
Ile kosztuje świat 
bez wartości? 

Trzask! 

 

Oczywiście tytułowe pytanie to pułapka zastawiona na czytelnika, w którą oby wpadł – 

trzask! Jeśli jest czytelnik typowym reprezentantem dzisiejszego pokolenia – a niechby spróbował się 

wyłamać, zaraz go inni przywrócą do porządku! – zupełnie spontanicznie wartościuje wszystko miarą 

przeliczalności. Owszem, kosztuje świat bez wartości, ale znacznie więcej, niż najsprytniejszym 

buchalterom udałoby się to przekalkulować (czy przekalkulaturować) na gotówkę. Dla zobrazowania 

tego zróbmy sobie, szanowny czytelniku, który dałeś się złapać w pułapkę (trzask!), mały eksperyment 

myślowy. Ale najpierw powiedzmy, o jakie wartości kruszy kopie oryginalna na tle świata bez wartości 

myśl nauki społecznej Kościoła. 

Nie jest ich dużo. Pewien jezuita, Oswald von Nell-Breuning, powtarzał ponoć, że można by je spisać 

na powierzchni jednego paznokcia. No cóż, zmarło się temu stujednoletniemu nestorowi KNS w 1991 

roku, więc mógł jeszcze nie słyszeć o tipsach – na sztucznych paznokciach zmieściłby się może nawet 

cały niniejszy felieton? Zostawmy jednak na małą chwilę tipsy na boku i wskażmy palcem to 

miejsce Kompendium nauki społecznej Kościoła, które wartości wylicza: „Wszystkie wartości społeczne 

są nieodłącznie związane z godnością osoby ludzkiej, sprzyjając jej autentycznemu rozwojowi, a są to 

przede wszystkim: prawda, wolność, sprawiedliwość, miłość”. 

A teraz powróćmy do tipsów i wyobraźmy sobie paniusię wychodzącą z salonu, w którym dowiedziała 

się, że „paznokcie są twoją wizytówką”. Ledwie wyszła, a tu ktoś zwrócił uwagę na jej stylizowane 

tipsy: „jaką brzydką ma pani wizytówkę”. Widzicie Państwo jej minę? Jakby złamał jej się tips (trzask!), 

jakby całe życie legło w gruzach. Otóż jeśli na jej brzydkiej wizytówce dałoby się spisać wszystkie 

wartości, to na jej twarzy maluje się godność, z którą one są związane. Godność urażona, ale przecież 

właśnie wtedy najbardziej dająca o sobie znać i potwierdzająca, że nie chodzi KNS o – by użyć 

określenia dziewiętnastowiecznego felietonisty – „przeprężone zasady” (© M. Motty), ale o coś żywo 

interesującego każdego człowieka. Trudno byłoby podać definicję godności, a przecież wyczuwamy, że 

chodzi tu o istotę człowieczeństwa, o coś, z czym człowiek się rodzi i czego nikt nie może człowiekowi 

odebrać (nawet on sam!). 

Poeksperymentujmy teraz z pierwszą wartością – prawdą. Kto z szanownych czytelników lubi być 

okłamywany – ręka w górę! Lub na klawiaturę i proszę o maila do autora książki. Nie widzę, nie czytam, 

wszyscy głosują za prawdą?! Otóż podobnie jak relacje między ludźmi opierać się muszą na prawdzie, 

tak i życie społeczne powinno być budowane na poznawalnej – wbrew stereotypowi relatywizmu – 

prawdzie zarówno o człowieku, jak i o problemach społecznych. 



W przeciwnym razie proponowane rozwiązania bujać będą w chmurach, a jak wiadomo bujanie takie 

zawsze kończy się tragicznie – zderzeniem z brutalną rzeczywistością (trzask!). 

