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Filozof - jeszcze człowiek czy już humanista? 
 

 
Gratuluję, drogi Czytelniku. Nabrałeś się właśnie na 

sztuczkę starą jak przemysł reklamowy, skądinąd prawdo-
podobnie bardzo dobrze Ci znaną. Najnowocześniejszym jej 
wydaniem jest bodaj maksyma “KONTROWERSYJNY 
TYTUŁ=WIĘCEJ WYŚWIETLEŃ”, pierwsze i niestety czasami 
ostatnie narzędzie współczesnego PR-owca. Skoro jednak 
dotarłeś już do piątej linijki (co statystycznie oznacza, że 
najprawdopodobniej zostaniesz już do końca) mogę uchylić 
Ci rąbka tajemnicy i wyjaśnić nieco mój diaboliczny plan, 
który przyświeca temu artykułowi.  

Otóż, drogi czytelniku, wcale nie będę tu mówił o 
tym, czy humaniści są ludźmi - ten temat został już podjęty 
przez przez mojego kolegę z redakcji Jana J., który podjął się 
karkołomnego zadania zmiany stosunku opinii publicznej do 
tak zwanych “humanów”, co prawdopodobnie zaowocowa-
ło drastycznym spadkiem samobójstw w klasach o profilu 
humanistycznym, a mat-fizom i biol-chemom dało solidny 
powód do refleksji (lub do kręcenia jeszcze większej beki, w 
zależności od osobistej wrażliwości na logiczne argumenty). 
Osobiście mogę się podpisać pod wspomnianym artykułem 
obiema rękami i jedną nogą. Drugą już niekoniecznie, gdyż 
akurat ten stereotyp nie wziął się całkiem znikąd - to nie 
jednak miejsce na polemikę, gdyż deadline goni, a artykuły 
niestety nie rosną na drzewach.  

W każdej bajce jest jednak ziarno prawdy, a i ja nie 
mogę sobie jednak pozwolić na całkowite oszustwo. Może i 
nie będzie o humanistach per se, ale będzie o filozofii. 

Tak, filozofii. Już teraz wyczuwam Wasz entuzjazm! A jako 
że zgodnie ze złotą regułą pisania artykułów do MNT tekst 
zasadniczy powinien już się zacząć wieki temu, to ukrócę to 
marnotrawstwo miejsca i czasu i przejdę do sedna. Otóż 
chciałbym napisać o tym, dlaczego  przygotowuję się do 
Olimpiady Filozoficznej, a co za tym idzie - postarać się 
chociaż trochę obronić wizerunek tej nauki w oczach opinii 
publicznej. W związku z tym proponuję wziąć głęboki od-
dech i pokrótce zerknąć na znajdujący się poniżej Krótki 
Słownik Obiegowych Opinii o Filozofii ® ™, oparty na całko-
wicie subiektywnych danych autora artykułu. 

1. “Filozofia jest bez sensu!”, i wszelkie wyrażenia 
pokrewne.  
Z opinią taką spotkałem się mniej razy niż można by się 
spodziewać, ale i to wystarczy żeby zasłużyła na swoje miej-
sce na tej liście. Cóż - gdybym miał skonstruować odpo-
wiedź na podobnym poziomie merytorycznym co ten argu-
ment, to po prostu odpowiadałbym wszystkim: “Twoja 
stara jest bez sensu!”. Osoby o takim poglądzie należą naj-
częściej do jednej z dwóch grup: tych, którzy nic o filozofii 
nie wiedzą, oraz tych, którym ktoś nieumiejętnie próbował 
ją wpoić na tych niewielu lekcjach polskiego w tygodniu - a 
często do obu na raz. Obie grupy uważam za niewinne ofia-
ry opinii społecznej i systemu edukacji, który to - uprzednio 
wyzuwszy je z wszelkich ciekawych treści - potrafi podsu-
mować nawet najbardziej doniosłe i ciągle nierozwiązane 
problemy filozoficzne w dwóch czy trzech zdaniach, czego 
rezultatem jest prosta do przełknięcia lecz niespecjalnie 

smaczna papka, niewiele mająca wspólnego z soczystymi 
składnikami od których pochodzi. Z mojej strony powiem, 
że filozofia jak najbardziej sens ma - poznawanie tak szero-
kiej gamy myśli jaką wydał rodzaj ludzki jest niewątpliwie 
ciekawe, poszerza horyzonty, skłania do refleksji i uczy 
krytycznego myślenia - umiejętności tak potrzebnej każde-
mu, a mimo to występującej w tak wielkim deficycie. Kto 
wie - może student filozofii nie dałby się tak łatwo zwabić 
owemu populistycznemu tytułowi, który tak naprawdę nie 
ma za wiele wspólnego z treścią?  Akapit ten zakończę chy-
ba dosyć prostą refleksją: nie ufaj stereotypom, sprawdź 
samemu! Czy naprawdę tak łatwo Ci wmówić że coś, o czym 
nie masz zielonego pojęcia, jest “bez sensu”? Mam nadzie-
ję, że nie. 

2. “No ja przepraszam bardzo, ale przecież po 
FILOZOFII to nie ma PRACY!”.  

To chyba najczęstszy stereotyp dotyczący filozofii, a mój 
komentarz będzie dwojakiej natury. Zadziwiająco wiele 
osób zdaje się myśleć, że nauka filozofii oznacz wybranie jej 
jako kierunku studiów. Nic bardziej błędnego - filozofia to w 
końcu po prostu umiłowanie myślenia, i nie trzeba pobierać 
systematycznej nauki na uniwersytecie aby coś z niej wy-
nieść. Osobiście zawsze zagadnienie to mnie ciekawiło, lecz 
nie miałem okazji posiąść żadnej porządnej wiedzy z tego 
zakresu - w przeciągu ostatniego półrocza jednakże otwo-
rzył się przede mną całkowicie nowy świat, i nawet jeżeli nie 
uda mi się zwyciężyć w konkursie to czuję, że te kilka mie-
sięcy uczyniło mnie bardziej wartościowym człowiekiem. 
Nie zamierzam też w żadnym stopniu wiązać swojej kariery 
akademickiej z filozofią - nie po to śni mi się po nocach 
nitrowanie toluenu żebym miał na studiach zdawać egza-
miny z Hegla. Wiem również, że ledwie liznąłem tematu, ale 
czuję, że nawet to nikłe wprowadzenie poszerzyło moje 
horyzonty i dało bardzo wiele - a wszystko to z pomocą 
kilku książek i tony na wpół amatorskich źródeł w Interne-
tach. 

