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a

acedia, apatia, bąblowanie, bezczynność, 
bezruch, bezwolność, bierność, bumelanctwo, 

ciamajdowatość, ciapowatość, drętwota, 
flegmatyczność, gnuśność, immobilizm, 

indolencja, inercja, jałowizna, kalectwo życiowe, 
kwietyzm, leserstwo, letarg, marazm, martwota, 

maruderstwo, niechlujstwo, niedołęstwo, 
niedowład, niekompetencja, niemoc, 

niemrawość, nieporadność, nieróbstwo, 
nieruchliwość, nieudacznictwo, nieudolność, 

niezdarność, niezgulstwo, nuda, ociąganie się, 
ociężałość, opieszałość, opieprzanie się, ospałość, 

partactwo, pasywność, pasożytnictwo, 
próżniactwo, rozlazłość, rozmamłanie, 

rozpaskudzenie, skapcanienie, spychotechnika, 
stagnacja, ślamazarność, tępota, tumiwisizm, 

uwiąd, wałkonienie, zastój, zobojętnienie

LENISTWO



Siedź i nic nie rób – zrobisz mądrze

Talmud, Eruwin 100a

Wstań i pracuj – zrobisz mądrze
Talmud, Eruwin 100a 



Nihil agendo homines male agere discunt

Nic nie robiąc ludzie uczą się czynić źle

Lucius Columella (4-70 r.) , De Re Rustica, Liber XI

Facito aliquid operis, ut te semper diabolus
inveniat occupatum

Zajmij się jakąś pracą, aby cię diabeł zawsze 
zastawał zajętym
Św. Hieronim (347-420 r.) w liście do młodego mnicha Rustyka



Biblia o lenistwie
„Lenistwo nauczyło wiele złego” (Syr 33,28)

„Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy 

dla tych, którzy go wysłali” (Prz 10,26)

„Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, co 
odpowiada rozumnie” (Prz 26,16)

„Leniwy mówi: "Lew jest na drodze: zginę na środku 
ulicy"” (Prz 22,13)

„Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi -
bądź mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika
ni stróża żadnego, ni pana” (Prz 6,6-7)



Z Notatek z nieudanych rekolekcji 
paryskich

Zapomnieć snadniej. Przebacz, 
Panie:
za duży wiatr na moją wełnę;
ach, odsuń swoją straszną 
pełnię,
powstrzymaj flukty w oceanie;

toć widzisz: jestem słaby, 
chory,
jeden z Sodomy i Gomory;

…Nie mogę. Zrozum. Jestem 
mały
urzędnik w wielkim biurze 
świata,
a Ty byś chciał, żebym ja latał
i wiarą mą przenosił skały.

Nie mogę. Popatrz: to me dzieci,
śliczna kanapa i dywanik,
i lampa z abażurem świeci,
i gwiazdka malowana na nim,

gwiazdka normalna, świeci 
ziemsko -
a Ty byś zaraz - betlejemską!

Posadę przecież mam w tej 
firmie
kłamstwa, żelaza i papieru.
Kiedy ją stracę, kto mnie 
przyjmie?
Kto mi da jeść? Serafin? Cherub?

A tu do wyższych pnę się 
grządek
w mej firmie "Trwoga & 
Żołądek".



"istotę człowieka stanowi to, że jest on czymś 
więcej niż tylko człowiekiem”

Martin Heidegger, List o humanizmie

„tylko Bóg może mnie ocalić, bo wzbijając się 
ku niemu wznoszę się ponad siebie, a 
prawdziwa moja esencja nie jest we mnie, ale 
nade mną„

Czesław Miłosz, Widzenia nad zatoką San Francisco

„człowiek zostaje niejako „skazany” na to, 
ażeby przerastał samego siebie — i zostaje do 
tego w tajemniczy sposób wezwany”

Jan Paweł II, List Apostolski Salvifici doloris


