskursu publicznego. Hierarchia 
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statusów (położenie w przestrzeni zróżnicowań społecznych) traci 
w dużej mierze charakter dziedziczny. Liczą się własne osiągnięcia. 
Społeczeństwo „równych szans” i „indywidualnych zasług” staje się 
ideałem kulturowym (politycznym).

Pierwszą konsekwencją modernizacji jest jednak pojawianie się 
na dużą skalę znaczącego rozwarstwienia społecznego. Hierarchia 
statusów wydłużyła się wertykalnie. Na drabinie społecznej mię-
dzy skrajnymi „szczeblami b i e d y ” i „szczeblami l u k s u s u” poja-
wił się złożony układ szczebli pośrednich. Zależności oraz granice 
między nimi stały się mniej oczywiste i mniej nieprzenikliwe. Przed 
jednostką zajmującą określoną pozycję społeczną pojawiła się szan-
sa na indywidualny sukces, ale również ryzyko porażki i degradacji. 
Reguły dystrybucji dóbr rzadkich nie są konstytuowane konsensu-
alnie i przestały być przedmiotem wiedzy wspólnej. Konkurencja 
przyjęła charakter indywidualny, choć w pierwszej fazie moderniza-
cji wydawało się, że dychotomiczny model klasowy Marksa dobrze 
opisuje strukturalne napięcie nowego ładu społecznego.

Reorganizacja sentymentów moralnych
Nowy ład społeczny powiązał z pojęciem struktury (hierarchicz-

nej) drugi istotny fenomen współczesności – m o b i l n o ś ć  społecz-
ną. W tradycyjnym społeczeństwie wyraźna struktura hierarchiczna 
sprawiała, że problem mobilności (w górę lub w dół hierarchii) był 
zjawiskiem jednostkowym i dawał się dość wyraźnie związać z in-
dywidualnymi charakterystykami podmiotów (cnotami, talentami, 
ambicjami i przywarami). W nowoczesnym społeczeństwie „otwar-
tych szans” samo pojęcie hierarchii społecznej staje się nieostre. 
W percepcji jednostki jest to konsekwencją niepewności (nietrwałości) 
własnej pozycji. Problematyczna staje się tożsamość jednostki (kim 
jestem?), identyfikacja z rolami społecznymi (co mam robić?), pozycja 
względem innych (czy jesteśmy równi?). Reorganizacji ulega system 
sentymentów moralnych – dochodzi do jego psychologizacji i indy-
widualizacji. Przestaje być systemem reguł społecznej integracji, staje 
się zaś emocjonalnym napędem indywidualnych pragnień i dążeń 
zorientowanych ma maksymalizację satysfakcji. Ujmując rzecz w naj-
większym (modelowym) skrócie – w nowoczesnym typie społeczeń-
stwa jednostki, niezależnie od pozycji w hierarchii społecznej, starają 
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się monitorować lokalną dystrybucję kapitałów (ekonomicznych, spo-
łecznych i kulturowych) wyznaczających relacje równości położenia 
statusowego. Z jednej strony starają się monitorować styl konsumpcji 
innych i naśladować obowiązujące wzorce (keeping up with the Joneses), 
z drugiej strony sami usiłują wzbudzić zazdrość ostentacyjną kon-
sumpcją. Tego typu postawy związane z naśladownictwem i zazdro-
ścią stanowią dość stare adaptacje do utrzymania pozycji w grupie 
statusowej. Paradoksalnie dążenie do utrzymania równości położenia 
w hierarchii społecznej prowadzi do większej agresywności, związa-
nej z potrzebą ciągłego wzajemnego monitorowania stanu posiadania, 
dokonywania porównań oraz z wiarą w korelację między wysiłkiem 
a sukcesem. W konsekwencji ci, którzy ponoszą porażki, sami są so-
bie winni (leniwi) i nie mogą liczyć na współczucie.

Nowy wymiar organizacji sentymentów w nowoczesnym społe-
czeństwie nadaje perspektywa mobilności – szansa na awans społeczny, 
pragnienie polepszenia pozycji społecznej. Nienasycona zachłanność 
w pożądaniu i gromadzeniu dóbr rzadkich (nie tylko materialnych, 
również społecznych – sieci kontaktów, i symbolicznych) staje się stra-
tegią mającą zapewnić poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Ruch 

„w górę hierarchii” wiąże się z ryzykiem porażki i degradacji społecz-
nej. Chciwość i lęk stają się dwiema stronami tego samego procesu, 
symbolizowanego i legitymizowanego kulturowo przez pojęcia am-
bicji i aspiracji lub ostrożności i rozsądku. W przeciwieństwie do ładu 
tradycyjnego w nowoczesnym typie integracji same relacje społeczne 
stają się źródłem n i e p e w n o ś c i . W fenomenologii negatywnych sen-
tymentów moralnych podkreśla się ich destrukcyjny wpływ na empa-
tię społeczną, związany z nieliczeniem się z potrzebami (interesami) 
innych, okrucieństwem, pogardą, bezwzględnością i skłonnościami 
do cynicznego manipulowania. W tym systemie ostrej konkurencji 
indywidualnej zorientowanej na realizację indywidualnych interesów 
nikt nie jest godny zaufania, nie można liczyć na niczyją lojalność. Po-
dejrzliwość i ostrożność w efekcie podnoszą k o s z t y  t r a n s a k c y j -
n e  – zanim podejmiemy z kimś kooperację musimy mieć gwarancję, 
że nie wykorzysta on nas dla własnej korzyści. Trudno jednoznacznie 
rozstrzygnąć, co jest tu przyczyną postawy (mojej nieufności wobec 
rzeczywistych zachowań innych), a co usprawiedliwieniem skłon-
ności do wykorzystania sytuacji dla własnych korzyści. Innymi sło-
wy zwiększający się zakres niezależności staje się podstawą dążenia 
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do własnych korzyści oraz zwiększenia się postaw rywalizacyjnych 
w strukturze społecznej.

Wydaje się, że sentymenty moralne tracą we współczesnym świecie 
funkcję regulacyjną poza kontekstem interakcji prywatnych. Utraciły 
swój walor „moralny”, zachowując „sentymentalną” stronę emocjonalną 
motywacji do działania. W teorii ekonomii uzyskują nawet racjonaliza-
cję teoretyczną. Wydaje się, że racjonalny podmiot procesów rynkowych 
zainteresowany jest wyłącznie podnoszeniem poziomu konsumpcji 
(maksymalizacji korzyści i minimalizacji kosztów). To dążenie staje się 
podstawą decyzji skrajnie ryzykownych, szczególnie w okresach dłuż-
szej prosperity, gdy zmniejsza się poziom lęku przed porażką i unikania 
decyzji ryzykownych (np. zaciągania kredytów). Pojawia się nadmierna 
pewność siebie – zbytnie zaufanie do własnych kompetencji, wiarygod-
ności posiadanej wiedzy, przecenianie zdolności wpływania na stany 
świata (iluzja kontroli) i zwykłe myślenie życzeniowe4.

Adaptacje do niepewności w strukturze społecznej
Struktura społeczna w nowoczesnym typie ładu społecznego stała 

się podstawowym źródłem niepewności, z którą muszą sobie radzić 
jednostki. W złożonych układach dynamicznych przewidywanie 
przyszłości, określanie szans na sukces lub ryzyka porażki, długoter-
minowe planowanie w perspektywie cyklu życiowego, tworzenie 
stabilnych układów kooperacyjnych – stają się procesami kosztowny-
mi. Podstawowym dobrem jest informacja – dowolny system sym-
bolicznych komunikatów redukujących niepewność i pozwalających 
racjonalnie podejmować decyzje. Informacja nigdy nie jest pełna i do-
skonała, stąd i racjonalne decyzje mogą okazać się z perspektywy 
czasu nieefektywne. Wydaje się, że można wyróżnić cztery wymiary 
adaptacji do sytuacji niepewności, w ramach których kształtuje się 
współczesna konfiguracja „sentymentów moralnych”.

(1) Pe r s p e k t y w a  c z a s o w a . W klasycznym modelu racjonalno-
ści wartościowanie przyszłych stanów rzeczy związane jest z modelem 
decydenta – inwestora, który wyrzeka się bieżącej konsumpcji w imię 
osiągnięcia większej w przyszłości. Aby jednak tego dokonać, musi 

4   A. Szyszka, Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt” 40 (2009) 
nr 4, s. 5–30.
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mieć możliwość i chęć czekania. Zgoła odmienny stosunek do przy-
szłości ma decydent – konsument, który zainteresowany jest maksy-
malizacją bieżącego strumienia użyteczności. Znacznie rozszerzający 
się zakres wyborów, możliwości tworzenia własnych indywidualnych 

„planów konsumpcyjnych” prowadzi do paradoksu: więcej opcji wybo-
ru, więcej niepewności, więcej ryzyka i odpowiedzialności – w efekcie 
końcowym mniejsza satysfakcja5. Hiperboliczne dyskontowanie przy-
szłości6 staje się głównym mechanizmem zawężenia horyzontu cza-
sowego, skupienia na teraźniejszości, na tym, co osiągalne z dnia na 
dzień. Niecierpliwość i zawężenie czasowe sprawiają, że chciwość i za-
chłanność zaczynają przypominać tradycyjną avaritię (hedonistyczną 
i natychmiastową konsumpcję). Przyszłość wiąże się z lękiem przed 
utratą szans, gdyż świat społeczny jest nie tylko źródłem niepewności, 
ale zachodzące w nim procesy wydają się w coraz większym stopniu 
nieodwracalne. Żądza posiadania dóbr rzadkich (chciwość) staje się 
strategią (iluzorycznej) kontroli, redukującej lęk przed przyszłością. 
Sekularyzacja życia publicznego i prywatnego (Weberowskie „odcza-
rowanie świata”) podważa legitymizację tradycyjnych (np. religijnych) 
rytuałów organizacji sentymentów moralnych. Dyskontowanie czasu 
leży również u podstaw problemów z efektywną samokontrolą7. Bo-
gata oferta dóbr sprawia, że trudno oprzeć się pokusom, wyrzec się 
czegoś dziś w imię otrzymania czegoś później. Niepewność związana 
z konsekwencjami podejmowanych decyzji prowadzi do osłabienia 
motywacyjnych struktur intencjonalnych. Wydaje się, że rozpoznana 
w epoce klasycznej akrasia staje się współcześnie dominującym do-
świadczeniem decydentów (w sferze prywatnej i publicznej)8.

(2) I n d y w i d u a l i z m . Niewątpliwie jedną z podstawowych war-
tości związanych z nowoczesnym ładem społecznym jest autonomia 
indywidualna. To właśnie odwołując się do niej uzasadnia się indywidu-
alne prawo jednostki do wyboru przynależności grupowej, tożsamo-
ści kulturowej, orientacji seksualnej, stylu życia. Innymi słowy, zakres 

5   Zob. B. Schwartz, The paradox of choice: why more is less, New York 2004. 
6   Zob. G. Loewenstein, D. Read, R. F. Baumeister, Time and decision: economic and 

psychological perspectives on intertemporal choice, New York 2003.
7   Zob. H. Rachlin, The science of self-control, Cambridge 2000. 
8   Zob. R. Holton, Intention and weakness of will, „The Journal of Philosophy” 96 (1999) 

nr 5, s. 241–262. Y. J. Zheng, Akrasia, picoeconomics, and a rational reconstruction of judg-
ment formation in dynamic choice, „Philosophical Studies” 104 (2001) nr 3, s. 227–251.



70 Jan Poleszczuk

kontroli społecznej zostaje ograniczony. Dążenie do autonomii pro-
wadzi do przemian typów więzi społecznej9. Jednakże to „wyzwole-
nie” spod kontroli tradycyjnych wspólnot prowadzi do wytworzenia 
się „destrukcyjnej wspólnoty” (destructive gemeinschaft)10, w której nar-
cyzm i hedonizm w poszukiwaniu osobistych gratyfikacji prowadzą 
do ignorowania emocji i interesów innych osób i dają jedynie złud-
ny pozór więzi, bliskości, zaufania. Choć diagnoza Richarda Senetta 
dotyczy „ery przedinternetowej”, pojawienie się sieci nie zmienia jej 
trafności. Można ją wzmocnić, wskazując na kilka istotnych korela-
tów. Atrakcyjność społeczna staje się funkcją wartości, które możemy 
wymienić na „rynku interakcji społecznych”. Możemy wówczas liczyć 
na spore grono „przyjaciół na dobrą pogodę”, ale w sytuacji kryzysu, 
zagrożenia, samotności musimy (możemy) już liczyć tylko na siebie. 
Nierealistyczna ocena własnej wartości, kompetencji, wiedzy, wpły-
wu na wydarzenia pozwala na podejmowanie ryzykownych działań 
motywowanych chciwością, pragnieniem polepszenia sytuacji, wy-
korzystania nadarzającej się okazji, poszukiwaniem bezpieczeństwa; 
ale w sytuacji porażki – chętnie przyjmujemy postawę roszczeniową, 
oczekujemy pomocy, wsparcia, współczucia. Sukcesy są wynikiem 
naszych indywidualnych zasług: talentów i wysiłków. Winę za po-
rażki skłonni jesteśmy zrzucić na ograniczenia systemowe, wrogie 
i nieuczciwe działania konkurentów naruszających reguły gry, pech, 

„zły los” i przypadek. Chciwość i lęk stają się źródłami „kultury hipo-
kryzji”, w której wiarą w korelację wysiłek–sukces motywujemy rosz-
czenia do nagród za własne sukcesy (nie musimy być nikomu za nic 
wdzięczni) i odmowę pomocy innym, gdy im się nie powiedzie, gdy 
podjęli nierozsądne decyzje („volenti non fit iniuria”). Zgoła inaczej 
widzimy świat, gdy porażka jest naszym udziałem.

(3) I n s t y t u c j e . Decyzje indywidualne i interakcje społeczne, two-
rząc procesualny wymiar struktury społecznej, przebiegają w ramach 
instytucjonalnych ograniczeń (norm, reguł gry, organizacji formalnych). 
Polityka i instytucje państwa stają się w nowoczesnym typie społe-
czeństwa podstawowym mechanizmem kontroli dystrybucji zasobów 
rzadkich. Mechanizmy rynkowe, efektywne w tworzeniu strumienia 

9   Zob. M. Marody, A. Giza, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecz-
nej, Warszawa 2004. 

10   Zob. R. Sennnett, The fall of public man, New York 1977. 
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dóbr, nie zapewniają takiej ich dystrybucji zgodnie z preferencjami mo-
ralnymi. Efektywność rynku może współistnieć ze społeczną nędzą, 
nierównościami, niesprawiedliwością. Efektywność państwa również 
jednak ma swoje ograniczenia (także ekonomiczne). Musi ono usta-
nowić kontrolę nad zasobami wartości społecznie pożądanych, okre-
ślić w debacie publicznej system reguł dystrybucji i normy (miary) 
partycypacji, ustanowić wreszcie grupę dysponentów (strażników, 
gate-keeperów), którzy nadzorują efektywność systemu. Każdy system 
(moralnej) regulacji dostępu do dóbr rzadkich tworzy sfery narażone na 
działania korupcyjne. Ci, którym odmawia się na mocy regulacji praw-
nej dostępu do dóbr, których pożądają, nie będą biernie akceptowali 
tego stanu, podejmą próbę skorumpowania gate-keeperów (urzędni-
ków, lekarzy, polityków). Ci, którym należy się udział w świadczeniach, 
mogą być z kolei narażeni na oczekiwania nieformalnej gratyfikacji ze 
strony dysponentów. W konsekwencji nadmierna regulacja prowadzi 
do pojawienia się korupcji na skalę masową. „Gra z systemem” staje 
się swoistym hazardem motywowanym chciwością, gotowością do po-
dejmowania się działań nielegalnych oraz lękiem przed tym, że inni 
mogą w tej grze okazać się sprytniejsi.

(4) Z a u f a n i e  i  l o j a l n o ś ć . Społeczna kooperacja opierać się 
musi w dużej mierze na zaufaniu i lojalności względem partnerów. Są 
to najważniejsze formy kapitału społecznego11. Ludzie, którzy nie ufa-
ją innym i nie są skłonni do lojalności zwiększają koszty transakcyjne, 
zarówno w sensie materialnych środków ustanawiania gwarancji, jak 
i psychologicznej niepewności. Mimo wysokiego wartościowania przy-
należności do wspólnoty narodowej, religijnej i kulturowej, Polacy na 
co dzień wykazują się najniższym w Unii Europejskiej poziomem za-
ufania do innych12. Jest to jednak deklaracja w stosunku do innych (nie-
znajomych), z którymi nie wchodzimy w powtarzalne interakcje. Silny 
familiaryzm i podział swoi–obcy pozwala na rozdzielenie obszarów 
zaufania (bezpieczeństwa) do rodziny i kręgu znajomych i nieufności 

11   Zob. P. Sztompka, Zaufanie: fundament społeczeństwa, Kraków 2007., Zob. R. Har-
din, Zaufanie, przeł. A. Gruba, Warszawa 2009., Zob. P. Sztompka, Kulturowe impondera-
bilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, [w:] Imponderabilia wielkiej 
zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, War-
szawa–Kraków 1999, s. 265–282. 

12   Zob. Centrum Badania Opinii Społecznej, Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej 
a społeczeństwo obywatelskie. Komunikat z badań, CBOS 6-9/01, nr 3480, Warszawa 2007.
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(podejrzliwości) wobec tych, z którymi spotykamy się przypadkowo 
lub po raz pierwszy. Mówiąc z pewną przesadą: swoim wybacza się 
wiele, obcym – niczego. Odpowiedzialność, redystrybucja, szczodrość 
oraz inne pozytywne sentymenty moralne zostają zawężone do wą-
skiego kręgu osób, które znamy. Względem innych przyzwalamy na 
chciwość, wyniosłość, pogardę oraz inne negatywne sentymenty mo-
ralne. W konsekwencji sfera życia publicznego nasycona jest nieuf-
nością, podejrzliwością, zawziętością. Nie ma miejsca na kompromis. 
Zjawisko „amoralnego familiaryzmu” zostało dostrzeżone i opisane 
dość dawno13. Spojrzenie na nie w perspektywie organizacji struktu-
ry społecznej i moralnych sentymentów odsłania jednak również inny 
wymiar związany z tym, że struktura społeczna jest mechanizmem 
dystrybucji dostępu do dóbr rzadkich (kapitałów). Ci, którzy zajmują 
wyższe pozycje w hierarchii społecznej, są dla innych atrakcyjnymi 
modelami społecznymi, tworzą kręgi („swoich”), do których pragnie się 
wejść. Ci, którzy zajmują niższe pozycje, są dla innych zbiorowościami, 
których się unika („obcy”). Podziw dla wyżej stojących, pogarda dla 
tych z niższych szczebli (bieda jest hańbą, czymś wstydliwym). W życiu 
codziennym, w którym interakcje społeczne przebiegają w mniej lub 
bardziej zamkniętym i homogenicznym piętrze drabiny statusowej, nie 
mamy okazji do doznawania tak wyrazistych i silnych sentymentów, 
które są również uwarunkowanie siłą sytuacji konfliktowych. Wydaje 
się jednak, że mamy ogólną skłonność (inklinację) do patrzenia „w górę” 
drabiny społecznej, poszukując wzorców do naśladowania.

Patrząc na niższe piętra struktury społecznej, z którymi wiążą się 
deficyt zasobów (bieda), większa skala różnorodnych zagrożeń, więk-
szy zakres niepewności – spodziewamy się występowania ostrzejszej 
rywalizacji, większego skupienia na teraźniejszości, na zaspokajaniu 
bieżących potrzeb. Prezentowane w mediach i kulturze popularnej 
wzorce „dobrego życia”, dostatku (luksusu), kariery powinny wzmagać 
nastroje frustracji, deprywacji, poczucia niższej wartości i agresję wza-
jemną jednostek niemających większych szans na „mobilność w górę”. 
W związku z tym spodziewać by się należało większego natężenia 
negatywnych sentymentów moralnych, w tym szczególnie chciwości 
i nieufności. Schemat frustracja–agresja nie jest jednak teoretycznie 
trafny. Jeśli przyjmiemy, że niskie szczeble drabiny społecznej stanowią 

13   Zob. J. Tarkowski, Patroni i klienci, Warszawa 1994. 
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swoistą nieprzyjazną ekologię, to dobrą strategią adaptacyjną do tego 
typu warunków środowiskowych jest właśnie ścisła kooperacja, wza-
jemna pomoc (rodzina i przyjaciele), podejmowanie rozważnych decy-
zji licząc się z długoterminowymi następstwami, unikanie konfliktów 
z prawem, respektowanie norm moralnych i społecznych. Tylko współ-
działając jednostki mogą poradzić sobie z trudnościami życia. Nie ma 
miejsca na chciwość, egoizm, nieliczenie się z interesami (emocjami) 
innych członków wspólnoty. Tego typu sentymenty mają destrukcyjny 
wpływ na szanse życiowe jednostki. Wzajemność, zaufanie i lojalność 
stanowią efektywny mechanizm stabilizacji porządku społecznego.

Sytuacja zmienia się, gdy patrzymy na wyższe piętra struktury spo-
łecznej. To właśnie tutaj znaczenia nabiera indywidualna konkurencja, 
dążenie do osiągnięcia indywidualnego sukcesu. Więcej jest zasobów 
do zawłaszczenia, więcej okazji do podejmowania działań nielegal-
nych. Jednostki zajmujące wyższe pozycje mają większe umiejętności 
strategiczne, wiedzę (kapitał kulturowy), wsparcie w układach formal-
nych i nieformalnych (kapitał społeczny) oraz większe zasoby (kapitał 
ekonomiczny), których mogą użyć w realizacji swych indywidualnych 
planów życiowych. To właśnie takie jednostki skłonne są pozytywnie 
wartościować chciwość i próżność (pod maską ambicji) oraz odczuwają 
silniejszy lęk przed porażką i degradacją społeczną. Niepewna i niesta-
bilna pozycja w lokalnym środowisku sprawia, że są bardziej skłonni do 
ryzykownych zachowań nieetycznych (łamania norm, wyrachowania 
w relacjach z innymi, oszukiwania i manipulacji)14. Lęk przed porażką, 
utratą pozycji w środowisku (naukowym, artystycznym, biznesowym) 
może przerodzić się w skrajną postać syndromu HPD (histronic personali-
ty disorder) – charakteryzującego się pragnieniem bycia w centrum uwagi, 
płytkością zaangażowania emocjonalnego, nadmiernie impresywnym 
i pozbawionym szczegółów stylem wypowiedzi, samokreowaniem się 
(self-dramatization), podatnością na sugestie i wpływy innych, postrzega-
niem związków za bardziej intymne niż są one w rzeczywistości. Na 
dłuższą metę trudno oczekiwać trwałych i autentycznych relacji z in-
nymi opartych na zaufaniu i lojalności. Chciwość i lęk stają się silnymi 
sentymentami, nad którymi jednostka traci kontrolę.

14   Zob. P. K. Piff, D. M. Stancato, S. Cote, R. Mendoza-Denton, Higher social class 
predicts increased unethical behavior, „Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America” 13 (2012), s. 4086–4091.
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Kooperacja społeczna a sentymenty moralne
Struktura społeczna w postaci drabiny pozycji w hierarchii i pro-

cesów mobilności opisuje wynik – mniej lub bardziej ustabilizowa-
nych i zrytualizowanych – form interakcji społecznych. Stabilność 
porządku społecznego zależy w zasadniczej mierze od efektywności 
mechanizmów kontroli procesów interakcyjnych zarówno na pozio-
mie instytucjonalnym (efektywność działania instytucji monitoro-
wania i sankcjonowania zachowań naruszających ład normatywny), 
jak i na poziomie sentymentów moralnych (sumienie, wstyd, poczu-
cie sprawiedliwości, solidarności). Sentymenty moralne (pozytywne 
i negatywne) są w tych interakcjach istotnym wymiarem regulacji 
zachowań, motywacji wyboru działań (decyzji), wartościowania ich 
konsekwencji dla jednostki i dla innych osób wchodzących w skład 
grupy społecznej (rodziny, wspólnoty terytorialnej, kulturowej, orga-
nizacji politycznej itd.). Opis i modelowanie interakcji społecznych to 
jedne z podstawowych problemów teorii socjologicznej. Pojawienie 
się w XX wieku teorii gier – formalnego języka modelowania inte-
rakcji strategicznych – otworzyło przed socjologią (wcześniej przed 
ekonomią i biologią) nowe możliwości teoretyczne.

Przyjrzyjmy się prostemu modelowi interakcji społecznej (mode-
lowi minimalnemu). Bierze w niej udział przynajmniej dwóch gra-
czy (A i B)15. Ontologia graczy jest otwarta – mogą to być indywidua, 
ale również firmy, partie, państwa – dowolne układy złożone zdolne 
(w stopniu minimalnym) do reprezentowania w spójny sposób oto-
czenia zewnętrznego, przetwarzania informacji, podejmowania de-
cyzji i wcielania w życie planów działania. Zakładamy, że gracze są 
równi strategicznie – dysponują taką samą informacją i zdolnością jej 
przetwarzania. Znajdują się w sytuacji, w której muszą podjąć decy-
zję (dokonać wyboru działania): kooperować z partnerem (C), czy nie 
kooperować (D – defection). Gracze są niezależni, równi i wolni oraz 
racjonalni - każdy dąży do tego, aby w danej sytuacji interakcyjnej 
osiągnąć maksymalny poziom satysfakcji (korzyści, wypłat – ich natu-
ra jest nieokreślona – mogą to być dobra materialne, ale również sza-

15   Pojęć „gracz”, „indywiduum”, „agent”, „aktor” będę używał zamiennie. Zróż-
nicowanie znaczeniowe tych „etykiet” jest w dużej mierze konsekwencją odmien-
nych tradycji językowych, a nie realnych różnic teoretycznych.
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cunek, wyobrażenie o szczęściu oraz dowolne symboliczne systemy 
gratyfikacji). Każde z tych założeń modelu minimalnego można osła-
bić: graczy może być wielu, ich wiedza może być niepełna i niedo-
skonała, mogą dysponować odmiennymi jej zasobami (informacje 
strategiczne), mogą różnić się zdolnościami poznawczymi (oblicze-
niowymi), stopniem uzależnienia (sekwencyjność gry), liczeniem 
się z konsekwencjami dla innych (egoizm versus preferencje rozsze-
rzone, altruistyczne). Model minimalny nie jest więc doskonałym 
opisem rzeczywistości społecznej, lecz punktem wyjścia, modelem 
testowania naszych elementarnych intuicji i semantyki interakcji 
społecznej. Założenia modelu minimalnego zostały przedstawione 
syntetycznie na rysunku 1.

Rysunek 1. Gra strategiczna w postaci ogólnej i standaryzowanej

Jeśli obaj gracze wybiorą działanie kooperatywne C (fizyczną po-
stać tego działania określa sens gry), to otrzymają równą wypłatę R. 
Wypłata R jest tylko symbolem tego, jak gracze oceniają konsekwen-
cję sytuacji, gdy ze sobą kooperują. Jeśli gracz A wybierze zachowa-
nie D przeciw C, to otrzyma wypłatę T, zaś jego partner – wypłatę S 
(macierz wypłat jest symetryczna). Jeśli obaj zdecydują się nie podej-
mować kooperacji (D), to otrzymają wypłatę P. O ile natura graczy 
i natura wypłat są nieokreślone, to formalną strukturę gry (interakcji) 
określa relacja (uporządkowanie) wypłat. W tym sensie teoria gier 
oferuje formalny język modelowania typów interakcji niewymagają-
cy założeń o naturze graczy i wypłat (korzyści). Niezależnie od tego, 
jakie wartości przyjmują wypłaty T, R, P i S, można przedstawić ma-
cierz gry (interakcji) w postaci standaryzowanej, w*, przekształcając 
liniowo wypłaty w:

    
     

 
   

 
Innymi słowy wypłata za wzajemną kooperację (R – reward) 

przyjmuje wartość 1, zaś kara za wzajemną defekcję (P – punishment) 
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przyjmuje wartość 0. Wypłaty y oraz x, odpowiadające wypłatom T 
(temptation – pokusa defekcji w odpowiedzi na kooperację partnera) 
i S (sucker – frajerski los, ryzyko związane z wyborem kooperacji, 
gdy partner nie wykazuję skłonności do kooperacji), pozwalają zde-
finiować podstawowe (uniwersalne) typy dylematów interakcyj-
nych.

Klasyczny d y l e m a t  w i ę ź n i a  (PD – prisoner’s dilemma) jest 
strukturą interakcyjną spełniającą warunek T>R>P>S, alternatywnie: 
y>1 i x<0. Niezależnie od tego, co zrobi partner, gracz A osiągnie więcej 
zachowując się defektywne. Ale tak samo rozumuje gracz B. Wzajemna 
defekcja (D,D) jest rozwiązaniem w równowadze Nasha (nikt nie ma 
interesu, aby jednostronnie odstąpić od wybranego działania). Para-
doks polega na tym, że istnieje rozwiązanie lepsze dla obu (optymalne 
w sensie Pareto), czyli wzajemna kooperacja (C,C), ale wymaga ona 
współdziałania, skoordynowania, wzajemnego zaufania i samokon-
troli, aby gracz nie uległ pokusie polepszenia własnej pozycji kosztem 
partnera. Dylemat więźnia przedstawia interesujący (uniwersalny) 
model konfliktu: wzajemna kooperacja jest korzystna, ale istnieje po-
kusa, aby (chciwie) uzyskać więcej (y>1) lub obronić się (lęk) przed 
nieprzyjaznym zachowaniem partnera (x<0). W efekcie obaj gracze 
wpadają w pułapkę i uzyskują wypłatę 0 (równowaga Nasha). Stra-
tegia defektywna jest strategią dominującą i gracz racjonalny (z de-
finicji) nie wybiera strategii zdominowanej. Dylemat więźnia może 
być punktem wyjścia do modelowania wszelkich form wymiany spo-
łecznej.

Warunek y<1 i x<0 określa g r ę  k o o r d y n a c j i  (CD – coordina-
tion game, assurance game, stag hunt). Jeśli obaj gracze kooperują, to 
żaden nie ma interesu w tym, aby kooperację zerwać i podobnie – jeśli 
obaj nie kooperują, żaden nie ma interesu, aby się z tego stanu wy-
rwać. Jednak kooperacja może być zdominowana przez lęk, związany 
z przypadkowym błędem partnera, nieefektywnością komunikacji 
pozwalającej na skoordynowanie zachowania. Jeśli wypłata x ozna-
cza znaczną stratę, to jedynym działaniem racjonalnego gracza jest 
wybór defekcji.

Warunek y>1 i x>0 określa g r ę  r y w a l i z a c j i  (RG – rivarly game, 
chicken game, hawke-dowe game). Wzajemna kooperacja jest narażona 
na zerwanie uwarunkowane pożądaniem większej wypłaty (y>1), 
ale w sytuacji, gdy również partner jest nastawiony rywalizacyjnie, 
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gracz uzyska więcej ustępując, rezygnując z konfliktu (x>0). Pod-
stawowym problemem tej sytuacji interakcyjnej jest wiarygodność 
sygnałów agresji (gróźb), determinacji do konfrontacji: gracz musi 
umieć rozpoznać, z kim ma do czynienia (rozpoznać bluff ), ale rów-
nież musi się nauczyć efektywnie sygnalizować siłę i zdetermino-
wanie.

Wyróżnione typy gier (PD, CG i RG) opisują strukturalne typy 
prostych, symetrycznych sytuacji interakcyjnych. Sytuacja się zmie-
nia, gdy wprowadzimy możliwość powtarzania interakcji między 
graczami (repeated games). Wyróżnić wówczas można szeroką klasę 
g i e r  k o o p e r a c j i , którą definiują następujące warunki (tabela 1):

Tabela 1. Gry kooperacji (warunki strukturalne)

Wypłaty w formie ogólnej Wypłaty standaryzowane

[1] R > P 1 > 0

[2] 2R > T+S 2 > y+x

[3] T+S > 2P y+x > 0

Warunek [1] mówi, że wzajemna kooperacja (CC) jest korzystniejsza 
niż wzajemna defekcja (DD). Warunek [2] wymaga, aby wzajemna 
kooperacja była rozwiązaniem (uniwersalnie) lepszym niż powta-
rzalna interakcja polegająca na przemiennym działaniu defektyw-
nym (kooperacyjnym). Słowem – kooperujemy w każdej sytuacji, gdyż 
jest to lepsza (korzystniejsza) strategia niż schemat interakcyjny, gdy 
jest się „raz na wozie, raz pod wozem”, gdy „fortuna kołem się to-
czy”. Warunek [3] z kolei zakłada, że strategia naprzemiennej defekcji 
(kooperacji) jest lepsza niż sytuacja uniwersalnej defekcji (DD). Gry 
kooperacji mogą przyjmować formę PD (T>R>P>S), CG (R>T>P>S) 
i RG (T>R>S>P), ale nie każdy dylemat więźnia, gra rywalizacji i gry 
koordynacji są grami kooperacji.

Dylemat więźnia – ze względu na konflikt dwóch zasad: o p t y -
m a l n o ś c i  P a r e t o  i  r ó w n o w a g i  N a s h a  – stał się dylematem, 
któremu poświęcono najwięcej uwagi. Dylemat więźnia, spełniający 
warunki gry kooperacji [1–3], można przedstawić w postaci układu 
wypłat standaryzowanych dwóch graczy (rysunek 2).
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Rysunek 2. Dylemat więźnia jako gra kooperacji

Gracz I osiąga maksymalną wypłatę, gdy zachowa się defektyw-
nie względem kooperacji partnera (punkt DC). Musi jednak liczyć się 
z minimalną wypłatą, gdy zachodzi sytuacja odwrotna (CD). Cechą 
formalną układu wypłat jest wypukłość obszaru zakreślonego przez 
punkty reprezentujące wypłaty – innymi słowy linia łącząca skrajne 
sytuacje DC i CD leży wewnątrz pola. Reprezentuje ona skalę roz-
piętości między własną chciwością (DC) a lękiem przed chciwością 
partnera (CD). Stosunek 1/(y-x) można interpretować jako wskaźnik 

„odporności” (robustness) równowagi Nasha na działania zmierzające 
do ustanowienia i utrzymania kooperacji. Gdy chciwość i lęk przyj-
mują duże wartości, odporność również staje się duża. Wyjście dy-
lematu więźnia poza typ gry kooperacji wiąże się z koniecznością 
złamania jednego z pozostałych warunków ([2] lub [3]).

Rysunek 3. Dylemat więźnia poza granicami gier kooperacji
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Jeśli nie jest spełniony warunek [2], ale spełniony jest warunek [3], 
mamy grę typu CUG (cooperation under greed) – kooperację w warun-
kach silniej pokusy chciwości. Jeśli nie jest spełniony warunek [3], ale 
spełniony jest warunek [2], mamy grę CUF (cooperation under fear) – ko-
operację w warunkach silnego lęku przed wykorzystaniem ze strony 
chciwego partnera16. Jak widać na rysunku 3., obszar zakreślony przez 
punkty reprezentujący wypłaty traci własność wypukłości. CUG 
i CUF są przykładami dylematu więźnia, ale nie są grami kooperacji. 
Rysunek 4. przedstawia przykłady dylematów więźnia (CUG, CUF) 
i CPD (czyli dylematu więźnia spełniającego warunku gry kooperacji).

Rysunek 4. Dylemat więźnia i jego odmiany

CUG nie spełnia warunku [2], gdyż x+y>2, ale spełnia warunek [3], 
gdyż x+y>0. CUF spełnia warunek [2], ale nie spełnia warunku [3]. 
Gra CPD spełnia wszystkie warunki gry kooperacji, y+x=11–10=1, 
a więc 2>1 i 1>0. Słowem, gra kooperacji CPD charakteryzuje się jed-
nocześnie niezwykle silnym natężeniem chciwości (skłonności do 
zerwania kooperacji w dążeniu do uzyskania maksymalnej wypła-
ty i radykalnej poprawy położenia) i silnym natężeniem lęku przed 
uzyskaniem wyniku najgorszego i radykalnego pogorszenia swego 
położenia.

Dekompozycja CPD na dwie odrębne gry (CUG i CUF) pozwa-
la dostrzec odmienne scenariusze wychodzenia z pułapki dylematu 
więźnia. W przypadku gry CUG wystarczy niewielka zmiana wypła-
ty x (z -1 na 0,5), aby gra zmieniła się strukturalnie w grę rywalizacyj-
ną (chicken game). W dalszym ciągu gracz odczuwa ogromną pokusę 
zachowania defektywnego (chciwość), ale jest ono racjonalne jako 
strategia uniwersalna pod warunkiem, że partner zachowa się koope-
ratywnie. Gdy jest on również gotów na ostrą rywalizację, racjonalnie 

16   C. Mantilla, Cooperation under fear, greed and prison: the role of redistributive 
inequality in the evolution of cooperation, Bogota 2012. 
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jest ustąpić. W przypadku CUF wystarczy niewielka zmiana wypła-
ty y (z 2 na 0,5), aby gra zmieniła się strukturalnie w grę koordyna-
cji (coordination game). Gracze mogą się skoordynować na wzajemnie 
korzystnym rozwiązaniu kooperatywnym. Patrząc na różnorodność 
instytucji regulujących interakcje społeczne można zauważyć, że efek-
tywne systemy rywalizacji muszą być związane z równie efektyw-
nymi systemami minimalizacji lęku przed przyjmowaniem strategii 
kooperacyjnej. CUG daje szanse na zmianę struktury gry, w której 
maksymalną wypłatę w równowadze Nasha zapewnia strategia mie-
szana, 1>p*>0). Również efektywne systemy karania za odstępstwa od 
kooperacji (łamanie zasad współpracy) muszą być związane z równie 
efektywnymi systemami minimalizującymi chciwość. CUF daje szan-
se na zmianę struktury gry z dylematu więźnia na grę koordynacji 
(CG), w której zarówno rozwiązanie (CC), jak i (DD) są rozwiązaniami 
w równowadze Nasha. Równowaga Nasha nie mówi nic o stabilności 
rozwiązania, a więc odporności na niewielkie zaburzenia struktury 
informacyjnej gry (interakcji społecznej). Gra koordynacji daje szansę 
na pełną kooperację, jeśli gracze potrafią efektywnie skoordynować 
swe działania.

Z przeprowadzonych analiz wynika niezwykle intrygujący wnio-
sek. Nie istnieje możliwość konstruowania ładu społecznego, w któ-
rym można by było jednocześnie wyeliminować chciwość i lęk, czyli 
takiej struktury interakcji, w której złamane byłyby jednocześnie wa-
runki [2] i [3]. Warunki te można zapisać łącznie (dla wypłat standa-
ryzowanych) w postaci jednego: 2>y+x>0. Z tego zaś wynika, że liczba 
y+x nie może być jednocześnie większa od 2 i mniejsza od 0. Z socjolo-
gicznego punktu widzenia znaczy to, że struktury społeczne można 
konstruować przez eliminację chciwości w małych, silnie skoordy-
nowanych grupach, w których wiedza o tym, co się komu zasadnie 
należy (m i a r a) jest wspólną wiedzą. Nie daje się jednak wyelimi-
nować lęku i ryzyka zerwania kooperacji. Stąd wspólnoty cechują 
się z jednej strony niezwykle silnym poczuciem identyfikacji, przy-
należności, z drugiej zaś silnymi i represyjnymi mechanizmami kon-
troli społecznej i sankcjonowania zachowań dewiacyjnych. Jednak 
grupy, systemy społeczne o większej złożoności można integrować 
przez konstruowanie hierarchii społecznych, przez ustanawianie 
mechanizmów silnej rywalizacji (indywidualnej i zbiorowej o pozycję 
w hierarchii statusowej) przy jednoczesnym minimalizowaniu nega-
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tywnych konsekwencji porażki (solidarność społeczna). Przejmowanie 
zadań regulatywnych i kontrolnych przez instytucje państwa prowa-
dzi czasem do nadmiernego (irracjonalnego) zaufania, które może być 
wykorzystanie przez chciwców, ale problemem nie jest istnienie osób 
cechujących się chciwością, lecz deficyt efektywności kontrolnych in-
stytucji. W strukturach społecznych możemy więc dostrzec konflikt 
dwóch mechanizmów regulacji zachowań: mechanizmów opartych 
na koordynacji i rywalizacji. Sentymenty moralne są emocjonalnymi 
adaptacjami do tych mechanizmów. W przypadku koordynacji ważne 
są efektywność komunikacji i zaufanie, w przypadku rywalizacji – 
efektywność sygnalizacji i umiejętności manipulacji strategicznej. 
Gry koordynacji i gry rywalizacji stanowią Janusowe oblicze każdej 
sytuacji społecznej, z każdą wiąże się pokusa do wykorzystania jej 
w imię własnych korzyści oraz niepewność tego, jak zachowają się 
inni. Nieefektywność (społeczna, kulturowa) mechanizmów kontroli, 
systemów komunikacji, nieufność, wzajemna izolacja mogą powodo-
wać, że naturalna skłonność do tego, by żyć lepiej, nie narażać się na 
niepotrzebne ryzyko i prezentować się innym z dobrej strony prze-
obrazić się może w irracjonalną chciwość, lęk przed nawiązywaniem 
współpracy, skłonność do próżności. Emocje (sentymenty moralne) 
nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami racjonalnego działania. 
Są nieusuwalnymi elementami je warunkującymi, gdyż to właśnie 
one określają nasz sposób wartościowania konsekwencji działań, oce-
ny zachowań własnych i innych, są tym, co konstytuuje strukturę in-
terakcji społecznych (racjonalnych gier strategicznych). Sentymenty 
moralne – z perspektywy a k t o r a  zaangażowanego w interakcję – są 
warunkami wystarczającymi racjonalności; zasady racjonalności – 
z perspektywy o b s e r w a t o r a  – są warunkami koniecznymi zacho-
wań moralnych.
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Irena Trzcieniecka-Schneider

Zewnętrzne i wewnętrzne  
granice chciwości

Termin „chciwość” jest terminem nieostrym. Na ogół nie potrafi-
my stwierdzić, czy czyjeś zachowanie jest przejawem chciwości, czy 
jedynie oszczędności lub ostrożności. Ocena, czy mamy do czynie-
nia z chciwością, jest też silnie zindywidualizowana. Zależy ona od 
wielu subiektywnych czynników i równie subiektywnych osądów, 
jest też ściśle wpleciona w indywidualny system wartości. Dzieje się 
tak, ponieważ ocena moralna prawie nigdy nie zależy od jednej, wy-
izolowanej wartości moralnej, ale od całego ich splotu z uwzględnie-
niem miejsc zajmowanych przez nie w hierarchii wartości danej osoby. 
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: widzimy, jak na Rynku Głów-
nym w Krakowie jakiś człowiek podnosi z błota pięćdziesięciogro-
szówkę. Jego zachowanie możemy interpretować na różne sposoby. 
Możemy uznać, że jest ubogi i właśnie zyskał możliwość kupienia 
bułki. Możemy uznać, że jest oszczędny i nie zostawia pieniędzy leżą-
cych na ziemi. Załóżmy jednak, że po monetę schylą się równocześnie 
dwie osoby, wyraźnie z sobą rywalizując. W takim przypadku jedna 
z uprzednich możliwości zostaje wykluczona, a ponadto możliwa jest 
jeszcze jedna, nowa interpretacja. Oczywiście obaj sięgający po pięć-
dziesięciogroszówkę mogą być, jak poprzednio, ubodzy i każda nawet 
najdrobniejsza moneta ma dla nich wartość nieporównanie większą 
niż dla człowieka dobrze sytuowanego materialnie. Zachowanie takie 
wyklucza jako motywację zwykłą niechęć do marnowania pieniędzy 
wypływającą z oszczędności, ponieważ człowiek zwyczajnie oszczęd-
ny widząc, że kto inny schyla się po monetę, sam już tego nie zrobi. Je-
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śli zatem rywalami w wyścigu po pięćdziesięciogroszówkę nie kieruje 
głód wynikający z ubóstwa, niewątpliwie przypiszemy im chciwość. 
Co więcej, skłonni będziemy uznać, że bardziej chciwy jest ten, który 
sięgnie szybciej lub bardziej bezwzględnie, na przykład odpychając 
drugiego.

Analizując naszą ocenę zaobserwowanej sytuacji i jej głównych 
bohaterów, zauważamy kilka aspektów wartych podkreślenia. Chci-
wość przychodzi nam na myśl dopiero po wystąpieniu czynnika ry-
walizacyjnego. Inaczej mówiąc, chciwość występuje zawsze czyimś 
kosztem, karmi się cudzą stratą. Człowiek chciwy jest tego świadomy. 
Zdaje sobie sprawę, że jego zysk oznacza stratę kogoś innego, ale nie 
ma poczucia winy z tego powodu. Ponieważ ocena zewnętrzna ta-
kiego postępowania, czyli dokonana przez osobę niezaangażowaną 
w sytuację rywalizacyjną, jest negatywna, uznać należy, że i chciwość 
jest wartością negatywną, inaczej – antywartością. Wartość negatyw-
na powstaje na skutek uchybienia pewnej wartości pozytywnej. Przez 
uchybienie możemy rozumieć zarówno zmianę miejsca owej warto-
ści w hierarchii wartości na niższe, czyli uznanie jej za mniej ważną, 
jak również całkowite jej usunięcie z tej hierarchii. W powyższym 
przykładzie naruszona została w sposób wyraźny zasada równości – 
przywrócono by ją, gdyby po podniesieniu monety obaj znalazcy po-
dzielili się zyskiem. Z reguły uchybienie jednej wartości w systemie 
hierarchicznym pociąga za sobą także zmianę statusu innych, jako że 
w systemie tym wartości pozytywne są ze sobą powiązane. Ponad-
to skłonni jesteśmy uznać, że człowiek sięgający po monetę szybciej 
i stosujący bardziej brutalne metody jest bardziej chciwy. Tak więc 
uznajemy, że jeśli nawet chciwość nie jest mierzalna, to z pewnością 
jest stopniowalna.

Należy zauważyć też, że sytuacja powyższa jest oceniana zu-
pełnie inaczej, jeśli obserwator uzna, że rywalizujący o monetę są 
ubodzy. Może oceniać negatywnie metody dążenia do celu, jednak 
zarówno samo dążenie, jak i rywalizację uzna za zrozumiałą. Wy-
jaśnienie kryje się w fakcie, na który powołaliśmy się już wcześniej – 
wartość owej pięćdziesięciogroszówki jest względna, zależy bowiem 
pośrednio od stanu posiadania sięgającego po monetę, a bezpośred-
nio od tego, jaką wartość nadaje jej on sam. Fakt ten wydaje się zna-
czący, ponieważ pieniądze w powszechnym przekonaniu stanowią 
uniwersalny miernik wartości. Tymczasem okazuje się, że wartość 
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samego pieniądza nie jest bynajmniej uniwersalna, a przynajmniej 
nie jest obiektywna. 

Wspomnieliśmy tu kilkakrotnie o ocenie zewnętrznej czynu (i jego 
pobudek), czyli ocenie dokonanej przez niezaangażowanego obser-
watora. Ocena wewnętrzna czynu wraz z oceną pobudek do niego 
prowadzących to subiektywna wartość, jaką nadaje działaniu jego 
autor. Można też rozpatrywać wartość konsekwencyjną czynu, ba-
dając i oceniając jego możliwe konsekwencje, zwłaszcza te, z których 
musiał zdawać sobie sprawę jego sprawca rozpoczynając oceniane 
działanie1. Nasuwa się tu pytanie, czy człowiek chciwy wie, że jest 
chciwy, czyli czy ocenia negatywnie własne działania, etykietując je 
jako chciwość. Jak się wydaje, w większości wypadków chciwość, po-
dobnie jak inne działania o negatywnej wartości lub błędy, ulega post 
factum tak zwanej racjonalizacji. Racjonalizowanie własnych działań 
ma na celu zachowanie dodatniej oceny wewnętrznej własnego po-
stępowania, a także własnych wyborów i preferencji. Tak więc czyny 
wynikające z chciwości możemy tłumaczyć chęcią zapewnienia przy-
szłości własnym dzieciom, lub, jak Raskolnikow, lepszą umiejętnością 
wykorzystania zdobytych zasobów dla wspólnego dobra, bądź też 
innym rodzajem nadrzędności naszego celu nad innymi.

Nie znaczy to bynajmniej, że chciwość nie podlega ocenie wewnętrz-
nej, ocena ta jest jednak wykorzystana raczej do zakreślenia granicy, 
za którą zaczyna się chciwość – granicy subiektywnej i dla każdego 
odmiennej. Od wieków chciwość była oceniana jednoznacznie nega-
tywnie. Święty Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza pisze: „A ci, 
którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne 
nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę 
i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pie-
niędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wia-
ry i siebie samych przeszyli wielu boleściami”2. Charakterystyczne 
jest to, że św. Paweł uważa chciwość za zagrożenie przede wszystkim 
dla samego chciwca, który w pogoni za pieniędzmi „siebie samego 
przeszywa wielu boleściami”. Pliniusz Starszy w I wieku przestrze-
ga: „Minima cupidine minimum in vita mali expertus”, co w wolnym 

1   Zob. np. A. Malec, Arytmetyka sumienia. Przyczynek do teorii odpowiedzialności 
słusznościowej, Białystok 2012.

2  1 Tm 6, 9–10.
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tłumaczeniu znaczy, że im mniej chciwi jesteśmy, tym mniej doświad-
czamy zła w życiu3. Jan Kochanowski z kolei obiecuje nagrodę tym, 
którzy chciwość w sobie zwalczą, pisząc:

Siła posiadł włości,
Kto ujął chciwości4.

Ponieważ chciwość idzie zazwyczaj w parze ze skąpstwem, wielka 
literatura obfituje w postaci skąpych chciwców, takich jak Harpagon – ty-
tułowy skąpiec Moliere’a, Scrooge z Opowieści wigilijnej Dickensa i wielu 
innych. Bardzo często i tu główny nacisk autorzy kładą na szkody, które 
chciwy protagonista wyrządza sam sobie, choć jego działania, a przy-
najmniej zamiary, boleśnie dotykają także innych. Bez zbytniej przesa-
dy można stwierdzić, że większość, jeśli nawet nie wszystkie, wielkich 
kryzysów gospodarczych miała i ma swe źródło w chciwości. Struktu-
ralnie nie ma wielkiej różnicy między załamaniem gospodarczym Hisz-
panii z czasów konkwisty spowodowanym nadpodażą przywożonego 
z Ameryki złota a kryzysem w XXI wieku związanym z nadprodukcją 
wirtualnych pieniędzy przez urzędników konsorcjów bankowych. 

Od najdawniejszych czasów wielcy pisarze wspierani przez hi-
storię przekazują więc nam naukę: chciwość jest szkodliwa tak indy-
widualnie, jak i społecznie. Jeśli tak jest, człowiek powinien posiadać 
coś w rodzaju instynktu samozachowawczego chroniącego go przed 
chciwością. Inaczej mówiąc, każdy powinien umieć wyznaczyć sobie 
granice własnych działań, poza którymi staje się chciwcem, ponieważ 
chciwość zagraża jego istocie, jego człowieczeństwu. Rzeczywiście, 
niektórzy ludzie tę granicę sobie wyznaczają. Decydują o tym róż-
ne czynniki: czasem właściwie pojęty savoir vivre, czyli wpojone na 
drodze wychowania zasady, czasem opinia otoczenia, czyli wyraźne 
wytyczenie granicy nazwanej tu zewnętrzną, bądź też posiadana hie-
rarchia wartości, wyrażająca się postawą „bardziej być niż mieć”. Za 
wyjątkowo czytelny i dobitny przykład takiej granicy można uznać tę 
podawaną przez mojego dziadka. Kiedy wykazywano mu, że kosz-
tem hobby, czytania beletrystyki czy spacerów z psem mógłby zaro-

3   Gaius Plinius Secundus Maior (Pliniusz Starszy), Historia naturalna, tłum. 
I. i Z. Zawadzcy, Wrocław 1961, t. II, ks. VII, 4. 

4   J. Kochanowski, Pieśń V [Kto ma swego chleba…], [w:] Pieśni księgi dwoje, Kra-
ków 1586. 
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bić więcej, dziadek odpowiadał pytaniem: „Czy ja mogę zjeść dwa 
obiady?”. Ów drugi obiad tego samego dnia stanowił symboliczny 
przykład wewnętrznej, indywidualnej granicy chciwości. Jeden obiad, 
zależnie od doboru potraw, może zaspokoić zarówno głód, jak i pra-
gnienie luksusu. Drugi to już chciwość. 

Rys. 1. Epikur z Samos (341–270); źródło: Wikipedia

Niewątpliwie powyższe ujęcie problemu chciwości wywodzi się 
wprost od Epikura, który tak pisze w Liście do Menoikeusa:

Trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że wśród na-
szych pragnień jedne są naturalne (φυσικαϊ), a inne urojone, 
a wśród naturalnych jedne są ponadto konieczne, a inne tylko 
naturalne. Wśród koniecznych można wyróżnić takie, które 
są konieczne do szczęścia, następnie pragnienia konieczne 
dla spokoju ciała i wreszcie konieczne dla samego życia. […] 
Umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, 
żebyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlate-
go, abyśmy się nauczyli obywać byle czym, gdy nas bieda na-
wiedzi w przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z obfitości 
dobra ci, którzy jej najmniej pożądają, i że to, co jest naturalne, 
jest też łatwe dla zdobycia, a to, co urojone, z trudem trzeba 
zdobywać. Proste potrawy sprawiają nam tyleż przyjemności, 
co wystawne uczty, gdy tylko bolesne uczucie głodu zostanie 
usunięte. Jęczmienny chleb i woda sprawiają największą roz-
kosz, jeśli je spożył głodny5.

5   Epikur, List do Menoikeusa, cyt. za: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych 
filozofów, ,  przeł. I. Krońska, B. Kupis, K. Leśniak, W. Olszewski, oprac. I. Krońska, 
wstęp K. Leśniak, Warszawa 1984, X, 127–131, s. 643n.
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pragnienia 

naturalne 
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naturalne 
niekonieczne 

urojone 

Epikur wskazuje tu na dwa aspekty chciwości. Po pierwsze, we-
wnętrzna granica chciwości, choć jest kwestią czysto uznaniową, może 
być wyznaczana jako rodzaj granicy konsekwencyjnej. W przewidy-
waniu odmiany losu wyznaczamy ową granicę jak najciaśniej, aby 
z zadowoleniem zauważyć bez ilu rzeczy potrafimy się obyć. Nie 
znaczy to, że nie powinniśmy zdobywać czy posiadać niczego po-
nad absolutne minimum, ale zdobywanie czy posiadanie większości 
tych rzeczy nie jest sprawą absolutnie niezbędną. Większość ludzi 
tak właśnie wyznaczających własną granicę chciwości zgodziłaby 
się, podążając za Epikurem, że chciwość to świadoma i zamierzona 
czynność obarczania się nadmiernym balastem dóbr. Tak zakreślo-
na granica jest stosowana jako granica wewnętrzna, ale także jako 
granica zewnętrzna w odniesieniu do zachowań innych ludzi. Choć 
charakteryzowane w ten sam sposób, granice te tylko z pozoru prze-
biegają w tym samym miejscu. Nasza ocena działań i zasobów innych 
ludzi z reguły różni się od tego, jak oceniamy nas samych. Nie znaczy 
to bynajmniej, że zawsze siebie samych oceniamy łagodniej. Możemy 
na przykład uznać, że królowa angielska musi mieć bardziej repre-
zentacyjny pojazd niż pracownik naukowy polskiej uczelni, więc, 
w przeciwieństwie do tego ostatniego, gromadzenie większej liczby 
samochodów w przypadku królowej nie jest podyktowane chciwością. 
Niemniej podana wyżej charakterystyka chciwości nie rozwiązuje 
problemu wyznaczania jej granic, a jedynie go przesuwa, ponieważ 
nadal nie wiemy, co należałoby uznać za nadmierny balast dóbr. Przy-
pomnijmy systematykę pragnień podaną przez Epikura:

Rysunek 2.
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Po rozrysowaniu tekstu w formie graficznej widać, że chciwość to 
zaburzenie równowagi posiadania. Brak chciwości to zaspokaja-
nie potrzeb koniecznych, zaś chciwość – zaspokajanie potrzeb uro-
jonych. Nasza współczesna cywilizacja wytwarza ich wiele – jest 
nią chociażby potrzeba posiadania produktów ściśle określonych, 
znanych marek. Pomiędzy potrzebami koniecznymi a urojonymi 
mieści się to wszystko, co nie jest wprawdzie potrzebą sztucznie 
wykreowaną – zaspokajanie takiego pragnienia traktujemy jako 
coś naturalnego – jednak bez specjalnych wyrzeczeń moglibyśmy 
z tego zrezygnować. Dla wielu ludzi taką potrzebą naturalną a nie-
konieczną może być posiadanie domowego zwierzęcia6. Niemniej 
znów natrafiamy tu na podobne trudności jak poprzednio, po-
nieważ odpowiedź na pytanie, co jest pragnieniem koniecznym 
nie jest ani oczywista, ani nawet łatwa. Rzecz jasna, jest ona za-
leżna od kręgu społecznego i kulturowego. Można zaryzykować 
doprecyzowanie, że konieczne jest dla człowieka to, bez czego nie 
mógłby być sobą. Gdzie jednak leży ta granica? Czy internet jest 
dla nas konieczny? Niewątpliwie jego brak w dzisiejszych czasach 
uniemożliwiłby mi funkcjonowanie jako pracownika naukowego, 
a jednak stosunkowo niedawno powszechnie obywano się bez 
niego. 

Trudno powiedzieć jak dalece zdobycze cywilizacji są dla nas 
dziś konieczne i bez których z nich człowiek przestałby być sobą. 
Jeśli odbierze się mu to, co konieczne do życia – wodę, powietrze, 
jedzenie – z całą pewnością przestanie być tym, kim jest. Nieco trud-
niejsze wydaje się rozstrzygnięcie, co jest konieczne dla spokoju ciała. 
Brak zaspokojenia potrzeb takich jak głód czy zmęczenie w stopniu 
niezagrażającym życiu, a jedynie powodującym „niepokój ciała” ma 
na dłuższą metę konsekwencje nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. 
Psychologowie społeczni mówią w takim przypadku o znajdowaniu 
się na torze peryferyjnym7. Na torze tym nasza zdolność krytycznego, 
racjonalnego rozumowania zostaje poważnie osłabiona, ponieważ 

6   Oczywiście nie bierzemy pod uwagę licznych przypadków, kiedy spacery z psem 
są konieczne dla zdrowia, a także posiadania psa przewodnika itp.

7   Twórcami teorii opartej na obserwacji, że przekaz perswazyjny dociera do od-
biorcy dwoma odmiennymi torami – centralnym i peryferyjnym, są Richard E. Petty 
i John T. Cacioppo. Zob. np. tychże, Communication and persuasion: Central and periph-
eral routes to attitude change, New York 1986. Polski czytelnik może szerzej na ten temat 
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na pierwszy plan wybijają się czynniki peryferyjne przekazu, a więc 
niezwiązane z jego zawartością merytoryczną. Należy przypomnieć, 
że na tor peryferyjny wprowadza nas nie tylko niedostateczne za-
spokojenie potrzeb ciała, ale i zaspokojenie ich z naddatkiem. Mniej 
skłonni do racjonalnego podejmowania decyzji jesteśmy także po 
dobrym, obfitym posiłku, w wygodnym fotelu, przy spokojnej mu-
zyce. Na torze peryferyjnym łatwo nami manipulować, co wykorzy-
stują zarówno sekty, jak i właściciele hipermarketów. Tak więc jeśli 
zdolność dokonywania wolnych i racjonalnych wyborów uznamy 
za cechę istotną człowieka, musimy uznać, że „brak spokoju ciała” 
odbiera nam cząstkę naszego człowieczeństwa, a przynajmniej ogra-
nicza wolność. 

Wśród pragnień koniecznych wymienia też Epikur pragnienia 
konieczne dla osiągnięcia szczęścia. Jak wiadomo, przez szczęście ro-
zumiał on doznawanie przyjemności, nie tylko fizycznych, lecz tak-
że duchowych. Niewątpliwie szczęście, jako uczucie, należy do sfery 
ducha. Pewne wartości i dobra duchowe są dla człowieka konieczne, 
ponieważ bez nich duch umiera. Dobra materialne, jak książki czy 
dzieła sztuki, mogą być nośnikiem tych dóbr duchowych, ale nie moż-
na ich z nimi utożsamiać. Jedynie w odniesieniu do dóbr duchowych 
termin „chciwość”, stosowany tu w znaczeniu niedosłownym, zatraca 
swój pejoratywny wydźwięk. Mówimy o ludziach chciwych wiedzy 
lub piękna z pewnym podziwem, choć niekiedy podszytym zazdrością. 
Dzieje się tak pod warunkiem, że owa chciwość jako pasja zdobywania 
niematerialnych wartości nie rozciąga się nadmiernie na gromadzenie 
ich materialnych nośników.

Tak więc, jeśli zgodzimy się z Epikurem, zaspokajanie pragnień 
koniecznych dla życia, spokoju ciała i ducha pozostaje poza grani-
cami chciwości. Granice te będą zatem przebiegać gdzieś poprzez 
obszar pragnień określonych przez Epikura jako naturalne. Bliższych 
wskazówek co do ich przebiegu mędrzec z Samos nie podaje, po-
przestając na cytowanych wyżej radach jak uniknąć uczucia nieza-
spokojenia pragnień. Być może jednak dokładniejszych wskazówek 
co do przebiegu owych granic dostarczy nam filozof nieco starszy 
od Epikura.

przeczytać w: M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komuni-
kacji, Gdańsk 2006.
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Rysunek 3. Arystoteles ze Stagiry (384–322); źródło: Wikipedia

Arystoteles w Etyce nikomachejskiej bardzo precyzyjnie definiuje 
cnotę jako „złoty środek” między dwiema skrajnościami. Pisze on: 

„Przede wszystkim więc należy mieć na uwadze przyrodzoną właści-
wość przedmiotów, o których mowa [tj. cnót – przyp. tłum.], polegają-
cą na tym, iż zanikają one z powodu niedostatku i nadmiaru; […] Kto 
bowiem od wszystkiego się uchyla i wszystkiego się obawia, i na nic 
się nie naraża, staje się tchórzem; kto natomiast niczego w ogóle się 
nie lęka, lecz wszystkiemu czoło stawia, ten doprowadza do zuchwal-
stwa, podobnie jak ktoś, kto używa wszelkiej przyjemności i żadnej 
się nie wyrzeka – do rozwiązłości; kto natomiast unika każdej, jak to 
czyni sensat, staje się zupełnie niewrażliwy. A więc od niedostatku 
i nadmiaru zanika umiarkowanie i męstwo, utrzymują się natomiast 
dzięki umiarowi”8.

Słowa Arystotelesa można też przedstawić graficznie:

Rysunek 4.

8   Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2007, II 2.1104a 
11-13, II 2.1104a 18-27,.
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Jak widać więc Arystoteles, podobnie jak i Epikur, przeprowa-
dziłby granicę chciwości tam, gdzie zanika umiarkowanie. Jeszcze 
dokładniej wyjaśnia to w innym miejscu, pisząc: „A więc dzielność 
etyczna jest trwałą dyspozycją do pewnego rodzaju postanowień, 
polegającą na zachowywaniu właściwej ze względu na nas średniej 
miary, którą określa rozum (λσγος) i to w sposób, w jaki by ją określił 
człowiek rozsądny. Idzie tu o średnią miarę pomiędzy dwoma błęda-
mi, tj. między nadmiarem a niedostatkiem”9. Tekst ten nie pozostawia 
żadnych wątpliwości, jednak zastosowanie go do wyznaczenia gra-
nic chciwości natrafia na nieoczekiwane trudności. Jeśli na jednym 
krańcu postawimy chciwość jako nadmiar (skrajność 1), co znajdzie 
się na drugim jako niedostatek (skrajność 2)? Zarówno gnuśność 
rozumiana jako skrajna niechęć do działania, jak i rozrzutność czy 
skrajny altruizm nie stanowią negatywnego antonimu chciwości we 
wszystkich jej aspektach. Dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszy 
to wieloznaczność słowa „chciwość”. Mówiąc o chciwości mamy na 
myśli – i to często równocześnie – trzy znaczenia:

1. działanie – gromadzenie dóbr będące realizacją pewnej postawy,
2. tę postawę,
3. ocenę zewnętrzną tej postawy oraz jej realizacji.
Można tu dodać jeszcze znaczenie czwarte, niedosłowne, które 

mamy na myśli mówiąc o chciwości wiedzy, piękna, miłości czy spra-
wiedliwości. Rozważania Arystotelesa dotyczą cnoty, czyli pewnej 
postawy, którą jednak rozpoznajemy u innych w trakcie lub na sku-
tek jej realizacji. Drugi powód to fakt, że chciwość, nawet rozumia-
na wyłącznie jako postawa, nie jest postawą jednorodną, ale splotem 
przynajmniej czterech składowych. Są to:

• zawiść,
• pycha,
• egoizm,
• nienasycone pożądanie.
Zawiść różni się od zazdrości, która może być składową zdrowej 

ambicji. Zawiść jest nie tylko pragnieniem posiadania tego, co inni, 
ale także pragnieniem, aby nikt poza mną tego nie miał. Zazdrość 
każe gromadzić, zawiść – gromadzić i odbierać równocześnie. Jak 
zostało wcześniej powiedziane, chciwość karmi się cudzą krzywdą. 

9   Tamże, II 6.1107a 1.
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Pycha, jako składowa chciwości, to chęć bycia lepszym poprzez posia-
danie większej ilości dóbr. Jeśli człowiek uzna zasadę, że jest tym, co 
posiada, wtedy dąży do tego, aby jego stan posiadania odzwierciedlał 
jego wysokie mniemanie o sobie samym. Również egoizm zawsze 
towarzyszy chciwości, nie istnieją bowiem chciwcy altruistyczni – 
człowiek chciwy zdobywa dobra jedynie dla siebie. Jeśli nawet dba 
o innych, na przykład o dzieci, to tylko dlatego, że podnosi to jego 
własny status. Podobnie jest z nienasyconym pożądaniem – chciwości 
nigdy nie udaje się nasycić. Tak więc ów negatywny antonim musiał-
by być poczwórny, a dokładniej – byłyby to cztery antonimy. 

Niemniej model opisany przez Arystotelesa, gdyby działał, mógł-
by dostarczyć precyzyjnego narzędzia wyznaczania punktu od któ-
rego zaczyna się chciwość. W przykładach przez niego opisanych 
można śledzić zmienianie się w sposób ciągły postaw prowadzących 
od tchórzostwa do męstwa bądź od rozwiązłości do umiarkowania. 
W rzeczywistości postawy skrajne występują raczej rzadko – częściej 
mamy do czynienia z postawami mieszanymi, które można umiej-
scowić pomiędzy tchórzostwem i męstwem. Teoretycznie model ten 
pozwala wyznaczyć punkt równowagi, w którym tchórzostwo z mę-
stwem mieszają się w tych samych proporcjach. Nie musi to jeszcze 
znaczyć, że potrafimy rozpoznać u konkretnego człowieka, kiedy 
przestaje być tchórzem i zaczyna być mężny, niemniej określenie ta-
kiego punktu mogłoby mieć wartość teoretyczną przy formułowaniu 
definicji męstwa bądź tchórzostwa. Jak powiedzieliśmy wcześniej, 
przy pojęciu chciwości model ten zawodzi, być może jednak pomoc-
ne byłoby sformułowanie problemu w języku nieco precyzyjniejszym 
niż język naturalny. Widać bowiem, że niepowodzenie przy zastoso-
waniu w przypadku chciwości modelu Arystotelesa spowodowane 
zostało wieloznacznością i nieostrością używanych terminów, nie-
usuwalną środkami wyłącznie językowymi. Niech zatem zmienna x 
oznacza człowieka, a gi – pewne dobro, takie że:

Wzór (1) mówi, że dobra o coraz wyższych indeksach mają też 
coraz większość wartość. Nie wprowadzamy indeksów przy symbolu 
funkcji wartości v, aby nie komplikować zapisu, nie oznacza to jednak 

gi ϵG, gdzie G – pewien ogół dóbr, a iϵI to pewien indeks liczbowy, przy czym 
                                 v(gj )),  gdzie v(gi), to wartość dobra gi. 
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            (2) x jest chciwy wtw    iϵG Ǝgi+1ϵG: O(x,gi)→W(x,gi+1) 
 

x nie jest chciwy wtw ƎiϵI :   jϵI, j>i O(x,gi) → ~ W(x,gj) 
 

założenia, że dobra posiadają jakąś wartość uniwersalną. W rzeczy-
wistości zależy ona nie tylko od indywidualnej hierarchii wartości 
każdego człowieka, ale także od czasu i kontekstu sytuacyjnego10. 
Wprowadźmy jeszcze dwa symbole:

O(x,g) – x posiada dobro g,
W(x,g) – x pożąda dobra g.
Przy powyższych ustaleniach można pokusić się o próbę definicji 

człowieka chciwego:

Adekwatność tej definicji zależy jednak od tego, w którym miej-
scu zbioru liniowo uporządkowanego I znajduje się indeks i, a także 
od tego kim jest x. Jeśli i jest stosunkowo blisko elementu początko-
wego zbioru I, wzór (2) może być opisem np. młodego małżeństwa 
na dorobku. Nie nazwiemy chciwymi ludzi, którzy natychmiast po 
kupieniu lodówki zaczynają marzyć o kupnie pralki, jeśli wcześniej 
nie mieli ani jednego, ani drugiego. Z kolei jeśli x jest dzieckiem, pra-
gnienie posiadania następnej zabawki w krótkim czasie po otrzyma-
niu poprzedniej nie musi być niczym niezwykłym, ani nawet bardzo 
nagannym. Tak w pierwszym jak i drugim przypadku opisanych 
działań i pragnień nie identyfikujemy jako chciwości. Powyższa pró-
ba definicji nie podkreśla jednak bardzo istotnego aspektu chciwości, 
wymienionego już wcześniej – chciwość jest nienasycona. Pożądanie 
dóbr wywoływane chciwością nigdy nie zostaje zaspokojone. Może 
zatem łatwiejsze będzie określenie, czym chciwość nie jest. Człowiek 
nie jest chciwy, jeśli istnieje granica dóbr, których pożąda dla siebie, 
czyli jeśli potrafi powiedzieć, że ma już wszystko, czego potrzebuje. 
Zatem:

Po osiągnięciu dobra gi każde następne staje się wspomnianym 
wyżej „drugim obiadem”. Nie wszyscy wprawdzie po osiągnięciu tej 
granicy przestają zdobywać dobra, ale nie przeznaczają ich już wy-
łącznie dla siebie. Tworzą fundacje dobroczynne, wspierają szkoły, 

10   Pisze o tym nawet Epikur w cytowanym wyżej fragmencie Listu do Menoikeusa.
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szpitale, fundują stypendia lub, jeśli wyznaczona granica jest dość 
niska, opłacają w stołówce szkolnej obiad dla niezamożnego ucznia. 
Powszechnie uważa się, że to właśnie tacy ludzie budują tzw. „zdro-
wy kapitalizm”, zgodny, co nie jest bez znaczenia, z paradygmatem 
chrześcijańskim. Granica ta, którą można nazwać granicą „drugiego 
obiadu”, dla każdego jest nieco inna. Może się też przesuwać wraz 
ze wzrostem zamożności, a co za tym idzie, zwiększonymi możliwo-
ściami zdobywania dóbr. 

Jak nadmieniono wyżej, w rozumienie pojęcia chciwości wple-
ciona jest nieodłącznie ocena. Chciwość podlega ocenie społecznej, 
przy czym ta grupa społeczna, do której należymy ma na tę ocenę 
największy wpływ. Jeśli wszyscy sąsiedzi maja już domowe baseny, 
dążenie do posiadania własnego spotka się z ich strony z pełnym 
zrozumieniem, choć w okolicy nieco uboższej mogłoby być ocenione 
jako wypływająca z chciwości chęć wywyższenia się. Z drugiej strony 
o chciwość może zostać posądzony nawet bezdomny, jeśli jest posia-
daczem nie jednej, a dwóch reklamówek. Należy przy tym podkreślić, 
że tę granicę może postawić sobie człowiek, a nie instytucja. Instytucja, 
zgodnie z prawem Parkinsona, sformułowanym już w 1955 roku, ale 
niezmiennie aktualnym, zużyje na własne funkcjonowanie nawet nie-
skończone zasoby11. Zgodnie z duchem prawa Parkinsona, a także 
tzw. zasady Petera, która mówi, że każdy awansuje tak długo, aż osią-
gnie swój szczebel niekompetencji12, można zaryzykować twierdze-
nie, że chciwość instytucji jest równa chciwości najbardziej chciwego 
z jej urzędników wyższego szczebla. Cechą wyróżniającą instytucje 
chciwe jest fakt, że zasoby wykorzystywane na działalność biurowo-

-organizacyjną są wyższe niż przeznaczone na działalność meryto-
ryczną. Przykładem może być taka przychodnia lekarska, w której 
płace księgowej, kadrowej, sekretarek i dyrekcji przekraczają łączne 
pensje lekarzy, rejestratorek oraz nakłady na sprzęt i środki lecz-
nicze. Negatywne skutki działań chciwych instytucji są widoczne 
niemal w każdej dziedzinie życia. Wprawdzie w demokratycznym 
państwie istnieją mechanizmy zapobiegawcze, które mają chronić 

11   Szerzej na ten temat można przeczytać np. w:  C. Northcote Parkinson, Prawo 
Parkinsona, albo w pogoni za postępem, tłum. J. Kydryński,  Warszawa 1971.

12   L.  J. Peter, R. Hull, Zasada Petera. Dlaczego wszystko idzie na opak, tłum. J. Ky-
dryński, Warszawa 1973.
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przed zbyt pazernymi instytucjami, jednak ich stosowalność jest 
ograniczona13.

