
Krucha to˝samoÊç. 
Czy wolna wola jest iluzjà?
Marcin Cichosz, Tomasz Zar´bski
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Kim jest cz∏owiek? Rozpoczynajàc niniejszy
szkic od postawienia tak fundamentalnej i gór-
nolotnie brzmiàcej kwestii, nara˝amy si´ za-
pewne na pe∏ne politowania drwiàce uÊmieszki.
Czy˝ kap∏ani ponowoczesnoÊci nie przekonali
nas ostatecznie, ˝e wielkie pytania i nadbudo-
wane nad nimi wielkie narracje to tylko zaku-
rzone eksponaty z filozoficznego muzeum? Do
utraty tchu perorowali o tym przecie˝ Richard
Rorty i Jean-François Lyotard, Jacques Derrida
i Zygmunt Bauman. Skàd zatem pomys∏, aby
wbrew dominujàcym w humanistyce trendom
uparcie szperaç wÊród staroci?

Nieco przerysowujàc, mo˝na powiedzieç, ˝e
postmodernizm wymarzy∏ sobie realizacj´
pierwszego filozoficznego projektu pozbawio-
nego metafizycznych (ontologicznych, episte-
mologicznych etc.) za∏o˝eƒ. Mówiàc dok∏adniej,
idea by∏a, z grubsza rzecz bioràc, taka, aby
wszelkich za∏o˝eƒ czyniç jak najmniej. Dla-
czego? Poniewa˝ o rzeczywistoÊci nie da si´
zbyt wiele powiedzieç, gdy˝ ˝adna rzeczywi-
stoÊç obiektywnie nie istnieje. Miast niej ma-
my tylko j´zyk, dyskurs karmiàcy si´ samym
sobà, s∏ownà ˝onglerk´, kulturowy konstrukt,
prawdziwà sztuk´ dla sztuki. J´zyk przesta∏ ∏à-
czyç nas ze Êwiatem, sta∏ si´ nieskr´powanà
ekspresjà… No w∏aÊnie, czego? Lub czyjà? A˝
si´ prosi, by odpowiedzieç – cz∏owieka (choçby
ponowoczesnego), lecz taki pomys∏ musi bu-
dziç u postmodernistów absmak. Jak˝e to, ucie-
kajàc z miejsca filozoficznej uzurpacji, znaleêç

si´ w punkcie wyjÊcia, pob∏àdziç w pe∏nym
pokus labiryncie po to tylko, by wróciç do kla-
sycznego pytania? Gorzej nawet, zbudowaç
kolejnà wielkà narracj´? O zgrozo! Có˝, naj-
widoczniej nie∏atwo jest uciec od za∏o˝eƒ, na-
wet gdy bardzo tego chcemy. Jakie wi´c pod-
stawowe za∏o˝enie przyjmuje postmodernizm?
Tego do koƒca nikt nie wie, ale przypuszcza-
my, ˝e chodzi o zasad´ woluntaryzmu. W po-
nowoczesnym uj´ciu g∏osi∏aby ona, ˝e cz∏o-
wiek jest istotà wewn´trznie wolnà, a jedyne
czynniki, które owà wolnoÊç sà w stanie ogra-
niczyç, pochodzà z opresyjnego otoczenia spo-
∏eczno-politycznego. Mówiàc innymi s∏owy,
jednostka jest wytworem szeroko pojmowanej
kultury. Co to jednak znaczy, ˝e cz∏owiek jest
wewn´trznie wolny? Odpowiadamy najcz´Êciej,
˝e dysponuje on wolnà wolà. K∏opot w tym, ˝e
wolna wola to sprawa bardzo tajemnicza.

