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Drodzy Czytelnicy
Trwają obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasza 

redakcja przyłącza się do jubileuszowych obchodów, podejmując w tej edycji 
TB refleksję nad pojęciem „niepodległość” – nie tylko w aspekcie historycznym, 
narodowym, ale także w świetle osobistych ludzkich postaw i doświadczeń. Bo 
– jak pisze Andrzej Derdziuk, przedstawiając myśl św. Jana Pawła II – „istotnym 
wymiarem wolności zewnętrznej jest wolność wewnętrzna człowieka, który 
nie da się zniewolić obcym potęgom, jeśli w sercu czuje się wolnym dzieckiem 
Bożym wezwanym do realizowania swego powołania”.

Komplementarna do  tej idei jest wypowiedź Łukasza Woźniaka; autor 
przekonuję, że „tylko wolny człowiek jest w  stanie dawać wolność innym. 
Zniewolony zaś nawet podświadomie zniewala tych, z którymi żyje. Kopiuje ucisk, 
którego sam doznawał, przerzuca na innych swoje nieuporządkowane emocje”. 

Kilku autorów w sposób wiarygodny obrazuje, że w relacjach międzyludzkich 
nie można traktować wolności w  kategoriach absolutnych, gdyż „wolność 
nieograniczona wynaturza się, aspiruje do boskości”. Wprawdzie ludzie sami budują 
swoją przestrzeń wolności, lecz Bóg wyraźnie wskazuje, jak mają ją budować.  

Zdobywając wolność i niepodległość, nie możemy zamykać swoich serc dla  
innych, gdyż nie żyjemy wyłącznie dla siebie. „Warto być niepodległym – zachęca 
Rafał Stolarek – ale  też warto umieć bywać podległym; potrafić oddać część 
swojego terytorium i zasobów drugiej osobie. Możemy dawać tyle, na ile jesteśmy 
gotowi i tym, którym chcemy dawać, a nie tym, którzy twierdzą, że się im należy”. 

Podległość (dobrze rozumiana) jest zatem wskazana. „Nie można nie należeć 
do nikogo – podpowiada wspomniany już Łukasz Woźniak. – Bo: nikt nie jest 
samotną wyspą”. Tomasz Merton ukuł to motto, które stało się życiowym credo 
milionów chrześcijan, w świetle Ewangelii, przekonany, że każdy człowiek może 
na swojej drodze spotkać Jezusa, Jego bezgraniczną miłość, co jest konieczne, 
by móc zachować prawdziwą niepodległość i wolność we wszystkich aspektach.

Kochani Czytelnicy, po przeczytaniu artykułów zawartych w tym numerze 
spostrzegłem, że wypowiedzi naszych publicystów znajdują swoje odbicie –  
i znakomicie je puentują – strofy wyśpiewane przez Marka Grechutę (1945-
2006), bodaj najwybitniejszego pieśniarza ubiegłego stulecia:

Zachęcam do lektury tego – ostatniego już w tym roku – numeru naszego 
pisma. I  życzę prawdziwej radości w  świętowaniu  nadchodzącego Bożego 
Narodzenia. „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”.

Tadeusz Pulcyn

Bo wolność – to
wśród mądrych ludzi żyć,  
widzieć dobroć
w oczach ich i szczęście.  
Wolność – to wśród
życia gór i chmur  
poprzez każdy
bór i mur znać przejście.  

Wolność lśni
wśród gałęzi wielkich drzew,  
które pną się w słońce,
każda w swoją stronę.  
Wolność brzmi jak
radosny ludzi śmiech,  
którzy wolność swą
zdobyli na obronę. 

Wolność to także
i odporność serc,  
by na złą drogę
nie próbować zejść,  
bo są i tacy,
którzy w wolności cud  
potrafią wmieszać
swoich sprawek brud. 
 
A wolność, to
królestwo dobrych słów, 
mądrych myśli, pięknych snów. 
To wiara w ludzi. 
 
Wolność: ją wymyślił dla nas Bóg, 
aby człowiek wreszcie mógł 
w Niebie się zbudzić. 



Wolny wybór

Fot. Pinus Nigra

Szukając uwolnienia od  we-
wnętrznej pustki duchowej, po-
czucia osamotnienia i  bezsensu 
życia, próbowałam wielu sposo-
bów i  narzędzi.  Odbyłam terapię 
indywidualną oraz poprzez Pro-
gram 12. Kroków i  udział w  spo-
tkaniach grup samopomocowych, 
bazujących na tym programie, tra-
fiłam na Rekolekcje Ignacjańskie. 
Na  tym fundamencie dokonał się 
jeden z pierwszych przełomów mo-
jego rozwoju duchowego. Wyraź-
nie widziałam, że program dwu-
nastokrokowy  ma swoje korzenie 
w Biblii, a ścieżka ignacjańska jest 
szlakiem, którym pragnę podążać. 

Podzielę się jednym z doświad-
czeń, które łączy się z  wpływem 
i  rolą osoby towarzyszącej – tak 
zwanego przewodnika duchowe-
go. Prowadził mnie młody zakon-
nik. Nie znał mojej historii związa-
nej z terapią. W formularzu wspo-
mniałam o niej, natomiast nie było 
możliwości szerszego rozwinięcia 
tego tematu. Nie wiedziałam, jakie 
informacje uzupełnić. Prowadzący 
nie dopytywał, natomiast sztywno 
pilnował czasu rozmów, jak to je-
zuici mają w zwyczaju. 

Przy medytacji na temat śmier-
ci – kiedy miałam odpowiedzieć 
na pytanie: co chciałabym zabrać 
ze sobą na drugą stronę życia? – 
pierwsza myśl, jaka mi przyszła 
do głowy, to: przecież tam jest mi-
łość, więc nic więcej nie będzie mi 
potrzebne. Potem nastąpiła cisza 
w moim umyśle. A później pomy-
ślałam o „jaśku”, poduszce, z któ-
rą wszędzie podróżuję, i o czymś 
ciepłym, żeby nie było mi zim-

KAPITULACJA WOBEC CHOROBY ALKOHOLOWEJ POMOGŁA MI ODZYSKAĆ 
NIEPODLEGŁOŚĆ – CZYLI NIEZALEŻNOŚĆ OD ALKOHOLU, TOKSYCZNYCH 
LUDZI I TRAUMATYCZNYCH PRZEŻYĆ Z DZIECIŃSTWA.

no. Nic więcej nie pojawiało się 
w moich myślach i byłam tym za-
niepokojona. Oczywiście, szcze-
rze i  szczegółowo przekazałam 
swoje wnioski podczas rozmowy. 
Mówiłam, że  porządkuję moje 
sprawy z  przeszłości, podejmuję 
różne działania, ale nie mam żad-
nego wewnętrznego przymusu, że 
jeszcze za życia muszę – na przy-
kład – kupić mieszkanie, wyjść 
za  mąż, urodzić dziecko, zakoń-
czyć sprawy sądowe (wiem, że jak 
odejdę i  ich nie zakończę, zrobią 
za mnie inni; jest prawo, które to 
reguluje). Na  pierwszy rzut oka 
wyglądało to tak, że nie mam pra-
gnień związanych z tym światem. 
Zakonnik po wysłuchaniu mnie 
stwierdził: „Pięknie, ma pani wol-
ność, jest pani wolna. Nie ma po-
wodów do  niepokoju, trzeba się 
cieszyć. Brak przywiązań do rze-
czy ziemskich – to jest wolność”. 

Ta wypowiedź spodobała mi 
się, w  tamtym czasie bardzo po-
trzebowałam podbudowania. Po-
czułam się wyjątkowa. I  tak po-
wstała iluzja nr 1. Chociaż niedłu-
go po rekolekcjach okazało się, 
że wcale taka wolna nie jestem 
– m.in. nie potrafię zrezygnować 
z  wielu wygód, jakie przyniosła 
cywilizacja, że wciąż gonię za mi-
łością, wikłam się w  niezdrowe 
relacje, trudno mi przebaczyć 
krzywdy, których doznałam. Nijak 

się to miało do odkrytej wolności 
na  rekolekcjach. Rozdźwięk był, 
czułam, że coś nie gra. Po roku 
odkryłam, że to nie rzekoma wol-
ność, lecz brak poczucia sensu 
życia mi towarzyszy.

Zanim odkryłam powyższą 
prawdę, wykonywałam różne za-
dania, gdyż trzeba było coś robić 
– czyli nastąpił przymus narzuco-
ny samej sobie pod wpływem nie-
ustającego cierpienia. Żyłam bar-
dzo intensywne: dużo pracowałam 
jako wolontariuszka, co przynosiło 
mi wiele satysfakcji, a wciąż mia-
łam poczucie, że jadę na „hamulcu 
ręcznym”, ponieważ był we mnie 
brak przywiązania do życia i samo-
biczowanie się za brak wdzięczno-
ści za dane mi życie. 

Tak oto próbowałam oszukiwać 
siebie i  Boga – iluzja nr 2, która 
została w  końcu zdemaskowana. 
Aż pomógł mi wyjść z impasu mój 
przewodnik duchowy, z  którym 
regularnie spotykałam się w  Za-
kroczymiu. Powiedział: „Czemu 
wymagasz od  siebie, że musisz 
mieć wdzięczność za  życie, może 
do końca twoich dni nie będziesz 
mieć, myślisz że Pan Bóg sobie 
z tym nie poradzi?”. Usłyszane sło-
wa pomogły mi dopuścić myśl, że 
po prostu tak mam. Dzięki temu 
skonfrontowałam się ze swoim 
smutkiem,  przytuliłam go i zaak-
ceptowałam, co mnie uspokoiło. 

Smutek wciąż jest i  pewnie 
będzie – utrwaliły go trudne prze-
życia z dzieciństwa i okresu dora-
stania – ale jednocześnie wróciła 
mi radość życia, która usunęła 
wcześniej wspomniany „hamulec 
ręczny”. Jestem ciekawa (z  nutą 
ekscytacji) – co będzie dalej.

Na  zajęciach z  duchowości 
w  Collegium Bobolanum dowie-
działam się o  smutku, który goi 
rany. Puzzle moich przeżyć zo-
stały poukładane.

Dziś widzę, że na  początku 
zdrowienia, nie byłam gotowa 
przyjąć gorzkiej  prawdy o  sobie. 
Można również pomyśleć, że przez 
to czas zdrowienia i  oczyszcze-
nia wydłużył się. Ale jednak Bóg 
wie, co robi, Duch Święty czuwa 
– zawsze wraca do tematu w odpo-
wiednim momencie i wciąga przez 
oczyszczenie na  kolejne spirale 
rozwoju. To doświadczenie du-
chowe uświadomiło mi, że jest we 
mnie poczucie wolności, że moja 
wolność zależy od moich codzien-
nych wolnych wyborów, jakich do-
konuję. I nie jest ona iluzją, gdyż 
coraz częściej tego doświadczam. 

Oswoiłam się z faktem, że wy-
bory łączą się z poczuciem straty, 
co nie jest najtrudniejsze do przej-
ścia. Najtrudniejsze jest panowa-
nie nad dokonywaniem wyborów – 
kiedy wybrać działanie rozważne 
i odważne, nie pod wpływem lęku 
lub złości. Przekonałam się, że je-
dynie wiara pomaga podnieść się 
po błędnym wyborze, który burzy 
wewnętrzną pogodę ducha. 

Jestem wdzięczna Bogu za  to, 
że zakorzenił we mnie dogłębne 
przekonanie , że w  domu Ojca, 
gdzie przejdę po śmierci, jest 
bezpiecznie, przytulnie, że nie 
ma w  nim lęku.  Moje odejście 
od Kościoła w okresie buntu i we-
wnętrznego zniewolenia tego 
nie zniszczyło. Poradziłam sobie 
z lękiem przed śmiercią. Dziś idę 
przez życie z ufnością i nadzieją. 
Uzyskałam umiejętność dokony-
wania wolnego wyboru i życia bez 
iluzji. I potrafię również troszczyć 
się o innych, nie tracąc siebie. 

AM

PRZEKONAŁAM SIĘ, ŻE JEDYNIE WIARA POMAGA 
PODNIEŚĆ SIĘ PO BŁĘDNYM WYBORZE, KTÓRY 

BURZY WEWNĘTRZNĄ POGODĘ DUCHA. 
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Niepodległość, wolność ideały mojej młodości. Wczesne lata 80-te. 
Czasy stanu wojennego, „Solidarności”,okres manifestacji potrzeby nie-
podległości i wolności. Nie tylko narodu, również w moim obszarze oso-
bistym. Bunt przeciwko systemom, schematyzacji życia, powtarzalności. 
Bunt przeciwko wypełnianiu ról narzuconych przez rodzinę, społeczeń-
stwo, Kościół. Ogromna potrzeba niepodległości – wręcz niczym nie ogra-
niczonej. Co prawda teraz widzę, że działania realizujące, wyrażające tę 
potrzebę były często działaniami „pod prąd”; były bardziej manifestacją 
niż świadomym wyborem. Działałam, żeby sprawdzić, doświadczyć, jak 
daleko moja niepodległość sięga. Wolność była dla mnie przekraczaniem 
norm, wprost uznaniem: wszystko mogę, nie ma ograniczeń. 

Szybko doświadczyłam ograniczenia tak rozumianej wolności. I nie za-
działały tu żadne czynniki zewnętrzne. Po prostu poczułam przymus zało-
żenia rodziny, a tak naprawdę znów chciałam niepodległości. Uważałam, że 
„wyjście” z domu rodzinnego, związanie się z mężczyzną i w konsekwencji 
założenie rodziny da mi niepodległość, niezależność, samodecydowanie.

Urodził się syn. Byłam w całej sieci zależności, podległości. Mimo że 
małżeństwo, założenie rodziny to moja decyzja, zupełnie nie byłam gotowa 
na konsekwencje. Dziś bym powiedziała nie podjęłam tej decyzji w wolno-
ści, nie było tam „chcę”, było „muszę”. Na dodatek wewnętrzne „muszę”. 
Schematy, role, przeciwko którym tak się buntowałam, stały się moim ży-
ciem. Działałam w nich w poczuciu ogromnego uwikłania, presji i braku 
możliwości zmiany. Nie widziałam innej możliwości. Trwałam. Wolności nie 
było. Może poza cudem bycia mamą. W tym obszarze mojego życia rzeczy-
wiście dużo działań było wynikiem „chcę”, nie „muszę”, wynikiem mojego 
wolnego wyboru. Tu nie czułam się zniewolona, uwikłana. Nigdy nie mia-
łam potrzeby rozdzielenia się z moim dzieckiem, aby poczuć się wolna. 

Moja wolność idzie w parze z odpowiedzialnością

MOJA WOLNOŚĆ IDZIE W PARZE 
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. NIE JEST SZALONYM 

PRZEKRACZANIEM GRANIC, BADANIEM 
MOICH MOŻLIWOŚCI. MOJA NIEPODLEGŁOŚĆ 

TO MOŻLIWOŚĆ SZUKANIA. MAM PRAWO 
BŁĄDZIĆ, MYLIĆ SIĘ. W MOJEJ WOLNOŚCI 
POWIERZYŁAM SWOJE ŻYCIE JEZUSOWI.

Mój ból wewnętrzny był tak duży, że nie dawałam rady go igno-
rować. Widzę taką sytuację: siedzę na fotelu u terapeuty w poczuciu 
zupełnego skołowania i bezradności. Mówię: „nie mam już siły” – widzę 
szeroki uśmiech terapeuty i pytanie: „A na co już nie masz siły?”. Za-
stanawiałam się wtedy, jak można się śmiać w takiej sytuacji…Ogłosi-
łam bezsilność. Konsekwencje tego wyboru ponoszę do dziś. 

Jaka droga rozpoczęła się wtedy, na fotelu terapeuty?  Droga 12. Kro-
ków do siebie i Boga. Zaczęłam szukać w sobie, zobaczyłam, że moje 
ograniczenia, zniewolenia tkwią we mnie. Ja ulegam wewnętrznym przy-
musom, lękom. Szczególnie lęki były dla mnie ogromnym zniewoleniem. 
Działałam lub raczej nie działałam pod ich wpływem. Bałam się wszyst-
kiego, mówiłam, że jestem zbudowana z lęku. Ocena innych, odrzucenie, 
samotność, choroba, strata kogoś bliskiego. Takie myśli mnie paraliżo-
wały, odbierały możliwość ruchu, podejmowania wyborów. Podporząd-
kowałam się lękom. Nie miałam oparcia – ja byłam dla siebie wszystkim, 
nie ufałam nikomu. Nauczyłam się polegać tylko na sobie. Było to prze-
rażająco obciążające. Nie mogłam tego ciężaru udźwignąć, nie dawa-
łam rady. Tym bardziej, że czułam się odpowiedzialna za moich bliskich, 
za ich wybory, za ich życie. Ciężar był ogromny. 

Po kilku Krokach na Drodze doświadczyłam oparcia, znalazłam kogoś, 
na kim mogłam polegać – doświadczyłam mocy Siły Wyższej. Poczułam, jak 
niewiele zależy ode mnie i jednocześnie, jak dużą wolność otrzymałam. Zo-
baczyłam moich bliskich, których sobie podporządkowałam, dałam również 
zawłaszczyć siebie. Powoli uczyłam się stawiać granice i szanować granice 
innych. Dawałam wolność, niepodległość moim bliskim, ale też troszczyłam 
się o własną. Zobaczyłam różnicę między obowiązkiem a powinnością. Po-
winnością rozumianą, jako impuls z mojego serca do czynienia dobra dru-
giemu człowiekowi. Działanie dla dobra drugiego człowieka – codzienne, 
proste, czasem żmudne. Ale zawsze z miłością i w wolności.

Wybieram – najpiękniejsze dla mnie słowo, określające wolność. Mam 
prawo wybierać, zgodnie z moim sumieniem, z moimi wartościami. Mam 
prawo wybierać, jestem niepodległa. Wybieram w zgodzie ze sobą, je-
stem wolna. Mogę w wolności wybrać zależność – tworzenie więzi, nie 
więzów. Odkrywam pełnię bycia z drugim człowiekiem w wolności, nie 
z przymusu.  Mogę też być zależna od innych i przyjąć w wolności to, co 
mają mi do ofiarowania – nie żądać, bo to mnie zniewala. 

Zrozumiałam, poczułam i doświadczyłam od tamtego momentu wie-
le przyjemnych i nieprzyjemnych emocji, zdarzeń, faktów. Dziś czuję 
się wolna w swoich wyborach. Moja wolność nie jest wolnością z mojej 
młodości. Teraz idzie w parze z odpowiedzialnością. Nie jest szalonym 
przekraczaniem granic, badaniem moich możliwości, wytrzymałości. 
Moja niepodległość to wierność sobie. To wybór moich wartości, to 
możliwość szukania, doświadczania. Mam prawo błądzić, mylić się. 
Wybieram ludzi, sytuacje, które są dla mnie dobre. Wybieram czynie-
nie dobra z miłością.

W mojej wolności wybrałam, oddałam się do dyspozycji, z pełnym 
zaufaniem. Oddałam, powierzyłam swoje życie i  samą siebie Jezuso-
wi. Nie zawiodłam się. Nabieram zaufania, jednocześnie nie czując się 
zniewolona. Bóg jest, czeka na mnie. Zawsze. Dostałam wolną wolę, 
niepodległość. Mogę wybrać. Przyjść na spotkanie, poprosić, podzięko-
wać. Mogę też uciec w lęk. Tam już byłam. Wybieram...

Ania

Po wielu latach mój wewnętrzny buntownik powrócił. Odkryłam, że 
jeśli czegoś chcę, to działanie idące za tym „chcę”, przynosi mi poczu-
cie spełnienia i wolności. Tak skończyłam studia, rozwinęłam własną 
firmę, wybudowałam dom (bardzo cenne doświadczenia w moim życiu). 