W oparciu o powyższe rozważania można stwierdzić, że nie po-
trafimy jednoznacznie i obiektywnie wyznaczyć granicy, od której 
zaczyna się chciwość. Granica wewnętrzna, wyznaczana dla siebie 
samego, zależy od hierarchii wartości, ale także od wcześniejszego 
stanu posiadania, jak i przeciętnego poziomu posiadania dóbr w gru-
pie społecznej, w której żyjemy lub do której aspirujemy. Granice ze-
wnętrzne również są uwarunkowane społecznie i kulturowo, a ich 
składowa ocenna powoduje ich nieusuwalne rozmycie, choć niewątpli-
wym wyróżnikiem chciwości jest brutalność i bezwzględność w zdo-
bywaniu kolejnych dóbr. Termin „chciwość” obarczony jest zatem 
nieusuwalną nieostrością. Można, rzecz jasna, wyostrzyć jego zakres, 
wprowadzając arbitralnie pewną definicję regulującą, brak jednak 
wielkości nadającej się do wykorzystania w definiensie. Inaczej mó-
wiąc – chciwość nie jest mierzalna. Pewnych wskazówek mogłaby 
dostarczyć, ustalana najczęściej post factum, granica konsekwencyjna, 
jednak konsekwencje chciwości często pozostają niejawne. Niemniej 
granica ta przebiega niewątpliwie pomiędzy spełnianiem pragnień 
koniecznych a spełnianiem pragnień urojonych, choć ludzie różnią się 
w ocenie zarówno pierwszych, jak i drugich. Z pewnością przekro-
czyli tę granicę ludzie, których dręczy nałóg posiadania. Jeśli zatem 
nie chcemy wpaść w szpony chciwości, ani  być o nią posądzeni, naj-
prościej trzymać się rady mądrego Epikura, że „najlepiej korzystają 
z obfitości dobra ci, którzy jej najmniej pożądają”14.
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Mariusz Makowski

Chciwość  
jako dysfunkcyjny psychologicznie  
sposób wypierania, zakłamywania  
i wypaczania potrzeb

Celem niniejszego eseju jest przyjrzenie się wybranym psycholo-
gicznym aspektom chciwości, a w szczególności powiązaniu jej z ze 
sferą potrzeb człowieka. Chciwość niejedno ma oblicze, można ją roz-
patrywać w kategoriach dobra i zła, ale psychologia dostrzega też 
jej inne aspekty. W tym opracowaniu chciwość została zdefiniowana 
jako rodzaj mechanizmu obronnego, narzędzia kompensacyjnego 
będącego na wyposażeniu psychicznym osoby próbującej zaspokoić 
swe potrzeby w sytuacji chronicznej frustracji, zadawnionych urazów 
i źle rozwiązanych konfliktów wczesnodziecięcych. Jest ona też rysem 
osobowości zaburzonej. Te aspekty chciwości zostały tu opisane w od-
wołaniu do psychoanalitycznej koncepcji zależności wczesnodziecię-
cej Melanie Klein. Zarysowano też związek chciwości ze stratą (obawą 
utraty), zazdrością, złością oraz frustracją potrzeb. W szczególności 
uwaga została skierowana na rozróżnienie między „zdrową” – godzi-
wą, dojrzałą, realistyczną, czy też realizowaną z poziomu „dorosłego” 
realizacją potrzeb a wariantem chciwym „regresyjnym” – zaburzo-
nym. Poruszony został tu również wątek rozwojowy człowieka, gdyż 
chciwość posiada wiele paraleli z rozwojem osobowości. Rozwój moż-
na postrzegać w kategoriach pielęgnacji pozytywnej chciwości (choć 
istnieją alternatywne, mniej pejoratywne terminy, np. pasja w samo-



100 Mariusz Makowski

realizacji), jak też wyzwalania się od jej oblicza dysfunkcyjnego po-
przez pracę nad sobą, skutkującą przyrostem samoświadomości. Jako 
że chciwość jest „zakorzeniona w potrzebach”, wyrasta z nich, podjęto 
tutaj analizę tego związku. Innymi słowy poddano obserwacji procesy, 
które sprawiają, że owoc (chciwość) powstaje z ziarna (potrzeb), choć 
już tym ziarnem nie jest. Równocześnie chciwość ukazano poprzez 
specyficzne jej ekspresje: narcyzm, promiskuityzm, pracoholizm i per-
fekcjonizm.

Gdyby przyjrzeć się analizowanemu pojęciu w warstwie seman-
tycznej, jest ono wyprowadzone od słowa „chcieć” – inaczej: pragnąć, 
potrzebować, mieć zamiar. Synonimy te wskazują na oczywiste po-
wiązanie chciwości ze sferą potrzeb człowieka. Chciwość wyrasta 
z ludzkich potrzeb, choć trzeba powiedzieć, że niekoniecznie jest naj-
lepszym, co mogłoby wyrosnąć z tego podłoża. Potocznie twierdzi 
się, iż chciwość jest nienasyceniem i obserwacja chciwych ludzkich 
zachowań potwierdza ten rys. Znacznie istotniejsze pytanie dotyczy 
zgłębienia mechanizmu i motywów chciwych działań. Rodzi się tutaj 
kilka problemów: czy chciwość wynika z niezaspokojonej potrzeby? 
Czy też jest działaniem w odpowiedzi na subiektywnie postrzegany 
brak (którego obiektywnie nie ma)? Czy chciwie pragniemy dokładnie 
tego, czego nam brakuje, czy też mamy tendencję do zniekształcania 
postrzegania własnych motywów? Czy zaspokojenie potrzeby auto-
matycznie stawia tamę chciwości? Czy da się obiektywnie stwierdzić, 
ile człowiekowi potrzeba określonego dobra, aby potrzeba została za-
spokojona? Czy możliwym jest określenie kategorii diagnostycznych, 
dzięki którym uda się odróżnić proaktywne, rozwojowe „chcieć wię-
cej, nie zadawalać się tym, co jest” od chciwości o charakterze pa-
tologicznym, będącej skutkiem rozregulowanego systemu potrzeb? 
Pytania te stanowią obszar dociekań niniejszego artykułu.

Obserwacja ludzi, którzy ugrzęźli w nawykach gromadzenia po-
nad miarę, skłania czasem do zapytania: czy oni tego nie widzą? Czy 
zdają sobie sprawę z własnej chciwości? W psychologii istnieje wiele 
dowodów na to, że ludzie nie są świadomi szeregu własnych moty-
wów, emocji, potrzeb i braków1. Odejmując pejoratywny wydźwięk 
słowu „zakłamanie”, trzeba przyznać, iż żyjemy w nim zanurzeni, 

1   Zob. R. Nisbett, R. T. Wilson, Telling more than we can know: verbal reports on mental 
processes, „Psychological Review” 84 (1977), s. 231–259.
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gdyż pełni ono ważkie psychologiczne funkcje. Pewnych treści nie 
chcemy być świadomi, gdyż byłyby one zagrożeniem dla samooce-
ny. Innych nie potrafimy wydobyć na światło dzienne, zrozumieć, 
zaopiekować się nimi, gdyż zostały one ukryte, zakamuflowane lub 
zamrożone na wcześniejszych etapach rozwoju psychicznego. Prze-
kładając to na język cybernetyczny, chciwość jest działaniem wynikają-
cym z podejmowania decyzji zbudowanych na zbyt skąpych danych 
wejściowych (fałszywych przesłankach). Można by to ująć następu-
jąco: heurystyka postępowania jest tą właściwą, jednak przesłanki 
do wnioskowania są tendencyjne lub nieadekwatne. Innymi słowy 
człowiek zaprzęga do – chciwego w tym przypadku – działania swą 
świadomość, podczas gdy na przesłanki do tej aktywności wpływa-
ją czynniki nieuświadamiane. Jak chcą psychologowie zorientowani 
psychodynamicznie, do czynników tych należą doświadczenia pierw-
szych lat życia, kiedy tworzą się zręby naszej psychiki (osobowości).

Do przedstawicieli tego nurtu należy Melanie Klein, psychoanali-
tyczka, której prace poświęcone rozwojowi wczesnodziecięcej zależ-
ności matka–dziecko przybliżają zrozumienie, jak u człowieka rodzą 
się tendencje do nieograniczonego gromadzenia. Zdaniem Klein 
w symbiotycznej relacji matki i dziecka kluczową rolę odgrywa czyn-
ność karmienia za pomocą piersi. Kobieca pierś stanowi medium, za 
pomocą którego zachodzi ta swoista i wyjątkowa komunikacja. Do-
starcza ona pokarmu, jak też jest obiektem, za pomocą którego matka 
konfrontuje dziecko z wyzwaniami, jakie niesie więź międzyludzka. 
Limitowany dostęp do pokarmu (nie zawsze jest go tyle, ile chciało-
by dziecko, nie zawsze płynie szybko) stanowią znaczące wyzwanie 
rozwojowe dla dziecka. Co więcej, pierś przynależy do matki, nie 
znajduje się w posiadaniu dziecka, co rodzi poczucie zawiści. We-
dle myśli analitycznej pierś staje się dla dziecka dobrym obiektem, 
jeśli otrzymało ono wystarczającą liczbę doświadczeń zaspokojenia, 
bezpieczeństwa, błogości. Jednocześnie obiekt, jakim jest matczyna 
pierś, nad którym niemowlę nie ma kontroli, a potrzebuje go, pozwala 
budować mu zasoby do radzenia sobie z frustracją. W ujęciu Klein 
chciwość jest:

gwałtownym i nienasyconym żądaniem, które wykracza po-
nad potrzeby podmiotu, przerasta zdolność dawania i pra-
gnienie dawania obiektu. Na nieświadomym poziomie ce-
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lem chciwości jest przede wszystkim doskonałe wydrąże-
nie piersi, wyssanie do końca i połknięcie (pochłonięcie). To 
znaczy celem tym jest destruktywna introjekcja2.

Chciwość nierozerwalnie spleciona jest z zawiścią, uczuciem, któ-
re dziecko przeżywa wobec karmicielki. Postrzega ono bowiem pierś 
jako „omnipotentny” obiekt, w którym zawarte jest całe dobro upra-
gnione przez niemowlę, cały zapas miłości, które matka zatrzymu-
je dla siebie. Rodzi to wrogość w dziecku, jego „obrażanie się” i – na 
przykład – zastępcze samozaspokajanie się psychiczne poprzez ssanie 
palca. Jednak, jak pisze psychoanalityczka, „powracająca pierś jest od-
bierana jako dowód, że nie jest ona zniszczona i nadal jest dobra”3. 
Rozważania Klein zmierzają do konstatacji, iż kształtowanie się relacji 
dziecka z matką poprzez pierś staje się matrycą, na której buduje się 
stosunek dziecka do własnych potrzeb. Jeżeli w dziecku przeważą ten-
dencje zawistne i chciwe, może ono nie odzyskać piersi jako dobrego 
obiektu. Będzie to miało znaczące konsekwencje w budowaniu relacji 
z innymi ludźmi, kiedy dziecko podrośnie. Z kolei zdaniem badaczki 

„najwcześniejszy dobry obiekt, matczyna pierś tworzy jądro Ja i jest 
najbardziej znaczący dla jego rozwoju i integracji”4. Co więcej „zdol-
ność pełnego doświadczania zaspokojenia przez pierś tworzy funda-
ment zarówno dla wszelkiego późniejszego stanu bycia szczęśliwym, 
jak i zdobycia przyjemności najróżniejszego rodzaju”5 .

Konsekwencje przedstawionych procesów dziejących się we wcze-
snych stadiach rozwoju psychospołecznego są kluczowe dla sfery 
potrzeb człowieka. Od tego, czy posiadł on zdolność pozyskiwania 
dobrych obiektów i ich internalizacji, zależeć będzie horyzont jego 
potrzeb i umiejętność ich zaspokajania. Pamięć piersi matczynej jako 
złego obiektu pozostawia – niczym piętno – nieuświadamiany ślad 
w psychice, którego konsekwencje będą się odciskały w sferze rela-
cyjnych spełnień. Staną się ograniczeniami w zdolności do miłości. 

2   M. Klein, Pisma, t. 3, Zawiść i wdzięczność, przeł. A. Czownicka, H. Grzegołowska-
-Klarkowska, Gdańsk 2007, s. 2. Introjekcja stanowi mechanizm obronny polegający 
na inkorporowaniu (wchłanianiu, włączaniu) w siebie cech, właściwości, uczuć innej 
osoby. Jest charakterystycznym zjawiskiem w symbiotycznej więzi matka–dziecko.

3   Tamże, s. 4.
4   Tamże.
5   Tamże, s. 5. 
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Obdarzanie miłością wymaga szczodrości i wdzięczności, trudno o nie, 
gdy podświadome przestrzenie psychiki wypełniają żal, zawiść i chęć 
odwetowej destrukcji. Niezdolność do głębokiej wymiany z innymi 
rodzi wewnętrzną pustkę. I choć tę trudną – czasami jedynie led-
wie przeczuwaną – prawdę o sobie maskują i wypierają mechanizmy 
obronne ego, ona nie zanika, a jedynie działa z zaplecza psychiki. 
Skutkiem tej rany jest rodzaj „zasysania” z zewnątrz obiektów, które 
będą mogły wypełnić tę dojmującą i bolesną próżnię. Najważniejsze 
potrzeby pozostają tak głęboko sfrustrowane, iż uruchamiają odpo-
wiednio potężne mechanizmy ochrony psychiki. Ich skutkiem jest 
trwałe utrudnienie dostępu człowieka do własnych potrzeb. Porusza 
się on w tej sferze niczym dziecko we mgle. Zresztą jest to ta sama 
mgła, w której zagubił się w pierwszym roku życia. Jest w tej meta-
forze zawarte dodatkowe znaczenie pojęcia dziecko: analityczne „id” 
lub jak niektórzy określają: „dziecko wewnętrzne”. Mówiąc w inny 
sposób, osoba dorosła wie, że coś musi, ale nie ma pojęcia, czego pra-
gnie. W ten sposób łatwo o pomyłki, jeśli chodzi o wybór dróg do 
osiągnięcia wewnętrznej, głębokiej satysfakcji. Jednym z takich błę-
dów jest chciwość jako strategia ekstensywnego pozyskiwania obiek-
tów o pewnej psychologicznej wartości.

W tym miejscu dochodzimy do znaczącego stwierdzenia na te-
mat chciwości. Jak zauważa David Levine, „chciwość może łączyć się 
z czymkolwiek, co ludzie uznają za posiadające dla nich wartość”6. 
Wartość tę można ujrzeć wielorako, dotyczyć ona może szczególnych, 
użytkowych własności przedmiotów, ich cech estetycznych, tego, że 
przedmioty te są unikatowe lub trudno dostępne. Rozciąga się ona na 
sferę komunikacji (np. pozytywne przekazy oceniające – komplemen-
ty), cech osobowych (np. inteligencja, wdzięk, uroda) przywilejów czy 
dystynkcji. Jednak nie przedmioty czy zachowania są tu kluczowe. 
Joan Riviere tłumaczy to następująco: „Chciwość łączy się z obiektami 
postrzeganymi jako posiadające wartość, i to ta wartość jest przed-
miotem pożądania, a nie sam obiekt. Oznacza to, że przedmiotem 
chciwości nie są te różnorodne rzeczy, do których jest ona podczepio-
na, lecz coś innego. Psychologicznie, owe pozornie różnorodne przed-
mioty, z którymi chciwość jest powiązana, w ostatecznym rachunku 

6   D. Levine, The attachment of greed to self-interest, „Psychoanalytic Studies” 2 (2000), 
t. 2, s. 131–140.
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oznaczają jedno: funkcjonują jako dowód dla tych, którzy je posiedli, 
że sami są dobrzy, wartościowi, warci miłości lub szacunku i zauwa-
żenia ze strony innych”7. Człowiek karmi się szeregiem dóbr o często 
wysublimowanym, abstrakcyjnym charakterze. Jest to wynikiem roz-
budowania psychologicznego naszego Ja. Tak jak zjedzony pokarm 
pod wpływem trawienia zostaje wbudowany w nasze cielesne tkanki, 
tak i dobra symboliczne zostają wchłaniane przez Ja.

Powyższy wywód prowadzi nas do konstatacji, że ludzie popeł-
niają pomyłkę w swych pożądliwych działaniach, którą można przy-
równać do prób otwarcia zamka za pomocą niepasującego klucza. 
Nerwowe manipulacje i bezustannie ponawiane próby nie sprawią, 
że klucz okaże się tym właściwym, a drzwi otworzą się. Najwyraźniej 
jednak upór w tych wysiłkach przynosi ludziom coś, co jest psycho-
logicznie bardziej znośne niż poczucie bezradności. Jak chce Me-
lanie Klein – wczesnodziecięce doświadczenia z piersią matki, jak też 
konstytucjonalna zdolność wchodzenia w relację z dobrymi obiektami 
(lub jej brak) naznaczają ludzkie możliwości uzyskania zaspokojenia 
potrzeb. Chciwość w tym kontekście jawi się jako substytut piersi, ro-
dzaj „piersi z wyboru”, nad którą dorosły już człowiek posiada kontrolę. 
W środowisku terapeutycznym używa się metafory „sztucznej piersi” 
jako substytutu wewnętrznego nagradzania lub regulatora emocji8. Lu-
dzie znajdują sobie aktywności (zazwyczaj przekształcające się w nawy-
ki, a następnie nałogi), które dostarczają im przyjemności, poczucia ulgi, 
uspokojenia lub mocy. Jednak nie prowadzą one do wysycenia potrzeby.

Skoro pojawił się tu wątek relacji chciwości z potrzebami, satysfak-
cją, przyjemnością i poczuciem ulgi, cennym wydaje się go rozwinąć. 
Levine uważa, że cechą „konstytutywną” chciwości jest rozerwanie 
związku między pozyskaniem obiektu a uzyskaniem poczucia satys-
fakcji. Dzieje się tak z tego powodu, że celem chciwego działania nie 
jest osiągnięcie zaspokojenia, lecz uniknięcie frustracji9. Radzenie 
sobie z tym przykrym stanem polega raczej na tłumieniu (zaprzecza-
niu) potrzeby i próbach zastąpienia jej czymś innym. To „coś innego” 

7   J. Riviere, Hate, greed and aggression, [w:] Love, hate and reparation, ed. M. Klein, J. 
Riviere, New York 1964, s. 27, cyt. za: D. Levine, The attachment of greed to self-interest, 
dz. cyt., s. 4.

8   Zob. W. Kruczyński, Wirus samotności, Warszawa 2005.
9   Por. J. Riviere, Hate, greed and aggression, dz. cyt., s. 2.
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wybierane jest pod kątem bezpieczeństwa względem Ja osoby. Dzięki 
tej obserwacji można próbować diagnostycznie określić, gdzie koń-
czy się zdrowe pozyskiwanie określonego dobra, które odpowiada 
na potrzebę (pragnienie), a zaczyna chciwość. Tym czynnikiem róż-
nicującym – w przeżywaniu osoby – jest obecność lub brak poczucia 
zagrożenia dla Ja. Chciwość jest tym poczuciem naznaczona. Levine 
poddaje pod analizę jeszcze inny czynnik: jest nim lęk przed utratą.

Jakkolwiek patologizowalibyśmy chciwe działania, trudno od-
mówić im składnika racjonalnego i pragmatycznego. Gromadzenie 
dóbr – abstrahując w tym miejscu, czy nadmierne – służy zabezpie-
czeniu na czas wykraczający ponad potrzeby bieżące. Umiejętność go-
spodarowania dobrami polega na zdolności przewidywania potrzeb 
przyszłych, z przygotowywaniem zapasów na czas dekoniunktury 
lub na przykład utraty zdrowia, a więc i zarobkowania. O tej zdolno-
ści mówimy w kategoriach pozytywnych jako o roztropności, zapo-
biegawczości, perspektywicznym spojrzeniu, a nawet mądrości. Tyle, 
że o racjonalnym gromadzeniu – oszczędzaniu możemy mówić wtedy, 
gdy b i e ż ą c e  potrzeby są zaspokojone, a nadwyżki odkładane na 
przyszłość. Ponadto inaczej ocenimy czyjeś wysiłki nad kumulowa-
niem dóbr w realiach względnego dobrobytu i dobrych perspektyw 
na przyszłość niż gromadzenie w sytuacji biedy i marnych perspek-
tyw na poprawę. W tym pierwszym przypadku można podejrzewać, 
że chodzi głównie o akt kumulowania dóbr, który sam w sobie staje 
się dobrem. Zapewnia on poczucie bezpieczeństwa, jak też i spraw-
stwa. Człowiek zyskuje krzepiące przekonanie, że jest gospodarny 
i przedsiębiorczy. A dodatkowo – zapobiegliwy. Do mechanizmu tego 
odwołuje się obiegowe powiedzenie: „pieniądze na koncie są moim 
milczącym psychoterapeutą”.

Powiązanie chciwości z lękiem skutkuje wieloma konsekwencja-
mi. Jeżeli trudno nam zrozumieć motywy chciwych działań, które 
odbiegają od realiów życiowych osoby, a czasem stają się irracjonal-
ne, nie zapominajmy, że lęk, który stoi za tą chciwością, również dla 
danego człowieka nie ujawnia swego obiektu. W psychologii emocja 
lęku odróżniana jest od emocji strachu w ten sposób, iż uważa się, że 
strach odnosi się do realnego zagrożenia, zaś lęk – do wyobrażone-
go. Co więcej, korelaty fizjologiczne przeżywanego strachu są wy-
raziste. Poprzez aktywizację autonomicznego systemu nerwowego 
ciało daje czytelne znaki w postaci wzmożonej akcji serca, pocenia 
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się, suchości w ustach, drżenia i napięcia mięśni, a nawet wzmożo-
nej perystaltyki jelit. Trudno przeoczyć własny strach. Inaczej rzecz 
wygląda w przypadku lęku o słabym lub umiarkowanym natężeniu. 
Jego objawy somatyczne są bardziej dyskretne i zdarza się, że ktoś 
nie uświadamia sobie przeżywanej emocji10. Bardzo często mylnie 
określa doświadczenia wywołane lękiem jako napięcie, zmęczenie, 
nieufność, presję wywieraną przez kogoś, a nawet podniecenie. Nie-
co wcześnie w tym tekście sygnalizowano związek chciwości z fru-
stracją w tym sensie, że nieumiarkowane pozyskiwanie dóbr na 
poziomie świadomym podmiotu służyć ma zaspokojeniu potrzeby 
i osiągnięciu satysfakcji (spełnienia, nasycenia). Na poziomie nie-
świadomym zapewnia ono redukcję frustracji, którą można tu okre-
ślić jako poczucie daremności wysiłków, zagubienia, rozczarowania 
lub bezsilności. Trudno o lepszą definicję stanu lękowego, który stoi 
za tą frustracją. Ktoś przeczuwa, że się czegoś obawia, ale nie wie, 
co to jest. „Nie wie” też dlatego, że odkrycie przedmiotu lęku byłoby 
zbyt bolesne dla psychiki, która broni się przed cierpieniem za po-
średnictwem szeregu barier określanych jako mechanizmy obronne 
ego. W tym kontekście chciwość przypomina próby samoleczenia 
dolegliwości za pomocą dowolnego dobierania lekarstw (co więcej, 
w dużych ilościach) bez fachowego postawienia diagnozy schorze-
nia przez lekarza.

Ekonomista o psychoanalitycznym spojrzeniu David Levine pod-
nosi znaczenie lęku przed utratą. W jego ujęciu chciwość oznacza 
wysiłki zmierzające do ochrony przed tym lękiem. W tym kontek-
ście pragnienie staje się pragnieniem chciwym, kiedy człowiekowi 
towarzyszy lęk przed stratą. System reprezentacji świata społeczne-
go jednostki będzie znacząco określał jej tendencje do zaspokajania 
potrzeb. Ludzie postrzegający świat jako ubogi w dobra, taki, w któ-
rym istnieje limitowana ich ilość będą – we własnym mniemaniu ra-
cjonalnie – starać się gromadzić je w podświadomym oczekiwaniu 

„katastrofy”. Co więcej, wiedząc, że mają konkurencję innych ludzi, 
będą zmierzać do tego, aby pozyskać jako pierwsi to, co może być im 

10   Choć trzeba zaznaczyć, że natężenie lęku może osiągać wartości ekstremalne, 
co prowadzi do głębokiej dezorganizacji zachowania, działań irracjonalnych, gwał-
townych, lub stuporu (patologicznego, długotrwałego znieruchomienia). Lęk jest szcze-
gólnie silny w stanach psychotycznych.
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„sprzątnięte sprzed nosa” przez innych chciwców11. Korzenie takiej 
postawy dobrze opisała cytowana wcześniej Melanie Klein. Nazna-
czenie niedoborem dóbr podstawowej i pierwszej więzi człowieka 
prowadzi do głębokiego zapisu w pamięci takich doświadczeń i ge-
neralizacji ich w dorosłości. Paranoiczne postrzeganie innych, jako 
tych, którzy dybią na ograniczone dobra tego świata antagonizuje 
relacje międzyludzkie. Jak podkreśla Levine, „potrzeba jest tym, co 
zbliża nas do innych ludzi, chciwość zaś tym, co oddala”12. Jest tak 
dlatego, że rozróżnienie pomiędzy pragnieniem a chciwością pole-
ga na różnicy między akceptacją własnych uczuć a ich odrzucaniem 
(unikaniem). Chciwości przeciwstawia on szczodrość, ze znaczącym 
podkreśleniem, że musi się ona opierać na autentycznych potrze-
bach Ja, aby dzielić się tym, co w naturalny sposób „przelewa się” 
z jednostki. Dzielenie się własnymi dobrami z osobą, którą z kolei 
postrzegamy jako źródło dóbr dla nas, może być opisane w katego-
riach miłości. Z kolei szczodrość rozumiana w negatywnym sensie, 
niejako „chciwość w dawaniu”, polegałaby na odrzuceniu potrzeb Ja, 
ich odsunięciu i „ofiarnym” działaniu, za którym kryje się zazdrość 
i nienawiść do samego siebie13.

Wedle tego, co tu dotychczas napisano, zarysowuje się obraz chci-
wości jako szczególnego przypadku ludzkich postaw i zachowań 
dotyczących zaspokajania potrzeb oraz radzenia sobie z frustracją 
i lękiem. Chciwość posiada związek z potrzebą psychologiczną, zaś 
różne kategorie tych potrzeb tworzą specyficzne emanacje chciwości. 
Niektóre zostaną tu przedstawione.

Szczególnie interesującym przykładem chciwości dóbr sym-
bolicznych jest narcyzm. Można by zaraz dopisać pokrewne mu 
ekspresje: perfekcjonizm i nadmierne dążenie do kontroli ciała. 
Narcyzm w ujęciu potocznym łączony jest z zapatrzeniem w siebie, 
egocentryzmem i zakochaniem w sobie. Psychopatologia odkrywa 
w nim znaczące uszkodzenie charakteru (zaburzenie osobowości), 
polegające na niezdolności do obdarzania innych autentycznym 

11   Mechanizm ujawniający się u takich osób dodatkowo konserwuje stosowanie 
zniekształcania rzeczywistości poprzez projekcję. Polega ona na posądzaniu innych 
o własne (wypierane) motywy. Dodatkowo człowiek taki uzyskuje legitymizację wła-
snych chciwych czynów, zmniejszając wyrzuty sumienia.

12   J. Riviere, Hate, greed and aggression, dz. cyt., s. 2.
13   Zob. tamże.



108 Mariusz Makowski

uczuciem, jak też poważne u osoby narcystycznej zakłócenie obrazu 
Ja. Zasilanie wewnętrzne Ja narcyza jest poważnie uszkodzone, co 
skazuje taką osobę na „doładowywanie” poczucia własnej warto-
ści na zewnątrz. Taktyka tego rodzaju, stosowana nieświadomie 
przez osobę narcystyczną, charakteryzuje się niską skutecznością. 
Inkorporowane z otoczenia dobra (rozumiane szeroko w aspekcie 
psychologicznym) wprawdzie poprawiają samopoczucie i obniżają 
poziom lęku, jednak nie przeobrażają się w poczucie „bycia dobrą, 
wartościową osobą”. Innymi słowy nie podnoszą poczucia własnej 
wartości, a pompują jedynie – nierealistyczną zresztą – samoocenę. 
Osoba narcystyczna, niczym mitologiczny wiecznie głodny demon 
o wielkim brzuchu i małych ustach, bezustannie skupiona jest na 
pozyskiwaniu potwierdzeń o swej wyjątkowości i żądna akceptacji 
okazywanej przez innych ludzi. Te, choć częstokroć uzyskiwane, 
przynoszą tylko chwilową ulgę, pozostawiając skrywane głęboko 
uczucie głodu. Jeżeli odwołać się do kryterium chciwości takiego jak 
brak limitu czynności, jej odmiana narcystyczna dotyczyć będzie 
nieumiarkowania w gromadzeniu potwierdzeń własnej wartości 
u innych ludzi. Narcyz chciwie pielgrzymuje pośród innych, gro-
madząc pochwały, komplementy, zachwyty, oklaski i podziw. Jest 
niczym akwizytor, który musi się „sprzedać”, aby móc psychicznie 
przeżyć. Do symptomatologii narcyzmu należy – mówiąc językiem 
klinicystycznym – bardzo rozbudowana fasada Ja. Owo „Ja idealne”, 
sztucznie wytworzony obraz siebie, pełni funkcję bufora psychicz-
nego, który chroni przed cierpieniem pojawiającym się w kontak-
cie ze strefą wewnętrznej pustki. Cechą fasadowego obrazu Ja jest 
jego niestabilność, w istocie wątłość, a strategią stosowaną dla jego 
stabilizacji jest bezustanna czujność (pogotowie lękowe). Trudno 
człowiekowi o osobowości narcystycznej „odpuścić” w wysiłkach 
autoprezentacyjnych. Dla niego starań wizerunkowych nigdy zbyt 
wiele. Nigdy nie jest „wystarczająco dobrze”. Tutaj narcyzm znajduje 
zbiór wspólny z perfekcjonizmem. W obu chodzi o ideał. Tyle, że 
czym innym jest dążenie do perfekcjonizmu z realistyczną oceną, 
co jest możliwe, a co nie, z wewnętrzną zgodą na pozostawianie 
wytworów „wystarczająco dobrych”, a czym innym traktowanie go 
jako stanu koniecznego do osiągnięcia – cokolwiek by to oznacza-
ło – wewnętrznego potwierdzenia wartości. Wędrowiec postrzega-
jący perfekcjonizm w kategoriach abstrakcyjnych (jako interesującą 
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możliwość, ideę) zmierza w stronę horyzontu z poczuciem zacie-
kawienia. Wie, że to, co uprzednio dostrzegał jako linię horyzontu, 
w pewnym punkcie podróży stanie się gruntem pod nogami. Tego 
doświadczenia nie zakłóci mu wizja nowego horyzontu przed ocza-
mi. Osoba, która wprzęga perfekcjonizm w swoje Ja jako znaczą-
cą cechę mającą o niej stanowić, niezdolna się odeń zdystansować, 
podąża w stronę horyzontu w bezustannej frustracji. Cel będący 
niemal w zasięgu stóp wciąż się odsuwa. Obraz widnokręgu tak 
hipnotyzuje wzrok, że oczy nie są w stanie spojrzeć w dół, na mate-
rialną rzeczywistość (i realistyczne twory człowieka). Narcystyczna 
chciwość to perfekcjonizm w dbałości o wygląd, wrażenie wywie-
rane na innych: kontrola tego, co jest komunikowane na zewnątrz. 
Warto tu zauważyć, że ta perfekcjonistyczna dbałość o wizerunek 
niesie za sobą poważne koszty psychiczne. Tak znacząca potrze-
ba manipulowania wywieranym wrażeniem nie zawsze spotyka 
się z możliwościami wywierania tego wpływu. Im większa ta roz-
bieżność, tym silniejszy lęk społeczny14. Zwykle osoby narcystycz-
ne zaczynają odczuwać ciężar tego lęku, kiedy okoliczności życia 
ograniczają im możność wywierania takiego wpływu na otoczenie, 
jaki jest po ich myśli. Dzieje się tak w chorobie, jak również kiedy 
napotykają osoby, które potrafią zajrzeć za ich fasadę lub gdy za-
uważają oznaki starzenia się, które coraz trudniej im ukryć. Wtedy 
poprzez mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego („im więcej, 
tym więcej”) przyrastająca ilość pojawiającego się lęku społecznego 
popycha narcystycznych ludzi do zdwojenia wysiłków autoprezen-
tacyjnych. Działania te konsumują znaczącą ilość energii życiowej, 
w części „zjada” ją lęk, a w części wysiłki służące jego opanowaniu. 
Dodatkowym obciążeniem staje się poczucie frustracji, że dotych-
czasowe sposoby radzenia sobie tracą swą efektywność, a finalnie 
również skuteczność. Otoczenie często dostrzega tragikomiczny 
wyraz takich wysiłków starzejących się narcyzów, którzy stają się 
mocno nieadekwatni w swym społecznym funkcjonowaniu. Pejo-
ratywne określenia jakie ich dotykają, w rodzaju: mitoman, Piotruś 
Pan, dziwak, pozer, frustrat czy bufon dowodzą, że strategia nar-
cyzów poniosła fiasko.

14   Zob. M. Leary, R. M. Kowalski, Lęk społeczny, przeł. E. Zaremba, Gdańsk 2001, 
s. 29 (Seria Psychologii Społecznej). 
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Innym przykładem zachowań nacechowanych chciwością jest pro-
miskuityzm. Według Zbigniewa Lwa-Starowicza oznacza on „po-
zbawione więzi uczuciowych kontakty seksualne z przypadkowymi, 
często zmienianymi partnerami”15. Promiskuityzm postrzegany jest 
przez klinicystów jako patologia więzi, choć w perspektywie socjo-
logiczno-kulturowej istnieje nań przyzwolenie. Być może działa tu 
wolumen częstości praktyk, który normalizuje je w sensie statystycz-
nym. Promiskuitywne kontakty mają wiele wspólnego z opisaną 
wcześniej patologią narcystyczną. Można powiedzieć, że promisku-
ityzm jest jedną ze strategii, jakie stosują osoby narcystyczne, aby 
stabilizować obraz Ja. Partnerzy i partnerki włączani są w system 
oceny siebie. Ściślej mówiąc, fakt inkorporowania psychologicznych 
dóbr, jakie posiadają, zdaje się karmić ego oraz częściowo zaspokajać 
potrzeby bezpieczeństwa, seksu, a nawet prestiżu. Dramat takiego sty-
lu funkcjonowania polega na tym, że zagłodzona pozostaje potrzeba 
miłości. Chciwość promiskuity polega na nienasyceniu seksualnym, 
które jest świadomą przykrywką deficytu innego rodzaju. Takie oso-
by racjonalizują swoje działania przyjmując, że skoro miłość nie jest 
im dana (często obronnie – projekcyjnie tworzą generalizacje w ro-
dzaju „miłość nie istnieje”), uznają za właściwe powetować sobie ten 
brak w przyjemności zmysłowej. Idzie za tym naiwna wiara, że kolej-
ny partner będzie „tym właściwym” lub „zdolnym mnie pokochać”. 
Czasem takie osoby – płci męskiej – tłumaczą sobie własne czyny odwo-
ływaniem do teorii socjobiologicznych, w których rozprzestrzenianie 
własnych genów poprzez kontakty seksualne z dużą liczbą partne-
rek uznawane jest za wyraz głębokiej instynktownej natury, a nawet 
zdrowej, sprawczej samczości.

Potrzeby seksualne posiadają silny związek z potrzebą miłości, 
choć trzeba przyznać, że relacja ta jest skomplikowana. Dodatkowo 
rzecz komplikuje język, w którym na określenie odbywania stosunku 
używa się zwrotu „kochać się z kimś” albo „uprawiać miłość”. Tymcza-
sem relacja między tym potrzebami jest niesymetryczna, to znaczy 
seks może być konsekwencją miłości, zaś miłość nie wynika w pro-
sty sposób z aktywności seksualnej16. Dlaczego tak jest? Frank Hajcak 

15   Z. Lew-Starowicz, Miłość i seks. Słownik encyklopedyczny, Wrocław 1999, s. 233.
16   Na poziomie neurofizjologicznym aktywność seksualna uruchamia wydzie-

lanie szeregu substancji (oksytocyna, wazopresyna, endorfiny, fenyloetyloamina), 
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i Patricia Garwood przedstawiają szereg fundamentalnych różnic. Ich 
zdaniem seks jest konkretny, cielesny i wymaga kontaktu fizycznego, 
miłość jest abstrakcyjna, emocjonalna i nie wymaga kontaktu cielesnego. 
Miłość jest wybiórcza, skierowana na jedną lub kilka konkretnych osób, 
seks jest niewybredny; pragnienie może być skierowane na wiele osób. 
Celem seksu jest uwolnienie napięcia fizycznego, miłości – rozwój bli-
skości. Co więcej, seks może być na kimś wymuszony, a miłości nie 
można na nikim wymusić. Poza tym seks jest krótkotrwały wobec 
raczej długotrwałej miłości, jak też ogranicza się on do okresu między 
pokwitaniem a klimakterium, zaś miłość jest niezależna od wieku i kon-
dycji fizycznej17. Autorzy ci dowodzą, iż autentyczny seks jest aktyw-
nością związaną z potrzebami zmysłowymi i wtedy, kiedy do niego 
dochodzi, inne motywy powinny zostać wygaszone. Co nie oznacza, 
że nie może on b u d z i ć  innych potrzeb. Tego – jak ujmują to Haj-
cak i Garwood – w seksualnym seksie należy się spodziewać: rozwoju 
intymności, lepszego poznania siebie i partnera, doznania jedności, do-
świadczenia rozszerzenia własnych granic oraz akceptacji na bardzo 
głębokim poziomie. Jednak (nieświadomy) wybór seksu, w którym 
realizowane są inne motywy, jest dlań ciężarem i blokuje pełnię moż-
liwości jego relacyjnego potencjału. Autorzy wyszczególnili kilkana-
ście takich hamujących motywów: unikanie intymności poprzez seks, 
ucieczka od samotności, seks jako zadośćuczynienie, seks jako gwaran-
cja wierności, potwierdzenie seksualności poprzez seks, podnoszenie 
poczucia własnej wartości, redukowanie poczucia winy, seks jako wyła-
dowanie złości, zemsta poprzez seks, sposób wywoływania zazdrości, 
sposób na nudę, seks w służbie dominacji i kontroli, poddanie się presji 
społecznej, seks jako bufor depresji, tworzenie bezpiecznej przystani 
oraz seks jako rodzaj buntu18. Centralną tezą jest tu to, że seks nie może 
zaspokoić potrzeb nieseksualnych19. Autorzy argumentują w następują-
cy sposób: trudno znaleźć ludzi, którzy próbując nasycić głód lub ugasić 
pragnienie uprawialiby seks. Taka próba zakończyłaby się poczuciem 

które sprzyjają tworzeniu więzi. Jednak ich prawidłowy poziom nie wystarcza do 
zbudowania trwałej miłosnej relacji. 

17   F. Hajcak, P. Garwood, 17 nieseksualnych powodów, dla których ludzie uprawiają 
seks, przeł. M. Majchrzak, Gdańsk 1994, s. 196.

18   Tamże, s. 5.
19   Tamże, s. 9.
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niezaspokojenia i jeszcze większym głodem. Co więcej, ludzie ci utraci-
liby wiele z zadowolenia, jakie może dostarczyć miłość fizyczna20.

W tym świetle zdumiewa potężna wśród ludzi tendencja, aby sce-
dować na seks taki ciężar potrzeb. Tym bardziej, że ostatnimi czasy 
coraz częściej chodzi o seks wirtualny. Cyberseks można by określić 
jako specyficzną odmianę promiskuityzmu doby Internetu. W tej sfe-
rze chciwość doznań u osób weń zaangażowanych jest zdumiewająca. 
Jak podają Patrick Carnes z współpracownikami, rocznie na porno-
grafię internetową ludzie na całym świecie wydają około 320 mld 
dolarów, a trzeba zauważyć, że uwzględniono tu tylko tych, którzy 
gotowi są za takie treści płacić. Szara strefa w tej sferze – biorąc pod 
uwagę specyfikę usług, jak też skalę piractwa – jest potężna. Jedna 
czwarta światowych zapytań w wyszukiwarkach dotyczy pornografii, 
zaś 10 proc. dorosłych internautów uznaje siebie za uzależnionych 
od cyberseksu21. Specyfika tej aktywności, w szczególności opartej 
na oglądaniu zdjęć i filmów, niejako dopasowana jest do (chciwych) 
potrzeb odbiorców. Osoba nałogowo oglądająca takie treści wydaje 
się nienasycona w ich przyswajaniu. Chce wciąż nowych postaci, no-
wych wizerunków cielesnych, nowych form uprawiania seksu, gdyż 
z racji działania psychologicznego procesu habituacji obejrzane już 
obrazy zmniejszają swój erogenny potencjał. Konsument cybersek-
su nie znajduje granic dla generowania podniet w sobie (chyba, że 
związane z wyczerpaniem fizjologicznym), a równocześnie korzysta 
z medium, które również takowych granic nie nakłada. Sieć jest czyn-
na 24 godziny na dobę, katalog stron pornograficznych nieprzebrany, 
a treści na bieżąco wzbogacane.

W tym miejscu, jak uprzednio, zasadnym byłoby odwołanie się 
do metafory „sztucznej piersi”, którą dla niektórych staje się nieogra-
niczonych dostęp do seksu w sieci. Jednak metafora odwołuje się 
raczej do opisu symbolicznego, skąpiąc treści wyjaśniających. Obie-
cujący trop w tym kontekście znajdujemy w neurofizjologii naszego 
mózgu. Otóż okazuje się, że na poziomie neurologicznym zarówno 
za uniesienia miłosne (w sensie sternbergowskiej namiętności jako 
składnika miłości), jak i erotyczne doznania odpowiada ten sam 

20   Tamże, s. 12.
21   Zob. P. Carnes, D. L. Delmonico, E. Griffin, J. M. Moriarity, Cyberseks. Skuteczna 

walka z uzależnieniem, tłum. K. Nowak, Poznań 2010, s. 17. 
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neuroprzekaźnik, związek peptydowy fenyloetyloamina (PEA)22. 
W tym kontekście nietrudno zrozumieć, dlaczego ludzie – przynaj-
mniej niektórzy – mylą swe potrzeby. Nie można jednak zapominać, 
że nie tylko procesy fizjologiczne wpływają na to, co myśli i czyni 
człowiek. Posiada on również zdolność zwrotnego oddziaływania 
psychiki na fizjologię. Zdaje się, że wielu spośród dotkniętych chci-
wym stymulowaniem u siebie wydzielania PEA przynajmniej czę-
ściowo uświadamia sobie, że zaspokojenie potrzeby miłości jest poza 
ich możliwościami. Według taktyki – której trudno odmówić pewne-
go pragmatyzmu – polegającej na ekstensywnym gromadzeniu czę-
ściowych spełnień („lepiej coś, niż nic”) odsuwają od siebie trudne 
samorozliczenia i maskują wewnętrzną pustkę. Gorzej, jeśli hołdują 
przekonaniu, iż „ilość przejdzie w jakość”, bo ono zawsze – w tej sfe-
rze – zostaje zweryfikowane negatywnie i przynosi rozczarowanie.

Badacze tacy jak Patrick Carnes skłonni są wiązać szereg gałęzi 
uzależnień „-holizmów” z jednym pniem potrzeby doświadczania 
przyjemnego stanu opartego na endogennych substancjach pobudza-
jących23. Jego zdaniem w podobny sposób rozwijają się uzależnienia 
od substancji chemicznych, zaburzenia pokarmowe, kompulsywne 
zakupy, hazard i kompulsywna praca. Wydaje się jednak, że praco-
holizm posiada swe szczególne uwarunkowania i kontekst społeczny. 
W przeciwieństwie do wyżej wymienionych jako jedyny nie jest ko-
notowany negatywnie, co najwyżej jako rodzaj ofiarnictwa.

Pracoholizm polega na takim wykonywaniu swych zawodowych 
zadań, że związek między obiektywnymi wymogami w miejscu pra-
cy (sytuacja firmy, obowiązki, wymagania przełożonego) a poziomem 
starań pracownika ulega rozluźnieniu. Dla uważnego menedżera jest 
to czytelne, choć potocznie może się wydawać dziwnym stawianie 
tamy ludzkiej motywacji, zaangażowaniu i pracowitości. Jednak 
elementarna higiena pracy wymaga, aby racjonalnie dzielić czas na 
pracę i wypoczynek. Notoryczne naruszanie tego balansu prowadzi 
do stopniowego wyczerpywania potencjału pracownika i stwarza ry-
zyko przedwczesnego wypalenia zawodowego. Przy niskiej kulturze 

22   Obszerniej o podłożu neurofizjologicznym miłości i seksu pisze M. Liebowitz, 
The chemistry of love, Boston 1983.

23   Zob. P. Carnes, Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i zna-
leźć prawdziwe uczucie, przeł. W. Sułecki, Poznań 2009, s. 45.
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organizacji akceptacja pracoholizmu w kontekście zainteresowania 
maksymalnym wyzyskaniem zasobów ludzkich jest częstą praktyką, 
a po utracie produktywności pracownicy są rotowani. Tym niemniej 
trzeba podkreślić, że jest to przykład patologii organizacji, na którą 
lekiem są nie tyle instrumenty etyczne, co narzędzia makroekono-
miczno-społeczne. Kiedy rynek pracy staje się rynkiem pracownika 
(panuje niedomiar wyszkolonych specjalistów), pracodawca zaczyna 
się przyglądać zatrudnionym pod kątem długoterminowej, satysfak-
cjonującej obie strony współpracy i czyni wiele, aby dbać o swych 
ludzi. Jakie potrzeby zaspokajają ludzie w swej pracy? Stanowią one 
spory wachlarz, choć jego rozpiętość zależeć będzie od szeregu czyn-
ników związanych z kompetencjami, jakością komunikacji w miejscu 
pracy, stylem zarządzania, kulturą organizacyjną czy dostępem do 
mentora – jeśli wymienić tylko niektóre. Badacze ludzkiej motywacji 
lokują ją w potrzebach osiągnięć, afiliacji i władzy (David McClelland), 
higieny i rozwoju (Frederick Herzberg), fizjologicznych, bezpieczeń-
stwa, miłości, szacunku i samorealizacji (Abraham Maslow) – jeśli 
wymienić tylko najbardziej prominentne koncepcje. Powszechnie 
jednak stosownym motywatorem (zarówno pozytywnym, jak i ne-
gatywnym) są pieniądze. Przyjmuje się, że ludzie – jako suwerenne 
i samoświadome jednostki – najlepiej wiedzą, czego im trzeba. Za-
kłada się, że pieniądze jako uniwersalny środek wymienny pozwo-
lą zaspokoić ich potrzeby. Sęk w tym, że kompetencja racjonalnego 
(w sensie psychologicznym) wydawania pieniędzy jest silnie powią-
zana z poziomem świadomości własnych potrzeb i uczuć. Co więcej, 
szeregu potrzeb nie da się zaspokoić za pomocą pieniędzy i powinno 
się oczekiwać ich realizacji w procesie codziennych aktywności i inte-
rakcji w miejscu pracy. Świat pracoholika zbudowany jest w oparciu 
o silnie kompensacyjny motyw: „wykazać się w tym, w czym jestem 
dobry, aby odwrócić uwagę (cudzą jak i własną) od obszarów wła-
snych niedomagań”. Za chciwością pracy u tego typu nałogowca kryje 
się chciwość akceptacji, potwierdzenia swej wartości oraz sprawstwa. 
Aspekt zarabiania pieniędzy, „dorabiania się” częstokroć przysłania 
kluczowe procesy psychologiczne, które sterują działaniami takich 
osób. Potrzebę zarabiania wyjątkowo łatwo zracjonalizować. Pie-
niądze zawsze są potrzebne, jeśli nawet już nie zarabiającemu, to 
jego bliskim. Znaczącym motywem w zarabianiu jest zaspokojenie 
potrzeby bezpieczeństwa. Co jednak, kiedy konto przyrasta, a jego 
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posiadacz nie za bardzo potrafi „przetransformować” kapitał pienię-
dzy w poczucie bezpieczeństwa? Bywa, że taka osoba staje się ofiarą 
błędu atrybucyjnego, polegającego na lokowaniu przyczyny wciąż 
utrzymującego się niepokoju we wciąż niewystarczającej ilości środ-
ków finansowych. Napędza się w ten sposób błędne koło nałogowej 
pracy. Pracoholika, narcyza i promiskuitę łączy wspólny mechanizm 
pozyskiwania dóbr psychologicznych z zewnątrz poprzez włączanie 
ich do swego – wiecznie nienasyconego – Ja. Wybierają jednak róż-
ne obiekty. Seksoholik pozyskuje kolejne łóżkowe „zdobycze” wraz 
z ich walorami, takimi jak uroda, młodość, status. Narcyz karmi się 
cudzą uwagą, poklaskiem i uczuciami skierowanym w swoją stronę. 
Pracoholik dowartościowuje się własną skutecznością, zawodową 
sprawczością, posiadaną władzą, jak też pieniędzmi, które zarabia.

Zbliżając się do końca rozważań o chciwości, czas na spojrzenie 
z nieco innej perspektywy. Chciwość można rozpatrywać w katego-
riach pewnej psychologicznej dysfunkcji, skazy na zdrowiu psychicz-
nym. Przeoczeniem jednak byłoby nie zauważyć związków chciwości 
z rozwojem, pasją, obsesją, przedsiębiorczością, twórczością, a nawet 
z witalnością człowieka. Będzie ona obecna wszędzie tam, gdzie 
człowiek w swych działaniach wykracza poza racjonalność, kalku-
lację, prosty rachunek zysków i strat, mierzy się ze zmianą, porzu-
cając status quo. Dzięki ogarniętym chciwością (choć można użyć tu 
innego słowa) wysiłkom jednostek, zbiorowości otrzymują dobrze 
prosperujące przedsiębiorstwa pełne miejsc pracy. Za sprawa obse-
sjonatów twórczości (który prawdziwy artysta powie sobie: wystar-
czy!) podziwiamy ponadczasowe dzieła sztuki. Naukowcy chciwi 
pierwszeństwa odkryć niestrudzenie przybliżają nam prawdy natury. 
Chciwość posiada bezpośredni związek z witalnością. Depresyjność, 
powstrzymanie, zamrożenie stanowią jej przeciwieństwo. Chciwość 
ujrzeć można w aspekcie zmagań człowieka z rzeczywistością, starań 
często nieskutecznych, energochłonnych, naznaczonych frustracją 
i goryczą, lecz jednak aktywnych działań na rzecz własnych – często 
głęboko zakamuflowanych – potrzeb.
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Agnieszka Wloka

Oblicza chciwości –  
wpływ chciwości na jakość życia  
i sposoby walki z chciwością

Chciwość jest uważana za symbol epoki ponowoczesnej. Jeśli rze-
czywiście charakteryzuje ona czasy współczesne, to należy poddać 
analizie przyczyny i skutki takiego stanu rzeczy. Stąd celem podjętych 
rozważań jest uwzględnienie chciwości nie tylko jako cechy osobo-
wościowej jednostki, lecz równocześnie jako fenomenu społeczno-
-kulturowego. Pytania, które wymagają odpowiedzi, to: czy chciwość 
jest cechą społeczeństwa współczesnego, czy jest raczej uniwersalną 
cechą człowieka? Czy chciwość jest uwarunkowana genetycznie? Jaka 
jest konstelacja osobowościowa jednostki chciwej? Czy współczesna 
kultura wpływa na rozwój chciwości w społeczeństwie?

Wieloznaczność pojęcia „chciwość”
Podejmując temat chciwości z punktu widzenia psychologii, roz-

waża się wpływ tejże cechy na subiektywne poczucie jakości życia 
oraz na funkcjonowanie w społeczeństwie, a więc na relacje interper-
sonalne. Chciwość jest nadmiernym pożądaniem1. Przez ogólną de-
finicję można rozumieć posiadanie tak dóbr materialnych, jak i dóbr 
duchowych. Jednak mimo iż posiadanie dóbr pozamaterialnych jest, 
w powszechnym rozumieniu, postawą preferowaną i wzmacnianą 

1   Zob. Chciwość, [w:] E. Sobol, Słownik języka polskiego, Warszawa 2011, s. 88.
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społecznie, może w pewnych okolicznościach prowadzić do pato-
logii.

Każde nieuporządkowanie prowadzi do wewnętrznego rozbicia, 
a ono z kolei utrudnia proces samokontroli, będącej nieodłącznym ele-
mentem samoświadomości. Jednostka niezdolna do samoświadome-
go decydowania o sobie i introspekcji szuka zewnętrznych punktów 
orientacji. Jest to powodowane niepohamowaną dążnością człowieka 
do poczucia bezpieczeństwa upatrywanego w stałości. Takie poczucie 
jest możliwe do osiągnięcia w sposób konstruktywny tylko pod wa-
runkiem posiadania unormowanego systemu wartości. W momencie, 
gdy jednostka nie interioryzuje żadnych wartości, podlega społecz-
nym i kulturowym preferencjom, a zatraca własną tożsamość.

Rollo May zauważył, iż przyczyną nerwic jest właśnie zaburzenie 
woli. Wola zakłada samoświadomość i tym samym zdolność takiej 
organizacji „ja”, która pozwoli na dążenie i osiąganie wyznaczanych 
sobie celów. Te z kolei są konsekwencją uwewnętrznionej hierarchii 
wartości. Wola nie jest w tym rozumieniu tożsama z pragnieniem, 
ale wymaga świadomej decyzji człowieka. Wiąże się to z procesem 
autoidentyfikacji, stąd też Carl Rogers za źródło lęku i zaburzeń psy-
chicznych przyjął rozbieżność pomiędzy „ja idealnym” a „ja realnym”, 
a więc brak właściwej samooceny i wykształconej samowiedzy. Uciecz-
ka od realnego obrazu siebie i życie w iluzji nieuchronnie prowadzą 
do zaburzeń lękowych lub osobowościowych, jak również do izolacji 
społecznej.

Myśl tę rozwija Kazimierz Obuchowski, widząc przyczynę zaburzeń 
psychicznych w utożsamianiu się jednostki ze światem zewnętrznym. 
Takie „ja synkretyczne” jest w zasadzie pozbawione podmiotowości, 
a przy tym podstawowego przymiotu człowieka, czyli wolności2.

Wartości wyznawane przez ludzi są silnie zróżnicowane pod 
względem treści, przejawów i konsekwencji regulacyjnych. Etyka roz-
różnia pojęcie wartości osobistych, które są umysłową reprezentacją 
subiektywnie pożądanej cechy lub stanu własnego podmiotu. Repre-
zentacja ta jest częścią „ja idealnego”, jednak postępowanie zgodnie 
z hierarchią wartości jest zależne od okoliczności sytuacyjnych i może 
prowadzić do konfliktu. Stąd nie można jednoznacznie przewidzieć 

2   Zob. M. Harciarek, Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły, Ka-
towice 2008, s. 176–179.
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zachowania podmiotu. Według badań okazuje się, iż wartości oso-
biste regulują zachowanie jednostek, u których system tych warto-
ści jest dobrze wyodrębnioną i zorganizowaną strukturą umysłową. 
Będą to osoby, które dokonały interioryzacji wartości i są zdolne do 
autoidentyfikacji3.

Z kolei wartości społeczne są definiowane jako trwałe preferencje 
dotyczące relacji między osiągnięciami własnymi a cudzymi4. Wcho-
dzą one we wzajemne zależności z wartościami osobistymi, lecz ich 
główną funkcją jest normowanie sposobu podejmowania interakcji 
przez człowieka. Tak jak wartości osobiste, stanowią one standard 
zachowania, który nie w każdej sytuacji jest wypełniany.

Aby realnie mieć wpływ na zachowanie, wartości muszą zostać 
przez podmiot zaktywizowane. Aktywizacja następuje wewnętrz-
nie poprzez zaangażowanie podmiotu na sposób poznawczy i emo-
cjonalny, jak również zewnętrznie – poprzez czynniki sytuacyjne. 
Bardzo często źródłem nacisku zagłuszającym wartości są potrzeby 
biologiczne czy też niewiadoma motywacja, jak również obyczaje 
i tradycje kulturowe obowiązujące w społeczeństwie5.

Niezwykle istotną zmienną w tym względzie jest proces dojrze-
wania psychofizycznego człowieka. Badania pokazują, iż rozumowa-
nie czysto hedonistyczne jest naturalne w wieku 4–5 lat, a przechodzi 
w stadium rozumowania zorientowanego na potrzeby w wieku 9 lat. 
Okazuje się, iż hedonizm jest tożsamy z najniższym poziomem roz-
woju moralnego6.

Kultura konsumpcji
Badania naukowe wskazują na zasadność tezy, iż promowany 

światopogląd epoki ponowoczesnej potęguje zjawisko nieuporząd-

3   Zob. B. Wojciszke, System wartości osobistych a zachowanie, [w:] Indywidualne 
i społeczne wyznaczniki wartościowania, red. J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub, Wro-
cław 1990, s. 220–223.

4   Zob. J. Levine, R. Moreland, Wartości społeczne i wielokrotne porównania osiągnięć, 
[w:] Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, dz. cyt., s. 204.

5   Zob. E. Staub, Wartości indywidualne i społeczne w pomaganiu i krzywdzeniu, [w:] Indy-
widualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, dz. cyt., s. 62.

6   Zob. N. Eisenberg, Rozwój wartości prospołecznych, [w:] Indywidualne i społeczne 
wyznaczniki wartościowania, dz. cyt., s. 106–108.
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kowanej chęci posiadania. Od 40 lat Uniwersytet Kalifornijski prze-
prowadza ankiety wśród studentów pierwszego roku na temat: „Co 
jest najważniejsze w twoim życiu?”. Wyniki wskazują, że w 1966 roku 
prawie połowa ankietowanych wybierała bogactwo za cel życia, 
a w 2006 roku taką myśl sformułowało już trzech na czterech studen-
tów (75 proc.).

Ma to konsekwencje związane nie tylko z życiem psychicznym 
poszczególnych jednostek, ale także z życiem ogólnospołecznym i śro-
dowiskiem naturalnym. Z problemem chciwości wiąże się wszech-
obecna alienacja ekologiczna, uważana przez filozofów za stan obcości 
między człowiekiem a jego środowiskiem przyrodniczym. Tym sa-
mym została zerwana więź wzajemnego oddziaływania, a co za tym 
idzie – zdeprymowana natura człowieka będącego częścią świata 
przyrody7. Nie ulega wątpliwości, iż ten stan rzeczy nie ma pozytyw-
nego wpływu na człowieka, a wręcz przeciwnie, rosnąca urbanizacja, 
zanik takich aktywności jak spędzanie czasu na łonie natury, a wzrost 
aktywności związanej z pracą zawodową czy spełnianiem potrzeb 
konsumpcyjnych degradują relacje interpersonalne, osłabia więzi ro-
dzinne i partnerskie, a także pozbawiają człowieka naturalnych spo-
sobów radzenia sobie ze stresem.

W drugim raporcie dla Klubu Rzymskiego Ludzkość w punkcie zwrot-
nym Mihajlo Mesarović i Eduard Pestel postulowali potrzebę stwo-
rzenia nowej ogólnoświatowej etyki, która uwrażliwiałaby każdego 
człowieka na potrzebę odpowiedzialności za całą wspólnotę ludzką, 
na kwestię zużywania dóbr materialnych, na zagadnienie harmonii 
z przyrodą. Poza tym niepokój aksjologiczny takich myślicieli jak 
Aldous Huxley, George Orwell, Anthony Bergess czy Stanisław Lem 
wiąże się z wątpliwością co do możliwości wpływu jednostki na sytu-
ację na świecie w związku z rosnącą instytucjonalizacją i biurokracją 
codzienności a zanikiem naturalnych potencjałów ludzkich8. Wynika 
z tych obaw, że postęp technologiczny nie pociąga za sobą szybszego 
rozwoju moralnego, a raczej osłabia zdolność człowieka do samokon-
troli popędów.

7   Zob. Z. Kuderowicz, Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, „Studia Filozo-
ficzne” 12 (1988), s. 153.

8   Zob. S. Jedynak, Moralność w perspektywie przyszłościowej, „Studia Filozoficz-
ne” 12 (1988), s. 128–130.
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Przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się konsumpcjonizm ro-
zumiany jako egzemplifikacja filozofii postmodernistycznej. Prowadzi 
on do postrzegania świata jako gry możliwości, w której człowiek jest 

„pionkiem na szachownicy rynku”. Mimo iż ma on wrażenie pełnej 
kontroli nad swoją aktywnością i może przyjmować różne pozycje 
w „grze” – być na pozycji wygranego lub przegranego – jednak wy-
bory, jakich dokonuje, są pozorne. Metafora gry wskazuje, że współ-
cześnie rynek, a w tym także reklama, stymulują i stwarzają potrzeby 
w człowieku, które w sposób naturalny nie są mu dane. Człowiek ży-
jący w takiej rzeczywistości przestaje być podmiotem obdarzonym 
przyrodzoną godnością.

Psychologia społeczna przedstawia jednak szereg prawidłowo-
ści , które są wykorzystywane w celu manipulacji i perswazji. Teoria 
wymiany społecznej sugeruje dążenie człowieka do maksymalizacji 
zysków i minimalizacji kosztów, zaś dylematy społeczne potwier-
dzają nielogiczność ludzkiego myślenia w procesie podejmowania 
decyzji. Pozorna maksymalizacja zysków ma większą moc spraw-
czą niż odroczona gratyfikacja, a zależność ta sprawia, że jednost-
ka wystawiona na iluzoryczne potrzeby kreowane przez rynek nie 
może odmówić ich nabycia. Wspomniane prawidłowości są wyko-
rzystywane poprzez taktyki marketingowe, takie jak taktyka „stopą 
w drzwi”, czy „drzwiami w twarz”, które są sposobami kreowania 
w człowieku pragnień konsumpcyjnych, a przy tym poczucia ciągłe-
go niezaspokojenia9.

Predyspozycje osobowościowe  
i wpływ na dobrostan psychiczny

Szukając wewnętrznych predyspozycji do chciwości, należy zwrócić 
uwagę na wykazane przez badaczy osobowościowe cechy podatności 
na nałogi. Są nimi: nieumiarkowanie, nieopanowanie, lęk, nieśmia-
łość, smutek. Cechy te sprawiają, że człowiek poszukuje zastępczych 
mechanizmów zaspokojenia swoich potrzeb wyższych, a szczególnie 
potrzeby samoakceptacji, władzy i poczucia bezpieczeństwa.

Poza tymi predyspozycjami należy uwzględnić naturę człowieka 
oraz naukowe rozumienie podejmowanych przez jednostkę wybo-

9   Zob. E. Aronson, Psychologia społeczna, tłum. J. Gilewicz, Poznań 2006, s. 220–230.
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rów. W rozważaniu na temat chciwości warto odnieść się do dwóch 
odrębnych stanowisk wobec natury człowieka. Między innymi kon-
cepcja Davida Hume’a odrzuca pojęcie tożsamości osobowej, ale mimo 
to uznaje, iż człowiek wyposażony jest w osobowość. Jest ona rozu-
miana jako sposób organizacji pragnień. Pragnienie jest motywem 
działania w sensie dążenia do osiągnięcia pewnego stanu rzeczy lub 
skłonności. To sprawia, że działanie człowieka jest racjonalne i wy-
pływa z ukształtowanej konstytucji racjonalno-emocjonalnej. Dla 
Immanuela Kanta systemem motywów budujących charakter człowie-
ka jest system racjonalnych norm, tym samym charakterem jest ob-
darzona tylko jednostka, której akty wynikają z poczucia obowiązku 
i kierowane są dobrą wolą10.

Choć z punktu widzenia współczesnej myśli psychologicznej i so-
cjologicznej charakter jest konstruktywnym elementem życia psy-
chicznego każdej osoby, to warto podkreślić, jak istotne dla filozofii 
jest zagadnienie uporządkowanych motywów działania. Mogą one 
być konsekwencją odczuwanych pragnień lub też obowiązku. Sednem 
jest hierarchizacja tychże motywów i autonomiczne kierowanie nimi 
przez jednostkę.

Wkład w rozumienie postępowania ludzkiego miał Zygmunt Freud, 
który uznał, iż światopogląd człowieka może opierać się na zasadzie 
rzeczywistości (obiektywnego stwierdzenia „stanu rzeczy”) oraz na 
zasadzie przyjemności (wyboru hedonii). Preferowanie zasady przy-
jemności, która kształci nierealny optymizm i przymus nieodracza-
nej gratyfikacji, degraduje wartości wyższe. Jest to zasada prowadząca 
do wewnętrznej dezintegracji i braku równowagi, wynikającej z nie-
dostatecznej samowiedzy i samokontroli. Nie ulega wątpliwości, iż 
jednostka prezentująca taką postawę jest bardziej podatna na mani-
pulację.

Taki pogląd bliski jest pojęciu egoisty, gdyż jest to osoba zain-
teresowana wyłącznie sobą i kierująca się jedynie własnym intere-
sem. Obrońcy egoizmu uważają, że wynika on z natury człowieka, 
ale dla innych myślicieli, takich jak Jean Jacques Rousseau czy Da-
vid Hume bardziej naturalne są takie wartości jak sympatia, życz-
liwość i miłość (w tym miłość siebie). O nienaturalności egoizmu 

10   Zob. J. Górnicka, Społeczny sens cnoty, „Studia Filozoficzne” 12 (1988), s. 106n.
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świadczy równość ludzi pod względem istoty i predysponowania do 
takich dyspozycji jak wolność, szczęście, a także cierpienie11.

W tym kontekście należy przywołać obraz człowieka współczesnego, 
pojmowanego jako zjawisko konsumpcyjne. Jest on wystawiony na 
ekscytujące nowości, a jednocześnie odczuwa instynktowny lęk przed 
innowacyjnością, która wyprzedza jego rozwój moralno-społeczny. 
Problem ten dotyka kwestii harmonii, jaka powinna spajać osobo-
wość człowieka, a także naczelnych wartości ludzkiego życia – wol-
ności i godności.

Rozumiejąc człowieka jako byt niepodzielnie złożony z mate-
rii i ducha, Jan Paweł II wskazuje na daną człowiekowi świadomość 
pozwalającą dokonywać wyborów moralnych. Człowiek odczuwa 
swój czyn w kategoriach moralnych i podświadomie dąży do auto-
nomii, co stanowi podstawę przyznanej mu niezbywalnej godności12. 
Godność jest przyrodzona i niezbywalna, mimo iż sama jednostka 
może jej nie odczuwać bądź wyrzec się jej w imię pozornego poczu-
cia bezpieczeństwa, poddając się manipulacji i perswazji. Jednak 
wł a ś n i e  u z n a n i e  g o d n o ś c i  z a  p r z y m i o t  o s o b y  l u d z k i e j 
u m oż l i w i a  w y j ś c i e  j e d n o s t k i  k u  t r a n s c e n d e n c j i ,  a  w i ę c 
s a m o d o s k o n a l e n i a  s i ę . Przy czym troska o rozwój osobisty 
nie jest rozumiana jako postawa egoistyczna, ale wynika z uznania 
wartości życia ludzkiego jako takiego. Nie jest to tożsame z trady-
cją kultury grecko-rzymskiej, która była utwierdzona w przekona-
niu o apoteozie ludzkiego rozumu i wierze, iż człowiek jest miarą 
wszechrzeczy. Według św. Augustyna jest to filozofia fałszywa, jako 
że bez Światła Chrystusa rozum ludzki nie jest w stanie objąć tajem-
nicy istnienia. Od czasów św. Tomasza z Akwinu, a następnie Bla-
ise’a Pascala, to właśnie chrystocentryzm stał się obowiązującą tezą 
antropologii. Została ona oparta o poznanie Chrystusa jako drogi do 
samozrozumienia. Kolejne wieki wraz z rozwojem nauki pozwoliły 
na dalszy rozwój filozofii człowieka i większe zróżnicowanie poglą-
dów. Współcześnie warto zwrócić uwagę na filozofię Maxa Schelera 
mówiącą, iż o wyjątkowości człowieka świadczy bycie bytem miłują-

11   Zob. J. Herbut, Artykuły i szkice z metodologii i teorii metafizyki, filozoficznej analizy 
języka religii oraz etyki i metafizyki, Opole 2008, s. 402.

12   Zob. T. Styczeń, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, 
s. 153–166.
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cym, czy też tezy Karla Jaspersa o potrzebie transcendowania, jak też 
o przytomności bytowania według Martina Heideggera13.

Badania w ramach psychologii zdrowia potwierdzają, iż takie 
zmienne jak poczucie przynależności i wspólnoty, a szczególnie po-
czucie bycia kochanym oraz nastawienie człowieka na osiąganie sa-
morozwoju i wzrost samoświadomości przyczyniają się do wyższej 
jakości życia14. Postawa chciwa wyklucza niejako trwałe i satysfakcjo-
nujące relacje interpersonalne, pozwalające na odczuwanie bliskości 
i przynależności. Powodem tego jest istnienie społecznie preferowa-
nych postaw wdzięczności, szczodrości oraz bezinteresowności.

Chciwość jako zagrożenie
Niezaspokojone potrzeby prowadzą do permanentnego poczucia 

braku, co jest źródłem frustracji i wewnętrznego rozbicia jednostki. 
Należy podkreślić, iż odnosi się to do potrzeb w sensie psycholo-
gicznym, a nie materialnym. Stąd mimo nabywania pożądanych 
dóbr człowiek nie osiąga oczekiwanej satysfakcji. Jego koncentracja 
sprowadza się do konsumpcji i porównań społecznych, a wręcz do 
zjawisk patologicznych, jako że nie może posiąść wszystkich nowo-
ści rynkowych. W konsekwencji dochodzi do wewnętrznego chaosu 
moralno-etycznego. Jednostka nabywa rzeczy, żeby wyzbyć się lęków 
związanych czy to z niemożnością posiadania bardziej wartościo-
wych przedmiotów, czy to z lęku przed alienacją społeczną, wyni-
kłą z porównań społecznych. Jest to mechanizm błędnego koła, do 
wyjścia z którego dochodzi w momencie sytuacji granicznej, takiej 
jak bankructwo finansowe czy załamanie nerwowe. Uświadomienie 
sobie problemu i jego konsekwencji może zatrzymać błędny sposób 
spostrzegania rzeczywistości, choć jest to proces bolesny i kosztowny 
pod względem emocjonalnym i społecznym.

Mechanizm chciwości nie jest tylko zjawiskiem czysto psycho-
logicznym czy społecznym, ale ma swoje ugruntowanie w fizjologii 
mózgu. Neurobiologia uzasadnia, iż sama perspektywa korzyści 
materialnych uaktywnia w mózgu ośrodki związane z doświadcza-
niem nagrody i akceptacji. Powoduje to skutek tożsamy z efektem 

13   Zob. A. J. Nowak OFM, Osoba. Fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 35–40.
14   Zob. I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Warszawa 2007, s. 176.
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narkotycznym, a więc prowadzi do nałogu15. Poza tym, przyglądając 
się mechanizmom uzależnienia, tak od alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych jak i hazardu, seksu i wielu innych, można wysnuć 
wniosek, iż każde uzależnienie opiera się na chciwości bezwolnie 
władającej człowiekiem.

Skutki przyjęcia postawy chciwości okazują się degradujące dla 
życia osobistego jednostki i funkcjonowania społeczno-gospodarczego. 
Można to zaobserwować na przykładzie wspomnianych skłonności 
do nałogów, szczególnie do znaku dzisiejszych czasów, jakim jest za-
kupoholizm, charakteryzujący się takimi objawami jak:

•  niekontrolowane nabywanie nowych rzeczy, zazwyczaj niepo-
trzebnych,

• chwilowe zaspokojenie tuż po zakupie,
• obsesyjne myśli o kupowaniu nowych towarów,
• często zauważalne braki u siebie w nieposiadaniu jakiejś rzeczy,
• wyrzuty sumienia.
Zakupoholizm, jak i inne uzależnienia, nie tylko degraduje psy-

chosomatyczne funkcjonowanie człowieka, ale powoduje poważne 
problemy finansowe, degradację zawodową; rujnuje związki partner-
skie, a w szerszej perspektywie niszczy życie społeczno-gospodar-
cze, jak też przyczynia się do patologizacji społeczeństwa. Okazuje 
się więc, iż konsumpcja jako wartość hedonistyczna – służąca osią-
gnięciu szczęścia i przyjemności, staje się zaburzeniem – synonimem 
cierpienia i nieszczęścia16.

Osiągnięcie harmonii
Z punktu widzenia zaprezentowanej problematyki istotą jest spo-

sób prewencji i ochrony przed ugruntowaniem w człowieku postaw 
skrajnie chciwych. Forma psychoterapii jest odpowiednią metodą le-
czenia w momencie wynikłych z tej postawy zaburzeń, lecz dla za-
pobiegania tym zaburzeniom należy określić postawę alternatywną 
do konsumpcyjnej. Postawa ta wymaga innego postrzegania dóbr 
konsumpcyjnych, które będzie się opierało na naturalnych potrze-

15   Zob. J. W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2006, s. 450–454.
16   Zob. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2001, tłum. L. Stawowy, 

s. 240–270.
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bach człowieka i pierwotnym celu produkowania wszelkiego rodzaju 
dóbr. Musi być skoncentrowana na zaspokajaniu potrzeb własnych 
z uwzględnieniem wyjścia jednostki ku ludziom. Człowiek mający 
na uwadze fakt, iż żyje „dla”, szuka zaspokojenia potrzeby posiada-
nia w granicach umożliwiających mu godną egzystencję, lecz faktem 
przewyższającym posiadanie dóbr jest dla niego kontakt z drugim 
człowiekiem i jego potrzeby.