Wyobraêmy sobie, ˝e znajdujemy si´ w Hano-
werze na najwi´kszych targach automatyki
przemys∏owej w Europie. Podczas zwiedzania
natykamy si´ na stoisko firmy oferujàcej nie-
typowe automaty do wydawania kawy. Zacie-
kawieni – poniewa˝ z zewnàtrz urzàdzenie
przypomina kabin´ do robienia zdj´ç – posta-
nawiamy przetestowaç nowoÊç. Po wejÊciu do
kabiny g∏os w tle prosi nas o zaj´cie odpo-
wiedniej pozycji na wprost Êcianki z wyekspo-
nowanymi zdj´ciami poszczególnych rodza-
jów kawy. Co ciekawe, przy ˝adnym z nich nie
ma przycisku, który pozwala∏by dokonaç wy-
boru. Po chwili s∏yszymy nast´pne polecenie:
„Prosz´ wybraç rodzaj kawy”. W tym samym
momencie do naszej g∏owy zbli˝a si´ miniatu-
rowy skaner mózgu w formie he∏mu stosowa-
nego w grach wirtualnych. Nieco zmieszani tym
technologicznym ekwipunkiem, zaczynamy
przyglàdaç si´ ofercie. Po analizie wszystkich
zdj´ç pojawia si´ tradycyjne wahanie, na co si´
zdecydowaç, wybór; jak zwykle, jest bardzo
bogaty. Gdy ciàgle si´ jeszcze zastanawiamy,
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si´ wolnej woli; 
ka˝de doÊwiadczenie 
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nagle s∏yszymy, ˝e automat zaczyna coÊ przy-
gotowywaç. Po chwili ju˝ wiemy, ˝e najwi´k-
szà ochot´ mielibyÊmy na cappuccino, i w tym
momencie prze˝ywamy ma∏y szok. G∏os wydo-
bywajàcy si´ z g∏oÊnika prosi nas, abyÊmy
odebrali wybrane przez nas cappuccino z podaj-
nika umieszczonego po prawej stronie kabiny.
Nasze zdumienie staje si´ jeszcze wi´ksze, gdy
podnoszàc kubek, zauwa˝amy na nim naklej-
k´ z informacjà: czas podj´cia decyzji –
13:00:00.0; czas uÊwiadomienia decyzji –
13:00:10.01. Opisana sytuacja, przypominajàca
nieco Êwiat z kart powieÊci Philipa K. Dicka,
w sposób bardzo sugestywny unaocznia pro-
blem wnikliwie badany przez naukowców ju˝
od kilku dekad. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e
wi´kszoÊç z nas przywyk∏a podejmowanie
przynajmniej niektórych decyzji oraz inicjo-
wanie wynikajàcych z nich dzia∏aƒ wiàzaç ze
Êwiadomym aktem wolnej woli. To proste.
Najpierw chcia∏em si´ napiç cappuccino, potem
wybra∏em ulubiony napój. Âwiadoma intencja
poprzedza i wywo∏uje okreÊlone dzia∏anie. 

Tymczasem ju˝ w roku 1965 zasiano ziarno
niepewnoÊci. Wtedy to Helmut Kornhuber
i Lüder Deecke po raz pierwszy zmierzyli
czas reakcji mózgu na nag∏e zgi´cia nadgarst-
ka. Zdumieni spostrzegli, ˝e zanim pojawi si´
jakikolwiek ruch, z du˝ym wyprzedzeniem
powstaje zwiàzana z nim reakcja mózgu. T´
podwy˝szonà aktywnoÊç uczeni nazwali poten-
cja∏em gotowoÊci (ang. readiness potential –
RP). Dzi´ki zastosowaniu elektromiografu do
wykrycia ruchu mi´Êni nadgarstka oraz elektro-
encefalografu do pomiaru aktywnoÊci elek-
trycznej mózgu uda∏o si´ precyzyjnie zmierzyç
czas pomi´dzy poczàtkiem RP a pierwszym
skurczem mi´Êni. Statystycznie RP wyprzedza-
∏o skurcz mi´Êni o oko∏o 0,8 sekundy. Uzyska-
ny w ten sposób wynik zosta∏ wielokrotnie po-
wtórzony, jednak prawdziwy prze∏om nastàpi∏
w 1983 roku, kiedy Benjamin Libet w∏àczy∏ do

bazowego eksperymentu pomiar momentu
uÊwiadomienia sobie ch´ci ruchu. Podstawo-
wy wynik Libeta wskazuje, ˝e potencja∏ goto-
woÊci (RP), Êwiadczàcy o podj´ciu dzia∏ania
intencjonalnego, wyprzedza moment pojawie-
nia si´ Êwiadomej intencji o oko∏o 330 milise-
kund, a sam ruch – o 550 milisekund2. 