Nie wszystko jednak było takie proste. Czułam samotność. Nie do-
świadczałam więzi z innymi ludźmi. Tak bardzo chciałam, ale to nie wy-
starczało. Moja rodzina była sumą zależności, obowiązków, przymusów, 
lęków. Moje znajomości opierały się na kalkulacji i budowaniu swojego 
dobrego odbioru. Bardzo bałam się oceny, więc wypełniałam powierzo-
ne role z sumiennością, aby uzyskać akceptację otoczenia. Czułam się  
zniewolona.  Oczywiście, wtedy tego tak nie nazywałam. Szukałam przy-
czyny mojego zniewolenia na zewnątrz, w ludziach, sytuacjach, czasem 
w moich wyborach. Walczyłam ze sobą, z losem. Walczyłam z wewnętrz-
nymi przymusami. Nie umiałam nic zmienić. Nic nie rozumiałam.
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Wybieram to, co 
mnie nie zniewala
Tęsknota za  poczuciem wolności i  pełnego życia w  szacunku 

i  miłości do  samej siebie towarzyszyła mi od  wczesnych lat dzie-
ciństwa. Wolność kojarzyła mi się z  lekkością, uczciwością, niety-
kalnością, niezależnością, mądrością i  radością. Wydawała mi się 
dalekosiężna, w wielkim świecie i tylko dla wybranych, nieskażona 
żadną krzywdą i przykrymi doświadczeniami.

Nie wiedziałam, czy to jest możliwe do osiągnięcia dla kogoś takiego 
jak ja. Mała dziewczynka z małej miejscowości, z pijanego domu i  śro-
dowiska. Jako nieśmiałe dziecko, z niskim poczuciem własnej wartości, 
mogłam jedynie marzyć o wolności, a moje życie skazane było na porażkę. 
Nie wiedziałam, że wolność to wybór, którego będę mogła kiedyś dokonać.

Przez uczestniczenie kompulsywnym życiu, kompulsywnie reago-
wałam. Zarówno w  sposób agresywny, jak i  przez ucieczkę. Często 
wyładowywałam swoje emocje na  młodszym bracie albo tłumiłam je 
w sobie. Zamykałam się w bańce mydlanej i stawałam się niewidoczna. 
Uciekałam w świat marzeń i  fantazji, często w poczuciu winy, pełna 
lęków i obaw. Miałam jednak kawałek swojej wolnej przestrzeni.

Uciekając od rzeczywistości, marzyłam o podróżowaniu, zdobywaniu 
czegoś „nowego”, byle jak najdalej od domu. Gzie nie było awantur, bólu, 
poczucia krzywdy i odrzucenia oraz pretensji do Boga, że posłał mnie 
na  ten świat, że stworzył mnie bachorem, który jest tylko problemem 
dla niego. Przez wieczne porównywanie mnie do innych, nie czułam się 
akceptowana przez rodzinę – ani tę bliższą, ani dalszą. Towarzyszyło mi 
głównie uczucie krzywdy i odrzucenia. Dodawałam sobie animuszu po-
przez robienie czegoś nielegalnego, wbrew regułom, przez przechytrza-
nie rodziców, co dawało fałszywe poczucie wolności. Dzisiaj wiem, że to 
była ucieczka i odreagowywanie złych doświadczeń. Ze słabymi dla mnie 
skutkami. Miałam kilka kaskaderskich wypadków; ostatni, spowodował, 
że dzisiaj nie mogę się wspinać, jeździć motocyklem ani konno.

Dążyłam do  tego, by moje dorosłe życie było inspirujące i  nietu-
zinkowe, zarówno dla mnie samej, jak również dla innych. Pogrążona 
w bólu, cierpieniu i rozczarowaniu, czułam się uwięziona we własnych 
ograniczeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Przyszedł czas refleksji, a  bo-
lesne doświadczenia przewarto-
ściowały moje podejście do życia 
i dały możliwość poznania jego in-
nych barw. Od podróży po świecie 
dotarłam do  podróży w  głąb sie-
bie. Proces poznawania na nowo 
siebie, zaakceptowania i  poko-
chania siebie – był i  jest nadal 
wart każdego mojego wysiłku.

Dziś moja wolność to poczucie 
bycia samodzielnym i niezależnym 
nie tylko pod  względem emocjo-
nalnym, ale również materialnym. 
To możliwość podejmowania swo-
bodnie, bez przymusu decyzji, nie 
uleganie presjom i  szantażom. 
Dzisiaj cieszę się, że jestem wolna 
od opinii innych ludzi, od bliższego 
i  dalszego otoczenia, od  rodzin-
nych nawyków. Najtrudniej było mi 
uwolnić się wewnętrzne od  rodzi-
ców. Zewnętrznie nie miałam z tym 
większego problemu, bo zawsze 
miałam dużo innych zajęć w  za-
mian. Zdecydowanie trudniejsze 
było emocjonalne „wewnętrzne” 
uniezależnienie się.  Ale tu z  „po-
mocą” ruszyły trudne doświadcze-
nia w  relacjach rodzinnych. Two-
rzyliśmy obraz szczęśliwej rodziny. 
Wspólnie spędzany czas; były roz-
mowy, gry i  zabawy, celebrowanie 
choćby najmniejszej okazji do świę-
towania. Uwielbiałam to, bo było 
wyjątkowe i  takie „nasze”. Jednak 
nieporozumienie z jednym z człon-
ków rodziny, którego do dzisiaj nie 
rozumiem, spowodowało ogromny 
przełom w  moim życiu. I  pomimo 
poczucia niesprawiedliwości i bólu 
z  płynącego doświadczenia, mo-
głam zobaczyć swoją rodzinę z in-
nej perspektywy oraz swoją rolę 
w niej. Gdy usłyszałam od terapeu-
ty, że jestem na skraju depresji le-

koopornej, poważnie się wystraszy-
łam. Zakasałam rękawy i zaczęłam 
nad sobą pracować – w  prawdzie 
i bez iluzji. Strasznie ciężka robo-
ta, mnóstwo łez, wyczerpanie emo-
cjonalne jak po zejściu z ringu, ale 
warto było, bo przyniosło piękny 
owoc w  postaci wolności –  mojej 
osobistej wolności, którą dopiero 
teraz rozumiem.

Dzisiaj wiem, że nie muszę za-
biegać o względy i swoje miejsce 
w  rodzinie, że nie muszę żebrać 
o  akceptację i  uznanie. Jakie to 
piękne i uwalniające.

Przekonałam się, że wolność 
to wybór. I wybrałam wolne życie 
w prawdzie i w zgodzi ze swoimi 
wartościami. Dzisiaj wiele rzeczy 
już mnie nie krępuje, nie zniewa-
la, ale cały czas mam coś do prze-
pracowania. I to mnie pozytywnie 
nakręca i  zachęca do  dalszego 
rozwoju. Praca nad sobą jest coraz 
bardziej pociągająca i  uwalnia-
jąca. Jest fascynującą przygodą. 

Sprawia mi wiele frajdy i popycha do działania. A przede wszystkim daje 
mi poczucie, że wolność to odwaga do życia w zgodzie z samą sobą.

Będąc dzisiaj w tym miejscu, nie jestem już targana swoimi emocja-
mi ani oczekiwaniami innych. Mam poczucie oparcia w sobie i słucham 
swojej intuicji. Kiedyś uciekałam od siebie i nie wiedziałam, co jest do-
bre, a co złe dla mnie. Dzisiaj łatwiej mi akceptować swoje wady i słabo-
ści. Chętnie się zagłębiam w swoje wnętrze i podejmuję pracę nad tym, 
co jest jeszcze do przepracowania czy nad tym, co uważam za ważne 
dla mnie. Dzięki temu łatwiej panować mi nad swoimi uczuciami, my-
ślami, emocjami i pragnieniami. Dzisiaj wiem, że sama tworzę swoje 
szczęście. Jestem doświadczonym nawigatorem i nadaję kurs swemu 
życiu. Bez poczucia winy i żalu mogę cieszyć się swoją wolnością. Moje 
życie jest w moich rękach, nie muszę nikomu nic udowadniać.

Moja wolność to możliwość podejmowania samodzielnych wybo-
rów  każdego dnia. To styl życia, który cechuje niezależność decyzyjna 
w sprawach dla mnie najistotniejszych, szacunek do samej siebie i oso-
bista odpowiedzialność za życie – w prawdzie.

Staram się dbać o swój spokój wewnętrzny. Świadomie wybieram 
to, co mnie nie zniewala, co jest pozytywne. I z modlitwą o pogodę 
ducha zmieniam to, co mogę zmienić, godzę się z tym, czego zmie-
nić nie mogę. W wieczornej modlitwie dziękuję Bogu za możliwość 
przeżycia kolejnego dnia, pomimo trudnych doświadczeń i różnych 
przeciwności. Również powierzam Mu tych, którzy walczyli za wol-
ność mojej ojczyzny, dziękuję Mu za mój kraj, za mój język ojczysty, 
za moją wolność i niepodległość.

M.

MOJA WOLNOŚĆ TO MOŻLIWOŚĆ 
PODEJMOWANIA SAMODZIELNYCH 

WYBORÓW KAŻDEGO DNIA. TO STYL 
ŻYCIA, KTÓRY CECHUJE NIEZALEŻNOŚĆ 

DECYZYJNA W SPRAWACH DLA MNIE 
NAJISTOTNIEJSZYCH, SZACUNEK DO SAMEJ 

SIEBIE I OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ŻYCIE – W PRAWDZIE.
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Jan Paweł II
o niepodległości
i ludziach 
sumienia

Br. Andrzej Derdziuk OFMCap

Jan Paweł II był bardzo zwią-
zany ze swoją Ojczyzną i  niejed-
nokrotnie wypowiadał się na  te-
mat niepodległości i  patriotyzmu. 
Papież wspominał dzieje Polski 
i  wskazywał na  przyczyny utraty 
niepodległości w  minionych wie-
kach oraz apelował o troskę o nie-
podległość, która jest nieustannym 
zadaniem do pielęgnowania i strze-
żenia. Papież podkreślał, że istot-
nym wymiarem wolności zewnętrz-
nej jest wolność wewnętrzna czło-
wieka, który nie da się zniewolić 
obcym potęgom, jeśli w sercu czuje 
się wolnym dzieckiem Bożym – we-
zwanym do realizowania swego po-
wołania do ofiarnej miłości.

Niepodległość narodu
Jan Paweł II przypomniał 

okresy świetności polskich dzie-
jów i wskazywał przyczyny upad-
ku I  Rzeczpospolitej. Szczegól-
nym okresem świetności Polski 
był wiek XVI, nazwany przez Pa-
pieża Polaka „złotym wiekiem”. 
Do utraty niepodległości w XVIII 
wieku przyczyniły się winy naro-
du, który nie ustrzegł dziedzic-
twa minionych pokoleń. W książ-
ce Pamięć i  tożsamość Ojciec 
Święty napisał: „Wiek XVII, 
zwłaszcza jego druga część, od-
słania pewne znamiona kryzysu 
zarówno w polityce – wewnętrz-
nej i  międzynarodowej – jak też 
w życiu religijnym. Z tego punk-
tu widzenia obrona Jasnej Góry 
w 1655 roku ma nie tylko charak-
ter pewnego cudu historycznego, 
ale także może być interpretowa-
na jako ostrzeżenie na przyszłość 
w sensie wezwania do baczności 
wobec zagrożenia”, polegającego 
na  zbytnim wtrącaniu się władz 
państwowych w sferę religii. Po-
lacy wezwani do  pielęgnowania 
zasady wolności sumienia, nie 
ustrzegli tego dziedzictwa i  dali 
sobie odebrać wolność zewnętrz-
ną przez popadanie w odrętwie-
nie, spowodowane moralnym 
upadkiem czasów saskich.

Dziedzictwo Jagiellonów, Stefa-
na Batorego i Jana III Sobieskiego, 
którzy integrowali naród i prowa-

dzili go do  zwycięstw chroniących całą Europę przed nawałą turecką 
i  rosyjskim samodzierżawiem, zostało zaprzepaszczone przez brak so-
lidarności między stanem szlacheckim, mieszczaństwem i  uciemiężo-
nym ludem polskich wsi. Korupcja i sprzedajność arystokracji wynikała 
z utraty szacunku dla praw Bożych. Jan Paweł II przypominał, że Polska 
jednak w okresie oświecenia ustrzegła się ulegania modnym hasłom od-
rzucania Boga i zachowała to, co najcenniejsze – w postaci przywiązania 
do Kościoła i żywej pobożności ludowej mającej charakter Maryjny.

Zrywy niepodległościowe w wieku XVIII, gdy Polska coraz bardziej 
była poddawana wpływom obcych mocarstw, wyrażały się w  posta-
ci „Komisji Edukacji Narodowej, pierwszych prób oporu zbrojnego, 
a przede wszystkim wielkiego dzieła Sejmu Czteroletniego”. Wiek XIX 
był naznaczony zarówno romantycznymi wizjami Polski, prezentowanej 
przez poetów jako cierpiący Mesjasz narodów, jak i pozytywistycznym 
trudem pracy u podstaw polegającej na odnowie moralnej i rozwijaniu 
rodzimej przedsiębiorczości, opartej na  solidnych cnotach obywatel-
skich: pracowitości, uczciwości i sprawiedliwości.

Ojciec Święty wskazywał, że takie postawy umożliwiły odrodzenie 
państwowości i sprawiły, że „po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 
Polska mogła znowu aktywnie uczestniczyć w współtworzeniu Europy. 
Dzięki niektórym politykom, a także wybitnym ekonomistom było możli-
we osiągniecie w krótkim czasie wielkich rezultatów. Wprawdzie na Za-
chodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, patrzono na Polskę z powątpie-
waniem, jednak naród z roku na rok stawał się coraz bardziej godnym 
partnerem w powojennej Europie” (Pamięć i tożsamość, s. 145).

11 listopada 1998 roku, w  osiemdziesiątą rocznicę odzyskania 
niepodległości, Jan Paweł II powiedział: „Wielu synów Polski poświę-
cało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni spośród 
nich ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło 
za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie 
w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych. Wszystkie 
te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary 
w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara 
była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trze-
ba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbu-
dowywać kraj i bronić jego granic. Niestety, II wojna przerwała dobre 
dzieło, pozostał jednak posiew wolności, który z  Bożej Opatrzności 
owocuje w  naszych czasach. Szczególnie w  tym dniu proszę Boga 
o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich rodaków, aby w jedno-
ści i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności”.

Piętnaście lat wcześniej na  Jasnej Górze św. Jan Paweł II wołał 
do młodzieży: „Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy 

Amerykanom, że ich imię nie jest 
związane z takim kosztem historii, 
że o  wiele łatwiej są wolni, pod-
czas gdy nasza polska wolność 
tak dużo kosztuje. Nie będę, moi 
drodzy, przeprowadzał analizy po-
równawczej. Powiem tylko, że to, 
co kosztuje, właśnie stanowi war-
tość. Nie można zaś być prawdzi-
wie wolnym bez rzetelnego i głę-
bokiego stosunku do  wartości. 
Nie pragnijmy takiej Polski, która 
by nas nic nie kosztowała. Nato-
miast czuwajmy przy wszystkim, 
co stanowi autentyczne dziedzic-
two pokoleń, starając się wzboga-
cić to dziedzictwo. Naród zaś jest 
przede wszystkim bogaty ludźmi. 
Bogaty człowiekiem”.

W  książce Pamięć i  tożsa-
mość Jan Paweł II pisze: „Może-
my zwyciężyć zło dobrem i stanie 
się tak jednakże pod warunkiem, 
że nie zatrzymamy się na  po-
wierzchni, nie ulegniemy propa-
gandzie tego oświecenia, któremu 
w jakiejś mierze oparli się Polacy 
w  XVIII wieku, aby dzięki temu 
w  wieku XIX zdobyć się na  taki 
wysiłek, który potem po I i II woj-
nie światowej, doprowadził do od-
zyskania niepodległości. Hart 
ducha społeczeństwa ujawnił się 
później w  walce z  komunizmem, 
któremu Polska opierała się aż 
do zwycięstwa w roku 1989. Cho-
dzi o  to, ażebyśmy tego zwycię-
stwa nie zmarnowali” (s. 56).

Wyliczając zagrożenia dla 
niepodległości, Ojciec Święty, 
wskazywał na niebezpieczeństwo 
przyćmienia własnej tożsamości 
przez bezkrytyczne „uleganie 
wpływom negatywnych wzorców 
kulturowych rozpowszechnionych 
na  Zachodzie”. Dlatego wzywał 
do  strzeżenia wolności rozumia-
nej jako wewnętrzną postawę 
otwarcia na prawdę, dobro i pięk-
no. Dbając o wolność, jako jeden 
z  najważniejszych przymiotów 
człowieka, Papież Polak zwracał 
uwagę, że ma ona dwa wymia-
ry. Jednym z  wyrazów wolności 
jest wolność wewnętrzna, która 
jest warunkiem samoposiada-
nia i  samostanowienia. To dzięki 
wolności wewnętrznej człowiek, 

 „NIE MOŻNA BYĆ PRAWDZIWIE 
WOLNYM BEZ RZETELNEGO I GŁĘBOKIEGO 
STOSUNKU DO WARTOŚCI. NIE PRAGNIJMY 

TAKIEJ POLSKI, KTÓRA BY NAS NIC NIE 
KOSZTOWAŁA. NATOMIAST CZUWAJMY PRZY 

WSZYSTKIM, CO STANOWI AUTENTYCZNE 
DZIEDZICTWO POKOLEŃ, STARAJĄC SIĘ 

WZBOGACIĆ TO DZIEDZICTWO”.
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nie ulegając zniewoleniom po-
wodowanym przez grzech, może 
przeciwstawić się wszelkim for-
mom nacisku z zewnątrz i potrafi 
zachować niezależność w obliczu 
różnych wyzwań i zagrożeń.

Jednocześnie bardzo istotna jest 
wolność zewnętrzna, która wyraża 
się w postaci niepodległości naro-
du żyjącego w  warunkach pokoju 
z  innymi państwami. Tak pojęta 
niepodległość umożliwia rozwój 
własnej kultury oraz zapewnia 
obywatelom warunki realizowania 
swego powołania do  pomnażania 
dobra i  służenia innym w  duchu 
ofiarnej miłości. Oba te wymiary 
wolności się wzajemnie przenikają 
i  uzupełniają. Wolność wewnętrz-
na obywateli jest warunkiem nie-
podległości narodu, a wolność ze-
wnętrzna wspólnoty zapewnia wa-
runki do tworzenia relacji opartych 
na sprawiedliwości i prawdzie.

Wołanie o ludzi sumienia
Podstawowym wymiarem nie-

zależności człowieka jest jego 
wolność oparta na życiu w praw-
dzie i  miłości. Człowiek jest bo-
wiem powołany do  kierowania 
się prawdą Bożą, odczytywaną 
w  sumieniu, która jest sanktu-
arium spotkania z Bogiem wska-
zującym człowiekowi dobro i zło 
oraz oceniającym jego zamiary 
i czyny. Jan Paweł II wołał w Sko-
czowie o  ludzi sumienia: „Nasza 
Ojczyzna stoi dzisiaj przed wie-
loma trudnymi problemami spo-
łecznymi, gospodarczymi, także 
politycznymi. Trzeba je rozwią-
zywać mądrze i  wytrwale. Jed-
nak najbardziej podstawowym 
problemem pozostaje sprawa 
ładu moralnego. Ten ład jest fun-
damentem życia każdego czło-

wieka i  każdego społeczeństwa. 
Dlatego Polska woła dzisiaj nade 
wszystko o  ludzi sumienia! Być 
człowiekiem sumienia, to znaczy 
przede wszystkim w  każdej sy-
tuacji swojego sumienia słuchać 
i  jego głosu w  sobie nie zagłu-
szać, choć jest on nieraz trudny 
i wymagający; to znaczy angażo-
wać się w  dobro i  pomnażać je 
w  sobie i  wokół siebie, a  także 
nie godzić się nigdy na zło”.

W  encyklice Veritatis splen-
dor Jan Paweł II napisał, że „osąd 
sumienia jest osądem prak-
tycznym, to znaczy sądem, któ-
ry wskazuje człowiekowi, co po-
winien czynić lub czego unikać, 
albo że ocenia czyn już przezeń 
dokonany. Jest osądem konkret-
nej sytuacji opartym na racjonal-
nym przeświadczeniu, że należy 
miłować i czynić dobro, a unikać 
zła. Sumienie jest zastosowaniem 
prawa do  konkretnego przypad-
ku, dzięki czemu prawo staje się 
dla człowieka wewnętrzną regułą, 
wezwaniem do  czynienia dobra 
w konkretnej sytuacji” (VS 60).