 Totalną bujdą jest też mit braku zatrudnienia po 
filozofii - jest to jedynie miejska legenda podtrzymywana 
ciągle tymi samymi świadectwami jakiejś tam cioci Wiesi 
zasłyszanymi z trzeciej ręki. A prawda - bo jej wszak w filo-
zofii poszukujemy - wygląda tak: 
Badania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z 
2014 r. (POLITYKA nr 10 (2948), 5.03-11.03.2014) jasno 
pokazują, że absolwenci filozofii są w czołówce pod wzglę-
dem zatrudnienia po studiach - odsetek bezrobotnych w 
2014 roku wynosił ledwo 1,3%. Owszem, nie jest to wynik 
rekordowy (w ścisłej czołówce znaleźli się m.in absolwenci 
Akademii Muzycznych - niewiele ponad 0% - czy Uniwersy-
tetów Medycznych - niecały 1%), ale bezsprzecznie dema-
skuje fałsz tego argumentu - studentom filozofii powodzi się 
bowiem lepiej niż absolwentom chemii czy biologii. Zamy-
kając temat suchych statystyk dodam jeszcze, że w najgor-
szych latach bezrobocie wśród kończących niektóre wydzia-
ły wynosiło nawet kilkanaście procent - na wydziale filozofii 
nie przekroczyło 4% przez ostatnie dwanaście lat. 
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 Te liczby nie oznaczają jednak zatrudnienia “na 
stanowisku filozofa” per se. Odsetek osób po studiach filo-
zoficznych faktycznie podejmujących się dociekań nauko-
wych na uczelniach jest tak niski, że wszystkie żarty o filozo-
fach znajdują w nim swoje źródło i uzasadnienie, i zdecy-
dowana większość studentów tak naprawdę o takiej karie-
rze nie myśli. Prawdą jest jednak, że studia te uczą przede 
wszystkim jasnego i przejrzystego myślenia, co umożliwia 
znalezienie pracy w rozmaitych zawodach w nowoczesnym 
społeczeństwie - od PR-owca, przez różnego rodzaju dorad-
cę aż po menedżera wysokiego szczebla, a pracodawcy 
cenią ludzi po kierunkach filozoficznych właśnie ze względu 
na nabyte podczas nauki przymioty umysłu (a przynajmniej 
według monografii pt. “Czy warto zatrudnić filozofa?” na 
serwisie rynekpracy.pl opracowanego przez firmę Se-
dlak&Sedlak). Wydaje mi się, że te dane jednoznacznie 
obalają mit filozofa zmuszonego aby  żebrać o chleb po 
studiach - a jeżeli któryś z Czytelników choćby przez chwilę 
rozważał taką ścieżkę kariery, to raczej nie musi martwić się 
o przymieranie głodem. 

3. “No filozofia to w sumie takie pier rozmyślanie 
o niebieskich migdałach [dop. red.] 

Dosyć popularną opinią jest również to, że w filozofii można 
pleść totalne bzdury nie z tej ziemi i od razu pretendować 
do miana Sokratesa. Cóż - nie będę zaprzeczał, można. 
Niektórym nawet uszło to na sucho (Nie będę tu forsował 
moich opinii - powiem jedynie, że jego imię zaczyna się na 
“G”, a kończy na “eorg Wilhelm Friedrich Hegel. Jeżeli ktoś 
ma ochotę go bronić to zapraszam w piątek za halę o sie-
demnastej. Przyjdź sam.). W rzeczywistości jednak - szcze-
gólnie w dzisiejszych czasach - jeżeli nie poprzesz swoich tez 
porządną argumentacją to będą się z Ciebie śmiać bardziej 
niż z rudych w podstawówce. Myśl filozoficzna ciągle ewo-
luuje i w obecnych czasach mało kto traktuje nawet wiel-
kich klasyków całkiem na poważnie - każdy wielki filozof w 
czymś się mylił, a wedle słów Bertranda Russela (który sam 
był filozofem, i czyjego “Dzieje zachodniej filozofii” gorąco 
polecam - marne 960 stron, bagatela) “nikt jeszcze nie 
stworzył filozofii wiarygodnej i spójnej - jeżeli można było ją 
zaakceptować, to zawsze okazywała się posiadać jakieś 
wewnętrzne sprzeczności, a jeżeli już była spójna to jedno-
cześnie całkowicie niewiarygodna”. Nie zapominajmy też o 
tym, że takie dziedziny jak logika, klasyczny rachunek zdań 
czy metody rozumowania naukowego to również w dużym 
stopniu domeny filozofii - szczególnie od czasów XX stule-
cia, kiedy to poczynione zostały znaczne postępy na polu 
analizy filozoficznej i podjęto próbę utworzenia takiego 
sposobu uprawiania filozofii, który nadałby jej dociekaniom 
naukowej pewności. W bardziej ogólnym kontekście, filozo-
fia cierpi w oczach szerszego grona odbiorców, gdyż często 
opinia publiczna redukuje ją do dwóch dziedzin, fachowo 
zwanych metafizyką i ontologią, czyli tych najbardziej nara-
żonych na pozorną lub realną mętność wywodów i niepew-
ność wyników - w rzeczywistości jest to jedynie malutki 
kawałek wspaniałego ciasta (w mojej osobistej opinii ten 
najmniej apetyczny, który najlepiej podsunąć jakiejś mało 
lubianej ciotce) na które składa się również etyka, estetyka 
czy epistemologia (teoria zdobywania wiedzy pewnej), jak i 
wiele innych dziedzin. Jednakże nawet w przypadku tych 
dwóch działów nie mogę zanegować ich historycznej donio-

słości - były to jedne z pierwszych dziedzin filozoficznych w 
ogóle, a ciekawość, jaką wzbudzały zadawane przez nie 
pytania pchnęła naszą cywilizację do przodu i umożliwiły 
nam dotarcie do miejsca w którym znajdujemy się obecnie. 
Oczywiście, filozofia miała również negatywny wpływ na 
dzieje świata - na zakończenie tej części przytoczę pewnego 
rodzaju “słowniczek”, który powinien dosyć dobrze pokazać 
jak starożytna myśl filozoficzna (a dokładniej - żydowska 
koncepcja filozofii dziejów) może się łączyć z całkiem nie-
dawnymi wydarzeniami z dziejów Europy:  

“Jahwe = materializm dialektyczny 

Mesjasz = Marks 

naród wybrany = proletariat 

Kościół = partia komunistyczna 

powtórne przyjście Mesjasza = rewolucja 

piekło = ukaranie kapitalistów 

milenium = wspólnota komunistyczna. 

Terminy, które zapisałem po lewej stronie, objaśniają emo-
cjonalne znaczenie terminów umieszczonych po prawej 
stronie, i właśnie owo emocjonalne znaczeniem, zrozumiałe 
dla wszystkich, którzy odebrali chrześcijańskie lub żydowskie 
wychowanie, nadaje wiarygodność Marksowskiej filozofii” - 
B. Russel, “Dzieje filozofii zachodu”, s. 422 
Może i cytat ten to raczej zabawna ciekawostka, ale chyba 
wyraźnie przypomina, że – cokolwiek byśmy o filozofii my-
śleli - wywiera ona wielki wpływ na dzieje człowieka. 

4. “...a to ty nie masz co z czasem robić, że się filozofii 
uczysz?” 