Kiedy naukowcy zyskali nowe narz´dzie ba-
dawcze w postaci skanera mózgu, okaza∏o si´,
˝e wyniki Libeta mo˝na nawet rozszerzyç.
Dzi´ki pracom zespo∏u kierowanego przez Dy-
lana Haynesa wiemy, ˝e wartoÊç decyzji
o tym, czy poruszymy palcem lewej, czy pra-
wej d∏oni, mo˝na cz´sto zidentyfikowaç ju˝ na
oko∏o 10 sekund przed jej uÊwiadomieniem3.
OczywiÊcie nie za ka˝dym razem decyzja poja-
wia si´ z tak wielkim wyprzedzeniem. Zapytani,
czy chcemy napiç si´ coli, czy soku pomaraƒ-
czowego, najcz´Êciej odpowiadamy natych-
miast. Niemniej jednak eksperymenty Haynesa
potwierdzajà schemat Libeta: na poczàtku
dzia∏ania dobrowolnego majà miejsce nieÊwia-
dome procesy nadajàce mu kszta∏t, podczas
gdy intencja dotyczàca dzia∏ania pojawia si´
w ÊwiadomoÊci póêniej, na koƒcu zaÊ nast´pu-
je ruch cia∏a. Pomimo rozmaitych, zw∏aszcza
filozoficznych, wàtpliwoÊci doÊwiadczenie Li-
beta sta∏o si´ swoistà matrycà dla innych ana-
liz dzia∏aƒ intencjonalnych. Niezale˝nie zatem
od trwajàcych nadal dyskusji wszystkie ekspe-
rymenty przeprowadzane na bazie pomys∏ów
amerykaƒskiego neuropsychologa kwestionujà
kontrolny status Êwiadomej intencji. Dawno
temu Ludwig Wittgenstein pyta∏: „Co pozosta-
nie, gdy od faktu, ˝e unosz´ swe rami´, odejm´
fakt, ˝e moje rami´ si´ unosi?”. Odpowiedê
brzmi: procesy mózgowe opracowujàce kszta∏t
dzia∏ania i obecna w ÊwiadomoÊci, powiàzana
z nim intencja. W tej w∏aÊnie kolejnoÊci. 

Skoro Êwiadoma intencja dzia∏ania pojawia si´
dopiero na pewnym etapie ca∏ego procesu, rodzi
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si´ pytanie, jakà odgrywa rol´. WyjaÊnieniem
tego problemu zajà∏ si´ amerykaƒski psycho-
log Daniel Wegner. Analizujàc bogaty mate-
ria∏ empiryczny, badacz ten doszed∏ do wnio-
sku, i˝ zamiar dzia∏ania oraz towarzyszàce mu
poczucie sprawstwa, wskazujàce na to, ˝e to
my jesteÊmy jego autorami – sà tak naprawd´
ca∏kowicie niezale˝ne od rzeczywistych przy-
czyn jego podj´cia. Inaczej mówiàc, Êwiadoma
wola to fenomen rekonstruktywistyczny, funk-
cjonujàcy na podstawie specyficznej dla siebie
logiki, „przes∏aniajàcej” w du˝ym stopniu to,
co powoduje naszymi zachowaniami. W wielu
wypadkach mo˝e w zwiàzku z tym dochodziç
do sytuacji, w której prze˝ycie to pojawi si´
tam, gdzie byÊmy si´ go nie spodziewali, lub
odwrotnie – nie ujawni si´ w sytuacji, w której
byÊmy go oczekiwali. Opierajàc si´ na tym
wniosku, Wegner sformu∏owa∏ teori´ pozornej
mentalnej przyczynowoÊci, która w jego opinii
t∏umaczy zjawisko iluzji Êwiadomej woli4.
W myÊl tej koncepcji agent, realizujàc jakieÊ
dzia∏anie intencjonalne, stara si´ powiàzaç za-
obserwowany efekt z pewnà konkretnie okre-
Êlonà przyczynà – fizycznà lub psychicznà
(sprawcà). Rozpoznanie takiego powiàzania
owocuje pojawieniem si´ poczucia sprawstwa;
kiedy powiàzania brakuje, zainicjowany zosta-
je proces poszukiwania alternatywnego wyja-
Ênienia. KreatywnoÊç jest w takich sytuacjach
wr´cz zdumiewajàca, mo˝e bowiem dojÊç do