Jan Paweł II powtarzał, że „wol-
ności nie można tylko posiadać, ale 
trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. 
Może ona być użyta dobrze lub źle 
na służbę dobra prawdziwego lub 
pozornego”. Przypominał też, że 
nie jest ona dana raz na  zawsze 
i  winna być strzeżona przed jej 
utratą. Mówił o tym na Jasnej Gó-
rze w 1987 roku: „Jest inna forma 
zagrożenia wolności, wolności du-
cha Bożego, która płynie z  cywi-
lizacji całkowicie zeświecczonej, 
z cywilizacji, z  ideologii głoszącej 
życie ludzkie bez Boga, propagu-
jącej taki sposób bycia człowieka 
na  tej ziemi, człowieka i  społe-
czeństwa, jakby Bóg nie istniał. 

 „WOLNOŚCI NIE MOŻNA TYLKO 
POSIADAĆ, ALE TRZEBA JĄ STALE 

ZDOBYWAĆ, TWORZYĆ. NIE JEST ONA 
DANA RAZ NA ZAWSZE I WINNA BYĆ 

STRZEŻONA PRZED UTRATĄ”.

I to znajduje swój wyraz w naduży-
ciu wolności, w  różnych przekro-
czeniach prawa Bożego, zwłaszcza 
gdy chodzi o poszanowanie życia”.

Do  tego zagrożenia nawiązał 
Papież podczas przemówienia wy-
głoszonego na  lotnisku w  Masło-
wie koło Kielc w 1991 roku, kiedy 
przestrzegał przed przyjmowaniem 
prawa dopuszczającego zabijanie 
dzieci poczętych. Wołał wówczas: 
„Nie można tutaj mówić o wolności 
człowieka, bo to jest wolność, która 
zniewala. Tak, trzeba wychowania 
do dojrzałej wolności. Tylko na  ta-
kiej może się opierać społeczeń-
stwo, naród, wszystkie dziedziny 
jego życia, ale nie można stwarzać 
fikcji wolności, która rzekomo czło-
wieka wyzwala, a właściwie go znie-
wala i znieprawia”. Zatruty duch na-

rodu, wyrażający się w  przyzwala-
niu na zło w postaci niewłaściwych 
postaw moralnych i  złego prawa 
dopuszczającego zabijanie nienaro-
dzonych dzieci w łonach matek, jest 
według Papieża największym zagro-
żeniem dla suwerenności narodu. 
Kto bowiem utracił zdolność do oka-
zywania szacunku dla życia, które 
przynależy do podstawowych praw 
człowieka, ten naraża się na utratę 
wrażliwość na dobro i zło.

Wielkim wyzwaniem dla zacho-
wania niepodległości jest miłość 
Ojczyzny, która wyraża się umiło-
waniu każdego człowieka zamiesz-
kującego ojczystą ziemię. Ojciec 
Święty mówił w  Krakowie: „Bar-
dzo wielkim niebezpieczeństwem, 
o którym słyszę – nie wiem, czy tak 
jest – jest to, że ludzie się jak gdyby 

mniej miłują w Polsce, że coraz bardziej dochodzą do głosu egoizmy, prze-
ciwieństwa. Ludzie się nie znoszą, ludzie się zwalczają. To jest zły posiew”.

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał swoją bliskości wobec Polski. 
Wyraził to w Skoczowie: „Chciałbym jednak, abyście pamiętali, iż my-
ślą i sercem jestem przy was i sprawy mojej Ojczyzny niezmiennie trak-
tuję jako swoje własne”. W Kielcach powiedział: „Może dlatego mówię 
tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! I zrozumcie, wy 
wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, 
że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć!”.

Wskazania Jana Pawła II dotyczące niepodległości są wciąż aktualne. 
Jego analizy historii Polski wskazują na dogłębne rozumienie jej dziejów. 
Są one punktem wyjścia do propozycji postaw, które chronią, wzmacniają 
i rozwijają niepodległość. Dokonuje się to bowiem przez troskę o wolność 
wewnętrzną – opartą na kierowaniu się dobrze uformowanym sumieniem.

Br. Andrzej Derdziuk OFMCap
profesor nauk teologicznych, pracownik Wydziału
Teologii KUL, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
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Br. Łukasz Woźniak OFMCap

Zespół KULT śpiewał w  1989 
roku: „Wolność. Po co wam wol-
ność?   Macie przecież telewizję. 
Macie przecież tyle pieniędzy i bę-
dziecie ich mieć coraz więcej. 
Macie przecież do  pracy autobu-
sy  i  bezpłatny przydział spirytusu. 
Macie komu oddawać cześć. Dosta-
liście też mundial 86. Macie prze-
cież filmy fantastyczne. Czasem 
zezwolenie demonstracji ulicznych. 
Z każdej wystawy dobrobyt tryska. 
Macie przecież chleb i igrzyska”.

Dlaczego wolność jest tak „nie-
bezpieczna”, że robi się tak wiele, by 
uśpić jej pragnienie w człowieku? Bo 
pozwala żyć pełniej! Bo uświadamia 
człowiekowi, że jest w  nim tęsknota 
za czymś więcej niż tylko za tym, co 
w piosence ukazane jest jako „chleb 
i  igrzyska”. Kiedy Pan Jezus mówił, 
że jest Prawdą, czyli czymś, co nie 
oszukuje, co nie ogranicza i że przy-
jęcie Go jako Prawdy jest wyzwala-
jące, wielu poczuło się obrażonych: 
„Nigdy nie byliśmy poddani w niczyją 
niewolę. Jakże możesz mówić: Wolni 
będziecie?” (J 8,32). Wielu nie dało 

NIEPODLEGŁOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, PO-
KÓJ – TE BOGATE W TREŚĆ TERMINY PRZYWOŁUJE-
MY Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ 
POLSKĘ POLITYCZNEJ NIEPODLEGŁOŚCI. ALE OZNA-
CZAJĄ ONE TAKŻE RZECZYWISTOŚĆ, KTÓRA NIE TYLE 
WYDARZYŁA SIĘ STO LAT TEMU, CO WYDARZA SIĘ 
W NASZYCH SERCACH KAŻDEGO DNIA. TO W NICH – 
BEZ WZGLĘDU NA SYTUACJĘ POLITYCZNO-SPOŁECZ-
NĄ – JESTEŚMY NAPRAWDĘ WOLNI ALBO NIE.

Nie można nie 
należeć do nikogo

sobie możliwości przeżycia głodu wol-
ności prawdziwej, nie zapragnęli jej 
i dlatego woleli dalej się okłamywać.

Nie jesteśmy daleko od  staro-
żytnych faryzeuszy, gdy wybieramy 
wspomnianą wyżej telewizję, auto-
busy i mundial; gdy wybieramy na-
miastki zamiast osadzonej głęboko 
w  nas wolności, która jest darem 
Boga i działaniem Jego Ducha w nas.

Droga do  coraz większej wolno-
ści i  duchowego pokoju łatwa nie 
jest. Zranienie nazwane skutkami 
grzechu pierworodnego sprawia, że 
człowiek wcale nie zmierza siłą roz-
pędu do  wewnętrznej dojrzałości. 
Taka droga związana jest ze zmaga-
niem, z  trudnymi wyborami. Dlate-
go św. Franciszek drogę nawróce-
nia nazywał „pokutą”, a  oznaczała 
ona dla niego prawdziwy przewrót, 
który prowadzi człowieka od  życia 
instynktowego, ześrodkowanego 
na własnym „ja”, do życia całkowicie 
poddanego i oddanego woli, panowa-
niu Boga. Pokuta to dla Franciszka 
metanoia w  znaczeniu biblijnym, 
a zwrot „czynienie pokuty” to – cha-

ryzmatyczne rozpoczęcie nowego ży-
cia, które jest darem Bożym, a także 
podstawową postawą, jaką święty za-
kłada u wszystkich chrześcijan. Cho-
dzi tu o zdecydowane zorientowanie 
egzystencji na  Boga, o  nawrócenie 
do  Boga w  duchu bezwarunkowe-
go posłuszeństwa, które prowadzi 
człowieka, poprzez nieustanne prze-
kraczanie siebie samego, do  bezpo-
średniej zależności od  Boga. Mimo 
że pojawia się tu zwrot „zależność 
od  Boga”, paradoksalnie człowiek 
na tej drodze staje się coraz bardziej 
wolny, coraz bardziej sobą. Upodab-
niając się do Chrystusa, przez przy-
jęcie Jego sposobu życia i myślenia, 
odnajduje wewnętrzny pokój i  wła-
sną tożsamość. 

Prawdziwą wolność człowieka 
rozpoznaje się po wewnętrznym 
pokoju, który z niego promieniuje. 

Św. Grzegorz z  Nyssy w  dziele 
„O  doskonałości chrześcijańskiej” 
prowadził rozważanie o  Chrystusie, 
który niesie światu pokój i zapraszał 
do zmagania o ten dar w swoim ser-
cu. Napisał: „Podobnie jak Chrystus 
zburzył mur oddzielający dwa narody, 
a złączywszy je w sobie samym, w jed-
nym człowieku uczynił pokój, tak i my 
uczyńmy pokój nie tylko z  tymi, któ-
rzy walczą z  nami od  zewnątrz, ale 
także z  tymi, którzy podnoszą bunt 
wewnątrz. Taka jest bowiem defini-
cja pokoju: zgodność tych, którzy byli 
poróżnieni. Kiedy zatem ustaje w nas 
wojna wewnętrzna, wtedy, mając po-
kój, sami stajemy się pokojem”. 

Św. Grzegorz zwraca uwagę 
na  to, że są dwie przestrzenie, 
na których toczy się walka o praw-
dziwy pokój, czyli o  prawdziwą 
wolność i  niezależność. Najłatwiej 
jest nam zobaczyć tę płaszczyznę 
zewnętrzną, naszych zewnętrznych 
nieprzyjaciół, którzy przychodzą, 
by nas jakoś zniewolić, coś nam 
odebrać, ograniczyć naszą wol-
ność, a  tym samym wprowadza-
ją niepokój, stan wojny, w  której 
musimy uczestniczyć. Informacje 
telewizyjne i  serwisy internetowe 
pełne są relacji o  różnego rodzaju 
konfliktach międzypaństwowych, 
międzynarodowych i międzyetnicz-
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nych. Słyszymy o  interwencjach 
zbrojnych, misjach stabilizacyj-
nych, a większość z nich przedsta-
wiana jest jako walka o pokój. Nie-
stety, wojny rzadko toczą się o po-
kój, z reguły mają o wiele bardziej 
przyziemne motywy. Każdy z  nas, 
nawet jeśli nie mieszka w  strefie 
konfliktu zbrojnego, toczy swoje 
własne zewnętrzne wojny. W pracy 
czy w domu przepychamy się z na-
szymi „osobistymi wrogami”, któ-
rych oskarżamy o  zabieranie nam 
naszej przestrzeni, wobec których 
czujemy się zagrożeni. Myślimy, 
że pokonanie ich albo wyelimino-
wanie z  naszego życia przyniesie 
nam więcej upragnionego pokoju 
i  więcej przestrzeni do  własnego 
rozwoju. „Uczynić pokój z tymi, co 
są na zewnątrz” – to jedna z misji, 
która ma charakteryzować nowe-
go człowieka, upodabniającego się 
w swojej mentalności do Pana Jezu-
sa. To ważna myśl – przestać innych 
traktować jak wrogów, przestać sa-
mego Boga traktować jak wroga, 
nie chcieć nikogo zmieniać na siłę, 
nie chcieć, by było po mojemu, ale 
przyjmować wszystko z  ufnością 
i uczyć się być bratem dla innych.

Jest jednak jeszcze druga prze-
strzeń naszej walki wewnątrz nas. 
Tam toczy się „wojna wewnętrzna”, 
„wewnętrzny bunt”, o którym mówi 
św. Grzegorz. Nikt z  nas nie może 
uciec od  tej wewnętrznej walki 
i nikt nie jest od niej wolny, choćby 
żył w najbardziej sprzyjających wa-
runkach zewnętrznych. To buntuje 
się w nas nasz „stary człowiek”. To 
jest wszystko, co w nas niedojrzałe 
–  myślenie tylko o sobie, zagarniają-
ce do siebie, sny o własnej potędze 
– ale jednocześnie to, co zalęknione, 
poranione, to widzenie w innych za-
grożenie, marzenie o tym, by nikogo 
w  życiu nie potrzebować, by robić 
to, co się chce. Biblia wskazuje, że 
„stary człowiek” to ktoś nie żyjący 
nowością Ewangelii, nie czujący się 
synem Boga, nie mający nowej, Je-
zusowej mentalności. On wciąż żyje 
„po staremu”, czyli w niewoli żywio-
łów świata, wciąż upatruje wartości 
w sile, pieniądzu, wiecznej młodości, 
w sprycie. Chce zwyciężać, przepy-
chać się i  udowadniać swoją war-

tość, gromadząc dobra materialne, 
tytuły, stanowiska i inne zewnętrzne 
„udowadniacze wartości”.

Ten nasz wewnętrzny wróg bun-
tuje się przeciwko temu, byśmy mogli 
przynależeć do Boga, żąda „niepodle-
głości”, która jednak nie jest w stanie 
przynieść człowiekowi prawdziwego 
wewnętrznego pokoju. Św. Grzegorz 
stwierdza: „Kiedy zatem ustaje w nas 
wojna wewnętrzna, wtedy, mając po-
kój, sami stajemy się pokojem”.

Pokój i  duchowa niepodle-
głość jest owocem poważnej pra-
cy nad sobą, uporządkowania 
wewnętrznych doznań; jest owo-
cem kształtowania w sobie „no-
wego człowieka”.

Tylko wolny człowiek jest 
w  stanie dawać wolność innym. 
Człowiek zniewolony nawet pod-
świadomie zniewala tych, z któ-
rymi żyje. Kopiuje ucisk, którego 
sam doznawał, przerzuca na  in-
nych swoje własne nieuporząd-
kowane emocje. 

Człowiek zniewolony, nie mo-
gąc uporządkować swego wnętrza, 
chce na siłę narzucać sobie i innym 
wiele zewnętrznych ograniczeń. 
Surowość, sztywność, kontrola, 
nieufność, przemocowość, przypi-
sywanie nadmiernej roli zasadom 
i regulaminom – to wszystko świad-
czy o braku wewnętrznej wolności, 
o ciągłym konflikcie i braku pokoju.

Aktorka Alicja Bachleda-Cu-
ruś w  jednym z  wywiadów powie-
działa: „Jeśli umiemy dać ukocha-
nej osobie wolność, ona będzie 
chciała do nas wracać” („Viva!” nr 
12, czerwiec 2007). Naprawdę wol-
ni potrafią dawać wolność innym, 
nawet jeśli są przez nich w  jakiś 
sposób ranieni. Ale też ci, którzy 
są naprawdę wolni przyciągają in-
nych do  siebie. Nikt nie czuje się 
w  ich obecności zagrożony czy 
wykorzystywany. Wielka duchowa 
wolność świętych ludzi fascynowa-
ła zawsze i przyciągała tych, którzy 
w  ich obecności mogli poczuć się 
wolnymi, nieocenianymi, po prostu 
przyjętymi. Nie ma świętości tam, 
gdzie nie obdarza się innych wolno-
ścią. Wszelkiego rodzaju wciąganie 

w  zależność – już w  starożytności 
chrześcijańskiej krytykowane było 
jako zaprzeczenie duchowego oj-
costwa i  macierzyństwa, jako nie-
umiejętność naśladowania Boga.

Dobrze jest mieszkać w  niepod-
ległym kraju, doświadczać czasu po-
koju, mieć dużo możliwości do wła-
snego rozwoju i  realizować swoje 
talenty i  swój potencjał. Ale nawet 
jeśli ktoś tego nie ma, wciąż może 
być wolny i  niepodległy, bazując 
na  swoim wewnętrznym bogactwie 
i pokoju. Warto także zauważyć, że 
w naszym życiu nie ma czegoś takie-
go jak „totalna niepodległość”.

Każdy człowiek jest w  jakiś 
sposób podległy. Tak jesteśmy 
stworzeni, że potrzebujemy sie-
bie nawzajem.

Rodzimy się niezdolni do samo-
dzielnego życia, od pierwszych dni 
na  świecie uczymy się być zależ-
nymi i  ta zależność – od  rodziców 
i  bliskich – jest dobra, życiodajna! 
Podlegamy tym, którzy nas wycho-
wują, wprowadzają w  społeczeń-
stwo, kształtują naszą tożsamość, 
bo nikt nie jest w stanie sam siebie 
stworzyć i  ukształtować. W  sercu 
człowieka jest bardzo podstawowa 
potrzeba, by do  kogoś należeć, by 
kogoś mieć, by doświadczać blisko-
ści. Bez wejścia w  sieć zależności 
nie rozwiniemy się, nie będziemy 
potrafili przekraczać siebie.

Pewna podległość, dobrze ro-
zumiana, jest ważnym doświad-
czeniem każdego z  nas. Można 
powiedzieć: „Nie można nie na-
leżeć do  nikogo” albo – cytując 
Mertona: „Nikt nie jest samotną 
wyspą”. Można jedynie być zależ-
nym dobrze albo źle. 

Pan Jezus powiedział do uczniów: 
„Nie możecie służyć Bogu i Mamo-
nie” (Mt 6).  „Albo Bóg, albo Mamo-
na” – wybór, od  czego uzależnimy 
nasze życie, należy do nas.

Mamona jest ukazana w  Ewan-
gelii niemal jak osoba, to wiele mó-
wiący szczegół. Sam termin „mamo-
na” oznacza przepych wypływający 
z  posiadanego majątku, bogactwa Fo
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Br. Michał Deja OFMCap
i pieniędzy. To coś, w czym człowiek 
może się zakochać jak w  drugiej 
osobie. Coś, co według niego dodaje 
mu wartości, bez czego nie czuje się 
w pełni osobą. Według Pana Jezusa, 
kompromis między Bogiem i Mamo-
ną jest niemożliwy. Bogactwo, pie-
niądze mają w sobie jakąś siłę, któ-
ra zniewala człowieka, z  łatwością 
przejmują władzę nad człowiekiem. 
Stają się jego idolem, a  wówczas 
dla Boga nie ma już miejsca w jego 
życiu. Jawią mu się jako wartość sa-
moistna, nadająca sens ludzkiemu 
życiu, a nawet gwarantująca możli-
wość kupienia sobie „życia wieczne-
go” rozumianego jako szczęście, ra-
dość, odczuwana już tutaj, na ziemi.

Tak właśnie było w  przypad-
ku bogatego młodzieńca, którego 
rozmowa z  Jezusem jest przedsta-
wiona w  dziewiętnastym rozdziale 
Ewangelii według św. Mateusza. 
Młody człowiek pyta o  możliwość 
posiadania życia wiecznego, a gdy 
Jezus przedstawia mu przykazania, 
mówiące o  miłości bliźniego, od-
powiada  pospiesznie: „Przestrze-
gałem tego wszystkiego, czego mi 
jeszcze brakuje?”. Wtedy Jezus mu 
odpowiedział: „Jeśli chcesz być 
doskonały, idź, sprzedaj, co posia-
dasz, i  rozdaj ubogim, a  będziesz 
miał skarb w niebie. Potem przyjdź 
i chodź za Mną!”. Gdy młodzieniec 
usłyszał te słowa, odszedł zasmuco-
ny, miał bowiem wiele posiadłości. 
Ten zwrot „miał wiele posiadłości” 
jest tutaj kluczowy, gdyż ukazu-
je sedno dramatu tego człowieka. 
Wydaje mu się, że wiele rzeczy 
posiada, ale tak naprawdę to one 
jego posiadają! Myśli, że wszystko 
można zdobyć i posiąść za pomocą 
własnych zdolności i  umiejętności, 
także wartości duchowe, a  może 
nawet przychylność samego Boga.

Jezus zaś pokazuje młodzieńco-
wi, że prawdziwym dobrem, które 
warto mieć, jest Bóg, ale Jego się 
nie kupuje, On sam się daje, lecz tyl-
ko temu, kto pragnie oddać się Mu 
w  posiadanie, a  nie budować „po-
siadłości”. Młodzieniec widzi swój 
skarb w  posiadanych bogactwach, 
a nie w Niebie, czyli nie w Bogu. Na-
wet tego nie zauważa. Już jest znie-
wolony;  w swoim myśleniu o sobie 

i  o  życiu, nawet o  życiu wiecznym, 
myśli w  kategoriach posiadania 
i  kupowania. Jezus chce mu dać 
możliwość doświadczenia troski 
Boga o niego, wejścia w zawierzenie 
Opatrzności, w powierzenie się.