Jest to chyba najczęstsza opinia, jaką osobiście słyszałem, i 
zostawiłem ją na koniec nieprzypadkowo - ukazuje ona 
bowiem w moim przekonaniu pewien problem współcze-
snego społeczeństwa. Faktycznie - w mojej konkretnej sytu-
acji przerabianie tak obszernego tematu w rok matury z 
nadzieją na porządne zdanie obu może wyglądać jak pory-
wanie się z motyką na słońce. Muszę przyznać, godzenie 
Kanta z reakcjami dysproporcjonowania i życiem społecz-
nym nie zawsze jest proste i przyjemne. Zawsze jednak 
potrafiłem się szybko uwinąć z materiałem, więc w moim 
przypadku nie jest to problemem. Chciałbym jednak do-
tknąć tutaj szerszego tematu, a mianowicie sposobu życia 
we współczesnym społeczeństwie. W dzisiejszych czasach 
życie jest szybsze niż kiedykolwiek, a ze wszystkich stron 
atakują nas coraz to nowe bodźce - czy to media społeczno-
ściowe, wyprzedaże w sklepach, częste imprezy czy dobro-
dziejstwa Internetów. Wiele osób nie ma czasu nie tylko na 
filozofię - taka myśl nie zdąży nawet przejść przez ich głowę 
- lecz na jakąkolwiek refleksję nad własnym żywotem i nad 
światem w ogóle. Narzucone przez agresywny konsumpcjo-
nizm tempo życia niejednokrotnie zmusza nas do przyjmo-
wania informacji o świecie w formie łatwej do przełknięcia 
papki - która tak jak program nauczania filozofii na lekcjach 
polskiego często nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. 
Zyskaliśmy wiele wygód i przyjemności, lecz w dużej mierze 
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zatraciliśmy zdolność do krytycznego myślenia - co czyni nas 
bardziej podatnymi na manipulację, czy to przez siły poli-
tyczne, czy też przez wielkie korporacje. Co gorsza, wiele 
osób nie zdaje sobie z tego zagrożenia sprawy - z zagrożenia 
na które oczy otwiera właśnie filozofia. Filozofia uczy nas 
oddzielać prawdę od fikcji, rzeczy ważne od błahych - daje 
nam oręż do walki z bezmózgą, bezkształtną masą, którą 
społeczeństwo masowe coraz bardziej zaczyna przypomi-
nać. Nie chcę tu brzmieć jak prorok zwiastujący zagładę, nie 
mówię również, że rozliczne dystopijne scenariusze rozta-
czane przez pisarzy już od pół wieku muszą się ziścić. Wiem 
natomiast, że filozofia zdecydowanie może nam pomóc w 
zachowaniu odrębności i indywidualności w obliczu hord 
wyrzekających się myślenia zombie, które przyjmują jako 
prawdę objawioną słowa tego czy tamtego człowieka z 
telewizji. Filozofia może skłonić nas do refleksji w tym pę-
dzącym i wyzutym z rozmyślań świecie, może nawet nadać 
sens naszemu życiu. Filozofia potrafi uczynić to wszytko - 
ale jedynie z naszą pomocą, i tylko i wyłącznie od nas zależy 
czy ruszymy jej na przeciw, czy zignorujemy jako “bezsen-
sowną stratę czasu” - wszak kto chciałby się zatrzymać 
przez chwilę tylko po to, żeby pomyśleć, gdy trzeba cały 
czas pędzić do przodu? Przecież tyle jest lepszych rzeczy do 
roboty... 

 

POST ARTICULO: Jeżeli kogokolwiek udało mi się chociaż 
lekko skłonić do zmiany zdania, to powinny go zaintereso-
wać np. kanały jutubowe “Wisecrack” (a dokładniej seria “8 
bit philosophy”) (www.youtube.com/user/thugnotes), “Phi-
losophy Tube” ([...]/user/thephilosophytube) i “The School 
of Life” ([...]/user/schooloflifechannel). Znajdują się tam 
bardzo przystępne, krótkie filmiki o tematyce filozoficznej. 
Wymagany angielski na poziomie w miarę elokwentnego 
ziemniaka. Oprócz tego jestem całkowicie przekonany o 
tym, że pani Małgorzata Łukomska-Jamrozik niezmiernie by 
się ucieszyła, gdyby mogła komuś polecić jakieś lektury lub 
zorganizować jakieś kółko filozoficzne - wystarczy się zapy-
tać, ona nie gryzie (no chyba, że zalegasz  z artykułem). 

Marek Kotas 

 

Romans, emocje, zdrada, 

walka, właśnie tutaj! 
*oczywiście wszystko, co piszę, jest moją, subiektywną 

opinią i prawie nie na pewno obiektywnym faktem, 
więc wszystko, co tu napisałem, może być tak 
naprawdę moim wymysłem i efektam schizofrenii, o 
której jeszcze nie wiem... 
 
 Mam nadzieję, że tytuł przyciągnął uwagę, taki 
był plan, niestety, to tylko dawka narzekania, a nie 
okładka najnowszej powieści Stephanie Meyer. 
 Największe święto miłości, czekolady i 
komercjalizacji zbliża się wielkimi krokami i skoro 
miłość jest tematem periodyku, który właśnie 
czytasz, to popiszę co nieco o miłosnej prozie. 
 
 „Leopold spojrzał na mnie swoimi oczami 
koloru wody znajdującej się w warunkach normalnych 
i temperaturze 0 lub mniej stopni Celcjusza; były 
przezroczyste, a ja stałam jak wyryty na malowidłach z 
jaskiń bizon, kiedy On przewiercał moją duszę i 
poznawał każdy mój sekret. Po sekundach trwających 
lata powiedział do mnie swoje słynne, unikalne zdanie 
„Kto pyta ten błądzi”, a ja nie umiałam 
odpowiedzieć...” -LeoTold, historia jednego mężczyzny, 
jednego zdania, wielu kobiet” - Amadeus Tzhader 
 