przypisania dzia∏ania zarówno komuÊ innemu,
jak i… alternatywnej jaêni! W pewnych wypad-
kach zdarzajà si´ te˝ sytuacje odwrotne, gdy
niezgodnie z rzeczywistoÊcià przypisujemy
sprawstwo samym sobie. Zapewne wi´kszoÊç
z nas doÊwiadczy∏a iluzji kierowania bohatera-
mi gry komputerowej w trybie demo. Co stoi
za tymi zadziwiajàcymi zjawiskami? Zdaniem
Wegnera, jest to proces poznawczo-emocjonal-
ny nadbudowany nad nieÊwiadomymi procesa-
mi mózgowymi odpowiedzialnymi za selekcj´
dzia∏aƒ, stosowany przez umys∏ do odró˝niania
w∏asnych czynów od czynów innych ludzi.
Proces ten, jak twierdzi Wegner, nie jest nam
w pe∏ni dany od urodzenia. Rozwijamy go
w trakcie socjalizacji, a g∏ównym czynnikiem
stymulujàcym jest presja spo∏eczna oraz zwià-
zane z nià wymaganie, by o ka˝dej porze dnia
i nocy wiedzieç, dlaczego postàpiliÊmy tak,
a nie inaczej. Wspó∏dzia∏anie bowiem w grupie
wià˝e si´ z nieustannym monitorowaniem moty-
wów, jakie mu przyÊwieca∏y. Prawdopodobnie
tylko w dzieciƒstwie niemo˝noÊç rozpoznania
(skonstruowania) intencji uchodzi agentowi na
sucho.

Bardzo ciekawym przypadkiem rozwa˝anym
przez Wegnera jest tak zwany syndrom obcej
r´ki. Osoby dotkni´te tym neuropsychologicz-
nym zaburzeniem (wspó∏czeÊnie kojarzonym
z uszkodzeniem Êrodkowej cz´Êci p∏ata czo∏o-
wego) postrzegajà jednà ze swoich ràk jako ca∏-
kowicie niezale˝nà, dzia∏ajàcà wbrew ich Êwia-
domym intencjom. Na ogó∏ r´ce takie cechuje
swoista „z∏oÊliwoÊç”. Amerykaƒski badacz
opisuje przypadek m´˝czyzny, któremu „obca
r´ka” ciàgle przeszkadza∏a podczas gry w war-
caby, wykonujàc b∏´dne i niechciane przez
niego ruchy. Potrafi∏a „z∏oÊliwie” zdejmowaç
marynark´ podczas golenia si´ czy zamykaç
w∏aÊnie otwartà ksià˝k´ – cz´sto jej dzia∏ania
by∏y przeciwne do tych, które wykonywa∏a r´-
ka podlegajàca Êwiadomej kontroli. Podobne
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problemy mia∏a kobieta, której „obca r´ka” za-
biera∏a i chowa∏a wszystkie blisko po∏o˝one
przedmioty, a podczas snu chwyta∏a jà za gar-
d∏o. Dzia∏ania „obcej r´ki” by∏y traktowane
przez ka˝dà z tych osób jako niezale˝ne od ich
woli. Wniosek: istniejà dzia∏ania, które z ze-
wnàtrz wyglàdajà na dobrowolne, ale majà one
charakter mimowolny dla realizujàcych je
osób. 

Kolejnym przyk∏adem wskazanego przez We-
gnera konstruktywizmu intencji sà ekspery-
menty polegajàce na bezpoÊredniej stymulacji
mózgu. W latach 40. i 50. XX wieku przepro-
wadzono szereg eksperymentów polegajàcych
na bezpoÊredniej stymulacji mózgu. Neurochi-
rurg Wilder Penfield, który wykona∏ wiele ba-
daƒ na tak zwanej otwartej g∏owie, mo˝e si´
poszczyciç szczególnymi osiàgni´ciami w tym
wzgl´dzie. Dzi´ki zastosowaniu miejscowego
znieczulenia móg∏ badaç reakcje pacjenta –
przy jego pe∏nej ÊwiadomoÊci – na pobudzanie
okreÊlonych obszarów mózgu. Za pomocà od-
powiednich impulsów elektrycznych Penfield
potrafi∏ wywo∏aç u pacjenta ruch r´ki. Pacjent
potrafi∏ jednoczeÊnie w tego typu przypadkach
ca∏kowicie si´ zdystansowaç wobec zdarzenia;
na zadane mu pytanie o to, co si´ sta∏o – odpo-
wiada∏: „Ja tego nie zrobi∏em; to Ty”5. 

