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  W ostatnich latach wiele uwagi po-
święca się nerwicorodnym czynni-
kom współczesnej cywilizacji. Za-
gadnieniem tym zajmują się ludzie 
różnych specjalności – historycy kul-
tury, socjologowie, psycholodzy, psy-
chiatrzy, filozofowie itd. Ale nawet 
niespecjalistę uderza dysproporcja 
między naukowo-technicznymi osiąg-
nięciami naszej cywilizacji a stopniem 
zadowolenia z własnego życia.
  Najśmielsze marzenia ludzkości zi-
ściły się, a mimo to człowiek się nie
cieszy, co więcej – jest niezadowo-
lony z tego, co stworzył, z czasów, 
w których żyje, czuje bezsens własnej 
egzystencji, tęskni za formami życia 
bardziej prymitywnymi i prostszymi, 
za powrotem do natury, buntuje się 
przeciw czasom, w których żyje, nie 
widzi sensu swego życia, swej roli 
w tym, co go otacza, z zazdrością pa-
trzy na ludzi żyjących w bardziej pier-
wotnych formach cywilizacyjnych, 
którzy potrafią cieszyć się życiem, 
szczerze śmiać się i bawić. A on sam, 
mimo wygód i wszelkich udogodnień, 
jakie przynosi współczesna cywiliza-
cja, jest smutny znudzony, niezadowo-
lony z siebie i otaczającego go świata, 
nie widzi możliwości poprawy, lęka 
się zagłady atomowej.

Skąd bierze się ten smętek naszej 
cywilizacji?

 Bardzo trudno odpowiedzieć na py-
tanie, od czego zależy ludzkie szczę-
ście i umiejętność cieszenia się ży-
ciem. Można jednak w przybliżeniu 
określić, jakie czynniki we współcze-
snej cywilizacji wpływają na obniże-
nie nastroju.
 Glob ziemski staje się za mały. Lu-
dziom jest za ciasno. Oprócz wzrostu 
liczby ludności wiele innych czynni-
ków wpływa na to zjawisko: urbani-
zacja, rozwój komunikacji, powodu-
jący, że człowiek bez ustanku styka 
się z wydarzeniami w najbardziej od-
ległych punktach kuli ziemskiej, skom-
plikowane stosunki wzajemnej zależ-
ności, wynikające ze swoistego roz-
woju ekonomiczno-społecznego itd. 
Wymienione czynniki, a także wiele 
innych, wpływają na to, że człowiek 
wciąż potyka się o drugiego człowie-
ka, że jest od niego zależny, że często 
mu drugi człowiek przeszkadza w rea-
lizacji jego planów. Czuje się jak w 
zatłoczonym autobusie czy tramwaju, 
inni ludzie mu przeszkadzają i dlatego 
stają się obojętni lub wręcz wrodzy.
 Zobojętnienie na niedolę drugiego 
człowieka i wzajemna wrogość w 
znacznej mierze wynikają z poczucia 
społecznej ciasnoty. Uczucia nega-
tywne powodują, że człowiek współ-
czesny staje się osamotniony – „sa-
motny w tłumie” – nie czuje więzi 
z innymi ludźmi, bo są mu oni głów-
nie przeszkodą, postawa jego staje się 
coraz bardziej egocentryczna, gdyż 
trudno zajmować się tymi, których się 
nie lubi, „biorę” przeważa nad „daję”,
bo w tej ciasnocie trzeba przede wszy-
stkim walczyć, by samemu jakoś prze-
trwać.
 Poczucie swobody i nieskrępowania 
nie jest równoznaczne z rzeczywistą 
przestrzenią życiową. Człowiek mo-

