
Oblicza zazdrości 
 

Zazdrość to chyba 
najstarszy grzech 
świata, jeden z siedmiu 
grzechów głównych. 
Literatura, kino i 
codzienne życie 
dostarczają nam wciąż 
nowych dowodów na jej 
destrukcyjny wpływ na 
jednostkę i zbiorowość. 
Jest straszna - zżera od 
środka i podsuwa 
najgorsze rozwiązania. 

Szekspir pisał: „Strzeż się 
zazdrości, Zielonookiej 
Bestii, która żre swe 
ofiary i drwi z nich 
zarazem”. „A zazdrość 
nie wie, co sen, i pomału 
zabija” - śpiewał Jacek 

Kaczmarski. W filmie „Siedem lat w Tybecie” główny bohater słyszy od bliskiej kobiety: „Musisz być bardzo 
samotny, skoro zazdrościsz przyjacielowi. Powodzenie przyjaciela to przecież wielkie szczęście”. 
Mówić o zazdrości nie jest łatwo. Znacznie prościej przyznać się do kłamstwa, gniewu, nienawiści, 
pożądania. Wygląda na to, że najbardziej zazdrośnie strzeżoną ludzką tajemnicą jest przeżywanie 
zazdrości… 
 
Nowotwór serca 
 
Według słownika psychologicznego z 1994 r. zazdrość to złożony stan emocjonalny charakteryzujący się 
obawą, że zostanie się pozbawionym tego, na czym nam zależy. 
- Źródłem zazdrości jest niskie poczucie własnej wartości: wyobrażamy sobie, że gdybyśmy więcej mieli, 
więcej znaczyli, bylibyśmy lepsi, bardziej wartościowi. Czepiamy się tej myśli, hołubimy ją w sobie: oni 
mają, ja nie mam, to nie jest sprawiedliwe - tłumaczy Monika Dreger, psycholog Warszawskiej Grupy 
Psychologicznej. Dodaje jednak, że nie ma jednolitej definicji psychologicznej zazdrości. Potocznie jest 
ona rozumiana jako zaborczość o bliską osobę lub rzecz, chęć całkowitego posiadania, kontrolowania. 
Z kolei ks. Edward Stańko w książce pt. „Kazania pasyjne” nazywa zazdrość nowotworem ludzkiego serca. 
Zaznacza też, że jej działanie jest szalenie niebezpieczne. To choroba straszna, bo nieuleczalna. Kościół 
w swej apteczce nie posiada w pełni skutecznego lekarstwa na zazdrość, tak jak współczesna medycyna 
nie posiada lekarstwa na nowotwory. Można się jej pozbyć tylko wtedy, kiedy właściciel decyduje się na 
operację, którą musi przeprowadzić bez narkozy. Zdaniem ks. Stańko zazdrość bardzo często żeruje w 
sercach ludzi wyjątkowo utalentowanych, bo wówczas ma do dyspozycji ogromną ilość darów. 
Natomiast ks. prof. Józef Tischner nauczał, że zazdrość jest jedną z głównych przyczyn błądzenia w 
stosunku do bliźnich. Bowiem nienawidzi ona dobra, o ile nie jest „jej dobrem”. Ponadto zazdrość rzuca 
podejrzenia, oskarżenia, sieje intrygi i nie spocznie, aż „udowodni”, że bliźni nie jest lepszy. 
 
Oni mają, ja nie 
 
- Byłam chora z zazdrości - mówi Agata, 36-latka, mama trójki dzieci. - Dlaczego inni mają, a ja nie? To 
uczucie zasysającego od środka głodu, którego żadne wysiłki nie są w stanie zaspokoić. Niby coś robisz, 
doganiasz, starasz się sprostać, ale to cię nie napełnia, nie karmi. Widzisz tylko syty, zadowolony świat. I 
czujesz frustrację. Znajomi z trójką dzieci mają wygodny dom, my z mężem małe dwupokojowe 
mieszkanie. Koleżanka ma własną firmę, w ciągu kilku lat zarobiła na luksusowe mieszkanie, my bierzemy 
kredyt, żeby wyjechać z rodziną na wakacje na Mazury. Inna koleżanka pracuje jako wolontariuszka w 
fundacji ratującej zwierzęta. Takie sensowne, pożyteczne zajęcie! Jej też zazdrościłam - przyznaje. Agata 
nie ukrywa, że przez to źle spała, często chorowała. Jej życie, to, kim jest i co robi, nie miało znaczenia. 
Pomogła terapia. Jednak zanim trafiła do psychologa, musiała przyznać się do zazdrości. A to nie było 
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łatwe. - Wiemy przecież, że zazdroszczą ludzie słabi i niepewni siebie. Poza tym od dzieciństwa słyszymy, 
że to złe uczucie - podkreśla. 
 