 Pozwoliłem sobie na cytat z tejże powieści, aby 
przybliżyć grunt osobom nie w temacie, upewnić się, 
że autor i recenzent znajdują się na tej samej stronie. 
Stykając się z twórczością pewnych autorów, takich jak 
np. Nora Roberts czy inny Nicholas Sparks, odczuwam 
pewien dysonans, swoistą nieswojość. Kartkując i 
wybierając co lepsze cytaty jestem stale świadom, że 
historie podane w tych tworach są również historiami, 
które z kimś „rezonują”, są marzeniami, poradnikami 
„how to podryw”, a ja się śmieję.  
 Śmieję się z infantylności, prostoty, z jaką 
przedstawiana jest tam ludzka psychika, ze „stylu”, 
którego próbkę przed chwilą zaprezentowałem 
(cytat, jak i całą książkę polecam). Nie jestem ani 
kobietą, ani ogniem, ani wodą czy burzą lub chociaż 
perłą na dnie, ale mam przeczucie, że psychika kobiet, 
sposób rozumowania nie jest tak nieskomplikowany, 
jak zazwyczaj tam prezentowany; szanujmy się. 
 Jednakże, wyniki sprzedaży tworzą przede 
mną dużo pejzaży, które mojej wizji nie odpowiadają, 
zamiast książek, po które ktoś sięga, żeby pośmiać się z 
nieudolności autora i kiczu; jak po niektóre powieści 
fantasy, dowiaduję się, że tego typu paszkwile są 
niezwykle poczytne. „Zmierzch’(przeczytałem 2 tomy, 
wiem na czym stoję, nad przepaścią...), „50 Twarzy 
Grey'a”- „pięćdziesiąta pierwsza twarz”, etc. To tylko te 
najbardziej popularne, ponownie infantylne i słabe 
abominacje w sam raz na fazę; dojrzewania lub 
przekwitania, jak znalazł. 
 Inna sprawa to trochę smutniejszy wydźwięk 
tejże poczytności, który chciałbym opisać. Samotność, 
chęć znalezienia miłości doskonałej, poszukiwanie 
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oderwania od szarości własnej egzystencji poprzez 
wypijanie takiej przesłodzonej herbatki, na której dnie: 
kontakcie z rzeczywistością, jest dużo żółci, 
niesmacznej żółci. 
 Włóżcie czapki z aluminiowej folii na ten 
akapit. Co, jeśli współczesne romanse (sądzę, że 
Werter miał trochę autentyczności), są jak najgorsza 
muzyka pop? Może romansidła są prozą 
wycyrklowaną idealnie, by uderzyć w najbardziej 
bolesne miejsca, braki, smutki, tworzyć nadzieję na 
spełnienie czyichś marzeń, fantazji, by po odłożeniu 
zostawić pustkę i chęć na więcej, jak narkotyk? A 
może jestem po prostu głupim troglodytą i nie 
rozumiem uroku tych, he he, „książek”?! 
Prawdopodobnie. 
 W tym akapicie życzę Wam udanych 
walentynek, mniejszej liczby stalkerów, odnalezienia 
bądź utrzymania przy sobie swojej lepszej połówki 
oraz nie dawania się wykorzystywać przez 
koroporacyjne twory takie jak Nicholas Sparks, 
pozdrawiam. 

Czuje ból istnienia 
Amadeusz Czader 

 

Artykuł o miłości, którego nie 
powinno się czytać 

Napisanie artykułu na temat miłości do gazetki 
szkolnej to trudne zadanie, biorąc pod uwagę wiek 
większości czytelników, do których ten tekst będzie 
kierowany. Jestem pewna, że większość uczniów w 
naszej szkole prawdziwej miłości jeszcze nie doznało, 
jednak duża część jest przekonana zapewne, że już 
odnalazła tę właściwą osobę. Ja niestety nie podam 
nikomu cudownego przepisu na prawdziwą miłość ani 
odkrywczych porad jak tę jedyną odnaleźć, czy też 
metod na ból po rozstaniu.     Nie mnie oceniać, czym 
tak naprawdę miłość jest i czy wy, drodzy czytelnicy, 
jesteście już na tyle dojrzali, aby ją przeżywać. W mo-
im mniemaniu jest to uczucie niesamowite, nie dlate-
go, że daje okazję na przeżycie uczucia „motylków w 
brzuchu”, bez normalnych konsekwencji, które kończą 
się zazwyczaj w toalecie. O miłości dlatego warto pi-

sać, rozmawiać i czytać, bo doznaje jej prawie cała 
ludzkość, ale tak naprawdę wciąż pozostaje nieokre-
ślona, ponieważ każdy przeżywa ją inaczej.      Niektó-
rzy kochają za coś, niektórzy pomimo czegoś. Są lu-
dzie, których zakochanie się popycha do pisania wier-
szy, tekstów piosenek, ale są też osoby, których to 
uczucie wycisza. Różnorodność   przeżywania jednego 
uczucia czyni je naprawdę wyjątkowym. Ponadto, 
konsekwencje miłości są bardzo różne, niosą za sobą 
trudne do przewidzenia skutki. Ludzie często zmienia-
ją się na lepsze, ale czasami zakochani dopuszczają się 
karygodnych czynów. Nienawiść, dla porównania, jest 
bardzo prosta, większość ludzi odczuwa ją tak samo, a 
jej skutkiem jest zawsze negatywny stosunek do danej 
osoby. Brak skomplikowanych przemyśleń, żadnego 
patosu, tkliwych słów. Ludzie jednak nie potrafią do-
cenić piękna i siły, które drzemią w „surowym” i natu-
ralnym uczuciu. Uczucie tak niesamowite, tak silne, 
władcze, nieodparte, powodujące tak wiele dobrego, 
a czasami złego próbujemy zamknąć w jakiś ramach. 
Chcemy nadać mu formę, ale nadając formę uczuciu - 
spłycamy go. Nie szanujemy odmienności przejawów 
zakochania ani własnej intymności. Wiele razy spotka-
łam się z opinią, że uczucia wyróżniają ludzi i sprawią, 
iż nie jesteśmy jak zwierzęta, że miłość jest uosobie-
niem człowieczeństwa. A tymczasem my z tego czło-
wieczeństwa robimy interes, pakujemy go w różowe i 
błyszczące pudełeczka. Myślę, że na dzień dzisiejszy 
stworzyliśmy bardzo kiczowaty, płytki i tandetny obraz 
miłości. 

Od kilku dni na półkach w sklepie pojawiają się 
pluszaki z napisem „love”, czekoladki, cukierki i lizaki 
w kształcie serc, różowe bombonierki i wiele, wiele 
innych drobiazgów, które jak się domyślam mają sta-
nowić przyszłe prezenty na zbliżające się wielkimi kro-
kami walentynki. Trochę inteligencji, umiejętności 
kojarzenia faktów i już człowiek może zrezygnować z 
zakupu kalendarza. 14 lutego wiele osób już się bar-
dzo postara, żeby każdy Polak wiedział, że to właśnie 
ten dzień. Wiele „prawdziwych” związków przeżyje 
trudne chwile, które będą konsekwencją niespełnio-
nych oczekiwań związanych z idealnymi walentynka-
mi. Tego dnia radykalnie wzrośnie liczba selfie z part-
nerem, które masowo będą udostępniane na porta-
lach społecznościowych. Wieczorem już większość 
ludzi będzie znużona i podirytowana tymi zdjęciami, a 
każdy komentarz pod nimi, który nie obrazowałby 
tęczy wyłaniającej się zza bram naszych ust, wydawać 
się będzie fałszywy.   

Ludzie ścigają się w pisaniu jak najpiękniej-
szych wierszy miłosnych, które mają ukazać wspania-
łość tego uczucia, piosenki bez tekstów o miłości to już 
rzadkość , filmy i seriale bez wątków miłosnych, są z 
góry skazane na porażkę. Dzielenie się intymnością 
stało się modne, ludzie z zapartym tchem śledzą od-
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czucia innych, ubierają swoje uczucie w jak najdroższe 
prezenty i jak najdłuższe wiersze, ale zapominają o 
jednym prostym wyznaniu, które w jedyny sposób tak 
naprawdę oddaje to, co czujemy do drugiej osoby, a 
które tak rzadko słyszymy -po prostu „ kocham”.  

