


- Ten świat jest okrutny ... Jak ludziom udaje s i ę znosić to okrucieństwo? 

- Człowiek idzie roz ległą gęstą, groźna puszczą . Pełno w niej dzikich bestii. Puszcza otoczona 
jest wielką s i ecią. 

Człowiek boi się - zaczyna biec, aby uciec od bestii i wpada w wielką, mroczną dziurę. 

Prawie cudem czepia się splątanych korzeni. Czuje, jak pali go oddech ogromnego węża, 

który z rozwai1ą paszczą leży na dnie jamy. Boi się, że paszcza ta go dosięgnie . 

Na skraju owej dziury wielogłowy słoń czyha, by go zmiażdżyć. Biale i czarne myszy gryzą 

korzenie, na których ów człowiek zawisł. Dzikie pszczoły przelatują nad dziurą i ronią w locie 

krople miodu. 

Nagle człowiek ten wysuwa palec. Wolno, ostrożnie wysuwa palec i sięga po kroplę miodu .. 

Osaczony przez tyle różnych niebezpieczeństw, o włos zaledwie od śm ierc i - nie jest wolny od 

pożądania. 

Myśl o miodzie utrzymuje go przy życiu. 

Mahabharata 

NIENAWIŚĆ I MILOŚĆ 

Prawo ~achowania własnego życia jest źródłem uczuć negatywnych - lęku i niena
wiści. Zycie bowiem jest w stałym niebezpieczeństwie i trzeba go bronić za wszelką 
cenę. Otaczający świat lu s ię przeciwstawia jednostce, zagraża jej, trzeba go poko
nać, gdyż inaczej samemu można być przezeń pokonanym. Prawo zachowania życia 
gatunku jest źródłem uczuć pozytywnych. Nasze cele i ciążenia promieniują na ze
wnątrz, do świata, z nim chcemy się złączyć, dla niego żyć, a nawet umrzeć. Świat 
nas przyciąga, nie jest naszym wrogiem, ale tym , który może zaspokoić naszą potrze
bę miłości. Nasza czasoprzestrzeń rozszerza s i ę, nie jest skurczona do wlasnej osoby. 
W lęku kurczymy się, w miłości rozszerzamy. I tylko miłość może zwyciężyć lęk 
przed śmierc ią. 

Człowiek jednak, podobnie jak i inne żywe istoty, podlega obu prawom biologicz
nym, nie da się żadnego z nich wyeliminować. Może jedno lub drugie przeważać, ale 
zawsze oba działają równocześnie. Ten fakt walki tych obu praw stwarza slaly stan 
napięcia, obciąża proces decyzji. Trudno jes t nam iść prosto przez życi e, gdyż każcie 

z tych praw c iągnie nas w przeciwnym kierunku. Pierwsze prawo często bierze górę 
już na lej zasadzie, że cel jest tu jednoznaczny, bliski i mobilizujący ustrój do mak
symalnego wysiłku (walki o określoną hierarchię wartości, dla których warto swe 
życie poświęcić). 

Realizacja drugiego prawa biologicznego jest w znacznym stopniu uzależniona od 
warunków środowiska. Gdy środowisko jest zdezintegrowane, wówczas trudno w nim 
wytworzyć sobie odpowiedni system wartości, w którym można by znaleźć odpowied
nie cele do zaspokojenia prawa zachowania życia gatunku. Musi w nim istnieć coś, 
co warto kochać i dla czego warto się poświęcać. Dlatego też w okresach znacznej 
dezintegracji spolecznej obserwuje się zazwyczaj przewagę wśród ludzi pierwszego 
prawa biologicznego, stają s i ę oni egoistyczni, w życiu spotecznym jest więcej lęku, 
nienawiści ni ż miłośc i . Mówimy wówczas o kryzysie kultury. 
W lęku człowiek się kurczy, przytłacza go świat otaczający. Lęk może przerodzić się 

w agresję, wówczas atakuje s ię zagrażający świat. Z pozycji skurczonej przechodzi 

