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Wstęp

Uczestnik życia publicznego nieustannie spotyka się z przejawami 
niechęci, zazdrości czy zawiści. Komunikaty wrogie, a nawet niena-
wistne, wydają się przeważać nad przyjaznymi, ciepłymi. Zamiast 
życzliwie, z wyrozumiałością i przyjaźnie, często podchodzimy do 
siebie z powściągliwością, obawą, a nawet z niechęcią. Przekaz me-
dialny, który ukazuje reakcje, opinie i zachowania pełne nienawiści, 
umacnia w przekonaniu, że tego typu zachowania są mocno obecne 
w otaczającej nas rzeczywistości. Rolą badacza życia publicznego jest 
zadanie pytania o fundament wyżej wymienionych zjawisk: gdzie 
leży źródło nienawistnych zachowań i samej nienawiści? Czy potra-
fimy podać przyczyny rozpowszechniania się i coraz mocniejszego 
uwidaczniania nienawiści w sferze społecznej? Trafna diagnoza zja-
wiska może przyczynić się do zwiększenia świadomości problemu. 
Odczuwana nienawiść przeszkadza, burzy spokój zwykłych ludzi na 
co dzień, powoduje poczucie zagrożenia. Być może samo uświado-
mienie sobie wagi problemu będzie mogło stanowić przyczynek do 
refleksji oraz jakiejś formy przeciwdziałania.

W przedłożonym VIII tomie serii Etyka i Życie Publiczne, zeszyt 2: 
Nienawiść w życiu publicznym. Sfera społeczna autorzy zgromadzonych 
artykułów starają się ukazać, jak wielopostaciowym fenomenem jest 
nienawiść i w jak wielu kontekstach możemy się z nią zetknąć.

Nienawiść postrzegana jest jako siła niszcząca, kojarzona z de-
strukcją, niechęcią i wrogością. W życiu społecznym wydaje się ważną 
siłą popychającą ludzi do działania przeciwko sobie. Coraz częściej 
można spotkać się z opiniami, że o nienawiść we wszystkich jej 
odmianach opiera się zjawisko inkluzji i ekskluzji ludzi we współ-
czesnych społeczeństwach, a grupa szczególnie mocno się konsoli-
duje, gdy jej członkowie mają wspólnego wroga i mogą go wspólnie 
nienawidzić.
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W tomie zebrane zostały artykuły omawiające zjawisko nienawi-
ści w sferze społecznej. Część pierwszą tomu, pod tytułem Nienawiść 
w przestrzeni społecznej, otwiera tekst Mariusza Makowskiego Agresja 
społeczna w sieci jako wyraz potrzeby porównań społecznych. Atrakcyjność 
publicznego pręgierza. Tekst omawia zjawisko nienawiści w przestrzeni 
wirtualnej, w której nie obowiązują zasady identyczne z zasadami, do 
których jesteśmy przyzwyczajeni w świecie rzeczywistym. Co więcej, 
osobom poruszającym się w świecie wirtualnym towarzyszy prze-
konanie o anonimowości, które wzmacnia poczucie bezpieczeństwa 
i bezkarności, a jednocześnie pozwala na intensyfikację nienawistnych 
zachowań.

Drugi w tej części tekst, Nienawiść w społeczeństwie nowego kapita-
lizmu w ujęciu Richarda Sennetta autorstwa Agnieszki Janas, pokazuje 
nienawiść w rzeczywistości wolnego rynku. Okazuje się, że jest to 
uczucie, którego nie wolno okazywać otwarcie. Nienawistne reakcje 
i zachowania w społeczeństwie nowego kapitalizmu otrzymują od-
powiednie opakowanie – wzajemnej uprzejmości i szacunku okazy-
wanego w stopniu odpowiadającym pozycji konkretnej osoby. Pod 
pozorem owego szacunku do wyższej pozycji i większego znaczenia 
ukrywa się jednak nie podziw, ale zazdrość i właśnie nienawiść, która 
jest motorem do działania.

Trzeci tekst, autorstwa Damiana Mazura Od prestiżu do nienawi-
ści. Społeczna świadomość marki i jej wpływ na relacje pomiędzy członkami 
społeczeństwa konsumpcyjnego, zwraca uwagę na znaczenie firmowych 
znaków, które współcześnie są wszechobecne w przestrzeni społecznej. 
Marka okazuje się mieć ogromne znaczenie dla konsumentów, ponie-
waż jest wyznacznikiem zarówno pozycji społecznej, jak i prestiżu. 
Brak loga na przedmiotach, którymi otacza się jednostka, świadczy 
o braku odpowiedniej pozycji, słabej sytuacji finansowej (markowe 
produkty kosztują więcej niż te niemarkowe). Logo – mały znaczek 
współcześnie powszechnie umieszczany na produktach – może, zda-
niem autora tekstu, zmieniać relacje pomiędzy konsumentami, którzy 
przywiązują do niej duże znaczenie, może nawet wywoływać uczucie 
nienawiści w stosunku do tych konsumentów, których stać na mar-
kowe przedmioty.