Na początku pisałam, że o miłości warto czy-
tać, mówić itp. Ale tak naprawdę sama się tego wy-
strzegam i tego nie robię. Im więcej bowiem nad nią 
myślę, tym więcej różowych serc, które z naszym 
układem krwionośnym nie mają nic wspólnego, mam 
przed oczami.  Jeśli chcecie, żeby owładnęło was 
prawdopodobnie najmocniejsze uczucie, to nie musi-
cie każdego dnia, wysyłać sobie buziaków na telefonie, 
robić sobie zdjęci przed każdym, wspólnym wyjściem, 
czy obściskiwać się na schodach w szkole. Cieszcie się 
swoim uczuciem na swój sposób i nie próbujcie podą-
żać za modą dzielenia się własną prywatnością. Prze-
stańcie się zastanawiać czym miłość jest, kiedy was 
spotka, a przede wszystkim nie słuchajcie porad doty-
czących miłości i nie czytajcie „odkrywczych” artyku-
łów na jej temat ;)  

Monika Polok 
 

 
Kochać to nie zawsze znaczy to samo 

Chciałabym zacząć tak troszkę inaczej, trochę niety-
powo. Mianowicie, kiedy p. Jamrozik przypomniała mi 
o terminie nadsyłania artykułów, dodała, że mogła-
bym się z Wami, czytelnikami, pożegnać –jako matu-
rzystka. Zanim tego nie usłyszałam, nie zdawałam 
sobie sprawy, że to rzeczywiście mój ostatni tekst w 
naszej gazetce szkolnej. Pamiętam, jak na początku 
pierwszej klasy zaciągnęłam moją przyjaciółkę (którą 
w tym momencie pozdrawiam, niech wie, że w walen-
tynki ktoś ją jednak kocha <3) do sali 423. Nowe 
uczennice, z aspiracjami do dziennikarstwa, szczegól-
nie ja. Teraz nie wiem dokładnie, czy to ta droga, którą 
chciałabym podążać. Jedno wiem na pewno. Te trzy 
lata nie poszły na marne, nie były fanaberią, kapry-
sem. Bo pisanie to moja pasja, może nie największa, 
ale jednak. 

I o tym chciałabym dzisiaj napisać. O pasji. Bo prze-
cież, to też miłość. Inna, ale równie piękna. Bezwarun-

kowa. Taka, której potrafimy oddać się w stu procen-
tach. W moim życiu pasja ma ogromne znaczenie. Bez 
niej byłoby mi strasznie nudno i monotonnie. Bo bu-
dzenie się w środku nocy, czy rezygnowanie ze snu i 
wstawanie przed 5 nad ranem w weekendy nadaje 
codzienności rumieńców. Jestem zapaloną kibicką 
(tak, forma żeńska już istnieje) skoków narciarskich i 
motosportów. I oglądnie wyczynów moich ulubieńców 
o nieludzkich porach jest swego rodzaju normą. Pa-
sjonatka, to określenie do mnie pasujące. 

Ale różnego rodzaju pasjonatów jest niezwykle dużo. 
Sama, dzięki kibicowaniu spotkałam fenomenalne 
osoby na mojej drodze. To niewyobrażalne, ile może 
się zmienić w naszym życiu, dzięki odkryciu tego spe-
cyficznego typu miłości. I to w większości , znacznej 
większości przypadków, na lepsze! 

Wystarczy poszukać, zajrzeć w głąb siebie i odkryć to, 
co sprawia nam przyjemność, pozwala oderwać się od 
szarości dnia codziennego. Mając taki skarb, jakim jest 
hobby, jest o wiele łatwiej pokonywać bariery, grani-
ce, przeszkody. Prościej jest mobilizować się do dzia-
łania czy do podejmowania kolejnych wyzwań. Ona 
uczy wytrwałości, oddania, pokory, mimo, iż każda jest 
inna. Każda jest  kwestią indywidualną. 

Wiele się czyta o tym jak, zamiłowanie do czegoś 
zmienia czyjeś życie. Otwarcie mówią o tym piłkarz 
Jakub Błaszczykowski czy rajdowiec Robert Kubica, 
który mimo wypadków, ciągle robi to co kocha. 

Pasja kształtuje charakter, siłę mentalną. Pozwala 
przezwyciężać strach. 

Daje też szczęście. Robienie tego, co się kocha na po-
ważnie, na płaszczyźnie zawodowej, znacznie ułatwia 
pracę, łatwiej czerpie się satysfakcję z wykonywanych 
obowiązków. Jeśli praca ma być tylko  sposobem na 
zarabianie pieniędzy, a nie będzie formą udoskonala-
nia siebie, wyrażania siebie, to będzie ona męczarnią. 

Tak więc, jeśli jeszcze nie znaleźliście swojej miłości, to 
naprawdę warto o zrobić. Zobaczycie, że Wasza co-
dzienność stanie się bardziej kolorowa, nie ograniczy 
się tylko do wstawania do szkoły, wracania do domu, 
wykonywana poleceń, czy to rodziców, czy jeszcze 
tych ze szkoły, chodzenia spać. Bo pasja daje radość 
życia. 

Na koniec, chciałabym powiedzieć Wam „do widze-
nia” . I podziękować, za każdą chwilę przeznaczoną na 
przeczytanie moich tekstów. Mam nadzieję, że nie 
były to chwile zmarnowane.  

Kinga Skrzyszowska 
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Miłość – sama chemia! 

Biorę się za pisanie artykułu do gazety, chociaż 
całkowicie się na tym nie znam. Całe szczęście treść 
będzie już bardziej dla mnie przystępna, ale z formą 
może być gorzej. Jedna rzecz jest da mnie pewna – do 
tak trudnego tematu, jak miłość, muszę podejść po-
ważnie. Jestem w końcu biol-chemikiem, a biol-
chemik musi do takich rzeczy zawsze podchodzić rze-
telnie i wręcz „wzorowo”. Żeby jednak trochę rozła-
dować atmosferę, to czas na mały chemiczny suchar: 
„Dlaczego chemik idzie z fenoloftaleiną na imprezę? 
Bo szuka dziewczyny z zasadami!” 

Teraz lepiej przejdę do meritum, bo moje po-
dejście nie jest standardowe. Przede wszystkim dlate-
go, że nie do końca wierzę w miłość w jej aspekcie 
humanistycznym i romantycznym. Patrząc na to do-
kładniej, nie wierzę we współczesną definicję miłości, 
która twierdzi, że to szereg niezwykłych relacji między-
ludzkich zachodzących nie na płaszczyźnie biologiczno-
chemicznej, a umysłowo-fizycznej. Dlaczego? Dla mnie 
(a może nie tylko)- to chemia i biologia stoją za tym 
zjawiskiem. Znam wielu ludzi, a pomimo to  nie ko-
cham ich wszystkich, bo to tylko reakcje, lub substan-
cje biologiczno-chemiczne decydują o tym, kto jest dla 
mnie na tyle wyjątkowy, że określam go mianem oso-
by ukochanej. 