W innym eksperymencie pacjentka wykonujàca
ró˝ne zadania (nazywanie obiektów, czytanie
fragmentów tekstu, liczenie, szybkie zginanie
i prostowanie przedramienia, ∏àczenie palca
z kciukiem itp.) by∏a stymulowana w obszarze
zakr´tu czo∏owego górnego odpowiedzialnego
za wywo∏ywanie Êmiechu6. Badana wykazywa-
∏a w zale˝noÊci od intensywnoÊci pobudzenia
stan weso∏oÊci, stan rozbawienia, czasami tylko
si´ uÊmiecha∏a, a przy bardzo silnym pobudze-
niu by∏ to nawet Êmiech zaraêliwy. W odró˝-
nieniu od pacjentów Penfielda dziewczyna
poddana eksperymentowi w ˝aden sposób nie

dystansowa∏a si´ wobec doznawanych prze-
˝yç; wr´cz przeciwnie – kiedy jà pytano o êró-
d∏o rozbawienia, bez wahania przypisywa∏a je
przedmiotowi, który w danym momencie by∏
wykorzystywany w çwiczeniu („ten przed-
miot jest zabawny”, „rozÊmieszy∏ mnie ten
fragment tekstu”), lub otoczeniu w wypadku
çwiczeƒ fizycznych („wy wszyscy jesteÊcie
zabawni... stojàc tak wokó∏”).

Powy˝sze przyk∏ady pokazujà, ˝e sztuczna
metoda wywo∏ywania okreÊlonych ruchów
cia∏a lub zachowaƒ nie zawsze wzbudza uczu-
cie woli. Istniejà jednak takie formy stymula-
cji, które wyzwalajà to uczucie, a dodatkowo,
na poziomie ÊwiadomoÊci, pojawia si´ intencja
wyjaÊniajàca dane zachowanie. Co wa˝ne, te
dwa rodzaje reakcji wskazujà, ˝e prze˝ycie
Êwiadomej woli jest czymÊ dodanym do dzia-
∏ania – mo˝e, ale nie musi si´ ona pojawiç.
W tej sytuacji nale˝a∏oby mówiç o istnieniu tak
zwanego luênego zwiàzku pomi´dzy czynno-
Êciami sk∏adajàcymi si´ na dzia∏anie a prze˝y-
ciem woli. Ponadto przywo∏ane eksperymenty
ujawniajà z∏o˝ony charakter aktów wolicjonal-
nych, ale równie˝ problematyczny status do-
st´pnych w ÊwiadomoÊci fenomenów, takich
jak intencja czy poczucie sprawstwa. 

Kim zatem, w Êwietle powy˝szych badaƒ, jest
cz∏owiek? Czy jest on, jak zapewne chcieliby
zwolennicy liberalnej filozofii politycznej,
wolnym i autonomicznym podmiotem? Czy
jest istotà Êwiadomie i w sposób nieskr´powa-
ny wybierajàcà cele swoich dzia∏aƒ? A mo˝e
poczucie, ˝e dysponujemy wolnà wolà, to tylko
iluzja? Nie posiadamy obecnie wiedzy pozwa-
lajàcej definitywnie rozstrzygnàç te problemy.
Ca∏kiem mo˝liwe, ˝e takiej ostatecznej wiedzy
nigdy nie uzyskamy, lecz z pewnoÊcià wobec
eksperymentów Libeta, Haynesa czy Wegnera
nie powinniÊmy przechodziç oboj´tnie. Kto
post´puje w taki sposób, usuwa niewygodny
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problem, zamiatajàc go pod dywan. A przecie˝
istnienie bàdê nieistnienie wolnej woli ma dla
nas znaczenie wykraczajàce daleko poza aka-
demickie spory naukowców i filozofów. 

