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Temat apologii nieróbstwa przyszedł mi do głowy a w dalszym ciągu wydał się godny rozwinięcia nie 
tylko ze względu na przyrodzoną mi ułomność charakteru, lecz także ze względu na to, że obciążony 
powyższą, popadając czasami w stan będący przedmiotem tego opracowania czerpałem z niego i mam 
nadzieję czerpać w przyszłości wymierne korzyści. Zanim cokolwiek więcej napiszę, zastrzec muszę, że 
poniższe nie jest żadnym, naukowym wywodem a jedynie spostrzeżeniem (praktycznym i metafizycznym) 
czynnego projektanta, artysty i człowieka żyjącego we współczesnym świecie. Co więc zostanie poniżej 
napisane, traktowane być powinno jedynie jako zespół subiektywnych sądów, z których jednak czytelnik 
może wyciągnąć pożytek niezależnie od tego, czy zgodzi się z nimi, czy nie. 

Dyktat aktywności jest we współczesnym świecie coraz silniejszy. Kulturowym standardem 
szanujących się, modnych ludzi jest nie tylko bycie aktywnym, lecz również legitymowanie się wymiernymi 
wynikami aktywności uprawianych na najróżniejszych polach. Stąd tak powszechnie akceptowane i 
uprawiane jest dzielenie się, na wszelkiej maści społecznościowych portalach, osobistymi osiągnięciami 
zdobytymi na najbardziej zdawałoby się do niedawna niedorzecznych i mało kogo obchodzących polach. 
Pajęczyna społecznościowych portali nie tylko doskonale wpisuje się, ale także podsyca pęd aktywności 
wypełniających pustkę czasu wolnego na zasadzie horror vacui. Modne dziś i stosowane bezkrytycznie 
pojęcie aktywnego wypoczynku jeszcze do niedawna mogłoby być uznane za oksymoron. Na tym tle, 
rozważanie o lenistwie czy nieróbstwie (subtelności różnicy obu pojęć wytłumaczę za chwilę) narażone może 
być, jak sądzę, na uznanie za niezgodne z duchem czasu i najpewniej bezproduktywne. A jednak, na przekór 
temu podejmę ten temat i postaram się dowieść, że popadanie w nieróbstwo (o ile w ogóle jest możliwe) 
jest z punktu widzenia potencjału kreacji stanem wartościowym i przez to (szczególnie u twórców, więc i 
projektantów) czasami pożądanym. 

W tym miejscu, dla uściślenia pragnę rozróżnić pokrewne pojęcia lenistwa i nieróbstwa. Pierwsze 
pojmuję jako stan zaniechania działań, które wcześniej zostały zdefiniowane i których leniący się podmiot 
nie wykonuje, bądź wykonuje niechętnie, niedbale, zbyt wolno, bez należytego zaangażowania. Lenistwo 
wymaga więc nie tylko podmiotu (lenia), lecz i przedmiotu, wobec którego tenże niecha określonych działań. 
Lenistwo nie jest dla niniejszych rozważań stanem interesującym i w ogóle (w mniemaniu autora) 
szczególnie wartościowym. Inaczej jest z nieróbstwem, które prócz podmiotu (nieroba) nie tylko nie wymaga, 
lecz w zasadzie nie dopuszcza żadnego przedmiotu zaniechania. Tak rozumiane nieróbstwo powinno być 
stanem czystym, nie obciążonym żadnym, przedmiotowym kontekstem. Czy jednak jest możliwe?  