Według Artura Schopenhauera źródłem nieszczęścia są pragnienia 
i wola życia; jest to zgodne z doktryną buddyjską. W kulturze Wscho-
du obecny jest pogląd, iż pragnienie zniekształca poznanie, a życie 
doczesne jest cierpieniem z powodu trwałego poczucia niezaspokoje-
nia. W takim rozumieniu chciwość jest mechanizmem wzmacniają-
cym pragnienia, które człowieka unieszczęśliwiają, bo wzmacniając 
pożądliwości nie daje narzędzi ich spełnienia. Już w III wieku p.n.e. 
Epikur, twórca hedonistycznej doktryny filozoficznej, stwierdził, iż 
najbardziej naturalnym stanem życia człowieka, przynoszącym mak-
symalną radość, jest stan braku pragnień.

Szukając postawy alternatywnej do postawy chciwej, a zarazem 
zgodnej z duchem kultury, w której żyje współczesny człowiek cywi-
lizacji Zachodu, należy określić sposób harmonijnego spełniania rodzą-
cych się potrzeb i jednoczesnego zanurzenia człowieka w świat wartości 
priorytetowych dla egzystencji w jej wymiarze psychoduchowym.

Proponowane etapy tworzenia nowej postawy względem dóbr 
materialnych to:

1. Spotkanie Drugiego Ja;
2. Uświadomienie sobie problemu;
3. Spojrzenie racjonalne;
4. Potrzeby wyższe;
5. Potrzeba bycia potrzebnym;
6. Budowanie trwałych relacji.
Tak jak w wypadku każdego uzależnienia, czynnikiem stymu-

lującym proces leczenia jest tu spotkanie drugiego człowieka, który 
sygnalizuje jednostce występujący problem. Za Emmanuelem Lévi-
nasem uznaje się, że twarz Drugiego jest lustrem, w którym człowiek 
może zobaczyć siebie17. Jednostka, odzyskując racjonalny ogląd rze-
czywistości, ma możliwość weryfikacji swojego zachowania poprzez 

17   Zob. Cz. Bartnik, Historia filozofii, Lublin 2001, s. 421. 
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porzucenie życia w „iluzji potrzeb” i zdanie sobie sprawy z hierarchii 
wartości, jakimi się kieruje. Jednakże z powodu naturalnego mecha-
nizmu uzależnienia taka weryfikacja swoich schematów poznawczych 
jest możliwa z pomocą innego człowieka. Nowe spojrzenie otwiera 
na odnajdywanie wyższego sensu, który dotąd był wyparty poprzez 
mechanizmy obronne. Poza tym odkrycie w sobie potrzeby „bycia 
dla innych” jest motywacją do podejmowania prób jej zaspokojenia, 
a więc wejścia w relacje interpersonalne. Prowadzi również do roze-
znania, że człowiek – ja – to byt przygodny, wartościowy, ale potrze-
bujący daru od Drugiego18.

Założenia badawcze
Prowadzone badania własne są ukierunkowane na jakość życia 

postrzeganą subiektywnie przez osoby w różnych kategoriach wie-
kowych. Do badań wykorzystano ankietę weryfikującą nastawienia 
i styl konsumpcyjny oraz samoświadomość związaną z chęcią posia-
dania. Narzędzie to jest pracą autorską.

Otrzymane w fazie pierwszej wyniki tychże ankiet sugerują, iż 
rozumienie konsumpcji większości respondentów ogranicza się do war-
tości materialnych, stanowiących wymóg życia codziennego oraz su-
biektywnych przyjemności. Na poziomie świadomym ankietowani 
deklarują myślenie realistyczne i nie przejawiają tendencji do „pato-
logicznej konsumpcji”. Myślenie zdroworozsądkowe dopuszcza pra-
gnienia, które ograniczają się do przedmiotów użytkowych. Badanie 
nie zostało jeszcze na tyle pogłębione, by diagnozować ewentualne 
zaburzenia zakupoholizmu. Początkowa faza badań pozwala jedy-
nie wysnuć tezę, iż wiek jest czynnikiem determinującym bardziej 
utylitarystyczne nastawienie do konsumpcji, jako że osoby młodsze 
chętniej deklarują przywiązanie do przedmiotów związanych z wła-
snymi pasjami i marzeniami.

Jak zostało wspomniane, narzędzie badawcze uwzględnia tak-
że kwestie osobowościowe, a wśród nich skłonność altruistyczną. 
Dotychczasowe analizy badań własnych potwierdzają, iż człowiek 
przywiązuje wagę do związków emocjonalnych w momencie wyboru 

18   Zob. M. Harciarek, Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły, dz. 
cyt., s. 61–65.
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jednostki, dla której poświęca dobra materialne. Co ciekawe, skłon-
ność ta ogranicza się do osób, z którymi badani są w bliskim związku, 
a wyklucza osoby nieznane, co potwierdza teorie ewolucyjne. Ankie-
towani są skłonni rezygnować ze swoich dóbr dla osób im bliskich 
(małżonek, dziecko).

Dylematem dla badacza jest kwestia, w jakim stopniu samoopisowe 
badanie dochodzi prawdy o podświadomych nastawieniach człowieka, 
a na ile są to odpowiedzi wynikłe z chęci przedstawienia się badanych 
w „dobrym świetle” – zgodnie z wymogami społeczno-kulturowymi.

Druga część badań nad poczuciem jakości życia respondentów zo-
stała przeprowadzano przy użyciu wystandaryzowanego narzędzia, 
jakim jest Kwestionariusz Orientacji Życiowej Aarona Antonowskiego. 
Wyniki wskazują, iż osoby nastawione materialistycznie, niezwraca-
jące uwagi na swoje zamiłowania i preferowane wartości, wykazują 
znacznie zaniżone poczucie jakości życia, będąc niejako zamknięte 
w „świecie rzeczy”. Taka postawa to predyktor nie tylko podatności 
na zaburzenia natury psychicznej, ale także na zaburzenia somatycz-
ne. Przede wszystkim potwierdza się hipoteza, iż dobrobyt material-
ny nie predysponuje do dobrostanu psychicznego mimo społecznie 
powszechnego dążenia do wzbogacania się. Rzecz jasna, prowadzone 
badania nie określają jednoznacznie zależności między bogactwem 
a dobrostanem psychicznym, gdyż dotyczą innego zagadnienia. Nie-
mniej interpretacja wyników pozwala wysnuć hipotezę, iż skupienie 
na wartościach konsumpcyjnych może prowadzić do nasilonego lęku 
o utratę zdobytych dóbr lub do frustracji związanej z niemożnością po-
dążania za nowymi produktami dostępnymi innym konsumentom.

Podsumowanie i dyskusja
Zagadnienie chciwości, rozumianej jako problem psychologiczny, 

jest godne uwagi ze względu na dalekosiężne skutki dla funkcjono-
wania psychofizycznego i społecznego jednostki.

W szerszej perspektywie okazuje się, iż badania nad chciwością 
są diagnozą społeczną. Coraz częściej zauważaną przez socjologów 
prawidłowością jest skłonność do społecznego podziwu dla skutecz-
ności działania bez względu na koszt jej osiągnięcia. Z jednej strony 
konstytuuje się swoisty kult siły i bezwzględności, a z drugiej stro-
ny zachowania chciwe nie są zwalczane, gdyż powszechna bierność 
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obywatelska nie motywuje do sporów o pryncypia. W rzeczywistości 
za powszechną biernością kryją się społeczne niezadowolenie i ano-
mia. Dotyczy to szczególnie zachowań chciwych, prezentowanych 
przez osoby na wyższych politycznych stanowiskach, których decyzje 
dotyczą ogółu obywateli. Z tej perspektywy należy szacować skutki 
przyzwolenia na chciwość, które są mierzalne spadającym poczuciem 
zaufania do władzy i brakiem poczucia bezpieczeństwa, a więc ro-
snącą podejrzliwością i alienacją wśród społeczeństwa. Rodzi to nega-
tywne skutki dla rzeczywistości gospodarczej państwa.

Wysuwam jednak hipotezę, że potencjalne predyspozycje osobo-
wościowe do myślenia i zachowań chciwych, poprzez odpowiednie 
ukierunkowanie, może skutkować dążeniem jednostki do samorealiza-
cji, a w konsekwencji społecznej do postępu społeczno-gospodarczego. 
Wydaje się, iż energia kumulowana na proces konsumpcji, a z drugiej 
strony na proces generowania potrzeb powinna zostać skierowana na 
postęp w pozamaterialnych dziedzinach życia.

Okazuje się, że współczesna ekonomia odchodzi od zasady 
maksymalizacji zysku na rzecz wartości ogólnoludzkich 
opartych na uczciwości, etyce, współczuciu i solidarności. 
Wydarzenia geopolityczne dowodzą, że zysk materialny, któ-
ry byłby oparty na zasadzie bezwzględnej maksymalizacji 
zysku własnego, oznacza psychologiczną stratę. Ta zaś nie 
pozwala na osiąganie długotrwałych zysków. Dopiero mo-
ralnie usankcjonowany cel posiadania, jest motorem rozwoju 
przedsiębiorstw. Według S. Lachowskiego, „wartości w firmie 
decydują o kształtowaniu jej kultury organizacyjnej i zapew-
niają utrzymanie równowagi wewnętrznej, a tym samym dają 
impulsy do rozwoju”, z tego powodu dbałość o indywidualny 
rozwój pracowników powinna być tak samo istotna jak zy-
ski materialne. Motywowanie pracowników do samorozwoju 
i wykształcenie poczucia przynależności do firmy, sprawia, iż 
człowiek czuje się doceniony, a tym samym staje się bardziej 
odpowiedzialny za powierzane mu zadania19.

19  K. Nędzyński, Polityką zawładnął oportunizm, chciwość – biznesem, www.obser-
watorfinansowy.pl/tematyka/biznes/lachowski-polityka-zawladnal-oportunizm-
chciwosc-biznesem (14.08.2013).
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Seria skandali i bankructw wstrząsających USA była dowodem 
na bezzasadność opierania przedsiębiorczości na bezwzględnej mak-
symalizacji zysków. Z tego względu w roku 2002 Kongres USA z ini-
cjatywy Paula Sarbanesa i Michaela Oxleya uchwalił przepisy, które 
miały definitywnie ukrócić nielegalne praktyki menedżerów i lepiej 
chronić interesy klientów.

Powszechnie uważa się także, że ostatni kryzys finansowy, który 
rozpoczął się w 2007 roku, ma swoje źródła w chciwości. Problemy 
Islandii, Estonii, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Irlandii i wielu innych 
krajów są spowodowane tym kryzysem. Kłopot z bilansowaniem 
wydatków i przychodów w USA, wzrost znaczenia Chin i krajów 
arabskich też są związane z tymi procesami. W tej sytuacji należy 
przyjrzeć się raportowi Corporate Values Index, według którego aż 
77,5 proc. spośród 4,8 tys. firm zbadanych w 11 krajach (m.in. w Pol-
sce) posiada spisany system wartości, ale jednocześnie 83 proc. kadry 
kierowniczej uważa, że sukces częściej osiągają ci, którzy potrafią na-
ginać prawo i zasady moralne.

Uwagę na potrzebę przemiany światopoglądu ekonomicznego zwró-
cił Tomáš Sedláček w bestsellerze Ekonomia dobra i zła, który ukazał się 
w Czechach w 2009 roku20. Autor dowiódł, że gospodarka zakorzeniona 
jest w kulturowej historii ludzkości, a chciwość stanowi jej nieodłączny 
element. W tym sensie jest ona nie tylko kolebką ekonomii teoretycz-
nej, lecz także początkiem naszej historii. Co ważne, konsumpcja działa 
jak narkotyk, a stwierdzenie „już wystarczy” leży zawsze poza granicą 
horyzontu. Jeśli opierać ekonomię na chciwości, a nie na racjonalnej kal-
kulacji popytu i podaży, to ekonomiści i przedsiębiorcy staną się narzę-
dziem w „machinie konsumpcji”, a nie jej beneficjentami.

Choć argumentacja wydaje się jasna i przekonująca, a chciwość 
jest powszechnie uważana za wadę, to manipulacja tym określeniem 
utrudnia zmiany światopoglądowe. „Chciwość” została zastąpiona 
słowem „oszczędność”, a zachowania dawniej uważane za oznaki 
chciwości są ogólnie popierane, ponieważ przypominają niegroź-
ne skąpstwo albo hedonistyczne dążenie do przyjemności. Niestety, 
zmiana słowa nie oznacza zmiany postaw i chciwość pozostaje am-
bicją posiadania, która wymyka się spod kontroli jednostki.

20  Zob. F. Memches, Odkłamać niewidzialną rękę rynku, www.dystrybucjonizm.pl/
filip-memches-odklamac-niewidzialna-reke-rynku (14.08.2013).
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Wiedząc, jakie są mechanizmy powstawania i rozwijania się w czło-
wieku chciwych skłonności, można z nimi walczyć. Pierwszym etapem 
jest uświadomienie sobie negatywnych zjawisk związanych z chciwością, 
tak w sensie mentalnym, jak i społecznym. Kolejne kroki „zdrowienia” 
dotyczą źródeł chciwości, a więc lęku, braku poczucia bezpieczeństwa, 
nieufności czy też konformizmu. Narzędziem leczącym jest wypraco-
wanie w sobie rzeczywistej własnej wartości, tak by osiągnąć optymal-
ny poziom samooceny. Adekwatna samoocena i szacunek do własnej 
osoby zapobiegają stosowaniu mechanizmów obronnych i pozwalają na 
odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Ponadto nie jest obojętna spo-
łeczna ocena postępowań chciwych, których napiętnowanie może stać 
się motorem zmian mentalnościowych. Dotyczy to szczególnie kwestii 
wychowania do wartości etycznych młodego pokolenia.
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Katarzyna Cikała

Chciwość w społeczeństwie  
konsumpcyjnym,  
czyli o potrzebach konsumenta

Współcześnie problem chciwości staje się wyzwaniem nie tylko 
dla przywódców duchowych, ale także dla filozofów, etyków, eko-
nomistów. Z jednej strony chciwość jest postrzegana w kategoriach 
grzechu, z drugiej zaś jest tym, co napędza gospodarkę. W niniejszej 
pracy chciwość zostanie przedstawiona z perspektywy społeczeństwa 
konsumpcyjnego – społeczeństwa XXI wieku, które wydaje się funk-
cjonować w oparciu o imperatyw chciwości. Poszczególni autorzy 
przywołani w artykule odniosą się do problemu chciwości w spo-
łeczeństwie konsumpcyjnym z punktu widzenia socjologii, filozofii 
i psychologii.

Już na wstępie warto przytoczyć definicję chciwości, która posłuży 
do dalszych rozważań. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego chciwość 
to: „pożądanie, pragnienie czegoś, zachłanność, pożądliwość”1. Tym sa-
mym człowiek chciwy to tyle, co: „pragnący, pożądający czegoś (zwłasz-
cza: pieniędzy, zysków); świadczący o czyimś pragnieniu; łapczywy, 
żądny, zachłanny”2. Od wieków chciwość miała wydźwięk pejoratyw-
ny. Chciwa, zachłanna osoba to ta, która była chytra, dbała tylko o swo-
je interesy. Jak ta definicja ma się do współczesności? I czy faktycznie 
chciwość stała się czymś negatywnym, czy raczej czymś pożądanym?

1   Chciwość, [w:] Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 253.
2   Tamże.
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Od konsumenta do społeczeństwa
Współczesne społeczeństwo – społeczeństwo konsumpcyjne zo-

stało opisane przez Jeana Baudrillarda, francuskiego filozofa i socjolo-
ga. Stwierdził on, że jest ono efektem zmian, jakie zaszły w ekonomii, 
reklamie, a przede wszystkim w ludzkiej mentalności. Człowiek stał 
się konsumentem, przez co osiągnął pewien rodzaj wolności – wol-
ność nabywania. Posiadanie własnych praw, nieskrępowane roz-
porządzanie pieniądzem spowodowały, że: „Dzisiaj już wszystko 
wyzwolono […] Pozostaje nam jedynie symulowanie orgii i wyzwo-
lenia, udawanie iż podążamy w tym samym kierunku przyspiesza-
jąc kroku, w rzeczywistości przyspieszamy już jedynie w próżni”3. 
Społeczeństwo konsumpcyjne stało się stanem po orgii4, symbolem 
alienacji, wykluczenia, symulacji i masowej konsumpcji. Filozof 
definiuje konsumowanie jako: „Krążenie, nabywanie, sprzedawanie, 
przywłaszczanie rozmaitych dóbr i przedmiotów – jako – znaków, 
który stanowi nasz własny język, nasz kod, za pomocą którego komu-
nikuje się i rozmawia całe społeczeństwo”5. Konsumowanie staje się 
nie tyle główną formą egzystencji, co potrzebą. Człowiek, który nie 
konsumuje, zostaje outsiderem, człowiekiem wybrakowanym, które-
go społeczeństwo spycha na margines6.

Konsument stał się człowiekiem wyzwolonym, ale tylko pozornie. 
Według Baudrillarda oznacza to możliwość zmiany płci, stroju, oby-
czajów, zgodnie z modą – nie z moralnością. Mimo wszystko konsu-
ment nie potrafi wyzwolić się od konsumowania. Jego wybory nie są 
czymś przypadkowym, lecz są kontrolowane są przez społeczeństwo. 
Jednym z przykładów jest model odwróconej sekwencji7. Polega on 
na kontrolowaniu zachowań konsumenckich przez producentów dóbr. 
Model ten został opisany przez Johna Kennetha Galbraitha, który 
przeciwstawił go klasycznej sekwencji. To nie produkcja stała się pro-
blemem, ale sprzedaż danego towaru. Mówiąc wprost: „Człowiek stał 

3   J. Baudrillard, Przejrzystość zła, tłum. S. Królak, Warszawa 2009, s. 6.
4   Zob. tamże, s. 5.
5   J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, tłum. S. Królak, 

Warszawa 2006, s. 92. 
6   Zob. Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. S. Obirek, Kra-

ków 2006, s. 18.
7   Zob. J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 80.
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się przedmiotem nauki dla człowieka, odkąd trudniejsza od produk-
cji samochodu stała się jego sprzedaż”8. Stąd też produkowanie dóbr 
nie odbywa się w oparciu o potrzeby konsumenta. To producenci 
kreują kolejne potrzeby, by następnie uświadomić je konsumentom. 
Ci w swoich decyzjach muszą wpisać się w odpowiedni model kul-
turowy. Jak pisze Zygmunt Bauman:

Dla w pełni rozwiniętych, dojrzałych konsumentów taki ro-
dzaj zachowania jest przymusem, koniecznością; jednakże 
ów „mus”, zinternalizowany nacisk, niemożność życia w inny 
sposób, jawi się im jako przejaw wolnej woli. Rynek mógł 
już wybrać ich i przysposobić do pełnienia roli konsumen-
ta, a tym samym pozbawić wolności ignorowania jego po-
kus, jednak przy kolejnej wizycie na rynku konsumenci mają 
wszelkie powody, by sądzić, że to oni tutaj rządzą9.

Nie nabywa się dowolnych dóbr, lecz tylko te, które posiadają od-
powiednie znaczenie, wcześniej im nadane. Może to być odpowied-
nia marka, status, ekwiwalent pieniężny.

Dominika Maison w swojej książce Utajone postawy konsumenckie 
zwraca uwagę na nieracjonalność konsumenta. Dawniej kupno okre-
ślonego towaru polegało na przejściu przez kolejne etapy. Pierwszym 
z nich było rozpoznanie problemu, czyli dostrzeżenie braku czegoś 
(np. potrzeba kupna nowego telefonu komórkowego). Drugim etapem 
było poszukiwanie informacji na temat poszczególnych modeli, po-
równywanie cen. Po dokonaniu analizy następowała redukcja moż-
liwości, czyli ograniczenie się do kilku subiektywnie najlepszych 
modeli. Dopiero wówczas dokonywano zakupu i oceniano zakupiony 
przedmiot10. Obecnie dokonując zakupu jakiegokolwiek towaru nie 
rozważamy jego wad i zalet, nie szukamy też innych możliwości. Co 
więcej, kupno nowego telefonu komórkowego nie jest już spowodo-
wane jego brakiem bądź awarią poprzedniego. Nowe staje się lepsze 
bez względu na to, w jakim stanie było „stare”. To towar nas kupuje 
poprzez swoje opakowanie, dostępność, a także wartość, którą posia-
da. Jesteśmy całkowicie skazani na „rządy produktu”. Cytując Bau-

8   Tamże.
9   Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, dz. cyt., s. 58. 
10   Zob. D. Maison, Utajone postawy konsumenckie, Gdańsk 2004, s. 37. 
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drillarda: „Człowiek epoki dostatku nie egzystuje już, jak uprzednio 
i odwiecznie w środowisku innych ludzi, lecz otoczony jest przez 
Przedmioty. Jego codzienne funkcjonowanie nie spełnia się już w sto-
sunkach z bliźnimi”11. Partnera dialogu zastępują przedmioty, gadżety, 
dzięki czemu jakikolwiek dyskurs toczy się wokół bogactwa i dobro-
bytu. Wszystko sprowadza się do słów: „pokaż mi co masz, a powiem 
ci, kim jesteś”. Przedmioty umiejscawiają człowieka w czasie i prze-
strzeni, a społeczeństwo konsumpcyjne kieruje się zasadami wielości, 
obfitości i nagromadzenia. Przedmioty stają się wyłącznie symula-
krami, czyli kopiami, znakami, które na nic nie wskazują12. Ich głów-
nym celem jest symulowanie, czyli oszukiwanie w sposób doskonały, 
niemożliwy do zdemaskowania13. Można powiedzieć, że polega ono 
na generowaniu rzeczywistości za pomocą modeli odsyłających do 
hiperrzeczywistości. Jak pisze Michał Paweł Markowski: „Nie ma rze-
czy, otoczeni jesteśmy ich podobiznami, które udają, że nimi tylko są. 
Co więcej: stwarzają one wrażenie, że są nimi lepiej i bardziej niż one 
same”14. Przykładem mogą być systematyczne pielgrzymki do galerii 
handlowej15. Miejsce to różni się zasadniczo od domu handlowego, do 
którego przychodziło się, by nabyć konkretny towar. Galeria handlowa 
stała się symbolem wyzwolenia, przechowalnią towaru, a także ludzi:

Znajdujemy się w punkcie, w którym „konsumpcja” opa-
nowuje i pochłania całe życie, wszelkie działania łączą się 
ze sobą w trybie kombinatorycznym, kolejność satysfakcji 

11   J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 7. 
12   Zob. A. Szahaj, Jean Baudrillard – między rozpacza a ironią, „Kultura Współcze-

sna” 1 (1994), s. 23. 
13   Zob. J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, tłum. S. Królak, Warsza-

wa 2007, s. 72. 
14   M. P. Markowski, O symulakrach, [w:] tenże, Anatomia ciekawości, Kraków 1999, 

s. 68. 
15   George Ritzer używa terminu „świątynia konsumpcji”, by uwidocznić status 

galerii handlowych we współczesnym społeczeństwie. Według autora termin ten ide-
alnie odzwierciedla stosunek konsumenta do centrum handlowego. Jest ono nie tyle 
miejscem kupowania, co miejscem magicznym, mającym charakter religijny. Do gale-
rii handlowej nie chodzi się wyłącznie po dany produkt, staje się on w gruncie rzeczy 
mało istotny. Celebruje się już sam pochód, który nabiera znaczenia sacrum. Pójście 
na zakupy jest pielgrzymką, gdyż konsument odczuwa magiczność, fantastyczność 
miejsca, które staje się punktem docelowym każdej pielgrzymki. Zob. G. Ritzer, Ma-
giczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2012, s. 123–126.
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ustalona jest już z góry, godzina po godzinie, „środowisko” 
i „atmosfera” mają charakter „totalny”, są całkowicie klima-
tyzowane, w pełni zorganizowane i skulturalizowane16.

Galeria przyciąga ofertą wszystkiego, od odzieży, poprzez artykuły 
spożywcze, kończąc na rozrywce. Miejsce to posiada odpowiednią 
misję: pokazać inny świat, idealny, a przynajmniej inny od realnego. 
Świat, w którym człowiek nie będzie zastanawiał się nad problemami. 
Ich niwelowanie sprowadzone zostaje do kupna towaru. W gruncie 
rzeczy życie okazuje się tu takie proste: brak gotówki rozwiązuje ban-
komat, złe samopoczucie – nowa odzież, zmęczenie – nowy suple-
ment diety, kompleksy – nowe preparaty na odchudzanie. Na każdy 
problem istnieje gotowe antidotum, które musi szybko i sprawnie 
poradzić sobie z problemem. A jeśli nie jest skuteczne? Wtedy poszu-
kiwane jest kolejne, nowsze (z zasady już lepsze).

Kreacją potrzeb społeczeństwa konsumpcyjnego zajmują się media 
oraz celebryci. Baudrillard opisuje efekt „skapywania potrzeb”17, polega-
jący na swoistym zarażaniu potrzebami i traktowaniu ich jako wartości. 
Potrzeba tym jest silniejsza, im więcej osób ją realizuje. Jedną z głównych 
potrzeb konsumenta jest nabywanie rozkoszy: „Za obowiązek poczytu-
je sobie bycie szczęśliwym, zakochanym, musi podziwiać i być podzi-
wianym, uwodzić i być uwodzonym, żyć w stanie euforii, nieustannie 
działać”18. Można powiedzieć, że człowiek dąży do maksymalizacji wła-
snej egzystencji poprzez działanie, pożądanie, mnożenie przedmiotów 
i związków, niwelowanie nudy. Członek społeczeństwa konsumpcyjne-
go jest istotą permanentnie znudzoną19. Stąd wszelkie formy rozrywki 

16   J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 13.
17   Tamże, s. 66.
18   Tamże, s. 84. 
19   Znudzenie objawia się poprzez potrzebę dostarczania sobie coraz to nowych 

atrakcji. Konsument potrzebuje nowych potrzeb, pragnie nowych pragnień. Stan 
znudzenia jest niekorzystny, gdyż uświadamia konsumentowi własne ograniczenia 
(nudzę się, czyli nie mam dostępu do nowych produktów, nie mogę sobie zapewnić 
atrakcji, jestem gorszy). Stąd też hipermarkety, centra rozrywki zapewniają o ciągłym 
dostępie do nowych atrakcji, bombardują klienta nowymi możliwościami. Według 
Ritzera stan znudzenia z perspektywy producenta jest o tyle niekorzystny, że może 
powodować myślenie u jednostki (człowiek znudzony zaczyna poszukiwać innych 
możliwości, czasami nawet analizować). Stan ten nie sprzyja spontaniczności doko-
nywanych wyborów, przez co konsument powstrzymuje się przed następnymi wybo-
rami. Zob. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, dz. cyt., s. 305.
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(przede wszystkim shopping) odgrywają decydująca rolę. Powodów jest 
kilka. Przede wszystkim to, co można kupić, jest o wiele prostsze do 
zdobycia niż to, co trzeba wytworzyć samemu – kupowanie staje się 
szybką formą rozrywki. Kupowanie przenosi konsumenta w krainę ma-
giczności, znaną głównie z reklam i billboardów. Współczesna kobieta 
nie pragnie konkretnego kosmetyku – ona pragnie, by po jego zakupie 
wyglądać, czuć się tak samo jak aktorka, która go reklamowała. Rekla-
mowany produkt staje się przepustką do magicznego świata.

Mimo wszystko konsument pozostaje istotą samotną, gdyż jest czę-
ścią składową masy – szeroko rozumianego targetu. W tym momen-
cie wydaje się, że jedynym lekarstwem na osamotnienie jest chciwość, 
rozumiana tu jako pożądanie, dążenie do zdobycia czegoś. Chciwość 
pozwala na stawianie kolejnych celów, realizację kolejnych potrzeb, a co 
za tym idzie systematyczne czerpanie rozkoszy. Biorąc pod uwagę, że 
wśród wartości naczelnych społeczeństwa konsumpcyjnego wyróż-
nić należy seksualność, ciało, bezpieczeństwo, inność, manipulację, to 
chciwość pozostawia duże pole do popisu. Utożsamiana jest z zwykle 
z dążeniem do zdobycia jak największej ilości dóbr materialnych, które 
to formułują horyzont poznawczy konsumenta20.

Wartości społeczeństwa – potrzeby konsumenta
Jedną z naczelnych wartości i potrzeb jest seksualność. Związana 

jest nie tyle z Męskością i Kobiecością, co z konkretnymi produktami 
wytwarzanymi przez przemysł. Seksualność posiada swój imperatyw 
kategoryczny w postaci nagości21. Stanowi ona nowoczesny status ciała, 
niemającego już nic do odkrycia ani do zakrycia. Według Baudrillarda:

Seksualność zostaje pozbawiona swej funkcji symbolicznej 
w wyniku zastąpienia przez realistyczne, oczywiste, spek-
takularne znaczenia płci i potrzeb seksualnych. Po drugie 
zostaje pozbawiona swej funkcji wymiany wskutek indywi-
dualizacji Erosa, przypinaniu seksualności jednostce, a jed-

20   Zob. J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 21.
21   W społeczeństwie konsumpcyjnym seksualność funkcjonuje w oparciu o im-

peratyw nagości. To, co nagie pobudza, pociąga, wzbudza pożądanie. To, co nagie nie 
pozostawia nic do ukrycia, jest manifestacją seksualności związanej z erotyką. Zob. 
J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, dz. cyt., s. 148.
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nostki – seksualności. Seks zostaje przydzielony jednostce 
jako prywatna własność22.

Tomasz Szlendak, pisząc o supermarketyzacji religii i obyczajów, 
zwraca uwagę na konsumpcyjny charakter intymności człowieka: 

„Seks jest dzisiaj konsumpcją. Jesteśmy klientami w supersklepie i wy-
bieramy tu, z towarowej oferty to tylko, co nam odpowiada lub też to, 
co nam wmówią, iż jest naszą potrzebą”23. Tak jak reklama wpływa 
na zachowania konsumenta w sklepie, tak moda i telewizja wpływają 
na zachowania seksualne (cenione jest to, co prowokuje, uwodzi).

Biorąc pod uwagę seksualność, trzeba zaznaczyć status ciała. Staje 
się ono rodzajem świątyni oraz inwestycji. Baudrillard powie, że ciało 
jest znakiem, co znaczy, że wpisuje się w strukturę społeczeństwa 
jako wartość24. Mówiąc dokładniej, ciało jest formą, która cały czas 
podlega modyfikacji. Powstająca wskutek tego transseksualność jest 
skrajnym sposobem wyrażania siebie poprzez ciało. Współczesna ko-
bieta ma być całkowicie pozbawiona siebie, zupełnie z siebie odessana, 
zrekonstruowana w najdrobniejszym szczególe, tak by niczym lalka 
Barbie stała się wzorem dla tysięcy nieidealnych kobiet. Ciągłe dbanie 
o higienę, zażywanie kolejnych suplementów, nawet przesadny wy-
siłek fizyczny stają się formą chciwości (dążenie do ideału, pożądanie 
fizyczności prezentowanej przez celebrytów).

Konsumpcja na gruncie seksualności powoduje również skon-
sumowanie sztuki. Kultura masowa niweczy wyjątkowość i jednost-
kowość. To, co pozostało, to transestetyka, czyli recykling dawnych 
i nowych form25. Środki masowego przekazu spowodowały, że każdy 
może stać się artystą, a to, co rozumiemy przez dzieło sztuki, straciło 
jakikolwiek punkt odniesienia. Jedyną formą sztuki stał się kicz, któ-
ry utożsamiany jest przez Baudrillarda jako niedostatek, kopia, pseu-
doprzedmiot26. Kicz zyskał miano znaku naszych czasów, a przez to 
jego powielanie stało się dochodowe.

22   J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 203. 
23   T. Szlendak, Supermarketyzacja, Wrocław 2004, s. 143. 
24   Wartości społeczeństwa konsumpcyjnego są względne, wymienialne, funk-

cjonują poprzez symulakry, znaki, które nie dadzą się sprowadzić do tego, co rze-
czywiste. Zob. J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. 
cyt., s. 12. 

25   Zob. tenże, Przejrzystość zła, dz. cyt., s. 18. 
26   Zob. tenże, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 138. 
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Chciwość dotyka również wartości śmierci. Z jednej strony spo-
łeczeństwo konsumpcyjne pragnie uciec przed śmiercią poprzez 
maksymalne przedłużanie życia, dbanie o zdrowie. Z drugiej strony 
tym, czego pragnie każdy konsument, jest śmierć ofiarnicza: „Cała 
namiętność znajduje zatem schronienie w śmierci gwałtownej, gdyż 
tylko ona może odsłonić wymiar ofiarniczy, czyli doprowadzić do 
rzeczywistego przeistoczenia przez wolę grupową”27. Śmiercią ofiar-
niczą żyje całe społeczeństwo, karmi ona media, reklamodawców 
oraz przede wszystkim wygłodniałych konsumentów. Można po-
wiedzieć, że stosunek konsumenta do śmierci jest taki sam jak do 
przedmiotów. Rzecz nie ginie sama (z racji swojej nieużyteczności), 
lecz jest zastępowana przez inny, lepszy superprzedmiot. Z ko-
lei człowiek powinien umrzeć nie śmiercią naturalną, a taką, która 
przyjdzie w sposób spektakularny, a zarazem estetyczny. Jednak 
paradoksalnie społeczeństwo konsumpcyjne ceni sobie bezpieczeń-
stwo. Baudrillard powie, że bezpieczeństwo stało się przemysłowym 
przedłużeniem śmierci28. Jak jeszcze inaczej jej nie spotęgować, jak 
poprzez bezpieczeństwo? Wprowadzenie aury opanowania zagroże-
nia tym bardziej zwraca uwagę na śmierć. Czujniki, zabezpieczenia, 
ubezpieczenia – to wszystko ma zagwarantować poczucie zaspoko-
jenia. Określanie przez polisę ubezpieczeniową warunków leczenia 
każdej przypadłości jest synonimem podpisywania kontraktu na 
resztę życia.

To, co jest pożądane, określane jest poprzez Inność. Potęguje ona 
zróżnicowanie, a zarazem wspiera potrzebę przynależności do okre-
ślonej grupy (zaczynają tworzyć się grupy konsumentów, którzy 
preferują pewien sposób „Inności”). Potrzeba Inności jest zarazem 
potrzebą indywidualności, nieprzeciętności, różnicy. Powstanie ka-
tegorii różnicy powoduje, że Inność staje się wyłącznie marzeniem 
konsumenta. To, co Inne, wytwarza swój własny styl, przypisuje do 
nowej kategorii. Inność zostaje zatem niwelowana poprzez różnicę. 
To, co Inne, staje się tak naprawdę tym, co takie samo.

Permanentna potrzeba szokowania i stymulowania człowieka 
dokonuje się poprzez media. Społeczeństwo konsumpcyjne nie może 
funkcjonować bez środków masowego przekazu, przez co staje się od 

27   J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, dz. cyt., s. 212. 
28   Zob. tamże, s. 231. 
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nich uzależnione. Chciwość jest tutaj kojarzona z prowokacją, odsła-
nianiem intymności, torpedowaniem informacjami. Najprostszym 
przykładem jest tu reality show. Każdego konsumenta interesuje przede 
wszystkim życie zwyczajnego człowieka. Baudrillard opisuje historię 
rodziny Laudów, która za odpowiednią kwotę zgodziła się na zamon-
towanie w swoim domu kamer wyłącznie po to, by reszta Stanów 
Zjednoczonych przekonała się, jaką są cudowną rodziną. Efekt tego 
eksperymentu był zaskakujący. Rodzina zarobiła ogromne pieniądze 
wskutek sprzedania swojej intymności. Jednak zgromadzoną kwotę 
pochłonęły ogromne koszty związane z procesem rozwodowym mał-
żonków. Program całkowicie odmienił ich życie, przez co stracili to, 
co do tej pory było dla nich ważne. W zamian za to stali się osobami 
publicznymi, zyskując popularność.

Zygmunt Bauman w swoich rozważaniach na temat społeczeń-
stwa konsumpcyjnego stwierdza, że największą bolączką współcze-
snego człowieka jest bycie ubogim29. Wiąże się ono z niedolą, porażką. 
Ubogi konsument to człowiek, który nie ma szansy przeżycia wśród 
innych konsumentów. Jest bombardowany przez potrzeby, style życia, 
jednak w żaden sposób nie potrafi ich osiągnąć. Tym, co charakteryzu-
je społeczeństwo konsumpcyjne, jest chciwość i lęk przed ubóstwem. 
Oba są motorami do kreowania kolejnych potrzeb. Nie zatrzymują się 
w żadnym miejscu, gdyż ich wspólnym celem jest konsumpcja. Jedy-
nymi drogowskazami stają się rozkosz i prawo do radości30. Zakładają 
one całkowite pominięcie moralności i zasad współżycia. Tworzenie 
kolejnych praw i tablic spowodowane jest przez nieudolność współ-
życia. Z drugiej strony wszelkie regulacje normatywne są skazane na 
niepowodzenie, gdyż: „Wystarczy kuszenie, demontowanie niezna-
nych cudów, obietnica nieznanych dotąd wrażeń”31.

Społeczeństwo „Iksów” i „Igreków”
Społeczeństwo konsumpcyjne za swój cel stawia realizację po-

trzeb u poszczególnych jednostek. Niszczenie, trawienie, zużywanie 
przenosi się w sferę relacji międzyosobowych, dzięki czemu to dru-

29   Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, dz. cyt., s. 18. 
30   Zob. tamże, s. 67. 
31   Tamże, s. 67. 
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gi człowiek zaczyna być postrzegany jako potrzeba. Już Max Scheler 
w swoim dziele Resentyment a moralność zwraca uwagę na pojawienie 
się zazdrości egzystencjalnej, będącej przyczyną jednej z najsilniej-
szych form resentymentu32. Filozof, opisując moralność nowożytną, 
nie przypuszczał, że wiek później zazdrość egzystencjalna rozkwit-
nie do takich rozmiarów. Współcześnie przejawia się ona jako pra-
gnienie bycia klonem drugiej osoby. Wszystko opiera się na zasadzie: 
chcę być tym, kim ty jesteś. Dotyczy to cech charakteru, zdolności, 
możliwości werbalnych, wykształcenia. Chciwość w tym wypadku 
wiązałaby się z istnieniem odpowiedniego wzorca, który dla konkret-
nej osoby jest w danym momencie nie do osiągnięcia.

Można mówić o pokoleniu ludzi, których łączą podobne preferen-
cje i zachowania konsumenckie. „Iksy” to dzieci wyżu demograficzne-
go33, które porzuciły dawne ideały na rzecz wygodnego i dostatniego 
życia. Skupiają się na własnej emocjonalności i chcą posiadać jak naj-
więcej dóbr, ale jak najmniejszym kosztem. Jako typowi slockerzy34 
stają się odbiorcami informacji i miłośnikami rozrywki. Ich refleksyjna 
natura spowodowana jest rozczarowaniem wobec świata, który oka-
zuje się inny niż ten przedstawiany w telewizji. Cały swój wolny czas 
spędzają w galerii handlowej, gdyż przez rozrywkę rozumieją wy-
dawanie pieniędzy. Mają problem z budowaniem własnej tożsamości, 
tworzeniem więzi rodzinnych. Autorka tak charakteryzuje „Iksy”:

Stan umysłu określany mianem X polega na swego rodzaju 
płynięciu z prądem przy jednoczesnym zachowaniu kry-
tycznego dystansu. Można powiedzieć, że to we własnej 
głowie prowadza Iksy swoją walkę, zmagając się z owym 
przekonaniem o bezcelowości wszelkich dążeń, sceptycy-
zmem, cynizmem, rozpaczą i paraliżem wobec zalewu in-
formacjami35.

Formą buntu staje się dla nich konsumpcja, jest ona także wyra-
zem wolności.

32   Zob. M. Scheler, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1997, s. 45. 
33   Autorka do tej grupy zalicza osoby urodzone pomiędzy 1965 a 1981 rokiem. 

Zob. B. Brzozowska, Gen X. Pokolenie konsumentów, Kraków 2005, s. 12.
34   Zob. tamże, s. 12. 
35   Tamże, s. 126. 
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Analogicznie do ludzi z genem X opisano funkcjonowanie kon-
sumenta pokolenia Y36. Mówiąc najogólniej, są to osoby aktywnie ko-
rzystające z technologii i mediów cyfrowych, dobrze wykształcone, 
poszukujące zabawy i dążące do absolutnej wolności (jak najmniej-
szym kosztem):

Pokolenie Y jest pokoleniem nieprzywykłym do trudu. Ze 
względu m.in. na wzrost jakości pracy, nowoczesne techno-
logie i postęp zostały wyzwolone od ciężkiej pracy. Jest to 
swego rodzaju podarunek – pod warunkiem jednak, że uwol-
niona w ten sposób ludzka energia zostanie wykorzystana 
do innych, bardziej podniosłych i twórczych zadań. Jednak 
dla wielu dobre życie to życie bez wysiłku37.

Opisując generacje X i Y należy zaznaczyć, że to właśnie one dzia-
łają obecnie na rynku pracy, propagują określone trendy, wpływają 
na kształt obecnego społeczeństwa. Pokolenie Y jest w gruncie rzeczy 
produktem reklam i programów telewizyjnych:

Otóż świat tej generacji dzieje się na ekranach komputerów, 
wyświetlaczy komórek i telewizorów, a zaistnienie w sie-
ci jest jedną z podstawowych potrzeb społecznych. Poko-
lenie Y chce błyszczeć i być wyjątkowe, dlatego młodzi 
ludzie przywiązują dużą wagę do ubioru i atrakcyjności38.

Jak pisze Jan Fazlagić, „Igreki” to urodzeni celebryci – marzą o ła-
twej i przyjemniej karierze, dbając jedynie o to, by zgromadzić odpo-
wiednią sumę pieniędzy potrzebną do życia na pewnym poziomie. 
Z jednej strony chcą posiadać, ale z drugiej nie są przyzwyczajeni 
do ciężkiej pracy. W swoim działaniu kierują się głównie emocjami. 
Wiedza i edukacja odbierana jest przez nich jako coś formalnego i nie-
osobistego (zdobywanie wiedzy jako pewien etap w rozwoju). Roz-
wijanie naukowego talentu jest dla nich po prostu nieopłacalne, nie 
daje tak szybkich efektów jak np. praca w mediach. Wszelkie swoje 

36   Do tej grupy zalicza się ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku. Są to 
konsumenci niepamiętający komunizmu, urodzeni w czasach wolności i rozwoju 
technicznego. Zob. J. Fazlagić, Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawców, „Personel i Za-
rządzanie” 2010 nr 3, s. 63.

37   J. Fazlagić, Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawców, dz. cyt., s. 65.
38   Tamże, s. 64.
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rozterki potrafią rozwiewać za pomocą internetu (autor mówi o auto-
rytecie Wikipedii), nie interesuje ich głębsze źródło jakiegoś problemu. 
Marzą o wolności i braku zobowiązań. Przekłada się to na ich stosu-
nek do pracy, którą często zmieniają, nie pozwalając jednocześnie na 
zdominowanie własnego życia przez pracę. Mimo to nie widzą nic 
złego w „zniewoleniu” przez kredyt czy pożyczkę gotówkową (prze-
cież chodzi tu spełnienie własnych zachcianek, potrzeb, zatem wciąż 
ma się wpływ na własne życie).

Pokolenia X i Y są pełne sprzeczności. Mówiąc o potrzebach obu 
generacji, mówi się tak naprawdę o ich potrzebach pozornych. Ważne 
jest tu rozgraniczenie, które ponad 20 lat temu opisał Jan Szczepański. 
Potrzeby, które odczuwają obecni konsumenci, powstają wskutek za-
głuszenia rzeczywistych potrzeb pozornymi bądź też otoczkowymi39. 
Potrzeby rzeczywiste to potrzeby faktyczne, wynikające z powstania 
jakiegoś niedoboru. W tym przypadku głód będzie sygnałem dla or-
ganizmu, że brakuje mu pewnych wartości odżywczych koniecznych 
dla prawidłowego funkcjonowania. Dla zaistnienia rzeczywistej po-
trzeby konieczny jest jakiś deficyt (w sferze biologicznej, psychicznej, 
ekonomicznej). W przypadku głodu mechanizmem zaspokojenia sta-
je się pokarm (co ważne, jakikolwiek). Chodzi tu głównie o wyrów-
nanie deficytu. Problem pojawia się wówczas, gdy głód zaczniemy 
zaspokajać odruchowo, mimowolnie (w przypadku, gdy np. zobaczymy 
coś apetycznego). Wówczas mówimy o tzw. potrzebach pozornych – 
stajemy się głodni, bo widzimy konkretny pokarm (nie czujemy fi-
zycznej potrzeby jedzenia). Potrzeby pozorne są często nabudowane 
na potrzebach otoczkowych (trzymając się przykładu pożywienia, 
powiemy tu o swego rodzaju zachciance czegoś – jestem głodny, ale 
nie chcę zjeść czegokolwiek, tylko mam ochotę na konkretną potra-
wę). Według Szczepańskiego wciąż będą powstawać nowe potrzeby, 
które będą uzależnione tylko i wyłącznie od czynników kulturo-
wych, środowiskowych40. To właśnie społeczeństwo narzuca pewne 
wzorce zachowań jednostkom (lepiej zjeść tę potrawę niż inną, jest 
to lepiej postrzegane). Odchodząc od przykładu pokarmu, podobne 
mechanizmy dotyczą innych dziedzin (np. kupna nowego laptopa). 
Rzeczywisty brak komputera zmusza nas do zakupu. Jednak w grun-

39   Zob. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka, Warszawa 1981, s. 146.
40   Zob. tamże, s. 147.



145Chciwość w społeczeństwie konsumpcyjnym, czyli o potrzebach konsumenta  

cie rzeczy nie wybieramy tego, który wystarczyłby nam do wykony-
wania naszych codziennych obowiązków. Wybierzemy ten, który ma 
najwięcej programów, największą pamięć, najwięcej możliwości i jest 
hitem ostatniego sezonu. Te wszystkie czynniki wymienione powyżej 
to potrzeby otoczkowe, które w tym przypadku składają się na potrzebę 
pozorną posiadania konkretnego modelu laptopa. Jak zauważa Szcze-
pański:

Nie ulega wątpliwości, że deprawacja potrzeb rzeczywistych 
prowadzi do regresji jednostek i do upadku całego społe-
czeństwa, że wywołuje wiele zjawisk negatywnych. Ale za-
spokojenie potrzeb otoczkowych nie zawsze jest czynnikiem 
rozwoju jednostek, może także być czynnikiem degeneracji 
biologicznej i psychicznej, może prowadzić do rozkładu sys-
temów gospodarczych i społecznych. Natomiast nieograni-
czony wzrost potrzeb pozornych jest zawsze przejawem de-
kadencji i prowadzi do regresji i jednostek, i społeczeństw41.

Według autora istnienie potrzeb otoczkowych jest czymś normal-
nym. Problem pojawia się w momencie, kiedy zakłócone zostaną 
proporcje pomiędzy potrzebami rzeczywistymi a pozornymi. Nadmiar 
potrzeb otoczkowych oraz ich realizacja przyczyniają się do degra-
dacji jednostki np. poprzez uzależnienia, nadmierną konsumpcję42. 
Jednak z drugiej strony trudno jest ją ograniczyć w społeczeństwie 
konsumpcyjnym (tak jakby ograniczyć religię w państwie wyznanio-
wym). Szczepański w swojej książce przywołuje również stanowisko 
Ericha Fromma, który wskazywał, że:

Masowa konsumpcja jest jednym z neurotycznych mechani-
zmów obronnych przed lękami wywołanymi niemożnością 
zaspokajania potrzeb fizycznych i społecznych, koniecz-
nych do zrównoważonego i harmonijnego rozwoju osobo-
wości43.

W pewnym względzie społeczeństwo konsumpcyjne jest za-
tem społeczeństwem niepozwalającym jednostce na prawidłowy 

41   Tamże, s. 150.
42   Zob. tamże, s. 146.
43   Tamże, s. 153.
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rozwój44. Mowa tutaj o rozwoju osobowościowym, a nie rozwoju 
technicznym. Wracając do pokolenia X i Y należy zwrócić uwagę, 
że to właśnie u nich wykształciła się największa potrzeba pomocy 
psychologicznej i psychiatrycznej. Według Fazlagicia jest to efektem 
zwiększenia tempa życia, nacisku społecznego, według Szczepań-
skiego – destrukcyjnym wpływem środowiska na jednostkę. Należy 
sądzić, że obie teorie się na siebie nakładają. Przez termin „środo-
wisko” należy rozumieć zewnętrzne warunki funkcjonowania czło-
wieka, czyli to, jak świat zewnętrzny oddziałuje na jednostkę.

Społeczeństwo chciwych
Idąc za przykładem „Iksów” i „Igreków” można powiedzieć, że 

społeczeństwo konsumpcyjne jawi się jako mieszanka ludzkich po-
trzeb. Brak tu miejsca na normy moralne, refleksje etyczne. Cytując 
za Baumanem: „To estetykę, a nie etykę, rozwija się, aby integrować 
społeczeństwo konsumentów, trzymać je na kursie i wielokrotnie ra-
tować w sytuacjach kryzysowych”45. Najwyższą wartość przypisuje 
się doświadczeniu, nie dobrze spełnionemu obowiązkowi46. Chci-
wość sprawia, że człowiek, dążąc do zaspokajania potrzeb, nie pa-
trzy na konsekwencje własnego działania (w odniesieniu do innych 
ludzi). Nastawiony jest na działanie tu i teraz. Z jednej strony chci-
wość wpływa na rozwój gospodarki, zyski firm. Jednak z drugiej 
strony zwykle powoduje antagonistyczne relacje pomiędzy ludźmi. 
W świecie konsumentów trwa ciągła walka o przedmioty. Samotni 
klienci supermarketu stanowią dla siebie konkurencję w wyścigu po 
kolejne dobra. Sterowani odpowiednią muzyką, nastrojem, poddają 
się myśleniu magicznemu – obiecanemu poczuciu szczęścia, jakie 
daje posiadanie. Towar, przedmiot w tym znaczeniu postrzegany 
jest jako cud47 – coś, czego się pragnie i co staje się darem. Dar ten 
podlega konsumpcji, która staje się przymusem i nakazem, stanowi 

44   Mowa tu o rozwoju jednostki, czyli zespole zmian ukierunkowanych na 
usprawnienie i podniesienie skuteczności działań ludzkich w zakresie rozwią-
zywania problemów życiowych i funkcjonowania w środowiskach. Zob. tamże, 
s. 72.

45   Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, dz. cyt., s. 67. 
46   Zob. tamże, s. 67. 
47   J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 17. 
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o systemie wartości implikującym jakąkolwiek integrację grupową 
i kontrolę społeczną48.

Społeczeństwo ludzi chciwych to w gruncie rzeczy społeczeństwo, 
które żyje wpojonym przeświadczeniem, że należy posiadać, a nawet 
jeśli się nie posiada, to trzeba do tego dążyć. Jeżeli nie mam pragnie-
nia posiadania czegoś, to znaczy, że nie jestem normalną jednostką 
(w końcu każdy powinien czegoś pragnąć). Chciwość w społeczeństwie 
konsumpcyjnym została poddana gloryfikacji, bo w końcu posiadane 
przez człowieka dobra świadczą o nim. Jeżeli to przedmioty implikują 
status człowieka, to w takim razie bycie chciwym jest cechą pożądaną 
(jest wyrazem normalności49). Konsument, dążąc do posiadania, nie 
może przestać kupować. Wstrzymywanie się od spontanicznych de-
cyzji, niepoddawanie się sugestiom reklam, kalkulowanie zostają cał-
kowicie zdominowane przez to, co chwilowe, okazjonalne, dostępne.

Formą ratunku dla społeczeństwa chciwych (społeczeństwa kon-
sumpcyjnego) mogłoby być ograniczenie potrzeb pozornych i otocz-
kowych. Jak wiadomo, ich doza jest konieczna, ale przesyt powoduje 
całkowite zatarcie granicy pomiędzy tym, co rzeczywiste a tym, co 
pozorne. Konsument zaspokajający tylko swoje rzeczywiste potrzeby 
jest konsumentem sensu stricto, skupiającym się głównie na potrze-
bach biologicznych w wymiarze realnym. Jednak ograniczenie po-
trzeb pozornych i otoczkowych nie może być ich niwelowaniem – to 
uczyni z konsumenta, jednostki społecznej kogoś wyalienowanego, 
wybrakowanego. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ludzkie potrze-
by są kreowane i to, jak „Iksy” i „Igreki” dokonują wyborów i reali-
zują własne potrzeby, należy liczyć się z trudnościami. Skoro chodzi 
o wolność i możliwość dokonywania wyborów, to dlaczego ktoś ma 
się ograniczać? W imię czego należy rezygnować z realizacji własnych 
potrzeb (nawet jeśli są one pozorne)? Generacja Y raczej nie zada sobie 
tego pytania (nie widzi powodów), z kolei pokolenie X zastanowi się, 
po czym pójdzie na kolejne zakupy. Jedyne, co pozostaje, to próba 
racjonalnego dokonywania wyborów i uświadomienia sobie, że każ-
da jednostka ma wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa (zgodnie 
z zasadą, że całość jest sumą poszczególnych części).

48   Tamże, s. 94. 
49   Normalność określona jako bycie podobnym do innych pod względem potrzeb 

i zachowań konsumenckich (przyp. K. C.).



148 Katarzyna Cikała

Bibliografia
Baudrillard J., Przejrzystość zła, tłum. S. Królak, Warszawa 2009.
Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, tłum. 

S. Królak, Warszawa 2006.
Baudrillard J., Wymiana symboliczna i śmierć, tłum. S. Królak, Warsza-

wa 2007.
Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. S. Obirek, Kra-

ków 2006.
Brzozowska B., Gen X. Pokolenie konsumentów, Kraków 2005.
Fazlagić F., Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawców, „Personel i Zarzą-

dzanie” 2010 nr 3, s. 63–66.
Maison D., Utajone postawy konsumenckie, Gdańsk 2004.
Markowski M. P., O symulakrach, [w:] tenże, Anatomia ciekawości, Kra-

ków 1999, s. 52–73.
Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2012.
Scheler M., Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1997.
Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 253.
Szahaj A., Jean Baudrillard – między rozpacza a ironią, „Kultura Współ-

czesna” 1994 nr 1, s. 19–29.
Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka, Warszawa 1981.
Szlendak T., Supermarketyzacja, Wrocław 2004.



Wojciech Bartłomiej Zieliński

Nowe malowidła naskalne.  
Szkic o jaskiniach i konsumpcji

Galerie handlowe stały się stałym elementem „wystroju” każdego 
z większych miast w naszym kraju. Oprócz tego, że są niewątpliwie 
dużym osiągnięciem w dziedzinie budownictwa publicznego – bę-
dąc wyrazem prężnej myśli technicznej, stają się również tworem 
ciekawym dla badaczy zajmujących się konstrukcjami społecznymi. 
W tym przypadku mamy do czynienia z zupełnie nowym typem prze-
strzeni publicznej, która wyzwala lub też unaocznia, jak nic do tej 
pory, mechanizmy kierujące zarówno jednostkami, jak i grupami lu-
dzi, a które można ująć hasłem „chęć pożądania”.

Niniejszy tekst ma za zadanie opisać ten typ architektury spo-
łecznej. Nie będzie to jednak w żadnej mierze przedstawienie cało-
ściowe i wyczerpujące, a raczej zwrot ku niektórym detalom, które 
można byłoby uznać za wyróżniające dla tego stylu „bytowania” lu-
dzi. Założenie to wynika również z faktu, że holistyczny opis zjawisk 
i procesów zachodzących w tej wyjątkowej przestrzeni jest po prostu 
niemożliwy.

Tę krótką podróż poprzez fenomeny galerii handlowej rozpocz-
niemy od Jeana Baudrillarda. Myśliciel ten w swym opisie kondycji 
społeczeństwa u progu wieku XXI konstruuje przestrzeń, którą okre-
śla mianem drugstore. Sformułowanie to można przełożyć na naszą 
nomenklaturę jako galerię handlową (ponadto drugstore w angloame-
rykańskim oznacza aptekę, w której również można kupić rzeczy 
z szerokiego asortymentu niefarmaceutycznego, a nawet zjeść posi-
łek; nawet słownikowe tłumaczenie tego terminu doskonale oddaje 
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zatem to, co mamy na myśli, używając określenia „galeria handlowa”; 
stąd tez obydwa terminy będę stosowane zamiennie).

Jest to jaskinia, która zaspakaja potrzeby nowego dzikiego czło-
wieka1. Jaka jest więc najważniejsza potrzeba, którą spełnia drugstore? 
Innymi słowy: po co nam galeria handlowa? Otóż jest ona narzę-
dziem dostosowawczym do świata, którego używa zgubiony wśród 
rzeczywistości człowiek. Przestrzeń ta „funkcjonuje w całkowitym 
oderwaniu od następstwa pór roku i zmian pogody”2, dzięki czemu 
osiągnięto stałość i „niezależność” świata w nim „przedstawionego”3. 
Konsekwencją niezmienności jest wytworzenie się neokultury (nie-
materialnego narzędzia przystosowania, dającego poczucie bezpie-
czeństwa), w ramach której zaciera się kalejdoskop rzeczywistości 
modernistycznej, znika różnica pomiędzy „Playboyem” a „Traité de 
Paléontologie”4 (rozrywką a nauką, znika „hylemorfizm”). W miej-
scach takich jak drugstore niemożliwy do opanowania chaos świata 
zamieniony jest na utwór muzyki eksperymentalnej – dysharmonię 
i kakofonię pojedynczych produktów, ujętych w zapis zrozumiały dla 
odbiorcy – konsumenta5. Co więcej, taki układ daje „syntezę kon-
sumenckich aktywności z przedmiotami”6. Obraz ten skłania nas 
do pewnej dygresji w duchu Karola Marksa, o którym mowa będzie 
później. Otóż wydaje się, że ważkim problemem jest pytanie o status 
galerii handlowej w kontekście dialektyki proponowanej przez my-
śliciela z Trewiru. Z jednej strony nie można odmówić materialności 
przestrzeni i przedmiotów (efektów pracy człowieka) związanych 
z drugstore, są one prawdziwe ze względu na swoje istnienie7. Z dru-

1   Nowy dziki człowiek symbolizuje bezdomność ludzkiego ducha: oto człowiek 
staje się osamotniony wobec nowo powstałego świata. Otaczająca go neorzeczywistość 
jest dla niego na tyle obca, że liczne zjawiska potrafi tłumaczyć boską, pozaziemską 
ingerencją, stąd określenie „dziki”. Przydomek ten opisuje również człowieka jako 
istotę oddzieloną od rzeczywistości; stąd właśnie wynika samotność; ona zaś, pociąga 
za sobą próbę oswojenia niezrozumiałej rzeczywistości poprzez nadawanie neoświa-
tu magicznego sensu.

2   J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, tłum. S. Królak, 
Warszawa 2006, s. 14.

3   Zob. tamże, s. 14n.
4   Zob. tamże, s. 12.
5   Zob. tamże, s. 11.
6   Tamże, s. 11.
7   Jest to twierdzenie, które Marks przejmuje od Hegla.
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giej strony jest to przestrzeń silnie zideologizowana, ponieważ jest 
wyrazem konkretnych interesów (kupujących i sprzedających), za-
tem niewątpliwie można ukazać silny związek z (ideologiczną) nad-
budową. Wyjątkowość tej przestrzeni na tle całości rzeczywistości 
przenikniętej na wskroś, wedle Marksa, mechanizmami ekonomicz-
nymi, wynika stąd, że mamy tu do czynienia z wyjątkową komasa-
cją tych mechanizmów. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych 
miejsc, w których dokonuje się wykorzystanie wartości wymiennej, 
nabiera ona tutaj wyjątkowej subtelności i wyrachowania. Znając 
tych kilka elementów, wysnuć należy pytanie skierowane w stronę 
przestrzeni, jaką tworzy galeria handlowa, a zanurzone w marksi-
stowskiej dialektyce – co było pierwsze: jajko czy kura? Niewątpliwą 
przyczyną powstania drugstore’ów jest kondensacja interesów, któ-
rą można ująć mianem chciwości (chęci posiadania, nie ze względu 
na wartość użytkową, lecz na wartość wymienną). Należy jednak 
pamiętać, że pomimo esencji ideologicznej, arche w tym przypadku 
tworzy (materialny) produkt.

Idąc dalej drogą wyznaczoną przez Baudrillarda (i Marksa), stwier-
dzić można, że podmiot wchodzi w interakcje z tym światem poprzez 
jego opanowanie, czyli posiadanie, a ilość własności według tego post-
modernisty ustala nasz status społeczny8. Określić go można po-
przez odwołanie się do mocy przystosowawczej przedmiotów jako 
narzędzi9, jak również odnosząc się zawłaszczenia rzeczywistości – 

„czystego posiadania” świata przetworzonego w wyniku produkcji10. 
Opisać tę relację można przy pomocy łacińskiej sentencji „beatus, qui 
tenet” (szczęśliwy, kto posiada). Fundamentalne pytanie – na ile jest 
to opanowywanie „realnego świata”, skoro chciwość skupia się na 
wartości wymiennej, a nie użytkowej (tzn. na tym, ile coś kosztuje 
i jak potencjalnie podnosi status społeczny, a nie na praktycznym za-
stosowaniu danego przedmiotu, co swe dalekie echo ma w słowach 
Baudrillarda: pokaż mi swoje śmieci, a ja powiem ci kim jesteś). Odle-
głą konsekwencją chciwości wydaje się stwierdzenie, że chodzi tu nie 

8   Zob. J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 7.
9   Są to przedmioty wyróżniające człowieka ponad innymi istotami. Zob. Słownik 

filozofii marksistowskiej, red. T. M. Jaroszewski, B. Janiec, M. Michalik, S. Opara, War-
szawa 1982, s. 268.

10   Zob. tamże, s. 267.
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tyle o chęć interakcji ze światem jako takim, lecz o przynależność do 
konkretnej ideologii – grupy prezentującej konkretne interesy. Gdy-
by na problem znów spojrzeć przez soczewki marksowskich teorii, 
można by stwierdzić, że celem, jaki się tutaj ukazuje, jest maksyma-
lizacja deformacji świata, odrzucenie epistemologii (opartej na prag-
matyzmie) na rzecz hermeneutyki (co zwraca nasz namysł ku takim 
myślicielom jak Richard Rorty), która sama w sobie staje się celem 
i elementem pożądania.

W ramach opisanego wyżej kontekstu ciekawym zjawiskiem jest 
przypadek określany mianem window-schopping. Należy to rozumieć 
jako chęć wejścia w relację z przedmiotem bez zamiaru nabycia, co 
nie oznacza braku pragnienia posiadania, które jest podstawowym 
stosunkiem do rzeczywistości, a uświadamia, że sfera praxis traci w tym 
kontekście na znaczeniu. W tym przypadku ukazana zostaje nam 
ważkość miejsca, jakim jest drugstore – przestrzeń, w której człowiek 
wchodzi w interakcję ze światem wartości; dialog, który nie jest moż-
liwy w takiej skali poza tą sferą.

Wynika stąd, że termin „posiadać” nie oznacza tylko bycia wła-
ścicielem przedmiotu. Wydaje się, że w przypadku drugstore’u mamy 
raczej do czynienia z potencją, chęcią uczestniczenia w świecie, w rze-
czywistości interesu – skoro to chcę, to znaczy, że mogę należeć do kon-
kretnej grupy ideologicznej. Fakt ten podnosi ważkość tego miejsca jako 
elementu „dostosowawczego”, miejsca umożliwiającego posiadanie.

U Baudrillarda byty konsumowane czy też poznawane poprzez 
zawłaszczenie nie występują w pojedynkę. W jego pracach znajduje-
my pojęcie pakietu, kolekcji – zestawów rzeczy o periodycznej aktu-
alności11. Ukazana jest nam rzeczywistość w sposób holistyczny, jako 
siatka powiązań, nie zaś układ pojedynczych, niezależnych przed-
miotów. Dodatkowo jest to opis dynamicznej struktury popytu i po-
daży: coraz bardziej nienasyconych konsumentów, a z drugiej strony 
pakietów, które przepełniają potrzeby człowieka, nie pojedyncze, lecz 
właśnie ujęte jako interes (ideologie); stąd też można postulować, że 
holizm pakietu funduje spójność ideologii. Dodatkowo poprzez swą 
wieloelementowość i „różnorodną homogeniczność” (np. zestawy ko-
smetyków) wydają się lepiej oddawać rzeczywistość, a wręcz ją zastę-
pują, podbudowując dystorsje nadbudowy.

11   Zob. J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz, cyt., s. 9.
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Przedmiot osadzony w kontekście drugstore’u odnosi nas do jed-
nego z elementów konstrukcyjnych społeczeństwa porewolucyjnego, 
które opisał Marks. Jest on tam wynikiem nadmiaru produkcji, której 
zadaniem miało być zaspokojenie potrzeb każdej jednostki. Myśliciel 
z Trewiru kreuje wizje, w której potrzeby miałyby ulegać stałemu 
zwiększaniu. Zapotrzebowanie byłoby stymulowane właśnie przez 
wzrost (nadwyżkę) produkcji, zapewniającą stałe zwiększanie się po-
ziomu życia12. Oznacza to, że stała nadprodukcja, będąc przyczyną 
stale powiększającego się dobrobytu, pobudzać miała stale rosnący 
popyt. Produkt jest zatem symbolem przesytu i postępu, to on wyzna-
cza kierunek ruchu rzeczywistości przedstawionej w drugstore’ach. 
Wnioskować stąd można także, że galeria handlowa, będąc przestrze-
nią komasacji dóbr wytwarzanych w ramach nadprodukcji, tym bar-
dziej stymuluje chęć posiadania – choć, jak zostało to już pokazane, 
nie chodzi tu o wartość użytkową, mającą na celu przekształcanie 
rzeczywistości, lecz o wartość wymienną. Dlatego mamy tu do czy-
nienia z nieco innym narzędziem niż postulował Marks, ponieważ 
produkt nabywany jest ze względu na fakt, że jest nowy (wówczas ma 
najwyższą wartość wymienną).

Pomimo że wizja, jaką postuluje myśliciel z Trewiru wydaje się 
zbieżna z rzeczywistością opisywaną przez Baudrillarda, to chciwość 
jest obca marksowskiej teorii, a wręcz przez nią zwalczana. Należy 
także pamiętać, że towar jest efektem pracy, czyli procesu „przysto-
sowania dóbr przyrody do potrzeb ludzkich”13. Zatem przedmiot już 
w swej istocie ma zawarte zadanie zaspokojenia, wyjścia naprzeciw 
wymaganiom (przede wszystkim praktycznych) konsumenta; staje się 
tym samym elementem świata potrzebnego, pożądanego. Ekstrapo-
lując, można dojść do wniosku, że cała przestrzeń drugstore’u jest nie-
zbędna jako element zaspakajający popyt.

Przejdźmy teraz do fenomenu światła, które jest nieodzownym 
składnikiem galerii handlowej. Wedle Ritzera jest ono wymogiem 
świątyń konsumpcji14. Natomiast Baudrillard tak pisze o tym elemen-
cie rzeczywistości: „Wszystkie ulice, z przeładowanymi i podświetlo-
nymi wystawami (gdyż światło jest jednym z najmniej rzadkich dóbr, 

12   Zob. K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, Warszawa 1986, s. 521.
13   Zob. Słownik filozofii marksistowskiej, dz. cyt., s. 268.
14   Zob. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2012, s. 7.
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a bez niego towar byłby jedynie tym czym jest) […]”15. W przypad-
ku oświetlonych witryn mamy do czynienia z nadawaniem przed-
miotom nowego (dodatkowego) sensu. Światło ukazuje nam wartość 
przedmiotu, która umyka nam bez niego. Można wysnuć tezę, że 
w oświetlonym przedmiocie ukazuje się dobro16, czy też on sam staje 
się dobrem17 – jest bardziej dostępny konsumentowi. Co więcej na-
suwa się rozszerzenie rozumienia tej sytuacji o pojęcie καλοκαγαθία, 
czyli kategorię dobra i piękna. Oświetlone przedmioty ukazują swe 
piękno, co zwiększa ich podaż.

Z drugiej zaś strony światło jest elementem konstytuującym ob-
raz towaru, bez którego nie byłby on tym, czym jawi się konsumen-
towi. Wytwarza ono złudzenie, któremu poddaje się podmiot. Tym 
sposobem otrzymujemy kolejny poziom oddzielenia nowego dzikie-
go człowieka od „rzeczywistości zewnętrznej”: pierwszym jest sam 
drugstore, drugim przedmioty będące modyfikacją wytworów przy-
rody, trzecim jest właśnie światło, ale nie ono samo, lecz w ścisłym 
związku z towarem. Wydaje się, że dla konsumenta nie „istnieje” ono 
bez produktu, to właśnie on nadaje mu funkcję. Zauważamy więc 
sprzężenie zwrotne: z jednej strony przedmiot przedstawia się kon-
sumentowi dzięki światłu, z drugiej zaś funkcja światła ściśle zwią-
zana jest z tym, co oświetla.

Co zatem jawi się konsumentowi, co jest mu dostępne? Styka się 
on z syntezą światła i towaru, czymś, co można byłoby określić mia-
nem wartości. Każdy wyrób ma dwa rodzaje wartości: wymienną 
i użytkową. Pierwszą można zdefiniować poprzez sprowadzenie 
wszystkiego do elementu wspólnego, który jest abstrakcyjny i można 
go, w sposób uproszczony, określić mianem ceny towaru (czyli kwoty, 
jaką konsument jest w stanie zapłacić, by wejść w posiadanie danego 
przedmiotu). Drugą jest funkcjonalność danego towaru18. W świe-
cie konsumpcji znaczenie wartości użytkowej uległo dewaluacji. Na-
tomiast wartość wymienna, która poddaje się szybkim zmianom 
związanym m.in. z postępem technologicznym czy też trendami 

15   J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, dz. cyt., s. 9.
16   Zob. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003, s. 225.
17   Nie w rozumieniu moralnym, lecz materialnym.
18   Zob. Ch. Harman, Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, 

tłum. H. Jankowska, Warszawa 2011, s. 40.
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w modzie, wiedzie prym w osądzaniu rzeczywistości. Stąd też, mó-
wiąc o wartości, do jakiej ma dostęp konsument możemy powiedzieć, 
że istnieje czynnik periodyczny, będący wynikiem chęci posiadania 
danego przedmiotu, a wynikający z jego czasowej atrakcyjności.

Podsumowując, chciwość czy też pożądanie można potraktować 
nie tylko jako element procesu dostosowawczego, ale również składo-
wą mechanizmów poznawczych człowieka konsumpcyjnego. Konsu-
ment, przebywając w jaskini, jaką jest drugstore, obserwuje i poznaje 
cienie – wartości wymienne; te zaś są efektem oświetlenia produktów 
pracy – czyli zmodyfikowanego świata przyrody. Oczywiście nasuwa 
się pytanie, czy jest możliwość wyrwania się z tej rzeczywistości i tak 
jak w platońskiej metaforze dotarcie do słonecznego światła? Wydaje 
się, że w przeciwieństwie do wizji Platona, w tym przypadku celem 
nie jest ujrzenie słońca, lecz adaptacyjnych możliwości cienia i sztucz-
nego światła. Wydaje się jednak, że nie można tego traktować jako 
zarzutu wobec konsumpcjonizmu. Wynika to z faktu, że wedle tego, 
co przedstawiam nam Baudrillard, są to narzędzia dostosowawcze 
umożliwiające trwanie człowiekowi we współczesnym świecie. Po-
dobne myślenie można znaleźć u Tomasza Zalegi:

Istota konsumpcji wynika z funkcji, jaką spełnia ona we 
współczesnych społeczeństwach, w których stała się czyn-
nikiem stymulującym działalność ludzi i zajmuje kluczowe 
miejsce w systemach ich wartości, wpływające również 
w sposób istotny na kulturę19.

Natomiast u Platona, na samym początku opisu metafory jaskini, 
czytamy: „Przedstaw sobie obrazowo, jako następujący stan rzeczy, 
naszą naturę ze względu na kulturę umysłową i jej brak”20.

Chęć posiadania niewątpliwie stała się nowym elementem kul-
tury, który jest tak ważny, że reorganizuje społeczeństwo, dając mu 
jednocześnie nowe narzędzia do opanowywania rzeczywistości. Pa-
miętać należy, że nie jest to relacja do faktycznego świata, a do świa-
ta przetworzonego i udostępnionego w postaci użytecznego towaru. 

19   Zob. T. Zalega, Konsumpcja – podstawy teoretyczne, Warszawa 2007, cyt. za: K. Zeidler, 
Konsumpcjonizm a wolność jednostki, [w:] Pokój i demokracja, red. M. Szyszkowska, War-
szawa 2009, s. 63.

20   Platon, Państwo, dz. cyt., s. 220.
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Co ciekawe, produkt wydaje się symulakrem21, tzn. nie odnosząc się 
do rzeczywistości poza nim staje się narzędziem do opanowywania 
samego siebie. Idąc takim tokiem rozumowania należałoby zapytać: 
do jakiego świata dostosowuje nas drugstore? Gdyby przyjąć ten au-
tarkiczny model, należałoby uznać wyżej wymienione procesy za ele-
menty mechanizmów socjalizacyjnych.