Pierwszą substancją, o które mam zamiar 
wspomnieć, jest 2-Fenyloetyloamina. Związek ten 
uznawany jest za narkotyk miłości, głównie dlatego, że 
wszelakie pochodne (metamfetamina, efedryna, itd.) 
są znanymi narkotykami. Jest obecna w naszym mó-
zgu, ale także w jedzeniu, np. w czekoladzie. To w 
pewien sposób może wyjaśniać dlaczego ją tak lubimy. 
W zasadzie czekolada powodowałaby stany narko-
tyczne, tylko pewne enzymy nie pozwalają  substan-
cjom narkotycznym przedostać się do naszego mózgu. 
2-Fenyloetyloamina  może także doprowadzić do tzw. 
euforii biegacza. Polega ona na poprawie nastroju i 
większej wytrzymałości na ból.  

Sprawa z 2-Fenyloetyloaminą jest oczywiście o 
wiele bardziej złożona, ale na potrzeby tego artykułu 
omówię jeszcze tylko proces przekazywania informa-
cji, lub ujmując to inaczej „włączania i wyłączania” 
produkcji substancji odpowiedzialnych za nasze uczu-
cia. Feromony. One mają za zadanie przekazać infor-
mację o osobie, w której pobliżu się znajdujemy. Ich 
bardzo małe stężenia w powietrzu mówią nam, czy 
taką osobę traktować normalnie, czy może strzelą w 
nas strzałą miłości i stwierdzimy, że się zakochaliśmy.  

Podsumowując: wiem, że ten artykuł trafi do 
wielu humanistów i wielu oburzy, ale są na tym świe-
cie rzeczy, które przestają być dla nas zagadką, a my 
odkrywamy je coraz bardziej i bardziej. Kiedyś o miło-
ści jako rzeczy nie było mowy. To było uczucie, rzecz 
wyjątkowa i czasami nietrafiająca się w naszym życiu 
drugi raz. Teraz jest już inaczej, a  niedługo nauki hu-
manistyczne mogą przestać istnieć, bo człowiek prze-
stanie być dla nas zagadką. Dlatego mój wybór to wie-
dza, nauka, a nie rozważanie filozoficzne o stosunkach 
międzyludzkich. Lepiej skupić się na rzeczywistości niż 
na bujaniu w obłokach. 

To jest dla mnie miłość! (wzór półstrukturalny 2-
Fenyloetyloaminy) 

 

 

Daniel Fochtman 

 

Apetyt na miłość 

Zapewne niejeden podjął kiedyś próbę zdefi-
niowania miłości. A jeśli nie miłości samej w sobie, to 
chociaż uczuć jej towarzyszących. Nieszczęśnicy, który 
zadali sobie ten trud, równocześnie wycelowali sobie 
werterowską „kulkę w łeb”, gdyż właśnie największym 
fenomenem tego zjawiska jest fakt jego nieokreślono-
ści, jak również wielości  jego rozumienia. Od wieków 
opiewana przez poetów, od niepamiętnych czasów 
przeklinana. Z miłości i namiętności powstawały naj-
większe dzieła sztuki, gdyż to ona zawiera w sobie cały 
ocean ludzkich emocji: radość, błogość, euforię ale też 
lęk, zazdrość, obawę przed utratą, a nawet nienawiść. 
Pomimo tak wielu skrajności i braku logiki w swej na-
turze, to właśnie ona w dużej mierze tworzyła epoki, 
idee światopoglądowe jak również sztukę. Nie ma 
chyba artysty, który w całym swym dorobku nie poku-
siłby się o ukazanie dramatycznych czy też opiewają-
cych rozkosz miłosnych uniesień.  

Co jednak sprawiło, że właśnie ten motyw 
zdominował wszystkie pozostałe i do dzisiaj cieszy się 
największym powodzeniem, w szczególności w sztuce 
filmowej? Chęć ucieczki w wyidealizowany świat na-
miętności? A może identyfikacja własnych przeżyć, z 
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tym, co oglądamy na płótnie czy też ekranie telewizo-
ra?  

 Żeby jednoznacznie móc odpowiedzieć na te 
pytania, należy ponownie sięgnąć do epok wcześniej-
szych. Bez wątpienia każde pokolenie borykać się mu-
siało z różnego rodzaju problemami, które mniej lub 
bardziej zmieniały się na przestrzeni wieków. Temat 
miłości wydaje się być jednak ciągle aktualny i stały. 
Wynika to z tego, że czas nie wpływa na naturę czło-
wieka i na jego nieokiełznaną potrzebę miłości, która 
często staje się Absolutem, a więc ostatecznym i ide-
alnym szczęściem. Lubimy więc wszystko, co jest z 
owym szczęściem związane. Wszystkie słodkie melo-
dramaty, w których to po skomplikowanych perype-
tiach zakochani lądują w swych ramionach, kończąc 
happy endem, podbijają serca na masową skalę.  Z 
drugiej jednak strony kino podejmuje tematykę miło-
ści trudnej, nieszczęśliwej, związanej z bólem i liczny-
mi przeciwnościami losu. Miłość prowadząca w kie-
runku dokładnie przeciwnym do naszego Absolutu jest 
mimo wszystko częściej spotykana w naszym życiu 
codziennym. Jestem pewna, że niejeden z was prze-
konał się, iż nie każdy od razu trafia na swoją Penelo-
pe Cruz czy Johnny’ego Depp’a. Prowadzi to do tego, 
że motyw miłosny jest pożądany, gdyż każdy pragnie 
oglądać to, z czym może się utożsamić. Ludzie chcą 
mówić o swych problemach i tworzyć o nich historię. 
Działa to na nas jak swego rodzaju nirwana, podczas 
której możemy choć na chwilę oczyścić się z toksycz-
nych emocji.   

A więc miłość - łączy w sobie kompletne skraj-
ności, chwiejnie balansując na ich granicy. Może stać 
się ostatecznym, sielankowym szczęściem – stoickim 
złotym środkiem ale również największą torturą,  jaką 
człowiek może zadać drugiemu człowiekowi. Mimo to, 
jest rzeczą najbardziej pożądaną, której brak może 
zasiać spustoszenie w naszej duszy. Jednak William 
Shakespeare powiedział kiedyś: „ mów szeptem, jeśli 
mówisz o miłości”. Warto o tym pamiętać w przypły-
wie mody na motywy sercowe, by niechcący nie na-
dziać się zbyt bardzo na strzałę kupidyna i nie sprowa-
dzić piękna tej sztuki do ram komercji.   

Alicja Smołka  

 

 

 

Miłość – sama chemia? 

