
Wolność wyboru i wybór wolności 

Co to znaczy, że „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”? 

 

1. Wstęp 

 

Zdanie świętego Pawła „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” już w 

najbardziej bezpośrednim znaczeniu dla jednych jest oczywistym truizmem, a dla innych 

sednem ograniczeń nakładanych na człowieka przez wiarę. Ten konflikt spojrzeń nie złagodzi 

się jeżeli spojrzymy głębiej na obie tezy tego zdania osobno, a wręcz przeciwnie – raczej się 

zaogni. Bo czy rzeczywiście „wszystko mi wolno”? A może jesteśmy jedynie marionetkami 

naszych mózgów, które przedstawiają naszej świadomości złudzenie wolności i nic w 

rzeczywistości od nas nie zależy? Albo czy „nie wszystko przynosi korzyść”? Zapewne nie 

wszystko, ale czy nie opanowaliśmy już świata do tego stopnia, że możemy sobie kupić 

spełnienie pragnień i przyjemności, nie bacząc na ryzyko, od którego ochroni nas technologia, 

medycyna i nowoczesne społeczeństwo? Współczesna odpowiedź idzie więc często w 

paradoksalnym kierunku, że co prawda ściśle rzecz biorąc nie mam żadnej wolności, ale dlatego 

nie powinienem się niczym przejmować i funkcjonować tak, jak gdyby wolno mi było 

wszystko. Dlatego zadając sobie pytanie o znaczenie słów Apostoła narodów dzisiaj, można 

zapytać nie tylko o to na jaki sposób je rozumieć, ale również o znaczenie w sensie istotności. 

Czy ta perspektywa jest wciąż ważna w poszukiwaniu sensownej drogi życia, czy może nie 

warto się przejmować dochodzeniem do złotego środka, bo żadnego środka nie ma i „anything 

goes”? 

Co na ten temat mówili nam przez wieki mistrzowie wiary, tytani ducha i filary myślenia o 

Bogu i jego dziele? Źródła naszej wiary biją w początkach I wieku naszej ery i warto zasięgnąć 

opinii tych, którzy stali blisko „wody życia”, zanim z strumienia poszerzyła swój nurt i stała 

się wielką rzeką unoszącą całą cywilizację europejską. Wydaje się jednak, że dobrze zapytać o 

refleksję również tych, którzy na wodę patrzą przez mikroskop i szukają w niej nie metafory, 

lecz pytają o strukturę fizyczną, skład chemiczny, zawartość biologiczną. O to wszystko, co od 

ducha i wiary może wydawać się jak najdalsze, a jednak ma w sobie moc praktycznej zmiany 

świata i tą mocą przemawia do człowieka XXI wieku. Warto zresztą zwrócić uwagę, że ojcowie 

naszej wiary (począwszy od samego świętego Pawła) do zrozumienia przesłania Chrystusa na 

wielką skalę zaprzęgali bieżący obraz świata, starając się nie odrzucać, ale również nie 

poprzestawać na dziedzictwie poprzednich pokoleń duchowych ojców. Rozważając sprawę 



wolności człowieka śladem myśli Apostoła narodów spróbujmy więc zachować żywe 

przesłanie Chrystusa, używając do tego narzędzi nauk przyrodniczych. 

 

2. Czy wszystko mi wolno? 

 

2.1. Meandry determinizmu 

 

2.1.1. Historia 

 

Nadejście nowoczesnej metody naukowej, zapoczątkowane pracami Galileusza i 

rozwijającej się gwałtownie od epoki Izaaka Newtona zmieniło nie tylko życie ludzi za pomocą 

sukcesów inżynierii, ale również obraz działania świata, obecny w społecznej świadomości. 

Sfera niebios, w której ciała niebieskie poruszają się z perfekcyjną matematycznością epicykli 

Ptolemeusza i sfera podksiężycowa, nieregularna i niedoskonała – obie okazały się być tym 

samym światem, rządzonym tymi samymi prawami. Chociaż sam Newton przypisywał jeszcze 

niektóre niewyjaśnione zjawiska przyrodnicze działaniu aniołów, to już współczesny mu 

współodkrywca rachunku różniczkowego, Leibniz protestował przeciw takiemu dzieleniu 

świata i odpowiadał „Gdy Bóg liczy, świat się staje”, obstając za działaniem Boga poprzez 

stworzone przez niego racjonalne prawa przyrody.  

W świecie, który można opisać równaniami różniczkowymi każda zmiana jest 

całkowicie uwarunkowana aktualnym stanem elementów świata. Ten z kolei aktualny stan 

powstał w wyniku zmian z przeszłości. Rozróżnienie na przyczynę i skutek staje się tu nieco 

sztuczne, ponieważ cała dynamika zmian jest zawarta w samym równaniu różniczkowym. 