Mamy więc do czynienia z dwoma wariantami: otwartym na rze-
czywistość zewnętrzną, który można porównać do aparatury w la-
boratoriach, oraz zamkniętym, który staje się paralelą hasła „poznaj 
samego siebie” – ukonstytuuj się wśród innych. Obydwa niezbywal-
nie mają charakter epistemologiczny, którego rdzeniem jest chęć po-
siadania; innymi słowy: „mieć” znaczy „wiedzieć” (opanować).
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Sławomir Drelich

Sensacyjność przekazów medialnych  
w perspektywie etyczno-krytycznej

Media i spektakl – wprowadzenie
Guy Debord, główny przedstawiciel francuskiego sytuacjonizmu, 

przekonuje, że współczesne społeczeństwa są społeczeństwami spek-
taklu. Spektakl zaś – jak to wyjaśnia w swoim kluczowym dziele 
koncepcyjnym – „nie jest zwykłym nagromadzeniem obrazów, ale 
zapośredniczonym przez obrazy stosunkiem społecznym między 
obrazami”1. Świat zewnętrzny i relacje międzyludzkie zostają spro-
wadzone do atakujących zewsząd współczesnego człowieka obrazów, 
które stają się już nie tylko reprezentacją rzeczywistości, ale wręcz 
rzeczywistością sui generis. Świat człowieka przestaje być światem 
ludzi, rzeczy i relacji, a staje się spektaklem tworzonym przez waria-
cje mniej lub bardziej ze sobą powiązanych obrazów. Głównym ich 
dostarczycielem, a zarazem – mówiąc po bourdiańsku – polem wy-
łaniania się spektaklu jest świat mediów, za pośrednictwem którego 
ludzie mogą zostać wciągnięci do medialnej gry. Dopóki stanowi 
ona ucieleśnienie naturalnych ludzkich potrzeb ludycznych, dopóty 
taką „spektaklową” („spektaklotwórczą”) funkcję mediów należało-
by ocenić pozytywnie, bo – jak mówi Giovanni Sartori: „homo ludens, 
człowiek jako zwierzę zdolne do zabawy i kochające zabawę, nigdy 

1  G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, [w:] tenże, Społeczeństwo spektaklu oraz rozwa-
żania o społeczeństwie spektaklu, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2009, s. 34.
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w historii nie był do tego stopnia zaspokojony i ukontentowany jak 
obecnie. Jeśli jednak telewizja wszystko przemienia w spektakl, wte-
dy nasza ocena ulegnie modyfikacji”2.

Prezentowane poniżej pesymistyczne wnioski Guy Deborda, Pierre’a 
Bourdieu i Giovanniego Sartoriego, wypływające z zaproponowanych 
przez nich analiz współczesnych hipostaz społeczeństwa spektaklu, 
zatrważają i skłaniają do refleksji nad ewentualnymi sposobami walki 
z negatywnymi konsekwencjami życia w świecie spektaklu, przed 
którym ostrzegają.

Spektakl musi nas zadziwić, zaskoczyć, powinien wstrząsać, po-
ruszać i emocjonować. Spektakl upiększa, zachwyca i wzbudza w nas 
chęć posiadania, rodzi nowe pożądania i poruszenia duszy. Ale spek-
takl także straszy i dominuje, rumieniec przemienia w grymas prze-
rażenia, a uśmiech w westchnienie grozy. Takim sposobem ogarnia 
człowieka współczesnego, wciąga go w sidła medialnej konsumpcji, 
dzięki której te nowe pożądania mogą zostać zaspokojone, a kolejne – 
nowsze, lepsze, ciekawsze – pragnienia będą mogły zawładnąć naszy-
mi czynami, myślami, portfelami. Włączając telewizję, przyłączamy 
się mniej lub bardziej świadomie do tego spektaklu. Wydaje nam się, 
że jesteśmy jego władcą, tylko dlatego, że w naszych rękach spoczy-
wa przyrząd pozwalający nam na permanentną wymianę dekoracji. 
Tak naprawdę jednak nie jesteśmy nawet jego podmiotem. Debord 
stwierdza kategorycznie, że „spektakl podporządkowuje sobie ludzi, 
ponieważ całkowicie podporządkowała ich ekonomia”3. Współcze-
sne media stanowią jeden z elementów systemu Debordowskiego 
społeczeństwa spektaklu, a szczególną rolę w jego kreacji odgrywa 
medialna skłonność do czynienia przekazu bardziej sensacyjnym 

2   G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa 2007, 
s. 25.

3   G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, dz. cyt., s. 37. Ekonomia i kapitalizm perma-
nentnie towarzyszą krytyce współczesnych mediów masowych, które niejednokrotnie 
wskazywane są jako ich bezwzględne narzędzie. Krytyk współczesnego konsumpcjoni-
zmu i kapitalizmu Raj Patel tłumaczy: „Powinniśmy zrozumieć, że stając się potworami 
Greenspana, szkodzimy własnemu i zbiorowemu szczęściu. A do takiej roli wychowa-
no nas od chwili narodzin, ochrzczono w kulturze konsumenckiej i na całe życie wpo-
jono nam pragnienie rzeczy materialnych”. Zob. R. Patel, Wartość niczego. Jak przekształcić 
społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokrację, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2011, 
s. 234. Media prezentowane są przede wszystkim jako narzędzie wzmagające konsump-
cję głównie poprzez reklamę oraz kreowanie i umacnianie mód oraz trendów.



159Sensacyjność przekazów medialnych w perspektywie etyczno-krytycznej 

niż z pozoru by nam się zdawało lub opierania przekazów medialnych 
na tym, co taką sensacyjność może wzbudzać. Zdaniem Pierre’a Bour-
dieu „podstawową zasadą selekcji jest poszukiwanie tego, co sensacyj-
ne, spektakularne”4. Tym samym sensacja okazuje się czynnikiem 
głęboko wrośniętym w społeczeństwo spektaklu. Niniejszy tekst ma 
na celu ukazanie form prezentacji treści o charakterze sensacyjnym, 
a także dokonanie analizy etyczno-krytycznej tego – powszechnego 
już przecież zarówno w mediach zagranicznych, jak i polskich – zja-
wiska. Refleksji krytyczno-etycznej towarzyszyć będą rozważania 
o charakterze kulturowym i antropologicznym.

Sensacje i emocje – przykłady
Przed podjęciem analizy krytyczno-etycznej konieczne jest scha-

rakteryzowanie form prezentacji sensacji w przekazie medialnym 
oraz pokazanie pewnych przykładów takiej sensacyjności współcze-
snych mediów, jakich przecież codziennie moglibyśmy wskazywać 
mnóstwo. Wiesław Godzic zachęca do podobnych analiz i obserwa-
cji, bo „jeśli chcemy zrozumieć własne postępowanie i współczesną 
nam kulturę, to musimy mówić więcej (a na pewno nie mniej) o tych 
pozornie żałosnych reprezentacjach, o pozbawionych gustów na-
chalnych wytworach medialnych”5. Sensacyjność mediów, podobnie 
jak inne zjawiska w nich występujące, oraz jej rzetelne badanie mogą 
pomóc nam w zrozumieniu współczesnego świata, tak przecież za-
wiłego i zmiennego. Tym bardziej można potraktować to zarazem 
jako próbę uchwycenia rzeczywistego wpływu mediów masowych 
na odbiorców. Bourdieu wskazuje, że „telewizja wykorzystuje d r a -
m a t u r g i ę  w podwójnym sensie tego słowa: reżyseruje wydarzenie 
(inscenizuje je w obrazach) oraz wyolbrzymia jego znaczenie (nada-
je mu charakter dramatu lub tragedii)”6. Kreacja czy hiperbolizacja 
niewiele mają wspólnego z przekazywaniem informacji, które legło 
u podstaw potęgi mediów w XIX i XX wieku. Tymczasem dotych-
czasowy przekaźnik czy też łącznik (wszak źródłowo medium – 

4  P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska 
i A. Ziółkowska, Warszawa 2009, s. 45.

5   W. Godzic, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007, s. 21. 
6   P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, dz. cyt., s. 45.
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z łaciny – to zaledwie „środek”, swoiste „zapośredniczenie”) uzyskał 
rangę twórcy, konstruktora, żeby nie powiedzieć: demiurga, bę-
dącego przyczyną i sprawcą wydarzeń, zjawisk, procesów, potrzeb 
i mód.

Dopóki media „jedynie” wyolbrzymiają znaczenie przedstawia-
nego wydarzenia, dopóty można w ogóle mówić o jakichś cechach 
prawdziwościowych tak wygenerowanego dyskursu; kiedy zaś roz-
poczynają procedurę „przebudowy” – środkiem do tego są przede 
wszystkim najnowsze nowinki technologiczne, pozwalające na swo-
bodną manipulację obrazem i dźwiękiem – wówczas trudno w ogó-
le mówić o jakimkolwiek nakierowaniu na stan faktyczny, którego 
odbicie miałoby zostać przekazane widzom. Uporządkowanie Bo-
urdieu należałoby jednak uzupełnić o wskazanie trzeciego typu 
wykorzystywania przez telewizję tzw. dramaturgii – chodziłoby 
o relacjonowanie zdarzeń, które dotychczas nie stanowiły domeny 
sfery publicznej, a pozostawiano je raczej w sferze prywatnej. Bez-
pośredniość ludzkiej śmierci, narodzin bądź współżycia seksualnego, 
erotyzacja i pornografizacja wizualnej sfery przekazów, emisja ludz-
kich zwierzeń i opowieści dotyczących życie intymnego, problemów 
osobowościowych czy też spraw rodzinnych – to chyba najbardziej 
popularne tematy w tej kategorii współczesnych sensacji medialnych. 
Obnażanie stało się symptomem współczesnej kultury medialnej. 
Brian McNair w swojej książce Seks, demokratyzacja pożądania i media, 
czyli kultura obnażania dostrzega:

Seksualizacja telewizji z powodów ekonomicznych przybra-
ła na sile wraz z wprowadzeniem nowych technologii obrób-
ki materiału wizualnego i nowego sprzętu, jak na przykład 
lekkie kamery cyfrowe. Umożliwiło to niespotykane dotąd 
zbliżenie między twórcą programu i bohaterami oraz jedno-
czesne uzyskanie materiałów o jakości pozwalającej na ich 
bezpośrednią emisję; wszystko to zaś stwarzało nowe moż-
liwości dla podglądającej publiczności7.

Sensacja stała się więc łatwo dostępna, stąd szereg przedstawicieli 
świata medialnego – rezygnując z przekazu ambitniejszego i wyma-

7   B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. 
E. Klekot, Warszawa 2004, s. 191.
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gającego większych nakładów pracy oraz finansowych – przyzwoliło 
na dominację przekazu o takim właśnie charakterze.

Niezależnie od tego, że przy okazji kolejnych szokujących zdarzeń, 
jakie mają miejsce we współczesnych mediach, grzmią medioznawcy 
i etycy, przedstawiciele kościołów i związków religijnych krytykują 
i wzywają do opamiętania, a socjologowie i psychologowie rozpra-
wiają o zgubnych skutkach tego typu przekazów, widzowie wciąż 
napotykają treści, w których to sensacja dominuje. Pierwszym praw-
dziwie szokującym przejawem tabloidyzacji mediów w Polsce była 
publikacja w 2004 roku przez „Super Express” zdjęcia martwego Wal-
demara Milewicza, dziennikarza i korespondenta wojennego, który 
zginął podczas ostrzelania w Iraku. Podczas gdy rozgorzały dysku-
sje, w których jednoznacznie krytykowano redakcję „Super Expressu” 
i wzywano do bojkotu tytułu przez społeczeństwo, wydanie tabloidu 
sprzedało się bez większych problemów i niewątpliwie wydawca mógł 
ogłosić sukces finansowy. W mediach światowych obecność tego typu 
treści nie budzi już zdziwienia odbiorców. Wspomnieć można cho-
ciażby o publikacji zdjęć zabitego podczas akcji amerykańskich służb 
specjalnych Osamy Bin Ladena oraz filmu prezentującego prezydenta 
Baracka Obamę wraz ze swoją świtą w gabinecie owalnym, oglądają-
cych na bieżąco zasadzkę na terrorystę. Podobnie po obaleniu reżimu 
Muammara Kaddafiego świat obiegły zdjęcia i filmy z samosądu na 
dyktatorze, dokonanego przez libijskich opozycjonistów. W ostatnich 
miesiącach wstrząsnęły opinią publiczną zdjęcia ofiar katastrofy smo-
leńskiej, które można było znaleźć w Internecie, oraz przedśmiertny 
wywiad telefoniczny mediów norweskich z Hanne Fridtun, ofiarą An-
dersa Breivika, nagrany już w trakcie przebiegu masakry. Obok tego 
można dodać przykłady programów typu Big Brother, których boha-
terowie to szczególnie dobrani „zwykli ludzie”, zamknięci w jednym 
domu na kilka miesięcy, których każdy widz może podglądać dzięki 
zamontowanym w każdej części domu kamerach. Obserwowanie in-
nych ludzi w sytuacjach intymnych umożliwia mnóstwo programów 
typu reality show. Szczególnie ta formuła pozwala na zmaksymalizo-
wanie sensacyjności przekazu medialnego, gdyż treści te uzyskujemy 
natychmiastowo – online  – a producenci mają niewielkie możliwości 
ingerencji w sam program.

Celem, jaki przyświeca przedstawicielom świata mediów, którzy 
podejmują decyzję o emisji odpowiedniego przekazu o charakterze sen-
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sacyjnym, jest niewątpliwie szybki i łatwy zysk. Nie można jednak 
zapominać o tym, że przekaz o takim charakterze wzbudza w wi-
dzach emocje, porusza, a czasami wstrząsa. Sprawia wrażenie osobi-
stego uczestnictwa obserwującego w danym wydarzeniu, jednak bez 
ryzyka poniesienia jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tego 
uczestnictwa. Warto pamiętać, że przecież Kodeks Etyki Dziennikar-
skiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich mówi, iż „niedopusz-
czalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe 
skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą 
być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania 
równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość od-
biorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich”8.

Natomiast Karta Etyczna Mediów wymaga od dziennikarza „po-
szanowania ludzkiej godności, praw, dóbr osobistych, a szczególnie 
prywatności i dobrego imienia”9. Niestety niewiele dziś jest mediów, 
które przestrzegają podstawowych zasad etyki dziennikarskiej, a jesz-
cze trudniej znaleźć takie, które nie poddały się procesowi tabloidy-
zacji i nie przyjęły imperatywu sensacyjności. Jan Pleszczyński mówi:

W tabloidyzacji, dotykającej wszystkie współczesne media 
masowe, występuje eksponowanie sensacji kosztem rzetel-
ności. Choć rzetelność i sensacja, prawda i atrakcyjność nie 
są wartościami sprzecznymi, to jednak wspólne ich reali-
zowanie w praktyce jest szalenie trudne10.

Takie media, które przedkładają sensację i zysk nad rzetelną infor-
mację i misję społeczną, Pleszczyński nazywa mediami teleologicz-
nymi; zaś te, które obstają przy podejściu misyjnym, zaangażowanym 
społecznie i nakierowanym na informowanie oraz wyjaśnienie świa-
ta, choćby odbywało się to kosztem wysokich zarobków i rekordów 
nakładów czy też oglądalności, nazywa mediami deontologicznymi. 
Niestety dostrzega on również – co zapewne musi zasmucać – że „do 
pewnego stopnia tabloidyzację mediów deontologicznych wymusza 

8  Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, www.sdp.
pl/Kodeks-etyki-dziennikarskiej-SDP (3.01.2012).

9  Karta Etyczna Mediów, www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/
karta_dziennikarzy.pdf (3.01.2012).

10   J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, s. 79–80.
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wolnorynkowa konkurencja”11. Jeśli właściciel medium chce utrzymać 
się na rynku – nolens volens musi zgodzić się na to, by jego stacja czy 
gazeta wkomponowała się w środowisko medialne.

Informacja i formacja – aspekt kulturowy
Wspomniane wkomponowywanie się nadawców w środowisko 

medialne, tak przecież skupione dziś na sensacjach i pobudzaniu 
emocji odbiorców zamiast na informowaniu i formowaniu odpo-
wiedzialnych obywateli, prowadzi do poważnych skutków dla całej 
współczesnej kultury. Okazuje się bowiem, że tradycyjnie przywoły-
wane przez medioznawców funkcje mediów nie do końca obrazują 
to, jakie funkcje media dnia dzisiejszego spełniają de facto. Wskazuje 
się, że media spełniać powinny – zgodnie z hierarchią ich ważności 
przedstawioną w połowie XX wieku przez Harolda Lasswella – funk-
cje: informacyjną (przekazywanie społeczeństwu bieżących informa-
cji), korelacyjną (wyjaśnianie świata, tłumaczenie skomplikowanych 
zjawisk społecznych, ekonomicznych czy politycznych) i kontynu-
acyjną (podtrzymywanie ciągłości kulturowej). Podobnie definiuje je 
Claude–Jean Bertrand, wymieniając: 1) obserwację otaczającego świata, 
2) zapewnienie komunikacji społecznej, 3) tworzenie obrazu świata, 
4) przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Uzupełnia on jednak 
swoją charakterystykę funkcjami, których nie wyznaczali jeszcze 
medioznawcy w połowie XX wieku, a mianowicie: 5) dostarczanie 
rozrywki oraz 6) nakłanianie do kupowania12. Bertrand swoje uzu-
pełnienie uzasadnia tym, że „w społeczeństwie masowym rozrywka 
jest jeszcze bardziej potrzebna niż kiedyś, aby łagodzić napięcia, które 
mogą prowadzić do choroby lub szaleństwa”13 oraz przekonaniem, iż 

„media starają się stworzyć właściwą przestrzeń dla promowania to-
warów”14. Paweł Czarnecki twierdzi, że „podstawowym i niekwestio-
nowanym celem mediów jest przekazywanie informacji i rozrywki”15. 
Nie widzi on konieczności hierarchizowania obu tych funkcji, choć 

11   Tamże, s. 80.
12   C. J. Bertrand, Deontologia mediów, tłum. T. Szymański, Warszawa 2007, s. 25–27.
13   Tamże, s. 27.
14   Tamże.
15   P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008, s. 10.
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kolejność ich wymienienia można by uznać za przyjęcie prymarności 
celu informacyjnego. Trzeba by więc zgodzić się z Bertrandem i jego 
uzupełnieniem klasycznego modelu funkcji mediów, albowiem zada-
nia te należy charakteryzować przez pryzmat rzeczywistości, nie zaś 
ideałów i dobrych życzeń. Wypada jednak w tym miejscu zastanowić 
się nad hierarchią ważności poszczególnych funkcji.

Analiza ramówek programów telewizyjnych oraz charakterysty-
ka przekazów oferowanych przez media masowe w czasie największej 
oglądalności prowadzą do wniosku, że celem zasadniczym mediów 
jest dziś dostarczenie rozrywki. Chodzi ponadto nie o rozrywkę byle 
jaką, ale o taką, dzięki której widz niczym sparaliżowany oczekiwał 
będzie dalszego ciągu oferowanego widowiska. Śmiech i rozbawienie, 
strach i dreszcz przerażenia bądź też szok i zadziwienie – jeśli w po-
rze wieczornej telewizja nie zaoferuje którejś z tych par, to bezdysku-
syjnie oglądający zmieni kanał. Telewizja ma nam zaoferować prostą, 
tanią i nieskomplikowaną rozrywkę, choć takim sposobem „odwraca 
[ona – przyp. S. D.] proces rozwoju od zmysłowości ku inteligencji, 
kieruje nas na powrót ku ictu oculi, do czystego, prostego widzenia”16. 
Niestety coraz rzadziej znajdujemy w powszechnym obiegu medial-
nym programy wymagające wysiłku intelektualnego, zaś audycje 
o charakterze edukacyjnym niemalże zupełnie zniknęły z kana łów 
ogólnotematycznych i na dobre stały się domeną wyłącznie kana-
łów specjalistycznych (tematycznych). Prowadzi to w efekcie do 
zjawiska określanego przez medioznawców mianem dumbing down, 
czyli systematycznego obniżania poziomu nadawanych przekazów. 
Pleszczyński uspokaja co prawda, że zjawisko to nie jest specyfiką wy-
łącznie mediów polskich, ale stanowi proces charakterystyczny dla 
niemalże wszystkich mediów masowych na świecie17. Upraszczanie 
przekazu stanowi zapewne strategię mającą poszerzyć grono odbior-
ców (na ile skuteczną, to już kwestia, którą należałoby poddać osobnej 
analizie), czyli zwyczajnie zapewnić danemu medium grono użyt-

16   G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, dz. cyt., s. 27. Zanik myślenia 
jest – w opinii Sartoriego – najważniejszą konsekwencją pasywnego pochłaniania przez 
człowieka współczesnego telewizyjnego przekazu, a przecież „cała wiedza gatunku 
homo sapiens rozwija się w sferze mundus intelligibilis (sferze koncepcyjnej, idei, myśli), 
która w żaden sposób nie jest mundus sensibilis (światem postrzeganym przez nasze 
zmysły)”. Tamże, s. 27.

17   J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, dz. cyt., s. 73.
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kowników gotowych do „skonsumowania” medialnych towarów za-
oferowanych w proponowanym menu.

Paweł Czarnecki twierdzi co prawda, że nie należy traktować 
mediów jako przedsiębiorstwa w klasycznym jego rozumieniu, do-
starczającego produkty, sprzedającego je i ewentualnie przekształca-
jącego swoją ofertę wedle oczekiwań potencjalnych klientów – widzi 
on w mediach jedynie „opakowanie” i „przekaźnik dostarczający pro-
dukt”18. Trudno jednak zgodzić się z takim podejściem. Trzeba zdawać 
sobie sprawę, że do konkretnego medium trafiają wyłącznie „produk-
ty” zaaprobowane przez właściciela i redaktorów prowadzących, są 
one najczęściej tworzone, współtworzone bądź wybierane przez pra-
cowników danego medium. Ponieważ zaś produkty medialne mają 
tę szczególną cechę, że kształtują ludzkie postrzeganie otaczającej 
rzeczywistości społecznej, toteż nie wolno umniejszać wpływu ludzi 
mediów na wybór oferowanych produktów. Tym bardziej jeśli mamy 
na myśli prostą rozrywkę przeznaczoną dla masowego i średnio wy-
rafinowanego – używając określenia eufemistycznego, a zarazem 
pewnie niepoprawnego politycznie – widza. Sartori mówi wprost, że 

„raczej mamy do czynienia ze zwykłą bezmyślnością, z banalnym upad-
kiem w bełkot, z niezdolnością artykułowania idei jasnych i zrozu-
miałych”19. Media budują świat, w którym wszystko jest w zasięgu 
ręki, w którym każdy produkt jest do zdobycia, ale każdy jest zara-
zem wyjątkowy. Także ja – konsument – jestem wyjątkowy, bo zdecy-
dowałem się na wybór właśnie tego kanału, tego prowadzącego, tego 
programu telewizyjnego. Martin Lindstrom przekonuje, że „jesteśmy 
świadkami fascynującego mariażu między światem wyretuszowanych 
supermodelek a światem zwykłego konsumenta – zacierania granicy 
między idealnym i nie tak bardzo idealnym”20.

Media wykluczają ekskluzywność, wskazując, że w obliczu po-
siadania, czerpania przyjemności, ekscytowania się, dążenia do bycia 
pięknym i znanym, wszyscy jesteśmy równi. Jesteśmy równi także 
w naszym pragnieniu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb 
społecznych i emocjonalnych, a tylko to – jak przekonuje świat me-

18   P. Czarnecki, Etyka mediów, dz. cyt., s. 13.
19   G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, dz. cyt., s. 88.
20   M. Lindstrom, Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, tłum. 

M. Zielińska, Kraków 2009, s. 173.
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diów – gwarantuje nam włączenie się do globalnej medialnej kon-
sumpcji.

Czerpanie z mediów zadowolenia i radości, utożsamianie się 
z bohaterami seriali i reality shows, rozładowywanie napięcia, emocji 
i agresji podczas sensacyjnego widowiska krwawej przemocy czynią 
człowieka – jak dowodzą Paul Lazarsfeld i Robert Merton – biernym, 
bezwolnym i podatnym na manipulację. Nazywają to zjawisko dys-
funkcją narkotyzującą, zaś samo skupienie człowieka na oferowanej 
przez media rozrywce wypływa ich zdaniem wyłącznie z jego dąże-
nia do tego, aby systematycznie zwiększać ilość czasu, który można 
spędzić na odpoczynku i relaksie21. Uzależniony od mediów człowiek 
ulega złudzeniu, że jego pseudoaktywność przed ekranem telewizora 
wyczerpuje znamiona realizacji postawy obywatelskiej. Korzystanie 
z mediów masowych staje się dla niego analogonem zaangażowania 
w życie społeczne, nie zaś realizowaniem potrzeby rozrywki. Świat, 
w który wprowadzają go media masowe, to Baudrillardowska hiper-
rzeczywistość, Debordowski spektakl, z którego widz nie jest w sta-
nie się wydobyć bez świadomości przebywania w nim. Sensacyjne 
i emocjonujące przekazy sprawiają natomiast, że nie zastanawia się on 
w ogóle nad swoim miejscem w relacji między nim a mediami maso-
wymi. Sam czyni siebie bytem niepodejmującym autorefleksji, a jego 
przemyślenia ograniczają się wyłącznie do „medialnych przedmiotów”, 
które nieustannie konsumuje: bohaterów telenowel, zwycięzców te-
leturniejów, ekshibicjonistycznie nastawionych uczestników progra-
mów typu Big Brother czy też ofiary któregoś z kolejnych zamachów 
terrorystycznych. Benjamin Barber stwierdza pesymistycznie:

Telewizja stała się medium sztucznej rzeczywistości, wspiera-
jącym „paraspołeczne” i „pseudoosobiste” związki z gospoda-
rzami sieci sprzedaży, prezenterami wiadomości, politykami 
prowadzącymi swoje kampanie oraz bohaterami reality show, 
ekspertami od symulowania sztucznych realiów społecz-
nych. Patrząc widzowi prosto w oczy, mówią do niego bez 
przygotowania prosto od serca, choć w rzeczywistości patrzą 

21   P. F. Lazarsfels, R. K. Merton, Mass communication, popular taste, and organized 
social action, [w:] Mass communication and American social thought. Key texts 1919–1968, 
ed. J. Durham Peters, P. Simonson, Oxford 2004, s. 233.
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w anonimowy obiektyw kamery i czytają z telepromptera 
kwestie przygotowane przez niewidzialnych scenarzystów, 
dla których „autentyczność” jest pretekstem do symulacji, 
a „rzeczywistość” zaproszeniem do zmyślania22.

Takim sposobem widz, zamknąwszy się w domu, ulega złudze-
niu, że tak naprawdę jest aktywnym graczem interpersonalnych 
stosunków i aktorem dziejów jakiejś konkretnej społeczności, choć 
w rzeczywistości nie zdaje sobie sprawy, że żyje życiem cudzym, a po-
nadto – życiem całkowicie zmyślonym.

Prymat funkcji rozrywkowej we współczesnych mediach maso-
wych prowadzi człowieka dzisiejszych czasów na manowce. Nie zdaje 
on sobie sprawy, że programy rozrywkowe go otępiają, zobojętniają 
na rzeczywiste problemy środowiska i ludzkości, oddalają od świata, 
zamiast go do niego – jak to wskazują w swoich celach i zamierze-
niach – przybliżać. Salman Rushdie zdecydowanie potępia tzw. lekką 
rozrywkę telewizyjną i „daje do zrozumienia, że na kulturę jako całość 
spada odpowiedzialność za tworzenie i petryfikację społeczeństwa, 
w którym te puste wartości, tę cykliczną konsumpcję «na wpół znajo-
mych wcieleń» nas samych uważa się za godne uwagi”23. Znajdujemy 
u niego ubolewanie, że tak prymitywne przekazy medialne cieszą się 
zainteresowaniem i pochłaniają uwagę publiczności – w jego opinii 
jest to wielka klęska kultury współczesnego człowieka. Nie można 
rzecz jasna odpowiedzialnością za ten upadek obarczać całego społe-
czeństwa – niestety w pierwszej kolejności trzeba by zwrócić uwagę 
na świat dziennikarzy oraz właścicieli i wydawców mediów. Niektó-
rzy medioznawcy zauważają, że „niefrasobliwość (a nierzadko zła 
wola) dziennikarzy zasadza się na poczuciu bycia «ponad» wszelką 
władzą. To oni rozliczają, piętnują, tropią, ujawniają i osądzają – sami 
wymykają się odpowiedzialności, a kary jakim podlegają są niezbyt 
uciążliwe”24. Zamiast promować i próbować zaszczepiać w społeczeń-
stwie bardziej wyrafinowane gusta, oferować rozrywkę nieco bardziej 

22   B. R. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka 
obywateli, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009, s. 291.

23   S. Brenton, R. Cohen, Polowanie na ludzi. Za kulisami reality tv, tłum. L. Stawowy, 
Warszawa 2004, s. 13.

24   A. Zalewska, Afery IV władzy, „Cywilizacja” 2008 nr 24, s. 175.



168 Sławomir Drelich

wymagającą i taką, której nie będzie można określić mianem prymi-
tywnej, ulegają oni presji łatwego przyciągnięcia widza sensacyjnymi 
nowinkami ze świata i najbliższej okolicy. Pleszczyński wymaga od 
dziennikarza „kręgosłupa moralnego”, choć zdaje sobie sprawę, że 
szczególnie dla tych młodych wypowiedzenie posłuszeństwa przeło-
żonemu czy przeciwstawienie się całemu środowisku zdaje się nie-
zwykle ryzykowne. Dziennikarskie milczenie prowadzi w efekcie do 
dewaluacji roli dziennikarza we współczesnym świecie, kiedy to prze-
staje być on już takim znawcą otaczającego nas świata, który gnany 
pędem poznawczym usiłuje dotrzeć do prawdy, by później rzetelnie 
przekazać ją społeczeństwu, wyjaśnić, wytłumaczyć i sprawić, że sta-
nie się zrozumiałą.

Kreacja i supremacja – aspekt antropologiczny
Zwrócenie się mediów ku realizacji przede wszystkim celu roz-

rywkowego nie tylko jednak przeformułowuje kulturę współczesne-
go człowieka i redefiniuje pozycję dziennikarza względem szerokiej 
publiczności. Istotne są również zmiany, które dokonują się odno-
śnie do samego człowieka. Społeczeństwo rynkowe już zmieniło 
homo sapiens, tworząc – jak mówi Raj Patel – „człowieka, którego nikt 
dotąd nie widział”25. Człowiek ów to egoista i egocentryk, którego 
cele życiowe ograniczają się do realizacji własnych ambicji i speł-
niania kolejnych zachcianek. Jego własne towarzystwo i możliwość 
obserwowania świata za pośrednictwem mediów prowadzą go do 
ślepego zaułka atomizmu społecznego i de facto zobojętniają na pro-
blemy otoczenia. Głównym przymiotem współczesnego człowieka 
zmediatyzowanego jest rzekoma wolność, a podstawową swobodą, 
której zawsze będzie bronić – wolność wyboru. Pułapka konsump-
cjonizmu wprowadza go w euforię wybierania i decydowania. Nie-
ustanna pogoń za kolejnym przedmiotem, kolejnym symbolem 
statusu w rzeczywistości sprawia, że staje się on niewolnikiem sys-
temu konsumpcyjnego, którego mechanizmy nigdy nie zadowolą go 
wystarczająco, nigdy nie uczynią w pełni szczęśliwym. Patel dowo-
dzi, że nieustanny pęd do nieosiągalnego samozadowolenia staje się 

25   R. Patel, Wartość niczego. Jak przekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefi-
niować demokrację, dz. cyt., s. 33.
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przyczyną kompleksów, niezadowolenia, niskiej samooceny, a także 
chorób psychicznych:

Mniej zadowolenia przynoszą nam rzeczy, które normalnie 
bardzo by nas cieszyły. Weźmy na przykład telewizor – jesz-
cze pięć lat temu bylibyśmy szczęśliwi, mając go, ale dziś już 
nie. W niczym się nie zmienił, ale w porównaniu z bardziej 
płaskimi, większymi i dającymi ostrzejszy obraz odbiorni-
kami, jakie widzimy w bezczelnych podprogowych rekla-
mach, wydaje się toporny26.

Szybkość postępu technicznego i cywilizacyjnego sprawia wra-
żenie, że jeśli nasze życie nie przyspiesza i nie dogania ich, to tak jak-
byśmy przenieśli się do jakiejś społeczności pierwotnej. Wszelkiego 
rodzaju nowości techniczne stają się „małymi sensacyjkami”, które – 
promowane przez media – skłaniają nas do przyspieszenia marszu. 
Tak naprawdę jednak nieustannie podejmujemy fałszywe decyzje 
i dokonujemy fałszywych wyborów. Jak mówi Debord, „fałszywy wy-
bór, jaki oferuje spektakularna obfitość – wybór między konkurencyj-
nymi, aczkolwiek wzajemnie się wspierającymi spektaklami i między 
wykluczającymi i uzupełniającymi się wzajemnie rolami (którym 
sens i substancję nadają najczęściej przedmioty) – przybiera postać 
walki widmowych jakości, usiłujących przydać odrobinę blasku temu, 
co ilościowe i trywialne”27. Wybieramy między hipostazami tego sa-
mego, a więc tak naprawdę nie dokonujemy żadnego wyboru.

Na skutek bombardowania wizualnymi odzwierciedleniami 
wszelkiej proweniencji przedmiotów, a także sensacyjnych obrazów 
przedstawiających rzekomo prawdziwe życie współczesnych ludzi, 
ów samotny i oddany konsumpcyjnemu pędowi człowiek przestaje 
myśleć symbolicznie, zatraca swoją zdolność abstrahowania, a sku-
pia się na konkrecie, przykładzie i kazusie. Sartori dostrzega, że 

„telewidz staje się w większym stopniu zwierzęciem widzącym niż 
zwierzęciem symbolicznym. To, co wyobrażone za pomocą obra-
zów, znaczy dla niego więcej niż to, co opowiedziane w słowach”28. 
Autor Homo vidensa obawia się wręcz, że taka zmiana w naturze 

26   Tamże, s. 46.
27   G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, dz. cyt., s. 57.
28   G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, dz. cyt., s. 17.
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człowieka pozwala mówić o jego „uwstecznieniu”, o zbliżaniu się do 
natury pierwotnej – jest to niewątpliwie odwrócenie całego procesu 
ewolucji, w toku którego człowiek rozwijał swoje myślenie abstrak-
cyjne, by w dalszej kolejności móc użyć go do rozwijania cywilizacji. 
Niektórzy próbują mówić o telewizji wyłącznie jako o swoistym 
przekaźniku, neutralnym kanale, za pośrednictwem którego ku-
pujemy to, na co akurat mamy ochotę. Sartori pokazuje, że nic bar-
dziej mylnego, albowiem „telewizja tworzy jakąś nową kombinację, 
uruchamia proces przemian, które dotykają samej natury homo sa-
piens. Telewizja jest nie tylko środkiem komunikacji, to zarazem pa-
ideia, narzędzie «antropogenetyczne», medium, które tworzy nowy 
ánthrōpos, nowy typ istoty ludzkiej”29. Gnuśność, lenistwo, niechęć 
do czytania, bierność, mierność, brak własnych poglądów i przeko-
nań, niezdolność do problematyzacji – to tylko niektóre ze skutków 
długoterminowego poddawania się socjalizacji przez media maso-
we, a w szczególności przez telewizję. „Skarlenie umysłu” – jak to 
zjawisko nazywa amerykańska filozofka Ayn Rand – to proces, któ-
ry dokonuje się za pośrednictwem mediów, ale również innych in-
stytucji współczesnego państwa. Najbardziej niebezpieczny jest on 
jednak dla dziecka czy młodego człowieka, gdyż „doprowadzenie 
do skarlenia umysłu polega na zatrzymaniu jego konceptualnego 
rozwoju, jego zdolności używania abstrakcji, i pozostawieniu go na 
poziomie przywiązanego do konkretów, postrzeżeniowego sposobu 
funkcjonowania”30.

Relacje między widzeniem a rozumieniem zostają więc zabu-
rzone od kiedy „język konceptualny (abstrakcyjny) został zastąpio-
ny przez język percepcyjny (konkretny)”31. Potrzeba gwałtowanych 
bodźców audiowizualnych zastępuje zaś potrzebę poznania i rozu-
mienia, dzięki której dotychczas można było mówić o postępie ludz-
kości. Sensacyjny przekaz musi być najczęściej przekazem prostym, 
zrozumiałym dla wszystkich widzów, przekazem radykalnie egali-
tarnym, czyli zwyczajnie banalnym. Na skutek opisywanych zjawisk 
medialnych mamy więc do czynienia z systematyczną i nieustanną 

29   Tamże, s. 21.
30   A. Rand, Comprachicos, [w:] taż, Powrót człowieka pierwotnego. Rewolucja antyprze-

mysłowa, tłum. Z. M. Czarnecki, Poznań 2003, s. 95.
31   G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, dz. cyt., s. 28.
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banalizacją ludzkich zainteresowań, dążeń i celów, a zarazem z ba-
nalizacją natury ludzkiej. Człowiek-twórca staje się człowiekiem-

-odtwórcą, człowiek myślący – człowiekiem widzącym, a człowiek 
skomplikowany – człowiekiem prostym. Bourdieu zauważa więc, że 
ów sensacyjny przekaz powinien być również – na ile to możliwe – 
przekazem w miarę uniwersalnym, swoistym o m n i b u s e m , czyli 
przeznaczonym „«dla wszystkich», pozbawionym chropowatości, 
ujednoliconym”32. Idzie za tym – jak mówi Debord – „nowoczesny 
proces rozpadu wszelkiej sztuki, jej unicestwienie formalne”33. Autor 
O telewizji charakteryzuje ów proces banalizacji, któremu przywodzą 
media masowe:

Im bardziej jakaś gazeta lub jakiekolwiek inne medium chce 
przyciągnąć do siebie szeroką publiczność, tym bardziej musi 
dbać, by to, co przekazuje, nie było chropowate, by nie dzie-
liło ani nie wykluczało odbiorców […]. Co więcej, nie powin-
no „nikogo obrażać” ani poruszać prawdziwych problemów 
(a jedynie te, które w istocie nie stanowią problemu). W ży-
ciu codziennym rozmawiamy dużo o deszczu i ładnej pogo-
dzie, ponieważ jest to temat, co do którego mamy pewność, 
że nikt nie poczuje się urażony34.

Człowiek banalny to człowiek masowy – niezdolny do twórcze-
go myślenia, niedający sobie rady ze skomplikowanymi problemami 
abstrakcyjnej natury, złakniony kulturowej przeciętności i przera-
żony wszelkimi przejawami oryginalności, odstępstwa, kontrower-
syjności. Sensacyjny przekaz pozwala mu emocjonować się podczas 
jego „przetrawiania”, jednak ma zagwarantować spadek tych emocji 
po zaprzestaniu działania bodźca.

Współczesne media masowe kształtują więc człowieka przeciętne-
go, a zarazem uległego i elastycznego. Najbardziej zasmucające jest to, 
że w tym kontekście można by przywołać słowa O’Briena – bohatera 
Roku 1984 George’a Orwella, który przeprowadza proces „reedukacji” 
Winstona, głównego bohatera książki – którymi przekonuje on swoje-
go ucznia: „Rządzimy materią, bo rządzimy umysłami. Rzeczywistość 

32   P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, dz. cyt., s. 75.
33   G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, dz. cyt., s. 127.
34   P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, dz. cyt., s. 75.
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mieści się w mózgu”35. Paradoksalnie w tym przypadku należałoby się 
zgodzić z funkcjonariuszem wymyślonego przez Orwella państwa to-
talitarnego. Niewątpliwie ograniczoność ludzkiego umysłu skutkować 
musi jego niezdolnością do odbioru, interpretacji i rozumienia ota-
czającej rzeczywistości, nie tylko przyrodniczej i fizycznej, ale także 
społecznej, historycznej i politycznej. Uzależnienie człowieka od ze-
wnętrznego interpretatora – niezależnie od tego, czy miałby nim być 
rząd, instytucje władzy, media czy jakaś grupa „ekspertów” – niechyb-
nie skazałoby go na faktyczne poddaństwo i przywdzianie nowych 
kajdan. Debord dostrzega odpowiedzialność mediów za ów proces, ale 
domyśla się przyzwolenia elit politycznych na taką kolej rzeczy. Wska-
zuje, że „władcy społeczeństwa oznajmiają nierzadko, że ich medialni 
pracownicy źle im służą; jeszcze częściej zarzucają ciżbie widzów jej 
skłonność do oddawania się bez opamiętania, niemal bydlęco, medial-
nym rozkoszom”36. Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć, gdzie 
należałoby lokować przyczyny takiego triumfu sensacyjności w me-
diach i banalizacji medialnego przekazu. Jeszcze trudniej wskazać 
właściwe i zarazem możliwe do zaakceptowania sposoby poradzenia 
sobie z tym zjawiskiem i uratowania człowieka przed zapowiedzia-
mi Bourdieu i Sartoriego, które bez wątpienia są niepokojące. Pewnym 
jest jednak, że skutki zjawisk, jakie zaobserwować można w ostatnich 
kilkudziesięciu czy kilkunastu latach w mediach masowych, odciskają 
swoje piętno na kondycji człowieka współczesnego, zmieniają jego 
sposób życia, przedefiniowują postawy, rugują dotychczas przyjmo-
wane cele i dążenia, promując i umacniając nowe.

Ucieczka i bezsilność – etyczna pułapka
Niekoniecznie trzeba w ramach podsumowania wieszczyć powsta-

nie jakiegoś nowego totalitaryzmu, który byłby konsekwencją współ-
czesnych zmian kulturowych, jakie dokonują się na skutek działania 
mediów masowych. Alfred Wierzbicki, interpretując myśl filozoficzną 
Augusta Del Nocego wskazuje, że „społeczeństwo dobrobytu, które 
nie odwołuje się do wartości transcendentnych, lecz realizuje jedynie 

35   G. Orwell, Rok 1984, tłum. T. Mirkowicz, Kraków 2004, s. 217 (Kolekcja Gazety 
Wyborczej, t. 19).

36   G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, dz. cyt., s. 151.
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wartości witalne, jest społeczeństwem totalitarnym nieomal w stanie 
czystym”37. Argumentami potwierdzającymi taką tezę mają być: po-
dejmowanie dążeń mających na celu umocnienie władzy człowieka 
nad światem, eliminacja etyki jako naczelnej dyscypliny normującej 
sposób ludzkiego działania, zredukowanie życia człowieka do na-
bywania, posiadania i konsumowania dóbr, faktyczne osłabienie de-
mokratycznych fundamentów współczesnych państw38. Jakkolwiek 
niekoniecznie należy się zgodzić z użyciem określenia „totalitaryzm”, 
jeśli trzymać się będziemy politologicznych charakterystyk reżimów 
totalitarnych, to jednak mówienie o totalizujących skłonnościach 
współczesnych społeczeństw tzw. liberalno-demokratycznych na 
pewno jest uzasadnione. Szczególnie widoczna zdaje się taka tenden-
cja, jeśli zdamy sobie sprawę z powyżej scharakteryzowanych zmian 
kondycji ludzkiej i roli mediów, jakie mogą pełnić w świecie zamiesz-
kałym przez Sartoriańskich homo vidensów. To właśnie Sartori prze-
strzega, że: „nawrót prostactwa w myśleniu ludzkim («postmyślenie») 
jest ciągle przed nami”39. Jeśli zdać się na recepty tego autora, wów-
czas należałoby albo podjąć natychmiastowo radykalne kroki, któ-
rych celem byłoby przywrócenie kształcenia w duchu symbolicznym 
i abstrakcyjnym, albo ograniczyć supremację mediów masowych nad 
człowiekiem. Taka nasuwa się pierwsza wskazówka w ramach nowej 
swoistej deontologii współczesnego człowieka zmediatyzowanego.

Obserwacja zjawiska prymatu sensacyjności w mediach maso-
wych wskazuje jednocześnie na przeformułowanie celów współcze-
snych mediów, w szczególności zaś na zyskanie szczególnej roli przez 
funkcję rozrywkową kosztem wypełniania funkcji informacyjnej czy 
też korelacyjnej. Dostrzeżenie coraz częstszego uzależnienia człowie-
ka od mediów jako jego podstawowego źródła wiedzy o świecie skła-
nia do wyciągnięcia wniosków z takiego stanu rzeczy. Media jako 
swoista paideia stają się tym samym niezwykle niebezpieczne: wy-
znaczają mody i trendy, regulują normy społeczne, przeformułowują 
hierarchię wartości, tworząc jednocześnie wartości nowe bądź dowar-
tościowując postawy, zachowania i przedmioty, które dotychczas nie 

37   A. M. Wierzbicki, Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu 
moderny, Lublin 2005, s. 104.

38   Tamże, s. 104–105.
39   G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, dz. cyt., s. 89.
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były uznawane za szczególnie cenne i godne szacunku. Dewaluacja 
religii i tradycyjnych wartości, umacnianie postaw radykalnie i de-
strukcyjnie indywidualistycznych, brak jakiejkolwiek wizji dobrej 
wspólnoty, a przy tym nieumiejętność radzenia sobie z problemami 
moralnymi i etycznymi – wszystko to sprawia, że zmediatyzowany 
współczesny człowiek, poszukujący odpowiedzi na ważne pytania 
w mediach, tak naprawdę ulega manipulacji i nie otrzymuje w za-
mian nic. Bourdieu zauważa „wzrost symbolicznego znaczenia te-
lewizji i kanałów, które z takim cynizmem i powodzeniem oddają 
się poszukiwaniom sensacji, spektakularności, nadzwyczajności” i to, 
że „całość pola dziennikarskiego zostaje opanowana przez pewną 
wizję informacji do tej pory relegowaną do prasy zwanej bruko-
wą, zajmującej się sportem i sensacjami”40. Należałoby uzmysłowić 
sobie, że poszukiwanie wzorców osobowych w takim środowisku 
zakrawa o absurd, a co najmniej wydaje się mocno kontrowersyjne. 
Obowiązkiem etyka musiałoby być przynajmniej przestrzeganie spo-
łeczeństwa i obnażanie owych negatywnych stron mediów, niezależ-
nie oczywiście od całościowej ich oceny (trudno bowiem zgodzić się 
z tezą, że media sui generis są samym złem i w żadnym stopniu nie 
mogą stać się narzędziem kształtowania inteligencji, tolerancji, otwar-
tości, a zarazem postaw obywatelskich i etycznych).

Oprócz przyjęcia takiej postawy krytycznej możliwe są jeszcze 
ucieczka oraz przyznanie się do bezsilności. Obie postawy sugerowa-
łyby przyjęcie tezy o nienaruszalnym i niepodważalnym statusie on-
tycznym mediów, ich niezależności i wyalienowaniu się od człowieka, 
który – jak by się wydawało – stworzył je jako swoje narzędzie i nadal 
kieruje ich działaniem. Narzędzie to w pewnym stopniu wymknę-
ło się jednak spod kontroli i, zdaje się, zaczęło żyć własnym życiem. 
Sartori namawia do podjęcia odważnych działań mających na celu 
zreformowanie systemu medialnego, który doprowadza do tego, że 

„«wideodziecko» wyraża się w języku-zawiesinie i żyje […] w stanie 
umysłowej mętności”41. Dostrzega także, że najważniejsze dotychczas 
instytucje realizujące rolę socjalizacyjno-edukacyjną, czyli rodzice 
i szkoła, znalazły się albo w zapaści, albo co najmniej w poważnym 
kryzysie, stąd ów ciężar w zakresie wychowania samoczynnie prze-

40   P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, dz. cyt., s. 83.
41   G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, dz. cyt., 107.
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jęty został przez telewizję i inne media. Może się okazać, że sama 
reforma systemu medialnego będzie bez znaczenia, jeśli nie przy-
wróci się ładu w obu tych instytucjach socjalizacyjno-edukacyjnych. 
Można też – rzecz jasna – uznać wszystkie te wnioski za przesadzone, 
wyolbrzymione bądź niewiarygodne, zasiąść w spokoju przed telewi-
zorem i zanurzyć się w medialnej hiperrzeczywistości.
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Zbigniew Waleszczuk

Die Rechtfertigung der Gier  
und die Finanzkrise

Ziel dieses Artikels ist, wie im Titel angedeutet, die Beantwortung 
der Frage: Warum die Rechtfertigung der Gier zur Wirtschaftskrise 
führte. Dass wir eine Krise der Banken (durch Spekulanten verur-
sacht) haben, brauchen wir nicht zu beweisen. Es ist eine Tatsache, 
die jeder täglich hören und erfahren kann. Die philosophische Frage, 
die dahinter steht, ist nicht beantwortet mit einer Analyse der ökono-
mischen oder politischen Gründe, die dazu geführt haben, dass wir 
von Ausschreitungen in Griechenland oder Spanien Berichte erhal-
ten und uns Sorgen machen, ob der Euro und die Europäische Union 
als wirtschaftspolitisches Modell überhaupt überleben werden, sondern 
sie ist eher kultureller Natur, die nach den Ursachen dafür sucht, wa-
rum die Gier gerechtfertigt wurde. Diese Frage ist sehr eng mit einer 
Kapitalismuskritik verbunden, oder im Dreischritt der katholischen 
Soziallehre, mit der Beschreibung der gegenwärtigen Zeichen der Zeit 
(Sehen).1 Die zweite Frage, die wir in unseren Ausführungen stellen 

1   Der Terminus „Zeichen der Zeit“, stammt aus der Enzyklika Pacem in terris Jo-
hannes XXIII., der die Aufgabe der christlichen Sozialethik anknüpfend an die Forde-
rung Jesu, die Zeichen der Zeit zu erkennen, als die Hauptaufgabe und als Einladung 
zu verantwortungsbewusstem Handeln an jeden Christen richtet. W. Kirchschläger 
schreibt dazu: „Johannes XXIII. hat der Kirche damit das Grundmodell und die Me-
thode für ihr eigenes Leben in Erinnerung gerufen und zugleich angedeutet, wie dies 
zu verwirklichen ist: Nicht, indem auf die Unglückspropheten gehört wird, die aus 
einer nach rückwärtsgewandten Perspektive die Gegenwart schlecht machen, son-
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müssen lautet: Warum lehnt die katholische Soziallehre die Rechtferti-
gung der Gier ab? Das würde dem zweiten Schritt (Urteilen) entspre-
chen, einer Analyse und Interpretation im Lichte des Evangeliums 
(und der Tradition und Lehre der Kirche). Der dritte Schritt (Han-
deln) lässt sich mit der Frage umschreiben: Gibt es Auswege aus der 
Quadratur des Kreises, oder was sollen wir tun?

Warum wird die Gier gerechtfertigt?
Obwohl Adam Smith (1723–1790), der Urgroßvater der kapitali-

stischen Wirtschaftstheorie als ein Moralphilosoph2 in seinem be-
rühmten Werk „der Wohlstand der Nationen“ nicht nur über das 
Eigeninteresse als Motor des wirtschaftlichen Handelns geschrieben 
hat, sondern auch über Solidarität und er moralische Werte voraus-
gesetzt hat,3 wurde offiziell durch die Interpreten angenommen, dass 
in wirtschaftlichen Bereichen nur das egoistische Eigeninteresse und 
die liberale Freiheit (freie Hand der Märkte) die ausreichenden Vo-
raussetzungen einer gut funktionierenden Wirtschaft seien.4 „Das 
Mittel, um neue Finanzprodukte attraktiv zu machen war denkbar 
einfach: Die menschliche Gier“.5 Damit wurde die Wirtschaft von der 
Ethik getrennt, oder anders gesagt, der Egoismus hoch gelobt und 
gerechtfertigt.6 Im „Wohlstand der Nationen“ lesen wir: „Nicht vom 
Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir unsere 

dern indem im Vertrauen auf das Wirken des Geistes die Kirche sich anschickt, „einen 
Sprung nach vorwärts“ zu wagen, um „in der Welt von heute“ die christliche Bot-
schaft zu verkündigen“. W. Kirchschläger, Die Zeichen der Zeit erkennen. Als Kirchen un-
terwegs in einer pluralistischen Welt, www.unilu.ch/files/die-zeichen-der-zeit-erkennen.
pdf (30.08.2012).

2   Er hat auch eine Theorie der ethischen Gefühle geschrieben.
3   A. Smith, Der Wohlstand der Nationen, München 2001, s. 371, 124n, 407nn.; Z. Wa-

leszczuk, Globalizacja solidarności, Wroclaw 2007, s. 69.
4   „Seiner Logik muss sich eine Politik, die erfolgreich sein will, unterwerfen. Im-

mer mehr Lebensbereiche, die eine gewisse Autonomie gegenüber wirtschaftlichen 
Einflüssen bewahren konnten, werden ökonomisiert und damit der kapitalistischen 
Logik unterworfen“.  Der Gott Kapital. Einführung, hg. P. Schönfelder, Pax-Christi-

-Kommission Weltwirtschaft, Berlin 2006, s. 18.
5   B. Gorissen, Glaube statt Inflation, „Die Tagespost“ 142 (27.11.2012), s. 9.
6   „Besonders die Rolle der Banken ist hierbei kritisch zu sehen. Sie sammelten 

große Mengen an Kapital an, ohne substanzielle Werte für die Gesellschaft zu schaf-
fen […]“. Ebenda. Der Turbokapitalismus zielt auf die egoistische Bereicherung ab. 
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Mahlzeit, sondern von deren Bedachtnahme auf ihr eigenes Interes-
se. Wir wenden uns nicht an ihre Menschenliebe, sondern an ihre 
Eigenliebe und sprechen ihnen nie von unseren eigenen Bedürfnis-
sen, sondern von ihren Vorteilen“.7 Der Ausgangspunkt der Theorie 
Adam Smiths trug dabei metaphysische Züge, der schottische Phi-
losoph ging davon aus, dass der nach eigenem Interesse handelnde 
Unternehmer sich trotzdem (mit Selbstverständlichkeit) an die mo-
ralischen Normen hält. Anders gesagt, dass er in seiner Profitsuche 
andere Menschen (Konsumenten) wie seine Mitbrüder (Personen), 
behandelt und nicht mit allen machbaren, technisch möglichen Mit-
teln austrickst und ausnutzt (instrumentalisiert) um die Größe seiner 
Profite zu vermehren.

Leider ist es aber dazu gekommen, dass man die moralische Seite 
von Smiths Theorie immer häufiger als zweitrangig und irrelevant 
betrachtete, bis hin zu der Meinung, dass die Ökonomie (Wirtschafts-
lehre) gar keine Ethik und moralischen Voraussetzungen benötigt 
um wirksam zu werden.8 Es kam zur Herausbildung des Begriffs 

„homo öconomicus“.9 Über dieses Problem gibt es viele interessante 
und ausführliche Abhandlungen, an dieser Stelle wollen wir jedoch 
lediglich betonen, dass die sogenannte Ökonomisierung des gesell-
schaftlichen (kulturellen) Lebens ein Faktum geworden ist.10 Dies be-
deutet, dass diese im Kern materialistische Sicht der Wirklichkeit, die 
das egoistische Eigeninteresse rechtfertigt, Oberhand gewann und 
nicht nur im Bereich der Wirtschaft Anwendung fand, sondern zu 
einem Menschenbildprogramm erhoben wurde, was auch die poli-
tischen, kulturellen und sozialen Bereiche beeinflusste.11 Eine „her-

7   A. Smith, Der Wohlstand der Nationen, München 2001, s. 98,99. Vgl. R. Marx, Das 
Kapital, München 2008, s. 73.

8   N.O. Oermann, Anständig Geld verdienen?, München 2007, s. 20–21, s. 31.
9   A. Diez, Der homo oeconomicus in der Perspektive theologischer Wirtschaftsethik, 

Heidelberg 2004, s. 30; Z. Waleszczuk, Kłamstwo „homo oeconomicus” a kryzys kultury, 
„Życie Konsekrowane“ 3 (2010), s. 52–61.

10   „[…] aus einer solchen Vereinfachung aus wirtschaftlicher Sicht (folgt) eine 
Engführung, die mehr als problematisch ist, da mit ihr die Gefahr einer Enthuma-
nisierung der Ökonomie und der Reduzierung des Menschen zur bloßen Ressource 
einhergeht“. N.O. Oermann, Anständig Geld verdienen?, München 2007, s. 20.

11   „Mit dem Kapitalismus totalisiert und verabsolutiert sich ein konkretes poli-
tisch-ökonomisches System und unterwirft die Wirklichkeit seinen Gesetzen bzw. 
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renlose Sklaverei“12 nennt Max Weber ein ökonomisches System, in 
dem alle Beteiligten „so streng rational wie eine Maschine“13 handeln 
müssen.14 Der Mensch wurde degradiert „zu einen Rädchen in die-
ser Maschine“.15 Die Rufe nach mehr Moral in Politik und Wirtschaft 
wurden einfach ignoriert und waren verpönt. Es kam, wie bei Marx, 
zu einer Überbetonung der materiellen, ökonomischen Werte. Im 
Zentrum dieser Weltanschauung steht das Geld/Kapital und nicht 
der Mensch und seine Würde.16 Kardinal Marx schreibt in seinem 
Buch: Das Kapital folgende kritische Worte:

Wenn selbst in den Wirtschaftredaktionen deutscher Ze-
itungen das Lob der Gier gesungen wird, dann ist das ein 
Beispiel für ein solch perverses Verständnis von Freiheit, 
gegen das gerade wir Christen entschieden Einspruch erhe-
ben müssen. Da müssen wir aufstehen und sagen: Das geht 
so nicht. Wir lassen nicht zu, dass die Sünde gelobt wird. 
Und wir lassen auch nicht zu, dass der Sünde die Maske der 
Freiheit aufgesetzt wird.17

Der Münchner Bischof trifft das uns interessierende Problem auf 
den Punkt. Erstens stellt er fest, dass in den Medien (wir müssen hinzu-
fügen auch in Bildungsbereichen an den Hochschulen und in der Politik) 

Systemzwängen“. Der Gott Kapital. Einführung, hg. P. Schönfelder, Pax-Christi-
-Kommission Weltwirtschaft, Berlin 2006, s. 19.

12   M. Weber, Wirtschaft und Wissenschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tü-
bingen 1972, s. 709.

13   Ebenda.
14   Gegen diese objektiven Gesetzmäßigkeiten sieht Max Weber keine andere Wahl 

für den Menschen als sich dieser „Rationalität“ des Systems zu unterwerfen, deshalb 
spricht er von „herrenloser Sklaverei“. Wo Determinismus (objektiver Prozess, Ma-
schine) herrscht, da gibt es keinen Platz für die Freiheit. Ebenda.

15   Ebenda.
16   Friedrich August von Hayek fordert eine Haltung der „Demut von den unpersön-

lichen und anonymen sozialen Prozessen…[…]“. Er sprich vom Wunder des Marktes: 
„Ich habe absichtlich das Wort Wunder gebraucht, um den Leser aus der Gleichgültig-
keit herauszureißen, mit der wir das Wirken dieses Mechanismus als etwas selbst-
verständliches hinnehmen“. F. A. v. Hayek, Individualismus und wirtschaftliche Ordnung, 
Salzburg 1976, s. 116; Friedrich August von Hayek, www.fahayek.net/publish/portrait/
HayekPortraet.pdf (26.11.2012).

17   R. Marx, Das Kapital, München 2008, s. 55. Zob. Der Gott Kapital, hg. Pax Christi-
-Kommission Weltwirtschaft, Berlin 2006.
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dass Lob der Gier gesungen wird. Es ist, um in biblischen Worten zu 
sprechen, ein Tanz um das goldene Kalb. Die Freiheit des Marktes darf 
nicht Zweck an sich selbst bleiben, sie braucht auch staatliche Autorität, 
um in einem vernünftigen Rahmen „gezähmt“ zu werden. Wenn die 
Politik und der Staat aber durch die übermächtige Dominanz der Öko-
nomie (Globalisierungsproblematik) dazu herabgestuft werden, dass sie 
lediglich die Freiheit der Kapitalströme garantieren ohne für die sozialen 
Aspekte eines solchen Modells die Verantwortung zu übernehmen, 
führt dies dazu, dass die Gewinne privatisiert werden (Gewinne zu-
gunsten einer kleinen einflussreichen Minderheit), während die Ver-
luste auf alle Beteiligten verteilt (sozialisiert) werden.18 Bis in die frühe 
Neuzeit galt für die kirchliche Morallehre das Verbot des Zinsneh-
mens.19 Das gilt auch für die evangelische Theologie. Luther, Zwingli 
und Calvin haben Bankgeschäfte strikt abgelehnt.20 Obwohl heute die 
katholische Moraltheologie nicht mehr die alten Positionen vertritt, bleibt 
jedoch zu bedenken, dass die moralischen Beweggründe dafür, dass 
durch Jahrhunderte ein solches Modell der Profitbeschaffung abgelehnt 
wurde, nicht unbedeutend sind. Die gegenwärtige Krise ist in ihrem 
Kern gerade mit der ausufernden und technisch möglichen „Freiheit“ 
der Banken verbunden. Heutzutage, im Globalisierungszeitalter, wurde 
die Bereicherung der Wenigen auf Kosten von Vielen technisch in einem 
bis dahin nie dagewesenen Ausmaß ermöglicht. An dieser Stelle möch-
ten wir nur einige Beispiele erwähnen:

18   Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, Wrocław 2007, s. 134–135; Z. Walesz-
czuk, Miedzy egoizmem a dobrem wspólnym, Kraków 2008, s. 118.

19   Die Ökonomie hat für Aristoteles keine Eigendynamik. Er sah in der Eigendy-
namik eine Gefahr für den Bestand der Polis. Aristoteles analysiert die Variationen 
ökonomischen Austauschs, setzt die Zuständigkeiten für ökonomisches Handeln 
fest: Kauf, Handel und Geldverleih. Da Geldverleih nichts hervorbringe, außer aus 
Geld noch mehr Geld, deshalb sprach man anknüpfend an den großen Philosophen 
im Mittelalter vom Verbot des Zinsnehmens. Aristoteles, Politik. Buch I, 1256b; Aristote-
les. Politik, hg. O. Höffe, Berlin 2011, s. 43. „Wenn die Logik des Profits die Oberhand 
gewinnt, werden selbst die Institutionen der Polis von ihm infiziert, und darin wird 
das der politischen Tugend bestehen“. P. Pellegrin, Hausverwaltung und Sklaverei (I 3–12), 
[w:] Aristoteles. Politik, hg. O. Höffe, Berlin 2011, s. 43; Die Gesetze im vorindustriellen 
Zeitalter verboten, seit der Aachener Reichssynode Karl d. Gr. vom 23. 03. 789, das 
Zinsnehmen auf Grund des bloßen Darlehensvertrages. Vgl. J. Höffner, Christliche Ge-
sellschaftslehre, Kevelaer 2000, s. 237–238. 

20   R. Marx, Das Kapital, München 2008, s. 85.
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Weltweit leben heute 1 Milliarde Menschen in extremer Ar-
mut, sie müssen mit weniger als 1 Dollar am Tag auskommen, 
was heißt, dass ihr Überleben unmittelbar bedroht ist. Setzt 
man die absolute Armutsgrenze bei einem Einkommen von 
weniger als 2 Dollar pro Kopf (ungefähr ein Euro pro Tag) 
und Tag an, so schätzt man die Zahl derer die ihr Leben unter 
dieser Grenze bestreiten müssen, auf über 2,5 Milliarden.21

Dieser Beschreibung des Elends der gegenwärtigen Welt steht die 
immer steigende Macht und der Reichtum einiger weniger gegenüber: 
Zwei Prozent der Menschheit verfügt über 40 Prozent des Weltver-
mögens.22 Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, bei der augen-
scheinlich ca. 3 Prozent der Menschen die Hälfte des zur Verfügung 
stehenden Vermögens in ihrer Hand konzentriert haben, ist eine Fol-
ge des dominierenden Systems – der Rechtfertigung der Gier. Dass 
es so nicht weiter gehen kann und darf, sieht inzwischen jeder ver-
nünftige Mensch ein. Wir müssen jedoch ergänzen, dass die Mäch-
tigen und Einflussreichen dieser Welt diese simple These immer noch 
nicht einsehen (wollen), denn auch in den größten Krisen, so wie die 
gegenwärtige, sind immer noch Profite machbar.

Als der BBC Reporter Greg Palast den Gründer von Done-
gal, Michael Sheehan, darauf ansprach, ob er bei seinen Ge-
schäften mit der Not der Ärmsten der Armen keine Gewis-
sensbisse habe, antwortete Sheehan ungerührt: „Das sind 
nicht meine Schulden. Ich hatte lediglich die Möglichkeit 
zu einem Investment“.23

Solange es die Möglichkeit zu solchem Investment gibt, geht es 
nicht nur um die theoretische Rechtfertigung der Gier, sondern um 
fehlende praktische Regelwerke, die solche „Freiheit“ der Unterneh-
men begrenzen und zu mehr Verantwortung zwingen.24 Auf die Frage 

21   Ebenda, s. 22.
22   Ebenda.
23   Ebenda, s. 140.
24   „[…] trotz aller Börsencrashs bringen Hedgefonds-manager noch immer weltweit 

Firmen und Konzerne durch „unfreundliche Übernahmen” in Bedrängnis. Ungehin-
dert werden weiter am Devisenmarkt mit Milliardeneinsätzen Währungen manipu-
liert. Der Poker ist allzu verlockend: Gewinne abschöpfen und sich aus dem Staub 
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eingehend warum die Gier gerechtfertigt wurde, können wir im Lich-
te des oben gesagten eine nüchterne Antwort wagen: Sie wurde nicht 
im Sinne von Adam Smith zum Wohlstand der Nationen ausgedacht, 
sondern im Gegenteil zum möglichst schnellen Wohlstand der Macht-, 
Reichtum- und Informationshabenden missbraucht. „Heute sitzen die 
Zyniker, die keine Hemmungen haben sich auf Kosten anderer zu 
bereichern, in aller Regel nicht in Königspalästen, sondern in Büros 
in New York, London und anderen Metropolen dieser Welt. Anders 
als die Tyrannen im alten Orient brauchen sie sich bei ihren Beute-
zügen allerdings nicht auf das eigene Volk zu beschränken, sondern 
sie können in der ganzen Welt ihr Unwesen treiben“.25 Gewissenlose 
Spekulanten können sogar gerade in Krisenzeiten Geschäfte mit den 
Schulden der Staaten machen. Wir wollen hier die sogenannten „Gei-
erfonds“ (vulture funds) nennen.26 Wie funktionieren sie? Wie eine 
Bande Räuber warten die Spekulanten darauf, dass ein Land in die 
Schuldenkrise gerät (was heutzutage alle Länder der Welt betreffen 
kann), je schlimmer die Situation des Landes, desto besser, denn die 
Finanzhaie kaufen die Schulden des konkreten Staates auf und verkla-
gen ihn dann auf Rückzahlung einschließlich Zins und Zinseszinsen. 
Kardinal Marx erwähnt in diesem Zusammenhang das Beispiel von 
Peru. Dieser arme Staat hatte 20 Mio. Dollar Schulden im Jahre 1996. 
Diese Schulden wurden durch einen Spekulanten aus New York, Paul 
Singer, für 11 Mio. gekauft. Der zynische Milliardär verklagte dann 
das Land auf Rückzahlung und bekam vor Gericht Recht auf 58 Mio. 
Dollar. Es lässt sich leicht ausrechnen, dass der „unmoralische“ Unter-
nehmer ohne Mühe 47 Mio. Dollar an Peru verdiente.27

machen. Verantwortungsgefühl war gestern. Die Bankerzocker stehen benommen an 
der Reling und feiern sich ab. Doch wo ist der Kapitän, der ihr Schiff steuert? Es geht 
nur um den eigenen Wohlstand: mein Auto, meine Villa, meine Südinsel. Hurra, es 
lebe das eigen Ich. Ist das jetzt nur noch zynisch? Nein, so lautet die nackte Logik un-
seres Systems“. B. Gorissen, Glaube statt Inflation, „Die Tagespost“ 142 (27.11.2012), s. 9.

25   R. Marx, Das Kapital, München 2008, s. 138.
26   „Hier werden Raubzüge auf alles geplant, was schnelles Geld verspricht. Hier 

handelt man mit Insiderwissen, Devisen, Wertschriften und Waren (auch Grundnah-
rungsmittel wie Mais und Weizen). Wer hier auf Missernten setzt, baut nicht etwa 
Getreidespeicher für die Hungernden, sondern verdient sich eine goldene Nase, weil 
es zu Hungersnöten kommen wird“. B. Gorissen, Glaube statt Inflation, „Die Tages-
post“ 142 (27.11.2012), s. 9.

27   R. Marx, Das Kapital, München 2008, s. 139.
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Die Gier aus der Sicht der Katholischen Soziallehre
Wie oben aufgezeigt, ist die Rechtfertigung der Gier die Folge 

eines verkürzten Menschenbildes. Der Mensch ist in dieser Pers-
pektive ein auf Materialismus und Konsum orientiertes Wesen. Die 
tieferen, spirituellen, transzendenten Dimensionen werden außer 
Acht gelassen, als nicht relevant für das Ziel des Wirtschaftens, das 
ebenso verkürzt betrachtet wird.28 Um das Bibelwort noch einmal 
zu benutzen: alles dreht sich um das „goldene Kalb“ – Kapital. Wie 
Papst Johannes Paul II. unermüdlich betonte, geht es um die Frage: 
mehr Haben oder mehr Sein?29 Durch die Überbetonung des Kon-
sum-, Konkurrenz- und Nützlichkeitsdenkens bleibt der Mensch auf 
der Strecke.

Der entscheidende Aspekt, aus der Sicht der katholischen Soziallehre, 
ist das christliche Verständnis vom Menschen auch im Zusammenhang 
von Markt und Wirtschaft. Der christliche Beitrag zu wirtschaftlichen 
Fragen verweist auf die philosophische Tatsache, dass alles Handeln 
der Menschen sittlich ist. Auch im Bereich des Marktes soll es keine 
wertfreien Räume geben.30 An dieser Stelle können wir auf das soge-
nannte Bökenförde-Dilemma hinweisen, welches besagt, dass „der frei-
heitlich säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst 
nicht garantieren kann“.31 Auch die Ökonomie lebt aus den gleichen 
Voraussetzungen, Wilhelm Röpke (Vater der sozialen Marktwirtschaft), 

28   „In der kapitalistischen Gesellschaft wird Geld zum God-term“. J. Hörisch, Kopf 
oder Zahl. Die Poesie des Geldes, Frankfurt 1996, s. 99.

29   Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, Wrocław 2007.
30   Aristoteles erklärt den Begriff Ökonomie als im Dienst des ganzen Hauses ste-

hend. Das griechische Wort „oikos“ bedeutet Haus und das griechische Verb „nemein“ 
heißt zuteilen. Aristoteles betont die Rolle der Familie, er spricht von ihrer zentralen 
Bedeutung für die Gesellschaft. Vgl. P. Pellegrin, Hausverwaltung und Sklaverei (I 3-12), 
[w:]  Aristoteles. Politik, hg. O. Höffe, Berlin 2011, s. 37–56.

31   „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht 
garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegan-
gen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Frei-
heit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz 
des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er 
diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt, mit den Mitteln des 
Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren versuchen, ohne seine Frei-
heitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch 
zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“ 
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hatte es folgendermaßen formuliert: „diese Kraft erwächst nicht aus 
dem Markte selber und auch nicht aus dem Spiel der hier sich mes-
senden Interessen, sondern die Menschen müssen sie bereits besitzen, 
und Familie, Kirche, echte Gemeinschaften und Überlieferung müssen 
sie damit ausstatten“.32 Um welche Kraft geht es hier? Im Sinne Jo-
hannes Pauls II. können wir mit einem Wort formulieren: um die So-
lidarität (Gemeinsinn und Verantwortung). Bei Benedikt XVI. geht es 
hier um die Kraft der Liebe, die alle Bereiche menschlichen Lebens 
durchdringen soll.33 Papst Benedikt hat in seiner Sozialenzyklika for-
muliert: „es geht um die Zivilisierung der Wirtschaft“.34 Wie Ursu-
la Nothelle-Wildfeuer dazu bemerkt bedeutet das, dass neben dem 
Markt nicht nur ein Platz für Gewinnmaximierung sein soll, sondern 
auch für sozial ausgerichtete Produktionsverbände, die nicht nach 
der Logik des Tausches und Profits handeln, sondern nach der Logik 
der Gabe. Damit wird z.B. die Leistung der Mütter aufgewertet, die 
unentgeltlich „das wertvollste Kapital“ – den Menschen – in seiner 
Entwicklung durch die Logik der Gabe fördern. Die Wirtschaft muss, 
wie Kardinal Marx in seinem Buch betont, zurück zu den Menschen 
finden. Der Bischof von München knüpft an die Ausführungen des 
Nobelpreisträgers für Ökonomie Armatya Sen an, der in seinem Buch 
„Ökonomie für den Menschen“, das Hauptproblem der gegenwärtigen 
Krise deutlicher noch in englischer Sprache im Titel folgendermaßen 
formuliert hat: „Developement as freedom“.35 Sen, selbst wohlhabend, 
wurde Zeuge des grausamen Todes eines Mannes der aufgrund der 
wirtschaftlichen Unfreiheit in Bangladesch starb. Er war ein musli-
mischer Tagelöhner, der in einem überwiegend hinduistischen Viertel 

E. W. Bökenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt 1976, s. 60. A. Sen, Ökonomie für 
den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, München 2000.

32   W. Röpke, Marktwirtschaft ist nicht genug. Gesammelte Aufsätze, hg. H. J. Henne-
cke, Waltrop 2009, s. 309. „Er muss vielmehr auf die moralischen Kräfte anderer Sub-
jekte zurückgreifen, die diese hervorbringen können“. Ebenda.

33   Z. Waleszczuk, Prawdziwy rozwój ludzki w epoce globalizacji. Komentarz do encykli-
ki społecznej Benedykta XVI Caritas in veritate, „Homo Dei” 4 (2009), s. 107–112.

34   Der Papst betonnt in seiner Sozialenzyklika Caritas in veritate dass, […] das 
erste zu schützende und zu nutzende Kapital der Mensch ist, die Person in ihrer Ganz-
heit”. Benedikt XVI, Caritas in veritate, 25.