Młodzieniec odszedł zasmuco-
ny, bo skupił się jedynie na pierw-
szej propozycji Jezusa, by sprzedał 
wszystko i wszedł w doświadczenie 
zawierzenia. Widział tylko straty 
z  tym związane. Jego smutek jest 
bardzo wymowny, bo doświadcza-
my smutku w momencie przeżywa-
nia straty, gdy wydaje nam się, że 
czegoś jesteśmy pozbawiani. Nie 
chciał natomiast usłyszeć drugiej 
propozycji Jezusa, który powiedział: 
„a potem chodź za Mną!”. Skupio-
ny na  swoim bogactwie, nie widzi 
w Jezusowym zaproszeniu prawdzi-
wego obdarowania, ogromnego zy-
sku. Nie ma wewnętrznej wolności, 
nie jest niezależny i niepodległy, by 
móc dokonywać wyborów.

Ewangelia mówi, że dopiero 
człowiek wolny ma moc, by iść 
za Chrystusem. Św. Mateusz pod-
kreśla, że pójście za Jezusem jest 
konieczne, by stać się doskonałym, 
spełnionym, by żyć pełnią życia. 

Warto prosić na  modlitwie, by 
Pan pokazywał nam nasze „posiadło-
ści”, czyli rzeczy, sprawy, które są dla 

nas tak ważne, że boimy się je stra-
cić. Lista naszej Mamony może być 
całkiem długa, może się tam znaleźć 
troska o dobrą opinię, zdrowie, nasze 
przyzwyczajenia, pieniądze, przywią-
zania emocjonalne do  kogoś, święty 
spokój, rodzice, maski, bezkonflikto-
wość, bezkonfrontacyjność, dążenie 
do  tego, żeby mnie wszyscy lubili 
i wiele innych „posiadłości”, które nie 
pozwalają być wewnętrznie wolnymi.

„Chodź za Mną!” – to osobiste  
zaproszenie, które Pan skierował 
do młodzieńca i kieruje do każdego 
z nas. Jest to zaproszenie do nowej 
przyjaźni, do  dobrej przynależno-
ści. Takiej przyjaźni nie mogli mło-
dzieńcowi ofiarować ani krewni, 
ani dotychczasowi przyjaciele, bo 
byli z nim ze względu na  jego pie-
niądze. Młodzieniec tego nie rozu-
miał, nie mógł tego zrozumieć, bo 
jeszcze nie odczuł, jak jest samotny 
pośród swoich posiadłości. 

 
Niech w naszym życiu wypeł-

nią się słowa, które Ewangelista 
zapisał o Jezusie i Jego uczniach: 
„Przywołał do  siebie tych, któ-
rych sam chciał, a  oni przyszli 
do Niego” (Mk 3,13).

Br. Łukasz Woźniak 
OFMCap
doktor teologii misji 

Choć minęło już kilka lat, wciąż bardzo mocno tkwią w mojej pa-
mięci słowa pewnego wykładowcy i  terapeuty, który w podczas spo-
tkania zorganizowanego dla formatorów zakonnych i  seminaryjnych, 
dawał świadectwo o  swoim rozumieniu procesu terapeutycznego. 
Według niego najważniejszym celem terapii jest odzyskanie tych psy-
chicznych części samego siebie, które zostały utracone na rzecz poczu-
cia winy i wstydu. Kiedy po latach wspominam jego słowa, kojarzą mi 
się one z niepodległością. Moja myśl natychmiast biegnie ku wolności 
od okupantów, wrogów, ciemiężycieli, którzy zabraniają człowiekowi, 
aby na swojej ziemi mógł być sobą i czuć się u siebie. Dlatego wydaje 
mi się, że walkę o tak rozumianą niepodległość można by, bez jakiejś 
wielkiej przesady, przedstawić jako proces zmagania się o bycie sobą, 
bycie u siebie bez poczucia winy i wstydu.

Czytając Ewangelie w  tym kluczu, możemy dojść do przekonania, 
że Pan Jezus podobnie rozumiał niepodległość. Chociaż w czasie Jego 
ziemskiego życia i  nauczania tendencje narodowowyzwoleńcze były 
bardzo mocne w  Izraelu, co zauważyć można najwyraźniej w  posta-
wach apostołów, to jednak Jezus absolutnie się od  nich odcinał. Był 
wielokrotnie prowokowany i wystawiany na próbę przez faryzeuszów, 
zwolenników Heroda, a nawet przez swoich uczniów, aby opowiedzieć 
się za jakąś opcją polityczną. On jednak, od tych tendencji kategorycz-
nie i jednoznacznie się odcinał. Dlaczego?

Najprawdopodobniej chciał wskazać o wiele poważniejsze zniewole-
nie, które jest źródłem każdej niewoli i jednocześnie każdego brutalne-
go podboju – zniewolenie lękiem, poczuciem winy i wstydem.

Podejmijmy próbę rozważenia tak postawionego problemu niewoli i nie-
podległości, odwołując się do przesłania Jezusowej przypowieści o siewcy.

Mowa w przypowieściach
(Mt 13,1-52)

Biorąc pod uwagę treść Mowy 
w przypowieściach oraz fakt, że 
prawie 4/5 tekstu zawiera w  so-
bie tematykę związaną z ziarnem 
pszenicznym, można zaryzykować 
stwierdzenie, że w warstwie sym-
bolicznej zawiera ona odniesienia 
do  Eucharystii. Przede wszyst-
kim Przypowieść o  siewcy, 
wraz z  jej wyjaśnieniem danym 
uczniom przez Jezusa, nosi w so-
bie mocne odniesienia do  spra-
wowanej przez Kościół Wieczerzy 
Pańskiej.

Warto w  tym miejscu zwrócić 
uwagę chociażby na fakt, że dary 
stanowiące materię potrzebną 
do przemiany w Ciało i Krew Chry-
stusa, przygotowuje się z  psze-
nicznego ziarna. Ziarno natomiast 
wrzuca się w ziemię z nadzieją, że 
powróci ono na  tyle pomnożone, 
aby można było jedną część prze-
znaczyć na następny siew, kolejną 
przeznaczyć na chleb, a tę najlep-
szą, najpiękniejszą na  przygoto-
wanie eucharystycznych darów. 
One są symbolem ważnego du-
chowego procesu upodabniania 
się do  Chrystusa pod  wpływem 
Słowa Bożego oraz za  przyczy-
ną Słowa, które stało się Ciałem, 
czyli przyjmowanej Komunii świę-
tej. Cały ten proces sprowadza się 
do  przekonania, że Słowo Boże 
gwarantuje taką samą obecność 
działającego Chrystusa jak konse-
krowane chleb i wino.

Poszukiwanie tematycznych 
związków Przypowieści o  siew-
cy z  Ewangelią św. Jana wiedzie 
do Prologu, do powszechnie zna-
nego Hymnu o  Logosie. W  obu 
porównywanych tekstach  (J 1,1-
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18 i Mt 13,1-23) Słowo jest w absolutnym centrum. Ono jest początkiem 
wszystkiego, zasadą działania, przemieniającą mocą, Bożą mądrością 
oraz światłem nadającym wszystkiemu sens. W obu tekstach odkrywamy 
przekonanie ewangelistów, że Słowo przyszło do swoich, a swoi Go nie 
przyjęli. Bo chociaż wielu faryzeuszów, saduceuszów i uczonych w Pi-
śmie gromadziło się wokół Jezusa, aby Go słuchać – to jednak byli oporni 
na Jego nauczanie; na podobieństwo drogi, która jest tak twarda, że ziar-
no nie ma szans się w niej schronić. Tłumy chętnie gromadziły się wokół 
Jezusa, aby coś od Niego otrzymać, dlatego ludzie, którzy je tworzą, po-
dobni są do ziemi skalistej, na której żyzna warstwa jest bardzo płytka. 
Chociaż na poziomie deklaracji podziwiają Jezusa – to jednak w chwili 
próby cały ich zapał uschnie. Natomiast uczniowie mogą odkryć swoje 
podobieństwo do ziemi porośniętej cierniami, bo ułuda bogactwa, sławy 
i chwały zagłusza moc słowa, które słyszą od Jezusa.

Tym zaś, którzy je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, aby narodzili się z Boga. Wystarczyło, że ktoś z faryzeuszów 
przestał udawać mędrca, jak np. Nikodem, ktoś z  tłumu pożałował 
swojego egoizmu, wystarczyło, że większość uczniów zobaczyła ułudę 
swych marzeń o politycznej karierze, aby Słowo dało im moc do podję-
cia decyzji na rzecz nowych narodzin. Metafora narodzin, do których 
przyczynia się Słowo, wskazuje na uzdolnienie „grzesznika” do porzu-
cenia bezpiecznych kłamstw i  nawiązania synowskiej więzi z  Ojcem 
Niebieskim. Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie Bóg Ojciec został 
przyjęty jako Pan i Król. 

Jezus – wiarygodny mówca
Ewangeliści nie przekazują zbyt wielu informacji o tym okresie ży-

cia Jezusa, który został nazwany przez wielu uczonych teologów i „nie-
uczonych” świętych: życiem ukrytym w Nazarecie. Oprócz jednego 
epizodu przekazanego nam przez ewangelistę Łukasza, kiedy to Jezus 
jako dwunastoletni chłopiec zaginął rodzicom w Jerozolimie, oraz zdaw-
kowych stwierdzeń, że w Nazarecie Jezus był swoim rodzicom poddany, 
nie mamy żadnych bezpośrednich informacji. Jednak uważna lektura 

przypowieści Jezusa pomoże nam 
ujawnić coś z  tego tajemniczego 
nazaretańskiego okresu. 

Bardzo ciekawą myśl poddaje 
Roman Brandstaetter. Rozważając 
przypowieści Jezusa, zadał sobie 
kilka pytań: Skąd Jezus znał los na-
jemnych robotników rolnych? (Mt 
20, 1-15). Skąd Jezus zaczerpnął 
wiedzę o tym, jak sieje się ziarno 
zbóż? (Mt 13,1-23). Gdzie nauczył 
się uprawy winorośli (J 15,1-17) 
lub poznał relacje panujące pomię-
dzy właścicielami winnic a  dzier-
żawcami (Mt 21,33-41)? 

Jak to się stało, że posiadł wie-
dzę o pielęgnacji drzew figowych? 
(Mt 21,18-22). Zdumiewające jest 
to, z  jak wielkim znawstwem po-
dejmowanych kwestii Jezus się 
wypowiada swoje. Prawdopo-
dobnie było tak, że gdy zabrakło 
pracy dla cieśli, Jezus wynajmo-
wał się do  pracy u  okolicznych 
rolników i ogrodników, aby zaro-
bić na utrzymanie swojej rodziny. 
On znał codzienne życie ludzi, 
do których przemawiał, ponieważ 
to było również jego życie. On 
uczestniczył w losie zwyczajnych, 
ubogich ludzi, dlatego Jego prze-
powiadanie było tak bardzo wia-
rygodne dla słuchaczy.

Dlaczego Jezus posługiwał się 
przypowieściami?

W pytaniu uczniów  (Mt 13,10) 
–  „Dlaczego mówisz do  nich 
w przypowieściach?” – wybrzmie-
wa nie tylko niezrozumienie, ale 
przede wszystkim ich oburzenie 
na  metodę przepowiadania, jaką 
zastosował Jezus. Oni, zadając to 
pytanie, czynią Jezusowi zarzut, 
że źle przemawia do  tłumów, że 
jest zbyt delikatny, że nie powi-
nien mówić przypowieściami, 
ale wprost i  dosadnie nazywać 
sprawy. Może nawet powinien 
wykorzystać możliwości, jakie 
daje poparcie tak licznego tłumu, 
na rzecz politycznych ambicji.

Tymczasem Jezus zna umac-
niany lękiem opór człowieka 
wobec prawdy o  sobie. Wie, 
że właśnie delikatna symboli-
ka przypowieści, a  nie dosadne 
i  precyzyjne wytykanie błędów, 
daje zalęknionemu człowiekowi 
największą szansę na  podjęcie 
głębszej refleksji nad sobą. Jezus 
wykorzystuje zdolność do  two-
rzenia metafor i  odczytywania 
symboli, aby dać człowiekowi 
szansę odkrycia tego, co nie jest 
możliwe do  poznania dla pozo-
stałych zmysłów. Właściwie od-
czytany prosty symbol daje szan-
sę na głębsze, czyli bardziej du-
chowe poznanie prawdy o stanie 
własnego serca i  możliwościach 
przemiany tego stanu. Dobrym 
przykładem pięknie wykorzysta-
nej symboliki do odczytania sta-
nu swojego życia i  relacji z  Bo-
giem może być tutaj bajka, jaką 
prorok Natan opowiedział królo-
wi Dawidowi (2Sm 12,1-12).

Pan Jezus wypowiadając 
Przypowieść o siewcy, czyni to 
w  jeszcze jednym celu. On uczy 
swoich słuchaczy, faryzeuszów 
i  innych przedstawicieli ówcze-
snych elit intelektualnych oraz 
wielkie tłumy, które wokół Niego 
się zgromadziły, a  także swoich 
uczniów i  nas jako czytelników, 
jak interpretować przypowieści 
i  jak je rozumieć, czyli odnosić 
do swojej sytuacji życiowej. Czy-
ni to, dając swoje wyjaśnienie tej 
przypowieści.
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Dlaczego ziemia przestała
być żyzna?

Opowiadania o  stworzeniu 
i  grzechu pierwszych rodziców 
z początkowych rozdziałów Księ-
gi Rodzaju (Rdz 1-3) sugerują, 
że wszelka ziemia stworzona 
przez Boga była żyzna i  bardzo 
urodzajna. Rosły na niej  drzewa 
przynoszące obfite owoce i inne 
rośliny potrzebne człowiekowi 
i zwierzętom do życia. Natchnio-
ny autor sugeruje, że Adam, 
pierwszy ogrodnik, bez wielkie-
go trudu mógł pracować na niej 
i korzystać z jej płodów. Dopiero 
z sentencji wyroku, jaką Bóg wy-
powiedział pod adresem Adama, 
wynika, że po grzechu pierw-
szych rodziców ziemia będzie 
rodziła cierń i oset, a uzyskanie 
z  niej plonów będzie związane 
z pracą w pocie czoła. 

To, co dotyczy ziemi, w  do-
słownym sensie, staje się w wy-
powiedzi natchnionego auto-
ra Księgi Rodzaju metaforą 
ludzkiego życia, ciała i  serca. 
Całe człowieczeństwo pierwot-
nie było nastawione na  relację 
z  Bogiem i  ludźmi, na  rozwój, 
na wzrastanie w mądrości i bli-
skości, a  człowieczeństwo jest 
tutaj reprezentowane przez 
symbolikę ziemi. Nie było 
w człowieku oporu wobec praw-
dy, lecz gotowość na  poznawa-
nie, jak jeszcze piękniej dawać 
siebie i chronić więź z każdą oso-
bą. Po grzechu pierworodnym 
to nastawienie umarło na rzecz 
logiki podejrzeń, nieufności, 
egoizmu i lęku przed bliskością, 
która może zagrażać. W  takiej 
sytuacji budowanie zaufania, 
więzi i  bliskości jest związane 
z wielkim trudem, z pracą w po-
cie czoła, pośród niepewności 
i  lęku przed odrzuceniem, zra-
nieniem, podeptaniem. O takim 
właśnie wysiłku odzyskiwania 
żyznej ziemi opowiada Jezus 
w Przypowieści o siewcy. Dla-
tego podstawowym pytaniem, 
jakie ta przypowieść wywołuje, 
jest pytanie o  przyczynę, która 
spowodowała, że ziemia straciła 
swoją pierwotną żyzność.

Droga
Jak to się stało, że droga sta-

ła się drogą? Prawdopodobnie po 
pierwotnie żyznej ziemi musiało 
przejść wiele osób. Wielu ludzi ją 
zdeptało, zbrukało, zdewastowa-
ło, a nikt nie został na dłużej. Nie 
pozostał, aby zamieszkać,  potwier-
dzić jej wielką wartość. Jeśli ktoś 
przychodził, to najczęściej po coś, 
żeby coś wziąć dla siebie, aby użyć, 
wykorzystać, a  gdy wziął to, co 
chciał, wtedy ziemia okazywała się 
niepotrzebna, nie ważna, a  nawet 
okazywała się balastem, od którego 
chciano się uwolnić. Przechodzono 
przez tę ziemię, ponieważ tamtędy 
było najkrócej, najprościej, najko-
rzystniej. Padło na tę ziemię wiele 
pustych słów, deklaracji bez po-
krycia, nie spełnionych obietnic. 
Wypowiedziano wobec niej wiele 
kłamstw, manipulowano nią i  wy-
zyskiwano. Tak zdeptana, podległa 
ziemia, w  końcu stała się twarda 
jak udeptana droga. 

Dlatego, aby przeżyć i  nie po-
zwolić na  większe zniszczenia, 
ziemia stawała się coraz twardsza, 
coraz odporniejsza na deptanie, aż 
stała się drogą, która sama z siebie 
nie przyjmie już nic oprócz stóp 
przechodniów. Dlaczego droga po-
zwala na to, aby ją deptać? Bo cała 
jej tożsamość, wszystko to, czym 
jest, to bycie drogą. Nie zna innego 
życia, innego sposobu na niebycie 
samotną i  nikomu niepotrzebną. 
W jej przekonaniu cała jej wartość 
tkwi w tym, że może (musi) pozwo-
lić komuś przejść po sobie.

Ziemia skalista
Jak to się stało, że skała stała 

się skałą? Miejsce skaliste posia-
da mało żyznej ziemi, bo więcej 
nie jest w  stanie się na  twardej 
i często stromej skale utrzymać. 
Stąd wynika jej powierzchow-
ność. Pod cienką warstwą ziemi, 
wyglądającej na  żyzną, ukrywa 
się skała – stała, niezmienna, 
nienaruszalna. Zatem, niesta-
łość dotyczy tylko cienkiej war-
stwy ziemi, a  skałę charaktery-
zuje dramatyczna stałość. Skała 
żyje jednym, najważniejszym dla 
niej przekonaniem, że najwięk-
szą katastrofą byłoby poznanie 
przez kogoś (i przez siebie samą) 
jej zimnej skalistości. Dlatego 
tak dba, aby jakaś, choćby cie-
niutka warstwa atrakcyjnej zie-
mi była na niej stale. Nawet nie 
do  końca liczy się sama ziemia, 
bo przede wszystkim liczy się jej 
atrakcyjność, wyjątkowość. Dla-
tego skała będzie składać wiele 
deklaracji bez pokrycia, rzucać 
wiele chwytliwych haseł, będzie 
kłamać, udawać. Skała będzie 
eksponować swój intelekt, urodę, 
talenty, które posiada. Ma głowę 
i  nogi, ale nie ma ciała, które 
czuje i nie ma serca, aby nie cier-
piało. Czasem tylko w przypływie 
refleksyjnego natchnienia zapyta 
samą siebie, dlaczego jest jej tak 
źle z samą sobą, dlaczego wciąż 
szuka kogoś, aby ją podziwiał. 
Cierpienie przeżywa w  samot-
ności, bo jej życiowym mottem 
jest pokazywanie tylko tego, jak 
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świetnie sobie radzi i  jak jest 
szczęśliwa. Cała jej wartość tkwi 
w tym, co ludzie o niej powiedzą, 
więc ukrywa swoją prawdziwą 
twarz, aby nikt nie dowiedział 
się, że jest zwyczajna, pospolita.