Choroba naszych czasów 
 
Wydaje się, że zazdrość dotyczy w mniejszym lub większym stopniu nas wszystkich. Żyjemy w czasach, 
które żywią się zazdrością, czasach rankingów, list przebojów, zwycięzców i pokonanych. Zazdrość może 
też przerodzić się w zawiść, czyli złe życzenia, chęć zaszkodzenia, a nawet zniszczenia kogoś, kto budzi 
naszą niechęć. 
Tak było w przypadku Izy i Katarzyny. Przyjaźniły się od dziecka, były jak siostry. I nagle wszystko się 
zmieniło. Iza poznała Bartka. Po kilku miesiącach zaczęli mówić o ślubie. Na wieść o zaręczynach 
przyjaciółki Kaśka niemal się rozpłakała. - Najpierw myślałam, że to z radości. Jednak po kilku miesiącach 
okazało się, że były to łzy zazdrości - tłumaczy Iza. - Kaśka poczuła, że schodzi na dalszy plan. Nie mogła 
zaakceptować, że nie mam już dla niej tyle czasu co przed poznaniem Bartka. W końcu zaczęła go 
oczerniać w moich oczach i to tak skutecznie, że na miesiąc przed wyznaczoną datą ślubu zerwaliśmy. Na 
szczęście wszystkie rewelacje na jego temat okazały się wyssanymi z palca plotkami. Jednak niewiele 
brakowało, aby mój narzeczony, a dzisiaj mąż, frustrację i zazdrość Kaśki przypłacił nie tylko utratą 
reputacji, ale przede wszystkim zdrowia - opowiada Iza. 
Dzisiaj już wie, że Kaśką kierowała po prostu zawiść. - Z zazdrością jak ze stresem. Do pewnego momentu 
jest budująca, dopingująca: staramy się, rozwijamy skrzydła, pokazujemy, że jesteśmy coś warci, chcemy 
zwrócić na siebie uwagę - wyjaśnia M. Dreger. - Niestety, gdy przekroczymy punkt krytyczny, zazdrość 
staje się destrukcyjna - dodaje. 
 
Nie ma miłości bez… 
 
Jednak wśród przekonań na temat zazdrości są też i takie, które mówią, że potrafi być ona twórcza, 
inspirować do działania i przekraczania własnych granic. Zakochani z pewnością powiedzieliby, że „nie ma 
miłości bez zazdrości” i że związek pozbawiony zazdrości jest martwy. Czy na pewno? W końcu św. Paweł 
w „Hymnie o miłości” pisze: „Miłość nie zazdrości”. 
- Zazdrość jest uczuciem, które pojawia się w każdym małżeństwie. Nie trzeba jej definiować jedynie 
negatywnie - twierdzi o. Ksawery Knotz, duszpasterz małżeństw, autor bestselerowych książek 
poświęconych etyce seksualnej Kościoła. - Jest zazdrość, która niszczy miłość, zabiera wolność drugiej 
osobie i czyni życie nieznośnym. Ale to samo uczucie może pojawić się jako ostrzeżenie, że współmałżonek 
za bardzo interesuje się inną osobą, że nasz związek może być zagrożony. Mobilizuje do troski o małżonka, 
interesowania się nim. Może też wskazywać na silne pragnienie bycia kochanym wielką miłością, która już 
nikogo innego nie widzi. Są to ludzkie pragnienia, nie zawsze realne i dojrzałe, ale bardzo prawdziwe - 
podkreśla. 
 
Jak wyjść z piekła? 
 
Zatem zazdrość w rozsądnych dawkach nie wyrządzi nikomu krzywdy. Co jednak robić, gdy zamienia ona 
życie w piekło, a nas zabija od środka? 
Po pierwsze - zastanów się, komu zazdrościsz. Pomyśl o osobach, na które się obrażasz, czy one 
rzeczywiście zasługują na te wszystkie gorzkie słowa. Po drugie - przyznaj się do tego, że odczuwasz 
zazdrość. Wmawianie sobie, że cieszymy się cudzym szczęściem, sprawia, że frustracja będzie w nas 
narastać. Po trzecie - okaż skruchę. Zwalając winę na innych, twierdząc, że gdyby się tak nie chełpili, nie 
mielibyśmy powodu, by im złorzeczyć, pozbawiamy się możliwości doznania oczyszczenia. Po czwarte - 
osobom, którym zazdrościsz, życz jak najlepiej. Zamiast przeklinać, trzymaj kciuki, by dalej im się wiodło. 
W krótkim czasie przekonasz się, że życie wolne od zazdrości jest lepsze. 
 