35   A. Sen, Developement as freedom, Oxford 1999. A. Sen, Ökonomie für den Menschen. 
Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, München 2000; R. Marx, Das 
Kapital, München 2008, s. 67.
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für ein paar Pfennige gezwungen war zu arbeiten. Obwohl seine Frau 
ihn anflehte so ein gefährliches Viertel zu meiden war er, ähnlich 
wie im 19.Jh., aus existentiellen Gründen (seine Familie hungerte) 
gezwungen sein Leben aufs Spiel zu setzen. In der Einführung zu 
seinem Buch betont der indische Ökonom, dass diese Kindheitser-
fahrung der entscheidendste Moment war, der ihn dazu bewegte 
etwas gegen eine verheerende Hungersnot und Ungerechtigkeit, die 
er als Kampf für die Freiheit der Menschen betitelte, zu tun. Die 
Frage der Freiheit bildet das Herz der katholischen Soziallehre. Jo-
hannes Paul II. fasst seine Sozialenzykliken zusammen, indem im 
Zentrum seiner Erwägungen der Mensch und die ihm gebührende 
Freiheit stehen.36

Denn so wie Jesus sich besonders um die Armen und Be-
nachteiligten gekümmert hat, so ist es auch die Aufgabe 
der Kirche, sich in seiner Nachfolge besonders für die 
Armen und Benachteiligten einzusetzen und ihre Leben-
smöglichkeiten und Freiheitsperspektiven zu verbes-
sern.37

Das Personalitätsprinzip ist der Dreh- und Angelpunkt der So-
ziallehre, was besonders deutlich im Denken Karol Wojtylas/Johannes 
Pauls II. zu sehen ist. Die Würde des Menschen wird definiert in 
Zusammenhang mit der Befähigung der Person zu moralischen 
Handlungen. Der zentrale Maßstab jeglichen Handelns hat das Vati-
kanische Konzil folgendermaßen formuliert: „Wurzelgrund nämlich, 
Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Institutionen ist und muss 
auch sein die menschliche Person“.38

Auch das Wirtschaftsleben ist aus der Sicht der Katholischen Sozial-
lehre diesem Prinzip verpflichtet. Jeder Einzelne und alle Menschen 
sollen unter menschenwürdigen Entwicklungsbedingungen leben dür-

36   R. Marx, Das Kapital, München 2008, s. 67.
37   Ebenda.
38   Das Zweite Vatikanische Konzil, Gaudium et spes, 25,1; 63. www.vatican.va/

archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gau-
dium-et-spes_ge.html (23.11.2012). Vgl. U. Nothelle-Wildfeuer, Markt und Moral? Im-
pulse der katholischen Soziallehre und evangelischen Sozialethik zur Fortentwicklung der 
Sozialen Marktwirtschaft, www.ordosocialis.de/pdf/Nothelle-Wildfeuer/P-K-W%20

-%20Ordo%20socialis.pdf (23.11.2012).
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fen.39 Der Fortschritt der Technik und die neuen Möglichkeiten des 
Wirtschaftens im Globalisierungszeitalter sind nach dem Maßstab 
zu beurteilen: ist der Mensch ihr primäres Subjekt, dienen sie seiner 
Entwicklung, oder um auf den kantischen Imperativ zurückzukommen, 
instrumentalisieren sie nur den Menschen und missachten seine un-
antastbare Würde? Benedikt schreibt in seiner sozialen Enzyklika, 
dass „das erste zu schützende und zu nutzende Kapital der Mensch ist, 
die Person in ihrer Ganzheit“.40 Diese Argumentation von der Würde 
des Menschen als Person, die zu Freiheit und Liebe berufen ist, ist das 
Hauptthema des Denkens Karol Wojtylas in Person und Tat. An die-
ser Stelle wollen wir nicht ausführlicher darüber referieren, sondern 
lediglich betonen, dass der Papst aus Polen den Primat der Arbeit vor 
dem Kapital sieht und damit den Menschen ins Zentrum stellt. In sei-
ner ersten Sozialenzyklika Laborem exercens schreibt er, anknüpfend 
an diese zentrale Frage, über die Würde der Arbeit und das notwen-
dige Verhältnis zwischen Arbeit und Ethik.

Schon der Kirchenvater Augustinus hat unser Hauptthema, die 
Gier, im Lichte des Evangeliums beschrieben:

Was anders sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, 
als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts 
anderes als kleine Reiche. Auch das ist eine Schar von Men-
schen, die unter Befehl eines Anführers steht, sich durch Ver-
abredung zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und nach 
fester Übereinkunft die Beute teilt. Wenn dies üble Gebilde 
durch Zuzug verkommener Menschen so ins Große wächst, 
dass Ortschaften besetzt, Niederlassungen gegründet, Städte 
erobert, Völker unterworfen werden, nimmt es ohne weiteres 
den Namen Reich an, den ihm offenkundig nicht etwa hinge-
schwundene Habgier, sondern erlangte Straflosigkeit erwirbt. 
Treffend und wahrheitsgemäß war darum die Antwort, die 
einst ein aufgegriffener Seeräuber Alexander dem Großen gab. 
Denn als der König den Mann fragte, was ihm einfalle, dass er 
das Meer unsicher mache, erwiderte er mit freimütigem Trotz: 

39   „Ohne rechtschaffene Menschen, ohne Wirtschaftsfachleute und Politiker, die 
in ihrem Gewissen den Aufruf zum Gemeinwohl nachdrücklich leben, ist die Ent-
wicklung nicht möglich“. Benedikt XVI, Caritas in veritate, 71.

40   Benedikt XVI, Caritas in veritate, , 25.
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„Und was fällt dir ein, dass du das Erdreich unsicher machst? 
Freilich, weil ich‘s mit einem kleinen Fahrzeug tue, heiße ich 
Räuber. Du tust‘s mit einer großen Flotte und heißt Imperator”.41

Der Ausgangspunkt aller sozialethischen Ausführungen ist in dem 
biblischen Bild von der Erschaffung des Menschen (imago dei) enthal-
ten. Auf philosophischem Wege gibt Kants Lehre den gleichen Ge-
danken von der Verpflichtung aller Menschen einander zu achten42 

aufgrund der ihnen innewohnenden Personenwürde wider, wie Marx 
mit Recht betont ist in diesem Bild „die Gleichheit aller Menschen 
vor Gott Ausgangspunkt und Maßstab der Leitidee Gerechtigkeit“.43 
Auch im Neuen Testament finden wir eine deutliche Kritik der Hab-
gier „Gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn 
des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines 
großen Vermögens im Überfluss lebt“.44 Auch im Bild des letzten 
Gerichtes lautet die entscheidende Frage: Was hast du getan? Damit 
wird die persönliche Verantwortung jedes handelnden Individuums 
auch im wirtschaftlichen Bereich hervorgehoben: „Und wann haben 
wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 
Darauf wird der König ihnen antworten, Amen ich sage euch, was 
ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan“.45 In diesem Zusammenhang wird ein gieriges Verhalten, das 
in unserer heutigen Kultur als Privatangelegenheit abgetan wird, 
nicht nur als unmoralisch bewertet, sondern im Lichte der Sozial-

41   Augustinus, De civitate Dei, IV, 4. Vgl. R. Marx, Das Kapital, München 2008, s. 129.
42   „Ein jeder Mensch“, schreibt Kant in der Metaphysik der Sitten, 2. Teil, § 38, 

„hat rechtmäßigen Anspruch auf Achtung von seinen Mitmenschen, und wechsel-
seitig ist er dazu auch gegen jeden anderen verbunden“. I. Kant, Metaphysik der Sitten, 
2. Teil, A 139, [w:] Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden, hg. W. Weischedel, Darmstadt 
1956–1964, Bd. 4, s. 600. „Achtung geht jederzeit auf Personen, niemals auf Sachen“, 
I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, s. 35. Siehe: N. Fischer, Sein und Sinn der mensch-
lichen Freiheit, s. 31; N. Fischer, Sein und Sinn der menschlichen Freiheit in der Philosophie 
Kants, [w:] Sein und Sollen des Menschen, hg. Ch. Böttigheimer, N. Fischer, M. Gerwing, 
Münster 2009, s. 26; „Im Sinne Kants kann man von einem Postulat sprechen, das 
besagt: wenn absolute Würde des Menschen sein soll, dann nur, wenn Gott ist und 
wenn ein Gott des Erbarmens und der Gnade ist“. W. Kasper, Barmherzigkeit. Grund-
begriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Herder 2012, s. 14.

43   R. Marx, Das Kapital, München 2008, s. 131.
44   Łk 12, 15.
45   Mt 25, 33.
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ethik als selbstzerstörerisch entlarvt. Johannes Paul II. sprach oft vom 
Kampf zwischen der Zivilisation der Liebe und der Zivilisation des 
Todes. Ein falsches Bild vom Menschen und eine ausschließlich auf 
Materialismus und Nützlichkeit ausgerichtete Ökonomie führen uns 
alle in die Katastrophe, die wir bereits in den Zeichen der Zeit als 
Finanzkrise und den daraus resultierenden Folgen von Armut, Unsi-
cherheit und Unruhen bis hin zur Gefährdung des Weltfriedens, be-
obachten können. „Die wichtigste Ressource ist der Mensch selbst“.46 
Jürgen Habermas kritisierte einmal die gegenwärtigen Tendenzen der 
Wirtschaft, die nicht mehr der Lebenswelt des Menschen dienen, son-
dern sie kolonialisieren.47 Das Wirtschaftsleben muss also eingebettet 
werden in einen umfassend ethischen Horizont.48

Was sollen wir tun?
Gemäß der sozialethischen Methode ist nach der Analyse der 

Zeichen der Zeit im Lichte des Evangeliums und der Tradition die 
Frage nach den Auswegen aus der gegenwärtigen Krise relevant. Bene-
dikt XVI., ähnlich wie Johannes Paul II., sehen die Ursachen unserer 
wirtschaftlichen und politischen Misere in einer falschen Anthropo-
logie verborgen. Die Zivilisierung der Wirtschaft muss nicht nur von 
oben geschehen, durch neue Ansätze, die die Ökonomie ausdenkt 
oder die Politik einführt, sondern wie Papst Benedikt deutlich her-
vorhebt, durch die wachsende Rolle der Zivilgesellschaft. „Die Zivilge-
sellschaft bringt das Ethos ein, dass notwendig ist, um die Wirtschaft 
zu ihrem eigentlichen Ziel zu führen, um ganzheitliche Entwicklung 
gelingen zu lassen“.49

Die Kirche liefert keine technischen Lösungen und präzisen Re-
formkonzepte.50 Einerseits soll sie die berechtigte Autonomie von Wirt-
schaft und Politik nicht so weit überschreiten, andererseits jedoch 

46   Johannes Paul II, Centesimus annus, 32.
47   R. Marx, Das Kapital, München 2008, s. 299.
48   Siehe: Benedikt XVI, Caritas in veritate.
49   U. Nothelle-Wildfeuer, Markt und Moral? Impulse der katholischen Soziallehre 

und evangelischen Sozialethik zur Fortentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft, www.
ordosocialis.de/pdf/Nothelle-Wildfeuer/P-K-W%20-%20Ordo%20socialis.pdf, 
s. 12 (23.11.2012).

50   Z. Waleszczuk, Globalizacja solidarności, dz. cyt., s. 398–399.
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wird aus den oben gezeigten Tendenzen und Gefahren für das Wohl 
der Menschheit und vor allem der Schwachen und Benachteiligten 
deutlich, dass sie nicht schweigen darf. Die Vorschläge, die die Sozial-
ethik formuliert betreffen nicht nur die Kirche als Gemeinschaft der 
Glaubenden, sondern die ganze Menschheitsfamilie. Gerade deshalb, 
weil sie sich auch in Wirtschafts- und Politikfragen einmischen muss, 
wird sie heutzutage so heftig angegriffen durch jene Machthaber, die 
unsere immer mehr globale Wirtschaft, Politik und Medienwelt domi-
nieren. Die skrupellosen, zynischen und gierigen „Unternehmer“ die 
weiterhin ohne Ethos auskommen attackieren deshalb ohne Pardon 
die katholische Kirche und die Christen weltweit so heftig, weil ihre 
Stimme eine der letzten hörbaren Gewissensrufe ist.

Bei der Aufgabe der Tugend im wirtschaftlichen und politischen 
Bereich mehr Geltung zu verleihen, darf und kann die Soziallehre sich 
keinen Rückzug leisten. Es geht, wie Paul VI. (PP), Johannes Paul II. 
(SRS) und Benedikt XVI. (CV) in Bezug auf unsere immer stärker 
zusammenwachsende Welt sagen, um die wahre Entwicklung des 
Menschen, was mit dem Heilsanspruch der Kirche zusammenhängt. 
Alles was den Menschen an seiner Bestimmung hindert, seine Freihei-
ten raubt, ihn zum Sklaven der ökonomischen, gierigen Machtspiele 
macht, muss aus der Sicht der Kirche nicht nur angeprangert werden, 
sondern auch durch die gemeinsame Anstrengung aller Menschen gu-
ten Willens, die sich der Ernsthaftigkeit unserer Lage bewusst sind 
geändert und auf eine humanere Weltordnung (Wirtschaftsordnung) 
hingearbeitet werden.

Christliche Sozialethik liefert zwar keine technischen Lösungen, 
gleichzeitig jedoch, ist sie im gesellschaftlichen Leben, wie Lothar Roos 
feststellt, wirksam gewesen.51 Unsere Konsumgesellschaft, die durch 
die Rechtfertigung der Gier in die Krise geraten ist, verlangt nach 

51  L. Roos, Die Katholische Soziallehre und die Reform des Sozialstaates, www.bku.de/
html/img/pool/disk29kathsoz.pdf, (23.11.2012); L. Roos, „Rheinischer Merkur“ 9.07.2009; 
H. Kues, Wegweiser in der Krise? Die Enzyklika caritas in veritate gibt der Soziallehre neu-
en Schwung, www.kas.de/wf/doc/kas_18249-544-1-30.pdf?100105164141 (23.11.2012), s. 5. 

„Unbestreitbar ist […] das Verdienst der katholische Soziallehre: Sie vermochte, ein 
geschlossenes, theologisch anspruchsvoll begründetes Modell zu entwickeln, dem es 
unter anderem gelungen ist, das geistige Fundament der Sozialen Marktwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte zu prägen“. N. O. Oermann, Anständig 
Geld verdienen?, München 2007, s. 34.
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neuen, internationalen Finanzmarktregelungen, was mit der Notwen-
digkeit moralischer Fundamente zu tun hat. Gerade weil es in den 
modernen ökonomischen Theorien zum Ausschluss der Ethik gekom-
men ist und die entfesselten globalen Märkte ihr ganzes Vertrauen 
lediglich auf die unsichtbare Hand des Marktes und die Technik der 
Profitmaximierung gesetzt haben, sehen wir allmählich (und sollten 
wie Papst Benedikt zum einzig vernünftigen Schluss kommen): „es gibt 
überhaupt kein wirtschaftliches Handeln ohne Moral“.52 Alle Reform-
konzepte, die sich lediglich auf Veränderungen auf dem Finanzmarkt 
oder der Kreditpolitik konzentrieren, greifen, aus der Sicht der Kirche, 
zu kurz, wenn sie keine sozialethischen Forderungen im öffentlichen 
Leben (sowie in Wirtschaft und Politik) abverlangen. Der ehemalige 
Bundespräsident Horst Köhler, der renommierte Ökonom und ehema-
lige Direktor des IWF, sagte in seiner Berliner Rede im April 2009 sehr 
treffend, dass „den Ratingagenturen und Banken bei ihren gierigen 
Rennen nach den schnellstmöglichen und maximalen Renditen die 
rechte Haltung abhanden gekommen sei: So etwas tut man nicht“.53 
Die Frage nach ethischen Prinzipien auch im Wirtschafts- und Finanz-
wesen ist eine zentrale Frage der Sozialethik, gerade deshalb, weil wir 
in einer Zeit leben, in der die Grundbegriffe unserer Kultur in Frage 
gestellt werden. Papst Benedikt stellte bei seiner Heimatvisite im Jahre 
2011 im deutschen Bundestag54 eine relevante Frage, die er aus dem 
Alten Testament den heutigen Bundestagsabgeordneten in Erinnerung 
rief. Am Beispiel von König Salomo fragt er was das Wichtigste für ei-
nen König (Politiker, Machthaber auch in wirtschaftlichen Belangen) ist, 
ist es Macht, oder Reichtum, Vernichtung der Feinde usw.…? Salomo 
bittet um die Fähigkeit das Gute vom Bösen unterscheiden zu können, 
um richtige Entscheidungen treffen zu können. Was lernen wir aus die-
ser Geschichte? Im Sinne Benedikts sehen wir, dass die heutige Elite 
gerade diese entscheidende Frage ausblendet und sie als irrelevant für 
wirtschaftliche und politische Handlungen betrachtet. In Theorie und 
Praxis des wirtschaftlichen Lebens herrscht sogar eine totale Vermi-

52   H. Kues, Wegweiser in der Krise? Die Enzyklika caritas in veritate gibt der Soziallehre neu-
en Schwung, www.kas.de/wf/doc/kas_18249-544-1-30.pdf?100105164141 (23.11.2012), s. 7.

53   Ebenda, s. 8. 
54  Rede Papst Benedikts XVI. im Deutschen Bundestag am 22. September 2011, 

www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/benedict/rede.
html (23.11.2012).
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schung der Werte, d.h. was in den letzten 3000 Jahren (siehe Prophet 
Amos) als verwerflich bewertet wurde, nämlich die Gier, wird heute 
gerechtfertigt und positiv hoch gepriesen. Wenn man keine Orientie-
rungsnormen im Finanzwesen und Unternehmertum will, so heißt 
das, dass solche Strukturen immer inhumaner werden. Johannes Paul II. 
bemerkte in CA kritisch, dass die Demokratie ohne Werte zum Totali-
tarismus wird.55 Aus der Geschichte des Herrschers Salomo lernen wir, 
dass er von Gott diese wesentliche Gabe erbittet. Damit ist aus der Sicht 
Benedikts, die wichtige Relation des Menschen zu seinem Schöpfer zu 
betonen: ohne Gott verliert der Mensch die letztendliche Begründung 
seiner moralischen Handlungen.56 Die Krise unserer Kultur hängt auch 
damit zusammen, dass der westliche Mensch auf seine eigene absolu-
te Autonomie vertraut und versucht die Welt in allen Bereichen ohne 
Relation zu Gott zu gestalten. Die gegenwärtige Verunsicherung als 
Folge einer Wirtschaft ohne Moral verlangt nach Konsequenzen, die 
aber bis heute nicht gezogen wurden. Die Verursacher der Weltkrise, 
Manager aus der Wall Street und anderen amerikanischen Kredit- und 
Finanzinstrumenten, wurden mit Milliarden von Dollars bestens ent-
lohnt, auch im Falle der Insolvenz. Was einem elementaren Empfinden 
nach Gerechtigkeit widerspricht. Anstatt die Hauptverantwortlichen 
Banken, die durch ihr System Manager und Ratingagenturen unter 
Druck gesetzt haben durch gieriges und unverantwortliches Handeln 
zu schnellstmöglichen Profiten zu gelangen, zu bestrafen, werden ihre 
Schulden, die sie selbst verursacht haben, sozialisiert, d.h. vom Staat 
übernommen und auf alle Bürger umgewälzt. Ist das gerecht, das die 
Profite privatisiert werden und die Schulden sozialisiert? Gibt es eine 
Autorität, die sich dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit wider-
setzen kann? Gerade weil die katholische Kirche als erster Globalplayer 

55   „Eine wahre Demokratie ist nur in einem Rechtsstaat und auf Grundlage einer 
richtigen Auffassung vom Menschen möglich“, Johannes Paul II, Centesimus annus, 46; 

„Wenn nämlich keine letzte Wahrheit anerkannt wird, die das politische Handeln le-
itet und ihm Orientierung gibt, können Ideen und Überzeugungen nur allzuleicht 
für Machtzwecke mißbraucht werden. Eine Demokratie ohne Werte verwandelt sich 
[…] leicht in einen offenen oder hinterhältigen Totalitarismus“, Johannes Paul II, Cen-
tesimus annus, 46. 

56   R. Spaemann sagt dazu: Das Naturrecht könne „uns lehren, was richtig ist, 
aber es kann uns nicht verpflichten, es zu tun“. „Entweder steht hinter der befeh-
lenden Autorität die Autorität Gottes oder es gibt überhaupt keine Autorität“. Siehe: 
S. Rehder, Das Naturrecht in der Denker-Werkstatt, „Die Tagespost“ 133 (6.11.2012), s. 3.
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(als letzter wirksamer Anwalt der Armen) auch im Wirtschaftsleben 
sich für ein altruistisches Ethos stark macht, dürfen wir uns nicht wun-
dern, dass sie durch die mainstream-Medien, die in der Hand der gegen-
wärtigen Herrscher der Welt liegen, so heftig angegriffen wird.

Horst Köhler formulierte in diesem Sinne seine Kritik an einer 
ausschließlich auf Gewinn ausgerichteten Wirtschaftspolitik:

die große Chance der Krise besteht darin, dass jetzt alle 
erkennen können: keiner kann mehr dauerhaft Vorteil nur 
für sich schaffen. Die Menschheit sitzt in einem Boot. Und 
die in einem Boot sitzen sollen sich helfen. Eigennutz im 
21. Jahrhundert heißt: sich umeinander kümmern.57

Vielleicht gerade deshalb, weil Horst Köhler so mutige Worte fand 
und öffentlich verriet das die deutschen Soldaten in Afghanistan aus 
wirtschaftlichen Gründen sind, was mit unserem Thema – die Gier 
nach mehr Haben– zu tun hat, musste er sein Bundespräsidentenamt 
auf den Wunsch unserer „pluralistischen“ Medien räumen.

Obwohl das Ziel der christlichen Soziallehre nicht in präzisen 
technischen Reformkonzepten besteht, können wir, aufgrund der Auf-
tragsverpflichtung durch das Evangeliums uns um das Menschen-
wohl (der Menschheitsfamilie) zu bemühen, auf die Frage nach dem 
„was sollen wir tun?“, einige relevante Postulate formulieren. Zusammen-
fassend lässt sich die gegenwärtige Krise als ein Spannungsverhältnis 
zwischen mehr Haben oder Sein, der Priorität des Kapitals vor der 
Arbeit, den Strukturen der Sünde vor der Zivilisation der Liebe (vgl. 
Johannes Paul II.) definieren. Wenn meine Gier nur durch die Macht 
begrenzt wird (der Stärkere gewinnt), wenn diese „Tugend“ alle an-
deren zivilgesellschaftlichen Tugenden erstickt, befinden wir uns auf 
dem direkten Weg zur Selbstzerstörung. Was können wir tun? Aus 
dem oben Gesagten lässt sich leicht feststellen, dass die heutige Recht-
fertigung der Gier mit der katholischen Soziallehre nicht vereinbar ist, 
der Verbannung der Ethik aus dem öffentlichen Leben muss ein Ende 
gesetzt werden. Wir können deshalb folgende Postulate, die zu mehr 
Gemeinwohl führen, formulieren:

57   H. Kues, Wegweiser in der Krise? Die Enzyklika caritas in veritate gibt der So-
ziallehre neuen Schwung,, www.kas.de/wf/doc/kas_18249-544-1-30.pdf?100105164141 
(23.11.2012), s. 8.
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• Ethik als Fundament einer gerechten Ordnung (Gott als Ga-
rant der Wahrheit und Autorität der Moral – ohne Gott verliert der 
Mensch die letzte Begründung warum er moralisch handeln soll, was 
zu Orientierungslosigkeit und Relativismus führt);

• Primat der Person (Familie, Menschheitsfamilie);
• Bildung – der gemeinsamen Handlung eine Orientierung ge-

ben (an den Universitäten gehört die Sozialethik leider nicht zu den 
Kernfächern der Theologie; ihre Bedeutung wird unterschätzt!);

• Solidaritätsbewusstsein reifen lassen, d.h. praktisch nicht wei-
terhin die „Tugend“ der Gier, sondern die wahren Tugenden (Gerech-
tigkeit, Mäßigung, Mildtätigkeit,…) wiederentdecken und fördern;

• Primat der Politik (das Finanzwesen soll durch entsprechen-
de Regeln auf globaler Ebene zu mehr Verantwortung gezwungen 
werden);

• Dem Staat zu mehr Demokratie zu verhelfen (Subsidiarität för-
dern);

• Kontrolle der Banken (z.B. Geierfonds und andere moralisch 
zweifelhafte Praktiken der Gewinnmaximierung sind zu unterbin-
den);

• Spekulanten und Betrüger werden zur Verantwortung gezo-
gen (bis heute genießen sie trotz weniger Ausnahmen große Privile-
gien und werden überdimensional honoriert);

• Internationalisierung des zivilgesellschaftlichen Engagements 
(im Sinne des Subsidiaritätsprinzips Bildung von Staatsgrenzen über-
schreitenden Institutionen, Organisationen und Vereine, die die Inte-
ressen der Benachteiligen wirksamer verteidigen können);

• „kulturellen Fortschritt“ neu definieren – gegen den Strom der 
sich auflösenden westlichen Kultur schwimmen (Pädagogik des Ver-
trauens und der Verantwortung);

• Das Recht auf Religionsfreiheit verteidigen und schützen;
• Aufwertung der Logik des Schenkens (z.B. eine Mutter die sich 

entscheidet anstatt Karriere zu machen fünf Kinder zu erziehen, wird 
nicht entsprechend geachtet und für ihre Leistung honoriert, sondern 
eher steuerlich bestraft);

• Relativierung der ausschließlichen Ausrichtung auf Gewinn 
(z.B. im hohen Alter werden bestimmte medizinische Eingriffe als 
„nicht mehr lohnend“ bewertet, was an eine Verletzung der Menschen-
würde grenzt);
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• Stärkung und Internationalisierung der Gewerkschaften;
• Humanisierung der Arbeitswelt;
• Pluralisierung der Medien (in Wirklichkeit sehen wir die 

umgekehrten Tendenzen, (z.B. in Polen) die sich als Monopolisie-
rung der Macht für die dominierenden Konzerne bezeichnen las-
sen);58

• Förderung der Weisheit (Liebe und Wissen) in der Politik, Wirt-
schaft und im öffentlichen Leben – in Wirklichkeit fehlt es heute an 

„richtungsweisenden Systemen“.59

Auch wenn die oben beispielhaft aufgezählten Postulate, die für 
manche lediglich wie ein Apell oder eine Utopie klingen mögen, kei-
nen Anspruch auf Ausschließlichkeit und Vollständigkeit erheben und 
das Thema nicht ausschöpfen, sind sie aus der Perspektive der So-
ziallehre (vor allem anknüpfend an die Lehre Johannes Paul II. und 
Benedikt XVI.) als unverzichtbare Voraussetzungen zur wahren Ent-
wicklung des Menschen zu betrachten. Im Sinne der christlichen 
Sozialethik sind der Ursprung, die Gegenwart und das Ziel aller öffent-
lichen (auch wirtschaftlichen) Tätigkeiten der Menschheitsfamilie die 
menschliche Person (in individueller und sozialer Dimension), der 
wir – im Sinne der oben aufzählten Postulate – zu einer effektiven und 
wirksamen Antwort auf die Herausforderungen des Materialismus 
verhelfen sollen.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gegenwärtige Krise, 

trotz aller bedrohenden Herausforderungen auch als Chance zu be-
werten ist. Die Fokussierung auf die institutionellen Reformen, der 
Glaube an die Maßnahmen, die ausschließlich soziologische Schwer-
punkte betonen und zu sehr auf die Veränderung der Strukturen 
(Schulbildung, Pädagogik-, Politik-, Wirtschaft-, Sozialwesen) ihr Ver-
trauen setzen, haben sich als nicht realistisch und erfolgversprechend 
entpuppt. Erst wenn der Faktor Mensch als Person in seiner unan-

58   B. Bubula, Podatek od prawdy, www.naszdziennik.pl/mysl/16231,podatek-od-praw-
dy.html (3.12.2012).

59   „Das Wissen ist niemals allein das Werk der Intelligenz“. Benedikt XVI,  Caritas 
in veritate, 30.
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tastbaren Würde wieder seine ihm gebührende Bedeutung auch im 
Wirtschaftsleben gewinnt, wenn wir danach streben im gesellschaft-
lichen Leben das Gute vom Bösen zu unterscheiden und die Welt 
nicht mehr nach dem Prinzip der Stärkere und Gewissenlose darf 
mehr Rechte haben handeln, sondern nach mehr Gerechtigkeit, die 
aus der Wahrheit in Liebe erwächst trachten, erst dann ist es möglich 
dauerhafte Vorteile für alle Beteiligten (Menschheitsfamilie) wirksam 
zu erreichen. Andernfalls steuern wir auf eine unvermeidliche Kon-
fliktzunahme hin, die mit dem Begriff Unfrieden und Krieg in glo-
baler Dimension zusammenhängt. Es ist deshalb eine Pflicht nicht nur 
für das Lehramt der Kirche, nicht nur jedes Christen, sondern jedes 
Menschen guten Willens sich in sozialethischen Fragen zu engagieren. 
Wenn es um die Frage des Menschen in seiner tiefsten Dimension, um 
die Ökologie der Person, geht kann die Kirche nicht schweigen, denn 
ihr Auftrag und Weg ist der Mensch. Die Prinzipien wie Transparenz, 
Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit stehen im Gegensatz zur kalther-
zigen Gier. Alle Arten von „Messianismen“60 (z.B. die Rechtfertigung 
der Gier, und der Glaube an die freie Hand des Marktes) die den Ein-
zelnen, sowie einigen Sektoren des gesellschaftlichen Lebens moral-
freie Bereiche garantieren wollen und einen verantwortungsfreien 
Handlungsspielraum in die Hand geben, unterhöhlen die Grundla-
gen unserer auf dem Christentum basierenden Kultur. Erst wenn wir 
uns wie Salomo an Gott wenden und ihn um Hilfe bei der Urteils-
bildung und um die Fähigkeit das Gute vom Bösen, das Gerechte vom 
Ungerechten unterscheiden zu können bitten, finden wir die stabile 
Grundlage, die uns aus Verzweiflung und Orientierungslosigkeit in 
eine humanere Zivilisation der Menschlichkeit und Solidarität führen 
kann.

Streszczenie
Celem artykułu Usprawiedliwienie chciwości a kryzys finansowy jest 

próba udzielenia odpowiedzi na pytanie zasygnalizowane już w ty-
tule: dlaczego usprawiedliwienie chciwości doprowadziło do kryzysu 
gospodarczego. W trzech etapach, zgodnie z metodą katolickiej nauki 
społecznej: widzieć, oceniać, działać, przybliżamy się do rozwiązania 

60   Der Gott Kapital, hg. Pax Christi-Kommission Weltwirtschaft, Berlin 2006.
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problemu postawionego w temacie. Pierwszym krokiem jest próba 
analizy sytuacji, odpowiedzi na pytanie: dlaczego chciwość jest dziś 
w życiu publicznym (ekonomii, polityce, kulturze liberalnej) uspra-
wiedliwiana? Idzie zatem o diagnozę „stanu choroby”, która dopro-
wadziła do globalnego kryzysu finansowego, co posłuży do ukazania 
panoramy wyzwań stojących przed współczesnością. W drugim kro-
ku rozważań przypomniano nauczanie Kościoła dotyczące moralnej 
oceny chciwości. W ostatnim, praktycznie zorientowanym etapie roz-
ważań autor przedstawia propozycje działań zmierzających w kie-
runku wyjścia z obecnej sytuacji kryzysowej, która jest w swej istocie 
kryzysem kulturowym, powierzchownym rozumieniem człowieka 
i jego roli w społeczeństwie. Trzeci krok (działać) możemy opisać 
w formie pytania: co powinniśmy czynić?

Adam Smith (1723–1790), który wykładał na uniwersytecie w Glas-
gow filozofię moralną (moral philosophy), zakładał w swej teorii liberal-
nie rozumianego rynku warunki „bogactwa narodów”. Szkocki filozof 
podkreślał jednak nie tylko egoistyczny interes działającego dla wła-
snego dobra przedsiębiorcy, lecz także solidarność i wartości moralne 
wszystkich uczestników dobrze funkcjonującej gospodarki. W cza-
sach globalizacji, dzięki technicznym możliwościom oraz odrzuceniu 
części teorii Smitha, dotyczącej granic moralnych działań godziwych, 
ograniczającej „wolność” rynkowych przedsięwzięć, pojawiła się moż-
liwość bogacenia się nielicznych kosztem słabszej większości w wy-
miarach dotąd niewyobrażalnych. Obecnie 2 proc. ludzkości posiada 
40 proc. bogactw całego świata, podczas gdy miliard ludzi głoduje. Ta 
przepaść stale się powiększa. Liczbę osób, które muszą dziś przeżyć za 
mniej niż 1 euro dziennie, szacuje się na około 2,5 mld. Wydaje się, że 
celowe usprawiedliwianie chciwości leży w interesie tych nielicznych 
a bardzo wpływowych „banksterów”, którzy dzięki takiej właśnie in-
dywidualistycznej i liberalnej teorii mogą się tym szybciej bez więk-
szych oporów bogacić oraz powiększać w zawrotnym tempie swoją 
władzę nad światem. Zasada personalistyczna jest punktem wyjścia 
i fundamentem katolickiej nauki społecznej, co szczególnie ujawnia się 
w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Godność człowieka wynikają-
ca ze zdolności do moralnych decyzji i czynów jest, zdaniem papieża 
z Polski, podstawą oceny wszelkich działań ludzkich. Sobór Watykań-
ski II podkreślił wyraźnie, iż „osoba ludzka jest źródłem, nosicielem 
i celem”, miarą ludzkiego działania. Istniejący system należy zatem 
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ocenić jako błędny, ponieważ człowiek został w nim zredukowany do 
wymiaru maszyny, materialnego elementu rynkowych samoregulacji. 
Nawiązując do biblijnego obrazu: wszystko kręci się wokół „złotego 
cielca“ – kapitału. Jan Paweł II niestrudzenie podkreślał znaczenie 
roztropnego rozstrzygnięcia kwestii: bardziej być, czy więcej mieć? 
Poprzez przesadne akcentowanie wartości materialnych, konsump-
cjonizm, konkurencję, użyteczność, pragmatyzm dzisiejszej kultury 
człowiek zostaje pomniejszony, odarty z niezbywalnej godności oso-
by ludzkiej. Odpowiedzią na te egoistyczne i zimne wizje człowieka, 
jak uczył Benedykt XVI, jest logika daru i miłości w prawdzie. Bene-
dykt XVI, zgodnie z Janem Pawłem II, dostrzegał przyczyny obecnych 
kryzysów w fałszywej antropologii. Zadanie humanizacji gospodarki 
nie może zostać zrealizowane jedynie od góry, ponieważ elity często 
nie są wcale zainteresowane zmianą istniejącej sytuacji. Szansą na 
zmianę realną jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, które wnosi 
w życie publiczne etos konieczny do jego uzdrowienia i prawdziwego 
rozwoju człowieka. Kwestia afirmacji etycznych pryncypiów, także 
w obszarach życia gospodarczego i finansowego, jest centralnym pro-
blemem etyki społecznej. Wszelkie próby reform, które koncentrują się 
jedynie na zmianach na rynku finansów, polityce kredytowej itd., są 
niewystarczające. Przykład króla Salomona, który prosił Boga o dar 
rozróżniania dobra i zła, aby móc podejmować sprawiedliwe decy-
zje jest, zdaniem Benedykta, wciąż aktualny. Z tej historii biblijnej, 
przypomnianej podczas wizyty papieża w niemieckim parlamencie, 
uczymy się konieczności powrotu do perspektywy etycznej. Podsu-
mowując należy stwierdzić, że współczesny kryzys pomimo licznych 
zagrożeń jest równocześnie szansą dla nowych, adekwatnych rozwią-
zań. Czy wystarczą reformy instytucjonalne? Dopiero, gdy człowiek 
w jego godności osoby ludzkiej, także w obszarach ekonomicznych, 
otrzyma należne jemu miejsce i szacunek, a chciwość przestanie być 
reklamowana jako warunek pomyślnego gospodarowania, możliwy 
stanie się bardziej humanitarny system.
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Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

Chciwość na rynkach  
usług finansowych  
jedną z przyczyn kryzysu finansowego

Chciwość z punktu widzenia psychologii jest wadą charakteru, na-
tomiast zgodnie z etyką chrześcijańską – grzechem. Żądza bogacenia 
się – pokusa chciwości jest jedną z niedobrych skłonności człowieka. 
Święty Tomasz z Akwinu powiedział, że chciwość jest nieumiarkowa-
nym pożądaniem posiadania rzeczy – dóbr, jak też i pieniędzy. Roz-
poznanie chciwości jest trudne, gdyż wymaga subtelnej diagnozy, od 
kiedy zaczyna się chciwość, a kończy uzasadnione zaspokajanie po-
trzeb własnych i osób najbliższych oraz wyważenia proporcji między 
zapobiegliwością, ambicją i gospodarnością a brakiem umiaru w gro-
madzeniu dóbr materialnych i innych wartościowych rzeczy1.

W swoim opracowaniu zajmę się zagadnieniem chciwości na ryn-
ku usług finansowych.

Ostatni kryzys finansowy, którego jedną z przyczyn było lekkomyśl-
ne, a wręcz nieetyczne udzielanie kredytów hipotecznych w Stanach 
Zjednoczonych pokazał, że ostatecznie straty finansowe ponoszą nie 
banki świadczące usługi konsumentom – działa zasada „zbyt duży, by 
upaść” (ang. too big to fail) – lecz my, społeczeństwo, którzy ponosimy 
konsekwencję dofinansowania upadających banków ze środków pu-
blicznych.

1   I. Zduniak-Urban, Żądza pieniądza, www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo-
08-2010-zadza.html (15.10.2012).
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Podejmę próbę odpowiedzi na pytanie: kto – klienci banków, pra-
cownicy, menedżerowie, członkowie zarządów, właściciele – i kiedy 
kierował się chciwością w działaniach, które ostatecznie przyczyniły 
się do wywołania ostatniego kryzysu finansowego? Czy w swoim 
działaniu kierowano się chciwością, czy może też innymi przesłan-
kami, takimi jak m.in. brak wiedzy w zakresie finansów, umiejętno-
ści, doświadczenia, brak wyobraźni co do konsekwencji podjętych 
decyzji, nadmierne zaufanie, brak umiejętności zarządzania, chęć 
wypełniania jak najlepiej (czyli sprzedając jak najwięcej produk-
tów) obowiązków służbowych przez pracowników instytucji finan-
sowych, kierowanie się w pracy pojęciem należytego wypełniania 
obowiązków służbowych przez maksymalizację zysków za wszelką 
cenę, brak właściwego nadzoru, przepisów prawa, brak egzeku-
cji istniejących przepisów, wymogi otoczenia zewnętrznego, np. 
państwa.

Co to jest rynek finansowy?
Rynek finansowy to miejsce, gdzie dochodzi do transakcji finan-

sowych. Na współczesnym rynku finansowym transakcji dokonują 
niezliczone podmioty – wyspecjalizowani usługodawcy i pośred-
nicy, których działalność jest nastawiona na maksymalizację zysku. 
Ich działalność jest związana z ustanowionymi prawami, normami, 
profesjonalnymi zasadami i regułami. Jak zauważa Paul H. Dem-
biński:

Rynek jest jednym ze wsporników zaufania publiczne-
go w ramach systemu pieniężno-finansowego (co sprawia, 
że wszyscy gracze zgadzają się co do tego, iż powinien być 
podtrzymywany w swoim działaniu i broniony), ale jedno-
cześnie powinien być także miejscem zażartej, choć dyskret-
nej walki każdego z graczy o zapewnienie sobie możliwie 
największej części wspaniałych dochodów, które ten rynek 
generuje. […] rynek finansowy jest w rzeczywistości zbio-
rem powiązań i procedur pomagających w dokonywaniu 
transakcji i świadczeniu usług2.

2   P. H. Dembiński, Finanse po zawale, Warszawa 2011, tłum. Ł. Komuda, s. 74–75.
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Przyczyny kryzysu finansowego
Kryzysy finansowe dotykają wszystkich interesariuszy rynku finan-

sowego. W sektorze bankowym można wskazać zarówno kryzysy w skali 
mikroekonomicznej, których przyczyną jest nieumiejętne lub nieodpo-
wiedzialne zarządzanie finansami banku, jak też kryzysy w skali makro-
ekonomicznej, wynikające z kruchości struktur systemu finansowego.

Początek ostatniego światowego kryzysu finansowego datuje się 
na 2007 rok. Został on zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych. 
Banki udzielały kredyty na kwoty znacznie przewyższające możliwo-
ści ich spłaty przez kredytobiorców. W swoich działaniach kierowa-
no się chęcią maksymalizacji zysku dla firmy, akcjonariuszy, samych 
pracowników – czyli można uznać, że chciwością.

W literaturze wymienia się wiele przyczyn kryzysu.
Leszek Kusak, powołując się na wypowiedzi ekonomistów, poli-

tyków, przedsiębiorców, publicystów, wskazuje następujące ekono-
miczno-polityczne przyczyny kryzysu:

• brak równowagi w gospodarce światowej;
• brak odpowiednich regulacji, jak również nadzoru nad rynka-

mi finansowymi, w szczególności tymi o charakterze międzynarodo-
wym, globalnym;

• nieodpowiedzialna polityka fiskalna i monetarna Stanów Zjed-
noczonych, która umożliwiła Amerykanom życie ponad stan („teoria 
nadmiaru pieniędzy”);

• ogólnoświatowy nadmiar oszczędności, szczególnie zaś zgroma-
dzonych przez kraje Azji Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Oszczędności 
te, inwestowane w USA, zaowocowały – zgubną w skutkach – polityką 
taniego pieniądza („teoria nadmiaru oszczędności”)3.

Jan Winiecki wskazuje, że jedną z przyczyn ostatniego światowego 
kryzysu finansowego była polityka wręcz obsesyjnej równości obywa-
teli Stanów Zjednoczonych, która przez różne federalne regulacje i nie-
formalne naciski doprowadziła do zachwiania udzielania kredytów 
wiarygodnym klientom. Działania te nasiliły się w 1992 roku, kiedy 
to badania wykazały dyskryminację różnych grup mniejszościowych4.

3   L. Kusak, Kryzys gospodarczy – idee i wartości, [w:] Moralny wymiar kryzysu ekono-
micznego, red. J. Filek, Kraków 2010, s. 66.

4   Zob. J. Winiecki, Kryzys globalny. Początek czy koniec?, Gdańsk 2009, s. 149.
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Dorota Korenik uważa, że:

współczesne gospodarki w celu podtrzymania procesów 
wzrostów wymagają podtrzymania inwestycji oraz kon-
sumpcji na kredyt. W dalszej perspektywie czasu na rynku 
bankowym powoduje to substytucję zewnętrznego finan-
sowania krótkoterminowego na rzecz kredytowania długo-
terminowego, […] których zabezpieczeniem są hipoteki na 
nieruchomościach. […] Banki amerykańskie pod wpływem 
łagodnej (ekspansywnej) polityki monetarnej tworzyły i kie-
rowały się same nierealnymi przesłankami kredytowymi. 
Błędy w polityce monetarnej doprowadziły do złudnego po-
czucia bogactwa (wskutek przewartościowań nieruchomo-
ści) zwiększającego skłonność klientów do zaciągania kredy-
tów i banków do ich udzielania. W dłuższym czasie musiało 
się to wiązać z nasileniem procesów inflacyjnych […] i nara-
staniem trudności z obsługą zadłużenia. Próby ingerowania 
w te procesy przez Komitet Rezerwy Federalnej – poprzez 
gwałtowne i niezapowiadane obniżki stóp procentowych 
oraz skup obligacji hipotecznych poprawiające płynność sys-
temu bankowego – miały efekty uboczne: spadek zaufania 
inwestorów […], niechęci do dalszego pożyczania środków, 
preferowanie bezpiecznych instrumentów finansowych5.

Dorota Korenik wskazuje również, że: „Bezpośrednim czynni-
kiem sprawczym jest ryzyko występujące na rynkach finansowych, 
które jest następstwem rynkowych decyzji prywatnych spółek (ko-
mercyjnych spółek finansowych), a zatem ich nieodpowiedzialnego 
działania”6. Autorka uważa, że wzrost ryzyka kredytowego spowo-
dowały nieodpowiedzialne działania: instrumentalne traktowanie 
kredytobiorców, uproszczone procedury kredytowe, udzielanie kre-
dytów sięgających 100 proc. wartości nieruchomości klientom bez 
udokumentowanej zdolności kredytowej, świadome obciążanie kre-
dytobiorców zbyt wysokimi płatnościami związanymi z obsługą 
kredytów – „pierwszoplanowe były bowiem plany sprzedaży kredy-
tów oraz przekonanie, ze realizacja zabezpieczenia w nieruchomości 

5   D. Korenik, Odpowiedzialność banku komercyjnego, Warszawa 2009, s. 279.
6   Tamże.
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okaże się rozwiązaniem efektywnym i skutecznym przy rosnących 
cenach nieruchomości”7. 

Benedykt XVI stwierdza, że przyczyną obecnego kryzysu ekono-
micznego jest „deficyt etyki w ekonomicznych strukturach”8.

Stephen Green zauważa, że w ciągu ostatnich 50 lat ludzie prze-
wartościowali tradycję i zatracili sens życia. Brakuje im inteligencji 
moralnej i kompetencji społecznych. Kierują się odpowiedzialnością 
selektywną – tylko za osiąganie jak najlepszych wyników finansowych 
dla firmy i korzyści finansowych dla siebie i rodziny. Nie poczuwa-
ją się do przyjęcia odpowiedzialności za skutki swojej działalności. 
Takie działania mogły przyczynić się do wywołania kryzysu finan-
sowego zapoczątkowanego w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych.

Adam Węgrzecki uważa, że „kryzys jest wynikiem zderzenia wy-
bujałego konsumpcjonizmu i życia na kredyt z niepohamowanym dą-
żeniem do maksymalnego zysku i chciwością”9.

Grzegorz Szulczewski wskazuje na podłoże kulturowe ostatniego 
kryzysu finansowego:

Ślepota moralna, cechująca nieomal całą generację finan-
sistów, wydaje się bowiem wynikiem głębszego kryzysu, ja-
kim jest kryzys kultury, który wyrasta z przeświadczenia, 
że to nie normy moralne kierują naszym postępowaniem, 
ale kalkulacja ryzyka i bałwochwalcza wiara w zastosowa-
nie matematyki10.

Janina Filek jako przyczyny ostatniego kryzysu ekonomicznego 
wymienia destrukcję tradycyjnych systemów wartości i zawodność 
instytucji11.

Podsumowując, można wskazać, że obecna sytuacja kryzysowa 
jest wynikiem zbiegu różnych czynników: gospodarczych, kulturo-
wych, społecznych, etycznych. Nałożyły się na siebie: polityka go-

7   Tamże.
8   Benedykt XVI, encyklika Caritas in veritate.
9   A. Węgrzecki, Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego, [w:] Moralny wy-

miar kryzysu ekonomicznego, dz. cyt., s. 44.
10   G. Szulczewski, Diagnoza moralna kryzysu ekonomicznego, [w:] Moralny wymiar 

kryzysu ekonomicznego, dz. cyt., s. 36.
11   J. Filek, Przyczyny aktualnego kryzysu: destrukcja systemu wartości czy zawodność 

instytucji?, [w:] Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, dz. cyt, s. 81.
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spodarcza Stanów Zjednoczonych, która w dużej mierze pod presją 
„poprawności politycznej” poprzez nadmierny interwencjonizm na 
rynku kredytu hipotecznego doprowadziła do rozluźnienia zasad za-
rządzania ryzykiem kredytowym (kredyt subprime dostępny nawet 
dla osób bez zdolności kredytowej) i zachwiania cyklu koniunktu-
ralnego na rynku nieruchomości (co doprowadziło do ich przewar-
tościowania); zgoda nadzorów finansowych na inwestowanie przez 
banki i inne instytucje w papiery wartościowe, oparte na portfelach 
kredytowych zabezpieczonych hipoteką; chciwość (dążenie do mak-
symalizacji zysków), poczynając od systemów motywacyjnych dla 
sprzedawców, opartych na ilości i abstrahujących od jakości portfela, 
a kończąc na pędzie do zysku inwestorów państwowych i korporacyj-
nych, lokujących potężne środki w bardzo wątpliwe papiery – różnego 
rodzaju mortgage-backed securities. Zabrakło przy tym standardów nad-
zorczych i właściwej wyceny tych – w gruncie rzeczy „śmieciowych”, 
jak się okazało – instrumentów finansowych, co spowodowało, że przez 
długi okres uzyskiwały one wysokie (a nawet najwyższe) ratingi wia-
rygodności (nadawane przez najważniejsze agencje ratingowe).

Chciwość na rynkach finansowych
Poniżej podejmę próbę wskazania zależności pomiędzy chciwością 

na rynkach finansowych a ostatnim światowym kryzysem finansowym.
Dembiński w swojej książce Finanse po zawale opisuje zmianę wi-

zji świata, która nastąpiła w ostatnim trzydziestoleciu. Światopogląd 
przyjął materialistyczny charakter.

Cel do osiągnięcia wyraża się tu w pojęciach rachunkowych, 
abstrakcyjnych i ilościowych, podporządkowanych zma-
terializowanej przestrzeni, niepozostawiającej miejsca ani 
dla człowieka, ani dla społeczeństwa. Taka racjonalność czy 
światopogląd – niekontrolowane – nieuchronnie prowadzą 
do fanatycznego egoizmu, w którym wszyscy inni ludzie są 
dla człowieka najwyżej zasobami czy narzędziami w pogoni 
za ilościowym celem. Chciwość i bezwzględność tego pości-
gu łatwo staje się głównym źródłem motywacji12.

12   P. H. Dembiński, Finanse po zawale, dz. cyt., s. 93.
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Autor powołuje się na etos efektywności, według którego w spo-
łeczeństwie nie ma miejsca na sentymenty, sympatię, empatię.

Chciwość sprawia, że partnerów handlowych postrzega się 
jak naiwniaków, w najlepszym przypadku – jako narzędzia 
wykorzystywane do osiągnięcia własnych celów13.

Na rynku dochodzi do konfrontacji graczy, którzy walczą o mak-
symalizację zysków.

Chciwość, póki jest pod kontrolą rozumu – a więc umia-
ru – oraz podporządkowana jest zarobkowi, a nie namięt-
nościom, pomaga rynkowi działać gładko i sprawnie. […] 
Obecnie zachowania rynkowych graczy ujawniły bezdy-
skusyjnie, że chciwość kierowana jest nie wyrachowaniem, 
ale właśnie namiętnością. Wymykając się spod władzy ro-
zumu, nieczuła na wszelkie inne względy, zagraża dziś fun-
damentom rynku, które niegdyś zbudowała14 .

Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, obec-
nych we wszystkich obszarach życia – indywidualnego, społecznego 
i gospodarczego, porównywany jest z rewolucją przemysłową XIX wie-
ku. Sektor finansowy był jednym z pierwszych użytkowników nowi-
nek technologicznych. Szybkość przesyłania nieograniczonych danych 
w dowolne miejsce na świecie przyczyniła się do powstawania no-
wych zdolności i usług w instytucjach finansowych, a tym samym 
do dywersyfikacji źródeł zarobku. Zanik etosu moralności i przy-
zwolenie na nieetyczne zachowania wpłynął na zrehabilitowanie 
namiętności i pragnień. Propagowanie i pochwała nadmiernego kon-
sumpcjonizmu usprawiedliwiają chciwość.

Wydaje się, że wszyscy interesariusze instytucji finansowych – 
klienci banków, pracownicy, menedżerowie, członkowie zarządów, 
właściciele – przyczynili się do wywołania ostatniego kryzysu finan-
sowego. Kierowali się oni w swoim działaniu chciwością, ale też inny-
mi przesłankami, takimi jak m.in. brak wiedzy w zakresie finansów, 
umiejętności, doświadczenia, brak wyobraźni co do konsekwencji 
podjętych decyzji, nadmierne zaufanie, brak umiejętności zarządza-

13   Tamże, s. 94.
14   Tamże.
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nia, chęć wypełniania jak najlepiej (czyli sprzedając jak najwięcej 
produktów) obowiązków służbowych przez pracowników instytucji 
finansowych, kierowanie się w pracy pojęciem należytego wypeł-
niania obowiązków służbowych przez maksymalizację zysków za 
wszelką cenę, brak właściwego nadzoru, przepisów prawa, brak eg-
zekucji istniejących przepisów, wymogi otoczenia zewnętrznego, np. 
państwa.

Szczególnej krytyce zostały poddane nieetyczne postawy zarzą-
dów banków i bankowców, którzy najpierw wystąpili o pomoc w for-
mie dofinansowania do działalności od państwa w związku z grożącą 
im niewypłacalnością, a następnie wypłacili prezesom i pracowni-
kom wielomilionowe premie, co można interpretować jako kierowa-
nie się chciwością. Państwo przeznacza na ochronę przed upadłością 
banków środki publiczne – kosztem społeczeństwa. Bankierzy pie-
niędzmi z otrzymanych premii zaspokajają zaś żądzę bogacenia się. 
Taka postawa przełożyła się na krytykę, oburzenie społeczne i na 
utratę zaufania do banków i instytucji finansowych.

Korzyści wynikające z kryzysu
Według Władysława Kopalińskiego termin „kryzys” pochodzi 

z greckiego krisis i jest definiowany jako okres przełomu, przesilenie, 
decydujący zwrot, a także okres załamania gospodarczego15. Kryzys 
jest częścią naszego życia, dotyczy nas wszystkich i, co ważne, jest 
spodziewany (w tym sensie, że wiemy, że może nastąpić, choć jego 
nadejście w danym momencie czy jego rozmiary mogą być zasko-
czeniem), a nawet pożądany.

Nieodpowiedzialność banków i innych instytucji finansowych może 
wywoływać kryzysy finansowe, a te mogą przełożyć się na kryzysy go-
spodarcze o zasięgu nawet ogólnoświatowym. Podatność na kryzys 
finansowy jest częściowo związana ze stopniem rozwoju gospodarki da-
nego kraju – poziom zagrożenia jest wyższy w krajach rozwijających się.

Ostatni światowy kryzys finansowy pokazał, że skutki działań 
zapoczątkowanych w Stanach Zjednoczonych mogą ponosić społeczeń-
stwa na całym świecie. Można wymienić wiele komplikacji spowo-

15   Kryzys, [w:] W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
Warszawa 2000.
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dowanych kryzysem, jak zawirowania na rynku finansowym, brak 
dostępności do kredytów, który spowodował upadłość wielu firm, 
likwidacja i nietworzenie nowych miejsc pracy przekładające się na 
wzrost bezrobocia, stagnacja rynku, załamanie rynku nieruchomości, 
utrata domów przez wielu obywateli USA, którzy nie mogli spłacać 
kredytów zaciągniętych pod hipoteki.

Można też wymienić korzyści wynikające z kryzysu finansowego, 
jak np. uporządkowanie rynku – upadek firm nieefektywnych i źle 
zarządzanych oraz szansa rozwoju dla firm dobrze funkcjonujących, 
rekonstrukcja hierarchii podmiotów działających na rynku, wzrost 
efektywności gospodarowania, zwiększenie poziomu ochrony klien-
tów – szczególnie konsumentów – przed utratą majątku. Większy na-
cisk położono na edukację finansową i ekonomiczną, co w dłuższej 
perspektywie powinno przynieść wyższy poziom świadomości i bar-
dziej odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Jako korzyści społeczne 
i psychologiczne można wskazać: wzrost wartości i poszanowania pra-
cy; zmianę systemu wartości społeczeństwa – refleksję nad zasadami 
moralnymi, etyką, społeczną odpowiedzialnością, odpowiedzialnym 
pożyczaniem i kredytowaniem. Można też wskazać korzyści wyni-
kające z ograniczania nadmiernego konsumpcjonizmu, zmniejszenia 
popytu na dobra zbędne, zarówno w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego (spadek produkcji powoduje zmniejszenie zużycia pod-
stawowych czynników produkcji, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, 
węgiel, drewno itd. oraz przekłada się na spadek emisji gazów cieplar-
nianych i zmniejszenie produkcji odpadów i ścieków zanieczyszczają-
cych środowisko), jak też przemian systemu wartości konsumentów, tj. 
odrodzenie cnót oszczędności i wstrzemięźliwości.

Zakończenie
Dyskusja nad kryzysem ekonomicznym dotyczy zarówno przy-

czyn ekonomiczno-politycznych, jak również przyczyn moralnych. 
Mówi się o destrukcji systemu wartości i nieetycznych zachowa-
niach. Nieetyczne zachowania można wskazać zarówno po stronie 
instytucji finansowych, a raczej pracowników, kadry zarządzającej, 
akcjonariuszy (właścicieli), agencji ratingowych, którzy dążą do mak-
symalizacji zysku, jak i po stronie klientów (kredytobiorców, depo-
nentów i innych inwestorów finansowych).
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Papież Benedykt XVI w encyklice pod tytułem Caritas in veritate 
stwierdza, że „każda decyzja ekonomiczna ma konsekwencje o charak-
terze moralnym”16. Według papieża ostatni światowy kryzys finansowy 
stanowi konsekwencję kulturowego i moralnego kryzysu człowieka. 
Zysk nie może być celem samym w sobie.

Kryzys zobowiązuje nas do ponownego przemyślenia na-
szej drogi, do przyjęcia nowych reguł i znalezienia nowych 
form zaangażowania, do korzystania z pozytywnych do-
świadczeń i odrzucenia negatywnych. W ten sposób kryzys 
staje się okazją do rozeznania i czynienia nowych projektów. 
W tej perspektywie, raczej pełnej ufności niż rezygnacji, na-
leży stawić czoło obecnym trudnościom17.

W wielu przypadkach trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy 
osoba kieruje się chciwością, czy też jej działania wynikają z chęci jak 
najlepszego wykonania obowiązków służbowych, spełnienia ocze-
kiwań przełożonego czy chęci zaspokojenia godziwego życia swojej 
rodzinie i sobie.

Ważne wydaje się, żeby doświadczenia przełożyły się na wycią-
gnięcie wniosków z kryzysu i stosowanie rozwiązań mających zapo-
biec kryzysom w przyszłości. Wśród zaleceń można wymienić:

• szukanie sposobów i uregulowań, które uczynią transakcje na 
rynku usług finansowych etycznymi;

• zdefiniowanie nadmiernego konsumpcjonizmu, znalezienie mą-
drego modelu konsumpcji;

• przestrzeganie przed chciwością, propagowanie umiaru i roz-
sądnej konsumpcji;

• zmiana sposobów wynagradzania – system prowizyjny pośred-
ników finansowych odwraca uwagę od jakości pracy, wyostrza chci-
wość i żądzę zysku;

• odbudowa zaufania do instytucji finansowych przez ich odpo-
wiedzialne i etyczne działania;

• zamiast maksymalizacji zysków przy ograniczonych środkach 
(klasyczna definicja ekonomii) należy starać się osiągać wyznaczony 
cel możliwie najskromniejszymi środkami;

16   Benedykt XVI, encyklika Caritas in veritate, dz. cyt., s. 37.
17   Tamże, s. 21.
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• odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem;
• działania mające na celu przeciwdziałanie nierównościom, nie-

sprawiedliwości społecznej, wykluczeniu finansowemu i społecz-
nemu;

• edukacja finansowa obecnych i przyszłych klientów, aby roz-
sądnie i odpowiedzialnie korzystali z produktów i usług na rynkach 
finansowych;

• promowanie rozwoju kultury finansowej w społeczeństwie.
Warto w tym miejscu wskazać również na oczekiwania społecz-

ne w kwestii połączenia ról komercyjnej i służebnej banku. Ponieważ 
w czasie kryzysu społeczeństwo ratuje banki od upadku, przezna-
czając znaczne środki publiczne, w zamian oczekuje, że banki komer-
cyjne będą włączały się w łagodzenie lub rozwiązywanie problemów 
gospodarczo-społecznych.

Dorota Korenik sugeruje, że:

Być może, aby udało się związać rolę służebną z rolą komer-
cyjną banku, trzeba wyjść od przemyślenia na nowo hierar-
chii porządków w społeczeństwie oczekującym elementar-
nych wartości, jak sprawiedliwość i równość, koniecznych 
dla poszanowania godności ludzkiej, zadbać o prawidłową, 
tj. zstępującą hierarchię porządków – porządek etyczny wy-
znacza ramy dla porządku prawno-politycznego, ten ostat-
ni zaś ramy dla porządku ekonomicznego18.
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2. Wokół chciwości





Piotr Bartula

Chciwość absolutu

Temat naszego tomu przypomina o złożonej swego czasu przy-
siędze doktorskiej, z której zapamiętałem przykre zobowiązanie 
praktyczne: „nie będziesz działał dla zysku ani dla próżnej chwały”. 
Było ono potwierdzone słowami: „spondeo ac polliceor”, pochodzą-
cymi z epoki kopistów. Ni mniej, ni więcej przysięga ta nałożyła na 
mnie zakaz chciwości zarówno w sferze ekonomicznej, jak i presti-
żowej, nie jestem pewny, czy także pożądania towarzyskiej atrakcyj-
ności. Jeżeli chodzi o pierwszą część tej średniowiecznej roty, to jej 
spełnienie nie jest zbyt trudne, bo uniwersytecka kwestura zadanie 
ułatwia, a pokusa zyskownej pracy na wielu etatach została zniwe-
czona przez procesy demograficzne wspierane dominującą obecnie 
ideologią: „podwójny dochód – bezdzietność”. Złote czasy złotego 
żniwa wieloetatowców minęły w Polsce bezpowrotnie, chyba że po-
życzymy trochę dzieci z Chin, choć i tam grozi podobno wyludnienie 
w przeciągu najbliższych 50 lat. Drugi rodzaj chciwości jest już znacz-
nie trudniejszy do uniknięcia, albowiem pycha, egotyzm, próżność, 
skłonności megalomańskie są w środowisku uniwersyteckim dosyć 
częste. Jest to zjawisko tyleż znane i opisane, co moralnie niejedno-
znaczne. Niedaleka od prawdy wydaje się bowiem opinia, że pycha 
stymuluje niekiedy rozwój nauk i sztuk. Wielkie dzieła filozofii, lite-
ratury, ekonomii, poezji i architektury wymagały nieraz od swoich 
twórców sporej pewności siebie, czasami nawet woli mocy. Platon 
i Nietzsche, Rousseau i Wolter, Bergson i Russell, Miłosz, Kołakowski, 
Gombrowicz – to tylko niektóre nazwiska z listy pyszałków niekryją-
cych żądzy sławy i nagród. Wszyscy zresztą osiągnęli prestiż i chwałę 
dzięki eksponowaniu swojego ego. Ale i na tę przywarę urzędnicy Mi-
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nisterstwa Wiedzy wynaleźli w naszych czasach punktacyjną terapię 
behawioralną. Liczne komisje pilnują dzisiaj, ażeby za prace naukowe 
uznawano tylko takie, w których autor udowadnia, że nie ma ani jed-
nej własnej myśli, przede wszystkim zaś żeby – broń Boże – nie pisał 
w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Zarówno etatowym pracow-
nikom nauki, jak również studentom (na razie jeszcze nie dzieciom 
w przedszkolach) zaleca się bezosobowe formy wypowiedzi, gwoli 
spełnienia warunków awansu „mówimy”, „stwierdzamy” i „konklu-
dujemy”. Studentka piątego roku filozofii zwierzyła się, że w trakcie 
pięcioletnich studiów nie napisała ani jednego eseju w pierwszej oso-
bie, w końcu nawet maile do narzeczonego jęła opatrywać przypisa-
mi, aby przed ślubem z doktorem nauk humanistycznych nie zostać 
posądzoną o plagiat lub autoplagiat. Są także inne dowody sukcesów 
na niwie walki z chciwością próżnej chwały.

Każdy występ publiczny z natury rzeczy sprzyja megalomańskim 
pokusom podziwu i sławy, towarzyszy im wizja środowiskowego 
sukcesu, choćby i chwilowego, w moim – czy raczej „naszym” – przy-
padku półgodzinnego. Wystąpieniom tego rodzaju mimo wszystko 
towarzyszy przekonanie, że jest się kimś wyjątkowym, wartym słucha-
nia dzisiaj przez nielicznych, ale milion słuchaczy też by się przydał. 
Ponieważ przysięga jest stworzona na okoliczność sytuacji wątpli-
wych, a taką jest publiczne wystąpienie, wypadłoby zatem wystąpić 
anonimowo.

Takich kłopotów z przesadną skromnością nie miał bohater mo-
jego referatu, albowiem popadł w konflikt z oficjalną nauką, dokto-
ratu nie zrobił i do śmierci pozostał prywatnym uczonym. Mam na 
myśli Józefa Marię Hoene-Wrońskiego, genialnego ponoć polskiego 
matematyka i filozofa, twórcę terminu „mesjanizm”, przy czym pod 
tym pojęciem nie rozumiał on osobowego czy kolektywnego pośred-
nika pomiędzy Bogiem a światem, lecz Wiedzę Absolutną, której 
depozytariuszem był on sam. Prawdę o Absolucie odkrył Wroński 
podobno 15 sierpnia 1803 (lub 1804) roku w Marsylii. Było to w dzień 
Wniebowzięcia NMP, podczas balu na cześć obchodzącego tego 
dnia imieniny Napoleona. Wtedy właśnie doznał Wroński ilumina-
cji, opisanej przez niego jako „odkrycie Absolutu”, czyli poznanie 
tajemnicy początku wszechrzeczy i odkrycie „celu ostatecznego” 
ludzkości. Na pamiątkę tego doświadczenia Wroński przybrał imię 
Maria. Poznaniu wiedzy absolutnej towarzyszyło uprzytomnienie 
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sobie mesjańskiej misji objawiciela świętej prawdy, który ma obo-
wiązek doprowadzenia do rekonstrukcji świata i podporządkowa-
nia go „celowi ostatecznemu”. Droga do tej przemiany miała wieść 
przez reformę całej dotychczas osiągniętej ludzkiej wiedzy, począw-
szy od matematyki jako pierwowzoru dla wszystkich innych nauk. 
Wszystkie działy i twierdzenia nowego systemu filozoficznego wy-
nikać miały z jednej zasady uniwersalnej: prawa najwyższego algo-
rytmu. W opinii Wrońskiego całą wiedzę o świecie można i trzeba 
ująć w schemat intelektualny, hierarchie pojęć, tablice i wzory, ogól-
nie: w pedantycznie uporządkowany system wykryty przez rozum 
achrematyczny, wykraczający poza granice rzeczy stworzonych. Te 
natomiast porządkowane są przez rozum niższy – chrematyczny 
(chrema – rzecz). Całą rzeczywistość postrzegał Wroński w perspek-
tywie odkrycia absolutnej historiozofii i całkowitego wyzwolenia 
człowieka od warunków egzystencji materialnej, „zrzucenie z siebie 
starego człowieka” i nowe narodziny z ducha. Wszystko to dokona 
się w procesie przechodzenia od heterotelii do autotelii; ludzkość 
dojdzie do boskości poprzez progresywne regresje wiodące od au-
totezji do autogenii, od istnienia w świecie do istnienia w Bogu1. Od-
krycie Absolutu było zdaniem Wrońskiego tożsame z zastąpieniem 
religii objawionej religią dowiedzioną, czyli właśnie mesjanizmem 
albo raczej sehelianizmem (świętą wiedzą). Proces ten powiązany był 
z triumfem Parakleta Pocieszyciela, którym miał być sam Wroński. 
Odkrywszy prawo najwyższe: „zbieg finalny ludzkości” oraz trój-
cę mesjaniczną, uwierzył on w swoją parakletyczną misję. Jako że 

„mesjaszem” miała być wiedza, a nie indywidualny czy kolektywny 
podmiot zbawczy, Wroński byłby raczej gnostykiem niż mesjanistą, 
przy czym pod pojęciem gnozy należy rozumieć w jego przypadku 
soteriologiczną koncepcję zbawienia przez wiedzę, a nie systemy 
quasi-religijne rozkwitające w wiekach II i III, a które w duchu mani-
chejskim głosiły, że świat leży w złu, potępiały materię i apoteozowa-
ły postaci moralnie podejrzane, np. uświęcały Judasza. Choć i takie 
motywy można odnaleźć u Wrońskiego, to on sam był wielkim prze-
ciwnikiem gnozy chrześcijańskiej, przede wszystkim ze względu na 

1   Polecam całościowe omówienie poglądów Hoene-Wrońskiego w: J. Bartyzel, 
Ostateczny cel ludzkości progresywnie wydedukowany. Rzecz o mesjanizmie Józefa Marii Hoene-

-Wrońskiego, www.legitymizm.org/mesjanizm-hoene-wronski (8.04.2014).
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charakterystyczną dla niej pogardę dla wiedzy rozumowej i reko-
mendowanie zamiast niej mistycyzmu poznawczego.

Mistycyzm współczesny – pisał – rozważany naprzód w dąż-
ności swej spekulatywnej, musi bardziej niż kiedykolwiek 
zmierzać ku gnozimachii spełnionej, zaprzeczającej nawet 
samej możebności wszelkiego poznania rozumowego i ab-
solutnego2.

Na dodatek mistycyzm był w jego przekonaniu ideową podstawą 
gnozimachów, spiskujących aby objąć władzę nad światem. W swoim 
Apelu do Ludzkości – a pisał Wroński też odezwy do narodów słowiań-
skich, do papieża, do Napoleona – ostrzegał on świat przed:

tajną bandą, czyli stowarzyszeniem ludzi przewrotnych, któ-
rzy przez antycypowaną realizację satanizmu na ziemi dążą 
do zdławienia prawdy i do przeszkodzenia w ten sposób, 
a przynajmniej do cofnięcia na nieokreślony czas, nadejścia 
naszych najwyższych przeznaczeń3.

Wypada także nadmienić, że Wroński, pisząc listy do władców 
Europy (często o dotacje dla siebie), instruował ich szczegółowo, 
w jaki sposób powinni sprawować rządy. Listy te zawierały dokład-
ne wzory matematyczne, jak należy rządzić. Nie mogło być zresztą 
inaczej, skoro wzory różniczkowe obejmowały także cały Absolut. 
Zdaniem Wrońskiego banda spiskowców („mistyków”) stanowi za-
grożenie dla historycznego postępu, który zmierza do doskonałe-
go – realizującego wiedzę absolutną – ustroju, mającego wypełnić 
posłannictwo ludzkości i wszystkich narodów. „Niewidzialna zgraja 
tajemniczych ludzi”, „tajne bandy piekielne”, „organizacja Demora-
lizacji Powszechnej”, „zrzeszenie tajemne”, „Anty–Kościół”, „Szatań-
scy Parodyści Biblii”, „zgraja ludzi znieprawionych, która zastępuje 
fałszem prawdę i złem dobro” – oto tylko niektóre określenia na 
światowy spisek mistyków – gnozimachów usiłujących zapanować 
nad światem. Tak przynajmniej rozpoznawał rzeczywistość sam 
Wroński. Swoją wiedzę o Absolucie ujął on w formy matematycznego 

2   Cyt. za: Z. Kuderowicz, Gnozimachia! Ostrzeżenie Hoene Wrońskiego, [w:] Gnoza 
polityczna, red. J. Skoczyński, Kraków 1988, s. 12.

3   J. Ujejski, O cenę absolutu: rzecz o Hoene–Wrońskim, Warszawa 1925, s. 67.
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i rozumowego poznania z pominięciem jakiejkolwiek empirycznej 
weryfikacji czy stosownych procedur falsyfikacji. Wiedza absolutna 
była bowiem w opinii Wrońskiego czymś więcej niż nauką, ale także 
czymś innym niż mistyczna wiara pozbawiona racjonalnej obróbki. 
Była to raczej wiedzo-wiara o charakterze soteriologicznym, dostęp-
na tylko nielicznym. Gnozimachom przeciwstawiał on podobnych 
do siebie ludzi wyższych, z którymi zamierzał stworzyć Unię Me-
sjanistyczną – stowarzyszenie rozumnych celów i czystych zasad. 
W rzeczywistości powołał Wroński Unię Antynomijną, „mającą kie-
rować dalszym, już niekonfliktowym, lecz harmonijnym postępem 
ludzkości”. U kresu historii miała powstać Unia Absolutna Ludzko-
ści. Do jej ukonstytuowania nigdy jednak nie doszło, gdyż Ludzkość – 
zdaniem Wrońskiego – nie dorosła jeszcze do poznania Absolutnego 
Wzoru samej siebie, który to wzór mesjasz wiedzy absolutnej zabrał 
za sobą ostatecznie do grobu. Rozwinięcie idei Absolutu miało być 
zawarte „w dziele niezrozumiałym dla tych, co nie mają doń klucza” 
a noszącym tytuł Achrematyzm, czyli bez rzeczy.