Ziemia porośnięta cierniami
Jak to się stało, że ziemia 

porośnięta cierniami taką się 
stała? Wbrew pozorom najwięk-
szym bezpośrednim proble-
mem ziemi porośniętej ciernia-
mi wcale nie są troski i  ułuda 
bogactwa. Pośrednio tak, ale 
sednem sprawy jest lęk, że nie 
spełni oczekiwań ludzi (również 
swoich własnych) i  dlatego nie 
będzie posiadać żadnej warto-
ści. Ziemia porośnięta ciernia-
mi chce spełniać ludzkie ocze-
kiwania, żeby dać sobie prawo 
do  tego, by żyć. W  ten sposób 
próbuje uprawomocnić swoje 
prawo do  życia. Przeżywa nie-
ustanny, motywowany lękiem 
przymus, aby spełniać oczeki-
wania, bo inaczej nie będzie 
mieć prawa istnieć. Właśnie 
ten lęk, porośniętej ciernia-
mi ziemi, często przejawia się 
na  zewnątrz w  pracoholizmie, 
w  ciągłej gonitwie za  karierą, 
pieniędzmi. Ciągłym brakiem 
czasu dla samej siebie. Taka 
ziemia nie ma szacunku do sie-
bie. Jest jak śmietnik, ponieważ 
przyjmuje wszystko, o co ją po-
proszą, żeby tylko nie okazać 
się bezużyteczną. 

Ziemia żyzna zdobyta dla Pana
Jezusowa Przypowieść 

o  siewcy zmierza ostatecznie 
do jednego celu. Jest nim uświa-
domienie człowiekowi, że jest 
w  nim żyzna ziemia. W  każdym 
człowieku jest taka przestrzeń, 
która należy tylko do niego, jest 
jego własnością. Nie dotknęła 
jej niczyja stopa, nie zdołały jej 
sprzedać tendencje do pokazania 
siebie z jak najlepszej strony ani 
nie przekreślił przymus spełnia-
nia ludzkich oczekiwań. Można 
tę ziemię w sobie rozpoznać, po-
sługując się pewną metodą. Pole-
ga ona na tym, by poszukać w so-

bie takiej przestrzeni, gdzie czu-
ję, że jestem sobą, u  siebie bez 
poczucia winy i  wstydu. Tylko 
ta „ziemia” rzeczywiście należy 
do  mnie, jest niepodległa. Może 
być jej bardzo mało, ale na pew-
no jest. Może być jej tak mało, 
że wywołuje to w  człowieku po-
czucie uciążliwej, niewygodnej 
ciasnoty. Jego życie wygląda tak, 
jakby stał na  jednej stopie albo 
tylko na  palcach u  nóg, żeby 
się zmieścić na  tym niewielkim 
skrawku i  z  tego powodu ciągle 
się chwieje, jest niestały, upada. 

Bywa również tak, że ktoś po-
stanawia opuścić ten maleńki, 
ale „niepodległy” kawałek ziemi 
należący tylko do  niego, tę zie-
mię własną i  dziewiczą. Wtedy 
opuszcza swój dom, czyli same-
go siebie po to, aby zamieszkać 
w „krzakach przed domem”. Sta-
je się bezdomnym stróżem swego 
ciała i życia, bardzo wyczulonym 
na każdy głos kierowany pod swo-
im adresem, a najbardziej wyczu-
lony na krytykę. Czasem reaguje 
na nią agresją, a czasem staje po 
stronie tych, którzy go krytykują 
i  atakuje samego siebie. Osta-
tecznie jedno i drugie oznacza to 
samo – bezdomność. 

Tymczasem przypowieść 
Pana Jezusa jest zaproszeniem 
do  powrotu do  siebie, do  swo-
jego domu. Jest zaproszeniem 
do zamieszkania w swoim życiu, 
do stanięcia chociażby na jednej 
nodze, ale na swojej własnej zie-
mi po to, aby tam, u siebie, przy-
jąć Boże słowo. Rozpocząć proces 
odzyskiwania ziemi, czyli swoje-
go życia, swojego ciała, swojego 
serca dla siebie. Bo tylko to, co 
jest naprawdę moje, mogę ofia-
rować Bogu. Wszystko inne jest 
jedynie pustą deklaracją. 

***

Siewca jest niezmiernie hojny. 
Sieje rozrzutnie. Przecież 75% 
ziaren rzuca na  zmarnowanie. 
Czyni tak,  mając taką pewność, 
że pod  twardą –  stanowiącą 
mimo wszystko ochronę – sko-
rupą ukryta jest mała cząstecz-

ka, mały skrawek „dziewiczej 
ziemi”, ziemi nietkniętej, ochro-
nionej, gotowej przyjąć ziarno. 
Dziewiczy, niepodległy  skrawek 
– to obszar najbardziej własny, 
najbardziej należący do  mnie. 
Pod twardą powłoką drogi i sko-
rupą skały, pomiędzy łodygami 
chwastów, jest taka cząstka ży-
znej ziemi, która nie należy ani 
do ludzkich stóp, ani do ludzkich 
oczekiwań. Jest to prawdziwie 
niepodległa przestrzeń, święta 
przestrzeń, bo najbardziej moja 
własna. Jeśli tylko ziarno znajdzie 
choć maleńką szczelinkę i spotka 
się z tą dziewiczą ziemią, gotową 
na przyjęcie Słowa, wtedy doko-
na się zmiana. Bo przemiana dro-
gi, skały, ziemi ciernistej w żyzną 
ziemię, zaczyna się od strony tej 
dziewiczej, nietkniętej przez ni-
kogo przestrzeni.

Możemy w  tym miejscu od-
wołać się do obrazu zaczerpnię-
tego z Ziemi Świętej. W najżyź-
niejszej jej części, nazywanej 
w  Starym Testamencie doliną 
Izreel, ziemia wygląda bardzo 
dziwnie. Jest w  niej mnóstwo 
kamieni, twardych brył, su-
chych łodyg, a  mimo wszystko 
jest to ziemia najżyźniejsza. 
Może te kamienie, bryły i  ło-
dygi roślin są świadectwem 
tego, czym ta żyzna ziemia była 
w  przeszłości? Każda przemia-
na w  naszym życiu dokonuje 
się pod  wpływem miłości i  ła-
godności. Przypomnijmy sobie 
jedno z  Jezusowych błogosła-
wieństw: błogosławieni cisi, 
czyli łagodni, bo oni na  wła-
sność posiądą ziemię. Odzyska-
nie ziemi zdeptanej, skamienia-
łej i  zachwaszczonej jest moż-
liwe, a  jedyną metodą „walki” 
jest łagodność, cichość, miłość. 

Br. Michał Deja
OFMCap
doktor teologii 
biblijnej
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Filozofowie stoiccy uważali, 
że wewnętrznym okupantem znie-
walającym człowieka jest namięt-
ność. Możemy rozumieć namięt-
ność jako bardzo silne i bezwarun-
kowe przylgnięcie czy też utożsa-
mienie się ze swoim pragnieniem. 
Może to być pragnienie miłości, 
pragnienie sukcesu, pragnienie 
podziwu, uznania, władzy etc.

Namiętnie można pragnąć bez-
pieczeństwa rozumianego jako 
pewność, czyli brak niepewności, 
brak zagrożeń w różnych sferach, 
np. finansowej, emocjonalnej, ży-
ciowej. Pragnienia, które działają 
w nas poprzez emocje, ukierunko-
wują nasze dążenia i bardzo silnie 
energetyzują. Działają poprzez 
wewnętrzne pobudzenie, kre-
owanie myślenia oraz popychanie 
do  działania. Są paliwem, dzięki 
któremu wpływamy na  rzeczy-
wistość. Pragnienia, których nie 
jesteśmy świadomi, rządzą nami, 
dokonują za nas wyborów i ponie-
kąd konstruują nasz los. 

Często nieuświadomione pra-
gnienia są poruszane przez ze-
wnętrzne bodźce. Np. Jan X nie 
jest świadomy, że pragnie podzi-
wu i uznania. Pewnego dnia idzie 
na  mityng, gdzie akurat wypo-
wiada się ktoś, kogo inni uczest-
nicy słuchają z uwagą i zapartym 
tchem. Bodziec ten uruchamia 
ukryte pragnienie podziwu i uzna-
nia Jana X, ponieważ jednak nie 
jest on siebie świadomy – to od-
czuwa jedynie przykre wewnętrz-
ne napięcie (pobudzenie), które 
kreuje negatywne myśli ocenia-
jące mówcę (ale się popisuje) sa-
mego Jana (nie pasuję tutaj) oraz 

Niepodległość 
wewnętrzna

Okiem terapeuty

tendencję do  rozkręcania rozmy-
ślań na  temat innych osób, two-
rzenia interpretacji ich zachowań 
oraz  teorii cudzych osobowości. 
Dlatego, że autoanaliza i samopo-
znanie prowadzą do zmiany syste-
mu schematów, czyli utrwalonych 
nawyków myślenia odczuwania 
i działania, a przed zmianą system 
się broni. Pozornie bezpieczniej 
jest analizować innych.

Skoro podlegamy nieświado-
mym pragnieniom, które wpływa-
ją na myślenie, działanie i odczu-
wanie – to jesteśmy zniewoleni, 
nawet o  tym nie wiedząc. Kiedy 
zaś  stajemy się ich świadomi, nie 

znaczy to, że automatycznie sta-
jemy się wewnętrznie wolni. Ale 
przynajmniej mamy szansę pójść 
drogą bez znieewoleń. Na  dro-
dze tej doświadczamy, że Ja jest 
czymś więcej niż pragnienia, my-
śli i uczucia. Wewnętrznie wolne 
Ja może owym wewnętrznym pre-
sjom i ocenom nie ulegać.  Drogi 
do wewnętrznej niepodległości są 
różne. Istnieją 3 symbolizacje uży-
teczne dla ich rozróżnienia: droga 
wojownika, droga mistrza i droga 
dziecka. Droga wojownika to he-
roiczne unicestwianie pragnień 
poprzez ich zagładzanie. Wojow-
nik trenuje postawę bezwzględ-

ności wobec podstawowych pra-
gnień ego: bezpieczeństwa, wy-
gody, bliskości, uznania i  władzy 
oraz wyrzeka się zewnętrznych 
bodźców, które te pragnienia 
uruchamiają i karmią. Jeśli czyta-
liście kiedyś arcydzieło augustia-
nina Tomasza a Kempis (napisane 
na przełomie XIV i XV w) „O na-
śladowaniu Chrystusa”, to czyta-

GDY PODLEGAMY NIEŚWIADOMYM PRAGNIENIOM, KTÓRE 
WPŁYWAJĄ NA MYŚLENIE, DZIAŁANIE I ODCZUWANIE 

– TO JESTEŚMY ZNIEWOLENI, NAWET O TYM NIE 
WIEDZĄC. KIEDY ZAŚ JUŻ STAJEMY SIĘ ICH ŚWIADOMI, 

NIE ZNACZY TO, ŻE AUTOMATYCZNIE STAJEMY SIĘ 
WEWNĘTRZNIE WOLNI. ALE PRZYNAJMNIEJ MAMY 

SZANSĘ PÓJŚĆ DROGĄ BEZ ZNIEWOLEŃ.

liście właśnie o  chrześci-
jańskiej wersji drogi wojow-
nika. Cytuję: „Niech nic nie 
będzie dla ciebie wielkie, nic 
wzniosłe, nic przyjemne i po-
żądane prócz samego Boga 

i tego, co z Boga jest. Za mar-
ność uważaj wszystkie pociechy 

płynące od stworzeń…”.
Droga mistrza to ścieżka sa-

moświadomości i  zarządzania 
pragnieniami, które już działają 
w  systemie psychicznym. Mistrz 
nie obawia się pokus on raczej 
wykorzystuje energie psychiczną, 
którą rodzi reakcja na pokusy dla 
własnych celów, którymi są praw-
da, wolność oraz współczucie. Re-
prezentuje samoświadome i samo-
obserwujące Ja, dokonujące wy-
borów i  opiekujące się systemem 
celów i wartości. Zatem, musi on 
posiadać umiejętność zarządzania 
swoim wewnętrznym doświadcze-
niem, wie, kiedy działać, kiedy nie 
działać, wie, co robić z  myślami 
i jak zarządzać napięciem emocjo-
nalnym i  wewnętrznym pobudze-
niem. Mistrz nawet wspomnianą 
namiętność potrafi wykorzystać 
do pogłębienia relacji z sobą, ludź-
mi i Bogiem. Rozwój drogą mistrza 
reprezentują np. Program Dwuna-
stu Kroków czy niektóre podejścia 
współczesnej psychoterapii.

sytuację (to jakieś dziwolągi, 
sekta?). Dlaczego Jan odczu-
wa przykre napięcie? Dlate-
go, że pragnienia domagają 
się jakiegoś naszego dzia-
łania, jakiejś wewnętrznej 
lub zewnętrznej ukierun-
kowanej na  nie reakcji. 
Jeśli Jan nie jest świado-
my, co w nim pracuje, nie 
może nic z tym zrobić, nie 
może wykonać żadnego 
ruchu i  energetyczne po-
budzenie przeradza się we 
frustrację, irytację i  strach. 
Takie uczucia bardzo często 
wskazują drogę do  ukrytych 
pragnień, które należy odkryć 
i zająć się nimi. Najpierw jednak 
trzeba sobie owe uczucia uświa-
domić i posiadać wiedzę na temat 
ich natury. Konstelacje takich nie-
uświadomionych pragnień oraz 
reakcji na nieuświadomione bodź-
ce nazywamy podświadomością. 
Rozwój, który jest zawsze drogą 
ku wewnętrznej wolności, polega 
na  tym, że uświadamiamy sobie 
to, co do tej pory było nieświado-
me. Potrzebujemy do tego wiedzy 
oraz skupiania się na sobie w celu 
samopoznania. Wcale nie jest to 
łatwe. Zadaj sobie pytanie, na  ile 
w skali od 1 do 10 (gdzie 10 to cał-
kowita ilość czasu poświęconego 
na rozmyślania) zajmujesz się au-
toanalizą (zadawaniem i odpowia-
daniem sobie na pytania typu: co 
czuję, czego potrzebuję, o  co na-
prawdę mi chodzi ?). A  ile punk-
tów przyznałbyś w tej skali podob-
nym rozmyślaniom na  temat in-
nych ludzi? Większość z nas, i nie 
mam tu na myśli psychologów, ma 

Droga dziecka to droga, której 
symbolicznym duchowym reprezen-
tantem może być św. Franciszek, 
a w psychologii podejścia wykorzy-
stujące praktykowanie uważności; 
to droga pełnej ufności, otworzenia 
się na głębokie doświadczenie jed-
ności z Bogiem w tu i teraz w stwo-
rzonym przez Boga świecie. Ponie-
waż emocje i pragnienia związane 

są zawsze z  ruchem i  czasem to, 
kiedy najpełniej doświadczamy 
chwili teraźniejszej, przecinamy 
energetyczną więź łączącą nas 
z ego i granicami systemu.

Zatem, droga do niepodległości 
wiedzie poprzez kryzys prowadzą-
cy do  samopoznania i  samoświa-
domości. To wtedy odkrywamy, jak 
bardzo jesteśmy zniewoleni, co nas 
zniewala i w jaki sposób. Następnie  
próbujemy i dopasowujemy do sie-
bie różne drogi odkrywania swojej 
siły do  pokonywania zniewolenia. 
No i  zawsze zostaje pytanie: czy 
aby na pewno jestem już wewnętrz-
nie wolny, czy na pewno znam swój 
cały cień (pragnienia i kompleksy)? 
Cień zawsze jest z  nami, podąża 
za nami ślad w ślad, nigdy się nie 
męczy – więc wolność musi być 
stanem aktywnym, ciągle osiąga-
nym i konstruowanym, a trzy  sym-
boliczne drogi muszą być naszym 
chlebem powszednim.

Odwagi i nadziei sobie i wam 
życzę. 
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Przychodzimy na  świat jako 
istoty całkowicie zależne od rodzi-
ców. I  to bardzo dobrze. Bo prze-
cież rodzice to dojrzałe, rozwinię-
te, posiadające zasoby jednostki. 
To dwa niepodległe, dojrzałe pań-
stwa, które spotykają się, by trwać 
ze sobą w unii oraz dać początek 
nowemu życiu. Dążą do  tego, by 
nowo przybyłe na mapę tego świa-
ta państewko w  możliwie kom-
fortowych warunkach zbudowało 
swoje granice, wykształciło własną 
tożsamość, kontynuowało tradycję 
i  kulturę. By stało się z  czasem 
w pełni niepodległym państwem.

A  jeśli w  naszym przypadku 
było inaczej? Co, jeśli nasi opie-
kunowie nigdy nie zyskali własnej 
niepodległości? Co, jeśli z pokole-
nia na pokolenie trwa przekazywa-
nie tradycji bardziej totalitarnych 
niż demokratycznych? Wówczas 
mamy problem. Duży problem. 
Bo czeka nas wojna. Wojna o nie-
podległość. Dobra wiadomość jest 
taka, że pierwszą bitwę już wygra-
liśmy. Przetrwaliśmy. Pouszkadza-
ni, poranieni, ale przetrwaliśmy.

100 lat temu Polska odzyska-
ła niepodległość. Nie jestem hi-
storykiem, ale tak na  zdrowy ro-
zum: czy po 123 latach zaborów, 
po I  wojnie światowej, po tych 
wszystkich zaznanych krzywdach 
i  traumach nasz naród z  dnia 
na  dzień mógł stać się w  pełni 
niezależny na  poziomie pojedyn-
czego człowieka? A  przecież rok 
1918 to nie był koniec. II wojna 
światowa i  komunizm przyniosły 

kolejne traumy. A traumy zostają 
w ciele. Zostały w naszych dziad-
kach, w naszych rodzicach. A na-
stępnie zostały przekazane nam.

Moim zdaniem, w naszej obec-
nej rzeczywistości mamy do  sto-
czenia wojnę. Wojnę z  nami sa-
mymi. Wojnę z systemami rodzin-
nymi, które przenosiły: krzywdy, 
traumy, schematy z  pokolenia 
na pokolenie. Możemy oczywiście 
udawać, że nic się nie dzieje, mo-
żemy też kolaborować, ale może-
my też walczyć. Walczyć o naszą 
osobistą niepodległość, a tym sa-
mym o zdrowsze, pełniejsze życie 
dla kolejnych pokoleń. Im bar-
dziej rozwiniemy się, tym więcej 
dobrego przekażemy kolejnym 
pokoleniom oraz sobie nawzajem, 
żyjąc ze sobą i obok siebie.

Na  początek proponuję trzy 
fronty walki. Pierwszy z nich to gra-
nice: to one określają państwo geo-
graficznie. Z  nami jest tak samo. 
Inni ludzie powinni poznać nasze 
granice. Jak? Powinni się o  nich 
od  nas dowiedzieć. Wielu z  nas 
ma duże problemy z komunikacją. 
Często nie potrafimy informować 
o  przekroczeniu naszych granic. 
Wstydzimy się przyznać, lękamy się 
o konsekwencje zadbania o siebie. 
Nie ma jednak innej drogi w walce 
z lękami niż wchodzenie w lęki. To 
trudne. Ale wielu z nas się to udaje 
i dobrze na tym wychodzi.

Ty też potrafisz. Nawet jeśli po-
czątkowo Twoje komunikaty będą 
nadmiarowe, nie przejmuj się, 
traktuj siebie z łagodnością i pró-

buj kolejny raz. Z  czasem będzie 
lepiej. Warto też dodać, że problem 
z  granicami objawia się również 
w  nieumiejętności poszanowania 
granic innych osób. Często idzie to 
w parze. Będąc przyzwyczajonym 
do ciągłych, wrogich natarć, sami 
stajemy się agresorami. Często 
nieświadomie. Warto jednak zy-
skiwać świadomość, że relacje są 
zawsze dwukierunkowe i  bardzo 
często oddajemy to, czego sami 
doświadczamy lub doświadczali-
śmy w przeszłości.

Jeśli nie dbamy o granice,  czę-
sto wchodzimy w niekorzystne dla 
nas układy. Zamiast unii dwóch 
niepodległych, szanujących się 
państw, kończymy pod  okupacją 
narcystyczną albo sami kogoś ego-
istycznie okupujemy w  lęku, że 
jeśli nie my, to nas: ograbią, wyko-
rzystają, porzucą. Granice są więc 
niezwykle istotne. Dbajmy o nie.