Eksperymentować można też z wolnością. To być może najbardziej popularny wśród współczesnych 

eksperyment, którego królikami doświadczalnymi stają się nie tylko sami przeprowadzający 

doświadczenie, ale i ci, na których swoje badania prowadzą. O, patrzcie: ten jest taki wolny, że zdejmuje 

obrączkę ślubną i zatrzaskuje za sobą drzwi, ale to tamci zamknięci w klatce nieszczęścia – żona i dzieci 

– mają zaczerwienione oczy. Albo tamta – spójrzcie – pomyliła wolność z dowolnością i tak się zabawia 

swoim (czy tylko?) życiem, że wpuszczając do swojego łóżka tamtego pana pozwoliła siebie i jego 

zamknąć w więzieniu namiętności; trzask! „Prawdziwa zaś wolność to wzniosły znak obrazu Boga  

w człowieku. (…) Godność człowiek osiąga wtedy, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli 

namiętności, dąży do swego celu, dokonując wolnego wyboru dobra…” (Gaudium et spes). 

A więc wolność „do”, a nie „od”. Przejdźmy jednak do sprawiedliwości, przez którą rozumie się stałą 

skłonność do oddania każdemu tego, co mu się słusznie należy. I słusznie, chciałoby się wykrzyknąć – 

wszak ten mi znany i tamten nieznany są ludźmi nie mniej i nie więcej niż ja sam, sprawiedliwie byłoby 

więc potraktować ich sprawiedliwie (nie jest to łatwe) jak samego siebie (to przychodzi bez trudu). KNS 

nie ogranicza jednak sprawiedliwości do relacji bezpośrednich między ludźmi, ale rozciąga jej 

obowiązywanie na całą społeczność: „«To, co się należy» jest pojmowane społecznie, czyli uwzględnia 

usytuowanie jednostek w szerszych relacjach społecznych i wymogi porządku społecznego, 

realizującego się w dobru wspólnym” (K. Bełch). 

Wróćmy teraz do naszego przykładu. Otóż wyobraźmy sobie, że mąż, zanim trzaśnie drzwiami, kupił 

żonie kwiatka i pozmywał naczynia po przyrządzonym przez żonę obiedzie. Przytulił lalkę i jej 

właścicielkę, a z synem pobawił się resorakami. Czy może już opuścić mieszkanie i bez trzaskania 

drzwiami (sprawiedliwość nakazuje, by sąsiadom oddać należną im ciszę wieczorną) udać się do pani 

ze sztucznie przedłużanymi paznokciami? Inteligentny czytelnik zauważy, że nijak się ma ten postępek 

do zasady sprawiedliwości; wie też, że nie na tym polega wolność. Zostawmy więc na boku tę relację 

na boku. Przyjmijmy, że mąż pozostał wierny i zapytajmy: czy wykonawszy te wszystkie rodzinne 

czynności oddał już członkom rodziny to, co się im należało? Jak słusznie domyśla się czytelnik, 

zabrakło miłości! 

I tu dochodzimy do serca wartości postulowanych przez KNS. „Sama sprawiedliwość nie wystarczy. 

Może nawet dojść do swego zaprzeczenia, jeżeli nie otworzy się na tę głębszą moc, jaką jest miłość” 

(Dives in misericordia). To właśnie bijąca miłość staje się źródłem, z którego wypływają i czerpią moc 

pozostałe wartości społeczne. Chodzi więc o to, aby pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa i zakochać 

się w drugim człowieku, przy czym to zakochanie się należy rozumieć nie jako namiętność do pani, 

której wizytówką są jej paznokcie, ale jako wolę angażowania się dla dobra wspólnego. Nie chodzi więc 

w tego rodzaju miłości, tylko o relacje międzyludzkie: „Miłować bliźniego na poziomie społecznym 

znaczy (…) korzystać ze społecznego pośrednictwa w celu polepszenia warunków jego życia” 

(Kompendium nauki społecznej Kościoła). 

Nie opłaca się budować świata bez wartości – grozi to ruiną zarówno indywidualnego, jak i społecznego 

życia (trzask). KNS na jednym paznokciu zapisuje projekt fundamentu życia społecznego – wartości 

społeczne. Czy to proste rozwiązanie – trzask-prask i po wszystkim? Niekoniecznie, ale jeśli miłość 

ożywia wartości, wtedy życie według nich staje się godne człowieka. 

 