Wystarczy znać stan świata w jakimkolwiek momencie, aby wyliczyć wszystko, co działo się 

wcześniej, oraz wszystko co stanie się później – całą historię zmian, zwaną w rachunku 

różniczkowym trajektorią. W szczególności, jeżeli zakładamy że świat miał jakiś początek, to 

cały dalszy przebieg zdarzeń będzie wyznaczał pierwszy stan w trajektorii, zwany warunkami 

początkowymi. Ta wizja, wyartykułowana ściśle w 1814r. przez jednego z największych 

fizyków swoich czasów  – Pierre’a Simone’a Laplaca – stała się jednym z fundamentów 

naukowego obrazu świata. Zgodnie z nią, to co postrzegamy jako przypadkowe, jedynie 

sprawia wrażenie przypadkowości (przypadkowość epistemologiczna) [1] ze względu na 

niedoskonałość naszego poznania – w rzeczywistości wszystko jest poddane porządkowi 

wynikającemu ze struktury równania. Podobnie jest z naszą wolnością – może nam się 



wydawać czymś rzeczywistym, jednak tak naprawdę jest tylko wrażeniem produkowanym 

przez mózg działający zgodnie z „równaniem wszechświata”.  

 

2.1.2. Praktyczne kłopoty determinizmu 

 

Deterministyczny model wszechświata nie jest wolny od problemów i nie kończą się 

one bynajmniej na kontrintuicyjności i często spotykanym braku sympatii wobec wizji świata, 

będącej jego konsekwencją. Od strony praktycznej przewidywanie przyszłości na podstawie 

obecnego stanu wszechświata rozbija się o brak możliwości dokładnego poznania tego stanu, 

wątpliwe możliwości dokładnego poznania „równania wszechświata” oraz zupełną 

niemożliwość zbudowania urządzenia, które potrafiłoby dokładnie wyliczyć stan świata dla 

chwil odległych od obecnej. Dla zobrazowania sytuacji warto tu przywołać zagadnienie 

przewidywania pogody, które jest mikro-wersją tego samego problemu. gdzie dokładnie te 

same kłopoty uniemożliwiają nam prognozę jednocześnie dokładną i długodystansową. 

Oczywiście nie falsyfikuje to samego modelu deterministycznego (podobnie jak 

niedoskonałość naszych modeli pogody nie zaprzecza istnieniu jakiegoś doskonałego modelu), 

ale czyni go de facto nieweryfikowalnym.  

 

2.1.3. Fizyka kwantowa, czyli tam i z powrotem 

 

Kłopoty z przewidywalnością przyszłości, która w praktyce działa jedynie w teorii 

pogłębiają się wraz z nadejściem początku XX w. 100 lat wcześniej Thomas Young 

przeprowadził doświadczenie przepuszczaniem światła przez z dwie szczeliny, które 

wytworzyło na tarczy za nimi obraz interferencyjny. Był to przekonujący dowód falowej natury 

światła. Jednak w 1905r. Albert Einstein przedstawił wyjaśnienie zjawiska zwanego efektem 

fotoelektrycznym, z którego wynikało, że światło ma charakter strumienia cząsteczek, które 

odkrywca nazwał fotonami. Aby wyjaśnić tę sprzeczność między falową a korpuskularną 

naturą światła fizycy ze szkoły kopenhaskiej – Niels Bohr i Werner Heisenberg – 

zaproponowali model w którym cząstki przejawiają zachowania tzw. fali prawdopodobieństwa, 

które mogą oddziaływać ze sobą tworząc efekty falowe. Jednocześnie akt interakcji cząstki z 

urządzeniem pomiarowym (np. z tarczą, w którą trafiają fotony) powoduje tzw. kolaps funkcji 

falowej, czyli wylosowanie jej pozycji lub położenia zgodnie z rozkładem 

prawdopodobieństwa wynikającym z kształtem fali prawdopodobieństwa. Wyniki 

poszczególnych doświadczeń kwantowych (np. uderzenia fotonu w tarczę) mają więc charakter 



przypadkowy. Nie jest to jednak przypadkowość wynikająca z braku technicznych możliwości 

przewidywania przyszłości, lecz przypadkowość ontologiczna. Losowe zachowania cząsteczek 

w dużych liczbach mogą się uśredniać i tworzyć makroświat  funkcjonujący niemal 

deterministycznie, lecz na najgłębszym poziomie determinizm jest fałszywy. Jednak zasadnicze 

znaczenie (szczególnie gdy chodzi o temat wolności człowieka) ma tu zakres słowa „niemal” i 

pytanie, czy zdarzenia kwantowe mogą propagować się do makroświata w jakiś sposób 

omijając uśredniający charakter praw przyrody? Odpowiedź jest pozytywna i można to 

zaobserwować nawet w klasycznym eksperymencie myślowym z tzw. kotem Schrödingera. W 

eksperymencie tym kot ma być zamknięty w pudełku razem z fiolką trucizny, która może, ale 

nie musi zostać uwolniona w zależności od wystąpienia rozpadu promieniotwórczego pewnego 

pierwiastka. Ponieważ rozpad ten również jest rządzony kwantowymi regułami 

probabilistycznymi, śmierć lub przeżycie kota (a więc obiektu makroskopowego) jest 

następstwem zdarzenia całkowicie niezdeterminowanego. 

Model zaproponowany przez Bohra i Heisenberga został przyjęty jako podstawowy 

sposób rozumienia fizyki kwantowej i utrzymuje ten status aż do dzisiaj. Jest on matematycznie 

wygodny i można dzięki niemu wykonywać obliczenia, które niezwykle dokładnie przewidują 

zachowanie przyrody. Nie znaczy to jednak, że jest to model jedyny i niewzbudzający krytyki. 