(Polemika) 

Podsumowując: Wiem, że ten artykuł trafi do wielu 
humanistów i wielu oburzy (…) 

...zgrabnie napisał autor, słusznym proroctwem koń-
cząc swój artykuł. No więc trafił. Czy oburzył? Z pew-
nością zadziwił żelazną wiarą autora w postęp nauko-
wy, zaskoczył biegłością pisanego tekstu, zaimpono-
wał fachową wiedzą. Daleko jednak tym wszystkim 
odczuciom do oburzenia. Tym, co porywa mnie do 
napisania tego tekstu jest nie złość lub jakakolwiek 
inna chęć odwetu, lecz niepokój. Niepokój, że poglądy 
wyrażone przez autora – i chwała mu za ich wyraże-
nie, bowiem dzięki temu wciąż nie umarł wśród nas 
pluralizm – mogą pozostać bez odpowiedzi. Że teza, 
której orędownikiem jest autor, będzie jedyną taką 
odnoszącą się do tematu przewodniego gazety. Tym-
czasem pozostają pewne zgoła inne przekonania, któ-
re jednak niewygłoszone teraz, w opozycji, w przyszło-
ści mogą zostać zapomniane. Nie posiłkując się wła-
snymi odczuciami piszę więc polemikę, lecz dla obro-
nienia pewnych przekonań i wartości, które, jak oba-
wiam się, zostały częściowo podważone przez autora 
powyższego cytatu.  

Miłość – sama chemia! – już sam tytuł obrazuje nam 
ton całego tekstu: bardzo przekonujący, bezpośredni, 
niekoniecznie subtelny. To przecież nawet nie silna 
sugestia, nawet nie domysł autora, ale potężne, sku-
mulowane w trzech słowach stwierdzenie. Wykrzyk-
nienie. Aż strach się sprzeciwić – lecz to dopiero po-
czątek… Oto nadchodzi główna myśl autora. 

Nie znajdziemy jej od razu; pełna teza tekstu zostaje 
wygłoszona parę linijek później. Ale w rzeczy samej, 
ciężko ją przegapić: (…) To tylko reakcje, lub substan-
cje biologiczno-chemiczne decydują o tym kto jest dla 
mnie na tyle wyjątkowy, że określam go mianem oso-
by ukochanej. Padł strzał. Czytam jeszcze raz. Mój 
wzrok orbituje szczególnie długo wokół tych trzech 
następujących po sobie, przerażająco brzmiących, 
słów: To tylko reakcje…  

Wtenczas, jakby zbliżała się moja ostatnia godzina, 
wszystko, każdy dzień z moich ostatnich 16 lat życia 
staje mi przed oczami. Każda osoba z rodziny. Każda 
wymarzona wersja mojej przyszłej żony. Każde piękno 
na tym świecie, jakie potrafię odszukać w drugiej oso-
bie… To tylko reakcje. Myślałeś, że Twoja dziewczyna 
jest wyjątkowa? Błąd, drogi czytelniku! To tylko nad-
zwyczaj kompletne dobranie się waszych feromonów. 
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Naprawdę łudziłeś się, że mama będzie Cię kochać do 
końca świata i jeden dzień dłużej? Och, proszę, czas na 
dorosłość. To tylko parę cząstek przechodzących tu i 
tam, jakby od niechcenia. 

Jednak dopiero wizja paru cząstek 2-
Fenyloetyloaminy, które odprowadzają moich rodzi-
ców przed ślubny kobierzec pozostawia mnie w praw-
dziwym paroksyzmie strachu.  

Po opanowaniu pierwszego szoku przychodzi natural-
na chęć walki. (…) biol-chemik musi do takich rzeczy 
zawsze podchodzić rzetelnie i wręcz „wzorowo”. Pełna 
zgoda. Ja również przystąpię do tego najrzetelniej, jak 
potrafię.  

Wchodzę więc do Internetu. Ku mojemu przerażeniu, 
to, o czym powiedział autor jest tylko wierzchołkiem 
góry lodowej. Odnajduję wzory chemiczne na strach 
czy radość. A więc to wszystko było już dawno zapisa-
ne… Czuję się jak Antygona, jedyne rozróżnienie pole-
ga na tym, że ona utożsamia swoje fatum z tym, co 
niepojęte i boskie – ja w tym, co w skali tak małej, że 
niemal abstrakcyjnym. Ale fatum jest. Wolna wola 
ludzka jakby znika. Nagle nad wszystkim, nad każdym 
moim zachowaniem władzę przejmuje chemia.  

Nie wiedząc, gdzie szukać ratunku dla starej, jak to 
ujął sam autor, umysłowo-fizycznej definicji miłości, 
szukam w literaturze. Szybko okazuje się, że i to jest 
walką beznadziejną. Za każdym razem, gdy znajduję 
piękny cytat o miłości – przyrównuję go do bezlitośnie 
precyzyjnych wzorów strukturalnych związków. Nie-
mal widzę przed oczami dopaminę śmiejącą się w 
twarz św. Pawłowi i jego słynnemu „Hymnowi o miło-
ści”. Widać piękne słowa o miłości mogły wystarczyć 
prostemu ludowi w I wieku n.e., ale dziś, dwa millenia 
później, ludzkość stać chyba na coś więcej, prawda? 
Cokolwiek przyjdzie mi na myśl, zostaje od razu oba-
lone. I tak miłość Winstona Smitha do Julii w strasz-
nym świecie „Roku 1984” okazuje się być nie praw-
dziwym uczuciem, a kilkoma związkami oddziałujący-
mi na ich dwójkę. Cytat z tej samej powieści naraz 
obraca się w proch: „Jeśli kogoś kochałeś, po prostu 
go kochałeś, a gdy nie miałeś mu niczego innego do 
zaoferowania – dawałeś mu miłość”. Pusty, wytarty 
frazes, taki sam jak miliony innych. Zawsze o tej samej, 
nudnej, romantycznej miłości.  

W tym momencie jestem niemal gotów ulec tezie 
autora. Naukowe rozumowania są przecież nie do 
obalenia. Jeśli nie wierzysz – przyjdź, zobacz, przete-
stuj sam, uwierz. Dowód zawsze się znajdzie. Może 
faktycznie autor miał rację, mówiąc o tym, jak  niedłu-
go nauki humanistyczne mogą przestać istnieć, bo 
człowiek przestanie być dla nas zagadką. Dokąd pro-
wadzą kolejne romantyczne wzruszenia? Jak w rozwo-

ju świata pomogli nasi narodowi wieszcze, którzy mieli 
biegły warsztat, lecz nic a nic fachowej wiedzy na te-
mat czym naprawdę jest miłość? Zdaje się, jakby utyli-
taryzm pożarł już wszystko, co nie mieści się w jego 
dogmacie.  