 
MOIM ZDANIEM 
KS. PAWEŁ SIEDLANOWSKI 
W katalogu grzechów głównych zazdrość znajduje się na trzecim (a zatem wysokim!) miejscu. Dzieje się 
tak dlatego, że jest zakorzeniona w pysze i chciwości. Wiąże się także z pierwszym grzechem człowieka w 
raju. Adam i Ewa, bojąc się Stwórcy, utworzyli sobie fałszywy obraz Boga, mniemając, że jest On zazdrosny 
o swoje przywileje. Znacznie prościej jest przyznać się do kłamstwa, gniewu, nienawiści, pożądania, niż 
do niej. Zdarza się, że zazdrość kryje się pod fałszywym podziwem dla dokonań innych, przybiera pozory 
buntu wobec niesprawiedliwości losu. Ale to tylko fasada. Zawsze stoi za tym chorobliwe uwielbienie dla 



własnego „ja”, rozdmuchane oczekiwania, które w konsekwencji zamieniają się w złość, agresję, zaś w 
wersji skrajnej - w nienawiść. 
Czasami zazdrość mylona jest z ambicją. Podstawowa różnica leży jednak w tym, że - w przeciwieństwie 
do ambicji - nie motywuje do pracy, wręcz przeciwnie - usztywnia w działaniu, zamyka je w chorobliwym 
pragnieniu: co zrobić, by mieć więcej? Albo - jak odebrać innemu (może tego dokonać los, inni ludzie), by 
było „równo”. 
Jest to uczucie stare jak świat (vide: historia Kaina i Abla). Pół biedy, jeśli pojawia się tylko od czasu do 
czasu. Gorzej, gdy zatruwa codzienność. Potrafi uczynić człowieka nieszczęśliwym, zgorzkniałymi, 
nieczułym na uroki życia. Nie mobilizuje do wysiłku, ale rujnuje. Burzy więzi międzyludzkie, boleśnie 
dotyka układów sąsiedzkich i braterskich, kładzie się cieniem w rodzinie. Zazdrość kainowa niszczy i zabija. 
W pierwszej kolejności tego, który pozwoli, by jak trujący bluszcz oplotła jego serce. Zawsze jest ciężkim 
przewinieniem moralnym. 
Biblia jednoznacznie potępia zazdrość. Autor Księgi Mądrości deklaruje: „Nie pójdę też drogą zżerającej 
zazdrości, bo ona z Mądrością nie ma nic wspólnego”(Mdr 6,23). 
Jak jednak rozumieć inne słowa: „Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię 
Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym”? „Zazdrość” Boga nie ma nic wspólnego z podłym uczuciem znanym 
ze świata ludzi. Wyraża Jego nieodwołalną miłość do człowieka, jest wyrazem Boskiej gorliwości - 
synonimem nieustępliwości w zmaganiach o jego duszę. Jezus wyganiający przekupniów ze świątyni, 
przestroga, by nie służyć dwóm panom: Bogu i mamonie, jednoznaczność oceny w stosunku do grzechu 
przypominają, że tylko wolny człowiek, zdolny do składania daru z siebie, otwarty i zatroskany o los innych, 
jest w stanie osiągnąć zbawienie. 
 

Piotr Sosnecki 
 

Każdy z nas, choćby raz w życiu, doświadczył dziwnego uczucia smutku lub sprzeciwu na myśl o cudzym 

szczęściu czy pomyślności. Podobnie też reagowaliśmy, gdy komuś udało się zdobyć jakieś materialne 

dobro, które było też przedmiotem naszych niespełnionych pragnień. 

Niekiedy zaś drażni nas fakt, że niektórzy są od nas w czymś lepsi, bardziej inteligentni, piękniej 

wyglądają, odnoszą sukcesy i cieszą się szacunkiem innych. Niejednokrotnie wydaje się nam wtedy, że 

tacy ludzie stanowią dla nas zagrożenie. Bez wątpienia w takich sytuacjach do naszego umysłu i serca 

wkrada się zazdrość, którą Biblia przyrównuje do „próchnienia kości” (por. Prz 14, 30). Św. Paweł z Tarsu 

zaś w cytowanym już Hymnie o miłości właśnie w tej wadzie upatruje główną przyczynę zamykania się 

człowieka na miłość do bliźniego. 