Warto wspomnieć, że istnieją alternatywne modele (nazywane interpretacjami fizyki 

kwantowej, jedną z nich jest interpretacja Bohma-de Broglie’a), w których obserwowana w 

mikroświecie przypadkowość nie ma charakteru ontologicznego, a jedynie epistemologiczny. 

Taki model wraca do determinizmu równań różniczkowych, z wszystkimi jego praktycznymi 

problemami, ale wciąż z teoretyczną przewidywalnością wszystkich przyszłych i przeszłych 

zdarzeń. 

 

2.1.4. Ostateczne wyjaśnienia wszechświata 

 

Ostatnia klasa problemów dotykających deterministycznego modelu działania świata 

wynika z faktu, że równanie różniczkowe co prawda może opisywać przebieg wszystkich 

zdarzeń przy pewnych warunkach początkowych, ale nie dostarcza żadnego wyjaśnienia 

dlaczego właśnie to równanie i te warunki początkowe opisują nasz wszechświat. Próbą 

odparcia tego zarzutu jest argumentacja stosowana w tzw. zasadzie antropicznej: może istnieją 

po prostu wszystkie możliwe wszechświaty odpowiadające wszystkim możliwym 

matematycznym strukturom (w tym równaniom różniczkowym), my zaś zamieszkujemy jeden 

z nich – taki który zawiera w sobie historię rozwoju życia? Tu jednak pojawia się problem ze 



sformułowaniem „wszystkie możliwe matematyczne struktury”, cierpiącym z powodu 

samozwrotności nie mniej niż „zbiór wszystkich zbiorów”, który przecież wcale nie zawiera 

wszystkich zbiorów, bo nie zawiera sam siebie. Jeżeli spróbujemy rozwiązać paradoksy przy 

pomocy skromniejszego modelu metafizycznego, w którym nie wszystkie możliwe struktury 

matematyczne istnieją fizycznie, wracamy do pytania zbliżonego do początkowego – dlaczego 

te, a nie inne? Wydaje się więc, że jakakolwiek próba ostatecznego wyjaśnienia wszechświata 

[2] wyrzuca nas nie tylko ze sfery konieczności dyktowanych przez determinizm, ale nawet ze 

sfery konieczności matematycznych.  

Poszukiwanie wolności w problemach determinizmu zanosi nas na głębokie wody 

fizyki kwantowej i kosmologii. Jak znalezione odpowiedzi mają się jednak do możliwości 

wyboru człowieka? 

 

2.2.Wolna wola a determinizm 

 

Nauki przyrodnicze nie dają nam jasnej odpowiedzi na temat determinizmu lub 

indeterminizmu świata, ale co do jednego są zgodne – istnieje bliska relacja, o ile nie tożsamość 

między umysłem działaniem naszego mózgu. Z każdym rokiem przybywa eksperymentów 

pokazujących relację pomiędzy stanami świadomości a fizycznym stanem aktywności 

neuronalnej. Podstawie obserwacji aktywności mózgu z dużą skutecznością daje się 

przewidzieć proste wybory, które człowiek podejmie za kilka chwil, zanim jeszcze sam badany 

w pełni świadomie podejmuje swoją decyzję. Odpowiednio wytrenowane algorytmy 

rozpoznawania wzorców umieją zidentyfikować pojęcie, na którym w danym momencie skupia 

się człowiek (oczywiście zakładając pewien dany, skończony zbiór pojęć), lub w przybliżeniu 

odtworzyć widok, na który aktualnie spogląda. Z drugiej strony sztuczne sieci neuronowe, o 

strukturze częściowo zainspirowanej budową ich biologicznych oryginałów, dają coraz 

bardziej spektakularne wyniki w rozwiązywaniu zadań zarezerwowanych dotąd wyłącznie dla 

ludzi. W klasyfikacji przedmiotów na podstawie ich zdjęć osiągają skuteczność równą 

skuteczności człowieka. Jeżeli w grę wchodzi klasyfikacja specjalistyczna, np. dotycząca 

rozpoznawania stanu patologicznego na podstawie wyników obrazowania medycznego to 

algorytm jest w stanie diagnozować tak dobrze jak konsylium lekarzy – często dokładniej niż 

pojedynczy diagnosta. Można więc powiedzieć, że są zadania w których sztuczna inteligencja 

przewyższa człowieka. Oczywiście narzędzia i maszyny wszelkiego typu, począwszy od pługa, 

przez maszynę parową aż do komputerów zawsze były projektowane tak, aby przewyższyć 

człowieka w skutecznym działaniu w jakimś wąskim zakresie umiejętności i współczesne 



algorytmy AI nie są pod tym względem niczym nowym. Jednak zarówno neurobiologia jak i 

informatyka pokazują, że bardzo wiele funkcji mentalnych, które przypisywaliśmy na 

wyłączność niematerialnemu umysłowi da się sprowadzić do działania jak najbardziej 

materialnych, biologicznych lub elektronicznych mechanizmów [3].  