Jednak… nie potrafię. Nie jestem w stanie być przeko-
nanym. Ze strachu przed utratą złudzeń. Ze złości na 
arogancję współczesnej nauki. Z sentymentu do daw-
nych dzieł. Z czystej niemocy zgodzenia się na fakt, że 
miłość to coś ogarniętego, do wymierzenia, substan-
cja, która może być zebrana do próbówki, zmierzona, 
sprzedana, użyta… Niech wydam się nienowoczesnym, 
nieidącym z duchem czasu, przeciwnikiem postępu. 
Na kształt antycznego orfizmu wierzę w miłość jako 
absolut, moc na kształt boskiej, coś nieludzkiego, a 
jednak nam, ludziom, danego. Czy to coś nowego? 
Niekoniecznie. Chłodno-logiczne argumenty autora są 
nie do obalenia, ale czyż ktokolwiek potrafi naukowo 
obalić istnienie Boga? Nie. Na tym samym aksjomacie 
wiary zasadza się moja definicja miłości. Śpiewali 
Beatlesi: All you need is love, śpiewał Coldplay: Ques-
tions of science, science and progress, could not speak 
as loud as my heart. Pisali poeci. Tworzyli malarze. 
Wszystko za sprawą wiary w miłość.  

I nie wierzę, że wszystko to, co powstało o tym szla-
chetnym uczuciu, ani nawet mała cząstka tego, mo-
głaby powstać, gdybyśmy uważali miłość za coś tak 
banalnego, jak stężenie feromonów w powietrzu.  

Dlatego mój wybór to wiedza, nauka, a nie rozważanie 
filozoficzne o stosunkach międzyludzkich. Lepiej skupić 
się na rzeczywistości niż na bujaniu w obłokach.  

Słowa godne postępu i XXI wieku. Jednak napisała raz 
poetka Małgorzata Hillar:  

My z drugiej połowy XX wieku 

rozbijający atomy/zdobywcy księży-
ca/wstydzimy się/miękkich gestów/czułych 
spojrzeń /ciepłych uśmiechów  
(…) 
Kiedy przychodzi miłość/wzruszamy pogardli-
wie ramionami  
(…) 
Dopiero późną nocą/przy szczelnie zasłonię-
tych oknach/gryziemy z bólu ręce 

umieramy z miłości 

Jan Jamrozik 
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Śmiertelna miłość 

Większość z nas dąży do tego, by robić coś, co na-
prawdę kocha. Bo wtedy będzie sprawiać mu to przy-
jemność, jego praca nie będzie stresująca, a wyniki 
bardziej niż pozytywne. Jednak na drodze do takiej 
miłości stoi wiele przeszkód i barier, które trzeba po-
konać.  

Jak zawsze skupiłam się na sporcie, a mianowicie na 
futbolu. I chociaż tematyka gazetki kojarzy się raczej 
ze szczęściem i pozytywną atmosferą, ja postanowi-
łam trochę stonować emocje. Pragnę tym tekstem 
oddać hołd i należyty szacunek wszystkim tym piłka-
rzom, którzy aż do samej śmierci pozostali na boisku. I 
chodź wielu z was może zaprzeczyć mojej opinii, co 
niczym dziwnym nie będzie, ale uważam, że wszyscy 
oni oddali życie w imię tego, co kochali najbardziej.  

Rok 2003. Puchar Konfederacji odbywa się we Francji. 
W meczu o finał grają ze sobą reprezentacje Kolumbii i 
Kamerunu. Minuta 73- piłkarz reprezentacji Kameru-
nu, Marc-Vivien Foé pada na boisko i chyba nikt nie 
spodziewa się tego, co za chwilę się wydarzy. Szybka 
reakcja zawodników, sędziów i sztabu medycznego. 
Czterdzieści pięć minut bezustannej reanimacji i w 
karetce piłkarz umiera na atak serca. Wszyscy są oszo-
łomieni. Nikt nie wie dlaczego to się stało, czy ktoś 
zawinił. Pozostaje tylko cisza, którą mecz finałowy z 
Francją rozpoczynają reprezentacyjni koledzy Foé, by 
uczcić jego cześć. Przegrywają po golu Thery’ego Hen-
ry’ego. Ten jednak dedykuje zdobycz zmarłemu kole-
dze, a po zakończeniu meczu nikt nie świętuje należy-
cie. Stadion przesiąknięty jest tragedią, piłkarze ubrani 
w koszulki z podobizną Marc’a-Vivien w cierpieniu 
odbierają medale i upamiętniają tragedię, która ich 
dotknęła. Sekcja zwłok wykazuje, że zawodnik miał 
wrodzony przerost lewej komory serca. 

25 stycznia 2004 roku. Trwa mecz Benfiki Lizbona z 
Victorią Guimares. Zawodnik Benfiki, Miklos Feher 
pojawia się na murawie w drugiej połowie meczu. Gra 
bardzo dobrze i w doliczonym czasie meczu zdobywa 
asystę na miarę zwycięstwa. Przedłuża rozpoczęcie 
gry. Otrzymuje żółtą kartkę. Pada na murawę plecami. 
Koledzy z klubu momentalnie reagują. Pozycją boczna 
do przyjazdu karetki i natychmiastowej reanimacji. Po 
północy śmierć Feher’a zostaje potwierdzona. Do dziś 
numerek „29” zostaje zastrzeżony w klubie z Lizbony. 
Sekcja zwłok wykazuje, że zawodnik miał wrodzony 
przerost lewej komory.  

2012 rok, Włochy. Mecz  Pescara – Livorno. W 31 mi-
nucie Piermario Morosini pada na murawę podczas 
akcji swoich przeciwników. Dostaje silnego ataku 
konwulsji. Dopiero po chwili sędzia zauważa zawodni-
ka. Personel przystępuje do masażu serca. Przyjeżdża 
karetka. Morosini umiera w niej. Cała kolejka zostaje 
anulowana, a włoska piłka pogrąża się w żałobie. Mija 
dwa i pół miesiąca. Sekcja zwłok wykazuje, że zawod-
nik miał genetyczną chorobę serca. 

Gdy pod koniec 2012 roku cały świat obiega informa-
cja o nowotworze Tito Vilanowy, kibice FC Barcelony 
jak i hiszpańskiej piłki zamierają. Wychowanek, za-
wodnik, asystent Pepa Guardioli poddaje się operacji 
ślinianek i przechodzi trzytygodniową chemioterapię i 
radioterapię. Po, jak się wtedy wydawało, udanej re-
konwalestencji postanawia objąć pozycję trenera w 
katalońskim klubie.  Doprowadził drużynę do zwycię-
stwa w lidze. Niestety rok później trener ogłosił swoją 
rezygnację. Do samego końca wspierał zawodników, 
kibiców. Zmarł 25 kwietnia 2014 roku z powodu na-
wrotu choroby. Klub uczcił Vilanove nazywając ośro-
dek treningowym jego imieniem.  Oddany piłce nożnej 
do samego końca.  
 

Takich sportowców jest na świecie tysiące. Każdy z 
nich poświęcił swoje zdrowie, życie za coś, co kochał 
najbardziej. Za sport, który sprawiał, że czuli się speł-
nieni, szczęśliwi, użyteczni. Czy nie o to chodzi w miło-
ści?  

Natalia Wrona 

2016 


