
Wartości materialne odgrywają w życiu człowieka kluczową rolę. Utożsamiane głównie z 
pieniędzmi, stanowią silny trzon egzystencji jednostki. Być może nie jest to zgodne z moralnością 
niektórych ludzi, jednak ciężko zaprzeczyć faktom: pieniądze szczęścia nie dają, ale są niezbędne 
do prowadzenia godnego życia.

Moje rozważania chciałabym zacząć od wyznaczenia ścisłej granicy, do której bezpośrednio 
nawiązuje przytoczony fragment Księgi Koheleta „Marność bogactw i rozkoszy”: wartości 
materialne zaspokajają potrzeby, pragnienia, zachcianki i fanaberie, ale nie dają szczęścia. Ludzi 
od zawsze, z mniej i bardziej zrozumiałych powodów, interesowało wzbogacanie się. Ich 
podejście do dóbr materialnych zależy przede wszystkim od systemu wartości, sposobu 
pojmowania szczęścia, jak również sytuacji życiowej, w której się znajdują. O ile nie da się 
zaprzeczyć, że u schyłku życia wszelkie rozkosze i wartości doczesne to „wszystko to marność i 
pogoń za wiatrem! Z niczego pożytku pod słońcem”, tak należy pamiętać o niezaprzeczalnej 
funkcji podtrzymywania życia.

Jaką rolę w życiu człowieka odgrywają wartości moralne? Odpowiedź jest prosta: bardzo różną, 
często ważną, najczęściej negatywną. W piosence zespołu Happysad pada takie zdanie: „Po 
prostu raj, no a z nieba sypie deszcz peelenów. Tylko nie wiem czemu: mijają mnie, mijają mnie, 
tylko smutni ludzie”. Autor porusza kwestię fundamentalną, ale marginalizowaną, podtrzymując 
stanowisko Koheleta: można mieć wszelkie dobra, bogactwa i kosztowności. A jednak szczęścia 
nie da się kupić.

Nie można również pominąć roli, jaką wartości materialne pełnią w kształtowaniu charakteru 
człowieka. Tutaj jako przykład może posłużyć „Skąpiec” Moliera. Harpagon był do tego stopnia 
wynaturzony i zepsuty, że stawiał swoje bogactwo ponad wszystkie wartości moralne i wręcz 
kochał je bardziej od rodziny. Był tak skąpy i zaślepiony, że żałował jedzenia dla własnych gości. 
Wzór całkowicie niegodny naśladowania. To ta strona medalu, której ludzie pędzący w pogoni za 
pieniądzem, nie chcą widzieć, a z czasem naturalnie przestają dostrzegać. Pieniądze psują, nawet 
najbardziej niewinne dusze.

Zdecydowanie ciekawszą, dającą nadzieję pozycją jest „Opowieść Wigilijna”. Główna postać 
zostaje nawiedzona przez duchy, które otwierają jej oczy na styl życia jaki prowadzi i sposób, w 
jaki postępuje. Pod wpływem nowych doświadczeń w głównym bohaterze zachodzi wewnętrzna 
przemiana. Zmienia się na lepsze i pojmuje, zgodnie z maksymą, że „nie ten bogaty, kto dużo ma, 
ale ten kto dużo daje”. To kolejny argument, potwierdzający tezę, że wartości materialne są 
ważne. W przypadku pozycji Dickensa, finalnie są nacechowane pozytywnie.

Reasumując świat funkcjonuje w taki sposób, że wartości materialne są niezbędne w życiu 
człowieka. Niemniej należy próbować zachować umiar. Są wartości, których nie da się kupić za 
żadne pieniądze. Należy walczyć o ideały i stać na straży tego, co prawdziwe, szlachetne i warte 
więcej od wszystkich bogactw tego świata. Być może to naiwne podejście, mało współczesne i 
nieco odrealnione. Jednak nie zmienia to faktu, że — cytując piosenkę zespołu Zakopower — 
"dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso". Każdy z nas, na 
końcu, pójdzie boso.