Stawia to przed nami pytanie, czy sensownie jest ekstrapolować ten pochód 

mechanizowania umysłu do samego końca, włączając w to naszą wolność, i czy można taką 

ekstrapolację połączyć z chrześcijaństwem? W kontekście perspektywy poprzedniego 

rozdziału, znaczyłoby to, że umysł funkcjonowałby w sposób całkowicie deterministyczny, lub 

też praktycznie deterministyczny, przyjmując że niezdeterminowane zdarzenia kwantowe nie 

miałyby znaczącego wpływu na jego funkcjonowanie (mózg byłby układem takiego rodzaju, 

w którym nie zachodziłaby propagacja zdarzeń kwantowych do skali makroskopowej). William 

T. Newsom, neurobiolog ze Uniwersytetu Stanford zaangażowany w dawanie świadectwa o 

harmonii chrześcijaństwa i nauki pisze: „Musimy porzucić pojęcie „wolności” jako 

niezależności życia psychicznego od mózgu. (…) Uważam, że moje stany psychiczne mają 

przyczyny (martwiłbym się, gdyby tak nie było!) – kluczową kwestią jest to, co liczy się jako 

przyczyna? Dla mnie istotą wolności jest to, że moje działania są przynajmniej częściowo 

spowodowane przez moje przekonania, moje wartości, moje wspomnienia, moje wybory, moje 

aspiracje. Kiedy działam (lub powstrzymuję się od działania) z powodu zewnętrznego 

przymusu, nie jestem wolny. (…) Jestem najbardziej wolny, kiedy moje zachowanie wynika z 

poglądów, które uważam za prawdziwe oraz wartości i aspiracji, które wybrałem aby kierowały 

moją podróżą przez strumień zdarzeń.” [4]. Błąd myślenia o wolności polegałby więc na 

oddzieleniu umysłu od przyczynowości – należałoby raczej utożsamiać siebie ze swoim ciałem 

(w tym z mózgiem) i stać na stanowisku „mój mózg/mechanizm to ja”. Zwróćmy uwagę, że w 

antropologii Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu tę samą tezę można by przeformułować do 

postaci „jestem duszą rozumną”, brzmiącej dla chrześcijanina już znacznie mniej podejrzanie. 

Jednak w takim modelu wszystkie poglądy i wartości które nabyłem byłyby wynikiem 

kształtowania mojego mózgu przez zewnętrzne zdarzenia oraz wewnętrzne procesy wynikające 

z jego bieżącego neurobiologicznego stanu. Stan ten z kolei byłby inicjalizowany genetycznie 

przy poczęciu (czy też precyzyjniej – byłby pochodną kodu genetycznego tworzącego się w 

momencie połączenia gamet). Z jednej strony perspektywa ta może nie być wcale odległa od 

używanej przez św. Tomasza z Akwinu koncepcji przyczynowości wtórnej, danej bytom 

stworzonym w odróżnieniu od przyczynowości pierwotnej właściwej Bogu. Z drugiej jednak, 

nie daje ona szczególnego poczucia „prawdziwości” wolności – ostatecznie (zgodnie z 

przestrzenią wolności pokazaną w rozdziale 2.1.4) jedyną osobą decydującą o kształcie świata 



byłby Bóg, pozostawiający nam głównie nieodparte, ale jednak w istocie złudne poczucie 

decydowania o własnym losie. Rozważmy więc alternatywę – świat, w którym 

niezdeterminowane zdarzenia mają istotny wpływ na przebieg zdarzeń. 

 

2.3. Wolna wola a indeterminizm 

 

Ucieczka od deterministycznej konieczności prowadzi nieuchronnie w świat probabilistyki i 

tego, co nazywamy przypadkiem. Oczywistym problemem jest fakt, że w potocznym 

rozumieniu działanie przypadkowe jest przeciwieństwem działania na skutek decyzji. Jak 

przypadek miałby się łączyć z wolnością, skoro na ogół jesteśmy w stanie wytłumaczyć swoje 

postępowanie, a więc przypisać mu zupełnie nieprzypadkową strukturę? Trzeba jasno 

powiedzieć, że niezależnie od kwestii determinizmu nie da się uciec od tezy Newsome’a z 

poprzedniego rozdziału: „Musimy porzucić pojęcie „wolności” jako niezależności życia 

psychicznego od mózgu”. Neurobiologia pokazuje, że bardzo trudno jest utrzymywać 

kartezjańską dualistyczną wizję umysłu jako bytu zasadniczo oddzielonego od ciała, oraz że 

miejscem trwania procesów myślowych i świadomości jest mózg. Z drugiej jednak strony, do 

funkcjonowania mózgu konieczny jest element losowości. Jak pisze Newsome „wydaje się, że 

mózg celowo wykorzystuje element losowości w procesach decyzyjnych. Mechanizmy 

neuronowe, które generują na przykład wybory dokonywane podczas pozyskiwania zasobów 

odzwierciedlają dodatkową „premię” za probabilistyczna eksploracja nowych środowisk i 

nowych alternatyw (...). Z ewolucyjnego punktu widzenia okazjonalne losowe wybory pełnią tę 

samą funkcję twórczą, co okazjonalne, losowe wybory mutacje w genomie - pozwalają 

eksplorować znacznie większą przestrzeń możliwości niż w przypadku prostych procesów 

deterministycznych” [4]. Warto dodać, że procesy losowe (a ściślej, biorąc ich sztuczne 