s ię do gwałtownego rozprężenia, uderzenia w to, co nas przygniata i co nam zagraża. 
Dlatego agresja zwykle rozładowuje napięcie lękowe. Jest to rozładowanie krótko 
trwające, bo znów świat nas atakuje, znów musimy się skurczyć. Wszystko bowiem 
obraca si ę wokół ratowania własnego życia, a to jest cel krótkodystansowy. W wy
padku pierwszego prawa biologicznego czasoprzestrzeń jest ciasna, zamyka się wo
kół jednostki . Przeciwnie w wypadku drugiego prawa biologicznego, tu czasoprzestrzeń 
nie ma określonych granic, zlewa się ze światem otaczającym, z jego teraźniejszo
ścią, przeszłością i przyszlością. Cele, które pociągają człowieka, mogą być bardzo 
odlegle, mogą sięgać poza jego i otaczającego świata fizyczną rzeczywistość (cele 
metafizyczne). 
W miłości więc człowiek promieniuje na zewnątrz, rozpływa się do pewnego stopnia 
w otaczającym świecie. W skrajnych wypadkach nasilenia uczuć pozytywnych zatra
ca s ię jakby swą osobowość, zespolenie z przedmiotem miłości jest tak silne, że 
przestaje się być sobą. Przedmiot ten może być realny, ale też metafizyczny. Czło
wiek ulega przeistoczeniu, umiera jego stara forma, a rodzi się nowa. Codzienna 
obse1wacja uczy nas, jak ludzie poci wpływem miłości zmieniają się nie tylko psy
chicznie, ale nawet fizycznie (kobiety poci wpływem miłości wyraźnie pięknieją) . 

Również miłość metafizyczna przekształca człowieka rodzi się on jakby na nowo, co 
zresztą w wielu systemach religijnych jest wyraźnie podkreślane. Przedmioty miło
ści bywają jednak odlegle i nieraz tajemnicze, co może być źródłem niepokoj u. Czło
wiek zatraca się w tym, co kocha. Zbytnia ekspansja (rozprężenie) w świat otaczający 
może wywołać reakcję w postaci tendencji do skurczenia się, do zamknięcia się w so
bie, gdzie czasoprzestrzeń jest wprawdzie ciasna, ale namacalna, rzeczywista i kon
kre tna, a nie abstrakcyjna, metafizyczna, jak to często bywa przy zbytnim jego roz
szerzeniu s i ę . 

Czlowiek więc jakby kurczy s ię i rozszerza, jego świat staje się ciasny lub zbyt ob
szerny. Jest la pulsowanie związane z oscylowaniem dynamiki życiowej, a także z prze
wagą uczuć pozytywnych lub negatywnych. 
Człowiek nie może żyć tylko miłości ą i wyrzec s ię prawa zachowania własnego życia. 
Taka postawa cloprowadzilaby go niechybnie do śmierci, bo jednak trzeba o sobie 
myśleć i walczyć o swoje życie. Scalenie z przedmiotem miłości , gdyż to jest osta
teczny cel postawy „ do" , nie może trwać stale, mogą to być tylko krótkie epizody 
w życiu człowieka, gdyż takie scalenie jest jednocześnie u tratą własnej indywidual
ności , a więc rodzajem śmierci psychicznej. Może nie bez powodu w poezji miłosnej 

i mistycznej często występuje motyw śmierci. 

Pełne złączenie z przedmiotem miłości czy to realnym, czy metafizycznym wymaga -
unicestwienia własnej osoby. W miłośc i umiera stary człowiek, a rodzi się nowy. 
Jeśli przewaga drugiego prawa biologicznego pozwala nam przezwyciężyć lęk przed 
śmiercią, to jednak wyzwala ona swoisty dla siebie niepokój, który można by nazwać 
niepokojem miłości. Jest to lęk przed nieznanym, które nas czeka przy złączeniu się 

z przedmiotem naszych uczuć, lęk przed utratą własnej indywidualności w tym złą
czeniu, przed śmiercią „starego" człowieka i przed „narodzinami" nowego, lęk przed 
gwaltowną zm ianą, którą miłość powoduje. 

A.Kępiński, Lęk. Warszawa 1987 
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