Jeśli zamierzyć rygorystyczną dialektycznie interpretację pojęcia, zapewne okazałoby się, że czyste 
nieróbstwo o tyle nie może istnieć o ile zamierzający nic nie robić podmiot istnieje, na dodatek istnieje 
fizycznie i na kolejny dodatek nie w próżni. Musi więc na przykład jeść a choćby nie jadł, to chociaż oddychać 
a choćby i tego zaniechał, to wystarczy, że jest a swym zaniechaniem, czy tylko zamiarem zaniechania (więc 
myśleniem) dowodzi, że absolutne, czyste nieróbstwo w zasadzie nie jest możliwe. Bez obaw jednak, nie 
wpadniemy w tę, starą jak świat, dialektyczną pułapkę. Nie będziemy rozpatrywać pojęcia nieróbstwa w 
oderwaniu od realności, która (przynajmniej jako postrzeżenie) leży u podstaw rozumowego poznania. 
Wiemy więc i godzimy się z tym, że nasze nieróbstwo z organicznych przyczyn musi być ograniczone. Gdy 
zaakceptujemy powyższe, będziemy mogli bez intelektualnego dyskomfortu (do woli jedząc, pijąc, myjąc się, 
oddychając i myśląc) nie tylko rozważać o nieróbstwie, ale i doświadczać go, jeśli taka nasza wola. Tu, nieco 
przypadkiem wprowadzając pojęcie woli dochodzimy już dość blisko sedna. Wola jest bowiem tym, co w 
praktyce pozwala nam nie tylko zdefiniować pojęcie nieróbstwa, ale i zdecydować o oddaniu się mu zgodnie 
z tą definicją. Godząc się więc z nieosiągalnością absolutnego stanu pojęcia, definiujemy jego stan 
praktyczny. Nieróbstwem praktycznym będzie więc stan wynikającego z woli (nieroba) uwolnienia się od 
wszelkich obowiązków, zobowiązań czy działań, które tenże uznałby za naruszające jego stan nic nie robienia.  

Zgodnie z tą definicją byłoby więc nieróbstwo nie tyle stanem faktycznym, co praktycznym stanem 
świadomości nieroba, w którym uzna on, że nic nie robi i także nic (żadne ograniczenie czasowe, gatunkowe 
czy inne) nie ogranicza mu tego stanu. Idąc dalej tym tropem, możliwe jest nie tylko zaakceptowanie 
pewnych (jak wyżej wspomniano organicznych, koniecznych do życia) czynności, jako nieistotnych, 



pomijalnych w świadomości nic nie robiącego podmiotu, ale w zasadzie dowolnych czynności, które 
podmiot uznałby za nieistotne. Można by więc, w skrajnej sytuacji (czy skrajnej interpretacji) oddawać się 
nieróbstwu podczas ciężkiej pracy. Warunkiem byłoby uznanie jej przez podmiot za czynnik pomijalny, nie 
wpływający na generalny stan świadomości własnego nieróbstwa.  

Mimo tak ryzykownej i postulującej tak skrajny subiektywizm definicji możemy jednak prowadzić 
dalej nasze rozważania. Mało tego, liberalnie postawiona definicja tym jaskrawiej uwidoczni kruchość i 
efemeryczność stanu będącego przedmiotem rozważań a wobec późniejszego dowiedzenia, że jest on 
pożądany, cenny, wskaże też na konieczność i sposoby jego wspierania, ochrony. 

Skoro nieróbstwo jest subiektywnym stanem świadomości podmiotu, to nie istnieje żaden, 
obiektywny powód, dla którego (każdy z osobna) podmiot mógłby mylnie zdefiniować czy zinterpretować 
ów stan. Nic nie robię, jeśli czuję, że nic nie robię. Jeśli zaś czuję, lub wiem, że coś robię, to robię właśnie to, 
co czuję, lub wiem, że robię, niezależnie od tego, czy jest to tylko oddychanie, myślenie czy ciężka, fizyczna 
praca. Zgodnie z tą teorią o nieróbstwo nie można więc także nikogo oskarżyć. Nie można powiedzieć komuś 
„nie robisz nic”, bo być może w swej świadomości ten ktoś ciężko pracuje myśląc, czy cierpiąc. Podobnie nie 
można czyjegoś nieróbstwa wykluczyć na podstawie zewnętrznych oznak ciężkiej pracy, bo być może praca 
ta w sposób zupełnie nieistotny współistnieje z kompletną pustką, nierobieniem nic w jego umyśle, w jego 
świadomości. Skrajny subiektywizm rozumienia i odczuwania nieróbstwa w sposób niemal doskonały 
uwalnia to pojęcie od wielu, pejoratywnych konotacji. Zdejmuje wręcz z niego jakikolwiek, wartościujący 
charakter. Nieróbstwo rozumiane i odczuwane subiektywnie, w samotności, bez potrzeby i możliwości 
konfrontacji z zewnętrznym podmiotem nie może też być fałszywe. Stan rozumiany i odczuwany 
subiektywnie jest poza wszelaką jurysdykcją, jest subiektywnie jedynie prawdziwy.  