pochodzenie – pseudolosowe) są też nieodłącznym elementem działania wielu algorytmów, 

generujących efekty, których nie zakwalifikowalibyśmy jako losowe. Mózg mógłby być więc 

filtrem, który stabilizuje przypadkowe fluktuacje kwantowe i przekształca je w 

ustrukturyzowane decyzje uchwytne dla świadomości. Współtwórcą kształtu mózgu – oprócz 

wspomnianych wcześniej genetycznych predyspozycji i zewnętrznych bodźców – byłoby tu 

również coś, co kryje się za procesami losowymi. Jako w pełni wolna cząstka człowieka byłoby 

to z definicji poza zakresem naszego pojęcia, nie podlegając samo w sobie żadnej pojmowalnej 

strukturze, która je ogranicza. Narzucające się pierwsze skojarzenie z duszą wydaje się nie być 

do końca odpowiednie, ponieważ zarówno w antropologii platońskiej, arystotelesowskiej jak 

również w ich chrześcijańskich rozwinięciach pojęcie duszy miało raczej związek ze 



strukturami, bytami o konkretnym kształcie i właściwościach. Terminem znacznie bardziej 

adekwatnym może być pojęcie z trójdzielnej antropologii używanej przez św. Pawła (1 Tes 5, 

23), następujący po ciele i duszy – duch.  

 W takim modelu wolność człowieka byłaby również ograniczona jego naturą, prawami 

rządzącymi wszechświatem – słowem, od kształtu stworzenia zamierzonego przez Boga. 

Poziom chaotyczności działań, której tak się obawiamy rozważając udział przypadku w 

wolności może być różny w zależności od rodzaju „filtracji”, tak samo jak rzut monetą może 

dawać orła w 50% przypadków, lub w 99% jeżeli odpowiednio spreparujemy „naturę” monety. 

Warto jednak pamiętać o tym, co dalekie od intuicji – rzut w pełni uczciwie wyważoną moneta 

może dać orła 100 lub 1000 razy pod rząd. To prawda, zdarza się to rzadko, ale tak samo jak 

matematycznie spodziewamy się podobnej liczby wyrzuconych orłów i reszek gdy liczba 

rzutów rośnie, tak samo matematycznie spodziewamy się, że kiedyś nastąpi rzadki ciąg rzutów 

o tym samym wyniku. Jeśli wziąć pod uwagę, że duch człowieka kształtowałby  stopniowo 

strukturę neuronalną jego mózgu, umysł, a więc i rodzaj filtracji, jakiej poddawana jest oddolna 

losowość, otrzymujemy obraz bliski temu co obserwujemy. Charakter człowieka ułatwia lub 

utrudnia mu podejmowanie niektórych działań, ale można przezwyciężyć swój charakter 

zarówno chwilowo („zrobił coś, czego nikt się po nim nie spodziewał”), jak i ewolucyjnie, 

pracując nad nim w dłuższym okresie.  

  

2.4. Podsumowanie 

 

Czy więc rzeczywiście wszystko mi wolno? Powyższe rozważania skupione były głównie 

na zagadnieniu wolności wewnętrznej, nie poruszając tematów zewnętrznych ograniczeń. W 

zasadzie jednak jeżeli powstrzymuję się od jakiegoś działania ze względu na czynniki 

zewnętrzne, to jest to rodzaj kalkulacji „nie powinienem tego robić, bo jest to w jakiś sposób 

niekorzystne”. Wolność zewnętrzna to więc właśnie druga część tezy św. Pawła „nie wszystko 

przynosi korzyść”. Aby jednak mówić o tym rodzaju wolności, musi być spełniony warunek 

konieczny, jakim jest istnienie wolności wewnętrznej. Wolno nam w praktyce wszystko, co 

przyjdzie nam do głowy, co samo w sobie, chociaż stanowi całkiem spore ograniczenie, nie 

zmniejsza raczej naszego poczucia wolności. Naukowcom badającym świat rządzony przez 

prawa natury zdarza się sugerowanie, że poczucie wolności to jedyna forma wolności jaka nam 

w rzeczywistości przysługuje. Z drugiej strony intuicja człowieka krąży wokół wolności 

rozumianej w sposób niemal kartezjański. Wydaje się, że oba te obrazy są uproszczeniem nie 

biorącym pod uwagę szczegółowych wyników badań i ich możliwych filozoficznych i 



teologicznych interpretacji. Tymczasem wolność człowieka jest zagadnieniem leżącym na 

granicy ludzkiego poznania i zarówno negowanie jej istnienia, jak i utrzymywanie, że w istnieje 

oczywisty i zrozumiały sposób – to ścieżki oddalające się od uczciwego rozważania tego 

zagadnienia. Istotne z punktu widzenia chrześcijanina może być to, że wolność człowieka może 

funkcjonować całkiem inaczej niż sugerują nam wewnętrzne doświadczenia, a jej pełne 

zrozumienie w może znajdować się poza naszym zasięgiem, ale wiara w nią nie jest 

pozbawiona sensu. 