Druga kwestia – to tożsamość. 
Każde niepodległe państwo ma 
własną, unikalną tożsamość. 
Może ona być mieszanką kulturo-
wą kształtowaną na  bazie kultur 
bliższych i  dalszych państw. I  to 
wzajemne przenikanie się jest bar-
dzo cenne. To pozytywny wymiar 
otwartości granic. To co ważne, 
to żeby mieć świadomość własnej 
tożsamości. Niech to będzie mie-
szanka, ale nasza własna, której 
recepturę chronimy, dbamy o  nią 
i  stale rozwijamy. Wielu z  nas 
w  momencie opuszczenia domu 
rodzinnego ma tożsamość jak po-
dziurawioną koszulę. By ją połatać, 

potrzeba lat i wielu korektywnych 
doświadczeń, a przede wszystkim 
rozwinięcia nawyku poznawania 
siebie. Ciekawość siebie z czasem 
przyniesie efekty. Eksplorując nie-
znane krainy własnej tożsamości, 
budujemy jeden z najcenniejszych 
zasobów: pewność siebie. Nie zna-
jąc siebie, nie możemy być pewni 
siebie. Bo „siebie” jest nieodkryte, 
niepoznane. Gdy jednak pozna-
jemy „siebie”, potrafimy nazwać 
w sobie część za częścią; stopnio-
wo „siebie” jest coraz bardziej wy-
raźne i możemy być go stopniowo 
coraz bardziej pewni.

Trzecią ważną kwestią jest 
odpowiedzialność. W  przeszłości 
Polska zbyt często liczyła na swo-
ich sojuszników. Często jednak 
zostawała sama.  Sojusznicy za-
wodzili. Nie popełniajmy tego sa-
mego błędu. Nie przerzucajmy od-
powiedzialności za  samych siebie 
na  partnerów, rodziców, dzieci. 
Wiadomo, że w każdej relacji odpo-
wiedzialność rozkłada się po 50%. 
Szukajmy i nazywajmy swoje 50%. 
A następnie bierzmy za swoją część 
odpowiedzialność. Raz za razem.

W  czasach zimnej wojny dwie 
wielkie potęgi ścierały się na  tym 
globie o  władzę. Dwoje toksycz-
nych rodziców. Niby jeden lepszy, 
drugi gorszy. Jak w rodzinie. Dziec-
ko nie jest w stanie na raz przepra-
cować obojga rodziców i mam wra-
żenie, że ten świat też nie był. Być 
może winą jednego z rodziców było 

jedynie przyzwalanie na to, co wy-
rabia ten drugi, ale czy to odbiera 
odpowiedzialność? Polska, niczym 
dziecko z  rodziny dysfunkcyjnej, 
doznawała w tym toksycznym ukła-
dzie zacierania granic i niszczenia 
tożsamości. Ale przetrwała. Można 
powiedzieć, że weszła w  dorosłe, 
niezależne życie podobnie do nas: 
z  bagażem doświadczeń. Możemy 
się tym zamartwiać albo możemy 
brać za  samych siebie odpowie-
dzialność i  również w  ten sposób 
okazać nasz patriotyzm.

Pamiętajmy również, że nawet 
z niepodległością można „przesa-
dzić”. Miejmy to na uwadze. Nie 
bądźmy jak Korea Północna, która 
dusi się w przestrzeni zamkniętej 
drutem kolczastym. Miejmy uważ-
ność na  siebie, by dbać i  chro-
nić swoją niepodległość, ale też 
otwierajmy serca na innych ludzi. 
Nie jesteśmy na tym świecie wy-
łącznie dla siebie. Nie jesteśmy 
też wyłącznie dla innych. Warto 
być niepodległym, ale warto też 
umieć bywać podległym – potrafić 
oddać część swojego terytorium 
i zasobów drugiej osobie.

To taki paradoks. Toczymy wojnę 
o własną niepodległość, by nie po-
zbawiano nas naszych zasobów. Gdy 
wygrywamy tę wojnę, to te same za-
soby oddajemy bez walki. Różnica 
jest taka, że w  drugim przypadku 
dajemy z  potrzeby dawania, a  nie 
jest nam to wyrywane. Dajemy tyle, 
na ile mamy gotowość, tym, którym 
chcemy dawać, a  nie tym, którzy 
twierdzą, że się im należy. W dojrza-
łej niepodległości nie musimy, lecz 
możemy. W obecnej rzeczywistości 
życzyłbym nam wszystkim dużo od-
wagi do podejmowania walki o wła-
sną niepodległość oraz do otwiera-
nia serc: na siebie i na współobywa-
teli. Wszyscy na tym zyskamy.

NIE JESTEŚMY NA TYM ŚWIECIE WYŁĄCZNIE DLA 
SIEBIE. NIE JESTEŚMY TEŻ WYŁĄCZNIE DLA INNYCH. 

WARTO BYĆ NIEPODLEGŁYM, ALE CZASEM  WARTO TEŻ 
UMIEĆ BYĆ PODLEGŁYM – POTRAFIĆ ODDAĆ CZĘŚĆ 

SWOJEGO TERYTORIUM I ZASOBÓW DRUGIEJ OSOBIE. 

Czasem warto 
umieć być podległym Rafał Stolarek

prowadzi blog
NaszeRelacje.pl

Fot. br. Adam Michalski OFMCap



28 29

Ewa Skórka
Fot. Joanna Bronikowska

Jesteśmy niewolnikami. Swoich przyzwyczajeń, cudzych poglą-
dów, własnych ograniczeń, konsumpcyjnego trybu życia, obowiąz-
ków, jakie nakłada na nas szkoła, rodzina, państwo, społeczeństwo; 
czyichś wyobrażeń, oczekiwań i spodziewań. Jesteśmy niewolnikami 
swoich myśli, przekonań, wygodnego trybu życia, pracy od  ósmej 
do szesnastej lub po godzinach, tego, co ludzie powiedzą, i tego, co 
musimy dziś jeszcze zrobić. Jesteśmy niewolnikami swoich lęków 
i  poczucia winy, rzeczy, które zaniedbaliśmy i  spraw, które nadal 
mamy na liście. Jesteśmy niewolnikami smartfonów, Facebooka i In-
stagramu. Środków przeciwbólowych, psychotropów, kawy, mocnej 
herbaty, zakupów, gimnastyki, karty kredytowej, słodyczy, coca-coli. 
Alkoholu, narkotyków, papierosów, pieniędzy, władzy, ambicji oraz 
potrzeby akceptacji. Myślenia za  innych, widzenia siebie ich ocza-
mi, tworzenia scenariuszy wydarzeń, które być może nigdy nie na-
stąpią. Jesteśmy niewolnikami bycia elastycznym, dyspozycyjnym, 
zawsze w dobrym stanie  i świetnym humorze.  

Zmusza się nas do rzeczy, których nie chcemy. Do pracy na trzech 
etatach. Do milczenia, gdy powinniśmy zająć stanowisko. Do kłamania 
i zapierania się siebie. Do brania udziału w czymś, co nas mierzi.  

Niektórych zależności możemy sobie nie uświadamiać, inne widzimy 
bardzo dobrze, ale nie mamy na nie pomysłu. Przecież: „Muszę praco-
wać, żeby żyć albo żeby kupować. Przecież muszę pić, bo jak przestanę 
to się rozpadnę. Dlaczego mam nie palić? To moja jedyna przyjemność. 
Boli mnie głowa, czemu mam nie wziąć ibupromu. Mam chandrę, kupię 
sobie kolejną sukienkę (mieszkanie, samochód) – to mi pomoże”. 

Są też takie zależności, nad którymi pracujemy. W  Zakroczymiu 
na  dniach skupienia, w  Woźniakowie na  programie strzyżyńskim, ze 
sponsorem na Dwunastu Krokach, z terapeutą na własnej przeszłości. 
Pracujemy na żywym organizmie. Mylimy się, popełniamy błędy, cza-
sem odnosimy sukcesy, wyzwalamy się z jednego nałogu i udaje nam 
się nie popaść w inny. Przestajemy się zatruwać – cukrem, negatywny-
mi myślami albo przeszłością. Żyje nam się lepiej. 

I wyzwoleni na poziomie ciała i  umysłu – zaczynamy się zastana-
wiać, czy możemy być tak naprawdę wolni, i co to oznacza. Czy mogę 
być wolny w  społeczeństwie, w kraju, w pracy, w rodzinie? Czym się 
wyraża to, że mogę być sobą? Co to znaczy, że nie będę udawał kogoś 
innego? Kim jestem, co czuję, co myślę i w co wierzę? Czy jeśli pokażę, 
jaki jestem naprawdę, ludzie się ode mnie odwrócą? I czy powinienem 
przejmować się ludźmi, którym zależy tylko na mojej masce? I czy nie 
należałoby przede wszystkim wyzwolić się z nałogu spełniania cudzych 
oczekiwań w zamian za wątpliwą i chwiejną akceptację? Gdzie przebie-
ga granica między moją wolnością do wyrażania siebie a nonszalanc-
kim nieliczeniem się z innymi? 

Może świetnie znamy te odpowiedzi. Może nigdy nie zadaliśmy so-
bie takich pytań. A  może nie wiemy, że jesteśmy zniewoleni, bo nie 
mamy pojęcia, co nam wolno. 

Może nie wiemy, że 
jesteśmy zniewoleni

Kolorowe pisanki

Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka gwarantuje nam sze-
reg praw – osobistych, politycz-
nych i  wszelkich (zresztą nie-
ustannie łamanych na całym świe-
cie). Mamy więc prawo do:

• dobrego życia,
• rzetelnego sądu,
• decydowania o swoim życiu,
• szczęścia,
• wolności myśli, sumienia 

i wyznania,
• głoszenia swoich poglądów 

i opinii bez względu na ich 
treść i formę,

• uznawania wszędzie własnej 
podmiotowości prawnej,

• zakazu stosowania tortur, 
nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania lub wymierzania 
kar cielesnych,

• zakazu trzymania człowieka 
w niewolnictwie lub poddaństwie 
i szeregu innych rzeczy 
(zainteresowanych odsyłam 
na www.amnesty.org.pl), 
takich jak: służba zdrowia, 
niezawisłe wyroki czy darmowe 
wykształcenie. 

Czy to by znaczyło, że mogę wierzyć w Boga, ale nie chodzić do ko-
ścioła, wątpić i mieć rozterki? Czy to możliwe, że mogę ułożyć sobie 
życie tak, jak chcę i z kim chcę – albo właśnie bez nikogo – i nie musieć 
się z tego tłumaczyć? Że mogę nie jeść mięsa i nie wysłuchiwać utyski-
wań na „dziwactwa”? Że mogę nie mieć dzieci albo właśnie mieć piątkę 
i nie wysłuchiwać kpin otoczenia? Że mogę robić karierę w korporacji 
albo mieszkać w pustelni i cieszyć się tym, co robię, jeśli właśnie to mi 
odpowiada? Że mogę być gruba albo chuda, biała albo czarna, biedna 
albo bogata?  Że mogę żyć godnie, tak jak chcę, tak, żeby mnie i moim 
bliskim było dobrze – bez względu na to, co myślą o tym inni? Że mogę 
zrobić wszystko, pod warunkiem, że nie krzywdzę siebie lub innych, 
i że (nie, to niemożliwe) mam prawo być szczęśliwym człowiekiem? 

Czy naprawdę mamy do tego wszystkiego prawo – i nie korzystamy z niego?

Pomyślmy o tym w wolnej chwili. 
Mówi się, że pełnia wolności nakłada 
na nas pełnię obowiązków, że im bar-
dziej jesteśmy wyzwoleni, tym więcej 
ciąży na  nas odpowiedzialności. To 
dobrze. Przejmujemy stery i płynie-
my tam, dokąd chcemy. Mamy obo-
wiązek być szczęśliwi. Mamy prawo 
się z tego nie tłumaczyć. 

Dobrze jest o tym pamiętać. Albo: 
uświadomić to sobie. Czego chcę 
od  życia. Kim jestem. Po co żyję. 
Na początku mamy „tylko” nie pić 
(nie ćpać, nie wchodzić w toksycz-
ne związki, nie brać leków). Potem 
mamy stać się Człowiekiem – świa-
domym siebie i  swoich życiowych 
praw. A potem żyć dalej, w zgodzie 
ze swoją wewnętrzną wolnością.

Na zakończenie tych rozważań 
podzielę się fragmentem wiersza 
mojego ukochanego poety i  tłu-
macza, Stanisława Barańczaka, 
Résumé:

Moje niedoceniane tutaj 
kwalifikacje i osiągnięcia:
ja, ekspert na skalę 
wschodnioeuropejską
w kwestiach odmowy zeznań 
i mówienia między wierszami (…),
rekordzista województwa 
w godzeniu się z losem 
na bliższą i dalszą metę,
dyplomowany specjalista w dziedzinie 
czekania na autobus (…),
jakże to się marnuje tutaj, 
gdzie wolność
i gdzie wszystko gra jak 
w kwarcowym zegarku.
W dodatku młodość zeszła 
na nabywaniu tamtych 
kwalifikacji
i już się nie nauczę (nie to 
zdrowie i nie ta głowa, panie)
nowych, bardziej przydatnych 
na tutejszym rynku:
sztuki nieskrępowanego 
uśmiechu i NIEZACHWIANEJ 
PEWNOŚCI, ŻE MOŻNA BYĆ 
TYM, KIM SIĘ CHCE BYĆ.

Z życzeniami „wolności od i wol-
ności do”

MÓWI SIĘ, ŻE 
PEŁNIA WOLNOŚCI 

NAKŁADA NA 
NAS PEŁNIĘ 

OBOWIĄZKÓW. IM 
BARDZIEJ JESTEŚMY 

WYZWOLENI, TYM 
WIĘCEJ CIĄŻY NA NAS 

ODPOWIEDZIALNOŚCI.
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Podległość Niepodległość
Ludowe porzekadło głosi, że 

„pokorne ciele dwie matki ssie”. Oczy-
wiście, pokora rozumiana jest tu jako 
pewna uległość i  nie przejawianie 
zbyt dużej niezależności wobec owych 
„matek”. Czy w  tym przysłowiu rze-
czywiście kryje się mądrość i prawda? 
Czy podległość jest opłacalną umiejęt-
nością i przejawem zaradności życio-
wej, która może być rozumiana jako 
forma dyplomacji czy raczej oznaka 
słabość i przywara, której należy się 
wstydzić i piętnować w dzisiejszej kul-
turze, tak bardzo nastawionej na nie-
zależność i asertywność?

Słownik języka polskiego pod re-
dakcją W. Doroszewskiego, definiując 
podległość jako zależność, uległość, 
bycie podległym oraz poddaństwo, 
przypisuje słowu negatywne kono-
tacje, załączając do tej definicji przy-
kłady z  literatury, które odnoszą się 
do  zależności politycznej od obcych 
mocarstw. W  naszych uwrażliwio-
nych na  punkcie wolności czasach, 
osoba podległa kojarzy się i jest oce-
niana zdecydowanie negatywnie.

Czy jednak zawsze jesteśmy kon-
sekwentnie stronnikami niezależno-
ści? Czy zawsze buntujemy się wobec 
chęci podporządkowania nas komuś 
lub czemuś? Chyba jednak nie do koń-
ca. W  relacjach zawodowych tzw. 
podległość służbowa jest właściwą 
i  powszechnie akceptowaną postawą 
w  stosunkach między pracownikiem 
a pracodawcą. Określa ona rodzaj za-
leżności w hierarchii władzy i zakresu 
kompetencji, na który człowiek  godzi 
się, przyjmując dane stanowisko pracy. 
Podobna sytuacja ma miejsce w  róż-
nych służbach mundurowych, gdzie 
oczywiste jest, że istnieją różne stop-
nie władzy i jedna osoba podlega innej. 
W tym sensie podległość, podobnie jak 
i niepodległość okazuje się indywidual-
nym wyborem, a zatem wolną i osobo-
wą decyzją. To my wybieramy to, czy 
poddamy się jakiejś zależności, czy po-
zostaniemy niezależni. I każda z tych 

Sam zwrot – „nie podlegać in-
nym” – brzmi słodko. Może dlatego, 
że zawiera w sobie wolność, samo-
stanowienie i odrębność?

Co niektórych może ta prze-
strzeń świadomie czy nieświado-
mie przerażać, że musieliby pono-
sić konsekwencje swoich wyborów 
albo pozostać przynajmniej na parę 
chwil w  samotności, bez odniesie-
nia do innych. Ale czy taka symbio-

Br. Jarosław Kubera
OFMCap
duszpasterz OAT

Br. Adam Michalski 
OFMCap
duszpasterz OAT

decyzji pociąga za sobą właściwe so-
bie konsekwencje – zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne. Nie można zatem 
powiedzieć ogólnie, że podległość jest 
czymś zawsze negatywnym.

Pismo święte przekazuje nam 
w  tym względzie uniwersalną mą-
drość. Pragnienie osiągnięcia przez 
człowieka totalnej niepodległości, ro-
zumianej jako wolność absolutna, za-
wsze kończy się zniewoleniem. Oka-
zuje się bowiem, że jakakolwiek war-
tość, kiedy staje się absolutyzowana – 
prowadzi do zatracenia człowieczeń-
stwa. Przykładów można przytaczać 
wiele, niech wystarczy wspomnienie 
opowieści o  grzechu pierworodnym 
czy o  wierzy Babel, kiedy człowiek 
chciał odrzucić konstytutywną podle-
głość Stwórcy, próbując zakosztować 
pełnej niezależności. Niestety, dopro-
wadziło go to do katastrofy i udowod-
niło, że totalne uniezależnienie się 
od Stwórcy jest utopią. 

Chrystus, „objawiając w  pełni 
człowieka samemu człowiekowi”, 
jak pisał Jan Paweł II w   Redemp-
tor Hominis,  zaprezentował nowy 
sposób przeżywania naszej wolności. 
Ukazał On, że człowiek, który pragnie 
pełnić wolę Ojca i  jest Mu w podda-
ny w  synowskim zaufaniu, nie musi 
czuć się zniewolony z powodu istnie-
nia różnych form społecznego pod-
dania. Ewangeliści ukazują jasno, że 
Syn Boży z całą świadomością i wol-
nością był poddany swym rodzicom 
(Łka 2, 51), że respektował ludzką 
władzę w zakresie obowiązku płace-
nia podatków (Mt 17, 24-27), a także 
z poddaniem przyjął niesprawiedliwy 
wyrok na samego siebie. A jednocze-
śnie, czytając o  Jego sporach z  fary-
zeuszami i  uczonymi w  Prawie, nikt 
chyba nie zarzuci Mu lękliwego lub 
interesownego poddaństwa jakiejś 
ludzkiej instancji. Okazuje się, że idąc 
za Chrystusem i wchodząc w rzeczy-
wistość dziecka Bożego, możemy stać 
się zdolni do  znalezienia właściwej, 

tzn. godnej człowieka miary w odnie-
sieniu do  poczucia własnej niezależ-
ności. I  jednocześnie, „będąc podda-
ni każdej ludzkiej zwierzchności, ze 
względu na Pana (1P 2, 13) – możemy 
osiągnąć pełną ludzką wolność. 

za nie przysługuje tylko dzieciom? 
„Mamusia i  ja to jedno, dlatego 
mam dużą sprawczość”. „Świat 
i ja to jedno, dlatego inni spełniają 
moje zachcianki”.

Z  dziecięcej zależności wyrasta 
się poprzez słowo „nie”, poprzez 
odmowę dostosowania się, co ozna-
cza: „jestem inny od  ciebie, chcę 
być odrębny”. Piszę o tym bo mam 
wrażenie, że jako społeczeństwo, 

ale i  jako Kościół, mamy czasy, 
w których głośno mówi się „nie” i to 
prawie na  wszystko. Ta polaryza-
cja społeczeństwa ujawnia konflikt 
wewnętrzny, który jest w  nas, gdy 
jako dzieci zaczynamy się oddzielać 
emocjonalnie od rodziców, od auto-
rytetów. „Robię to, bo to ty mi kaza-
łeś czy dlatego, że tego chcę?”. 

Tak rozumiana niepodległość 
jest i byłaby bardzo wskazana, aby 
żyć w dojrzałym społeczeństwie, ze 
stabilnymi emocjonalnie osobami 
w  Kościele. Życzyłbym sobie, aby 
zaszła w nas wszystkich taka zmia-
na, żeby nasza często „dziecięca 
niepodległość” doszła do momentu, 
gdy jako dzieci jednej Ojczyzny zro-
zumiemy, że ja i ktoś inny to dwie 
różne osoby z  różnymi potrzebami 
oraz że można mieć ambiwalentne 
uczucia do siebie, czyli można jed-
nocześnie kochać i  złościć się bez 
zrywania relacji.