Rozumiane jak wyżej nieróbstwo jest więc w zasadzie niezależne od zewnętrznego świata, jednak 
jest jednocześnie niezwykle wrażliwe i zależne od stanu doświadczającego go podmiotu. Wystarczy, że 
tkwiąc w nieróbstwie na moment zdamy sobie sprawę z wagi, bądź celowości jakiejkolwiek, dotychczas 
niezauważanej, bądź uznanej za nieistotną a jednak wykonywanej przez nas (fizycznej, bądź mentalnej) 
czynności a stan nieróbstwa pryśnie. Wystarczy, że zamierzymy jakąś czynność do wykonania w przyszłości a 
nieróbstwo zostanie ograniczone do horyzontu czasu, w którym czynność tę mielibyśmy wykonać. Po jego 
przekroczeniu zamierzona a niewykonana czynność (jeśli zamiar pozostanie w mocy) zmieni zaś nieróbstwo 
w lenistwo. Jest więc nieróbstwo efemerydą, delikatnym, labilnym stanem, w którym nie tyle zaiste nie 
robimy nic a w którym doświadczamy nie robienia niczego par excellence.  

Wydawać by się mogło, że tak pojęte nieróbstwo może być bliskie stanowi swoistej nirwany, 
błogiego zawieszenia ponad, czy poza zasięgiem obowiązków, czy oddziaływania zewnętrznego świata. Stan 
taki, choć możliwy i mogący utrzymać podmiot w nieróbstwie nie jest jednak konieczny do jego 
doświadczenia. Możemy bowiem pozostać w pełni świadomi naszej obecności „tu i teraz”, w określonym, 
oddziałującym na nas (nawet silnie) kontekście a jednocześnie w świadomości własnej pasywności, wobec 
tego kontekstu. Co więcej, pozostanie w tym stanie pozwoli nam doświadczyć nieróbstwa w sposób bardziej 
pełny, bardziej jaskrawy. Doświadczymy wówczas zapewne swoistego niepokoju, napięcia budowanego 
rozdźwiękiem pomiędzy naszą pasywnością a aktywnością otaczającego nas świata i instynktownym 
poczuciem bezpowrotnie upływającego, niejako traconego czasu. Prawdziwe, masywne (rozciągnięte w 
czasie i świadome) nieróbstwo prowadzi często nie do błogostanu, nirwany a do cierpienia, znużenia, 
jespersowskiej sytuacji granicznej, w której wymuszony zostanie w nas stan prowadzący do zmiany 
perspektywy odbioru, pojmowania i reakcji na otaczający nas świat. Stan sytuacji granicznej jest więc jak 
gdyby celem, ale też kresem nieróbstwa. Doświadczając go zdajemy sobie bowiem przeważnie sprawę z tego, 
że nastąpił przełom, że nasza pasywność, wywołała w końcu coś, co kontrastując z tą pasywnością w sposób 
zupełnie naturalny i logicznie zasadny anuluje ją, kończy, unieczynnia, przez zaprzeczenie pasywności 
wzbudza aktywność.  

Z powyższych rozważań wyłania się powoli obraz nieróbstwa jako swoistego katalizatora 
następujących po nim działań. Nie byłoby w tym jednak nic godnego apologii (i pisania w ogóle), gdyby 
działania wzbudzone nieróbstwem miały zwykły, porównywany do niezaburzonych nim charakter. Tak 
jednak nie jest. Wspomniana sytuacja graniczna, przełom, powoduje z natury swej radykalne odcięcie, a co 
za tym idzie, przeważnie przewartościowanie postrzegania i rozumienia rzeczywistości. Aktywność po 
przebytym nieróbstwie (nie tylko ze względu na upływ czasu i związany z nim aspekt deterministyczny) 
będzie więc zapewne inna od tej, którą uprawialibyśmy nie oddawszy się mu wcześniej.  