że mieć mało przestrzeni dla siebie, 
a czuć się swobodnie, i na odwrót, 
mieć jej dużo, a czuć się skrępowany 
(np. w cygańskim namiocie i w pała-
cu królewskim). Dlatego należałoby 
wprowadzić dwa pojęcia: przestrzeni 
rzeczywistej i przestrzeni przeżywa-
nej. Przestrzeń rzeczywista nie zależy
od aktualnych przeżyć danego czło-
wieka – zawsze pozostaje ta sama, na-
tomiast przestrzeń przeżywana zmie-
nia się zależnie od charakteru jego 
przeżyć, a zwłaszcza od nastawienia 
uczuciowego do otoczenia.
 Gdy przeważają uczucia pozytywne, 
gdy świat otaczający przyciąga i czło-
wiek chce się z nim złączyć, wówczas 
przestrzeń przeżywana rozszerza się. 
Człowiek taki staje się radosny, a dy-
namika życiowa wzrasta, czuje się 
swobodny i wolny, nic go nie krępu-
je. W zenicie postawy „do” ma on 
wrażenie, jakby roztapiał się w ota-
czającym świecie, jakby z nim two-
rzył jedność, znika granica oddzielają-
ca „ja” od otoczenia. Dążenie więc do 
złączenia się z otoczeniem wywołuje 
ekspresję przeżywanej przestrzeni ży-
ciowej prawdopodobnie na tej zasa-
dzie, że przestrzenią tą staje się cały 
świat otaczający.
 Sytuacja przedstawia się przeciwnie, 
gdy przeważają uczucia negatywne; 
wówczas świat otaczający odpycha, 
człowiek chce go zniszczyć lub od 
niego uciec, zamyka się w sobie, po-
stawa autystyczna przeważa nad syn-
toniczną. Przeżywana przestrzeń co-
raz bardziej się zacieśnia, człowiek 
ogranicza swoje kontakty do osób, 
które go nie drażnią, osób takich jest 
coraz mniej, w końcu zostaje sam, za-
myka się w sobie, czuje się samotny 
we wrogim tłumie. Wskutek zacieś-
niania przeżywanej przestrzeni jego 
interakcja z otoczeniem słabnie, a tym 
samym słabnie dynamika życiowa, 
co wraz z uczuciami negatywnymi 
wpływa na obniżenie nastroju. Prze-
strzeń życiowa wyraźnie więc korelu-
je z uczuciami żywionymi do otocze-
nia i z aktualnym nastrojem.
 Zmierzch mitów powoduje, że czło-
wiek współczesny jest zdany na sie-
bie, odczuwa bardziej swą samotność 
niż człowiek innych kręgów kulturo-
wych. Sam musi porządkować swoje
życie i nadawać mu określony sens, 
ale pod jego wysiłkami w tym kie-
runku często kryje się niewiara, po-
czucie bezsensu życia, świadomość,
że ze śmiercią wszystko się kończy, 
uczucie chaosu, panującego zarówno 
na zewnątrz, jak wewnątrz, w nim sa-
mym. Zmierzch mitów grozi zawsze
powstaniem nowych, nierzadko znacz-
nie bardziej absurdalnych niż te, które
miały wielowiekową tradycję. Czło-
wiekowi bowiem trudno żyć w całko-
witym agnostycyzmie i w chaosie, to-
też łatwo może on ulec „olśnieniu” 
przez mit nieraz bezsensowny i nawet 
zbrodniczy. Możliwość uwierzenia 
„fałszywym prorokom” jest może naj-
większym niebezpieczeństwem współ-
czesnej kultury.

1 Poradnik według Antoniego Kępiń-
skiego Poznaj siebie, Kraków 2004, 
s. 103-106

Smutek naszej cywilizacji
(fragment książki „Poznaj siebie”1)

ANTONI KĘPIŃSKI

  Panuje przekonanie, że okres świąt 
Bożego Narodzenia to czas najwięk-
szej w całym roku liczby samobójstw. 
Specjaliści od statystyki temu zaprze-
czają; niektórzy powiadają, że owszem 
– ale nie jest to wzrost znaczący, mie-
ści się w normie. Mniejsza o to jak 
z tym jest naprawdę – chodzi o to, że 
nie ma dymu bez ognia: jeśli ludzie 
uważają, że właśnie w tym okresie re-
kordowo rośnie ilość przypadków od-
bierania sobie życia, to musi to prze-
konanie z czegoś wynikać. Z czegoś 
specyficznego, ponieważ dotyczy spe-
cyficznej pory roku.

  Psychiatra Kazimierz Jankowski na-
zywa samobójstwo (Od psychiatrii 
biologicznej do humanistycznej) „bru-
talnym sposobem przerwania depre-
sji”. Co w tych rozpoczynających się 
już w listopadzie i trwających po No-
wy Rok dniach powoduje u ludzi takie 
obniżenie nastroju, że myślą o osta-
tecznym rozwiązaniu poczucia bezna-
dziei, a niektórzy tę myśl realizują.
  Dla mojego pokolenia, którego dzie-
ciństwo wolne było od elektroniki – 
obfite za to na przykład w baśnie An-
dersena – zawsze towarzyszyła tym 
świętom delikatna, ledwie uchwytna
smuga smutku. Obraz umierającej 
w sylwestrową noc dziewczynki z za-
pałkami, smutny los choinki, której 
pragnienie porzucenia lasu i stania się 
ozdobną choinką świąteczną niestety 
się spełniło. Puste miejsce przy wigi-
lijnym stole miało poważny nastrój…

  Dla tego więc pokolenia dzisiejszy 
smutek jest naturalny – tylko wielo-
krotnie wzmożony – i znajduje oczy-
wiste, powtarzane nader często wy-
tłumaczenie: wszystko jest dzisiaj 
inaczej niż kiedyś. Nie ma czasu na 
rodzinne spotkania, na okazywanie 
uczuć…  Life in the express lane. 
Wielu czuje samotność nawet pod-
czas doraźnej, świątecznej rodzinnej 
„zbiórki”, z teatralnością zachowania 
przy wigilijnym stole, które młodzież 
dla świętego spokoju przyjmuje albo 
otwarcie z nich się podśmiewa, stroi 
miny.