Proroczo trzeba by przestrze-
gać przed katastrofą „wycho-
wawczą” tych, co sprawują jaką-
kolwiek władzę nad nami. Jeśli 
autorytet, władza, matka, ojciec  
zareaguje na  odseparowujące się 
dziecko złością, bólem lub odrzu-
ceniem – to wewnętrznie złamie 
się w nim ta cześć, która jest od-
powiedzialna za  ciekawość życia 
i odwagę inicjatyw. Czasami spra-
wy przybrać mogą jeszcze gorszy, 
patologiczny obrót, gdy okazuje 
się, że takie dziecko chce wrócić, 
a „rodzic” reaguje wycofaniem się 
lub depresyjną złością; to spowo-
dować może już do  końca życia 
utknięciem między regresywną 
tęsknotą za symbiotycznym związ-
kiem a pragnieniem autonomii.

PISMO ŚWIĘTE PRZEKAZUJE 
NAM UNIWERSALNĄ MĄDROŚĆ: 

PRAGNIENIE OSIĄGNIĘCIA 
PRZEZ CZŁOWIEKA TOTALNEJ 

NIEPODLEGŁOŚCI, ROZUMIANEJ JAKO 
WOLNOŚĆ ABSOLUTNA, ZAWSZE 

KOŃCZY SIĘ ZNIEWOLENIEM. 
OKAZUJE SIĘ BOWIEM, ŻE 

JAKAKOLWIEK WARTOŚĆ, KIEDY 
STAJE SIĘ ABSOLUTYZOWANA 
– PROWADZI DO ZATRACENIA 

CZŁOWIECZEŃSTWA.

Fot. br. Adam Michalski OFMCap



Nie przypominam sobie, żeby 
w moim życiu był taki okres, o któ-
rym mogłabym z  całym przekona-
niem powiedzieć, że miałam pienią-
dze. Miałam raczej wydatki, z całą 
pewnością długi, ale pieniądze?   

Gdy w dorosłym życiu zaczęliśmy 
wynajmować mieszkanie z  mężem, 
on stale wyciągał pieniądze ode mnie 
– jego zasoby szybko się kończyły, 
a moje były do wzięcia. Gdy po roz-
staniu z nim mieszkałam u rodziców, 
zadziałał ten sam schemat, tylko że 
z  ojcem; nim zdążyłam się zastano-
wić, co mogłabym zrobić z  hono-
rarium za  tłumaczenie, on miał już 
plany na  trzy (moje) kolejne prze-
lewy. Gdy zaczęłam mieszkać sama 
z  dzieckiem w  mieszkaniu, które 
trzeba było jakoś urządzić, ja z  ko-
lei zaczęłam grać w tę grę – kolejne 
pieniądze za kolejne przetłumaczone 
książki szły na meble, lodówkę, pral-
kę i masę niepotrzebnych rzeczy. 

Gdyby zapytać znajomych o moją 
sytuację finansową, powiedzieliby 
pewnie, że sobie radzę – jestem 
samotną matką, ale mam miesz-
kanie, samochodzik, wyjeżdżam 
na wakacje i nie umieram z głodu. 
Na pytanie, czy od nich pożyczam, 
powiedzieliby, że już nie. Niewiele 
osób wie, co się tak naprawdę kryło 
za tym „radzeniem sobie”.  

Dziesiątki sytuacji podbramko-
wych.  Stoję na wyjeździe z autostra-
dy i brakuje mi sześciu złotych, żeby 
przejechać przez bramkę. Skończyła 
się benzyna, a ja jestem 200 kilome-
trów od domu. Można płacić wyłącz-
nie kartą, a ja mam debet na koncie. 

Uwolnij się od długów
Emocjonalnie o książkach

Ewa Skórska

ZAGŁĘBIAJĄC SIĘ W SIEBIE, ZROZUMIAŁAM, CO DAJE MI NIEKONTROLOWANE WY-
DAWANIE PIENIĘDZY – POJĘŁAM, ŻE JESTEM UZALEŻNIONA OD TEGO HAJU, KTÓRY 
CZUJĘ, PŁACĄC KARTĄ KREDYTOWĄ (CZUJĘ SIĘ LEPSZA, BARDZIEJ GLAMOUR), ŻE 
KUPUJĄC KAWĘ NA WYNOS CZUJĘ SIĘ ŚWIATOWO (CZYŻBY WPŁYW FILMÓW?).

Na wakacjach „uciekam” z pieniędz-
mi z  konta, żeby ich nie ściągnął 
kredyt (spłata kredytu przewidziana 
na  później). Płacę rachunki z  dwu-
miesięcznym opóźnieniem, a groźby 
wyłączenia telefonu, prądu czy gazu 
stają się chlebem powszednim.

Kto wydaje więcej niż 
zarabia, wpada w pułapkę 

niepotrzebnych zachcianek, 
z której szybko dostaje się 

na dno kłopotów i upokorzenia.

Rzecz oczywista, przy takim try-
bie życia nie mam żadnego   zabez-
pieczenia na sytuacje awaryjne, cho-
robę czy wyższy rachunek za wodę.

Na swoje wytłumaczenie (bo trud-
no uznać, żeby coś takiego mogło 
mnie usprawiedliwiać) mogę powie-
dzieć, że – odkąd sięgam pamięcią – 
mój ojciec żył tak samo. Niepijący al-
koholik kupował (nigdy nie wiadomo 
było, co konkretnie), wydawał, poży-
czał i zadłużał się na szereg różnych 
sposobów, z małżonką i sam, w provi-
dencie i w swoim banku, i za każdym 
razem jedynym wyjściem z  sytuacji 
wydawało mu się wzięcie kolejnego 
kredytu. Doszło w końcu do tego, że 
na  telefon stacjonarny dzwonią już 
prawie wyłącznie wierzyciele, więk-
szość pism to prośba o spłatę choćby 
fragmentu zadłużenia, zajęta została 
część emerytury i dzieją się inne tego 
rodzaju atrakcje. Obserwując taki 
tryb życia, uzyskałam przekaz, że tak 
się da. Że tak można. Ludzie tak żyją 
i nic im się złego nie dzieje. Umknę-
ła mi tylko dość niska jakość takiego 

życia, obciążonego (nomen omen) wy-
soką hipoteką niepokoju, odsetkami 
ataków paniki i procentami nieustan-
nego liczenia wydatków z przejmują-
cą świadomością, że nie wystarczy.

No cóż – robiłam bardzo podob-
nie. Żyłam ponad stan, trwoniłam 
pieniądze na głupstwa, bardzo dużo 
pracowałam i bardzo dużo wydawa-
łam i  nigdy nie miałam „wolnych” 
pieniędzy, zawsze byłam wyżyło-
wana do  zera, zawsze pod  kreską 
– i zawsze bez świadomości, „na co 
właściwie rozeszły się te pieniądze”.

Człowiek wydaje pieniądze, 
których nie ma, na rzeczy, 

których nie potrzebuje,
by imponować ludziom, 

których nie lubi.

Jednocześnie cały czas uważa-
łam, że winne są wydawnictwa, bo 
płacą zrywami, w ratach i z dużymi 
opóźnieniami (a  więc muszę mieć 
kartę kredytową), okoliczności, zbyt 
wysoki czynsz, niesprawiedliwość 
społeczna i niskie płace w oświacie. 
Trzy ostatnie punkty są wprawdzie 
niepodważalnie prawdziwe, nie 
zmienia to jednak faktu, że mój spo-
sób dysponowania pieniędzmi pozo-
stawiał wiele do życzenia. 

I żyłam sobie w taki oto sposób 
przez szereg lat, raz mając na kon-
cie kilkanaście tysięcy, raz mając 
w  portfelu kilka złotych, i  dopiero 
w trakcie pracy na krokach 6-7 zro-
zumiałam, czego najbardziej mi po-
trzeba, za czym najbardziej tęsknię 
i co mnie najmocniej frustruje. Otóż 

– niespodzianka! – chodziło o moją 
sytuację finansową. Najbardziej 
brakowało mi spokoju i  bezpie-
czeństwa finansowego. Najbardziej 
męczyło mnie szaleństwo nieokieł-
znanych zakupów i  przymusowa 
asceza chwilę potem. Najbardziej 
frustrowało wieczne kombinowa-
nie, pożyczanie, kalkulowanie.   

Ciężko jest mieć spokojną gło-
wę i  cieszyć się czymś dłuższym niż 
chwila (w  moim przypadku: chwila 
wydawania pieniędzy), jeśli nie ma 
się spokoju finansowego. Ciężko nie 
odreagowywać frustracji (za mało za-
rabiam, pracuję dwanaście godzin, ży-
cie jest podłe, inni mają lepiej) na bli-
skich. Naprawdę ciężko. A  przecież 
nie chodzi o to, żeby zarabiać więcej 
– tylko o to, żeby wydawać inaczej. 

Człowiek pracujący na  Programie 
12. Kroków mozolnie dociera do swo-
ich wewnętrznych „błędów w oprogra-
mowaniu”, wyłuskuje je, ogląda. A gdy 
już do nich dotrze, to nie może potem 

przymykać na nie oczu. Co się zrozu-
miało, tego się już nieodzrozumie. 

Zagłębiając się w  siebie i  pró-
bując uchwycić umykającą istotę 
błędu, zrozumiałam, co daje mi nie-
kontrolowane wydawanie pieniędzy 
– pojęłam, że jestem uzależniona 
od  tego haju, który czuję, płacąc 
kartą kredytową (czuję się lepsza, 
bardziej glamour), że kupując kawę 
na wynos czuję się światowo (czyżby 
wpływ filmów?), kupując ubrania, 
jedzenie na mieście i zbędne kosme-
tyki rozgrzeszam się myśleniem, że 
przecie mnie stać, że nie po to ha-
ruję przy tłumaczeniach, żeby nie 
móc zrobić sobie żadnej przyjemno-
ści! A przecież nie chodzi o osiąga-
nie kolejnych poziomów ascezy, bo 
nikt do tego nie namawia. Mówimy 
o tym, żeby nie uzależnić się od ka-
prysów w  sytuacji braku pieniędzy 
na podstawowe potrzeby.

I tak sobie rozkminiając kolejne 
poziomy swoich finansów (zrezy-

gnować z  karty kredytowej, nigdy 
więcej nie brać kredytu, żadnych 
debetów, spłacać powoli co się da, 
najpierw zapłacić rachunki, potem 
dysponować resztą), natknęłam się 
na książkę Allena Carra Uwolnij 
się od długów – to możliwe. 

Być może nie sięgnęłabym po 
nią, gdyby nie fakt, że na tego pisa-
rza niejednokrotnie powoływały się 
autorka książki Moje dwie głowy, 
którą uwielbiam i  której ufam bez 
zastrzeżeń, oraz Agnieszka Popław-
ska ceniona przeze mnie psycholog 
i  terapeutka. No, myślę sobie, bie-
rzemy! Skoro Carr uwolnił rzesze 
ludzi od nikotyny, to może faktycz-
nie wie, jak pomóc tym, którzy są 
na dnie czarnej finansowej studni?

I  wyobraźcie sobie, wiedział. 
I potrafił przekazać to innym. 

Na  początku autor koncentruje 
się na  psychologicznych powodach 
zadłużania się i  daje wskazówki, 
jak zatrzymać spiralę narastającego 
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długu. Pokazuje, jak często wydaje-
my pieniądze na rzeczy, które wcale 
nie  są nam potrzebne i  nie  czynią 
nas bardziej szczęśliwymi. Tłuma-
czy, że działa to jak nałóg – i  jak 
z każdym nałogiem musimy przede 
wszystkim uznać naszą bezsilność. 
Przyznać się przed sobą: tak właśnie 
jest, nie radzę sobie z  finansami. 
Zrozumieć, co „daje” mi ten nałóg: 

złudne poczucie wyższości, bogac-
twa, przynależności do  sfery ludzi 
lepiej zarabiających, lepsze samo-
poczucie, wyższe poczucie wartości. 
Zrozumieć, jak bardzo mnie niszczy: 
żyję w  ciągłym strachu, że wierzy-
ciele jednak stracą chęć do  ugody, 
boję się odbierać telefony – może 
dzwonią z  banku, żeby mi przypo-
mnieć o moich zobowiązaniach. 

Książka pozwala zrozumieć 
rzecz kluczową: moje bezpieczeń-
stwo finansowe nie będzie zależeć 
od  ilości zarabianych pieniędzy. 
Zarabiałam już znacznie więcej 
niż teraz i wcale nie miałam więcej 
pieniędzy w  portfelu – po prostu 
trwoniłam je szybciej i z większym 
zapałem. Chodzi o  to, żeby kardy-
nalnie zmienić podejście do  wyda-

wania. Zastanowić się, czy ta kawa 
w cenie 12 zł  jest aż tak niezbędna, 
żeby nie można jej było sobie od-
puścić. Czy to pismo za  17 zł jest 
mi życiowo konieczne w chwili, gdy 
mam w kieszeni 34 zł? 

Książka radzi: jeśli chcesz wydać 
na coś, czego nie potrzebujesz, drugie 
tyle odłóż do  skarbonki. Nie stać cię 
na jedno i drugie? Nie rób pierwszego.

Bardzo ważnym momentem jest 
zrozumienie, gdzie nam wyciekają 
pieniądze. Ja w ogóle nic nie kupuję! 
Pięć dni od wypłaty, a ja już nie mam 
pensji! Autor zaleca: notujcie każdą 
wydaną złotówkę. Ba, co tam złotów-
kę! Każdy grosz! Wpisujcie do zesta-
wienia. Zsumujcie pod koniec miesią-
ca – a wszystko stanie się jasne.

Mało, często powtarzane, 
stanowi wiele. Strzeżcie się 
drobnych wydatków – dosyć 

jest dla wody małego otworu, 
by wielki zatopiła okręt 

–  mówił Benjamin Franklin.

Jeżdżę do  Warszawy na  zajęcia. 
Zajęcia kosztują ileś, bilety czy ben-
zyna ileś – a do tego dochodzi kawa, 
napój czy woda kupowana w  ostat-
niej chwili, jedzenie, bo nie zdążyłam 
ani zjeść, ani sobie zrobić na drogę, 
do tego ciastko, gazeta czy zakładka 
– i koszty zajęć wzrastają dwukrotnie. 

Idę do  galerii handlowej. Do-
kładnie wiem, ile pieniędzy mogę 
wydać i  czego potrzebuję, a  mam 
na koncie dużo więcej z przeznacze-
niem na co innego i nagle wpadam 
w amok: a dobra, to się przesunie, 
za to zapłacę później (a za to wca-
le), kredyt może poczekać, czynsz 
tym bardziej, i kupuję fajny płaszcz, 
kolejne kolczyki, do nich bransolet-
kę, koszulę, dwie spódnice (prze-
cena!) i  buty, i  jeszcze jedne buty, 
bo tanio. W efekcie mam mnóstwo 
niepotrzebnych rzeczy i  przewiew 
na koncie oraz narastające zadłuże-
nie w administracji domu. 

Jeśli kupujesz zbyteczne 
rzeczy, będziesz wkrótce 

sprzedawać te niezbędnie 
potrzebne

– napomina Franklin.

Większość rzeczy, które odru-
chowo kupujemy są nam tak na-
prawdę całkowicie niepotrzebne, 
dowodzi autor. Podstawą, funda-
mentem poczucia bezpieczeństwa 
jest zapłacenia rachunków i  zosta-
wienie sobie buforu na „życie”, czy-
li zakupy spożywcze. Potem można 
się zastanawiać co dalej.  

W zasłyszanej kiedyś w pociągu 

rozmowie jedna z  dziewczyn po-
wiedziała: „dostałam dzisiaj pen-
sję i  żeby nie wydawało mi się, że 
mam pieniądze, od razu zapłaciłam 
rachunki”. Jakież to mądre. I  jakie 
oczywiste. Tylko nie dla każdego.

Kolejnym etapem, objaśnia 
Carr, jest spisanie sobie wszyst-
kich swoich długów, zaległości, 
pożyczek i  popatrzenie bez różo-
wych (ale i bez czarnych!) okula-
rów na swoją sytuację finansową. 
Stanięcie twarzą w  twarz z  pro-
blemem, z  podniesionym czołem, 
odważnie. Albo ze strachem – boję 
się, ale zrobię to. Może się okazać, 
że wcale nie jest tak tragicznie, 
jak nam się wydawało!

Co robić dalej, jak wyjść z błęd-
nego koła, autor dokładnie, punkt 
po punkcie opisuje i objaśnia. Rze-
czowo, konkretnie, i co najważniej-
sze – skutecznie.  

W swojej książce Carr daje nam 
instrukcję, dzięki której uwolnienie 
się od długów jest proste, a co naj-
ważniejsze nie  wywołuje poczucia 
obniżenia standardu życia, likwi-
duje panikę i  strach oraz  daje po-
czucie, że całkowicie panujemy nas 
naszymi finansami.

Jeśli czujecie, że jesteście w  fi-
nansowej matni, jeśli bierzecie ko-
lejną fuchę i nadal nie macie pienię-
dzy, jeśli przelewy znikają szybciej 
niż się pojawiły i  rozglądacie się 
za kolejną pożyczką – być może ta 
pozycja jest dla was. Sięgnijcie po 
nią, co wam szkodzi – książki tego 
autora kupiło już 14 milionów ludzi, 
może nie bez powodu? 

Ja przeczytałam ją od deski do de-
ski, przepisałam tabelki konieczne 
do  pracy nad zasobami i  puściłam 
w  świat, m.in. posłałam znajomej, 
która ma ten sam problem. Myślę, 
żeby sprezentować ją ojcu. I dzielę 
się nią z wami w tej chwili. 

Pamiętajmy o  słowach Wo-
ody’ego Allena: Posiadanie pie-
niędzy jest lepsze niż nędza – 
z powodów czysto finansowych.

Ewa Skórska
Allen Carr, Uwolnij się 

od długów – to możliwe;
wyd. Betters, 2015  
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Ludzie zmagający się ze swoimi problemami związanymi z uzależnie-
niem od napojów alkoholowych zdają sobie sprawę z konieczności szukania 
pomocy, gdyż sami doświadczają poczucia bezradności i niewiary w swoje 
siły. Otwarcie na pomoc drugiego człowieka i gotowość przyjęcia łaski Boga 
są warunkami skorzystania z dobrej rady, inspirującego natchnienia oraz 
podejmowania wspólnych działań w kierunku trzeźwości. Jako ludzie wie-
rzący, przyjmujemy prawdę wiary o obcowaniu świętych, którzy wstawiają 
się u Boga w sprawach swoich braci jeszcze żyjących na ziemi. Istnieją jed-
nak szczególni patronowie, którzy mają specjalne zadania związane z  ich 
ziemskim posłannictwem i misją, jaką wypełniali podczas życia doczesnego. 
Wspomagające działanie niebieskich patronów jest potwierdzane szczegól-

Patron pomocny 
w modlitwie o trzeźwość

Br. Andrzej Derdziuk OFMCap

nymi interwencjami, które są sku-
teczną odpowiedzią na  zanoszone 
przez ich wstawiennictwo prośby.

Do  takich patronów zaliczają się 
osoby już ogłoszone błogosławionymi 
lub świętymi przez Kościół katolicki, 
ale też święci, których życie naznaczo-
ne heroiczną praktyką wiary, nadziei 
i  miłości czeka jeszcze na  uznanie 
przez kompetentne organy kościel-
ne. Do  grona takich osób należy Ja-

cek Krawczyk, młody student teologii 
z Palikówki koło Rzeszowa, który cie-
szy się sławą świętości w swoim śro-
dowisku. Zostały już podjęte działania 
w  sprawie rozpoczęcia jego procesu 
beatyfikacyjnego. Jego świadectwo 
życia w sposób szczególny wiąże się 
z  troską o  trzeźwość życia młodego 
pokolenia. Sam bowiem cierpiał z po-
wodu nadużywania alkoholu przez 
jego nauczycieli, a  potem prowadził 
innych do trzeźwości i dawał przykład 
abstynencji. Po jego śmierci zanoto-
wano kilka przypadków skutecznego 
wstawiennictwa w prośbach o  trzeź-
wość osób uzależnionych.