Âwiadczy o tym choçby fakt, i˝ 31 sierpnia te-
go roku w elektronicznej wersji czasopisma
„Nature” ukaza∏a si´ informacja, ˝e Fundacja
Johna Templetona, w ramach projektu
„Wielkich pytaƒ o wolnà wol´”, przyzna∏a ze-
spo∏owi badaczy pod kierownictwem Alfreda
Mele, profesora filozofii na Uniwersytecie Sta-
nowym Floryda, grant na badania, których ce-
lem jest ostateczne rozstrzygni´cie na gruncie
wiedzy z neuronauki, kognitywistyki i filozofii
umys∏u, czy wolna wola istnieje, czy nie. Bud˝et
grantu opiewa na 4,4 miliona dolarów i w wi´k-
szoÊci przeznaczony jest na szczegó∏owe bada-
nia empiryczne, g∏ównie na eksperymenty,
które w obiektywny sposób ustalà choçby mo-
ment powstania intencji dla dzia∏aƒ dobrowol-
nych. Gra toczy si´ o wysokà stawk´, mówimy
tu bowiem o fundamentalnych kwestiach eg-
zystencjalnych, moralnych i kulturowych. Nie
ma chyba dziedziny ludzkiej aktywnoÊci,
w której problem wolnej woli nie odgrywa∏by
˝adnej roli. Mo˝na opowiadaç historie wype∏-
nione po brzegi takimi s∏owami, jak „symula-
kry” czy „dekonstrukcje” – nikt tego przecie˝
nie zabrania, ale wielu z nas, przynajmniej
w pewnych momentach swojego ˝ycia, chce
dowiedzieç si´ czegoÊ wartoÊciowego na temat
spraw fundamentalnych. Postmodernistyczne
zabawy na niewiele si´ tutaj zdadzà. 

Dotychczasowe badania wskazujà wyraênie,
˝e koncepcja wolnej woli rozumianej tradycyj-
nie, a wi´c jako intencjonalna przyczyna dzia-

∏ania, jest trudna lub nawet niemo˝liwa do
utrzymania. Filozof Daniel C. Dennett zauwa-
˝y∏, ˝e kiedy ludzie si´ dowiadujà, jak dzia∏a ich
umys∏, i gdy okazuje si´, ̋ e nie ma w tym nic cu-
downego, ˝adnego „ducha w maszynie” lub cze-
goÊ w tym rodzaju, czujà si´ ograbieni z bardzo
cennej tajemnicy. Jak to, pytajà, to takie zwy-
czajne? Problem wolnej woli widziany przez
pryzmat wspó∏czesnej neuronauki jest czymÊ
w rodzaju wyst´pu iluzjonisty, który aroganc-
ki naukowiec postanowi∏ popsuç, wyjawiajàc
publicznoÊci ukryte mechanizmy rzekomej
magii. Powie ktoÊ, ˝e to wizja przygn´biajàca,
która napina do granic wytrzyma∏oÊci i tak ju˝
kruchà to˝samoÊç wspó∏czesnego cz∏owieka.
Có˝, wyniki badaƒ mogà wywo∏ywaç w nas
rozmaite uczucia, lecz nie powinniÊmy od nich
oczekiwaç, ˝e b´dà nas podnosiç na duchu.
Zadaniem nauki bowiem nie jest kreowanie
przyjemnych, napawajàcych optymizmem
obrazów rzeczywistoÊci, ale jej wyjaÊnianie.
Kiedy nauka od takiego celu si´ oddala, nie-
bezpiecznie szybko przybiera kszta∏t ideologii
lub religii. I nikomu nie wychodzi to na dobre.
Najwa˝niejsze jest jednak to, ˝e wyniki jakich-
kolwiek eksperymentów nie zmuszajà nas do
zmiany ˝yciowych postaw. Obraz Caravaggia,
fragment kantaty Bacha czy uÊmiech dziecka
zajadajàcego truskawki wywo∏ajà w nas emo-
cjonalne poruszenie bez wzgl´du na takà czy
innà teori´. To od nas zale˝y, jak b´dziemy
traktowaç dokonania nauki, czy doprowadzà
nas one do ci´˝kiej depresji, czy wzbudzà za-
chwyt nad pi´knem natury. Jak ujà∏ to Richard
Dawkins: nauka mo˝e byç êród∏em najwspa-
nialszych doznaƒ, do jakich zdolny jest umys∏
cz∏owieka, g∏´boka nami´tnoÊç estetyczna, któ-
rà mo˝na przyrównaç do odczuç dostarczanych
przez najwspanialszà muzyk´ czy poezj´ – te
rzeczy sprawiajà, ˝e naprawd´ warto ˝yç,
a przekonujà tym skuteczniej, im bardziej
uÊwiadamiajà nam, ˝e czas trwania naszego ˝y-
cia jest ograniczony7. 
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