  

3. Czy nie wszystko przynosi korzyść? 

 

3.1. Co to jest korzyść? 

 

W temacie poruszonym w pierwszej części pracy nie było trudno znaleźć konkretne 

warunki, które należałoby spełnić aby sensownie mówić o wolności. Pojęcie „korzyści” jest na 

pozór jeszcze łatwiejsze, bo powszechnie używamy go w ekonomii, handlu i w szeroko 

pojętych interesach, gdzie łączymy go z pozyskaniem jakiegoś bardziej lub mniej mierzalnego 

dobra czy własności. Ale czy pozyskiwanie dóbr jest aby na pewno bezwzględnie dobre? Czy 

dobra nie może okazać się strata, jeżeli ostatecznie przyczyni się do czegoś lepszego? I po co 

nam w ogóle dobra? Związek pieniędzy ze szczęściem jest, jak wiadomo, niepewny, ale mimo 

tej niepewności większość ludzi podejmuje ryzyko ich zdobycia kosztem pracy i wysiłku. 

Nawet jednak zwierzęta, nie pracujące w klasycznym tego słowa znaczeniu, podejmują wysiłki, 

aby zapewnić sobie choćby minimalny dostęp do dóbr. Celem minimum, o który zabiega 

praktycznie wszystko, co żyje jest przetrwanie – zapewnienie życiu trwania. To dobro jednak 

również nie jest cenne bezwarunkowo – życie musi mieć sens, lub przynajmniej nadzieję na 

jego uzyskanie, aby ludzie chcieli je kontynuować. Możemy to życie upiększać, czynić je 

bardziej wygodnym lub wypełniać czymś nadającym mu więcej sensu, ale trudno sobie 

wyobrazić, aby ktoś świadomie chciał zmniejszyć sens swojego życia, albo odebrać sobie życie, 

które ten sens ma. Korzyścią więc możemy nazwać to, co zmierza w kierunku sensu i trwania, 

albo też w kierunku jakichś wartości nabudowanych na te dwie podstawowe. 

Dobrze jednak wiemy, że nic nie może przecież wiecznie trwać – nic przynajmniej z rzeczy, 

które obserwujemy na świecie. Z kolei sensu notorycznie poszukujemy, widząc jego niedostatki 

we wszystkich celach jakie można obrać – bo skoro nic nie trwa wiecznie, to efekty wszystkich 

naszych wysiłków ostatecznie rozpadną się w proch i umrą śmiercią cieplną razem ze 



wszechświatem. Chrześcijaństwo z obietnicą życia wiecznego i Chrystusem-Logosem 

(sensem) od swojego początku stanowiło alternatywę dla skończoności trwania i sensu. Co 

więcej pełnia sensu, którą można odnaleźć w Chrystusie w pełni podtrzymuje nie tylko życie 

wieczne, ale także doczesne. Jaką więc drogę do tej obietnicy proponuje Jezus? 

 

3.2. Jak ciasna jest brama? 

 

O ile ze zdaniem „nie wszystko przynosi korzyść” zgodzi się każdy, o tyle do ustalenia 

pozostaje kwestia co dokładnie tę korzyść przynosi. Ale jeszcze ciekawszym zagadnieniem i 

głównym punktem sporu pomiędzy „chrześcijaństwem a światem”, jest pytanie powiązane 

bezpośrednio z wolnością: jak wiele jest ścieżek prowadzących do korzyści w stosunku do 

liczby tych prowadzących do strat? Teza „wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi 

korzyść” jest wskazówką tym cenniejszą im węższa jest droga do dobra – gdyby prawie 

wszystko tę korzyść przynosiło, nie byłoby sensu jej w ogóle wygłaszać. Jakie wskazówki w 

tym kierunku daje nam Słowo Boże? 

O drodze do Królestwa Bożego mówi Jezus w Kazaniu na Górze: „Wchodźcie przez ciasną 

bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, 

którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, 

którzy ją znajdują.” (Mt 7,13). W podobnym duchu utrzymana jest konkluzja przypowieści o 

uczcie: „Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22,14). Przypowieść o siewcy 

wymienia 4 grupy ziaren, z których tylko jedna daje ostatecznie plon, co dałoby jednak dość 

optymistyczną wizję szans na wzrost w dobru, gdybyśmy założyli równie optymistycznie, że 

grupy te były równoliczne (oraz jeszcze bardziej optymistycznie, że Jezus miał zamiar 

przedstawiania matematycznie precyzyjnych oszacowań). Z kolei przypowieść o chwaście 

przedstawiałaby sprawę w najjaśniejszych barwach, gdyby niepożądane rośliny pojawiły się 

wśród pszenicy samoistnie – raczej nie przeważają wtedy ilością nad nią samą. Ale sytuacja 

jest znacznie gorsza, bo chwast pojawił się na polu intencjonalne za sprawą „nieprzyjaznego 

człowieka”, co nie daje możliwości konkretnego oszacowania zagrożenia, jednak nie 

pozostawia złudzeń co do obrazu świata, w którym odbywa się walka o duszę człowieka. W 

poszukiwaniu konkretów można byłoby odwoływać się do Apokalipsy podającej liczbę 

zbawionych w wysokości 144000, jednak interpretowanie jej literalnie stoi w  całkowitej 

sprzeczności z duchem i rodzajem literackim ostatniej części Nowego Testamentu. W 

przepełnionych symboliką pismach św. Jana 144000=12*12*1000 gdzie 12 to liczba 



apostołów, 12 jest pokoleń Izraela, a 1000 Apokalipsie oznacza pełnię. Symbolika ta stwarza 

szerokie możliwości interpretacji i trudno z niej wyciągać jednoznaczne wnioski.  