  Lub samotność rzeczywista. Święta 
z telewizorem, który pogłębia smu-
tek obłudnymi reklamami z obrazem
szczęśliwych ludzi. Szczęśliwa rodzi-
na przy stole, O Holy Night w muzy-
cznym podkładzie, a ktoś bliski, który 
daleko, pokazuje swoją radosną twarz 
na ekranie ajfona. Moja sąsiadka Bet-
ty co dzień ogląda telewizję, co sły-
chać na całym piętrze. Ma gdzieś tu 
w mieście rodzinę – syna, synową, 
wnuki – ale rodzina zapomniała o niej 
jakieś piętnaście lat temu, a ona – co
jej tam – nie będzie się prosić... Szczę-
śliwe bożonarodzeniowe zakończenie 
to w „Kevin sam w domu”. Betty jest 
katoliczką, co sobotę chodzi do koś-
cioła (anticipated Mass), przed Wiel-
kanocą do spowiedzi. Jest też hazar-
dzistką, zapisuje się na zbiorowe wy-
jazdy autokarowe do kasyna w sta-
nie Waszyngton, czasem do któregoś 

z miejscowych podrzuci ją samocho-
dem koleżanka. A poza tym… – Czło-
wiek przejrzy rano gazetę – mówi 
– poogląda telewizję i dzień jakoś 
zleci. Betty ma dziewięćdziesiąt lat 
– za dużo na fejsbuka. Przed Bożym 
Narodzeniem zawiesza na drzwiach 
mieszkania śmiesznego szmacianego 
bałwanka w czarnym kapeluszu i
z marchewkowym nosem. Inni też 
przyozdabiają swoje drzwi – bomb-
kami, dzwoneczkami, sztucznymi ga-
łązkami świerku – a okna kolorowymi 
lampkami. Demonstrują w ten sposób 
swoją radość, to tadycja.

  Wspomniałem o ajfonie… Nie tak 
dawno temu awansowałem do iPho-
ne’a 6 – cudu, który pojawił się na ryn-
ku trzy lata temu. Trzy lata, a okazuje 
się, że jestem już opóźniony o cztery 
ajfonowe generacje, gdyż właśnie po-
jawił się w sprzedaży iPhone X za 
półtora tysiąca kanadyjskich dolarów. 
I znów masy odnajdują sens życia,
mają cel, do którego dążą – najnow-
szy iPhone, wyposażony w funkcję 
rozpoznawania twarzy swojego właś-
ciciela, co według mnie jest dosyć u-
piorne. Notabene, naukowcy z Uni-
wersytetu Cambridge oznajmili w tych 
dniach, że owce zdolne są zapamięty-
wać i rozpoznawać twarze. Nie wyda-
je mi się jednak, żeby ktoś z tego po-
wodu chciał kupić sobie owcę.
  Każdego roku przerażeniem prze-
jmuje mnie widok pokazywanych 
w telewizyjnych dziennikach ludzi, 
którzy z nieskrywaną dumą chwalą 
się przed kamerą, że całą noc przed 
Czarnym Piątkiem (USA) czy, w Ka-
nadzie, przed Boxing Day spędzili w 
kolejce przed sklepem, żeby w mo-
mencie jego bardzo wczesnego tego 
dnia otwarcia wpaść do środka niczym 
Hunowie do Mezopotamii, tratować
się wzajemnie i wydzierać sobie z rąk 
łupy. Są to wstrząsające obrazy. Miej-
scowe newsy pokazują wracających 
z USA z czarnopiątkowych zakupów 
Kanadyjczyków, którzy popisują się 
załadowanym bagażnikiem samocho-
du, mówiąc, że nakupowali tyle, na ile 
pozwoliły im karty kredytowe.
  Nie mniej przerażający jest obłęd 
w oczach ludzi, których zwyczajnie 
nie stać na zbytek, ale mimo to włą-
czają się – w imię zwyczaju – w przed-
świąteczną gonitwę. Mówi się, że sty-
czeń to miesiąc eksmisji – wielu nie 
ma z czego zapłacić w tym miesiącu 
za rent.

ANDRZEJ JAR

Ile smutku jest w radości