Tę część książki zamyka tekst autorstwa Katarzyny Byrskiej Nie-
nawiść w przestrzeni architektonicznej. Autorka pokazuje, w jaki sposób 
nienawistne odczucia mogą zaburzać przestrzeń, w której wszyscy 
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na co dzień funkcjonujemy. Popularne wlepki nie tylko zaśmiecają 
przestrzeń, są również wyrazem nienawiści różnych grup do siebie. 
Im jest ich więcej w naszym otoczeniu, tym bardziej zmniejsza się 
wrażliwość na brzydotę, brud i nieporządek. Przyzwyczajanie spra-
wia, że przestajemy je zauważać. Wlepkujący i smarujący po murach 
chuligani pozostają zazwyczaj bezkarni, a tego typu przejawy niena-
wiści stają się czymś coraz bardziej powszechnym, trwale wpisanym 
w przestrzeń naszych miast.

Część druga tomu nosi tytuł Nienawiść człowieka do siebie i do in-
nych. W tekście autorstwa Piotra Bartuli Zagadka moralnej przemiany 
pada pytanie o możliwość zmiany złego człowieka w dobrego oraz 
o to, czy nienawistny czyn sprzed wielu lat może zostać zapomniany? 
Czy człowiek pełen nienawiści, osądzony za swoje czyny dokonane 
pod wpływem tego uczucia, może przestać być obiektem nienawiści 
tych, których skrzywdził? Czy po odbyciu zasądzonej kary przestanie 
być obiektem nienawiści? Pytania się mnożą, a autor odpowiada na 
nie i dokłada kolejne.

Kolejny tekst w tej części tomu, napisany przez Barbarę Koc- 
-Kozłowiec i zatytułowany Nienawiść w relacji intrapersonalnej osób z an-
oreksją, porusza bardzo istotny problem choroby jako formy nienawiści 
skierowanej na siebie samego. Chory jest sam dla siebie podmiotem 
i przedmiotem nienawiści. W oparciu o badania socjologiczne autorka 
pokazuje wielkość problemu nienawiści do samego siebie i trudności 
w skutecznym jej leczeniu.

Problem nienawiści okazuje się dotyczyć również procesu wycho-
wania. Justyna Stecko w artykule Wychowanie do nienawiści – etyczne 
podstawy życia codziennego w koncepcji Leszka Kołakowskiego pokazuje, jak 
istotnym elementem procesu wychowania jest właściwe przekazanie 
młodym ludziom wiedzy na temat nienawiści.

Część drugą tomu zamyka tekst Tatiany Krawczyńskiej-Zauchy 
Nienawiść a poziomy neurologiczne Diltsa. Autora pokazuje, gdzie w kon-
cepcji Diltsa może mieścić się nienawiść. Jest to znane powszechnie 
ludzkie uczucie, a zatem również neurolingwistyczne programowanie 
powinno je uwzględniać. Dilts nie mówi wprost o nienawiści, jednak 
autorka umieszcza ją na jednym z proponowanych przez niego pozio-
mów neurologicznych i ciekawie uzasadnia ten zabieg.

Trzecia część tomu poświęcona jest nienawiści na wojnie i w in-
nych konfliktach, z którymi współcześnie się borykamy. Magdalena 
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M. Baran w tekście Nienawiść jako narzędzie wojny pokazuje, w jaki spo-
sób przy pomocy odpowiedniej propagandy można uczynić z niskiego 
uczucia, jakim jest nienawiść, broń, przy pomocy której można doko-
nać ludobójstwa. Jako przykład służy bratobójcza wojna w Rwandzie.

Kolejny tekst w tej części – Eurazjatyzm – rosyjska idea imperialna 
spajana nienawiścią autorstwa Jacka Breczki – pokazuje, jak za pomocą 
uczucia nienawiści można budować imperium. Nienawiść tak ujęta 
okazuje się siłą twórczą, budującą. Paradoksalnie, nienawiść może być 
bardzo silnym spoiwem. Należy jednak zastanowić się nad efektem 
końcowym takiego budowania: czy uzyskana konstrukcja jest trwała, 
a jej fundamenty odpowiednio mocne.

Tom zamyka tekst Tadeusza Chrobaka Nienawiść wywołana – niena-
wiść odwzajemniona. Autor podejmuje trudny temat nienawiści wśród 
polskiego chłopstwa – nienawiści wobec systemu komunistycznego, 
wobec sąsiadów, wobec samych siebie. Nienawiści, która jest mocno 
podszyta zawiścią i niechęcią do wszystkiego, co nowe, inne, obce, 
a z tego powodu po prostu złe.

Zebrane w tomie teksty pokazują nienawiść jako zjawisko po-
wszechne, obejmujące bardzo wiele sfer ludzkiego życia, popularne, 
proste do naśladowania, czasami jednoczące ludzi przeciwko sobie. 
Nienawiść i jej przejawy nie powinny zostawać bez odpowiedzi, bez 
sprzeciwu. Łatwość naśladowania nienawistnych postaw, zachowań 
i reakcji powinna dawać do myślenia i dodatkowo motywować do 
przeciwdziałania, do działania pozytywnego i twórczego. Zebrane 
w tomie teksty mają za zadanie pokazać fenomen nienawiści w szero-
kim kontekście. Bierność wobec przejawów nienawiści pozwala na jej 
dalsze rozplenianie się. Im będzie jej więcej w sferze społecznej, tym 
trudniej będzie się z nią uporać, tym bardzie będzie wpływać na życie 
zwykłego człowieka.

Joanna Mysona Byrska