Ewangelie przekazują nam więc intuicję, że droga do Sensu i wiecznego trwania jest raczej 

wąska niż szeroka, i większość z tego co nam wolno przyniesie nam stratę niż korzyść. Trudne 

pytanie o drogę do życia wiecznego to pytanie wiary, z nadzieją na Bożą Łaskę, jeżeli na tej 

drodze pobłądzimy. Możemy jednak zadać Bogu nieco prostsze pytanie o szerokość ścieżki 

życia w stworzonym świecie i posłuchać odpowiedzi korzystając z narzędzia, które dał nam 

jako jedynemu z żyjących na Ziemi gatunków – duszy rozumnej. Chociaż odpowiedź ta nie ma 

bezpośredniego przełożenia na to trudniejsze pytanie, ma jednak pewne przełożenie na pytanie 

o życie doczesne i obowiązujący w stworzonym świecie zakres dróg, które przynoszą nam 

korzyść. 

 

3.3. Brama przyrody 

 

Zagadnieniem poprzedzającym kwestię trudności trwania życia w stworzonym świecie jest 

problem, czy życie w ogóle jest czymś, co w oczywisty sposób pojawia się ze wszechświecie. 

Nie znamy przestrzeni możliwych wszechświatów (o ile taka przestrzeń w ogóle jest 

sensownym pojęciem), więc nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Nasz wszechświat 

możemy jednak opisać modelem, który zawiera pewne liczbowe stałe i możliwe jest 

prześledzenie jaki byłby wpływ zmiany tych stałych na warunki w nim panujące. Generalnym 

wnioskiem z badań nad stałymi natury jest stwierdzenie, że w przypadku części z nich nawet 

bardzo niewielka względna zmiana ich wartości prowadziłaby do powstania wszechświata 

uniemożliwiającego powstanie życia. Teza ta, znana pod nazwą „precyzyjnego dostrojenia” jest 

powszechnie przyjęta przez społeczność naukową fizyków, chociaż oczywiście jej interpretacje 

są oczywiście bardzo różnorodne. Możliwe jest, że część ze stałych jest ze sobą powiązana tak, 

że precyzyjne dostrojenie jest w istocie wymuszone przez samą strukturę wszechświata, której 

na razie nie rozumiemy dostatecznie dobrze, aby tę zależność zauważyć. Stawia to jednak 

pytanie, czy struktury wszechświata są w jakiś sposób konieczne, czy też jednak przygodne i 

obie te odpowiedzi nie prowadzą do żadnej prostej, naturalistycznej interpretacji (patrz rozdział 

2.1.4). Analogicznym problemem jest zagadnienie powszechności życia we Wszechświecie. 

Niezaobserwowanie przez nas jakiegokolwiek pozaziemskiego życia nie musi świadczyć o jego 

braku. Jednak już sama analiza warunków, jakie musiały zaistnieć na Ziemi aby życie mogło 

tu trwać pokazuje, że są to okoliczności bardzo szczególne. Na co dzień trudno docenić 

schronienie jakie zapewnia nam nasza planeta, ani też szczególność czasu, w którym żyjemy w 



skali trwania wszechświata i Ziemi. Wszystko to świadczy o niezwykłej wąskości bramy, w 

której mieści się życie. 

Jaka jest jednak przestrzeń korzyści, a jaka przestrzeń strat organizmów żywych, kiedy już 

ruszy cykl życia? Same początki życia toną w mgle kilku możliwych hipotez biogenezy, więc 

trudno szukać w nich wyraźnych charakterystyk. Ale to, co ma miejsce w rozwoju organizmów 

opartych o DNA śmiało można opisać słowami spisanymi przez św. Mateusza: „Poznacie ich 

po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo 

wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych 

owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego 

owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.” (Mt 7, 16-

20). Przedłużenie gatunku zależy od zaopiekowania i dostosowania jego potomstwa danego 

osobnika do niewidzialnych reguł przeżycia. Reguł, którymi Stwórca rzeźbi gatunki w 

biologicznej glinie, i potomstwa w którym, znowu: „wielu jest powołanych, lecz mało 

wybranych” do życia. Korzystne cechy i zachowania są utrwalane w populacji, niekorzystne 

zanikają, o ile są znacząco szkodliwe i ich eliminacja nie wymaga zbyt dużego przeskoku 

genetycznego1. Jeżeli jednak cała populacja dzieli cechę, która w wyniku zmieniających się 

warunków otoczenia staje się niekorzystna, jej udziałem staje się los dinozaurów.  