 

Wielki grzech zazdrości 

Cudze szczęście zasmuca nas tylko wtedy, gdy nasza miłość własna jest nieuporządkowana. Tracimy wtedy 

swoisty „dystans” do samych siebie i do wartości, jakie posiadamy. Często zazdrość wkrada się między 

osoby równe sobie, które należą do tej samej klasy społecznej bądź wykonują tę samą profesję. Nasza 

duma bywa zwykle bardziej urażona z powodu zaszczytów i dóbr osiąganych przez ludzi, którzy znajdują 

się na podobnej pozycji społecznej. 

Niemniej bardzo często zdarza się też, że zazdrościmy bogatszym i bardziej wpływowym od nas, ponieważ 

mogą oni spotykać ważne osoby i być w tych miejscach, do których my nie mamy dostępu, oraz robić to, 

o czym my na co dzień możemy tylko pomarzyć. 

Zazdrość bezpośrednio przeciwstawia się cnocie miłości. Jest zatem grzechem ciężkim. Jego ciężar 

gatunkowy o tyle się zwiększa, o ile większe i ważniejsze jest dobro, którego się komuś zazdrości. Jeśli 

zatem zazdrość odnosi się do jakiegoś ważnego dobra, a ktoś całym sobą pragnie, aby zabrakło go 

drugiemu, bez wątpienia jest ona wyjątkowo wielkim grzechem. 

Św. Tomasz z Akwinu za grzech szczególnie ciężki uznaje zazdrość o cudzą świętość, łaskę i miłość Bożą, 

jaką została obdarowana druga osoba. Wtedy zazdrość jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż 

to On jest uwielbiony w swoich dziełach i przeciw Niemu człowiek kieruje wówczas swoją zazdrość. 

 



Pochodne zazdrości 

Zazdrość po pewnym czasie może przerodzić się w nienawiść, która z kolei może prowadzić wprost do 

wyrządzenia zła innej osobie. Z pewnością uczucie zazdrości kierowało też przeciwnikami Jezusa z 

Nazaretu, na którego rzucano fałszywe oskarżenia (por. np. Łk 11, 15) i planowano Go zabić (por. np. J 

11, 53). 

Zazdrość może pociągać za sobą różne sposoby poniżania drugiego człowieka. Wśród nich prym wiodą: 

obmowa, oszczerstwa, obelgi, donosicielstwo, intrygi oraz fizyczna krzywda. Ponadto niekiedy wada ta 

przeradza się w niezdrowe współzawodnictwo lub rywalizację, którym towarzyszy zwykle zawiść podszyta 

chorobliwymi ambicjami. W ostatecznym rozrachunku zazdrość może prowadzić do uczucia wielkiego 

smutku, który zabija wszelką radość życia. 

Bardzo często zazdrośnik uważa, że cudze szczęście jest przyczyną jego osobistych nieszczęść. Trwanie w 

takim przeświadczeniu prowadzi czasem do różnego rodzaju psychicznych zawirowań, szczególnie wtedy, 

gdy ktoś znajduje radość i satysfakcję w przeciwnościach, jakie spotykają innych. 

 

Wychodzenie z zazdrości 

Wydaje się, że pierwszym krokiem, który należy uczynić, aby nie popełniać grzechu zazdrości, jest 

rozwijanie i praktykowanie na co dzień cnoty pokory. Po prostu trzeba nam nauczyć się stawać przed 

samym sobą w prawdzie. Tylko bowiem życie w prawdzie czyni nas wolnymi ludźmi (por. J 8, 32). 

Człowiek pokorny zna bowiem swoje ograniczenia i słabości. Potrafi także dostrzec i docenić w sobie 

wszystkie dobre strony swojej osobowości. Cieszy się też z tego, że otaczają go osoby lepsze pod 

rozmaitymi względami. Nie przeszkadza mu również, że inni osiągnęli o wiele więcej niż on, a nawet jest 

z tego zadowolony. 

Drugim zaś krokiem jest pielęgnowanie w sobie braterskiej miłości. Kiedy bowiem kogoś kochamy, nie 

zazdrościmy mu, ale cieszymy się z jego szczęścia, bo poniekąd staje się ono także naszym udziałem. 

Niech w wielkopostnych zamyśleniach nt. zazdrości towarzyszą nam słowa z Księgi Psalmów: „Panie, moje 

serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje 

siły. Przeciwnie: zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy” (Ps 131, 1-2). 