Dygresja 1
Można rzec, iż Wroński zmonopolizował niejako Absolut, który 

(w przekonaniu piszącego te słowa) niemal tak samo jak pieniądz 
powinien być w ciągłym ruchu i jako bezcenne dobro rynkowe (choć 
byłaby to dla niektórych herezja liberalna) krążyć pomiędzy ludźmi. 
Kiedy mówimy o chciwości, mamy przeważnie na myśli prywatną 
przywarę, która powoduje negatywne gospodarcze i etyczne skut-
ki. Nie lekceważąc moralnych przywar „człowieka ekonomicznego”, 
przykład Wrońskiego wskazuje na metafizyczną odmianę chciwości: 
pokusę „stawania się jako bogowie”. Skutkuje ona na ogół świecką 
soteriologią, dążeniem do epistemicznego, egzystencjalnego, poli-
tycznego i ekonomicznego zbawienia ziemskiego ludzkości. Przed-
stawienie absolutu we wzorze różniczkowym byłoby tutaj niejako 
typem idealnym zarozumiałej tendencji ludzkiego rozumu, chcącej 
całość wiedzy o świecie zamknąć w jednym konstruktywistycznym 
schemacie. Podobnie uczynił w naszych czasach intelektualista 
z Nadrenii, z prastarego miasta Trewiru, przechowującego pamięć 
średniowiecznych millenaryzmów i mesjanizmów. Zdobył on dla 
swojej sprawy nie tylko zamożnego sponsora, kapitalistę i fabry-
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kanta Engelsa, ale i ogromne rzesze wyznawców oczekujących no-
wego wspaniałego świata. Najbardziej znanym tego skutkiem był 
idea likwidacji wolnego rynku i stworzenia centralnej gospodarki 
planowej, zgodnie z którą zlikwidowano cenę rynkową towarów na 
rzecz matematycznego i cybernetycznego jej obliczania. Jeszcze raz 
okazało się, że to raczej z powodów rzekomego posiadaniu abso-
lutnej wiedzy niż z czystej pazerności ekonomicznej ludzie stają się 
postrachem dla innych. Masowy terror, kolektywizacja własności, 
centralne planowanie, indoktrynacja ideologiczna nie były podyk-
towane chciwością materialną, chociaż pieniądze były oczywiście 
do tych celów niezbędne, a gospodarka została wprzęgnięta w służ-
bę świeckiej teleologii. Efektem była niedola szerokich rzesz ludz-
kości, ofiar rządów Armii Gnostycznej. Wyznawcy tzw. ekonomii 
socjalizmu przywłaszczyli sobie, jak wiadomo, niektóre kategorie 
etyki chrześcijańskiej, czyniąc z niej podstawy swojej gnostyckiej 
ideologii. Ich sens często odbiega jednak od pierwotnego. Typowym 
tego przykładem jest np. kategoria ceny sprawiedliwej. W klasycz-
nym ujęciu Tomasza z Akwinu oznaczała ona metafizyczną wartość 
rzeczy tkwiącej w niej tak jak dusza w ciele człowieka. Cena miała 
zatem informować raczej o zaletach i wadach sprzedawanego do-
bra niż odzwierciedlać sumę zapotrzebowania na to dobro. Sprze-
dawca powinien więc swoim niedoskonałym rozumem próbować 
odkryć obiektywną wartość jakiejś rzeczy i ustalić przybliżoną do 
tej wartości cenę. Takie ujmowanie sprawy ceny uniemożliwiało do 
czasów oświecenia szkockiego formowanie się rynku konsumenta 
i wolnej prywatnej gospodarki opartej na idei ceny wymiany. O ile 
jednak w klasycznym ujęciu sprawiedliwość ceny była problemem 
sumienia – sprawą między człowiekiem a Bogiem, gnostyccy socja-
liści zrobili z tego problem publiczny. Umysł Boga został w prak-
tyce społecznej zastąpiony przez kolektywny umysł pracowników 
centralnego urzędu cen. A ponieważ umysł kolektywny jest jeszcze 
bardziej niedoskonały niż indywidualny, problem ustalenia ceny 
sprawiedliwej stał się nadzwyczaj trudny, tym bardziej że w realnym 
świecie interesów każdy za cenę sprawiedliwą uważał tę korzyst-
ną dla samego siebie – konsumenci jak najniższą, producenci jak 
najwyższą. Ostatecznie za cenę sprawiedliwą każdorazowo władza 
polityczna przyjmowała cenę społecznego spokoju i brała rzekomo 
stronę konsumenta. Chcąc poprawić ciężki los konsumenta w socja-
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lizmie, dążyła nieustannie do obniżenia zysków producenta przez 
ustalenie tzw. ceny maksymalnej towarów. Takie działanie było 
w istocie antykonsumenckie, prowadziło do gospodarki niedoboru. 
Producenci czuli się bowiem całkowicie zwolnieni z odpowiedzial-
ności za rezultaty produkcji. Odpowiedzialność tę wzięła na siebie 
władza polityczna, dopłacając do produkcji pieniędzmi wyciąga-
nymi z portfela konsumentów. A niezadowolenie tych ostatnich 
wciąż rosło: zamiast towarów mieli bowiem niższe ceny, zamiast 
wpływu na cele produkcji – wpływ (przez ewentualny nacisk na 
władzę polityczną) na zarządzanie produkcją, a zamiast docho-
dów – pieniądze. W tym kontekście zasadna jest interpretacja re-
wolucji Solidarności jako buntu konsumentów. Dodajmy, buntu 
jeszcze nie zakończonego.

***
A skoro już mowa o pieniądzach, to rychło ukazała się Wrońskiemu 

prawda dodatkowa, mianowicie że zbawienie ludzkości wymaga spo-
rych nakładów finansowych. Tymczasem pomimo odkrycia Absolutu 
żył on nadal w skrajnej nędzy, zdaje się nawet butów nie miał i chodził 
w drewnianych sabotach, więc przysięgę doktorską – choć doktorem 
nie był, gdyż (jak wspomniałem) popadł w konflikt ze światem oficjal-
nej nauki – wypełniał niejako w stopniu absolutnym. Sprawa zbawie-
nia ludzkości byłaby zatem stracona, gdyby nie szczęśliwy przypadek, 
który go zetknął – za pośrednictwem przyjaciela – z bogatym kupcem 
nicejskim Piotrem Arsonem. Tenże zamożny kapitalista, poinfor-
mowany przez przyjaciela o polskim geniuszu w dziedzinie mate-
matyki, postanowił pobierać u niego lekcje, „które szybko stały się 
niezbędnym pokarmem duchowym dla jego prawdziwego życia”4. 
Widząc nędzny stan materialny swojego przyszłego nauczyciela dał 
mu Arson na ubranie 100 franków. W trakcie kolejnych korepety-
cji stwierdził, że postępowanie Wrońskiego jest wobec niego czyste 
i prawe, pozwolił więc sięgać do swojego portfela głębiej, coraz głębiej. 
W krótkim dosyć czasie stałym elementem dwustronnych relacji na-
uczyciel–uczeń było zrywanie lekcji przez Wrońskiego, za czym szły 
żądania coraz większych kwot w zamian za łaskę powrotu mistrza do 

4   Poniższe informacje również pochodzą z przywołanej książki Józefa Ujejskie-
go. Tamże, s. 15.
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coraz bardziej uzależnionego odeń ucznia. W końcu doszło ze stro-
ny Wrońskiego do roszczenia kwoty całkowitego utrzymania, po-
przedzonego groźbami ostatecznego porzucenia ucznia. W panice 
epistemologicznej zobowiązał się wtedy Arson do płacenia 3 tys. 
franków rocznie oraz pokrywania kosztów badań i druku dzieł mi-
strza. Jak pisze Ujejski:

Nadto musiał Wrońskiemu wynająć mały apartament i ume-
blować go według jego życzenia. Wydał na to około 10 ty-
sięcy franków, gdyż Wroński wybierał meble najpiękniejsze, 
jakie można było znaleźć w Paryżu, choć to w sposób rażą-
cy kontrastowało ze skromnością lokalu5.

Arson uznał jednak, że finansowa gra jest warta świeczki po-
znania; sponsorował rozrzutność swojego guru z kompulsywnych 
pobudek – w nadziei dostąpienia Prawdy Absolutnej. A koszty po-
znania wciąż rosły, tym bardziej, że Wroński obiecał Arsonowi rzecz 
niesamowitą, mianowicie odsłonięcie – oczywiście w odpowiednim 
momencie edukacji – Absolutu. Zwodził go jednak, wielokrotnie prze-
kładając termin odsłonięcia, niemniej w roszczeniach finansowych 
nie ustawał. Jednego tylko roku zadłużył Arsona na sumę 100 tys. 
franków, przejął weksle jego domu towarowego oraz obligacje – 17, 
każdy na sumę 4 tys. franków, na nieruchomości w Nicei. Strate-
gia marketingowa Wrońskiego była dosyć prosta. Swój święty ro-
zum achrematyczny wyceniał na coraz większe kwoty, a gdy uczeń 
przestawał „dług święty” spłacać, szantażował go moralnie, zażądał 
nawet separacji z rodziną i wspólnego zamieszkania celem całkowi-
tego oddania się sprawie Absolutu. Anegdota głosi, że w zamian za 
posłuszeństwo Wroński zapraszał czasami Arsona do restauracji na 
obiady – zawsze do restauracji najdroższych. Widząc to wszystko, Ar-
son tak się w pewnym momencie przestraszył, że chcąc zabezpieczyć 
nietykalność przynajmniej niektórych swoich dóbr ziemskich w Ni-
cei wyjął wszystko, co jeszcze miał w banku (około 35 tys. franków), 
wręczył je Wrońskiemu, a za to zażądał zwrotu obligacji na tenże 
majątek. Wroński sumę przyjął, ale obligacji nie oddał i na dodatek 
Arsona przeklął. Ten zaś przerażony tym faktem napisał do niego 
błagalny list przepraszający następującej treści:

5   Tamże, s. 77.
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Jest dla mnie niemożliwością przypuszczać w tobie jaką-
kolwiek intencję inna poza intencją ustanowienia prawdy. 
A ponieważ uznałeś, że dla jej realizacji na ziemi powi-
nienem ci poddać moja wolę, przeto po raz ostatni czynię 
w stosunku do ciebie użytek z mego rozumu, oferując ci 
moja osobę, abyś nią rozporządzał jako narzędziem… Roz-
kazuj! Będę posłuszny6.

Wydał następnie około 2000 tys. franków na przyrządy astrono-
miczne, na książki, na wystawne meble, na utrzymanie autora i jego 
rodziny, na kosztowne podróże itd. Jak widać Arson był w pewnym 
momencie całkowicie uzależniony od jednoosobowej firmy mesjań-
skiej i nadal łożył na utrzymanie Wrońskiego, tudzież jego żony 
(także zresztą niegdyś jego uczennicy, córce zubożałego markiza, 
Wiktorii Henryki Sarrazin de Montferrier). Pisał o tym tak:

żeby dać wyobrażenie o szaleństwie jego [Wrońskiego] wy-
datków powiem tylko, że pieczęć, którą nosi na sobie ostat-
nie jego dzieło, wykonane przez pierwszych paryskich 
rzemieślników, kosztowała 600 fr., a kiedy zgubił pierścień, 
który mu dał cesarz rosyjski (bo pisał o dotacje Wroński 
do władz rosyjskich, do Papieża, do Napoleona), zastąpił 
go nowym, który kosztował 1000 fr. Wreszcie kazał zrobić 
swój portret w miniaturze jednemu z pierwszorzędnych 
artystów stolicy (widnieje on na książce Apodyktyka me-
sjaniczna), za który musiałem zapłacić natychmiast 30 lu-
idorów)7.

Cierpienie oczekującego profitów poznawczych Arsona wciąż 
rosło, a gdy Wroński uznał go za całkowicie niegodnego poznania 
Absolutu, doszło do szczytu. Arson zaczął miewać koszmary, któ-
re plastycznie tak opisywał: „ujrzałem się otoczony w tym świecie 
i w drugim i na wieczność przez furie piekła; a na domiar okrop-
ności były uzbrojone w Absolut, albo raczej Absolut sam przybrał 
ich postać. Czyż mam ci to powiedzieć? Mój drogi mistrzu – ty sam 

6   Tamże, s. 88.
7   Tamże, s. 58. 
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byłeś na ich czele pod postacią Szatana uzbrojonego, żeby pomścić na 
mnie me występki, które popełniłem”8.

Dygresja 2
Wyobrażamy sobie teraz lepiej sny około 40 tys. osób z Małopolski, 

ze Śląska i z Wielkopolski w 1993 roku oszukanych na ponad 34 mln zło-
tych, którym piramida ustawiona przez Tomasza Wróblewskiego obie-
cywała gigantyczne zyski na produkcji suszu mlecznego, który miał się 
cudownie przekształcać w „absolutne” kosmetyki w Szwajcarii. Nie le-
piej spali zwodzeni terminem pozyskaniem swojego „absolutu” chciwi 
zysków klienci firmy Amber Gold. Dzięki podobnemu instrumentowi 
chciwości naciągał ludzi oszust wszechczasów Bernard Madoff, złapany 
pod koniec zeszłego roku finansista z nowojorskiej Wall Street. Straty, 
jakie ponieśli inwestorzy w wyniku działalności jego funduszu, liczone 
są w dziesiątkach miliardów dolarów. Jak widać każdy śni swój Absolut 
na miarę własnej, prywatnej, chciwej homo mensury.

***
List ten Wroński uznał najpierw za dowód, iż Arson znajduje się 

pod wpływem gnozimachów, potem ulitował się nagle nad swoim 
uczniem, aczkolwiek nie za darmo. Zażądał „całego domu z podwó-
rzem, remizami, stajniami, ogrodem i umeblował ten dom kosztem 
przeszło 20 tys. franków. W zamian za to wyznaczył nową datę odsło-
nięcia Absolutu, co też uczynił w dniu 9 października 1814 roku. Od-
słanianie jednak w którymś momencie przerwał, stwierdził bowiem 
nagle, że woli zabrać do grobu tajemnicę Absolutu niż powierzyć ją 
człowiekowi tak mało godnemu jak Arson”9. Przeważyła zdaje się 
u Wrońskiego chciwość posiadania Absolutu na wyłączność, chociaż 
przed sądem tłumaczył przerwanie seansu nędznymi zdolnościami per-
cepcyjnymi ucznia. Po tym wydarzeniu Arson, wspomagany przez 
zrozpaczoną rodzinę, postanowił sprawę nagłośnić i wytoczył Wroń-
skiemu proces o Absolut. 24 października 1817 roku rozplakatował 
obwieszczenie publiczne, w którym oskarżył Józefa Marię Hoene-

-Wrońskiego o niedotrzymanie warunków umowy wtajemniczenia 

8   Tamże, s. 78. 
9   Tamże, s. 96.
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go w istotę Absolutu. Proces ten Wroński wygrał, albowiem sąd przy-
chylił się do opinii, że wina była jednak po stronie nędznych zdolności 
słabo pojętnego ucznia. Tym bardziej, że Wroński postawił w sądzie 
Arsonowi podstępne pytanie następującej treści: „czy ta częściowa 
wiedza, której ci już udzieliłem, była mimo to warta żądanej sumy, 
odpowiedz: tak czy nie”. Oświadczył zarazem, że w razie uzyskania 
notarialnie potwierdzonej odpowiedzi przeczącej zwróci posiadane 
weksle. 5 lutego 1818 roku Arson chyba gwoli ambicji i pychy własnej 
odpowiedział „tak” pogrążając się oczywiście w oczach sądu, który 
zobowiązał go do wypłacenia Wrońskiemu należnej sumy. Charakte-
rystyczny jest poprzedzający ten sądowy finał list grożący – szanta-
żujący, napisany przez Wrońskiego:

Chcesz zatem absolutnie wszystko zburzyć: straszliwy to 
zamiar […] hańba, którą okrywasz ludzkość wkłada na 
mnie straszliwy obowiązek, odkupienia tej zbrodni, grze-
biąc w grobie wieczności, w nicości prawdy wzniosłe, które 
miały odrodzić ziemię. Oby ta wielka ofiara zdołała obmyć 
ziemię z tej plamy utrapienia, którą tak głęboko na niej wy-
cisnąłeś […] Jest niewątpliwie rzeczą zbyteczną dowodzić ci 
czystości ofiary z miłości własnej. Znasz moją duszę dość na 
to, ażebyś nawet przy najbardziej niepojętej przewrotności 
nie mógł jej przypisać fałszu […] Wszystkie twoje wysiłki, 
żeby się wykręcić sprawiedliwości są próżne. Wiesz równie 
dobrze, że posiadam środki, żeby twoje niedołężne pisma 
zgnieść […] Prawa i tytuły mojej wierzytelności są nieza-
przeczalne przed Bogiem i przed ludźmi. […] publikując 
twój list z 8 sierpnia 1814 r. (poniedziałek o piątej wieczo-
rem) w którym czynisz wyznanie twoich występków, okry-
ję cię infamią i zbrodnicze usiłowania twoje sparaliżuję […] 
Jeżeli do 9 listopada nie otrzymam od ciebie odpowiedzi, 
zawierającej gwarancję zupełną, wiesz co mi wówczas po-
zostanie czynić. Frazesy byłyby tu bezcelowe. Ograniczę się 
więc tylko do przypomnienia twojej straszliwej odpowie-
dzialności i wiecznego przekleństwa, które jest zawieszone 
nad twoją głową […]10.

10   Tamże, s. 97.
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List ten, będący moralnym szantażem, oddaje chorobliwą ambicję 
autora, popartą przekonaniem, iż wyzwolił się z wszelkich rygorów 
moralności na rzecz rozumu achremarycznego, a ekonomiczny wy-
zysk ucznia traktował jako należną mu daninę. Sam siebie uznawał 
Wroński za kogoś wyższego nawet od Napoleona, któremu notabene 
też przyznawał prawo do działania poza dobrem i złem; obu przy-
sługiwało prawo do posługiwania się niewyczerpanym środkami. 
Wybranym przez Opatrzność nie może być wszak stawiany zarzut 
używania swej ziemskiej potęgi, mogą oni wszelkie cele ekonomicz-
ne unieważniać w imię metapolityki absolutnej.

Dygresja 3
Być może nieświadomie stosował Wroński strategię pekatystycz-

ną. Strategia ta przyjmuje – przeciwnie niż św. Augustyn – że zło 
jest substancjalne, ale – odmiennie niż manichejczycy – że jest 
wyczerpywane i skończone, co zakłada istnienie obiektywnej por-
cji „zła”, która musi się wyczerpać, zanim przyjdzie „dobro”. Nurt 
ten usprawiedliwia grzechy jako działania służące zużywania się 
zapasów zła. A więc jeżeli w porządku dziejowym przewidziane 
są mord i zdrada, matactwo i oszustwo, wtedy ten, kto ich doko-
nuje, bierze na siebie ciężar koniecznej winy, stając się opacznym 
herosem moralności. Może to być Judasz, bez którego przesądzony 
w oczach Boga proces zbawienia nie nastąpi. Może to być rewolu-
cjonista i terrorysta, dążący do królestwa Bożego na ziemi, które 
bez koniecznego terroru nie nastąpi, bo rewolucja to kara Boża za 
zbrodnie i kłamstwa, likwidująca wszelki grzech. Wszyscy oni biorą 
na siebie ciężar koniecznej winy wybawienia od wszelkich wojen 

– wojny eschatologicznej. Proces ten łączy się z podłością i zniepra-
wieniem, ale jest to cena, jaką płacimy za dobry efekt. W tym sensie 
bez Maksymiliana Robespierre’a nie byłoby demokracji oraz praw 
człowieka i obywatela, bez Adolfa Hitlera nie byłoby państwa Izra-
el: oni mieli odwagę wziąć na swoje sumienie porcję koniecznego 
zła. Do zadań eschatologicznego żołnierza nie należy występowa-
nie w roli sędziego swojego dowódcy. Niech to uczyni historia albo 
Bóg w niebiosach. Jeżeli proces ten łączy się ze znieprawieniem, 
jest to cena, jaką płacimy za dobry efekt. Wobec zadań eschatolo-
gicznego objawiciela absolutnej prawdy nie można, nie wypada, 
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występować w roli sędziego. Może to uczynić tylko historia albo 
Bóg w niebiosach.

***
Wroński zmarł w Paryżu 9 sierpnia 1853 roku, pozostawiając 

w nędzy żonę i przybraną córkę. Co stało się z pozyskanymi pieniędz-
mi? Nie do końca wiadomo. Umierając, miał wyszeptać słowa: „Boże 
Wszechmogący, miałem jeszcze tyle do powiedzenia!”. (Złośliwi twier-
dzą, że mówił aż za dużo i właściwie ciągle to samo). Na jego na-
grobku w Neuilly wyryty został napis: „Akt poszukiwania Prawdy 
świadczy o możności jej znalezienia” („L’acte de chercher la Vérité 
accuse le pouvoir de la trouver”).

Poeta Leonard Sowiński tak sprawę cała spuentował:

Tak skończył umysł pychą zatruty,
Co przez pół wieku myślą tytana
Rwał się ku niebu, do skał przykuty…
I praca mędrca światu nieznana;
A kto śladami jego się rzuci
I obietnicom mistrza da wiarę,
Wkrótce spostrzeże, iż goni marę,
I zawiedziony złorzecząc, wróci11.
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Barbara Koc-Kozłowiec

Konsumpcja wartości niematerialnej  
w Internecie – informacje przekazywane 
przez internautów w sieci

W Słowniku języka polskiego pod hasłem „chciwość” czytamy, że jest 
to pragnienie, pożądanie czegoś, zachłanność1. Człowiek może być 
chciwy czegoś (np. wrażeń, zemsty) lub chciwy na coś (np. na pie-
niądze, sławę). Chciwość jest jednym z siedmiu grzechów głównych, 
czyli jedną z siedmiu głównych (w sensie: najpowszechniejszych) wad 
człowieka2. Zaliczamy do nich: próżność, chciwość, nieumiarkowa-
nie w jedzeniu i piciu, nieczystość, zazdrość, lenistwo i gniew. „Cztery 
pierwsze z nich polegają na nieuporządkowanym dążeniu do dobra, 
trzy pozostałe – na nieumiejętności znoszenia zła, które towarzyszy 
realizacji dobra”3. Nieuporządkowane dążenie do dobra – chciwość – 
polega na przywiązywaniu się ludzi do dóbr materialnych, które 
implikuje wrogość i obcość osób względem siebie. Eskalacja chciwo-
ści prowadzi do skąpstwa.

W czasach współczesnych chciwość ma postać nadmiernego kon-
sumpcjonizmu dóbr materialnych i niematerialnych (szeroko pojętej 
informacji). Narzędziem do przenoszenia informacji w czasie i prze-
strzeni oraz komunikacji stał się Internet, czyli sieć sieci.

1   Chciwość, [w:] Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1993, 
s. 253. 

2   A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1998, s. 193. 
3   Tamże, s. 197. 
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Z technicznego punktu widzenia współczesny świat istnieje tylko 
i wyłącznie dzięki sieciom – i to nie tylko komputerowym, ale także 
telewizji kablowej oraz sieciom telefonicznym4. Całe życie człowieka 
opiera się na codziennym przekazywaniu ogromnej ilości informacji. 
Krążą one w sieci, są przetwarzane, analizowane i na ich podstawie 
podejmowane są decyzje. Szacuje się, że współczesny człowiek przez 
około dziesięć godzin dziennie korzysta z mediów: ogląda telewizję, 
słucha radia, czyta gazetę, surfuje w Internecie. Młodzi ludzie spędzają 
coraz więcej czasu w sieci, komunikują się z innymi poprzez pocztę 
e-mail, przeglądają strony WWW, korzystają z wyszukiwarek, ściągają 
filmy, piszą blogi, mikroblogi na Twitterze, czatują i starają się nicze-
go nie przegapić na portalach społecznościowych. Generują tym sa-
mym niezliczone ilości informacji o sobie samych w sposób bardziej 
lub mniej świadomy. Informacje te są zapisywane i „magazynowane” 
w Internecie i stają się postawą do tworzenia profili użytkowników 
sieci i ich baz danych. Dane o użytkowniku to „paliwo” Internetu 
i nowa waluta dla firm marketingowych w cyfrowym świecie. Najcen-
niejszym i najbardziej obecnie poszukiwanym produktem stają się 
tzw. leady5. Są to dane pozwalające nie tylko na dokładne określenie 
profilu klienta, ale dodatkowo uzupełnione o informację, że wyka-
zał on już wstępne zainteresowanie produktem czy usługą. Cena za 
dane o kliencie wynosi od 1 do 100 złotych6. Pod koniec zeszłego 
roku Acxiom zawarł w USA umowę o współpracy z Facebookiem, 
której efektem będą jeszcze dokładniej profilowane bazy danych kon-
sumentów, powiększone dodatkowo o dane ich bliskich i znajomych. 
Obok legalnego obrotu istnieje i rośnie czarny rynek danych. Media 
donosiły o nielegalnym handlu bazami wykradanymi (często wyno-
szonymi przez nieuczciwych pracowników) choćby z firm ubezpie-
czeniowych czy telefonii komórkowej.

Osoby dorosłe oraz dzieci rozmawiają w cyberprzestrzeni na 
trzech poziomach: fatycznym, instrumentalnym oraz afektywnym. 
Z tym interaktywnym charakterem aktywności w sieci wiąże się 
większe prawdopodobieństwo trafienia w niej na niewłaściwych ludzi 

4   Por. A. Osypisk, Etyka publikacji stron WWW, [w:] Oblicza Internetu. Architektura 
komunikacyjna Sieci, red. A. Sokołowski, Elbląg 2007, s. 121–125.

5   A. Błaszczak, A ile warta jest twoja głowa? Łowcy danych osobowych nigdy nie śpią, 
„Bloomberg Businessweek” 2013 nr 32–33 (57–58), s. 65. 

6   Tamże, s. 63. 
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(z im większą liczbą osób mam kontakt, tym bardziej rośnie statystycz-
ne prawdopodobieństwo, że mogę spotkać nieprzyjazną, złą osobę). 
Internauci bywają narażeni na agresję w formie obmawiania, składa-
nia im niechcianych propozycji itp. Zdarza się też, że informacje prze-
kazywane w sieci wpływają na życie osoby, które te dane dostarczyła. 
Przychodzi tu na myśl przypadek 14–letniej Malali Yousafazi, która 
na swym blogu krytykowała wprowadzony przez talibów zakaz na-
uczania dziewcząt w jej miejscu zamieszkania7. Nieznani sprawcy 
strzelali do niej, kiedy wracała ze szkoły. Wpisy w internetowym 
pamiętniku dziewczynki były przyczyną zachowania agresywnego 
w realnym świecie.

Komunikacja w relacji interpersonalnej
Komunikacja interpersonalna to sytuacja, w której dwie lub wię-

cej osób wymienia ze sobą informacje przy pomocy językowych i nie-
językowych środków komunikowania.

Porozumiewanie się z innymi zaspokaja funkcje fizjologiczne 
(wpływa na stan zdrowia człowieka), tożsamościowe (tworzenie i uzu-
pełnianie wiedzy o sobie), społeczne (zaspokajanie potrzeb przynależ-
ności i doświadczania uczuć od innych) i praktyczne (informowanie 
o potrzebach, oczekiwaniach)8.

Z komunikacją interpersonalną związane są takie problemy jak: 
kierunkowość przekazywania informacji w aktach komunikacyjnych, 
rola sprzężenia zwrotnego, wpływ tożsamości uczestników interakcji 
oraz umiejscowienie znaczenia przekazu. Na podstawie wymienio-
nych kryteriów komunikacja interpersonalna może być rozpatrywa-
na jako akcja, interakcja lub transakcja9.

Komunikacja jako akcja jest to proces linearny, jednokierunkowy, 
zachodzący od nadawcy do odbiorcy. Opisywana jest też jako teo-
ria zastrzyku. Model komunikacji jako akcji odzwierciedla potocz-
ne rozumienie komunikacji jako działania, które podejmuje jedynie 

7   Por. O. Tohid, Wyrok za blog, „Forum” 2012 nr 42, s. 8–9.
8   Por. R. Adler, I. Rosenfeld, Relacje interpersonalne: proces porozumiewania się, tłum. 

G. Skoczylas, Poznań 2006, s. 35–39.
9   Por. J. Stewart, Komunikacja interpersonalna, [w:] Mosty zamiast murów, red. J. Ste-

wart, tłum. z ang. J. Doktór i in., Warszawa 2000, s. 35–58.
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nadawca. To on przygotowuje i przesyła przekaz. Rola odbiorcy jest 
w tym modelu drugorzędna.

Komunikacja rozumiana jako interakcja to proces przebiega-
jący dwukierunkowo (od nadawcy do odbiorcy) z wykorzystaniem 
sprzężenia zwrotnego. Ograniczeniem tego modelu jest sprowadze-
nie poszczególnych aktów komunikacyjnych do schematu wymiany 
bodźców i reakcji. W rzeczywistych warunkach komunikacyjnych 
trudno jest wskazać, które bodźce (słowa) wywołują określone reak-
cje. Strumień informacji przekazywanych podczas porozumiewania 
się zawiera ogromną ilość danych i wydaje się prawie niemożliwe 
wydzielenie pojedynczych bodźców i reakcji.

Komunikacja jako transakcja jest przedstawiana w formie mode-
lu koncentrycznego. Statusy nadawcy i odbiorcy są w tym modelu 
równe, a cały proces ma charakter dynamiczny. Znaczenie przeka-
zu tworzy się w wyniku negocjacji między uczestnikami interakcji. 
Znajdują się oni w określonym kontekście, który także w pewnym 
stopniu definiuje znaczenie.

Komunikacja w relacji interpersonalnej może zachodzić na trzech 
poziomach10. Poziom fatyczny to swobodna rozmowa na mało istotne 
tematy, np. o pogodzie, modzie. Jest to bezpieczne, wolne od emocji 
komunikowanie się. Poziom instrumentalny to taki, na którym roz-
mówcy przekazują sobie informacje lub instrukcje. Porozumiewanie 
się na tym poziomie ma na celu wywołanie określonego zachowania 
rozmówcy. Na poziomie afektywnym rozmówcy ujawniają swoje po-
glądy, emocje, postawy. Są zaangażowani w rozmowę. Ujawniają się 
tutaj bardziej osobiste cechy interlokutorów.

W komunikowaniu się kobiet i mężczyzn dają się zauważyć znacz-
ne różnice11. I tak kobiety rozgadują się w otoczeniu innych kobiet, 
a milkną i stają się konwersacyjnie podporządkowane, gdy w sytuacji 
komunikacyjnej pojawiają się mężczyźni12. Tę zależność można wytłu-
maczyć prawidłowościami procesu socjalizacji. To mężczyźni – już od 
najmłodszych lat – są prowokowani, inspirowani i wspierani w rozmo-
wach. Od kobiet wymaga się przestrzegania licznych norm grzeczno-

10   Por. A. Słysz, B. Arcimowicz, Przyjaciele w Internecie, Gdańsk 2009, s. 144–145.
11   Por. B. Kaczmarek, Rodzaje kodów komunikacyjnych, [w:] Komunikowanie się we 

współczesnym świecie, red. B. Kaczmarek, K. Markiewicz, Lublin 2003, s. 11–27.
12   Por. T. Rzepa, Psychologia komunikowania się dla menadżerów, Warszawa 2006, s. 26.
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ściowych, związanych z uczuciowością i troskliwością o samopoczucie 
innych oraz z odpowiedzialnością za tworzenie życzliwej i ciepłej at-
mosfery w każdej sytuacji komunikacyjnej.

W języku kobiet występują zdrobnienia, które tworzą klimat bli-
skości i uprzejmości, wyrażenia asekuracyjne i kwalifikujące (które 
tworzą klimat poszanowania cudzej prywatności), pytania (pełnią 
funkcję podtrzymywania konwersacji) i komplementy (zaspokajają 
potrzebę akceptacji społecznej). Natomiast w języku mężczyzn obec-
ne są polecenia, dyrektywy i wulgaryzmy. Bezpośrednio wyrażane 
polecenia i dyrektywy podkreślają społeczną pozycję mężczyzny jako 
osoby dominującej, zdolnej do kontroli i tworzenia norm13. Mężczyźni 
częściej posługują się wulgaryzmami. Stają się mniej wulgarni w to-
warzystwie kobiet. Kobiety natomiast posługują się wulgaryzmami 
w towarzystwie innych kobiet.

Komunikowanie się za pośrednictwem sieci
W przestrzeni cybernetycznej czas i przestrzeń tracą swoją waż-

ność. Chodzi o to, że informacja staje się dostępna w tym samym 
momencie praktycznie na całym świecie14. Temu zjawisku towa-
rzyszy również fragmentacja kontaktów komunikacyjnych. Ludzie 
pochłaniają coraz więcej danych, ale nie mają czasu ich „przetra-
wić”15. Coraz więcej czasu poświęcają także na segregowanie in-
formacji, na pozbywanie się niechcianej korespondencji. Praktyka 
ta dotyczy w pierwszym rzędzie reklam o charakterze gospodar-
czym. Nakłaniają one bowiem do nabywania określonych towarów 
lub usług.

Przestrzeń wirtualna stanowi analogię do trójwymiarowej prze-
strzeni rzeczywistej. Natomiast społeczna przestrzeń Internetu to 
odzwierciedlenie przestrzeni fizycznej, w jakiej od tysięcy lat funk-
cjonuje człowiek. Internet tworzy zatem pewne wymiary rzeczywi-
stości oraz redefiniuje nasz sposób myślenia o przestrzeni i tym, co 

13   Por. E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, 
tłum. A. Bezwińska i in., Poznań 1997, s. 471.

14   Por. W. Gołek, Druga strona medalu Internetu, [w:] Internet i nowe technologie – ku 
społeczeństwu przyszłości, red. R. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s. 419–432.

15   Por. A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006, s. 187–210.
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prawdziwe i realne16. Naturalne staje się porozumiewanie się z osobą 
oddaloną o tysiące kilometrów, nieznanym nam człowiekiem, i to 
w czasie rzeczywistym. O tym, że Internet stara się być przestrzenią 
rzeczywistą, może wskazywać język wraz z takimi określeniami jak: 
internauci wchodzą, rozglądają się, wysyłają listy. W Internecie są tak-
że pokoje rozmów, kafejki, w których użytkownik sieci odwiedza po-
szczególne pomieszczenia i spotyka innych ludzi. Strona internetowa 
ma przywoływać na myśl kartkę papieru. Natomiast witryny WWW 
to odwzorowanie witryn sklepowych. Przeglądarka internetowa jest 
zaś analogią do okna, przez które oglądamy świat w rzeczywistości 
fizycznej17. Surfowanie po Internecie stanowi paralelę do ślizgania się 
po powierzchni wody i także ma wskazywać na istnienie przestrzeni.

Internet daje poczucie przynależności do wspólnoty, oferuje by-
cie w sieci i aktywnego w niej funkcjonowania. Przykładowo portal 
społecznościowy Facebook ma 350 mln użytkowników18. Po Chinach 
i Indiach Facebook jest trzecią społecznością świata. Adresy mailowe, 
własne strony WWW czy blogi stały się obecnie warunkiem koniecz-
nym – w percepcji wielu internautów – do budowania wizerunku 
i kontaktu z innymi. Te interakcje internetowe rządzą się swoimi pra-
wami. Cechy internetowej komunikacji opartej o aprzestrzenność, 
asynchroniczność, cielesność, astygmatyczność oraz anonimowość 
wprowadzają kontakty międzyludzkie w nowe obszary, w których 
trudno stosować klasyczne teorie wypracowane na gruncie nauk spo-
łecznych. Relacje społeczne w Internecie mają i będą miały charak-
ter zapośredniczony, oderwany od kontekstu lokalnego i bardziej 
bezosobowy. W cyberprzestrzeni liczy się bowiem sam kontakt, moż-
liwość rozmowy i znaczenie drugorzędne zdaje się mieć to, z kim roz-
mowa się toczy19.

W rozmowach internetowych treści komunikatów są najczęściej 
błahe. Tematyka jest bardzo szeroka, ale rozmowy są płytkie, a wyra-

16   Por. M. Szpunar, Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w In-
ternecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne, [w:] Oblicza Internetu. Architektura 
komunikacyjna Sieci, dz. cyt., s. 95–111. 

17   Por. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, 
Warszawa 2004, s. 39–45.

18   Por. F. Schirrmacher, Stan odmóżdżenia, „Forum”2010 nr 7, s. 18–21.
19   Por. E. Hargittai, Survey measures of web-oriental digital literacy, „Social Science 

Computer Review” 23 (2005) nr 3, s. 371–379.
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żone spostrzeżenia uproszczone20. Rozmówcy nie odnoszą się do sze-
rokiego kontekstu omawianego zjawiska, ulegają emocjom i dyskusja 
kończy się wyzwiskami. Dla takich form komunikacyjnych charak-
terystyczne są występowanie neologizmów, skrótowość i zastępo-
wanie liter cyframi. Związane jest to z pośpiechem w prowadzeniu 
rozmowy. W przypadku dużych czatów towarzyskich dominuje bez-
ładne rzucanie haseł, pytań, bardziej lub mniej wybrednych ofert21. 
Ponadto fora internetowe są często terenem publicznej ekshibicjoni-
stycznej ekspresji prywatności dla niektórych użytkowników sieci. 
W wypowiedziach tego typu widoczne jest pomieszanie sfery pry-
watnej z publiczną i ujawnianie, kto stoi za danym pseudonimem. 
Wydaje się, że tak charakterystyczna dla wypowiedzi internetowych 
polifonia jest podstawową przyczyną formułowania uproszczonych 
komunikatów22.

Komunikacja w sieci opisywana jest także jako powolna erozja kul-
tury słowa i wypieranie jej przez kulturę obrazu. Na poziomie podsta-
wowym oznacza to stosowanie skrótów i emotikonów. Użytkownik 
przetwarza wtedy informacje jako obrazy narracyjne. Sprowadza-
nie przekazu do operowania wyłącznie obrazem jest nadużyciem. 
Budowanie obrazu poprzez słowa ma ogromne znaczenie w komu-
nikacji, ponieważ kulturę intelektualną stanowi system rozwiniętych 
pojęć abstrakcyjnych23.

Współcześni użytkownicy sieci mają od sześciu do stu lat. W za-
chodnim kręgu kulturowym sieć symbolizuje sidła, coś, co chwyta 
w pułapkę psychologiczną albo moralną24. Dlatego też u dorosłych 
użytkowników Internetu pojawia się lęk na myśl o dziecku czy na-
stolatku „złapanym” w sieć Internetu. Czas spędzony przed mo-
nitorem komputera skutkuje społeczną izolacją i pozbawia dzieci 
możliwości rozwoju społecznego i fizycznego. Swobodny dostęp 

20   Por. P. Wallace, Psychologia Internetu,  Poznań 2005, s. 19–20.
21   Por. T. Zasępa, R. Chmura, Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Czę-

stochowa 2001, s. 34–37.
22   Por. M. Juza, Elitarne i masowe formy komunikacyjne wykorzystania Internetu, [w:] 

Re:Internet –społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, red. Ł. Jonak, P. Ma-
zurek, Warszawa 2006, s. 70–71.

23   Por. M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006, 
s. 204. 

24   Por. Sieć, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 187.
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do Internetu i jego anonimowość narażają też dzieci na kontakt 
z przemocą, pornografią, nienawiścią, wykorzystaniem i znęca-
niem się25.

Przeprowadzona w 2003 roku analiza wskazała następujące proble-
my, z jakimi spotykają się użytkownicy Internetu. Można je podzielić 
na jedenaście kategorii26. Są to: nadużywanie Internetu, pornografia, 
niewierność, nadużycia i wykorzystywanie seksualne, problemy 
związane z graniem, hazardem i odgrywaniem ról, nękanie, izolacja 
(unikanie kontaktów społecznych), oszustwa, kradzież, nadużycia finan-
sowe, nieudane związki online.

Ponadto istnieją jeszcze zagrożenia, jakie dzieci mogą stanowić 
dla innych. Dzieci mogą przekazywać numery i hasła kart kredytowych 
rodziców, zakupić rzeczy, za które będą zmuszeni zapłacić ich opie-
kunowie, popełniać przestępstwa komputerowe. Oczywiście zawsze 
istnieje ryzyko zagrożenia ze strony hakerów.

Internet, jako środowisko społeczne, nie jest tylko zewnętrznym 
otoczeniem, które wpływa na młodych użytkowników sieci. Róż-
norodne funkcje komunikacyjne umożliwiają dzieciom i młodzieży 
współtworzenie swoich własnych środowisk czy własnych wirtual-
nych światów27. Tego rodzaju aktywność implikuje rozwój twórczości, 
zaangażowania, uczestnictwa i umiejętności posługiwania się zesta-
wem narzędzi kulturowych, czyli rozwój cech szczególnie pożąda-
nych społecznie.

Parry Aftab zaproponował zasady bezpiecznego korzystania z In-
ternetu28. Wskazuje w nich na niepodawanie własnego nazwiska, 
adresu, numeru telefonu, szkoły ani nazwiska, adresu, numerów 
telefonu rodziców. Ponadto sugeruje zgłaszanie przez dzieci, z kim 
nawiązują kontakt w sieci, jakie otrzymują propozycje od niezna-
jomych itd.

25   Por. C. K. Varrnhagen, Children and Internet, [w:] Psychology and the Internet: intra-
personal, interpersonal and transpersonal implications, red. J. J. Gackenbach, San Diego 2007, 
s. 31–43.

26   Por. M. Sokołowski, Oblicza Internetu, Elbląg 2007, s. 169–172.
27   Por. P. Greenfield, Children, adolescents and the Internet. A new field of in-

quiry in developmental psychology, „Developmental Psychology” 42 (2006) no. 3, 
s. 418–428.

28   Por. P. Aftab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, przeł. B. Ni-
cewicz, Warszawa 2003, s. 316.
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Konsumpcja danych w Internecie
Konsumpcja, czyli gromadzenie danych w sieci, związane jest 

z technologią informacyjną. Internet bazuje bowiem na wynalazku 
przekazu telefonicznego i dziedziczy tę jego cechę, której nie mają 
ani radio, ani telewizja, a mianowicie interaktywność. Mamy tu do 
czynienia z nowymi jakościowo metodami rozpowszechniania, prze-
chowywania i przetwarzania informacji. Gdyby chcieć wydrukować 
wszystkie zasoby Internetu (nawet w jednym egzemplarzu), to praw-
dopodobnie nie starczyłoby papieru, nie mówiąc o pomieszczeniach 
na składowanie29. Na jednym krążku CD-ROM można zmieścić około 
10 tys. tradycyjnych książek. W przyszłości mają powstać CD-ROM-y 
o pojemności 650 mln megabajtów. Jak wyliczono na Uniwersytecie 
Berkeley w 2002 roku, na wszystkich znanych nośnikach pamięci, 
w formie drukowanej i elektronicznej, zapisano pięć eksabajtów no-
wych informacji30. Ta niewyobrażalna liczba odpowiada wszystkim 
słowom wypowiedzianym kiedykolwiek przez człowieka.

Każde wejście, każda czynność wykonana przez użytkownika w sie-
ci jest zapisywana i zapamiętana. Żaden wysłany e-mail, żaden wpis na 
blogu czy portalu społecznościowym nie idzie w niepamięć. Nie zgubi 
się też żaden wpis w wyszukiwarce, żaden tweet czy żaden klik. Nic 
nie znika, to wszystko zasila bazy danych znajdujących się w Internecie. 
Największe wyszukiwarki typu Google czy Yahoo wiedzą o każdym 
użytkowniku więcej, niż mu się wydaje. To nie tylko narzędzia wyszu-
kiwania, lecz także narzędzia władzy, które decydują obecnie o istnieniu 
ludzi, rzeczy czy myśli. Z perspektywy Internetu człowiek to pewna 
statystyczna liczba danych, która umożliwia wyciąganie wniosków nie 
tylko co do jego dotychczasowych, ale także przyszłych zachowań. Im 
lepiej zna nas komputer, tym lepsze są rezultaty wyszukiwania.

Uleganie nowoczesnym technologiom i poddawanie się im jest 
uzależnione od woli i własnych decyzji użytkownika. Ludzie sami po-
stanawiają umieszczać swoje zdjęcia w Internecie, dzielić się z innymi 
swoimi zainteresowaniami czy antypatiami, burzyć ściany własnej sfe-
ry intymnej. Przyjęcie takiej postawy oznacza zgodę na ryzyko, że inny 

29   Por. K. Trzęsicki, O potrzebie etyki informatycznej, [w:] Oblicza Internetu, red. 
M. Sokołowski, Elbląg 2007, s. 13–26.

30   Por. K. Wegner, To się w głowie nie mieści, „Forum” 2010 nr 7, s. 20–22.
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użytkownik sieci wykorzysta te dane przeciwko autorowi prezentacji, 
np. podszywając się pod jego tożsamość, nękając go czy stosując inną 
formę działań agresywnych. W ujęciu szerszym dane zgromadzone 
w sieci mogą być wykorzystywane przez różne służby państwowe 
w celu inwigilacji użytkowników. Społeczeństwo sieciowe stanie się 
społeczeństwem kontrolowanym, przewidywalnym i sterowanym.

Gromadzenie i archiwizowanie danych w Internecie powoduje też, 
że można znaleźć tu wszystkie informacje dotyczące wybranej osoby. 
Taki świat to rzeczywistość pozbawiona prywatności, dlatego też wie-
lu specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technologii opowiada się 
za utrzymaniem powszechnej anonimowości jako mechanizmu chro-
niącego naszą prywatność. Z drugiej strony społeczności „zainfekowa-
ne” anonimowością albo upadają, albo też zastępują ten mechanizm 
pseudoanonimowością, jak na przykład serwis aukcyjny eBay, w któ-
rym za wymyślonym nickiem (pseudonimem) użytkownika kryje się 
jego łatwa do ustalenia tożsamość31. Pogląd, że opcja ukrycia danych 
powinna być dostępna i że anonimowość stanowi antidotum przeciw-
ko nowoczesnym technologiom wydaje się nieuzasadniony. Prywat-
ność opiera się na zaufaniu, a ono wymaga niezmiennej tożsamości, 
choćby w postaci pseudoanonimowości.

Na dzień dzisiejszy trudno jest jeszcze przewidzieć skutki wy-
nalazku technologii informatycznej. Możliwy jest zarówno dalszy 
rozwój, jak i regres. Zależy to od ludzi i od tego, czy wynalazek – In-
ternet – będzie wykorzystany w celach godziwych, czy też nie. Każ-
dy czyn ma określonych sprawców i oni są za niego odpowiedzialni, 
każdy w zakresie, w jakim przyczynił się do jego dokonania. Dzieła 
informatyków mogą „żyć własnym życiem”32, system może zacząć 
podejmować działania, których nikt z jego twórców mimo dobrej 
woli i kompetencji nie był w stanie przewidzieć. Im potężniejszym 
narzędziem ktoś dysponuje, tym bardziej powinien być odpowie-
dzialny za to, co czyni. Internet jest właśnie takim narzędziem.

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku powszechne stało 
się zainteresowanie etyką informacyjną. Nie jest ona jednak pojmo-

31   Por. K. Kelly, Większa anonimowość jest dla nas dobra, [w:] Niebezpieczne idee we 
współczesnej nauce, red. J. Brockman, przeł. A. Nowak, Sopot–Warszawa 2008, s. 88–89.

32   J. Ober, Etyka w rozwoju informatyki, [w:] Zagrożenia etyczne wynikające z rozwoju 
informatyki, „Nauka” 1999 nr 1, s. 152–158.
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wana jako jakaś nowa etyka. Ukazuje – w świetle stałych i niezmien-
nych zasad etycznych – moralne aspekty pracy informatyka oraz 
wykorzystanie technologii informatycznej.

Już dziś można powiedzieć, że skonstruowanie komputera i stwo-
rzenie Internetu wyznaczyło nową epokę i to na większą skalę, niż 
wynalezienie druku przez Gutenberga. Według Jamesa Moora poten-
cjalne zastosowania technologii komputerowej wydają się nieskoń-
czone. Istniejące ograniczenia komputerów wynikają w znacznej 
mierze z ograniczeń kreatywności człowieka33.

Metoda badań
Przedmiotem przeprowadzonych badań jest relacja użytkownik In-

ternetu–Internet.
Celem przeprowadzonych badań była ocena wiedzy na temat in-

formacji przekazywanych w sieci przez osoby badane, czyli tego, co 
„mogę” i czego „nie powinienem” przekazywać w komunikowaniu 
się na portalach społecznościowych w Internecie.

Problem badawczy główny jest następujący: jaka jest świadomość 
osób badanych na temat informacji przekazywanych w sieci na por-
talach społecznościowych? Jest to pytanie o rozwagę w podawaniu tre-
ści informacji w sieci.

W celu uzyskania odpowiedzi na tak postawione pytanie, sformu-
łowane zostały problemy badawcze szczegółowe:

P1: Czy jesteś uczestnikiem (netterem) portali społecznościowych 
w Internecie?

P2: Jaki jest twój czas dziennego pobytu na portalach społeczno-
ściowych?

P3: Czy na portalach społecznościowych podajesz prawdziwe in-
formacje o sobie?

P4: Jakie informacje „może” podać nastolatek na potalach społecz-
nościowych?

P5: Jakich informacji „nie powinien” podawać nastolatek na por-
talach społecznościowych?

33   Por. J. H. Moor, What is computer ethics?, [w:] Computers and ethics, red. T. W. By-
num, Oxford 1985, s. 266–275.
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W świecie realnym człowiek funkcjonuje w tak zwanych kręgach za-
ufania. Pierwszym kręgiem zaufania jest rodzina, kolejnymi są przy-
jaciele, koleżanki i koledzy, następnie znajomi i obcy. Porozumiewając 
się z innymi dokonujemy wyboru, z kim i o czym będziemy rozma-
wiać: z kim porozmawiam o sprawach rodzinnych, o swoich osiągnię-
ciach, wyglądzie, o trudnościach, obawach i lękach czy upodobaniach. 
W świecie wirtualnym kręgi zaufania nie są tak wyraźnie zazna-
czone. Internauta opowiada o sobie osobom obcym, znanym jedynie 
z sieci. Podobnie dzieje się, gdy wyrzucamy z siebie informacje w po-
ciągu do po raz pierwszy widzianych osób. Tyle tylko, że w Internecie 
wszystko, co napisaliśmy, pozostaje zapisane.

W przeprowadzonych badaniach zastosowano metodę sondażu 
diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety i opracowanym 
kwestionariuszem ankiety. Pytania dotyczące tego, co „może” i cze-
go „nie powinien” podawać użytkownik w sieci opracowane zostały 
w oparciu o instrukcję dla uczestników „Co mogę ujawnić w profilu” 
autorstwa Anny Słysz i Beaty Arcimowicz34.

Badania przeprowadzone zostały w czerwcu 2012 roku w Lubli-
nie na grupie studentów i osób pracujących zawodowo (53 osoby). 

Analiza i interpretacja wyników
Poniżej przedstawiono zestawienia liczbowe odpowiedzi wskaza-

nych przez osoby badane.
Tabela 1. Dzienny czas pobytu na portalach społecznościowych wskazany przez 

osoby badane

Płeć osób 
badanych  0,5 h 1 h 1,5 h 2 h 2,5 h 3 h Razem

[liczba]

Kobiety  18  12  4  5  -  2  41

Mężczyźni  4  2  3  2  -  1  12

Razem
[liczba]  22  14  7  7  -  3  53

34   Por. A. Słysz, B. Arcimowicz, Przyjaciele w Internecie, Gdańsk 2009, s. 143.
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Badane kobiety wskazały, że przebywają na portalach społeczno-
ściowych od pół godziny (18 osób) do godziny. Mężczyźni określili 
czas dziennej aktywności na portalach w przedziale od pół godziny 
do półtorej godziny (tabela 1.). Wskazany czas pobytu na portalach 
jest krótszy, niż wskazują dane statystyczne. Można to wyjaśnić fak-
tem, że osoby badane pracują i studiują, stąd mają mniej czasu na po-
byt w Internecie.

Informacje podawane na portalach społecznościowych na swój te-
mat są w większości prawdziwe – wskazało tak 21 kobiet i 6 mężczyzn 
(tabela 2.). Część badanych (12 osób) zaznaczyła, że tylko czasami po-
dają prawdziwe informacje na swój temat. Może to wskazywać, że 
autoprezentacja na portalach przez osoby badane jest zamierzona 
i świadoma – dotyczy to prawdziwych informacji.

Tabela 2. Podawanie prawdziwych informacji o sobie przez osoby badane na 
portalach społecznościowych

Płeć osób 
badanych

Podaję 
prawdziwe 
informacje 
o sobie
[liczba]

Nie podaję 
prawdziwych 
informacji 
o sobie
[liczba]

Czasami poda-
ję prawdziwe 
informacje 
o sobie
[liczba]

Razem
[liczba]

Kobiety  21  9  11  41

Mężczyźni  6  5  1  12

Razem
[liczba]  27  14  12  53

W odpowiedzi na pytanie: jakie informacje nastolatek „może” po-
dawać na portalach społecznościowych (tabela 3.) kobiety zaznaczyły, 
że mogą to być: hobby, ulubiona potrawa, ulubiony film, ulubiony 
kolor, ulubione miejsce, ulubiony piosenkarz, ulubiony przedmiot 
w szkole. Wskazały również, że młody człowiek może podać imię, 
wiek, znak zodiaku i pseudonim. Najliczniejsze odpowiedzi dotyczy-
ły rzeczy emocjonalnie bliskich; może to wskazywać na to, że kobiety 
w relacjach interpersonalnych starają się budować relacje w oparciu 
o uczucia. Związane jest to z emocjonalnym podejściem kobiet do 
porozumiewania się. Mężczyźni na to samo pytanie odpowiedzieli, 
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że nastolatek może podać pseudonim – najwięcej zaznaczonych od-
powiedzi – a w następnej kolejności sugerowane było podawanie 
ulubionych rzeczy (przedmiot, film, potrawa, kolor – tabela 4.). Na 
podstawie tych odpowiedzi można zaobserwować pragmatyczny 
aspekt w porozumiewaniu się.

Tabela 3. Odpowiedzi badanych kobiet: co może, a czego nie powinien poda-
wać nastolatek na portalach społecznościowych

Lp.
Rodzaj informacji 
podawanej na portalach 
społecznościowych

Może ujawnić 
tę informację
[liczba]

Nie powinien 
ujawniać 
tej informacji
[liczba]

1. Imię  34  9

2. Nazwisko  18  25

3. Pseudonim/Nick  39  2

4. Wiek  38  2

5. Data urodzenia  26  15

6. Znak zodiaku  37  3

7. Miejsce zamieszkania – 
miejscowość  16  26

8. Miejsce zamieszkania – 
dokładny adres  -  38

9. Numer telefonu  6  33

10. Adres e-mail  20  21

11. Imiona rodziców  10  32

12. Hobby  40  2

13. Ulubiona potrawa  38  3

14. Ulubiony kolor  39  2

15. Ulubione miejsce  38  5
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Lp.
Rodzaj informacji 
podawanej na portalach 
społecznościowych

Może ujawnić 
tę informację
[liczba]

Nie powinien 
ujawniać 
tej informacji
[liczba]

16. Ulubiony film 38  3

17. Ulubiony piosenkarz 
lub piosenkarka 40  2

18. Ulubiony nauczyciel 29  12

19. Ulubiony przedmiot w szkole 39  1

20. Numer buta 36  -

21. Marka samochodu 
należącego do rodziców 17  28

22. Miejsce pracy rodziców 4  38

23. Zawód rodziców 18  25

W kwestii, czego nie powinien podawać młody internauta na 
portalach społecznościowych, zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
byli zgodni co do niepodawania: danych osobowych (nazwisko, do-
kładny adres zamieszkania, data urodzenia), adresu e-mail, miejsca 
pracy rodziców. Wskazuje to na roztropność osób badanych. Mając 
doświadczenie w korzystaniu z Internetu, wiedzą, że osoby na por-
talach społecznościowych należą do kręgu obcych, czyli w relacjach 
interpersonalnych obowiązuje tutaj zasada ograniczonego zaufania.

Tabela 4. Odpowiedzi badanych mężczyzn: co może, a czego nie powinien poda-
wać nastolatek na portalach społecznościowych

Lp.
Rodzaj informacji 
podawanej na portalach 
społecznościowych

 Może ujawnić 
tę informację
[liczba]

Nie powinien 
ujawniać 
tej informacji
[liczba]

1. Imię  5  5

2. Nazwisko  3  8

3. Pseudonim/Nick  11  -
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Lp.
Rodzaj informacji 
podawanej na portalach 
społecznościowych

 Może ujawnić 
tę informację
[liczba]

Nie powinien 
ujawniać 
tej informacji
[liczba]

4. Wiek  9  1

5. Data urodzenia  2  8

6. Znak zodiaku  7  4

7. Miejsce zamieszkania – 
miejscowość  1  10

8. Miejsce zamieszkania – 
dokładny adres  -  11

9. Numer telefonu  -  11

10. Adres e-mail  5  4

11. Imiona rodziców  1  9

12. Hobby  10  -

13. Ulubiona potrawa  10  -

14. Ulubiony kolor  10  -

15. Ulubione miejsce  7  3

16. Ulubiony film  9  -

17. Ulubiony piosenkarz
lub piosenkarka  10  -

18. Ulubiony nauczyciel  8  2

19. Ulubiony przedmiot w szkole  10  -

20. Numer buta  9  1

21. Marka samochodu 
należącego do rodziców  4  8

22. Miejsce pracy rodziców  -  10

23. Zawód rodziców  1  9
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Podsumowanie
Internet to współczesna przestrzeń nawiązywania kontaktów z in-

nymi użytkownikami. W sieci dochodzi do spotkań osób z całego 
świata, z odrębnych kultur, różnych wyznań, w różnym wieku, ludzi 
dobrych i złych, a co najważniejsze – ludzi, którzy mogą pozostać ano-
nimowi. Partnerzy interakcji często znani są sobie jedynie z pseu-
donimów (nicków), które podają, i nie można mieć pewności co do 
tego, kim są. Komputer nie zdradzi informacji o tym, kto go używa. 
O użytkowniku wiemy tyle, ile o sam chce nam powiedzieć w sposób 
mniej czy bardziej świadomy. Przy czym należy pamiętać, że ano-
nimowość w Internecie to tyle samo, co korzystanie z przybranej 
tożsamości pod wymyślonym imieniem lub nickiem.

Sieć sieci daje nieograniczone możliwości autoprezentacyjne 
użytkownikom. Autoprezentacja jest pewną formą wywiera wpły-
wu społecznego poprzez kontrolowanie informacji o sobie. W świe-
cie wirtualnym, kontaktując się z innymi osobami, nie wiemy, z kim 
mamy do czynienia. Osoby dorosłe mogą czuć się bezpieczniej, gdyż 
ujawniają tylko część informacji na swój temat. W przypadku, gdy 
z Internetu korzystają dzieci czy młodzież w okresie adolescencji, 
powyższa sytuacja może stanowić zagrożenie. Oni bowiem nie za-
wsze zdają sobie sprawę z tego, z kim rozmawiają w sieci i jakie 
dane osobowe i fakty z życia rodzinnego mogą prezentować. Infor-
macje te mogą zostać wykorzystane przeciwko nim w świecie wir-
tualnym (znieważanie, nękanie, zastraszanie, bycie uwodzonym)
i realnym.

Archiwizowanie danych w Internecie pozwala na sprawowanie 
kontroli nad internautami (ujęcie ogólne) przez różne organy władzy 
formalnej i nieformalnej, jak również wykorzystanie tych danych przez 
innych użytkowników sieci (ujęcie szczególne).

Należy pamiętać, że to, co znajduje się w sieci, zależy od jej 
użytkowników. Internet jest przestrzenią, w której ludzie spoty-
kają się, zamieszczają swoje materiały (zdjęcia z wakacji, swoje 
profile, odezwy do internautów). Internet nie jest też technologią 

„wpychaną” człowiekowi na siłę. Jest to rzeczywistość, którą albo 
przyjmujemy taką, jaka jest, albo całkowicie odrzucamy. Zawartość 
Internetu zależy od jego użytkowników i od osób nim zarządza-
jących. Globalna sieć nie jest zła sama w sobie, jak i nie jest jedno-
znacznie dobra.
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Anna Marek-Bieniasz

Etyka środowiskowa  
a problem konsumpcjonizmu  
w dobie kryzysu ekologicznego

Etyka środowiskowa ukonstytuowała się w drugiej połowie ubie-
głego wieku. Powstała ona w sytuacji pogłębiającego się globalnego 
i mającego antropologiczny charakter kryzysu ekologicznego, uzna-
wanego współcześnie za jedno z najważniejszych zagrożeń cywi-
lizacyjnych. Dyscyplinę tę ujmowano od początku jej rozwoju jako 
refleksję ukazującą i kształtującą właściwą postawę człowieka wo-
bec świata przyrody, w tym przede wszystkim postawę szacunku do 
życia w każdej jego postaci – ludzkiej i pozaludzkiej. Tak też ety-
kę środowiskową opisywała m.in. Maria Gumińska w tekście Ety-
ka ekologiczna – etyką życia, którego jeden z rozdziałów poświęcony 
został obowiązkom człowieka wobec innych ludzi, kolejny zaś jego 
powinnościom względem pozaludzkich istot żywych1. W jej ujęciu 
podstawą etyki ekologicznej jest bowiem stwierdzenie, że istoty mają 
prawo do życia, zaś „działania ludzkie są słuszne, gdy nie zagrażają 
życiu, a także integracji, stabilizacji i pięknu biosystemów, a nawet je 
kształtują i rozwijają”2. Zasady etyki ekologicznej według Gumińskiej 
przeciwstawiają się cywilizacji konsumpcyjnej, czyniącej człowieka 
niewolnikiem sprzętów i przedmiotów lub bezwolnym narzędziem 

1   M. Gumińska, Etyka ekologiczna – etyką życia, [w:] Ochrona środowiska człowieka. 
Humanistyczne widzenie świata, red. A. Delorme, Kraków 1984, s. 35–42.

2   Tamże, s. 41.
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w eksploatowaniu przyrody. Winien je respektować każdy człowiek 
„[…] na miarę swej obecności w świecie – przede wszystkim przez 
ukształtowanie swej postawy, nie aby jeszcze więcej mieć, ale aby 
bardziej być”3.

Człowiek kierujący się zasadami etyki ekologicznej winien, jak 
sądzi autorka, charakteryzować się umiłowaniem przyrody, odpo-
wiedzialnością i bezinteresownością, co wymaga przebudowy spo-
sobu myślenia, w tym odrzucenia wiary w nieograniczony rozwój 
i pogoni za maksymalnym zyskiem. Jednocześnie Gumińska słusznie 
wskazywała – u zarania tej dyscypliny w Polsce – na konieczność jej 
dalszego teoretycznego rozwoju, mającego przyczynić się, a nawet 
stać się swego rodzaju podwaliną procesu kształtowania moralności 
ekologicznej, niezbędnej dla opanowania sytuacji kryzysu ekologicz-
nego, a w dalszym rzędzie – uniknięcia katastrofy grożącej zarówno 
przyrodzie, jak i samemu człowiekowi. Także aktualnie reprezentanci 
etyki środowiskowej, w myśl definicji Anity Ganowicz-Bączyk:

stawiają sobie za cel wpływanie na motywacje, kształto-
wanie postaw i zachowań ludzkich względem środowiska, 
aby z jednej strony chronić przyrodę przed ludzką agresją 
i działaniami destrukcyjnymi, z drugiej zaś chronić same-
go człowieka przed negatywnymi i szkodliwymi skutkami 
działań już popełnionych4.

W ramach etyki środowiskowej uznaje się m.in., że:
a) dobro przyrody jest nierozerwalnie związane z dobrem same-

go człowieka;
b) przyroda i poszczególne jej elementy posiadają wartość, bez 

względu na to, czy według człowieka są one użyteczne dla niego, czy 
też nie;

c) człowiek pełni w przyrodzie szczególną rolę, a mianowicie jest 
za nią odpowiedzialny.

Trzeba także zauważyć, że etyka środowiskowa odnosi się do no-
wych problemów, którymi wcześniej się nie zajmowano i których nie-
gdyś, przynajmniej w sensie globalnym, nie trzeba było rozwiązywać. 
Wśród nich znajduje się m.in. kwestia nadmiernego konsumpcjo-

3   Tamże.
4  A. Ganowicz-Bączyk, Spór o etykę środowiskową, Kraków 2009, s. 45.
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nizmu współczesnych społeczeństw. Pomiędzy konsumpcją a stanem 
środowiska naturalnego istnieje bowiem ścisły związek, który rozpa-
trywać można m.in.:

1. ze względu na fakt ograniczoności zasobów środowiska natu-
ralnego, z których w sposób nadmierny korzysta dziś ludzkość;

2. ze względu na skutki uboczne nadmiernej konsumpcji (np. w po-
staci odpadów, efektu cieplarnianego, utraty gatunków biologicznych 
i innych).

Przyczyny nadmiernego konsumpcjonizmu
Przyczyny nadmiernego konsumpcjonizmu są różnorodne. Między 

innymi, jak wskazuje Kajetan Młynarski, skłaniają do niego współcze-
śnie tzw. superbodźce – niewystępujące in natura, wywołujące reakcje 
o dużym (nieraz ekstremalnym) nasileniu. Są to fałszywe obietnice. 
Człowiek jest zdolny do wytwarzania superbodźców na własny uży-
tek. W związku z ich wytwarzaniem jest on jednak wielorako zagro-
żony:

• moralnie (pokusy);
• egzystencjalnie i/albo fizycznie (utratą swojego życia);
• ekologicznie (zniszczeniem środowiska);
• ewolucyjnie (wyginięciem)5.
Najsilniejszymi superbodźcami według Młynarskiego nie są rzeczy, 

lecz konstrukcje intelektualne, obrazy o wielkiej atrakcyjności i o cha-
rakterze obietnic. Superbodźce np. w postaci reklamy skłaniają do 
wysokiej konsumpcji. „Pokartezjański” człowiek, skupiony na kon-
struktach aktywności intelektualnej, wyobcowuje się ze środowiska 
przyrodniczego, tworząc sztuczne środowisko swojego życia – antro-
posferę. Jednocześnie w celu zaspokojenia swoich potrzeb korzysta 
z zasobów środowiska naturalnego, które, nadmiernie eksploatowane 
na różne sposoby, ubożeje.

Na skutek tego procesu następuje więc jednocześnie „wychodze-
nie” – alienacja ze środowiska przyrodniczego i jego „zdeptywanie” – 
degradacja przyrody. Przejawia się to m.in.:

• brakiem szacunku do życia w jego pozaludzkich formach;

5   K. Młynarski, Konsumpcja a jakość życia, [w:] Ekologia a transformacje cywilizacyj-
ne na przełomie wieków, red. S. Zięba, Z. Wróblewski, Lublin 2000, s. 100.
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• niegospodarnością w korzystaniu z zasobów przyrodniczych;
• nieliczeniem się z faktem wartościowości przyrody;
• bezrefleksyjną eksploatacją przyrody;
• stawianiem się przez człowieka w pozycji bezwzględnego eks-

ploratora przyrody.
Niewłaściwe postępowanie wobec przyrody staje się przyczyną po-

głębiania się kryzysu ekologicznego i degradacji istoty ludzkiej zależ-
nej od przyrody (m.in. ludzkiego zdrowia, wrażliwości estetycznej 
i etycznej i in.).

Z kolei Grzegorz Francuz wskazuje, iż u źródeł nadmiernego kon-
sumpcjonizmu stoi hołdowanie potrzebom sztucznym. Autor wyróż-
nia przy tym istnienie potrzeb prawdziwych (naturalnych) i potrzeb 
sztucznych6. Jest to, jak się zdaje, najczęściej przyjmowane przez ety-
ków ekologicznych rozróżnienie, ułatwiające wskazywanie tego, 
co w ludzkim postępowaniu względem przyrody jest właściwe, a co 
przyczynia się już do jej degradacji. Potrzeby prawdziwe człowiek 
ma prawo zaspokajać, natomiast potrzeby sztuczne należy ograniczyć 
albo wyeliminować. Innego rodzaju podział ludzkich potrzeb w pra-
cy Konsumpcja a rozwój człowieka stosuje Jan Szczepański, dzieląc je na:

• potrzeby rzeczywiste;
• potrzeby otoczkowe;
• potrzeby pozorne7.
Zaspokajanie potrzeb rzeczywistych jest konieczne ze względu na 

podtrzymanie życia, możliwość funkcjonowania w środowisku i roz-
wój człowieka. Potrzeby otoczkowe i pozorne są nieustannie mnożone 
w ludzkich zbiorowościach. Na nich bazuje też społeczeństwo kon-
sumpcyjne, a ich nadmierne zaspokajanie prowadzić musi do degra-
dacji środowiska przyrodniczego.

Problem osobowości konsumpcyjnej
Wskazane wyżej zależności badane były już u schyłku lat osiem-

dziesiątych przez naukowców z Zespołu Studiów nad Przyszłością 
GAMMA z Montrealu. Na podstawie diagnozy, iż współczesne 
społeczeństwo jest społeczeństwem marnotrawnym, opracowano al-

6   Por. G. Francuz, O nową integrację wychowania, Kraków 1999, s. 143.
7   Por. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka, Warszawa 1981, s. 68–75.
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ternatywne modele społeczeństwa konserwującego, którego najważ-
niejszym celem byłaby oszczędność (conservation). Ta proekologiczna 
zbiorowość zaspokajałaby innego rodzaju potrzeby niż kreowane we 
współczesnym społeczeństwie, nastawionym na coraz większą kon-
sumpcję dóbr materialnych. W wyniku namysłu nad możliwością 
stworzenia społeczeństwa konserwującego przedstawiono jego trzy 
możliwe modele:

1. model oparty na umocnieniu postaw oszczędności, umiarko-
wanego życia bez radykalnych przemian systemów wartości (hasło 
przewodnie: „produkować więcej, zużywać mniej”);

2. społeczeństwo zerowego wzrostu potrzeb, przemysłu, zużycia 
energii („produkować tyle samo, zużywać mniej”); ten typ społeczeń-
stwa można nazwać społeczeństwem umiaru, wymaga ono zmiany 
systemu wartości dominującego współcześnie;

3. najbardziej radykalna wersja społeczeństwa konserwacyjnego, 
która wymaga przyjęcia całkowicie nowej filozofii i nowego modelu 
człowieka; ideą przewodnią tego społeczeństwa jest zasada: „produ-
kować mniej, zużywać mniej i produkować co innego”8.

Współczesny model rozwoju cywilizacyjnego, sprowadzający się 
do nieustannej ekspansji, wzrostu ekonomicznego i wzrastającego 
zużycia zasobów planety, jest dalece dyskusyjny. Prowadzi do wy-
kształcenia się osobowości konsumpcyjnej, której kierunki i perspek-
tywy „rozwoju” wyznaczają m.in. reklamy lansujące model szczęścia 
opartego na nabywaniu i używaniu coraz nowocześniejszych wytwo-
rów techniki oraz innych dóbr materialnych. Sztuczne potrzeby są 
nieustannie wytwarzane. Jednocześnie stwarza się warunki do ich 
możliwie szerokiego zaspokajania. Tymczasem rodzaj i sposób za-
spokajania potrzeb przez większość społeczeństwa ma wpływ na 
kierunki rozwoju cywilizacyjnego, w tym przemysłowego, a także 
na rozwój kultury, która staje się tzw. kulturą masową, opisywaną 
i diagnozowaną m.in. przez Umberto Eco9.

Nadmierna konsumpcja prowadzi nie tylko do zniszczeń środo-
wiska naturalnego, ale i degradacji samego człowieka, który staje się 

8   Zob. K. Valaskakis, P. S. Sindell, J. G. Smith, I. Fitzpatrick-Martin, Propozycje dla 
przyszłości, Warszawa 1988.

9   Zob. R. Konik, Eco-logia kultury masowej. Przewodnik po kulturze popularnej w opar-
ciu o estetykę Umberta Eco, Wrocław 2003.
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swego rodzaju „monstrum zużywania” (i posiadania). Osobowość 
człowieka zmienia się, a wraz z nią jego światopogląd, który przekształ-
cić się może w krytykowany przez etyków środowiskowych homo-
centryzm, w ramach którego liczy się tylko dobro człowieka10. Jak 
zauważa Antoni Kępiński:

W każdej ideologii społecznej, a było ich w ciągu dziejów nie-
mało, istnieje awersja do tego, co z nią jest niezgodne, przede 
wszystkim do tych, którzy nie są jej wyznawcami. […] We-
wnętrzna walka między różnymi możliwościami aktywno-
ści, którą w ocenie wewnętrznej odczuwa się często jak walkę 
dobrego ze złem, zostaje przeniesiona na zewnątrz. Akcep-
tując gotową formę aktywności, redukuje się własną niepew-
ność, wahanie między alternatywnymi możliwościami, jest 
się dobrym, póki postępuje się zgodnie z tą formą. Złem staje 
się to, co jest na zewnątrz i z tą formą się nie zgadza11.

W diagnozie Kępińskiego uderza możliwość „odczłowieczenia” za 
sprawą przyjęcia powszechnie przyjmowanych wzorców i zrzuce-
nia z siebie odpowiedzialności za dokonywane wybory i działania. 
W społeczeństwie konsumpcyjnym jednostka przyjmuje obowiązu-
jące wzory konsumpcji. Wynika to z ewolucyjnie ukształtowanych 
cech. Człowiek według Kępińskiego w znacznie większym stopniu niż 
zwierzęta, ze względu na rozwój układu sygnalizacyjnego, zwłasz-
cza języka, korzysta z gotowych struktur czynnościowych. Takich 
form zachowania człowiek uczy się od otoczenia społecznego. W ten 
sposób „Tworzy się wewnętrzny układ kontrolujący zachowanie jed-
nostki, odczuwany przez nią jako „zwierciadło społeczne” („co inni 
o mnie pomyślą”)”12.

Nadmierna konsumpcja oparta jest na niewłaściwym kształcie 
relacji człowiek–środowisko przyrodnicze, którą etycy środowiskowi 
usiłują na nowo ukształtować, m.in. dla dobra samego człowieka. Spo-
łeczeństwa nią dotknięte cechuje m.in. brak adekwatnej świadomości 
ekologicznej. Potrzeba jej wykształcenia, m.in. na drodze edukacji eko-

10   Zob. Z. Piątek, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyro-
dzie, Kraków 1998, s. 11.

11   A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1994, s. 40.
12   Tamże.
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logicznej, jest aktualnie jedną z najbardziej palących kwestii. Istnieje 
uzasadniona obawa, że kolejne ludzkie pokolenia będą żyły w znacz-
nie bardziej zdegradowanym środowisku przyrodniczym i będą miały 
w związku z tym znacznie gorszą jakość życia niż obecne, które także 
doświadczają globalnego kryzysu ekologicznego i jego skutków. Nad-
mierny konsumpcjonizm jako nowa antyekologiczna i antyludzka 
ideologia społeczna dotyka całych społeczeństw zachodniego kręgu 
cywilizacyjnego. Leży on w zakresie zarówno odpowiedzialności in-
dywidualnej poszczególnych członków tych społeczeństw, jak i ludz-
kiej odpowiedzialności zbiorowej13. Aktualne zdaje się więc wskazanie 
wspominanej we wstępie teoretyczki etyki środowiskowej Marii Gu-
mińskiej, iż niewątpliwie największym ciężarem odpowiedzialności za 
przyrodę i związany z jej stanem los przyszłych ludzkich pokoleń:

obarczone są władze, a także dyrektorzy zakładów przemy-
słowych, pracownicy nauki, eksperci, którzy mają obowią-
zek respektowania podstawowych indywidualnych praw 
człowieka do życia w zdrowym, nieskażonym środowisku14.