W przypadku ewolucji, „nie wszystko przynosi korzyść” to dobór naturalny. Bazową 

przestrzenią „wszystkiego, co wolno” jest rozrzut cech potomstwa, które testuje, na co pozwolą 

mu niewidzialne reguły przetrwania. Wyższą przestrzenią wolności, którą  można już połączyć 

z dokonywaniem wyborów jest umiejętność dostosowywania się do różnych okoliczności i 

uczenia się właściwych zachowań. Ceną za nią jest jednak konieczność odczuwania cierpienia, 

którego głównym celem jest informowanie organizmu, że jego aktualny stan i to, co do niego 

doprowadziło nie przynosi mu korzyści i należy podjąć działania, aby to zmienić. Ważne jest 

dostrzeżenie w cierpieniu jego zamierzonej celowości, na którą autorzy natchnieni zwracają 

wielokrotnie uwagę. W całej zresztą historii Izraela – Bożego Narodu Wybranego przewija się 

motyw Boga karzącego swój lud za jego zdrady i sprzeniewierzenia. Ale nie tylko drastyczne 

odejście od dobra zasługuje na bolesną korektę. Czasami trzeba ponieść stratę idąc dobrą drogą, 

po to aby odebrać potem większą nagrodę. Innymi słowy: cierpienie również może przynosić 

korzyść, mimo, że wolno nam go uniknąć. Mówi o tym św. Piotr pisząc do wspólnot pierwszego 

Kościoła „Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu 

 
1 Przykładem niezbyt szkodliwej cechy, która nie zanika ze względu na konieczność zbyt dużych 

zmian w kodzie genetycznym jest np. nerw krtaniowy u żyrafy, mający niezbyt korzystny przebieg 

wewnątrz jej ciała. 



różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od 

zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu.” (1 P 1:6-7). Podobnie List do 

Hebrajczyków cytuje słowa Księgi Przysłów „Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś 

każdego, którego za syna przyjmuje” (Hbr 12,6; Prz 3,11n), a Księga Syracha poucza „Bo w 

ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia” (Syr 2,5).  

 

3.4. Podsumowanie  

 

Czy empirycznie sprawdzona wiedza na temat ewolucyjnych prawidłowości przyrody, raz 

po raz powtarzające się wymierania niedostosowanych gatunków (mające przecież miejsce 

głównie w czasach poprzedzających epokę człowieka eksploatującego naturę do granic 

możliwości), czy też powszechność bólu ostro sygnalizującego organizmom, że nie wszystko 

przynosi im korzyść może przekonać nas, ludzi XXI wieku, że istnieje jakaś wąska droga tego, 

co dobre? Czy rzeczywiście da się dowieść, że powinniśmy dokonywać jakiegoś ograniczenia 

naszej wolności? Może opanowaliśmy już przyrodę i swoją własną naturę i możemy być kim 

chcemy, i w swoim prywatnym życiu robić co tylko chcemy bez większych konsekwencji? 

Mamy przecież najnowsze technologie, wykładniczo rozwijającą się wiedzę o świecie. 

Leczymy ludzkie ciało z chorób dziesiątkujących człowieka odkąd chodzi po Ziemi. Żyjemy w 

wirtualnym świecie, w którym możemy przybrać starannie zaprojektowany kształt i dotrzeć ze 

swoją kreacją do milionów ludzi, a potem próbować stać się własną kreacją w rzeczywistości. 

Co może pójść nie tak?  

Stanisław Lem powiedział kiedyś „Jesteśmy w sytuacji człowieka, który wyskoczył z dachu 

50-piętrowego wieżowca i w tej chwili znajduje się na wysokości 30. piętra. Ktoś się wychyla i 

pyta: »Jak tam?«, a spadający mówi: »Na razie wszystko w porządku«. Nie zdajemy sobie 

sprawy, jak ogromna prędkość nami zawładnęła. Mając coraz silniejsze technologie, coraz 

słabiej kontrolujemy kierunek, w jakim one zmierzają” [5]. W wizji Lema sprzed parunastu lat 

moglibyśmy podkreślić dzisiaj, że wprost przeciwnie do postanowienia św. Pawła „niczemu 

nie oddam się w niewolę”, niemal bez reszty oddaliśmy się już w niewolę technologiom, 

zmierzającym z nami na pokładzie w nieznanym kierunku.  

Można by w tym miejscu sparafrazować finał przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu. 

Szukając odpowiedzi na pytanie o miejsce w którym trzeba zejść z szerokiej drogi wolności 

mamy przecież Ewangelię, świętych i błogosławionych. Ba, przykłady samoograniczenia płyną 

nie tylko ze strony ludzi Kościoła, bo przecież Duch wieje gdzie tylko chce. Czemu ich nie 

posłuchamy? Może więc Ojcze, poślesz po ludzi nauki, którzy o tym samym powiedzą 



językiem racjonalnych, empirycznych dowodów? Nie trzeba kontynuować parafrazy, żeby 

wiedzieć, że i to wcale nie musi zadziałać. Skoro w czasach powszechnej wiary w mesjasza 

można było odrzucić Chrystusa, to dlaczego w czasach powszechnej (choć nieraz 

bezrefleksyjnej) wiary w naukę nie można by było odrzucić przesłania Chrystusa, które 

przecież nauka musi ze sobą nieść, jeżeli uczciwie szuka prawdy? Czy jednak powtarzając za 

św. Pawłem, że nie wszystko przynosi korzyść możemy zapomnieć o tym, że rzeczywiście 

wszystko nam wolno, zarówno wierzyć bez dowodów, jak i nie wierzyć pomimo dowodów?  
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