Jak wspominałem nieco wyżej, nieróbstwu rozumianemu jako stan praktyczny (nieabsolutny) 



towarzyszą różne, mimowolne, organiczne procesy. Nie zaburzają one ani nie niweczą nieróbstwa o ile w 
świadomości podmiotu nie mają wpływu na jego poczucie nierobienia nic. Są wśród tych procesów dwa 
szczególnie istotne dla niniejszych rozważań, niezbywalne, właściwe każdemu żywemu i świadomemu 
podmiotowi – myślenie i wrażanie (doznawanie wrażeń). Choć obydwa procesy, w stanie nieróbstwa 
niepoddane są żadnej kalibracji, niesformatowane żadną celowością, to pozostają aktywne, niczym proces 
bezczynności w działającym a nieobciążonym żadnym innym zadaniem komputerze. Im mniej zadań 
zdefiniujemy liczącej maszynie, tym większy procent jej (wymuszonej zasilaniem) aktywności zajmuje 
właśnie ów proces bezczynności. W interesującym nas przypadku (przypadku człowieka), im bardziej 
pogrążeni jesteśmy w nieróbstwie, tym intensywniej doznajemy izolacji własnego myślenia i jałowości 
wrażania (postrzegania) świata. Tu dochodzimy już w okolice sedna i jednocześnie w okolice krańca naszych 
krótkich rozważań, czyli do wzbudzanych nieróbstwem, pojawiających się nieuchronnie na jego granicy i 
niepostrzeżenie anulujących to nieróbstwo, elementarnych, kreacyjnych aktywności. Pierwszą jest 
spekulacja, pochodna od niezbywalnego procesu jałowego myślenia, drugą – indukcja, pochodna od 
niezbywalnego procesu jałowego postrzegania.  

Spekulacja, jest oparta tylko na konstrukcji umysłu, zamknięta w nim, odcięta od zewnętrznych 
bodźców oraz bezcelowa. Wraz z upływem czasu, w wyniku spekulacji umysł nieroba gromadzi w sobie 
potencjał myślowych konstruktów klarujących się niejako samoistnie, bez wcześniej zdefiniowanych, 
myślowych założeń, koniecznych do prowadzenia świadomego wnioskowania. Zgodnie z kantowską 
terminologią, konstrukty nieróbczej spekulacji będą, oczywiście, sądami syntetycznymi a priori, ale 
jednocześnie sądami samoistnymi, niczym nie prowokowanymi, niekalibrowanymi żadnymi, wcześniejszymi 
założeniami, zawieszonymi w próżni. 

Indukcja to aktywność oparta na postrzeganiu. Pogrążony w nieróbstwie podmiot, wrażając 
mimowolnie otaczający go świat indukuje w swym umyśle konstrukty będące wynikiem tych wrażeń. Jeśliby 
użyć konsekwentnie kantowskiej systematyki, konstrukty indukcji byłyby (bardziej pospolitymi) sądami a 
posteriori, więc (z natury tych sądów) także syntetycznymi. To, co wyróżnia konstrukty indukcji od zwykłych 
sądów a posteriori i co (jak w przypadku spekulacji) nadaje im szczególnych (pozornie deprecjonujących) 
cech, to również ich samoistność, zawieszenie w próżni.  

Rozumiane jak powyżej pojęcia indukcji i spekulacji są dość silnie, przyczynowo powiązane z 
nieróbstwem. Nieróbstwo jawi się jako przyjazne środowisko, w którym obie elementarne aktywności mogą 
zakiełkować. Nie jest to, oczywiście, środowisko konieczne by jakakolwiek spekulacja i indukcja mogły 
nastąpić. Tylko jednak w wyniku nieróbstwa spekulacja może osiągnąć dostateczny dystans, izolację od 
zewnętrznych, zaburzających jej czystość kontekstów. Podobnie, tylko w wyniku nieróbstwa (zrywającego 
wszelkie, praktyczne konteksty postrzegania), indukcja może wzbudzić prawdziwie niezależne, przez to 
potencjalnie odkrywcze myśli. 

Z racji ograniczeń objętości niniejszego tekstu, z racji jego koncentracji na problemie nieróbstwa, z 
racji trudności, niejednoznaczności i subiektywności definicji, nie podejmę głębszego opisu obu, powyższych 
rudymentariów. Zakończę zachętą do rozwinięcia własnego studium ich powinowactwa z nieróbstwem, ich 
cech i potencjalnych wartości. Na koniec napomknę o hipotezie i wiele obiecującym poziomie domniemania, 
że zarówno spekulacja, jak indukcja są w znacznym stopniu odpowiedzialne za twórczy, innowacyjny, czasem 
rewolucyjny charakter działań wielu artystów, projektantów i im podobnych nierobów.  

Chyba. 
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