Jak zauważa Stanisław Zięba:

Odpowiedzialność społeczna za środowisko bazuje na związ-
ku przyczynowo-skutkowym. Nasze działania dokonują się 
w środowisku i społeczeństwo w nich uczestniczy, na nim 
więc spoczywa odpowiedzialność. Ponoszenie odpowie-
dzialności jest stanem faktycznym i nakłada się na tego, kto 
spełnia określony czyn […] Gatunek ludzki jest odpowie-
dzialny za przyrodę, ale praktycznie kto może pociągnąć ten 
gatunek do odpowiedzialności? Co będzie, gdy dana społecz-
ność nie podejmie tej odpowiedzialności? Praktyczna reali-
zacja odpowiedzialności danej grupy społecznej lub gatunku 
ludzkiego w stosunku do przyrody jest bardzo złożonym 
procesem i trudnym do egzekwowania (odpowiedzialność 
ciążącą na indywidualnym sprawcy łatwiej wyegzekwować15.

13   Zob. A. Jedynak, Odpowiedzialność w globalnej wiosce, Warszawa 2008, s. 123.
14   M. Gumińska, Etyka ekologiczna, dz. cyt., s. 41.
15   S. Zięba, Bezpieczeństwo ekologiczne jako istotny czynnik przemian w Polsce, [w:] 

Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków, red. S. Zięba, Z. Wróblewski, 
Lublin 2000, s. 55.
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Potrzeba budowania świadomości ekologicznej
W związku z zarysowaną wyżej sytuacją potrzebna jest taka filozo-

fia, która uzmysłowi człowiekowi jego naturalne miejsce w świecie 
i łańcuchu życia oraz zaproponuje aksjologię, która, odwołując się do 
określonego systemu wartości, odpowiada na pytanie, jak powinien za-
chowywać się wobec swego społecznego i przyrodniczego otoczenia 
i dlaczego właśnie tak powinien postępować16. Zadanie to wypełnia 
etyka środowiskowa, a także towarzysząca jej rozwojowi, a stanowią-
ca szerszą refleksję na temat przyrody i relacji człowieka z przyro-
dą ekofilozofia17. Jeden z jej twórców Henryk Skolimowski wskazuje 
dziewięć tez nowej filozofii, w ramach której neguje się m.in. współ-
czesny konsumpcjonizm:

1. Filozofia nie umarła.
2. Filozofia jest niezbędna dla zrozumienia obecnych problemów 

i dla ich rozwiązania.
3. Technicy, ekonomiści i globaliści zmienili świat bezmyślnie 

w ciągu ostatniego stulecia. Rzecz w tym, aby ten świat głębiej zrozu-
mieć. Nie rozumiemy, jeśli systematycznie niszczymy.

4. Świat jest Sanktuarium, a nie maszyną. Człowiek jest istotą du-
chową, a nie tylko trybikiem zegara.

5. Umysł jest kreatywnym geniuszem, a nie mechanistyczną piłą.
6. Spełnienie człowieka to samorealizacja duchowa, a nie bezmyśl-

na i plugawa konsumpcja. Nadmierny konsumpcjonizm patologizuje 
umysł.

7. Ignorancja i mądrość są sobie przeciwne. Ignorancja zaciemnia 
świadomość i prowadzi do ruiny. Mądrość rozjaśnia i pogłębia oraz 
prowadzi do rozwiązania wszystkich problemów.

8. Tyrania rozumu pogrążonego w ignorancji i nieświadomości 
jest jednym z głównych źródeł naszych klęsk egzystencjalnych, spo-
łecznych, jak również ekonomicznych. Pozorny dobrobyt ekonomicz-
ny jest źródłem niezliczonych chorób cywilizacyjnych.

16   W. Tyburski, Wprowadzenie, [w:] Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicz-
nym. Technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa?, red. H. Ciążela, W. Dziarnow-
ska, W. Tyburski, Warszawa 2010, s. 24.

17   Zob. W. Tyburski, Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej, „Problemy Ekorozwoju. 
Studia Filozoficzno-Sozologiczne” 1 (2006), s. 9.
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9. Właściwa naprawa musi się rozpocząć od rekonstrukcji umysłu, 
aby stał się rozumem światła. Rozum światła będzie powrotem do 
mądrości. Obecny rozum jest zaćmiony, jest rozumem technologicz-
nej ciemnoty. Tylko poprzez przezwyciężenie rozumu ignorancji, na 
rzecz rozumu światła i mądrości będziemy w stanie wyleczyć obecne 
schorzenia cywilizacyjne. Schorzała cywilizacja wymaga nowej wi-
zji. Tej wizji dostarcza filozofia18.

Sformułowanie nowej filozofii jest według Skolimowskiego czymś 
nieodzownym zarówno dla zrozumienia obecnych problemów, jak 
i dla ich rozwiązania.

Podsumowując, wydaje się, iż rozwój etyki środowiskowej może 
przyczynić się do naprawy sytuacji, w której nadmierny konsump-
cjonizm przyczynia się do pogłębiania kryzysu ekologicznego – 
ubożenia planety, utraty gatunków biologicznych, drastycznych 
zmian klimatycznych i innych jego konsekwencji i przejawów. 
W jej ramach wskazuje się bowiem m.in. zbiór wartości, których 
respektowanie byłoby podstawą umożliwiającą kształtowanie pra-
widłowego stosunku człowieka do otaczającego świata przyrody. 
Refleksja teoretyczna musi być jednak ściśle powiązana z działania-
mi o charakterze praktycznym, gdyż, jak zauważa Włodzimierz Ty-
burski:

[…] budowa określonego systemu wartości i norm winna wią-
zać się z jego przeniknięciem do sfery świadomości społecz-
nej, aby w sposób bezkonfliktowy mogły być kształtowane 
stosunki między człowiekiem i przyrodą19.

Równolegle ze wskazaniem wartości, według których nale-
ży myśleć i żyć, potrzebna jest refleksja dotycząca tego, jakie jest 
usytuowanie człowieka w przyrodzie, jaką rolę winien on w niej 
odgrywać, a jaką odgrywa. Role te jak na razie się nie pokrywa-
ją, a m.in. na skutek nadmiernego konsumpcjonizmu współcze-
snych społeczeństw wciąż dochodzi do degradacji dobra, jakim 
jest przyroda.

18  H. Skolimowski, Refleksje nad teraźniejszością – przesłanie do uczestników konferen-
cji, „Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne” 2 (2006), s. 9.

19   W. Tyburski, Etyka i ekologia, Toruń 1995, s. 42.
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Martina Gogová

Corporate Social Responsibility  
as a means of regulating business

At present when we face the consequences of globalization with de-
velopment of big and international companies, arises the need to regula-
te the impact of business. One way of regulating it is implementing ethics 
into business. Ethics becomes these days more and more important 
within different professions. The concept of Corporate Social Responsi-
bility offers a way of incorporating ethics into the policy of a company. It 
is common that each human seeks to profit as much as it is possible in 
the business he/she is involved in without looking at the negative ef-
fects of her/his decisions and actions. They are doing business to get as 
much profit as they can and they usually do not care about other people, 
employers and environment. However if we want to enable other gene-
rations to live on Earth, it is necessary to bring ethics also to the sphe-
re of business. Companies, organisations do not exist alone but they 
function within particular community, they have certain impact (either 
positive or negative) on people, employers, families, and environment. 
People involved in business should control their decisions and actions 
from the ethical point of view and think forward about their negative 
effects that can emerge towards stakeholders and try to avoid them.

Corporate Social Responsibility  
as a means of regulating business

In the paper I focus on the importance of implementation of 
ethics into the economical sphere. I find the concept of corporate social 
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responsibility (CSR) to be a useful and appropriate means of incorpo-
rating ethics into business. The methodological basis on which I try to 
build up my argumentation for the concept of CSR presents the concept 
of ethics of social consequences which seems to be adequate. We do not 
want business people to stop making money and profit; however we 
want them to eliminate the negative effects of their decisions that are 
being made every day and present a great impact on all stakeholders 
including environment. Today’s society can be characterised by term 
greediness and this feature is even more apparent in the economical 
sphere. In my opinion it is human that any person wants to own a lot 
of property and have everything he/she wishes for. But problematic is 
that people often wish for these without looking at the negative effects 
of their decisions and actions. Consequently, people have been losing 
real values and ultimately we have been systematically destroying the 
thing that deserves our greatest attention and protection and care - our 
earth. After all we diminish the chance for other, future generations to 
live on earth just because of our greediness.

Why is it important to implement ethics  
into business?

As I have already mentioned, any society is being affected every-
day by the impact of decisions that are being made by corporations. 
These decisions and actions influence lives of people living in certain 
community, the society as such, animals and environment as well. If 
we want to preserve our planet for other generations the economical 
sphere should think about making profit ethically in a way of protec-
ting the freedom and lives of other stakeholders. In my opinion ethics 
should be essential when it comes to economy and business as such 
because business people find themselves very often stuck in ethical 
dilemmas that are becoming an everyday issue. Mostly without any 
ethical knowledge they are unable to solve such problems and it is 
the reason why they better choose the simpler way or more profitable 
way but without considering the impact of their decisions.

One of the reasons why to implement ethics according to Crane 
and Matten is that “Business ethics can help to improve ethical deci-
sion – making by providing managers with the appropriate knowledge 
and tools that allow them to correctly identify, diagnose, analyse, and 
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provide solutions to the ethical problems and dilemmas they are con-
fronted with1.

People involved in business very often face the problems that are 
not only economical, but since business exists within certain environ-
ment, also community and therefore has particular impact on them. 
The dilemmas that businessmen can face are more often of the ethical 
character. In such dilemmas a businessperson has to choose and decide 
and at the same time has to think about negative or positive side/direct 
effects of his/her decision. Sometimes such decisions can cause minor 
profit but the damage it could bring would be much smaller. In such 
situations it is very beneficial if the businessman has undergone some 
ethical education that could at least help him/her in such a difficult situ-
ation to choose “the best”. “There does seem to be a growing consensus 
regarding the importance of business ethics, whether by students, by 
academic, by governments, by consumers, or of course by businesses”2. 
However in Slovakia the implementation of ethics into the education of 
future business people is pretty poor. Comparing to the western coun-
tries of the Europe and United States we can notice that the attention 
dedicated to the topic of business ethics education at economic depart-
ments is much more significant in those countries than in Slovakia.

Another supporting tool for implementing CSR in business is pre-
sented by organisations. Nevertheless, there are still some organisations 
in Slovakia that support companies in being ethical and implementing 
corporate social responsibility within their business policy. These 
organisations usually arrange competitions for companies where cor-
porations whether they are big, middle-size or small prove that their 
business is ethical on particular examples, e.g. they help communities 
with building nurseries, introducing environment friendly technologies, 
students with their projects etc. However, not many companies like to 
participate in such competitions since they do not see much profit from 
participating. Mostly wealthy companies take part in such contests.

In literature, there are different opinions concerning the implemen-
tation of CSR or ethics as such into business. As Durkheim writes, 
according to socialist theory (like classical economic theory) econom-
ic life is equipped to organize itself and to function in an orderly way 

1   D. Crante, D. Matten, Business ethics: a European perspective, New York 2004, s. 13.
2   Zob. tamże.
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and in harmony, without any moral authority intervening3. I do not 
agree with the statement of socialists and so does Durkheim. In my 
opinion the role of ethics and morality that intervenes in any busi-
ness is very essential. Also Durkheim writes that “it is not possible 
for a social function to exist without a moral discipline; Otherwise, 
nothing remains but individual appetites, and since they are by na-
ture boundless and insatiable, if there is nothing to control them they 
will not be able to control themselves”4. I think that it is important 
that ethics, and some basic principles or values of ethics and busi-
ness ethics should be taught to each professional who works in the 
field of economy. A part of the course of business ethics should be 
definitely the concept of corporate social responsibility that brings an 
ethical approach to business and pays attention to all stakeholders. 
These days, in the globalized world where there are already millions 
of corporations, organizations that work with people and have a huge 
impact on society, community, environment etc. it should be an obli-
gation of each company to implement ethics into its business policy 
whether it is a big, middle size or a small company. They all have 
responsibilities towards society and environment.

I share the opinion of Durkheim that economic life by its very 
nature cannot be self-sufficing and that it is a moral task5. There are 
concrete forms of ethical regulators that can be incorporated into the 
policy that the corporations have and these are codes of ethics, the con-
cept of corporate social responsibility or sustainable business. These 
are the outer forms of regulating ethical behaviour in the company.

It is extremely important that economic life should be re-
gulated, should have its moral standards raised, so that the 
conflicts that disturb it have an end, and further, that indi-
viduals should cease to live thus within a moral vacuum 
where the life-blood drains away even from individual mo-
rality; For in this order of social functions there is need for 
professional ethics to be established, there should be rules 
telling each of the workers his rights and his duties […]6.

3   Zob. E. Durkheim, Professional ethics and civic morals, London 1996, s. 10.
4   Zob. tamże, s. 11.
5   Zob. tamże, s. 11–12.
6   Tamże, s. 12–13.
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Different perspectives on CSR
There are different perspectives on CSR in literature. Some people 

claim that dealing with CSR is just wasted time but the other group of 
people see the advantages of incorporating CSR in business. From the 
company’s point of view, funds spent on CSR reduced profits and pro-
vided, at best, only minimal short-term benefits7. It is however natural 
that if we want to improve something in business policy a company 
has to invest some money on that. The same it is with incorporating 
CSR, since many environment friendly technologies are more expensi-
ve than those that have devastating impact on environment. Moreover, 
when we want employees to have a good workplace and dignified wor-
king conditions, the corporation has to invest some money for this kind 
of improvement. However according to my opinion bettering of condi-
tions under which people work can sometimes increase the producti-
vity of employees. “From the government and society’s viewpoint, the 
cost of CSR reduced taxable profits and therefore the taxes that could 
be used to increase the wellbeing of society”8. I disagree with this sta-
tement because I think that investment into improvement of the work 
environment in which the employee works and also investing into new 
technologies that are more environment friendly, the company as such 

“puts money” to society and the country of which concrete corporations 
are parts of. However not in the form of taxes but nevertheless the mo-
ney and improvement go to society, community and environment. It is 
very important to mention that

CSR is not a tool to solve issues of poverty, lack of work 
opportunities, exploitation, and environmental devastation, 
but rather an instrument for corporations to help the go-
vernment by supporting and empowering communities 
and local structures9.

Companies therefore should be aware of the role of implement-
ing ethics into business and concretely concept of CSR. On one hand 

7   S. Urip, CSR Strategies: corporate social responsibility for a competitive edge in emerg-
ing markets, Hoboken  NJ 2010, s. 27.

8   Tamże, s. 27.
9   Tamże, s. 19.



264 Martina Gogová

companies should not think of CSR that its role is just to present the 
company and to advertise company under this title and on the other 
hand it should not be thought of as a means of solving the problem of 
poverty. More or less it is about the approach that the company takes 
towards its stakeholders. Although in some cases it can result in the 
increase of the profit of the company.

Why should a company have responsibilities 
towards society?

CSR is a complete opposite to beggar-thy-neighbour policies. 
This is because its positive impacts on stakeholders would 
mean that consumers would be able to earn adequate wages 
to purchase the products they produced; the environment 
would improve and create less drag on the company and its 
surroundings, improved governance would reduce trans-
action costs; human rights policies would provide dignity 
to workers and communities and improve productivity in 
local outlets and facilities. Thus companies who refused to 
follow the socially responsible path would be “outed” by 
a massive response from the invisible hand of consumers all 
over the world. This response would be fuelled by globali-
zing technologies and the spread of information whereby few 
secrets can be held for long, even in the remotest locations”10.

From the perspective of ethics of social consequence the concept 
of CSR consequences are very essential when considering the deci-
sion or action. Both CSR and ethics of social consequences find con-
sequences essential to their concepts. This is a sort of outer feature of 
both concepts. However both CSR and ethics of social consequences 
highlight similar values to which belong justice, responsibility, dig-
nity and humanity (of stakeholders in CSR). We could say that both 
concepts are based on the same or similar pillars. Implementing of 
ethics or CSR into business can be one of the means of regulating hu-
man greediness.

10   M. Hopkins, Corporate social responsibility and international development: is busi-
ness the solution?, London 2007, s. 12.
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Greediness can be seen as a result of capitalism which is predomi-
nantly based on private property and individualism. People are trying 
to earn as much money so that they can buy and afford almost eve-
rything. “The trouble is that capitalism in general, and the American 
Dream in particular, has tended to interpret greed as a healthy trait”11. 
This approach is generally seen as common when living in the era of 
capitalism. “Greed acts like a cancer in society – whereby an essential-
ly healthy cell in the body becomes selfish and ends up destroying its 
host”12. We could say that environment is the most affected stakehol-
der by business which is as such essential for the existence of business 
itself. I agree with Visser when he claims that “a certain measure of 
selfishness is natural, but it needs to be moderated by norms, rules and 
cultural taboos that keep its destructive tendencies in check”13. Visser 
highlights that “when corporations were originally introduced in the 
mid – 1800s it was with the explicit purpose of serving the public good 
with liable shareholders. But the nature of the corporation changed 
when the US Supreme Court ruled that a corporation should have the 
same rights as individuals, thus making it a legal person”14. From this 
point of view the company is seen as a “person” but without moral 
conscience and focuses only on benefits. According to such an appro-
ach there is nobody within the corporation who could take the respon-
sibility for some decision or action that has been made. It is therefore 
important to deal with the issue of moral agent when talking about 
corporation. If we entitle the company as a moral agent then it should 
be aware of the responsibilities it has towards stakeholders.

Moral agent as a precondition for companies 
to be responsible

Ethics of social consequences defines moral agent as a subject of 
morality which is able to distinguish and understand the existing status 

11   W. Visser, CSR 2.0: from the age of greed to the age of responsibility, [w:] Reframing 
corporate social responsibility: lessons from the global financial crisis, ed. W. Sun, J. Stewart, 
D. Pollard, Bingley 2010, s. 232 (Critical Studies on Corporate Responsibility, Gover-
nance and Sustainability, vol. 1).

12   Tamże.
13   Tamże.
14   Tamże, s. 237.
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of society and is capable of conscious and voluntary activity and subse-
quently be responsible for it15. According to such definition the subject 
of morality is rational and is able to make moral judgements etc. The cor-
poration is a moral agent since it consists of people whom we suppose to 
be moral agents. The company as something abstract cannot be defined 
as a moral agent. However when we think of the corporation as a group 
of moral agents, it is possible to call the company a moral agent16.

One of the reasons for implementing ethics of social consequences 
in connection to the corporate social responsibility is that in this con-
cept there often intermesh individual and social level17. The other rea-
son is that ethics of social consequences helps to overcome the moral 
estrangement of a person and his/her actions because by its content 
and orientation it highlights mostly the responsibility of a person for 
his/her decision-making, behaviour and actions18. Even employees in 
a company should be aware of their responsibility for the decisions 
and actions they have made. Primarily, the consequences present the 
crucial point in judgement of the impact (whether positive or nega-
tive) of the company on stakeholders from which follows responsibi-
lity. Results of decision-making and actions within the company affect 
the society and community within which the corporation exists. The 
essential feature of the concept of CSR is awareness of responsibili-
ties a company possesses. Ethics of social consequences highlights 
that it is important that the sense of responsibility of the moral agent 
should become an attribute of his/her moral life so that he/she would 
make decisions and act with respect to social consequences result-
ing from his/her action19. Even in the corporation self-reflection is 
necessary as well as the incorporation of certain type of responsi-
bility for the work I do and decisions I make. I agree with the ethics 
of social consequences when it states that the rate share of an individual 
in social responsibility is different and is mostly given by his/her so-

15   Zob. V. Gluchman, Človek a morálka, Brno 1997, s. 28.
16  According to such perception of company which consists of moral agents who 

are able to make moral judgements to recognize what is right and what is wrong, the 
company should be capable of being responsible for the decisions that it makes and 
subsequently the consequences they have (either positive or negative).

17   Zob. V. Gluchman, Etika konzekvencializmu, Prešov 1995, s. 97.
18   Tamże.
19   Zob. tamże.
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cial and political status, his/her possibilities and abilities that are 
influenced by his/her education, upbringing and by his/her psycho – 
physiologi cal givenness20. In the situation that can emerge when it is 
not clear who is responsible for some consequences within the corpo-
ration, the one who is in the highest position of that section where 
the failure emerged should be responsible for that. However there 
also exists a hypothesis of the collective moral subject in ethics of 
social consequences whose author is Kalajtzidis. He highlights that 
his hypothesis of a collective moral subject shall be connected with 
the need of applying responsibility in cases where it is not possible to 
identify its individual bearer. Collective moral responsibility should 
be then applied everywhere where it is not possible to identify the 
moral subject that is immediately responsible and everywhere where 
the identification of an individual subject is not sufficient21.

Ethics of social consequences is based on the principle of consequ-
ences that follow from decision, action, opinion and attitudes of a mo-
ral agent. There are crucial consequences that emerge in relation to 
a person and environment in which a person lives, works and by his/
her action affects it22. Application of ethics of social consequences in 
the context of corporate social responsibility seems appropriate also 
because both concepts define the consequences of actions similarly. 
The emphasis is likewise put on the relation of consequences and their 
impact on the society and environment. One of the criterions of the 
action are consequences. In relation to the issue of responsibility of 
moral agent for the consequences that follow from his/her behaviour, 
ethics of social consequences defines types of responsibility (for which 
is the agent responsible or not). There is set a direct responsibility of 
the moral agent for the consequences which result immediately from 
his/her action. On the other hand Gluchman writes about the inter-
mediated responsibility that follows from the fact that moral agent 
should consider also side social consequences that could subsequently 
emerge from the action or decision23. Moral responsibility of the moral 

20   Zob. V. Gluchman, Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty, Bratislava 1996, s. 48.
21   Zob. J. Kalajtzidis, Problematika mravných subjektov v etike sociálnych dôsledkov, 

[w:] Hodnoty v etike sociálnych dôsledkov, red. V. Gluchman, Prešov 2011, s. 118.
22   Zob. V. Gluchman, Človek a morálka, Prešov 2005, s. 85.
23   Zob. tamże, s. 87.



268 Martina Gogová

agent is in the ethics of social consequences understood as an action 
in accordance with the requirements that are put on him/her from the 
side of the community through institutions or the public opinion24 .

However when talking about the CSR, the government plays a cru-
cial role in affecting the future of CSR; whether this concept will be 
incorporated by companies or not. Although the concept of CSR is 
optional and it is up to company whether it decides to incorporate 
this concept or not, the government has got a power to help with the 
tension that could be made on companies to implement the CSR in 
their business policy. “History has taught us that, without a strong 
policy framework, we will not get responsible markets or sustainable 
products at the scale and with the urgency that we need them”25. Ad-
opting CSR in the company is not always as it should be. Many corpo-
rations use this label just as a form of an advertisement or a means of 
promoting the company. However the reality is different. This could 
have been observed through the history with many companies that 
entitled themselves as CSR but under this label made peculations and 
the business itself was not responsible or ethical at all. I agree with 
Visser that it is time for a new “version” of CSR where this would not 
be possible and will be much more controlled.

CSR has undoubtedly had many positive impacts, for com-
munities and the environment. Yet, its success or failure 
should be judged in the context of the total impacts of busi-
ness on society and the planet. Viewed this way on virtually 
every measure of social, ecological and ethical performan-
ce we have available, the negative impacts of business have 
been an unmitigated disaster, which CSR has completely 
failed to avert or even substantially moderate26.

“The purpose of business is to serve society, through the pro-
vision of safe, high quality products and services that enhance our 
wellbeing, without eroding our ecological and community life-support 
systems”27. I definitely agree with Visser when he states that “people 

24   Tamże, s. 39–40.
25   W. Visser, CSR 2.0: from the age of greed to the age of responsibility, dz. cyt., s. 240.
26   Tamże, s. 241.
27   Tamże, s. 250.
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get together and exist as a company so that they are able to accom-
plish something collectively that they could not accomplish separate-
ly – they make a contribution to society”28. Since the company exists 
within certain community society and consists of people who are 
working to reach the same aim, in some way they have an impact 
on society, environment, employees, etc. From this point of view the 
corporation should be obliged to engage its business with the con-
cept of CSR. The corporation should act in a way to be responsible 
towards all stakeholders and avoid any damage to stakeholders. Of 
course I do not mean that they should sacrifice all their money and 
time to stakeholders. The main objective of the business is to make 
profit. However beside this target a corporation should be aware of 
the responsibilities it possesses towards stakeholders and try to avoid 
doing any harm to stakeholders. Concerning the concept of ethics 
of social consequences, the corporation should at least try to bring 
the predominance of positive social consequences to those negative. 

“Making a positive contribution to society is the essence of CSR 2.0 – 
not just as a marginal afterthought, but as a way of doing business. 
CSR 2.0 is about designing and adopting an inherently sustainable 
and responsible business model, supported by a reformed financial 
and economic system that makes creating a better world the easiest, 
most natural and rewarding thing to do”29.

Some people could argue that a company should not be responsi-
ble to the society since it is not its domain. They think that the compa-
ny should care just about the business and about profit. However the 
main goal of the corporation is to make money, it consists of people 
who bring something to the company, who try to achieve certain goal 
as a collective within the company. All these people affect not only 
their families, but even the communities and society within which 
they live. Not speaking of the environment which is usually most 
affected by the decisions and actions that are done by companies. 
Even Herder in his book writes that human is not an independent 
substance, but he/she is interconnected with all parts of the nature30. 

28   Tamże.
29   Tamże.
30  The human being breathes the air as well as he/she consumes food and drinks 

that are provided by nature, uses the fire as well as uses the sunlight. Whether the hu-
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If we consider that a human being affects in a way the whole universe 
just because he/she exists on the earth, there is no doubt that a com-
pany consisting of people, moral agents changes the world by its exis-
tence, decisions and actions it makes. The reason why a company 
should be socially responsible is that the practice in business shows 
that also a corporation has to solve the problems that are not always 
of an economic or legal character, but there emerges dilemmas that 
are connected with ethics, fair business, creating of a safe workplace, 
production of safe products31.

Although a company should be aware of its responsibilities it po-
ssesses towards all stakeholders (employees, shareholders, society, 
community, and environment) there need to be a sort of pressure 
on these companies from the side of the government. Since not all 
companies are such mature to realize that it is important to behave in 
a responsible way even in the business towards others. The govern-
ment plays here a great role. The government settles the rules of the 
game. However the final decision is still at the side of the company. 
It is essential to protect the nature and environment in which we 
live so that we will support a sort of sustainable management. Su-
stainable management which aim is to protect the life on the earth 
also for other generations. I agree with Carroll and Buchholtz that 

“proacting is better than reacting”32. It means that it should be easier 
to presuppose the possible consequences of certain actions and sub-
sequently try to avoid them somehow then later on reacting on the 
emerged problem and dealing with it, what usually is really more 
expensive than being “proactive”33.

The reason why a company should be responsible towards society 
in relationship to all stakeholders is that these stakeholders (employees, 
communities, society, etc.) are the causes of company ś profits. From 

man sleeps, rests or is active he/she contributes to the change of the universe (J. G. Her-
der, Vývoj lidskosti, tłum. J. Patočka, Praha 1941, s. 130).

31   A. B. Carroll, A. K.Buchholtz, Business and society: ethics and the stakeholders man-
agement, USA 2008, s. 51.

32   Tamże, s. 52.
33  A good example is the issue of pollution. „Particularly business ś experience 

with attempting to clean up rivers, lakes, and other waterways that were neglected for 
years. In the long run, it would have been wiser and less expensive to have prevented 
the environmental deterioration from occurring in the first place“. Tamże.



271Corporate Social Responsibility as a means of regulating business 

this point of view I think that it would be fair to demonstrate respect to 
them in the form of dignified work conditions and dignified life.
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Michał Miklas

Chciwość jako wartość –  
„mito-ontologia” wolnego rynku

Celem artykułu nie będzie dekonstrukcja idei wolnego rynku 
jako mitu, za którym kryją się jedynie partykularne klasowe in-
teresy. Nie będzie to również próba apologii wolnego rynku jako 
efektywnego, samoorganizującego się systemu, z którego korzyści 
w gruncie rzeczy mogą czerpać wszyscy, o ile odpowiednio pokie-
rują swoim życiem, a więc systemu, który samoczynnie dokonuje 
sprawiedliwego podziału dóbr. Te dwa skrajne stanowiska tworzą 
oś centralnego sporu z pogranicza filozofii politycznej, ekonomii 
czy socjologii, o którym wiele już napisano zarówno z „prawej”, jak 
i z „lewej” strony owej polemiki. W niniejszym tekście chciałbym 
przede wszystkim zbadać fenomen moralnej legitymizacji chciwo-
ści oraz konsekwencji, do jakich prowadzi. W tym celu posłużę się 
pewnymi pojęciami zaczerpniętymi z dzieł klasyków XX-wiecznej 
myśli socjologicznej takich jak Max Weber, Talcott Parsons oraz 
Niklas Luhmann. Ostatecznym celem będzie wykorzystanie tych 
pojęć do wyprowadzenia wniosków o charakterze filozoficznym 

– mianowicie refleksji nad tym, jak pewne procesy związane z mo-
dernizacją zachodnich społeczeństw – oraz globalizacja powstałego 
w ten sposób wzorca rozwoju – wpływają na przekonania norma-
tywne, etykę, podejście do moralności, a także jak owe przekonania 
wtórnie legitymizują i wzmacniają wspominane procesy i ich skut-
ki, przede wszystkim w postaci relacji pomiędzy sferami moralno-
ści, polityki i gospodarki. Punktem wyjścia będzie refleksja Webera 
nad procesem różnicowania się nowoczesnych społeczeństw – 
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tzw. dyferencjacji. Jej wynikiem jest tendencja do rozbicia, przynaj-
mniej zakładanej, jedności moralności, odejście od kantowskiego 
przekonania, że konieczną cechą sądów moralnych jest katego-
ryczność1. Moralność podlega funkcjonalizacji, czego przykładem 
jest, centralne dla funkcjonalno-strukturalistycznej teorii syste-
mów społecznych Parsonsa, pojęcie roli społecznej jako kategorii 
przeciwstawionej tutaj pojęciu osoby rozumianej w odniesieniu do 
tradycji arystotelesowsko-tomistycznej (a także kantowskiej) jako 
rozumna i moralna całość konstytuująca człowieka. Nie zamierzam 
w niniejszym tekście rehabilitować tego typu klasycznych antro-
pologiczno-filozoficznych ujęć człowieka, zwracam jedynie uwagę 
na pewne skutki detranscendentalizacji i funkcjonalizacji dyskursu 
moralnego, który znajdzie swój wyraz przede wszystkim w pojęciu 
systemu (w rozumieniu Luhmanna) jako swoistego mikroświata, 
którego istnienie wyznaczają reakcje na bodźce otoczenia; dyskurs 
ten jest jednak od niego normatywnie niezależny. Jego cele są im-
manentne i wyznaczone przez realizowane funkcję, przetrwanie 
i rozwój.

W centrum rozważań znajdować się będzie pojęcie chciwości 
jako moralnej wartości, która wynika z funkcjonalizacji chciwo-
ści wobec celów zrelatywizowanych do wymogów konkretnego 
systemu. Tego typu legitymizacja i waloryzacja chciwości będzie 
poddana krytyce. Trwający wciąż kryzys gospodarczy jest przede 
wszystkim kryzysem o charakterze epistemologicznym. Zachwiane 
i zakwestionowane na większą skalę zostały wiedza i przekonania, 
które były źródłem dobrego samopoczucia wysokorozwiniętych 
społeczeństw kapitalistycznych. Wskazuje się, że samoświadomość 
systemu oparta była na mitach i dogmatach, które wyczerpały swój 
potencjał, np. w przeświadczeniu, że interwencja państwa i kontro-
la rynku jest dysfunkcjonalna nie zauważa się, że chciwość nawet 
pojedynczych „aktorów” – która była i jest hołubiona przez neo-
liberalizm i libertarianizm – może być istotnym czynnikiem kry-
zysogennym w zglobalizowanej i ściśle zintegrowanej gospodarce, 
zachęca do oszustw podatkowych, legitymizuje wyzysk w miej-
scach poza krajami wysokorozwiniętymi, prowadzi do degradacji 
środowiska naturalnego itd.

1   I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 33.
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Aksjologiczny kryzys kapitalizmu  
a modernizacja i globalizacja

Wobec kryzysu finansowego, jaki ogarnia światową gospodar-
kę oraz serii afer bankowych pojawiło się określenie, iż chciwość 
w świecie banków ma charakter systemowy2. Chodziło głównie 
o skandal w brytyjskim banku Barclays, w którym manipulowano 
tzw. stawkami LIBOR (London Interbank Offered Rate) – międzybanko-
wymi stawkami referencyjnymi, innymi słowy, stawkami oprocen-
towania kredytów międzybankowych. Od tego wskaźnika zależy 
wycena instrumentów finansowych wartych 380 bln dolarów, m.in. 
wartość kredytów hipotecznych zaciąganych we frankach w Polsce3. 
Manipulowanie stawkami LIBOR we własnym interesie inwestycyj-
nym banku mogło zatem potencjalnie powodować olbrzymie straty 
innych graczy, co rzecz jasna w globalnym, ściśle zintegrowanym, 
połączonymi wzajemnymi zależnościami systemie mogło prowadzić 
do poważnych konsekwencji wykraczających poza świat finansistów 
i banków.

Mniej więcej w tym samym czasie pisano o wydarzeniach w Peru, 
gdzie międzynarodowe koncerny poszukujące złota wchodzą w kon-
flikt z autochtonami. Miejscowa ludność oraz organizacje ekologiczne 
zarzucają im m.in. działalność prowadzącą do degradacji środowiska, 
przede wszystkim niszczenie zasobów wody pitnej. Koncern prowa-
dzi z autochtonami prywatna wojnę, w której wykorzystuje skorum-
powane władze, podporządkowane sobie media, a nawet prywatne 
firmy ochroniarskie, które oskarża się o zastraszanie miejscowych 
aktywistów. Wszystko to dzieje się na tle kampanii „PR-owej”, która 
utrzymuje, że troską firmy jest dobro mieszkańców, dla których two-
rzy się miejsca pracy, inwestuje w infrastrukturę, modernizuje region, 
prowadząc do wzrostu gospodarczego4.

2  C. Michalski, Chciwość o charakterze systemowym, www.krytykapolityczna.pl/Ce-
zaryMichalski/Chciwoscocharakterzesystemowym/menuid-291.html (15.10.2012).

3   W. Smoczyński, Szampan się skończył, „Polityka” 2012 nr 28 (2866), www.poli-
tyka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1528699,1,barclays-i-inne-bankowe-przekrety.read 
(15.04.2014). 

4   Zob. A. Domosławski, Ryją w raju, „Polityka” 2012 nr 28 (2866), www.polityka.
pl/tygodnikpolityka/swiat/1528661,1,domoslawski-o-poszukiwaczach-zlota-w-peru.
read (15.04.2014). 
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Z tych dwóch historii chciałbym wyprowadzić dwie wstępne tezy. 
Po pierwsze, działania medialne koncernu wydobywającego złoto 
w Peru zmierzają do uzasadnienia, że zysk firmy i dobro lokalnej 
społeczności tworzą cele niesprzeczne oraz wzajemnie powiązane. 
Występuje jedność interesu. Rozwój firmy – oczywiście, jak twierdzi 
koncern, zrównoważony, uwzględniający standardy ochrony środo-
wiska itp. – jest rozwojem całego regionu i wszystkich zainteresowa-
nych. Chciwość – o ile tak ją jeszcze można nazwać – nie jest cechą 
ślepą i destruktywną, przeciwnie – jest racjonalnością ekonomiczną, 
wartością prorozwojową, tworzącą samorzutny ład. O ile w ideologii 
komunistycznej interes klasy robotniczej był wyniesiony do wartości 
uniwersalnej, ponieważ zakładał dążenie do społeczeństwa bezkla-
sowego i bezkonfliktowego, o tyle w ideologii tzw. fundamentalizmu 
rynkowego takie roszczenie zgłasza przedsiębiorca jako inwestor, 
pracodawca i przez to swoista lokomotywa modernizacji. Druga kon-
kluzja jest przeciwna. Globalizacja sprawiła, że światowa gospodarka, 
w szczególności tzw. gospodarka wirtualna – rynki akcji, obligacji, 
walut i derywatów – stała się niezwykle czuła na jednostkowe zda-
rzenia, które z poziomu lokalnego błyskawicznie wpływają na stan 
globalny. Działania niewielkiej liczby prywatnych podmiotów, poje-
dynczych ludzi lub instytucji, w bardzo ograniczonym stopniu obję-
tych odpowiedzialnością prawną i nieobjętych odpowiedzialnością 
polityczną, mogą mieć tragiczne skutki dla całych społeczeństw. Dla-
tego pierwsze normatywne reakcje na kryzys mówiły o konieczności 
większej kontroli rynków finansowych, gdzie chciwość połączona 
z niskim poczuciem odpowiedzialności stała się jednym z głównych 
czynników kryzysogennych. Reakcje lewicy na recesję jednoznacz-
nie obwieściły koniec mitu o niewidzialnej ręce rynku, która z sumy 
jednostkowych działań generuje globalny ład. Jednak teza mówiąca, 
że chciwość jest jedną z przyczyn obecnego kryzysu jest z pragma-
tycznego punktu widzenia wysoce niepokojąca. Nie tylko dlatego, że 
mówiąc o chciwości mamy do czynienia z „naturą ludzką”, którą – jak 
wiadomo – trudno zmienić, ale głównie z tej przyczyny, że globali-
zacja pogłębiła coś, co na gruncie socjologii Maxa Webera czy teorii 
systemów społecznych można nazwać dyferencjacją funkcjonalną. 
Dyferencjacja jest procesem różnicowania, wyodrębniania się części 
całości jako bytów autonomicznych, rządzonych własnymi zasadami. 
Z jednej strony następuje autonomizacja systemu prawa od systemu 
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tradycyjnie pojmowanej polityki zogniskowanej w „suwerennym” 
państwie, z drugiej – autonomizacja systemu gospodarki względem 
zarówno polityki, jak i prawa. Następuje wręcz proces odwrotny; to 
polityka i prawo przyjęły konieczność dostosowania się do wewnętrz-
nej, danej jako twardy fakt, logiki i racjonalności gospodarki opartej 
na wolnym rynku. Pojęcie dyferencjacji wymaga uzupełnienia o opis 
procesu odwrotnego, czyli – mówiąc językiem Jurgena Haberma-
sa – kolonizacji jednego systemu przez drugi. Wyraża się to w prze-
konaniu, że role polityki, państwa czy też prawa sprowadzają się 
do stworzenia warunków dla gospodarki w sensie zagwarantowa-
nia bezpieczeństwa, do pewnego stopnia stworzenia infrastruktury, 
przejrzystych regulacji prawnych, a przede wszystkim samoograni-
czenia własnych roszczeń do ingerencji w gospodarkę – w postaci 
np. chęci budowy państwa socjalnego. Co więcej, przygodna wizja 
racjonalności obowiązującej w systemie gospodarki kolonizuje inne 
systemy, np. poprzez postulaty wprowadzenia mechanizmów ryn-
kowych do takich dziedzin jak kultura, służba zdrowia czy polityka5. 
Globalizacja pogłębiła jeszcze jedno zjawisko, mianowicie globalizację 
samej logiki i racjonalności reprezentowaną przez ekonomię neolibe-
ralną, w sferze instytucji forsowaną głównie przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Powstanie globalnej gospodarki jako jednego sys-
temu pociągnęło za sobą dążenie do unifikacji oraz uniwersalizacji 
teorii i przekonań, wyznaczających dyrektywy organizacji, określa-
nia roli państwa, tworzenia prawa i polityki ekonomicznej oraz narzu-
cania ich jako uniwersalnych warunków i czynników rozwoju. Takie 
poglądy i oparte na nich działania zostały skrytykowane m.in. przez 
ekonomistę, laureata nagrody Nobla, Josepha E. Stiglitza6, a w Polsce 
na gruncie socjologii i filozofii przez Tadeusza Buksińskiego7 i Jadwi-

5   W tym ostatnim przypadku mam na myśli w szczególności teorię demokracji 
Josepha Schumpetera, który traktuje demokrację jako rywalizację o dostęp do władzy. 
Polityka przypomina wolny rynek, na którym partie i politycy handlują swoimi pro-
gramami, a wyborcy kupują je poprzez oddawanie głosów. Tutaj również zakłada się, 
że interes klasy politycznej – zdobycie i utrzymanie władzy – będzie tożsamy z inte-
resem społeczeństwa, ponieważ procedura wyborów wymusi dostosowanie progra-
mu i działań rządzących do interesu wyborcy. Działa, naiwnie rozumiany, mechanizm 
rynkowy. Zob. J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, 
Warszawa 2009, s. 335–337.

6   Zob. J. Stiglitz, Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa 2011, s. 13–25.
7   Zob. T. Buksiński, Moderność, Poznań 2001, s. 348–364.
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gę Staniszkis, która określiła to pojęciem przemocy strukturalnej8. 
Wspomniani autorzy wskazują, że upraszczanie rzeczywistości i nie-
uwzględnianie lokalnych warunków społecznych, kulturowych czy 
politycznych prowadzi do patologii i kryzysów oraz w perspektywie 
krótko- i długoterminowej hamuje wzrost gospodarczy.

Globalizacja zakwestionowała zatem zdolność i efektywność pra-
wa do regulacji gospodarki, podczas gdy pojawiły się tendencje do 
silnego uprawomocnienia racjonalności, która przygodnie powstała 
w jej ramach. Problem polega na tym, że kryzys zakwestionował z ko-
lei możliwość autoregulacji systemu gospodarki, która miała polegać 
na samorzutnym ładzie, powstającym w wyniku sumy działań pod-
miotów egoistycznie motywowanych i regulowanych przez racjonal-
ność instrumentalną.

System a chciwość
Dwa wspomniane przykłady chciwości, która rodzi niekorzystne 

zjawiska, można oczywiście zinterpretować jako jednostkowe pa-
tologie lub prawidłowości, którym winne są niemoralne jednostki, 
niekompetentne i skorumpowane władze, złe prawo bądź brak jego 
przestrzegania. Co jednak, jeżeli poważnie rozważyć tezę, że chci-
wość istotnie ma charakter systemowy dla gospodarki opartej na 
wolnym rynku? Co to właściwe oznacza, a przede wszystkim – jak 
to ocenić? Określenie to jest wysoce nieprecyzyjne. Co oznacza owo 
pojęcie „charakteru systemowego”? I jak właściwie powinniśmy ro-
zumieć chciwość?

W przeciwieństwie do pojęcia systemu, które jest głęboko za-
korzenione w słowniku nauk społecznych, określenie „chciwość” 
jest używane głównie w języku potocznym. Chciwość jest jednym 
z siedmiu grzechów głównych. Stanowi nieumiarkowane, nadmierne 
pożądanie wszelkich rzeczy. Nadmierność jest brakiem pewnej rów-
nowagi, właściwych proporcji, dokonuje się kosztem czegoś, obowiąz-
ków wobec Boga, drugiego człowieka, własnej duszy czy rozumu. 
W takim rozumieniu chciwość ma charakter afektywny, jest pewnym 
uczuciem i pożądaniem. Jest związana nie tyle z gromadzeniem dóbr, 
ile z ich konsumpcją; według Maxa Webera i jego książki Etyka prote-

8   Zob. J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006, s. 9.
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stancka a duch kapitalizmu nie jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 
kapitalizmu, ponieważ wymaga on racjonalnego samoopanowania, 
zdyscyplinowanej pracy zmierzającej do maksymalizacji zysku. Ety-
ka protestancka piętnuje bogactwo jako cel sam w sobie, ale zara-
zem gloryfikuje je jako owoc pracy zarobkowej, mający świadczyć 
o błogosławieństwie Bożym, zakazując przy tym dzielenia się ma-
jątkiem z biednymi. Chciwość i egoizm nie są czysto biologicznymi 
uczuciami, ale wyrastającymi z przekonań religijnych wartościami 
sprzyjającymi instrumentalnej racjonalizacji działań, akumulacji ka-
pitału dzięki ascetycznym oszczędnościom i ostatecznie powstania 
całościowego sposobu życia określanego jako duch kapitalizmu9. We-
dług Webera etyka religijna stymulowała modernizację utożsamianą 
z rozwojem racjonalności instrumentalnej i ucieleśnioną w kapita-
lizmie, która jednak w wyniku procesów dyferencjacji odrywa się 
od swoich uzasadnień teologicznych i metafizycznych. Antropologia 
klasycznego liberalizmu przedstawiała już człowieka jako istotę z na-
tury egoistyczną i interesowną, dla której głównym motywem dzia-
łania jest własna korzyść, a nie wartości.

System we współczesnej refleksji z pogranicza filozofii i socjologii 
zastępuje tradycyjne pojęcie podmiotu. W sposób najbardziej ogólny 
możemy zdefiniować go jako pewną całość, posiadającą własną struk-
turę oraz wytwarzającą własną kulturę w postaci zespołu norm i dy-
rektyw, celów i procedur10. W aparacie pojęciowym teorii systemów 
Talcota Parsonsa czy Niklasa Luhmanna w tym kontekście powinni-
śmy raczej mówić o gospodarce jako podsystemie społecznym, struk-
turze realizującej specyficzne aspekty i wymogi społeczeństwa jako 
nadsystemu. Jest on autonomicznym podmiotem, w ramach którego 
dokonuje się kodowanie i wartościowanie działań jego aktorów. Tak 
rozumiany system powstaje w wyniku wspomnianego już procesu 
dyferencjacji funkcjonalnej. Tadeusz Buksiński pisze:

W wyniku procesu dyferencjacji funkcjonalnej ze słabo zróż-
nicowanej całości społecznej (np. ze społeczeństwa tradycyj-

9   Zob. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Lublin 1994, 
s. 31–61.

10   Odwołuję się w tym miejscu do aparatu pojęciowego społeczno-regulacyjnej 
koncepcji kultury Jerzego Kmity. Zob. J. Kmita, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do 
kulturoznawstwa, Poznań 2007, s. 57. 
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nych wspólnot) czy ideowej (np. jednolitego światopoglądu) 
wyłaniają się nowe sfery wartości, norm, zachowań o odręb-
nych właściwościach, odrębnej strukturze wewnętrznej i od-
rębnych prawidłowościach funkcjonowania11.

Systemy i podsystemy przejmują konkretne zadania pierwotnej 
niezróżnicowanej całości. Wydzielone sfery zaczynają się kierować 
swoimi prawidłowościami, stając się niezależne i do pewnego stopnia 
obojętne wobec celów pozostałych systemów. Następuje dynamiczny 
rozwój nowych całości i ich dalsze dyferencjacje, co w rozumieniu 
Webera jest tożsame z racjonalizacją, ponieważ wyspecjalizowane, 
autonomiczne sektory stają się coraz bardziej funkcjonalne w osiąga-
niu właściwych sobie celów przy użyciu właściwych sobie procedur.

System w ujęciu Luhmanna reprodukuje się w oparciu o kod binar-
ny charakteryzujący jego funkcje i dynamikę12. Pozwala on interpreto-
wać, selekcjonować i tłumaczyć na dyrektywy postępowania informacje 
dochodzące z otoczenia systemu. Dla podsystemu gospodarki są to np. 
pary zysk – strata, rozwój – stagnacja. W ten sposób systemy i podsyste-
my tworzą własne kody, racjonalności, standardy ocen.. Takie podejście 
ma ważne konsekwencje dla etyki. Podważa bowiem sens mówienia 
o uniwersalnych normach i wartościach moralnych, np. dobre z uniwer-
salnego punktu widzenia postępowanie może prowadzić do złych skut-
ków (np. argument za liberalizacją prawa do aborcji), a złe może czasami 
przynosić dobre skutki (np. chciwość w gospodarce)13. Jest to problem, 
który przedstawił Max Weber, przeciwstawiając działania wartościo-
wo-racjonalne działaniom celowo-racjonalnym. A zatem w tym ujęciu 
normy i wartości – również moralne – muszą być zrelatywizowane do 
funkcji systemu. Ważną przesłanką takiego poglądu jest założenie, że 
człowiek występuje jako aktor w obrębie systemu nie jako osoba, ale 
jako działający w rolach – nośnikach praw i obowiązków narzuconych 
przez system14. Działania i przekonania jednej osoby mogą być ze sobą 
sprzeczne, np. jako ojca i jako przedsiębiorcy, ale w rzeczywistości ta-

11   T. Buksiński, Moderność, dz. cyt., s. 391.
12   Zob. N. Luhmann, Soziologische Aufklärung, t. 3, Opladen 1991, s. 38.
13   Zob. tamże, s. 95.
14   Zob. T. Parsons, E. Schils, Values, motives, and systems of action, [w:] Towards a ge-

neral theory of action, T. Parsons, E. Schils (eds.); New York 1962, s. 388–400. Por. J. Jaku-
bowski, Racjonalność a normatywność działań, Poznań 1998, s. 126–132.
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kie nie są, ponieważ przynależą różnym rolom społecznym. Brak tu 
kantowskiej kategorii osoby czy habermasowskiej Lebenswelt jako pew-
nych przestrzeni transcendentalnych, podłoża, w którym kształtują się 
przekonania nadrzędne wobec ról społecznych. Takie ujęcie, rozbijając 
osobę na konglomerat ról funkcjonalnych wobec systemu, które z kolei 
podlegają standaryzacji, zdejmuje z osób odpowiedzialność, usprawie-
dliwia i legitymizuje ich działania. Analogiczną sytuację opisywał już 
Kant w tekście Co to jest oświecenie?, gdzie rozważał prywatne użycie 
rozumu dla celów określonych na zewnątrz i według kryteriów, na któ-
re nie ma się wpływu. Przeciwstawiał temu jednak publiczne użycie 
rozumu, którego podmiotem jest wolna i rozumna osoba, niezależna 
od swojej roli społecznej i wymagań, jakie narzuca jej społeczeństwo15.

W ujęciach zorientowanych na analizy systemowe, akcentujących 
pojęcie roli społecznej, brakuje natomiast wyróżnionego trwałego 
miejsca, w którym społeczeństwo mogłoby uzyskać wiedzę o sobie 
samym i kształtować siebie samo. Nie ma miejsca na emancypującą, 
sprawczą politykę16.

Samowiedza systemu jako mit
Systemy powstają w wyniku procesów w społeczeństwie, ale 

tożsamości nabierają w wyniku własnych działań poznawczych, któ-
rych celem jest wyróżnienie ich w stosunku do otoczenia. Można 
powiedzieć, że powstaje swego rodzaju samoświadomość systemu, 
pewna wprost skonceptualizowana samowiedza, która artykułuje 
się w pewnym obrazie czy też teorii samego siebie. Posiada ona za-
równo aspekt opisowy, technologicznie efektywny, jak i aksjologiczny, 
ideowy. W tym drugim przypadku określa wartości i normy, które 
są funkcjonalne wobec zadań systemu lub same określają funkcje, 
jakie dany system powinien pełnić, tzn. to, jaki jest podstawowy kod 
binarny. Określenie „mieć charakter systemowy” może oznaczać, 
że dana cecha przynależy temu systemowi z definicji, z istoty, jest 
w ramach tego systemu uznana jako wartość obowiązująca, a może 
nawet jako jego warunek (w sensie funkcjonalnym). Chciwość 

15   I. Kant, Co to jest oświecenie?, [w:] tenże, Przypuszczalny początek ludzkiej historii, 
tłum. M. Żelazny, I. Krońska, A. Landman, Toruń 1995, s. 55–57.

16   Zob. A. W. Nowak, Podmiot, system, nowoczesność, Poznań, 2012, s. 92. 
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została w ten sposób nobilitowana w systemie gospodarki, uznana 
jako wartość funkcjonalna, pozytywnie wpływająca na stan global-
ny. Według Luhmanna reprodukcja systemu odbywa się przez od-
niesienie do otoczenia, a konkretnie przez redukcję jego złożoności 
i kompleksowości. Relacja system–otoczenie, która zastępuje relację 
podmiotowo-przedmiotową, charakteryzuje się napięciem pomiędzy 
złożonością drugiego a tożsamością pierwszego. Dynamika systemu, 
jego reprodukcja, jest ciągłą konfrontacją z otoczeniem, dążeniem do 
redukcji jego złożoności, która pozwala selekcjonować możliwości 
działania. System, w ujęciu Luhmanna, czyni to poprzez powiększa-
nie stopnia skomplikowania własnych operacji systemowych, dalszą 
dyferencjację. Ja chciałbym się skupić na problemie radzenia sobie 
ze złożonością otoczenia – lub innymi słowy przedmiotu, świata 
zewnętrznego – poprzez tworzenie wiedzy lub szerzej: przekonań. 
Grażyna Skąpska pisze:

Redukcja kompleksowości umożliwia zatem systemom 
osiągniecie wystarczającego dla zachowania integracji stop-
nia pewności przeżyć oraz działań w świecie, charakteryzu-
jącym się znacznie większą aniżeli systemowe możliwości 
ich wykorzystania, ilością możliwości przeżywania oraz 
wzajemnego oddziaływania. A zatem, redukcja zapobiega 
nadmiernemu obciążeniu poznawczemu i emocjonalnemu 
i ewentualnej entropii systemów społecznych17.

Tak rozumiane tworzenie wiedzy jest tożsame z weberowskim 
odczarowaniem świata – jego teoretyczną racjonalizacją, w wyniku 
której rzeczywistość staje się przejrzysta, obliczalna i przewidywal-
na. Co ciekawe, jeżeli taką wiedzę rozpatrywać pragmatycznie czy 
funkcjonalnie, to w zasadzie nie musi ona być prawdziwa (w klasycz-
nym rozumieniu) czy po prostu bardziej przekonująca, ponieważ jej 
funkcją jest generowanie dyrektyw skutecznych działań. Przykłado-
wo Paul Feyerabend (a w Polsce Andrzej Zybertowicz) przekonuje, że 
w praktyce naukowej należy realistycznie interpretować wyniki ba-
dań. Pomimo tego, że stanowisko konstruktywistyczne jest bardziej 
przekonujące, jest ono mniej płodne, ma mniejszą wartość pragma-

17   G. Skąpska, Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych, [w:] N. Luhmann, Sys-
temy społeczne, tłum. M. Kaczmarczyk, Kraków 2007, s. XIV. 
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tyczną18. Narzędziami owej redukcji złożoności czy też odczarowa-
nia świata są zarówno teoria naukowa, jak i etyka, ideologia czy mit, 
które pozwalają świat „ogarnąć”, wyjaśnić w stopniu, jakiego wyma-
ga pragmatyczny kontekst istnienia, tzn. funkcjonowania.

W opisywanym przypadku chciwość zajmuje ważne miejsce 
w samowiedzy systemu gospodarki. Opis ten jednak musi zostać 
uzupełniony o marksowską koncepcje konfliktu klasowego. Samo-
wiedza formułuje się wówczas poprzez relacje pomiędzy bazą a nad-
budową i jest rezultatem interesu klasowego właścicieli środków 
produkcji lub szerzej: kapitału. Wiedza staje się partykularna nawet 
wewnątrz systemu i przybiera postać ideologii lub mitu, który legi-
tymizuje stosunki panowania i nadaje im charakter miękkiej władzy. 
Głównym polem walki jest przestrzeń idei, gdzie toczy się rywaliza-
cja o to, która samowiedza ma charakter uniwersalny. Systemy stają 
się przestrzenią rywalizacji o symboliczną hegemonię, o dominację 
własnej narracji. W obliczu procesów demokratyzacji, a więc inklu-
zji do społeczeństwa, przyznania podmiotowości i praw kolejnym 
wcześniej dyskryminowanym warstwom społecznym (robotnikom, 
kobietom, mniejszościom etnicznym i seksualnym), następuje coraz 
większa presja na formalną uniwersalizację przekonań, tzn. na to, aby 
były one godne akceptacji i sprawiedliwe dla wszystkich. Z drugiej 
strony tradycja marksistowska nieustannie dąży do dekonstrukcji ta-
kich uniwersalizacji jako fałszywych ideologii, których powszechność 
jest pozorna, a wręcz przeciwnie – są one narzędziami narzucania 
dominacji.

Taką rolę pełni idea niewidzialnej ręki rynku, dla jednych uniwer-
salne prawo sprawiedliwych procesów gospodarczych, dla innych 
fałszywa ideologia. Teoria lub ideologia wolnego rynku (fundamen-
talizm rynkowy) uzasadnia samą siebie na dwa sposoby: 1) poprzez 
określenie siebie „naturalną”, a przez to etyczną waloryzację nierów-
ności społecznych i chciwości jako typowych dążeń człowieka do 
własnych korzyści – tzw. darwinizm społeczny (najbardziej charak-
terystyczny przykład to popularny slogan o sprzeczności pomiędzy 
wolnością a równością); 2) poprzez quasi-ontologiczną konstrukcję 
niewidzialnej ręki rynku czy samorzutnego ładu, dzięki której chci-

18   Zob. P. K. Feyerabend, Realizm i instrumentalizm. Uwagi o logice potwierdzania przez 
fakty, [w:] tenże, Jak być dobrym empirystą, tłum. K. Zamiara, Warszawa 1979, s. 152–193.
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wość nabiera statusu wartości, będącej wręcz transcendentalnym 
warunkiem społecznego postępu i dobrobytu. Poprzez ten drugi 
sposób chciwe jednostki odnoszące sukces traktowane są jako elity 
pełniące funkcję „lokomotywy” modernizacji. Ontologiczny wymiar 
tej konstrukcji niesie pytanie, jak oddziaływania pomiędzy jednost-
kami, będącymi czymś podobnym do monad Leibniza, tworzą raczej 
globalny ład aniżeli chaos. Weber pisał, że u progu nowożytności 
duch kapitalizmu był stymulowany przez przekonania religijne. Kla-
syczny liberalizm przyjął, że jednostki są co prawda egoistyczne, ale 
przede wszystkim racjonalne. Teoria systemów Parsonsa zakłada, że 
ład społeczny jest możliwy, ponieważ jednostki występują przede 
wszystkim w rolach społecznych, działając w oparciu o zinternali-
zowane w procesie socjalizacji normy. Widzimy, że leżąca u podstaw 
fundamentalizmu rynkowego antropologia stanowi coraz większą 
idealizację, która abstrahuje od irracjonalności jednostek, proble-
mu dostępu do informacji, braku tożsamości między tymi, którzy 
podejmują ryzykowne działania a tymi, którzy doświadczają jego 
skutków. Nie uwzględnia partykularnych czynników kulturowych, 
historycznych czy politycznych konkretnych systemów gospodarki – 
gospodarek konkretnych społeczeństw. Pojmuje rynek jako prosty 
mechanizm rządzony stałymi prawami. Wspomniany przeze mnie 
Stiglitz twierdzi, że rynek działa w pełni efektywnie wyłącznie 
w wyjątkowych, kontrfaktycznych okolicznościach, a więc de facto 
nie działa tak nigdy.

Podsumowanie
Współczesna ekonomia – rozumiana jako samowiedza systemu 

gospodarczego – wydaje się zarazem polityczna i zdepolityzowa-
na. Polityczna, gdyż rości sobie prawo do kształtowania polityki, 
recenzowania programów, decydowania o tym, co racjonalne, a co 
populistyczne, szkodliwe. Zdepolityzowana, ponieważ w znikomym 
stopniu jest świadoma swojej polityczności, tego, że jej kształt zależy 
od interesów najbardziej wpływowych grup społecznych, że nie jest 
wolna od realnych sporów i nie powinna tego ukrywać pod maską 
naukowej obiektywności i wolności od wartościowań. Takie podej-
ście paradoksalnie prowadzi do powstania radykalizmów, dogmatów 
i mitów, które tracą kontakt z rzeczywistością. Marks nie odwoływał 
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się do moralności i etyki, ale swój program rewolucji i budowy ko-
munizmu tłumaczył właśnie jako obiektywne, naukowe i konieczne 
prawo rozwoju historycznego. Mit bezklasowego społeczeństwa zo-
stał odrzucony, ale jego radykalne przeciwieństwo, choć na szczęście 
nigdy nie stosowane w czystej postaci, ma wciąż swoich zwolenni-
ków. Mit chciwości jako siły napędowej kapitalizmu, który utożsamia 
nigdy niezaspokojony interes jednostek (elit) z interesem wszystkich, 
wspiera się na dogmatyzacji ekonomii, deficycie demokratycznego 
nadzoru i refleksyjnego podejścia do gospodarki, polityki (która ją 
reguluje) i nauki (która tworzy jej samowiedzę). Celem niniejszego 
artykułu nie była krytyka samego wolnego rynku, ale jego etycznych 
i epistemologicznych przesłanek, które trywializują dyskusję i produ-
kują pseudonaukowe mity. Skupienie się na chciwości jako podsta-
wowym problemie współczesnego kapitalizmu może zostać słusznie 
odebrane jako wyraz frustracji i niemocy, ale funkcjonalna i moralna 
legitymizacja chciwości, która ad hoc stawia państwo w roli „złodzie-
ja”, określając wszelkie próby interwencji i kontroli jako wyraz złej 
woli albo nieudolności wydaje się istotnym problemem, który wciąż 
blokuje możliwość dyskusji nad tym, jak poprawić funkcjonowanie 
mechanizmów gospodarczych.
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Małgorzata Korbaś

Ekonomiczne uwarunkowania chciwości

Artykuł stanowić będzie przyczynek do dyskusji o tym, że życie 
społeczne zawarte jest między dążeniem do uporządkowania jed-
nostkowych doświadczeń i faktów oraz zachowań poprzez ujedno-
licenie ich za pomocą wzorów i norm, a procesami innowacyjnymi 
i destrukcyjnymi zachodzącymi zarówno w płaszczyźnie normatyw-
nej, jak i operatywnej, przedmiotowej i podmiotowej. Uporządkowa-
nie i procesy integracyjne rodzą ład społeczno-kulturowy, albowiem 
między nim a dezorganizacją mogą istnieć związki przyczynowo-

-skutkowe w takim sensie, w jakim ład, jego treść i forma, przy-
bierające postać spetryfikowanej i skostniałej całości, stać się mogą 
impulsem wywołującym procesy dezorganizacji. Ta zaś stanowić 
może do pewnego stopnia konieczny etap poprzedzający ukonsty-
tuowanie się nowego porządku. Ład bowiem, jako rezultat złożo-
nych procesów integracyjnych, jest wartością. Jest dobry, ponieważ 
sam przez się jest dobrem, pomaga osiągnąć jakieś inne cele1. Zatem 
zapewnienie ładu w społeczeństwie powinno wpływać na stabiliza-
cję wzajemnych roszczeń.

Można powiedzieć, że sformułowanie Ortegi y Gasseta ze zbio-
ru Bunt mas dotyczące XIX wieku specyficznie charakteryzuje społe-
czeństwo polskie pod koniec XX i na początku XXI wieku:

Mamy więc do czynienia z […] radykalną zmianą kondy-
cji ludzkiej. Życiu ludzkiemu nadano nowe ramy, nowe za-

1   J. Wódz, Ład społeczny w starej dzielnicy mieszkaniowej. Zagadnienia organizacji 
i dezorganizacji społecznej, Katowice 1986, s. 53–55.
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równo pod względem fizycznym, jak i społecznym. […] Oto 
zwyczajni ludzie, olbrzymie masy społeczne – znaleźli się 
nagle w warunkach życia diametralnie różnych od tych, 
w których dotychczas żyli. Życie publiczne zostało odwró-
cone do góry nogami. Rewolucja to nie powstanie przeciw 
istniejącemu porządkowi, lecz wprowadzenie nowego po-
rządku będącego odwróceniem starego2.

Zgodnie z Zygmuntem Baumanem nie sposób oprzeć się wraże-
niu, że jest wielce prawdopodobne, iż niespójność i niekonsekwencja 
postępowania, dążeń i wyobrażeń o życiu szczęśliwym jest chro-
niczną dolegliwością ponowoczesnego życia. Gdy pragnie się po-
zostawać wiernym jednemu z uznanych strategicznie sensownych 
modeli życia, popadać trzeba raz po raz w konflikt z wymogami 
innych typów. Drogowskazy zdają się pokazywać różne drogi; spo-
sób bycia, jaki jeden wzór doradza lub zachwala, drugi gani lub 
wyśmiewa. Czego by więc człowiek nowoczesny nie uczynił, nigdy 
nie nabierze pewności, że uczynił to, co trzeba. Żaden wybór nie 
przyniesie całkowitej satysfakcji: każdy czegoś dostarczy, ale i cze-
goś pozbawi. Człowiek ponowoczesny jest skazany na niepewność, 
towarzyszy mu dominujące poczucie zagubienia, wieczne z siebie 
niezadowolenie.

Jeśli jego przodek, człowiek nowoczesny, pysznił się zwartością 
życia jakby z jednej bryły wyciosanego, człowiek ponowoczesny jest 
rozdarty – miota się wśród niepasujących do siebie strzępków doznań, 
doświadczeń i przygód, z których na próżno stara się (jeśli nie stracił 
nadziei) zlepić sensowny obraz z „celem” i „kierunkiem”. Zmiany 
cywilizacyjne powodują, że kultura traci zdolność zastępowania czło-
wieka w decyzji o tym, jak żyć. Spełnianie wymagań społecznych już 
nie wystarcza, a jednostka ludzka staje przed problemem samodziel-
nego ustalenia, czym ma być sensowna samorealizacja. Zwiększa się 
więc liczba osób zagubionych. Doświadczenia życiowe raczej im prze-
szkadzają, dawane wzory stają się nieprzydatne. Nie chcąc trafić na 
margines historii, muszą zrozumieć to, kim są i w czym się znajdują. 
Nieprzewidywalność losu nasila już istniejące trudności, wynikające 

2   J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, przeł. P. Niklewicz, H. Woź-
niakowski, Warszawa 1982, s. 60n.



289Ekonomiczne uwarunkowania chciwości

stąd, że świat człowieka współczesnego jest złożony w znacznej mie-
rze z sytuacji nietypowych3. Warto przy tym dodać, że współczesny 
człowiek, budując swoją tożsamość, staje przed znacznie większymi 
problemami niż dawniej. Tożsamość jest przeto formą indywidual-
nego eksperymentowania z poznawaniem świata i siebie, praktyką 
poznawczą. Jak wskazuje Stuart Hall, jest ona nieodłącznym skład-
nikiem procesów formowania się współczesności.

Jako ustrukturalizowana, uwewnętrzniona wiedza, pozwala ona 
na określenie lub przewidywanie własnego losu na tle innych jednostek 
i grup. Niekiedy ta wiedza jest gromadzona i opracowywana w taki 
sposób, aby człowiek mógł się stopić z kontekstową grupą społeczną, 
by nie mógł jej opuścić ani nie miał takiej potrzeby. Kiedy indziej dla 
odmiany wiedza ta zmierza do tego, by wyróżnić się od kontekstowej 
grupy, usamodzielnić, sprzeciwić i wyłączyć poza jej nawias. Niekiedy 
jest ona rodzajem ograniczającej kategoryzacji czy klasyfikacji, narzu-
conym z zewnątrz i dostarczającym upewniającego poczucia przyna-
leżności i bezpieczeństwa, ale kosztem ograniczenia swobody. Kiedy 
indziej jest przedmiotem eksperymentu, manipulacji i poszukiwania, 
sposobem odnalezienia uwalniającego poczucia odrębności, ale kosz-
tem dyskomfortu i ryzyka4. Podmiot decyzyjny musi być w jakimś 
stopniu świadomy celów, które pragnie osiągnąć. Nie wszystkie cele są 
jednak społecznie aprobowane, inni członkowie grupy często nie po-
zwalaj jednostce na swobodę, konsekwencje jej zachowania mogą być 
dla nich niekorzystne. Podmiot decyzyjny nie żyje tylko w czasie teraź-
niejszym. Planuje bowiem przyszłość, ma określone preferencje czaso-
we, np. zróżnicowaną motywację do odraczania gratyfikacji, zdolność 
myślenia w kategoriach dłuższego horyzontu czasu i „odwracania pre-
ferencji”, przewidywania. W tym samym doświadczeniu potocznym 
zakorzeniony jest również ideał „racjonalności” lub normatywne wy-
obrażenia jednostki o tym, czym charakteryzować się powinien „pod-
miot decyzyjny”: jakim stopniem niezależności od preferencji innych 
osób, precyzją kalkulacji, trafnością informacji i horyzontem przewi-
dywalności, a więc i kontroli nad wydarzeniami. Na antypodach tego 
ideału znajduje się obraz jednostki całkowicie „zniewolonej”, zacho-
wującej się zgodnie z wolą i interesami innych, bądź też irracjonalnie 

3   Zob. K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 14.
4   Zob. B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000, s. 158.
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spontanicznej, emocjonalnej, niezdającej sobie sprawy ze swych dążeń 
wypartych do nieświadomości, żyjącej teraźniejszością, niezdolnej do 
planowania i odraczania gratyfikacji5.

Między rozumieniem i nadawaniem znaczeń rzeczywistości a dzia-
łaniem i tworzeniem faktów obiektywnych zachodzi charakterystycz-
ny stosunek. Podejmowane na podstawie rozumienia i oceny sytuacji 
działania są bowiem osadzone w układach związków przyczyno-
wych, wywołując w nich na zasadzie sprzężenia zwrotnego nowy 
stan rzeczy. Do osiągnięcia zamierzonego skutku niezbędna jest 
znajomość praw rządzących danym wycinkiem rzeczywistości oraz 
adekwatne narzędzia działania; stosunek ten jest jednak znacznie 
bardziej złożony w przypadku, gdy chce się oddziaływać na rzeczy-
wistość społeczną, która poddaje mu się za pośrednictwem – jak to 
określa Alfred Schutz – innych „przedmiotów myśli”, czyli sposobów 
rozumienia i oceny sytuacji kierujących postępowaniem innych ludzi.

Obok sytuacji opartych na związkach bilansowych podziału dóbr 
wspólnych, których uczestnicy występują względem siebie w okre-
ślonych rolach społecznych, niemniej doniosłe w procesie kształto-
wania struktury społecznej są znaczenia nadawane tym sytuacjom 
przez uczestników, które jednoczą ich albo dzielą. Za pośrednictwem 
tych znaczeń i wyrażających je symboli, uczestnicy sytuacji porozu-
miewają się ze sobą, komunikując z jednej strony o swych zasługach 
i nieodzowności w społeczeństwie albo o świetności i potędze oraz 
z drugiej – o lojalności i szacunku dla partnera albo własnej krzyw-
dzie i woli odwetu6. Opozycję tę według Levi-Straussa wyznaczają 
następujące przeciwieństwa: uniwersalność – partykularność, spon-
taniczność – norma, bezwzględność – względność.

W działaniach ludzkich wyróżnia się czasem przedmiot mate-
rialny i formalny. Przedmiotem materialnym jest ludzkie działanie 
(decyzja, czyn, postępowanie), postawa (dyspozycja aktualna lub ha-
bitualna), z jakiej odnośne czyny wypływają, utrwalając ją oraz oso-
ba jako sprawca czynu bądź podmiot postawy; przedmioty nie są 
sobie przeciwstawne i kwalifikację moralną (powinność, dobro lub 

5   Zob. J. Poleszczuk, Czym jest społeczeństwo?, [w:] Wymiary życia społecznego. Pol-
ska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2002, s. 14–15.

6   Zob. W. Narojek, Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki – studium z socjolo-
gii współczesnego społeczeństwa polskiego, Warszawa 1982, s. 43–44.
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zło, słuszność lub niesłuszność) można odnieść równocześnie do każ-
dego z nich (np. kradzieży jako czynu, nieuczciwości jako postawy 
i złodzieja jako człowieka nieuczciwego – podmiotu nieuczciwości 
bądź sprawcy kradzieży). Przedmiotem formalnym etyki są działa-
nia ludzkie, postawy i podmiot działania. Mogą być też nim bądź 
postawy odniesione do normy moralności, wobec której działanie to 
(przed jego dokonaniem) może być moralnie nakazane, niedozwolo-
ne (zakazane), bądź dozwolone, działanie dokonane zaś aktem wol-
nego wyboru – moralnie wartościowe, ujemne (antywartościowe) bądź 
obojętne, przy czym moralna wartość działania nie stoi w opozycji 
ani do moralnej powinności (stanowiąc jej spełnienie), ani do posta-
wy, ani też do człowieka jako sprawcy działania lub podmiotu po-
stawy7.

Bauman przyjmuje, że „rozproszony” charakter sankcji moralnych 
odróżnia nakazy moralne od nakazów prawa, za którymi stoją sank-
cje przymusu, realizowanego przez władzę polityczną. Okoliczno-
ści skłaniające człowieka do działania dla „dobra ogółu” wywierają 
szczególnie silny przymus, okoliczności indywidualnego wzmocnie-
nia znikają w ich cieniu8.

Gospodarka i życie społeczne mogą, jak wiadomo, pozostawać 
w różnych relacjach. W nowoczesnych społeczeństwach obserwujemy 
zazwyczaj prymat gospodarki nad światem ludzkim. Pierwsza faza 
panowania gospodarki nad życiem społecznym przyniosła niewątpli-
wą deprecjację: „mieć” zastąpiło „być”, co oznacza, iż nie ocenia się już 
ludzi na podstawie tego, kim są; liczy się tylko to, co posiadają. Obec-
ny okres, w którym nagromadzone wytwory ekonomiczne całkowi-
cie opanowały życie społeczne, to etap powszechnego przechodzenia 
od „mieć” do „jawić się”, z którego wszelkie „mieć” winno czerpać 
swój prestiż i ostateczny cel. Równocześnie rzeczywistość subiek-
tywna uległa uspołecznieniu, jest bezpośrednio podporządkowana 
potędze społecznej i całkowicie od niej zależna9. Gospodarka, która 
służy chciwości, gospodarka „strony popytowej”, wspiera bierną kon-

7   Zob. T. Styczeń, Etyka, [w:] O wartościach, normach i problemach moralnych, red. 
M. Środa, Warszawa 1994, s. 65.

8   Zob. B. F. Skinner, Poza wolnością i godnością, przeł. W. Szelenberger, Warsza-
wa 1971, s. 45n.

9   Zob. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, 
przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 37.
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sumpcję, zaspokajanie każdego apetytu konsumenckiego i rozprasza-
nie konstruktywnej energii społecznej. Gospodarka, która wyzwala 
innowacyjność i produkcję, czyli gospodarka „strony podażowej”, do-
starcza swym uczestnikom nieustannych bodźców do ciężkiej pracy, 
do przestrzegania reguł gry i działania na rzecz poprawy bytu współ-
obywateli. Akcentując moralną wartość przedsiębiorczości, coraz 
częściej czyni się ją zasadą, dzięki której gospodarka nie tylko staje 
się bardziej efektywna, ale także może mieć zbawienny wpływ na 
wszystkie aspekty życia społecznego. Jest ona mniej represyjną formą 
naprawy społecznej, ponieważ nie narzuca się jej ludziom dyktatem 
władzy, ale wyrasta ona w sposób naturalny z ludzkiej tendencji do 
działania na własną korzyść poprzez działanie na korzyść innych 
ludzi, o czym dowiadujemy się od Thomasa Hawkinsa.

Jeśli chodzi o Polskę, to nadal i od wieków mamy skłonność do 
konstruowania czarnych scenariuszy i prognoz, ale za I i II Rzeczy-
pospolitej wskazywanie na symptomy nieszczęść było tylko jednym 
z wątków narodowych dyskursów. W czasach niewoli cierpiętnictwo 
współgrało z niezłomną nadzieją i dopiero w III Rzeczypospolitej bia-
dolenie stało się wszechogarniające i wyparło inne formy wyrazu. 
Jeśli nie mamy go w genach od zawsze, to jest to skłonność nabyta 
i szczególnie utrwalona w ostatnich pokoleniach. W Polsce prawie 
każdy sukces jest moralnie podejrzany i przyciąga nieżyczliwą uwagę.

W Polsce poza podejrzeniami i moralną dwuznacznością jest tylko 
ofiara, czyli ktoś skrzywdzony przez wroga ojczyzny, przez moż-
nego, przez butę władzy, przez los, przez cokolwiek innego. Społe-
czeństwo się rozwarstwia, ale racja moralna nadal jest przy biednych 
i pokrzywdzonych. Tam jest norma, wedle której oceniamy życie zbio-
rowe. Niebiedni jakby nie są zaliczani do społeczeństwa, więc stosują 
zasadę mimikry – dołączyć, wtopić się, nie wyróżniać się w myśl za-
sady: nam też jest ciężko, nam też żyć nie dają. Konwencja roszczeń, 
jaka wytworzyła się w Polsce pokazuje, że kto pragnie coś osiągnąć, 
wyrwać od władzy, musi stanąć do licytacji na nieszczęścia. Jakby na 
publicznym forum żadne inne argumenty nie miały znaczenia. Już 
Antoni Kępiński zauważył, że ujemnym następstwem dysproporcji 
między tempem rozwoju ludzkiego a jego środowiska (techniczne-
go) jest poczucie nienadążania, czyli pośpiechu, tak patognomiczne 
dla naszych czasów. Zajmowane do tej pory pozycje mogą okazać się 
trudne do utrzymania, a uczestnicy mogą znaleźć się bez wytycznych 
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co do dalszego toku akcji. Zwykle wyczuwają oni w takiej sytuacji coś 
fałszywego, czują się niezręcznie, wpadają w popłoch. Innymi słowy, 
maleńki system społeczny powstały i utrzymany dzięki uporząd-
kowanej interakcji ulega dezorganizacji10. Społeczna funkcja prawa 
wynika z faktu, iż jego stanowienie oraz stosowanie rodzi doniosłe 
skutki dla zbiorowości. Pod rządami prawa obywatele otrzymują pod-
miotowość publiczną oraz uzyskują poczucie bezpieczeństwa, które 
w czasach szybkich przemian politycznych, prawnych i gospodar-
czych osiąga coraz niższe pułapy. W społecznej opinii prawo jawi się 
wówczas jako daleko niesatysfakcjonujące. Występują również głosy 
twierdzące, iż w tych okolicznościach bardziej zasadnym byłoby mó-
wić o doświadczanym przez społeczeństwo braku bezpieczeństwa 
prawnego.

Brak takiego poczucia skutkuje z kolei ujawnieniem się tenden-
cji antyspołecznych. Koresponduje z nimi coraz mniejsza akcepta-
cja mało stabilnych i przewidywalnych zasad oraz reguł prawnych, 
niedostatecznie chroniących zdaniem większości obywateli całą 
wspólnotę przed zjawiskami niekorzystnymi dla ładu prawnego i po-
rządku życia społecznego. Poczucie zagubienia, utraty kontroli nad 
własnym losem wiąże się z coraz wyraźniej w polskim społeczeń-
stwie manifestowanymi zachowaniami charakterystycznymi dla 
pierwszego, prekonwencjonalnego etapu socjalizacji prawnej, tj. 
działaniami naznaczonymi deficytem zaufania do państwa i współ-
obywateli, brakiem obywatelskiej postawy i współpracy w ramach 
własnej wspólnoty. Na tym tle wyrastają główne funkcje prawa jako 
systemu normatywnego, w tym zwłaszcza funkcje ochronna i orga-
nizacyjna. Prawo pełni je poprzez koordynowanie zbiorowych dzia-
łań społecznych. Funkcje te wynikają z normatywnego charakteru 
prawa i jego roli w kontroli oraz formowaniu zachowań człowieka, 
a także w rozwiązywaniu konfliktów na gruncie zaspokajania po-
trzeb. Wiążą się one zarówno z funkcją ogólnospołeczną, jak i ze 
sprawowaną przez państwo funkcją ochrony partykularnych intere-
sów grup społecznych, o czym wspominała Maria Jarecka, mówiąc 
o socjalizacji prawnej i ekonomicznej w perspektywie czasów trans-
formacji społeczno-kulturowej. W społecznym obrazie prawa wyżej 

10   Zob. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, 
P. Śpiewak, Warszawa 1981, s. 311.



294 Małgorzata Korbaś

wymienione jego funkcje nie w każdych okolicznościach pełnione są 
w sposób zadowalający opinię społeczną. Szczególnie wiele zastrze-
żeń formułowanych jest pod adresem systemu prawa jako gwaranta 
pewności i prawidłowego kierunku rozwoju obrotu gospodarczego 
w naszym kraju. Determinuje to z kolei określony przebieg socjalizacji 
ekonomicznej podmiotów podejmujących aktywność w gospodarczej 
płaszczyźnie egzystencji. Zmiany w zakresie ekonomicznych realiów 
życia, determinowane procesami transformacji społeczno-kulturowej, 
korespondują z poziomem materialnych oczekiwań podmiotu za-
mieszkującego w konsumpcyjnym świecie.

W polskiej sytuacji gospodarczej poziom zaspokojenia potrzeb ma-
terialnych z reguły nie zadowala przeciętnych obywateli. Efektywna 
socjalizacja ekonomiczna i prawna w warunkach dynamicznej rze-
czywistości społecznej wymaga z jednej strony nieustannego przy-
stosowywania się jednostki do jej środowiska społecznego, z drugiej 
natomiast nabywania indywidualnych kompetencji w celu sprostania 
mało przewidywalnym realiom społecznym. Nie jest to postulat łatwy 
do zrealizowania, jednakże wydaje się, iż ma on kluczowe znaczenie 
dla umiejętności zdefiniowania i obrony własnych potrzeb i interesów 
w zmiennym współczesnym społeczeństwie11. Efektywność funkcjono-
wania systemu gospodarczego wymaga od jego uczestników przestrze-
gania ogólnie przyjętych reguł. Akceptacja i postępowanie zgodnie 
z ich treścią jest nieodzownym warunkiem istnienia porządku eko-
nomicznego, regulowanego przez zasady rynkowe. W oparciu o uni-
wersalizm wartości i norm systemy, przy użyciu zachęt i sankcji, są 
w stanie motywować jednostki usytuowane na różnych poziomach 
hierarchii do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami. 
W ten sposób zostaje zachowana przejrzystość gry rynkowej, która 
z kolei jest czynnikiem ograniczającym poziom niepewności, stano-
wiący pochodną rezultatów działalności gospodarczej, które weryfi-
kowane są przez rynek i opisane w kategoriach ekonomicznych jako 
zysk lub strata.

Odstąpienie od powszechnie obowiązujących reguł, co ma miej-
sce m.in. w przypadku korupcji, burzy formy ładu gospodarczego 

11   Zob. M. Jarecka, Socjalizacja prawna i ekonomiczna w perspektywie procesów trans-
formacji społeczno-kulturowej, [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, red. S. Patrycki, Lu-
blin 2006, s. 282.
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i powoduje wewnętrzny rozkład systemu. Reguły stają się wówczas 
nieczytelne, zanika zaufanie do instytucji publicznych a interesy jed-
nostkowe górują nad dobrem ogólnym. W ten sposób urzędnicy uwi-
kłani w korupcję łamią kontrakt, jaki istnieje między społeczeństwem 
a instytucjami. Przestępstwa korupcyjne o charakterze gospodarczym 
występują najczęściej w tych sferach działalności publicznej, w któ-
rych podejmowane są decyzje gospodarcze i administracyjne.

W tym zakresie zauważalna jest pewna prawidłowość, według 
której im więcej istnieje sfer życia gospodarczego, w których wydawa-
ne są zezwolenia, koncesje, kontyngenty, a decyzja co do ich przyzna-
nia należy do urzędnika, tym bardziej dane środowisko narażone jest 
na korupcję. Skutkiem tego zjawiska w sferze gospodarki jest również 
odpływ kapitału do szarej strefy. W takiej sytuacji zwiększa się udział 
nieoficjalnej działalności gospodarczej w ogólnym dochodzie kraju. 
Wysoki poziom korupcji w państwie odbija się niekorzystnie na jego 
wizerunku12. Jedną z najbardziej wyeksponowanych grup przestępstw 
gospodarczych jest korupcja w sektorze publicznym, zdefiniowana 
jako nielegalne opłacanie urzędników publicznych w zamian za uzy-
skiwane dzięki ich decyzjom korzyści. Paweł Kozłowski wyróżnia 
cztery modelowe sytuacje działań korupcyjnych, zagrażających pra-
worządności państwa: 1) korzyści publiczne są rzadkie, a podaż stała 
(udzielanie koncesji); 2) korupcja jako funkcja premii motywacyjnej 
dla świadczących usługi w sektorze publicznym; 3) korupcja jako 
konsekwencja naturalnego dążenia podmiotów do obniżenia swo-
ich kosztów (zapobieganie o dogodniejszą interpretację przepisów 
i o mniejsze obciążenia fiskalne – szczególnie w koncesjonowanej 
działalności gospodarczej, inspekcji obiektów gotowych i będących 
w budowie, stosownych przepisach o ochronie środowiska oraz wa-
runkach zatrudnienia i pracy); 4) korupcja związana z nieoficjalnym 
opłacaniem urzędników państwowych przez podmioty działające 
w szarej strefie i osiągające w ten sposób korzyści od państwa drogą 
nielegalną.

Wyłudzenia stanowią kolejną grupę oszustw gospodarczych. Do-
tyczą one ubezpieczeń, nienależnych odszkodowań, zasiłków choro-
bowych itp. Nasiliły się również oszustwa inwestycyjne, polegające 

12   Zob. M. Sławińska, Gospodarcze skutki korupcji, [w:] Nowa ekonomia a społeczeń-
stwo, dz. cyt., s. 428n.
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na niezwracaniu inwestorom zainwestowanych pieniędzy. Nadal za-
kładane są fasadowe firmy, które znikają po zrealizowaniu jednej lub 
kilku transakcji. Do najczęstszych technik stosowanych w przypad-
ku fikcyjnych bankructw należą: zakładanie fikcyjnych filii i oddzia-
łów oraz udzielanie im pożyczek, fikcyjny zakup środków trwałych 
i obrotowych, zakup środków trwałych za granicą z wykorzystaniem 
płatności w dwóch ratach: jednej adresowanej do sprzedającego, dru-
giej skierowanej na rachunek bankowy w wybranym kraju oraz fik-
cyjny zakup usług konsultingowych13. Oszustwa ubezpieczeniowe 
jako przestępstwa gospodarcze najczęściej wiążą się ze zgłaszaniem 
nienależnych, wielokrotnych bądź zawyżonych roszczeń lub celo-
wym zniszczeniem przedmiotu ubezpieczenia.

Pranie pieniędzy przebiega z wykorzystaniem systemów banko-
wych i ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym oraz w tzw. prze-
myśle rozrywkowym (gry hazardowe, dyskoteki, organizowanie 
koncertów, agencje turystyczne). Ponadto występuje w handlu nieru-
chomościami, samochodami, obrotem towarami koncesjonowanymi, 
czyli tam, gdzie znacznie ułatwione jest stosowanie na dużą skalę 
fałszywych faktur, zaniżanie lub zawyżanie cen, uznawanie rzeko-
mych reklamacji. Obszarami nadal zagrożonymi praniem pieniędzy 
są m.in.: sektor bankowy (fałszowanie czeków, kart płatniczych, wy-
łudzanie kredytów), sektor ubezpieczeń (wyłudzanie odszkodowań), 
sfera usług materialnych i niematerialnych (np. fakturowanie fikcyj-
nych robót, fałszowanie dokumentów dotyczących zamówień pu-
blicznych, odszkodowania dla biur turystycznych), handel towarami 
(wyłudzanie towarów przy odroczonym terminie płatności na podsta-
wie zafałszowanych dokumentów), rolnictwo (wyłudzanie dopłat do 
prefe  rencyjnych kredytów), działalność leasingowa (wymuszanie 
podpisywania umów), gospodarka energetyczna, obrót paliwami 
i surowcami, ponadto sfera własności intelektualnej (np. nielegalna 
produkcja i dystrybucja płyt, piractwo komputerowe).

W czerwcu 1991 roku Wspólnoty Europejskie podpisały Dyrekty-
wę w sprawie ochrony systemu finansowego przed wykorzystaniem 
go do celów prania pieniędzy (Dyrektywa 91/308/EWG). Jej celem 

13   Zob. M. E. Szatlach, Wpływ procesów globalnych na rozwój gospodarek nieoficjal-
nych, [w:] Globalizacja – pomiędzy polityką a ekonomią, red. D. Karnowska, M. Szatlach, 
Toruń 2006, s. 89n.
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była troska o podtrzymanie zaufania, jakim powinny być obdarzone 
banki i instytucje finansowe, ujednolicenie środków i zakresu pena-
lizacji, jakimi dysponują kraje członkowskie oraz przeciwdziałanie 
rozwojowi międzynarodowej przestępczości zorganizowanej14. War-
to dodać, że przewrót polityczny w Polsce i w innych krajach Euro-
py Środkowej w 1989 roku stworzył warunki do rozpoczęcia już nie 
cząstkowych, lecz zasadniczych reform systemowych, obejmujących 
także transformację ustroju społeczno-ekonomicznego. Sytuacja go-
spodarcza krajów Europy Środkowej, w tym zwłaszcza Polski, narzu-
cała konieczność podjęcia w ramach polityki ekonomicznej jeszcze 
innych działań. Ogólne rozregulowanie systemu gospodarczego tych 
krajów i skutki długotrwałej recesji datującej się od lat siedemdziesią-
tych stwarzały silną potrzebę uruchomienia działań stabilizacyjnych, 
bez których wprowadzenie nowych mechanizmów gospodarki było 
mało realne.

Sytuacja gospodarcza Polski w przełomowym 1989 roku była okre-
ślana jako dramatyczna. Depresja i rozkład nakazowo-rozdzielczych 
mechanizmów zarządzania doprowadziły do głębokich naruszeń rów-
nowagi rynku: ogólnego niedostatku podaży towarów w stosunku do 
strumienia pieniądza. W pierwszym półroczu 1989 roku rozpoczął 
się spadek produkcji przemysłowej oraz nasiliły się procesy infla-
cyjne. Formowana przez 40 lat struktura produkcji nie odpowiadała 
społecznym potrzebom ani nie była zdolna do równoważenia efek-
tywnego popytu. Niedobór towarów był powszechny. W takich wa-
runkach poczynania władz, wyłonionych w wyniku pierwszych po 
drugiej wojnie światowej częściowo wolnych wyborów (w czerw-
cu 1989 roku), zmierzały do stabilizacji gospodarki15. Na początku 
1990 roku rząd sprecyzował program stabilizacyjny i przystąpił do 
jego realizacji. Wówczas podstawowym celem działań przewidzia-
nych w ramach programu miało być osiągnięcie równowagi, zlikwido-
wanie nadwyżki popytu nad podażą. Przystąpiono do energicznego 
egzekwowania dochodów budżetu państwa i redukcji jego wydat-
ków (m.in. w postaci ograniczenia ulg podatkowych i dotacji), pod-
niesiono wysokość stopy procentowej do poziomu wskaźnika inflacji 

14   Por. tamże, s. 93.
15   Por. B. Winiarski, Procesy transformacji w Polsce, [w:] Polityka gospodarcza, red. 

B. Winiarski, Warszawa 2000, s. 202n.
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i dokonano wydatnego zmniejszenia kwot kredytów przyznawa-
nych na preferencyjnych warunkach. W celu zahamowania wzrostu 
płac zastosowano wysokie opodatkowanie przyrostu wynagrodzeń 
przekraczających określone normy. Jednocześnie przeprowadzono 
dewaluację waluty krajowej w stosunku do walut wymienialnych, 
umożliwiając wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego 
i stabilizację kursu walutowego.

Ten sposób przeprowadzenia operacji stabilizacyjno-dostosowaw-
czych przez niektórych ekspertów w zakresie ekonomii został okre-
ślony mianem terapii szokowej. Kosztami działań stabilizacyjnych 
w znacznym stopniu zostało obciążone społeczeństwo: zmniejszyły 
się dochody realne ludności, szczególnie pracowników sektora pań-
stwowego i spółdzielczego oraz rolników. Pod koniec 1990 roku bez-
robocie objęło 1 mln osób, nastąpiło też obniżenie konsumpcji. W pełni 
demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu w 1991 roku umożliwiły 
przyjęcie Polski do Rady Europy i stowarzyszenie z Unią Europej-
ską. Ostatecznie jednak rok 1991 zamknął się pogłębieniem recesji, 
wzrostem bezrobocia, poważnym deficytem budżetowym, utrzymy-
waniem się tendencji inflacyjnych (w granicach inflacji dwucyfrowej), 
a także pogorszeniem nastrojów społecznych16. Zróżnicowane ukła-
dy sytuacyjne, prawidłowa lub mniej właściwa kondycja psychiczna 
stanowią uwarunkowania łączące się z poziomem życia i odnoszą 
się do podstawowych potrzeb i wartości w życiu człowieka. W pra-
widłowo funkcjonującym społeczeństwie kontrola społeczna sprawia, 
że każdy uświadamia sobie swoje możliwości awansu i odpowiednio 
reguluje poziom aspiracji. W okresie gwałtownych zmian społecz-
nych (głównie o charakterze ekonomicznym – gwałtowny wzrost lub 
recesja) następuje załamanie się kontroli społecznej, wskutek cze-
go jednostka nie czuje się związana w swych dążeniach istniejącym 
systemem norm. Warto nadmienić, że jednostki z predylekcjami do 
zachowań niezgodnych z prawem mogą skorzystać z tego, że żyją 
wśród uczciwych obywateli i czerpać jednocześnie profity bez obaw, 
że sami staną się ofiarami przestępstw popełnionych przez innych17. 
Dewiacja może wystąpić w takich przypadkach, kiedy potężne siły 
powstrzymujące zostają osłabione.

16   Zob. tamże, s. 204n.
17   Zob. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 984.
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Wśród zewnętrznych czynników powstrzymujących (outer con-
tainment) we współczesnym zurbanizowanym, uprzemysłowionym 
i mobilnym społeczeństwie, John Reckless wymieniał: uzasadnione 
ograniczenia (skuteczna regulacja normatywna), spełnianie zna-
czących ról i prowadzenie liczącej się działalności, pewną liczbą 
dopełniających zmiennych, takich jak wzmocnienie przez grupy 
znaczące, wspierające stosunki, akceptacja oraz wykształcenie się 
poczucia przynależności i identyfikacji. Natomiast na wewnętrzne 
czynniki powstrzymujące składają się: pozytywna samoocena ( favo-
urable self-concept), nastawienie na realizację celów życiowych (goal 
orientation), definiowane jako poczucie ukierunkowania w życiu, 
włączając w to nastawienie na praworządne cele i poziom aspira-
cji zsynchronizowane z aprobowanymi i realnie osiąganymi cela-
mi, odporność na frustrację ( frustration tolerance), jak i utrzymanie 
norm (norm retention). Czynnik ten obejmuje zarówno stosowanie 
się do wartości, norm prawnych, kodeksów, instytucji i zwyczajów, 
angażowanie się w nie, ich akceptację, legitymizację oraz obronę, jak 
i identyfikację z nimi18.

Bibliografia
Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spe-

ktaklu, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006.
Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpie-

wak, P. Śpiewak, Warszawa 1981.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2004.
Jarecka M., Socjalizacja prawna i ekonomiczna w perspektywie procesów trans-

formacji społeczno-kulturowej, [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, 
red. S. Patrycki, Lublin 2006, s. 282.

Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000.
Mościskier A., Natura ludzka i problem przestępczości, Warszawa 2001.
Narojek W., Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki – studium z socjo-

logii współczesnego społeczeństwa polskiego, Warszawa 1982.
Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993.
Ortega y Gasset J., Bunt mas i inne pisma socjologiczne, przeł. P. Nikle-

wicz, H. Woźniakowski, Warszawa 1982.

18   Zob. A. Mościskier, Natura ludzka i problem przestępczości, Warszawa 2001, s. 159.



300 Małgorzata Korbaś

Poleszczuk J., Czym jest społeczeństwo?, [w:] Wymiary życia społecznego. 
Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2002, 
s. 14–15.

Szatlach M. E., Wpływ procesów globalnych na rozwój gospodarek nieofic-
jalnych, [w:] Globalizacja – pomiędzy polityką a ekonomią, red. D. Kar-
nowska, M. Szatlach, Toruń 2006.

Skinner B. F., Poza wolnością i godnością, przeł. W. Szelenberger, Warsza-
wa 1971.

Sławińska M., Gospodarcze skutki korupcji, [w:] Nowa ekonomia a społe-
czeństwo, red. S. Patrycki, Lublin 2006, s. 428.

Styczeń T., Etyka, [w:] O wartościach, normach i problemach moralnych, 
red. M. Środa, Warszawa 1994, s. 65.

Winiarski B., Procesy transformacji w Polsce, [w:] Polityka gospodarcza, 
red. B. Winiarski, Warszawa 2000, s. 202–204.

Wódz J., Ład społeczny w starej dzielnicy mieszkaniowej. Zagadnienia orga-
nizacji i dezorganizacji społecznej, Katowice 1986.



Sylwia Zydek

O „niestarzejącym” się  
obliczu chciwości.  
Próba analizy kaznodziejstwa  
Antoniego Węgrzynowicza (1658–1721)

Chciwość na przestrzeni wieków była definiowana bardzo często. 
Na przykład Cycero (106–43 p.n.e.) mówił, że „nie ma gorszej wady 
od chciwości”, a św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza pod-
kreślał, iż „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość” (1 Tm 6, 10), Ewa-
griusz z Pontu (345–399) zauważał, że „pierwszymi demonami, które 
występują do walki przeciw ascetom są demony obżarstwa, chciwości 
i pychy”. Święty Tomasz z Akwinu (1225–1274) definiował zaś chci-
wość jako „nieumiarkowane pożądanie posiadania jakiejkolwiek rze-
czy. Jest to również w sensie ściślejszym nieumiarkowane posiadanie 
dóbr, pieniędzy”. Święty Anzelm z Canterbury (1033–1109) chciwość 
określał mianem „wstrętnej choroby duszy”. Wszystkie przytoczone 
definicje nie pozostawiają cienia wątpliwości, że chciwość ma zabar-
wienie pejoratywne, jest zjawiskiem złym, niepożądanym i, jak powie 
teolog, moralista – jest grzechem.

Nawiązując do wcześniej podanych określeń odniosę się teraz 
do teologii moralnej XVIII wieku, która bez wątpienia bazując na 
dorobku teologii ubiegłych stuleci mówiła, iż istnieje bardzo wie-
le pochodnych grzechu chciwości, m.in. zatwardziałość serca na 
prośby ubogiego, zbytni niepokój serca, gwałtowność pobudzająca 
do skrzywdzenia bliźniego przez zabranie lub nieoddanie jakiejś 
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rzeczy, podstęp w słowach i czynach1. Przyznać należy, że współcze-
śnie owładnięte chciwością jednostki można bez cienia wątpliwo-
ści charakteryzować podobnie – jako te, które mogą bez skrupułów 
krzywdzić innych, używać podstępu, byle tylko osiągnąć swój cel. 
Warto zwrócić tu uwagę na fakt, iż chciwość, jak to się popularnie 
określa, niejedno ma imię i nie należy jej definiować – szczególnie 
we współczesnym świecie, choć w przeszłości również nie była okre-
ślana tylko i wyłącznie jako pożądanie i pragnienie dóbr material-
nych – jedynie w tym kontekście, bo można pożądać i „kolekcjonować” 
wszelkiego rodzaju doznania duchowe i tu również nie przebierać 
w środkach, by je osiągnąć.

W teologii moralnej XVIII wieku nauczanie o grzechach głównych 
zajmowało sporo miejsca. Wielu kaznodziei moralistów podejmowa-
ło ten temat. Wśród nich znajduje się krakowski kaznodzieja doby sa-
skiej, reformata Antoni Węgrzynowicz.

Ojciec Antoni urodził się w Krakowie w 1658 roku, tu pobierał 
nauki u dominikanów. Wstąpił do zakonu reformatów Prowincji Ma-
łopolskiej w 1675 roku. Po przyjęciu święceń kapłańskich wykładał 
filozofię, a z czasem objął funkcje kustosza i prowincjała. Pracował 
w Zakliczynie, Lwowie, ale najdłużej związany był z Krakowem, tu 
też zmarł w 1721 roku2.

1   Zob. A. Derdziuk, Grzech w XVIII w. Nurty polskiej teologii moralnej, Lublin 1996, 
s. 158.

2   Zob. B. Brzuszek, „W każdej okoliczności i materyi doskonale mówił”. Antoni Wę-
grzynowicz OFMRef jako kaznodzieja Krakowa, [w:] Wielcy kaznodzieje Krakowa, red. 
K. Panuś, Kraków 2006; G. Wiśniewski, Węgrzynowicz Antoni Andrzej, [w:] Słownik 
polskich teologów katolickich, red. H. Wyczawski, t. 2, Warszawa 1982, s. 412; Z. Baran, 
Kaznodziejstwo Antoniego Węgrzynowicza OFM (1658–1721) na tle kazań franciszkańskich 
doby baroku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Franciszkanie 
w Polsce XVI–XVII wieku, red. H. Gapski, C. S. Napiórkowski, Niepokalanów 2003; 
F. Jaroszewicz, Matka świętych Polska albo żywoty świętych, błogosławionych, wieleb-
nych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek wszelkiego stanu i kondycji każdego wieku 
od zakrzewionej w Polszcze chrześcijańskiej wiary osobliwą życia doskonałością słynących, 
Kraków 1767, s. 377; A. Koralewicz, Additament do kroniki Braci mniejszych S. Fran-
ciszka albo Genalogia Reformaty do Królestwa Polskiego za konfesem stolicy Apostolskiej 
dwuch Prowincji Mało i Wielkopolskiej utwierdzona przez X. Alexego Koralewicza Zakonu 
O. S. Franciszka Reformata Prowincji Wielkopolskiej oyca i s Theology Lektora, Warszawa 
1722, s. 225; S. Kleczewski, Kalendarz seraficzny zamykający w sobie żywoty wielebnych 
sług Boskich zakonu S. O. Franciszka Reformatów Polskich osobliwą świątobliwością zna-
mienitych […] zebrany, Lwów 1760, s. 215.
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W roku 1708 została wydany w Krakowie zbiór jego kazań zaty-
tułowany: Kazań niedzielnych księga pierwsza, to jest siedm trąb z objawie-
nia Jana świętego przeciw siedmiom głównym grzechom.

Węgrzynowicz po ogólnych rozważaniach na temat łakomstwa 
(tak określa chciwość) zaczyna analizować różne warianty omawia-
nego grzechu, który z punktu widzenia dobrostanu życia społecznego 
jest przypadłością nader szkodliwą. Podkreśla, że „łakomstwo panów” 
najtrudniej znieść tym, którzy jako poddani nie mają ani głosu, ani 
siły, by bronić się przed wyzyskiem:

nie maja żadnej litości […] nad chłopem zrujnowanym przez 
nieprzyjaciela, widząc, że nie ma o czym żyć a przecież pańsz-
czyzny, czynszu, gwałtem się upominają […] ostatki zabierają 
wymeślnymi sposobami […] nowe ciężary nakładają […], na 
ostatek traktują nie jak katoliki, nie jak ludzi, lecz gorzej niż by-
dlęta […] a to wszystko pochodzi z chciwości do gromadzenia3.

Chciwy pan nie omieszka posunąć się jeszcze dalej w swej żą-
dzy posiadania: „podobno też niejedna córeczka poddanego twego 
skrzywdzona od ciebie na panieństwie płacze w chacie”4. Wyżej wspo-
mniana żądzę posiadania może być przyporządkowana do kategorii 
chciwości duchowej, która okazuje się charakterystyczna nie tylko 
dla człowieka XXI wieku.

Równie łakomi, co niemający współczucia panowie, są kupcy. 
Chciwość sprzedającego jest dla nabywającego niezwykle dotkliwa, 
bo ten nie mając umiaru może np. w nieuczciwy sposób odmierzać 
towary: „Nie będziesz miał w worku twoim wagi mniejszej i większej, 
ani w domu twoim najdować się będzie korzec mniejszy i większy. 
Będziesz miał wagę sprawiedliwą i prawdziwy korzec, ażebyś dłu-
goletnie żył”5. Ten zaś, kto handluje i działa wyraźnie na niekorzyść 
czy szkodę bliźniego, może spodziewać się odpowiedniej zapłaty od 
Najsprawiedliwszego: „Pan Bóg grozi srogim karaniem, nie tylko na 
osobie ich własnej, ale i na dziatkach i owszem na całym domie ich”6.

3   A. Węgrzynowicz, Kazań niedzielnych księga pierwsza, to jest siedm trąb z objawienia 
Jana świętego przeciw siedmiom głównym grzechom, Kraków 1708, s. 71.

4   Tamże, s. 72.
5   Tamże, s. 83.
6   Tamże.
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Węgrzynowicz z niezwykłą mocą podkreśla, że tego typu zacho-
wanie jest poważnym przewinieniem przeciw bliźniemu i mimo iż 
należy do porządku świata ujmowanego w kategoriach profanum, skut-
kuje konsekwencjami w rzeczywistości sacrum:

Kto mając dobra tego świata, obaczy brata swego w potrze-
bie będącego, a zamknie przed nim wnętrzności swoje, 
to jest nie zmiłuje się nad nim, a jako w nim znaleźć się 
może miłość Boska? […] Porzuć na wodę przechodzącą chleb 
twój, to jest daj go ubogiemu przychodzącemu do drzwi 
twoich, a po długim czasie to jest po sądnym dniu naj-
dziesz go7.

Nie mówiąc o tym wprost, podkreśla jednak znaczenie czegoś, co 
współcześnie nazywa się solidarnością, a co chciwość skutecznie za-
bija. Przenosząc to w realia rozważań teologicznych, trzeba za Wę-
grzynowiczem podkreślić, że okazanie miłosierdzia drugiemu jest 
gwarantem miłosierdzia Bożego. Obojętność zaś i chciwość posunię-
ta do granic przyzwoitości przyniesie efekt łatwy do przewidzenia: 

„Pan Bóg jako ludzi nieużytecznych w ognistą piekielną rzekę wrzuci 
i zatopi na wieki”8.

Węgrzynowicz sporo uwagi poświęca problemowi lichwy, nieodłącz-
nie związanej z chciwością. Przywołuje ojców Kościoła, którzy lichwę 
potępiali, stwierdzając jednogłośnie, iż lichwiarz zbiera tam, gdzie nie 
zasiał, że pożyczanie na procent to zabieranie dobra bliźniemu, że 
bogaty powinien pożyczać biednemu zupełnie bezinteresownie. Li-
chwa według nich jest zupełnie sprzeczna z religią. Węgrzynowicz 
powołuje się również na Tomasza z Akwinu, który za Arystotelesem 
uznawał za niedozwoloną wszelką praktykę prowadzącą do wyma-
gania w praktyce czegokolwiek ponad kapitał: „[Prawo naturalne] 
zakazuje brać więcej niż dałeś”9. W XVIII wieku lichwy zakazywało 
zaś prawo kościelne i świeckie, a kaznodzieja pouczał, że lichwa to 

„szatański wynalazek”: „Przeciwny we wszystkim Chrystusowi sza-
tan przeciw temu Chrystusowi […] wymyślił swoje minimum quo fit 
maximum, to jest nauczył łakomców, że mało dając siła biorą, to jest 

7   Tamże, s. 94.
8   Tamże.
9   Tamże, s. 100.
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wymyślił lichwę”10. Dalej tłumaczy, iż lichwa nie powinna być akcep-
towana przez chrześcijan, bo taki proceder jest obciążony brakiem 
rozgrzeszenia: „Takich spowiednicy rozgrzeszać nie chcą i takoż nie 
powinni, póki tego nie zaniechają”11.

Wspomina również o bardzo niegodziwym zwyczaju gwałcącym 
prawo robotnika do uczciwej zapłaty i będącym przejawem niewy-
wiązywania się z umowy: „trzeba się robotnikowi całodzienną ro-
botą znendznionemu nastać, naczekać; trzeba rzemieślnikowi kilka 
razy po nagrodę chodzić, trzeba raz drugi i […] kupcowi […] czekać”12. 
Zauważa jeszcze, jak sam mówi, gorszy zwyczaj: „Że panowie dopie-
ro na testamencie długi każą płacić, ich zaś sukcessorowie nie czynią 
temu dość. Bardzo to rzecz zła i niesprawiedliwa”13. Jeszcze dobitniej 
mówi o tych, którzy nie wypełniają woli zmarłych zawartej w testa-
mentach: „Takich zaś co testamenty fałszują, pierwsze rzeczy odmie-
niają, woli zmarłych nie dość czynią, […] są to Judasze zdradzające 
pobożne intencje”14.

Węgrzynowicz posługuje się ówczesnym sposobem przekazu tre-
ści religijnych (i nie tylko religijnych), jakim były kazania. Stanowi-
ły one swego rodzaju platformę komunikacji społecznej – platformę, 
którą, przyjmując dzisiejszą nomenklaturę i znając naukę o mediach, 
można określić mianem środka masowego przekazu. Barokowa am-
bona pełniła bowiem wszystkie funkcje, jakie dziś przypisujemy mass 
mediom. Informowała nie tylko o sprawach związanych z życiem 
wiary, ale również obrazowała bieżącą sytuację społeczną. Kazanie 
nie miało na celu interpretować tylko wersetów biblijnych i dogma-
tów, ale również tłumaczyło i komentowało życie społeczne. Za za-

10   Tamże, s 99. Średniowieczni myśliciele uznają lichwę za poważniejszy grzech 
niż zabójstwo. Według np. Wilhelma z Auxerre (zm. 1231) zabójstwo może być pra-
wowite. Lichwa zaś nigdy prawowita nie jest, podobnie jak rozpusta. Święty Antonin 
(zm. 1459) widzi w czasowej rozciągłości transakcji okoliczności obciążającą. Sobór 
w Vienne (1311–1312) zarządza: „Jeśli ktoś popadnie w błąd upartego twierdzenia, że 
uprawianie lichwy nie jest grzechem, niechaj będzie ukarany jako heretyk”. J. Delu-
meau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII–XVIII w., tłum A. Szyma-
nowski, Warszawa 1994, s. 319.

11   A. Węgrzynowicz, Kazań niedzielnych księga pierwsza, to jest siedm trąb z objawie-
nia Jana świętego przeciw siedmiom głównym grzechom, dz. cyt., s 104.

12   Tamże, s. 108. 
13   Tamże, s. 108.
14   Tamże, s. 112.
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danie stawiano sobie koordynowanie jednostkowych i zbiorowych 
działań społecznych. Kazanie spełniało również funkcje kulturowe, 
bo przecież promowało wspólne wartości społeczne, zapewniało też 
rozrywkę, przenosząc nierzadko słuchacza w świat nieznanych zja-
wisk i przedziwnych historii.

Zbiory kazań tego okresu stanowią swoistą kronikę wydarzeń 
historycznych, wierny obraz obyczajowości, żywy komentarz do 
wszystkiego, co interesowało ludzi tamtej epoki. Można tu również za 
Kazimierzem Maliszewskim powtórzyć, że „Na ambonie dokonywała 
się […] przynajmniej cotygodniowa indoktrynacja religijna i przekaz 
informacji. […] Zwłaszcza na wsi kazanie było czymś w rodzaju tygo-
dniowej gazety parafialnej”15. W bardzo podobnym tonie wypowiada 
się Filip Wolański, gdy mówi:

Kazanie w dobie saskiej było niezwykle ważnym narzędziem 
społecznego oddziaływania. Było obecne w codzienności 
epoki saskiej, wpisując się immanentnie w funkcjonujący 
wówczas system komunikacji społecznej, […] pełniło ważny 
czynnik kształtujący postawy ówczesnego społeczeństwa16.

Dlatego też w dorobku kaznodziejskim reformaty odnajdujemy 
wątek relacji społecznych, szczególnie zaburzonych z racji obecności 
w nich chciwości. Węgrzynowicz w swym kaznodziejskim dyskursie 
podkreśla, iż krzywda i niesprawiedliwość, które rodzi avaritia poza 
wymiarem eschatologicznym, daje skutek także w teraźniejszości, 
a jest to brak solidarności z drugim człowiekiem, czyli zanik więzi 
społecznej17. Czytając uważnie jego kazania, można nabrać przeko-
nania, że niezwykle istotnym zadaniem ludzkiej jednostki jest bycie 
człowiekiem „łakomym” tego wszystkiego, co pomoże osiągnąć zba-
wienie i szczęcie w wymiarze niebieskim.

Te same oznaki chciwości odnajdujemy we współczesności. Nie-
uczciwi sprzedawcy, przetrzymujący wynagrodzenie przedsiębiorcy, 

15   K. Maliszewski, Komunikacja socjalna epoki nowożytnej. Stan badań i potrzeby, [w:] 
Rozprawy z dziejów XVIII w. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej, red. J. Woj-
towicz, Toruń 1993, s. 19.

16   F. Wolański, Staropolska codzienność w świetle dyskursu bernardyńskich kazań epoki 
saskiej, [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, t. 9, Lublin 2010, s. 294.

17   Zob. A. Szafulski, Życie cnotliwe podstawa moralności społecznej w kazaniach A. Wę-
grzynowicza OFMRef, „W Nurcie Franciszkańskim” 12 (2003), s. 150.
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lichwiarze pożyczający na olbrzymi procent, procesujący się z chciwości 
latami spadkobiercy większych czy mniejszych majątków rodzinnych – 
czyż nie są obecni w polskim społeczeństwie doby postmoderni-
stycznej? Czy „łakomi panowie” nie wpisują się łatwo w krąg osób 
czerpiących profity z łapówkarstwa, matactwa, oszustw i afer, o któ-
rych tak często donoszą media? Okazuję się bowiem, że zmienia się 
świat, jego „wystrój” i zmienia się także człowiek, lecz jest w nim 
mnóstwo instynktów, przywar i grzechów, których nie zmieni żadna 
technologia, nie odmieni żaden „lifting”, bo chciwość się nie starzeje, 
jest niezmienna i „wiecznie młoda”. Jest bowiem grzechem, postawą 
aspołeczną, którą trzeba pojmować jako zjawisko występujące w spo-
łecznościach każdego czasu, bo w każdej rzeczywistości historycznej 
istnieją dobra, o które wielu zabiega i których pożąda. Przy czym za-
znaczyć trzeba, że w baroku avaritię napiętnowano z większą mocą, 
bo dziś bywa racjonalizowana, a nierzadko określana mianem zarad-
ności czy zapobiegliwości.
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Bogumił Strączek

Chciwość jako forma  
pragnienia mimetycznego  
w ujęciu René Girarda

Pragnący podmiot, zdobywszy przedmiot, staje zawsze w obliczu pustki.
René Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne

Człowiek współczesny przeżywa wielorakie kryzysy. W tej sy-
tuacji coraz trudniej odnajduje poczucie wewnętrznej jedności, któ-
ra pozwalałaby mu zrozumieć treść swych potrzeb i najgłębszych 
pragnień. Zdaniem wielu obserwatorów życia publicznego jednym 
z najbardziej dostrzegalnych symptomów owego kryzysu jest fe-
nomen chciwości. Człowiek współczesny, odurzony mitem niczym 
nieograniczonego konsumpcjonizmu, niemal całe swe życie poświę-
ca pogoni za nowymi doznaniami, mającymi rozbudzić w nim po-
czucie satysfakcji i życiowego sukcesu. Kryzys ten jest tym bardziej 
dotkliwy, gdy człowiek, tracąc właściwą funkcję sumienia i orien-
tację wartościowania, zostaje zmuszony do porzucenia refleksji nad 
samym sobą, nad sensem własnego postępowania. W wirze szyb-
kich przemian cywilizacyjnych i kulturowych narasta u niego chęć 
b y c i a  n a  c z a s i e . Wyraża się to w dogłębnym przeświadczeniu, 
iż wartość życia oddaje status społeczno-ekonomiczny. Taka sytuacja 
niewątpliwie sprzyja postawie chciwości, zaś współczesne mechanizmy 
rynkowe przyczyniają się jedynie do jej pogłębienia. Pomimo iż w de-
batach publicznych pojęcie chciwości spotyka się raczej z negatywnymi 
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skojarzeniami, to w praktyce jest ona rozbudzana skutecznie i na różne 
sposoby.

Wyjaśnienie fenomenu chciwości odnajdujemy w pracach fran-
cuskiego filozofa, antropologa i literaturoznawcy René Girarda. Do-
konał tego w oparciu o wypracowaną przez lata teorię mimetyczną, 
która ukazuje mechanizmy rządzące relacjami międzyludzkimi. Oma-
wiając zagadnienia związane z fenomenem chciwości, zwrócimy szcze-
gólną uwagę na jej naturę i strukturę, źródła, powiązania z innymi 
zjawiskami, takimi jak zazdrość zawiść, rywalizacja o prestiż oraz 
konsekwencje, jakie są wynikiem chciwego postępowania. Zastanowi-
my się również, jakie antidotum na wciąż wzmagające się sympto-
my współczesnego kryzysu proponuje Girard.

Natura i struktura pragnienia
Wedle René Girarda odpowiednie zrozumienie fenomenu chci-

wości zakłada jego powiązanie ze sferą ludzkich pragnień. Pierwsze 
istotne założenie dotyczy zatem natury ludzkiego pragnienia. Jest 
ono bowiem cechą wyróżniającą człowieka na tle innych istot – być 
może nawet bardziej niż zdolność do świadomego postrzegania rze-
czywistości.

Człowiek z natury jest istotą pożądającą, choć jego pragnienia nie 
mają z góry przyporządkowanego obiektu. Owo dopasowanie właści-
we jest potrzebom i instynktom (przedmiotem głodu jest pokarm, 
spragnienia woda itd.). Pragnienia natomiast nie da się utożsamić 
z potrzebą1. Zaspokajanie tych drugich jest bowiem konieczne i nale-
ży do podstawowych funkcji wszystkich organizmów żywych. Pra-
gnienie cechuje natomiast to, iż rzadko jest zaspokojone i często jego 
przedmiot jest nieskonkretyzowany2.

Przede wszystkim natomiast należy się wystrzegać opacznego 
utożsamienia girardowskiego pragnienia z freudowskim libido czy 
zmysłem seksualnym. Pragnienie powinniśmy rozumieć raczej jako 
siłę, która istnieje poza wszelką wewnętrzną koniecznością. Istnieje 
jednak również konieczność zewnętrzna. Nie jest nią przedmiot 

1   R. Girard, Interdividual psychology, „Denver Quarterly” 14 (1979), s. 3–19.
2   P. Livingston, Models of desire. René Girard and psychology of mimesis, Baltimore–

London 1992, s. 24. 
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pragnienia, gdyż ten nie wystarcza, by nasze pragnienia uzasad-
nić. Nie ma bowiem żadnego związku bezpośrednio łączącego na-
sze pragnienie np. z luksusowym samochodem czy zegarkiem za 
10 tys. dolarów, takiego jakie łączy uczucie spragnienia bezpośred-
nio ze szklanką wody. Człowiek jest zagubiony w świecie najroz-
maitszych dóbr, które do niczego nie są mu potrzebne i stanowią 
jedynie luksusowy dodatek do życia. A zatem to nie przedmiot oraz 
jego immanentne własności determinują w nas żądzę jego przy-
właszczenia.

Stąd też kolejne założenie girardowskiej teorii dotyczące struktury 
pragnienia. Francuski myśliciel jako pierwszy przedstawił pragnienie 
za pomocą metafory trójkąta. Do tej pory mieliśmy do czynienia ze 
strukturą, którą metaforycznie prezentował odcinek linii prostej. Jej 
krańce wyznaczały dwa punkty: jeden oznaczał podmiot pragnący, 
drugi przedmiot pragnienia. Girard zauważa natomiast, iż pomiędzy 
nimi należy umieścić trzeci element – p o ś r e d n i k a  p r a g n i e n i a , 
który określany jest również jako model lub – dla podkreślenia oso-
bowego charakteru modelu – jako I n n y.

Relacja zachodząca między podmiotem a przedmiotem jest wtórna 
w stosunku do relacji zachodzącej między podmiotem a pośred-
nikiem. Podmiot pragnie posiadać przedmiot, ponieważ pragnie 
go pośrednik. Przedmiot natomiast posiada wartość dla podmio-
tu tylko dlatego, że nadaje mu ją pośrednik. A zatem pragnienie 
I n n e g o  determinuje w podmiocie pojawienie się, zwiększenie lub 
zmniejszenie intensywności pragnienia, jak również całkowity jego 
zanik3. Przedmiot pożądania jest zatem zawsze zapośredniczony 
przez pewien model indywidualny lub kulturowy. Sam w sobie 
nie wpływa znacząco na determinację związaną z jego zdobyciem.

Pragnienie będące wynikiem dostrzeżenia go u innych ludzi Gi-
rard określa mianem pragnienia mimetycznego (gr. mimesis – naśla-
downictwo). Człowiek, nie potrafiąc uzasadnić własnych pragnień, 
nie będąc w stanie samemu zapełnić ich treścią, potrzebuje w świecie 
przewodnika, który wskaże mu, co jest godne pożądania, a co nie. 
W ten sposób naśladuje pożądanie I n n e g o  w pogoni za coraz to 
nowymi przedmiotami pragnienia.

3   A. Urbańska, Koncepcja mimesis René Girarda, „Etnografia Polska” XLI (1997) 
z. 1–2, s. 24.



312 Bogumił Strączek

U źródeł chciwości
Proponowana przez Girarda nowość w interpretacji fenomenu chci-

wości ma za punkt wyjścia założenie, które w jego teorii przyjmuje 
postać twierdzenia, iż nie ma indywidualnych źródeł pragnienia. Na-
wet te najbardziej intymne są wynikiem dostrzeżenia ich u I n n y c h 4. 
Pragnienie w e d ł u g  s i e b i e  to iluzja, w której egocentryczny pod-
miot widzi siebie w samym centrum wszechświata, stawiając J a 
w odwiecznej opozycji do postaci I n n e g o . Jedynie „pyszałek wciąż 
pragnie przekonać siebie, że jego pragnienie […] jest emanacją nie-
zmąconej subiektywności, stwarzaniem ex nihilo niemal boskiego Ja”5. 
Człowiek sam z siebie pragnąć nie potrafi. Nie ma indywidualnych 
źródeł pragnienia. Wybór przedmiotu pożądania zdeterminowany 
jest pragnieniem I n n e g o . Poza jego nieustannym pośrednictwem 
człowiek nie ma żadnych pragnień, żadnych pożądań, nic nie moty-
wuje go do istnienia ani działania.

Twierdzenie to rozciąga się również na najintensywniej przeży-
waną formę pożądania, jaką jest chciwość. Struktura trójkątna wraz 
z towarzyszącą jej dynamiką pragnienia pojawia się za każdym ra-
zem, gdy do czynienia mamy z chciwością – czy to w ambicjach, 
bogaceniu się, czy w miłości. Wynika stąd, iż chciwe postępowa-
nie nie stanowi epifenomenu psychicznego usposobienia człowieka, 
a tym bardziej nie ma nic wspólnego z zaspokajaniem potrzeb. In-
nymi słowy, chciwość nie przynależy do ludzkiej natury, lecz po-
jawia się dopiero na poziomie relacji interpersonalnych, w sferze 
życia społecznego. Człowiek nie jest tym, który sam kontroluje in-
tensywność swojego pragnienia. Rola podmiotu w przekształcaniu 
się pożądania w chciwość jest w każdym razie wtórna w stosun-
ku do roli innych ludzi czy modeli kulturowych. To nie wartość 
przedmiotu ani też indywidualne dyspozycje podmiotu sprawiają, 
iż zaczynamy pożądać chciwie. Dzieje się tak za sprawą pośrednika, 
który ów przedmiot posiada lub też swym pragnieniem wskazuje na 
jego wartość. To bowiem obecność I n n e g o  w omawianej struktu-
rze ma niebagatelny wpływ na to, jak postrzegamy sam przedmiot. 

4   E. Gans, The Girardian origins of generative anthropology, [b.m.] 2012, s. 30.
5   R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, tłum. K. Kot, Warsza-

wa 2001, s. 21.
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On swoim pragnieniem sankcjonuje wartość przedmiotu, nadaje mu 
sens, jak dorosły podczas zabawy z dzieckiem nadaje sens i wartość 
zabawce.

Znamienne jest, iż pojęcie „Inny” pisane jest przez Girarda za-
wsze z dużej litery, co świadczy o jego dominującej roli w całej struk-
turze. Nadto jest to osoba przez podmiot bardzo ceniona, ciesząca się 
wielkim uznaniem. Pośrednik, z racji iż stanowi model pożądania 
podmiotu, staje się fascynującym idolem, w ekstremalnych przypad-
kach natomiast przedmiotem czci.

W kulturze konsumpcjonizmu rola pośrednictwa pragnienia wzra-
sta diametralnie i jest lansowana niemal na każdym kroku. Wedle 
Girarda przyjmuje ono dziś formę przemysłu zwanego reklamą. Eks-
perci od marketingu, aby wzbudzać w konsumentach coraz to now-
sze pragnienia, starają się ich przekonać, że ich produkty pożądane 
są przez najwybitniejsze i najbardziej rozpoznawalne jednostki6. Jeśli 
bowiem znany aktor czy urocza modelka wybierają konkretny pro-
dukt, to konsumenci uczynią tak samo. Sława, którą emanuje celebry-
ta, rozświetla fizyczne własności przedmiotu, podnosi jego wartość 
i sprawia, że staje się on n i e z a s t ąp i o n y.

Ale również sama obecność przedmiotu ma niebagatelny wpływ na 
to, jak podmiot postrzega pośrednika. Relacja pośrednik–przedmiot 
jest dwukierunkowa. Funkcja luksusowego samochodu nie ograni-
cza się tylko do tego, by w miarę szybko przemieścić się z miejsca 
na miejsce. Samochód może być również elementem skomplikowanej 
komunikacji niewerbalnej, stać się narzędziem autoprezentacji jej po-
siadacza. Jest p r z e d m i o t e m  s y m b o l i c z n y m , dzięki któremu 
jego właściciel może zostać zidentyfikowany np. jako biznesmen, czło-
wiek sukcesu, celebryta czy współczesny Don Juan. W owym ujęciu 
chciwość przestaje być rozumiana jedynie jako nieuzasadniona i nie-
pohamowana żądza posiadania dóbr materialnych. Człowiek chciwy 
nie odnajduje satysfakcji jedynie w samym zdobyciu przedmiotu pra-
gnienia. Oczekuje raczej, iż wejście w posiadanie przedmiotu całko-
wicie odmieni jego dotychczasowe życie. W chciwości raz dominuje 
pragnienie posiadania, innym razem pragnienie bycia, urzeczywist-
nienia pewnego wymarzonego sposobu egzystencji. Dostrzegając 

6   Por. R. Girard, Szekspir. Teatr zazdrości, tłum. B. Mikołajewska, Warszawa 1996, 
s. 156.
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symboliczny przedmiot u I n n e g o, podmiot nie tyle pragnie ów 
przedmiot sobie przywłaszczyć, lecz stać się osobą, która wzbudziła 
w nim tę żądzę. Innymi słowy, chce stać się własnym modelem, pała 
nim pragnienie bycia I n n y m .

W tym momencie dochodzi do swoistej metamorfozy. Pośrednik 
zajmuje miejsce przedmiotu, aspekt fizyczny ustępuje miejsca me-
tafizycznemu. To właśnie ze względu na ową metafizyczną naturę 
chciwość nigdy nie może być zaspokojona. Podmiot pragnie chciwie 
w momencie, gdy już sam przedmiot nie wystarcza mu do tego, by 
zaspokoić pierwotne pragnienie, lecz staje się jedynie „środkiem po-
zwalającym dotrzeć do pośrednika”. Podmiot marzy nie tylko o tym, 
aby m i e ć , lecz przede wszystkim aby b yć , aby odwzorować i „sto-
pić się z substancją I n n e g o ”7. Wejście w posiadanie przedmiotu 
nie kończy się zatem satysfakcją, uczuciem spełnienia. Podmiot 
nadal odczuwa jakiś brak pełni, którą cieszy się I n n y. Przedmiot 
natomiast traci swoją wartość. Już nie jest godny pożądania, zaś jego 

„moc ulatnia się jak powietrze z przekutego balonu”8.
Rozczarowanie staje się ostatecznie tryumfem chciwości, która 

zaślepia i roztacza złudzenia. Nawet gorycz rozczarowania nie odwo-
dzi od jej panowania. Człowiek owładnięty chciwością nie zmienia 
dotychczasowego sposobu życia. Stwierdza jedynie, że „przedmiot 
nigdy nie miał wartości inicjacyjnej, jaką mu przypisywał, toteż prze-
nosi ową wartość gdzie indziej, na nowy przedmiot, na nowe pragnie-
nie”9. Wymarzona egzystencja nie znika całkowicie z pola widzenia, 
lecz jedynie oddala się, zmienia swoje miejsce. Staje się jeszcze bar-
dziej niedostępna, to znaczy jeszcze bardziej fascynująca.

Chciwość jako mimetyczna rywalizacja
Mogłoby się wydawać, że naśladownictwo kształtuje pozytywne 

relacje między podmiotem a pośrednikiem. Rzeczywiście, na pew-
nym etapie formowania się pragnienia relacja ta jest relacją ucznia 
i nauczyciela. Ale mimetyzm ma również swoje drugie, złowrogie 
oblicze. Z faktu, iż pragnienia podmiotu są zawsze kopią pragnień 

7   R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, dz. cyt., s. 90.
8   Tamże, s. 94.
9   Tamże, s. 95.
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pośrednika wynika nieuchronnie konfliktogenna natura naśladow-
nictwa.

W zależności od charakteru mediacji konflikt może przybierać 
mniej lub bardziej intensywną postać. Mediacja, w jaką wchodzi pod-
miot może być: a) zewnętrzna, gdy dystans miedzy pośrednikiem 
i podmiotem jest wystarczająco duży, by „nie stykały się ze sobą obie 
sfery możliwego, w których centrum znajdują się podmiot i pośred-
nik” i b) wewnętrzna, gdy pośrednik jest w bliskim zasięgu podmiotu, 
tak, iż „obie sfery mogą się mniej lub bardziej dogłębnie przenikać”10. 
W pierwszym wypadku do czynienia mamy z p o ś r e d n i k i e m  d o -
m n i e m a n y m , usytuowanym „poza światem” podmiotu, w drugim 
natomiast z  p o ś r e d n i k i e m  r e a l n y m , istniejącym w e w n ą t r z 
ś w i a t a  podmiotu. W Prawdzie powieściowej czytamy:

Owej odległości między pośrednikiem a podmiotem nie mie-
rzymy, rzecz jasna, przestrzenią fizyczną. Choć oddalenie 
geograficzne może mieć tutaj pewne znaczenie, dystans 
między pośrednikiem a podmiotem jest przede wszystkim 
natury duchowej11.

Ów d y s t a n s  d u c h o w y  należy rozumieć jako pewną różnicę 
poziomów o charakterze witalnym, intelektualnym, społecznym czy 
ekonomicznym. Tak na przykład modelem pośrednictwa zewnętrz-
nego dla czytelnika może być postać fikcyjna lub dla przeciętnie za-
rabiającego obywatela dyrektor dochodowej korporacji, podczas gdy 
w pośrednictwie wewnętrznym modelem może być niemal każdy (są-
siad, przyjaciel, współpracownik). Przynależność do jednego z dwóch ty-
pów mediacji określa skłonność podmiotu do popadnięcia w konflikt 
z pośrednikiem. Pośrednictwo zewnętrzne charakteryzuje pozytyw-
ny stosunek naśladowcy do pośrednika, zaś wewnętrzne – negatywny. 
W pośrednictwie zewnętrznym podmiot „wielbi otwarcie wybrany 
przez siebie wzór”12, kieruje się uznawanymi przez pośrednika ide-
ami i normami, natomiast w pośrednictwie wewnętrznym fascynacja 
modelem jest przez podmiot nieuświadomiona bądź też skutecznie 
ukrywana.

10   Tamże, s. 14.
11   Tamże, s. 13.
12   Tamże, s. 15.
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Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku mediacja może 
sprzyjać chciwym zachowaniom. Jednak gdy w pośrednictwie ze-
wnętrznym pociąga ona za sobą negatywne konsekwencje jedynie 
dla jednostki, o tyle w wewnętrznym ma ona swoje społeczne reper-
kusje: angażuje w rywalizację coraz to większe grupy, stając się zja-
wiskiem masowym.

Wedle Girarda w przypadku pośrednictwa wewnętrznego chci-
wość nieuchronnie prowadzi do konfliktu pomiędzy podmiotem 
i pośrednikiem. Świadomość, iż przedmiot pożądania jest w zasięgu 
podmiotu, że jego zdobycie nie miało dotychczas tak wyraźnych zna-
mion realności sprawia, iż pokusa jego przywłaszczenia jest nie do 
zniesienia. Ów drugi, który rozbudził w podmiocie chciwość, w mo-
mencie konfliktu staje się rywalem stojącym na drodze do zdobycia 
upragnionego przedmiotu. Tym samym „wzorzec nawet jeśli zachę-
cał do naśladownictwa, jest zdziwiony, że pojawia się konkurencja. 
Myśli, że uczeń go zdradził, że depcze mu po piętach”13. W miarę 
zbliżania się podmiotu do pośrednika, to znaczy w miarę upodab-
nia się do niego, pierwotna asymetria przekształca się w idealną 
symetrię. Jest to moment, w którym skala chciwości jest taka sama 
w przypadku obydwu rywali. Po d c z a s ,  g d y  j e d e n  z a z d r o -
ś n i e  d ą ż y  d o  t e g o ,  b y  p r z e d m i o t  b ę d ą c y  wł a s n o ś c i ą 
I n n e g o  s o b i e  p r z y w ł a s z c z y ć ,  d r u g i  c z y n i  w s z y s t k o , 
b y  g o  z a c h o w a ć  t y l k o  d l a  s i e b i e .  Chciwości zaczynają to-
warzyszyć uczucia: próżność, zazdrość i zawiść, które za Stendhalem 
Girard nazywa uczuciami współczesnymi.

Konflikt mimetyczny w chwili przesilenia prowadzi do s k a n -
d a l o n u , czyli przemiany modela w przeszkodę, która z im większą 
mocą odrzuca, „z tym większą mocą przyciąga”14. Skandalon innymi 
słowy jest momentem, w którym chciwość przyjmuje postać choro-
bliwego pragnienia rywalizacji. U źródeł skandalonu leży negatyw-
ne uczucie posiadania. Wejście w ten stan nie zaspokaja pragnienia 
podmiotu. Przedmiot bowiem już dawno zatracił swą domniemaną 
wartość. W istocie mimetyczna rywalizacja nie jest już rywalizacją 

13   R. Girard, Sacrum i przemoc. Część pierwsza, tłum. M. i J. Plecińscy, Poznań 1993, 
s. 203.

14   R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, 
Warszawa 2002, s. 28.
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o przedmiot, lecz rywalizacją o prestiż zwycięzcy. Ten zaś jest tym 
większy, im bardziej spektakularna jest porażka pośrednika. Im silniej-
szy opór stawia I n n y, tym większy jest wymiar wygranej. Chciwość 
staje się w ten sposób niesprecyzowanym pragnieniem przeszkody, 
jaką jest nieustępująca chęć rywalizacji. Jedynie współzawodnictwo, 
nieskończone pomnażanie przeszkód w zdobyciu celu jest dla pod-
miotu g r ą  w a r t ą  ś w i e c z k i . Człowiek chciwy ostatecznie nie 
poszukuje jakiejś konkretnej przyjemności. Jego pożądanie ma zna-
miona czysto metafizyczne.

Dążenie to w ekstremalnych przypadkach prowadzi do maso-
chizmu. Niepohamowane pożądanie człowieka chciwego ustanawia 
własną porażkę:

Człowiek wyrusza na poszukiwanie skarbu przekonany, 
że ukryto go pod kamieniem. Odrzuca kamienie, lecz 
niczego nie znajduje. Próżny wysiłek nuży go, ale skarb 
jest zbyt cenny, by z niego zrezygnować. Postanawia za-
tem poszukać k a m i e n i a ,  k t ó r e g o  n i e  z d o ł a  p o d -
n i e ś ć ; w owym głazie złoży całą nadzieję, przy nim utraci 
resztki sił15.

Podmiot, zamiast dążyć ku przedmiotom swych pragnień, osta-
tecznie zmierza w kierunku nicości i rozczarowania. Fascynacja owym 
cierpieniem staje jedyną wartością. Masochista wedle Girarda to „czło-
wiek, który zmęczony wiecznym powodzeniem, inaczej mówiąc, wiecz-
nym rozczarowaniem, zaczyna pragnąć porażki”16. Człowiek chciwy, 
wędrując od porażki do porażki, zamiast wyciągnąć z nich wnioski 
i porzucić dotychczasowe poszukiwania, paradoksalnie rozpala jesz-
cze bardziej ogień pożądania, ściągając na siebie coraz to dotkliwsze 
cierpienia. Zaślepiony tą żądzą nie dostrzega źródeł swojego nie-
szczęścia.

W ten sposób chciwość w stadium największego przesilenia przy-
biera postać eskalacji konfliktu i szaleństwa. Istnieje bowiem prosta 
linia pomiędzy fascynacją a szaleństwem, miłością a nienawiścią, 
pragnieniem życia a samobójstwem. Girard stwierdza wręcz, że „dyna-
mika pragnienia mimetycznego zawsze zmierza w kierunku śmier-

15   R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, dz. cyt., s. 182.
16   Tamże, s. 183.
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ci i szaleństwa”17 i dalej: „Pragnienie mimetyczne jedynie z pozoru 
przyjmuje postać afirmacji życia, podczas gdy w rzeczywistości kie-
ruje się ono na przeszkody – bezpłodność i śmierć”18.

Chciwość prowadzi do nicości, gdyż nigdy nie zostaje zaspokojo-
na. Im bardziej człowiek zanurza się w chciwości, tym bardziej jego 
pragnienie staje się jałowe, symboliczne i niewyraźne. Rzeczywistość 
w oczach podmiotu zostaje pozbawiona sensu, jest iluzoryczna i gro-
teskowa. Chciwość przeradza się wówczas w nieznośne cierpienie i nie-
zaspokojoną żądzę, gdyż nigdy nie dosięga żadnej realnej substancji.

Śmierć, do której doprowadza chciwość, jest przede wszystkim 
śmiercią duchową. Frustrujące doświadczenie p u s t k i  sprawia, iż 
podmiot odczuwa niepokonany wstręt do własnej substancji, czuje 
się wątły i cherlawy. Jest to najgłębsze stadium choroby, która nie mo-
gąc pogłębiać się w nieskończoność, ostatecznie prowadzi do rozbicia, 
fragmentacji i w końcu do całkowitego rozkładu jednostki. Rozprze-
strzenianie się tej choroby jest niezaprzeczalnym faktem współczesne-
go świata. Stwierdza to Michel Foucault w słowach: „Bez wątpienia 
można się założyć, że człowiek zostanie wymazany, jak twarz naryso-
wana w piasku na brzegu morza”19. Gdy nieprzezwyciężalny konflikt 
góruje nad umysłem człowieka wewnętrznie skłóconego z samym 
sobą i światem, chciwość w ekstremalnych przypadkach znajduje 
wreszcie swe ujście w śmierci fizycznej.

Konwersja
A zatem „prawdą pragnienia jest śmierć”20. Destrukcyjna funk-

cja chciwości nie może bowiem trwać w nieskończoność, musi w koń-
cu odnaleźć swój kres. Ale owa śmierć nie jest prawdą ostateczną 
życia. „Apokalipsa nie byłaby pełna, gdyby nie miała również ja-
snego oblicza”21. Zakończenie jest początkiem – początkiem kon-
wersji. Śmierć duchowa, do jakiej doprowadziła żądza człowieka 

17   R. Girard, Things hidden since the foundation of the world: research undertaken in 
collaboration with J.-M. Oughourlian and G. Lefort, translated by S. Bann and M. Metteer, 
Stanford 1987, s. 413.

18   Tamże, s. 415. 
19   M. Foucault, Słowa i rzeczy, tłum. T. Komendant, Gdańsk 2006, s. 347.
20   R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, dz. cyt., s. 297.
21   Tamże, s. 298.
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chciwego, stawia go wreszcie w obliczu prawdy: „Pragnienie nie 
jest z tego świata”22, lecz stanowi obietnicę płynącą z zewnątrz. Jest 
siłą porywającą człowieka ku rzeczywistości przekraczającej jego 
kondycję. Ruch pragnienia jest ruchem od zewnątrz do wewnątrz, 
od transcendencji ku immanencji. Pragnienie zawsze kieruje się ku 
transcendentnemu celowi. Istnieją jednak dwa przeciwstawne obli-
cza transcendencji: w e r t y k a l n e  i  o d w r ó c o n e . W pierwszym 
wypadku możemy mówić o pragnieniu z natury swej zwróconemu 
ku tej formie transcendencji, o której pisał św. Augustyn w Wyzna-
niach: „Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze 
serce, dopóki nie spocznie w Tobie”23. W drugim – o pragnieniu, 
które odwraca się od augustiańskiej transcendencji, by szukać speł-
nienia nie w rzeczywistości boskiej, lecz ludzkiej. „Negacja Boga nie 
znosi transcendencji, ale zmienia jej miejsce – z tamtej strony na tę 
stronę. Stąd też motto Prawdy powieściowej zaczerpnięte z Problemów 
religii Maxa Schelera brzmi: „każdy skończony duch wierzy albo 
w Boga, albo w bożka”24.

Pragnienie mimetyczne nie zawsze przeradza się w chciwość, 
natomiast chciwość zawsze zasadza się na skrzywionym i zwyrod-
niałym pragnieniu mimetycznym. Kierunek jego rozwoju, to, czy 
będzie się ono rozwijało w stronę bałwochwalstwa lub głębokiej du-
chowości, zależy od wyboru pośrednika. Zdaniem René Girarda to 
właśnie Nowy Testament ukazuje prawdziwą istotę pragnienia. Nie 
dyskredytuje on samego pożądania i jego mimetycznej natury, lecz 
ukazuje różnice między pragnieniem, które prowadzi do rywaliza-
cji i triumfu woli pośrednika nad wolą jednostki, a tym, które jest 
pozbawione konfliktogennej natury i zmierza do pełnej samoreali-
zacji człowieka:

Jezus nigdy nie mówi w kategoriach zakazów, ale zawsze 
wzorców i naśladowania […]. Nie narcyzm nim kieruje, kie-
dy zaleca abyśmy Go naśladowali, lecz chce nas odwieść 
od mimetycznej rywalizacji […] Jezus nakłania nas do na-
śladowania swego własnego pragnienia, owego porywu, 

22   R. Girard, Oedipus unbound: selected writings on rivalry and desire, translated by 
M. R. Anspach, Stanford 2004, s. 1.

23   Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 2007, I, 1, 1.
24   M. Scheler, Problemy religii, tłum. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 237.
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który kieruje Go ku wytkniętemu celowi: jak najbardziej 
upodobnić się do Boga Ojca25 .

Motyw Imitatio Christi był i nadal jest jednym z najważniejszych 
wymagań moralności chrześcijańskiej, pomimo iż nie określa ona 
w sposób wyraźny naśladowczej natury człowieka. Naśladowanie 
Chrystusa jest najczęściej omawiane w kontekście norm chrześci-
jańskich. W przypadku Tomasza z Kempis, autora słynnego dzieła 
O naśladowaniu Chrystusa, oznaczałoby to przekształcenie własnej oso-
bowości, w jej najgłębszych wymiarach, na podobieństwo Chrystusa. 
Drogę ku temu miałoby stanowić wyzbycie się wszelkich namiętno-
ści i realizacja ascetycznego ideału życia. Z punktu widzenia teorii 
mimetycznej owo przekształcenie osobowości możliwe jest poprzez 
troskę o ofiary oraz miłość. Wydaje się to istotne zwłaszcza tam, gdzie 
społeczeństwa i jednostki są szczególnie dotknięte przez niespra-
wiedliwość, wyzysk, przemoc i chciwość. Szukając Boga, w porząd-
ku transcendencji fałszywej odkryć można jedynie „najżałośniejszą 
i najbardziej poniżoną cząstkę, którą każdy z nas odkrywa w najgłęb-
szych zakamarkach swojego jestestwa”26. Chciwe postępowanie jest 
jednoznaczne z wyrazem najwyższej pogardy dla siebie i drugiego 
człowieka. Jest wyborem nihilistycznej moralności i samozniszczenia 
duchowego: „Pragnąć własnej nicości to pragnąć siebie w najsłabszym 
punkcie swojego człowieczeństwa, to pragnąć siebie śmiertelnego, to 
pragnąć siebie martwego”27. W antropologii René Girarda, podobnie 
jak w antropologii chrześcijańskiej, Chrystus stanowi idealny model 
pragnienia mimetycznego, a jednocześnie lek na zło, którego sprawcą 
jest chciwość.

Zakończenie
Fenomen chciwości, jego powszechność oraz żywotność w kultu-

rze, staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świa-
ta. Powstałe na ten temat opracowania ukazują wielkowymiarowość 
owego zjawiska. Aby jednak właściwie zrozumieć fenomen chciwo-

25   R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, dz. cyt. s. 26.
26   R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, dz. cyt. s. 281.
27   Tamże.
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ści należy także uwzględnić jej mimetyczną naturę. Jest to stosunko-
wo nowy punkt widzenia, który, ze względu na niepopularność prac 
Girarda, zwłaszcza w Polsce jest zbyt często marginalizowany.

Ukazując trójkątną strukturę ludzkiego pragnienia, podkreślili-
śmy krytyczny stosunek francuskiego antropologa do teorii głoszą-
cych naturalistyczne i indywidualistyczne źródła chciwości. W owym 
ujęciu chciwość nie przynależy do ludzkiej natury. Jej przyczyn nie 
należy również szukać w indywidualnych predyspozycjach jednost-
ki, lecz w sferze oddziaływań społecznych. Zamiarem Girarda jest 
wykazanie, iż chciwość nie jest tylko i wyłącznie nieumiarkowaną 
żądzą posiadania dóbr materialnych. Jest ona raczej dążeniem do 
urzeczywistnienia pewnego pożądanego sposobu bycia. Ma zatem 
charakter czysto metafizyczny.

Girard z niezwykłą przenikliwością ukazuje kolejne stadia kształ-
towania się ludzkiego pragnienia, które niekontrolowane przerodzić 
się może w zawistną rywalizację, zazdrość, a nawet w chorobliwą chęć 
samozniszczenia. Zaproponowane przez niego rozwiązania mogą 
posłużyć za inspirację dla wielu autorów poszukujących odpowiedzi 
na odwieczne pytania „kim jest człowiek?”, „jaki jest sens jego życia?”, 

„co jest właściwym przedmiotem jego najgłębszych pragnień?”. Praca 
ta została już podjęta na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie w 1990 roku powstało Colloquium on Violence and Religion 
(COV&R), którego celem jest interdyscyplinarne opracowanie teorii 
mimetycznej. Miejmy nadzieję, że prace francuskiego myśliciela do-
czekają się również swojej polskiej recepcji.
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Historia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym sa-
mym czasie, co dzieje najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. W roku 1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Stu-
dium Generale. Od tego czasu wydział rozwijał się i  aktywnie działał, zdobywając 
sławę i uznanie środowiska naukowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Je-
go funkcjonowanie próbowała przerwać dopiero komunistyczna władza, która jedno-
stronną uchwałą Rady Ministrów w 1954 roku usunęła Wydział Teologiczny z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak jego działalności.

Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczel-
nią. Nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ra-

mach pięciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane 
do potrzeb naszych czasów. Nawiązujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą. 

Tradycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką ja-
kość kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z my-

ślą naszego patrona bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w roz-
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z kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Stanowią dla nich 

szansę duchowego i  intelektualnego rozwoju. Chcemy, aby nasi studenci odnosili 
sukcesy, dlatego oferujemy zajęcia w małych grupach, które sprzyjają dobrym kon-
taktom między studentami i wykładowcami, zapewniając indywidualne podejście 
do każdej osoby. Główną zaletą naszej uczelni jest połączenie atmosfery wiary i tra-
dycji Kościoła katolickiego z nowoczesnym sposobem studiowania.
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