Cierpienie z powodu
troski o trzeźwość

Jacek Krawczyk urodził się 18 
sierpnia 1966 roku. Jego rodzice, 
Anna i  Tadeusz, pracowali w  tele-
komunikacji. Ojciec był dyrektorem 

i znajdował konkretne sposoby za-
radzania ich trudnościom. Coraz 
bardziej wzrastało w  jego sercu 
współczucie dla bliźnich i  goto-
wość do angażowania się w sprawy 
ludzi cierpiących.

Apostoł trzeźwości
w swoim środowisku

Wychowany w  rodzinie, w  któ-
rej pielęgnowano  abstynencję 
od  napojów alkoholowych, Jacek 
nie spożywał alkoholu, nie często-
wał nim innych i propagował trzeź-
wość wśród rówieśników. Swoje 
ideały pogłębił w  ramach ruchu 
oazowego i  Krucjaty Wstrzemięź-
liwości rozwijanej przez sługę Bo-
żego ks. Franciszka Blachnickiego. 
Rozeznając swoje powołanie życio-
we, zastanawiał się nad wyborem 
między kapłaństwem a  świecką 
służbą chorym i  cierpiącym jako 
lekarz pracujący na  misjach. Jeź-
dził na  rekolekcje powołaniowe 
do werbistów i oblatów oraz został 
świeckim zelatorem koła misyj-
nego propagującego różne formy 
wspierania misjonarzy. Intereso-
wał się pomocą obłożnie chorym 
i  odbył staż u  sióstr albertynek 
w Krakowie, gdzie uczył się pielę-
gnacji chorych. W  okresie szkoły 
średniej został honorowym dawcą 
krwi. Angażował się też w apostol-
stwo ochrony życia poczętego, wy-
głaszając na  ten temat prelekcje 
na lekcjach wychowawczych.

Ostatecznie zdecydował się 
na  studia teologii dla świeckich 
na  Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim i  podjął jednocześnie działal-
ność apostolską wśród  rówieśni-
ków. Zorganizował grupę studentów 
odwiedzających dzieci w  szpitalu 
dziecięcym w Lublinie oraz troszczył 
się o ubogich, odwiedzając ich w do-
mach i świadcząc posługi w zakresie 
sprzątania, zakupów i wspierania du-
chowego. Przedmiotem jego szcze-
gólnej troski byli ludzie uzależnieni 
od alkoholu, którym poświęcał dużo 
czasu. Odwiedzał ich w domach i za-
glądał do melin, by wydobyć braci ze 
szponów nałogu. Pomagał pijanym 
leżącym na  ulicy i  niejednokrotnie 
narażał się na drwiny. Pewnego razu 
w liście do narzeczonej napisał m.in.: 

przedsiębiorstwa, a mama, pracując 
zawodowo, zajmowała się też malo-
waniem obrazów. Rodzice zaangażo-
wani w działania komitetu rodziciel-
skiego w  szkole, do  której uczęsz-
czali ich synowie, Jacek i  Marcin, 
dbali o  poziom jej nauczania i  wy-
chowania oraz wspierali ją w  dzia-
łaniach organizacyjnych. Podczas 
jednego z zebrań komitetu rodziciel-
skiego ojciec Jacka zwrócił uwagę 
nauczycielom, że nie wypada, by im-
prezy szkolne kończyły się libacjami 
alkoholowymi kadry pedagogicznej 
i  rodziców, gdyż szkoła winna być 
środowiskiem promowania ideałów 
trzeźwości i solidnej pracy nad sobą. 
Ta uwaga bardzo uraziła niektórych 
nauczycieli, którzy nie mogąc nic 
zrobić panu Tadeuszowi, postanowi-
li zemścić się na jego synu.

Od  tej pory Jacek przynosił 
dużo gorsze oceny z  niektórych 
przedmiotów i  dostawał niezasłu-
żone uwagi do  zeszytu za  rzeko-
mo niewłaściwe zachowanie. O  ile 
wcześniej miał piątki z  różnych 
przedmiotów, po uwadze jego ojca 
dotyczącej szkolnych imprez, otrzy-
mywał dwóje i tróje. Po serii niesku-
tecznych interwencji rodzice Jacka 
postanowili przenieść syna do innej 
szkoły, gdzie nie musiał cierpieć 
z  powodu zabiegów jego rodziców 
o trzeźwość środowiska szkolnego.

Zmiana szkoły przyczyniła się 
do tego, że Jacek, wysiadając z po-
ciągu dowożącego go do Rzeszowa, 
miał jeszcze sporo czasu do rozpo-
częcia zajęć szkolnych i  codzien-
nie wstępował do  kościoła ojców 
bernardynów, gdzie znajduje się 
cudami słynący obraz Matki Bożej 
Rzeszowskiej. Modlitwa przed Naj-
świętszym Sakramentem, uczest-
nictwo we Mszy świętej, a z czasem 
służba ministrancka, zmieniły serce 
i życie Jacka tak, że bardzo zbliżył 
się do  Chrystusa i  konsekwentnie 
pogłębiał swoją wiarę. 

W  ramach wspólnoty oazowej 
zaangażował się w  opiekę nad 
osobami starszymi i  chorymi, któ-
re przebywały w  domu rencistów 
w  Rzeszowie. Odwiedzając ich 
regularnie, prowadził modlitwy, 
animował okresowe nabożeństwa, 
a  także wysłuchiwał ich zwierzeń 
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„Gdy wracałem od Ciebie, w Alejach 
Racławickich znalazłem leżącego na  
poboczu pijaka. Właśnie zaczynało 
mocniej kropić. Przytaszczyłem go 
aż na Narutowicza, do jego «domu»”.

By pomagać cierpiącym, Jacek sta-
rał się o przyjęcie na studia lekarskie 
w  Akademii Medycznej w  Lublinie. 
W  tym celu wziął urlop dziekański 
na  teologii i  rozpoczął roczną pracę 
w pogotowiu ratunkowym, by zyskać 
dodatkowe punkty do rekrutacji. Jako 
sanitariusz dał się poznać jako nie-
zwykle wrażliwy i ofiarny pracownik, 
który z  wielką miłością posługiwał 
chorym. Po kilku nieudanych próbach 
uzyskania indeksu na Wydziale Lekar-
skim podjął studia w KUL na drugim 
kierunku, na psychologii, by pomagać 
ludziom w ich zmaganiach z cierpie-
niem. Do przyszłej żony napisał: „Cza-
sem chciałbym być takim jak wszy-
scy: zwykłym szarym człowiekiem. 
Ale Ktoś obdarzył mnie wrażliwością 
i  spojrzeniem bardziej przenikliwym 
niż normalnie...”.

Pragnieniem Jacka było „stać się 
naprawdę […] bratem dla każdego 
człowieka”. Był gotowy rozdawać 
siebie, oddać wszystko dla innych 
„nawet życie w kwiecie wieku”. Uwa-
żał, że „życie ma sens dopiero wtedy, 
gdy oddaje się je w całości Bogu i lu-
dziom”. Dlatego, choć był „zakochany 
w życiu, gotów był je pozostawić i iść 
dalej [...], by «być dzieckiem w  ra-
mionach Boga»”. Miał 17 lat, gdy 
napisał osobisty akt ofiarowania się 
Bogu. Wyznał: „Oddaję Panu Jezusowi 
moją duszę, rozum, serce i wszystko, 
co mam. Ofiaruję się na  wszystkie 
wątpliwości, oschłości wewnętrz-
ne, udręczenia i  męki duchowe – 
na wszystkie boleści ciała i choroby. 
A za to nic nie chcę ani teraz, ani po 
śmierci, ponieważ tak czynię z miło-

odkrywać boleśnie. Ja zaś doświad-
czam wielkiej łaski”. W innym miej-
scu wyznawał: „Własną chorobę 
traktuję jako niecodzienną łaskę, 
do  przyjęcia której byłem przygo-
towywany dość długo. Całe moje 
życie (i nie jest to przesadą) od sa-
mego początku było uczeniem mnie 
zaufania Bogu. Cokolwiek ważne-
go było (i  jest) w moim życiu, było 
zawsze kierowane przez Boga dla 
mojego dobra, choć nieraz wbrew 
mojej woli. Tam, gdzie się wahałem, 
inni byli wykonawcami Jego woli”.

Na 18 sierpnia 1990 wyznaczona 
została data zaślubin. Jednak Jacek 
nie dotarł na  swój ślub, gdyż stan 
zdrowia zmusił go do  pozostania 
w  szpitalu w  Krakowie. Wówczas 
jego narzeczona przyjechała do szpi-
tala i  1 września tego roku udzie-
lili sobie sakramentu małżeństwa 
w  szpitalnej kaplicy. Osłabiony, ale 
szczęśliwy Jacek – dziękował Bogu 
za doznawanie wielkiej miłości.

 W szpitalu był konsekwentnym 
apostołem przyjaźni z Bogiem i bu-
dował innych swoją cierpliwością 
i  zaufaniem okazywanym Chrystu-
sowi. Jedna z opiekujących się nim 
lekarek napisała w swoim świadec-
twie: „W  mojej praktyce miałam 
wielu pacjentów, wielu młodych pa-
cjentów, wielu takich, którzy mieli 
podobny przebieg choroby, którzy 
z choroby nie wyszli, którzy umar-
li, którzy cierpieli, którzy w  mojej 
pamięci jakiś ślad pozostawili nie 
tylko jako przypadki medyczne, ale 
jako osoby, bo z wieloma pacjenta-
mi w czasie choroby się zaprzyjaźni-
łam. Jacek był zupełnie inny od tych 
wszystkich ludzi, których znałam. 
Jacek był taki, jaki powinien być 
chrześcijanin. Tylko ja nigdy przed-
tem nie widziałam chrześcijanina 
takiego, jakim powinien być. Jacek 
był pierwszy”.

Pozostając apostołem trzeźwości 
i wstrzemięźliwości, podczas poby-
tu w szpitalu zabiegał, by zlikwido-
wać w nim palarnię; uważał, że pa-
lenie papierosów przez osoby chore 
na  raka jest zabójcze i  nie powin-
no mieć miejsca. Zbierał podpisy 
wśród pacjentów, przekonując ich, 
że lepiej zwyciężać ból i  frustrację 
przez modlitwę i  intensywne życie 

duchowe, niż uciekać w  używki 
i nałogi. Ostatecznie palarnia zosta-
ła w szpitalu zlikwidowana – już po 
śmierci Jacka.  

Sława świętości
i skuteczne wstawiennictwo

Po śmierci Jacka ks. prof. Janusz 
Nagórny, jego promotor z  semi-
narium magisterskiego, rozpoczął 
zbieranie świadectw i  z  pomocą 
rodziców swego studenta wydał 
książkę W pół drogi, która zawiera 
wspomnienia świadków oraz frag-
menty listów i  innych wypowiedzi 
świątobliwego studenta teologii. 
Książka miała trzy wydania i  osią-
gnęła łączny nakład 11 tysięcy eg-
zemplarzy. Dochód z  jej sprzedaży 
zasilił konto założonej przez rodzi-
ców Jacka fundacji jego imienia, 
która gromadziła środki na  wspie-
ranie osób studiujących teologię 
na KUL, będących w  trudnej sytu-
acji materialnej. Stypendyści mieli 
za zadanie zapoznanie się z posta-
cią patrona fundacji i  podejmowa-
nie działań z zakresu wolontariatu 

zaangażowanego w pomoc biednym 
i chorym. Liczne listy nadchodzące 
na adres fundacji wskazują na roz-
powszechnioną sławę świętości 
i głębokie przekonanie o potrzebie 
propagowania wspaniałego wzoru 
życia chrześcijańskiego jaśniejące-
go w postawie Jacka Krawczyka.

Zgłoszony w ubiegłym roku po-
stulat podjęcia starań o  wszczęcie 
procesu beatyfikacyjnego – spotkał 
się z  przychylnym odzewem wielu 
osób. Powstała kolejna książka za-
wierająca świadectwa i  listy doty-
czące świątobliwego studenta z Lu-
blina. W publikacji Drogi święto-
ści Jacka Krawczyka znalazły się 
też niepublikowane dotąd teksty 
młodzieńca z  Palikówki, które są 
zaczerpnięte z  jego wypracowań 
szkolnych i  pracy egzaminacyjnej 
na studia. Obecnie trwają działania 
w zakresie gromadzenia dokumen-
tacji o  sławie świętości i  o  aktual-
ności przesłania Jacka.

Wśród świadectw o  skutecznym 
wstawiennictwie Jacka wyróżniają 
się te, które dotyczą spełnienia próśb 

o  uproszenie trzeźwości w  rodzinie. 
Siostra jednego z  przyjaciół Jacka 
modliła się przez jego przyczynę 
o  zaprzestanie nadużywania alkoho-
lu przez jej syna i po pewnym czasie 
złożyła pisemne świadectwo, że został 
on uzdrowiony z choroby alkoholowej 
i zmienił styl życia. O podobnym przy-
padku informują inni rodzice, którzy 
prosili Boga o wyrwanie z nałogu al-
koholowego ich syna; stwierdzili, że 
modlitwa przez przyczynę młodego 
Krawczyka okazała się skuteczna. 
Uwolniony ze szponów uzależnienia 
młody alkoholik rozpoczął nowe ży-
cie, świadomy łaski, którą otrzymał 
przez wstawiennictwo Jacka. Moż-
na wyrazić nadzieję, że wyniesienie 
do  chwały ołtarzy gorliwego absty-
nenta propagującego życie w  trzeź-
wości, który całkowicie powierzył się 
Bogu, stanie się impulsem do  więk-
szego jego poznania i  rozwoju jego 
kultu – jako patrona tych, którzy są 
w drodze do trzeźwości.

Br. Andrzej Derdziuk
OFMCap

ści dla samego Jezusa. Amen”. Jego 
zaangażowanie w pomoc bliźniemu 
wypływało z głębokiej miłości Boga 
potwierdzanej przez modlitwę i  co-
dzienną Komunię świętą.

Heroizm w obliczu cierpienia
Pomagając innym, Jacek nie 

dbał o  siebie i  choć dokuczały mu 
symptomy choroby, gdyż zaczął 
widzieć podwójnie, a nawet potrój-
nie oraz odczuwał bóle w  klatce 
piersiowej.  Lekarze nie rozpoznali 
u niego choroby, która wyniszczała 
jego organizm. Po zawarciu w maju 
1990 roku związku cywilnego, gdy 
przygotowywał się do  ceremonii 
zawarcia sakramentu małżeństwa 
z koleżanką ze studiów, Ewą, w lip-
cu tegoż roku w szpitalu w Rzeszo-
wie zdiagnozowano u  niego raka 
płuc, który już zajął grasicę i  roz-
przestrzeniał się na  inne organy. 
Przechodząc liczne operacje, Jacek 
cierpiał straszliwie, ale oddawał 
swe życie Bogu. Na kilka dni przed 
śmiercią napisał w liście do przyja-
ciela, ks. Czyżewskiego: „Ufam, że 
Pan nasz będzie mnie wspomagał 
w dalszej mojej drodze. Ufam, że je-
śli to jest Jego wolą, to mnie uzdro-
wi, jeśli zaś Jego plany będą inne, 
to szczęśliwie poprowadzi mnie 
do Siebie […]. Teraz czekam na to, 
co Pan przygotował mi na  dalszą 
drogę. Ufam, że przygotował mi też 
dość siły i wiary, i że mnie nie opu-
ści w tej drodze, bez względu na to, 
dokąd ona wiedzie”.

Do  ks. prof. Janusza Nagórne-
go, promotora jego magisterium 
na studiach z teologii, pisał: „Choć 
czuję respekt przed śmiercią (…), 
to wiem, że w  chwili mojej śmier-
ci będzie nas dwóch: będę z Chry-
stusem. Miłości Bożej nie można 

Modlitwa o trzeźwość za wstawiennictwem Jacka Krawczyka

Wszechmogący, wieczny Boże, który w swojej dobroci obdarzyłeś 
Jacka Krawczyka darem radosnego świadectwa trzeźwego życia, odda-
nego wspomaganiu braci i sióstr w pokonywaniu napotykanych trud-
ności życiowych, udziel mi przez jego wstawiennictwo łaski wolności 
od uzależnienia od alkoholu dla wskazanej przeze mnie osoby i spraw, 
by Twój sługa mógł cieszyć się chwałą błogosławionych oraz skutecz-
nie orędował za grzesznikami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Niepodległość 
wyznacza granice

Czy niepodległość i wolność znaczą to samo?
Można by tak przypuszczać, patrząc na  te kwestie z punktu widzenia 

wolności, niepodległości osobistej. Jednak nie do końca tak jest, że niepodle-
głość czy niezależność są synonimami wolności. Kiedy patrzymy na rzeczy-
wistość człowieka, nigdy nie jest tak, że nie jesteśmy od kogokolwiek zależ-
ni w relacjach zawodowych, rodzinnych. Zawsze jesteśmy zależni od pana 
w elektrowni, który może wyłączyć prąd. Jesteśmy zależni od składu wody 
czy powietrza, ale też od tego, czy mamy zielone, czy czerwone światło... 
Czasem sobie to uświadamiamy, a czasem nie. Jesteśmy zależni w relacjach 
z innymi, bo oni też są wolnymi ludźmi i nie mamy na nich wpływu. Jesteśmy 
zależni od tego, że inni świat postrzegają inaczej. Człowiek jest uwarunkowa-
ny od wielu rzeczy w codziennym funkcjonowaniu.

Więc gdzie jest miejsce na niepodległość?
I tu dochodzimy do istoty. Wolność nie polega na tym, że nie uznaję zasad, 

że nie szanuję odrębności drugiego człowieka. To jest swawola. Bo wolność 
nieograniczona wynaturza się. I tak samo jest z niepodległością. W kategoriach 
absolutnych byłaby wynaturzona, bo nie podlega niczemu, aspiruje do bosko-
ści, ale boska nie jest. Dotykamy tu kontekstu duchowego. Bo człowiek, choć 
ma pełną wolność, ma ją darowaną od Boga. Człowiek sam buduje swoją prze-
strzeń wolności. Bóg jednak pokazuje mu drogę do budowania wolności. Przy-
pomnijmy sobie historię Mojżesza z Biblii. Dopóki przykazania, zasady nie były 
spisane zrozumiałym językiem, trudno było się do nich odnosić. Odnosiliśmy 
się do nich przez osobę Mojżesza, przez jego przewodnictwo. A gdy już były 
spisane, zaczęły być dla nas odniesieniem, do którego możemy się odwoływać, 
budując granice naszej niepodległości. Oczywiście, to jest odniesienie absolut-
ne, ale my możemy posługiwać się odniesieniami z własnego życia. 

Na warsztatach dwunastokrokowych wykorzystywana jest książka 
o. Jacka Salija pt. „Dekalog”.  Dlaczego?

Bo w bardzo wnikliwy sposób pozwala ona przejrzeć się w przykaza-
niach Bożych, w wielu kontekstach. Ludzie mają tendencję do  relatywi-
zowana, racjonalizowania, dostosowywania do kontekstu, żeby naciągać, 
naginać, dezawuować niektóre odniesienia, które  w  przykazaniach są 
jednoznacznie określone. To sprzyja powstawaniu rozmaitych mutacji sys-
temów odniesień. Przykładem jest współczesna ideologia gender. Wtedy 
człowiek gubi się. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy okazję zobaczyć, 
jak trudne było prawo. Dzisiaj wielokrotnie spotykamy się z apoteozą tej 
księgi – chcemy ograniczyć się do ścisłych zasad, zatrzasnąć się w nich. Pa-
radoksalnie jest to forma poszukiwania wolności. Współczesny świat pró-
buje zmuszać do różnych zachowań. Tak robią rodzice nieodpowiedzialni. 
Wychowują dzieci w reżimie, a potem dzieci robią to wszystko, czego im 
zabraniano. Takie metodologie pojawiają się też w rzeczywistości Kościoła.

Monika Florek-Mostowska
publicystka, współpracuje 
z Radiem Warszawa, związana 
z Pallotyńską Fundacją 
Misyjną Salvattti.pl

Jacek Racięcki
terapeuta uzależnień, autor 
programu radiowego „Poradnia 
uzależnień”, prowadzący 
warsztat „Wreszcie żyć. 12 
kroków ku pełni życia”  według 
programu „12 kroków dla 
chrześcijan”

Z JACKIEM RACIĘCKIM ROZMAWIA MONIKA FLOREK-MOSTOWSKA

Tymczasem chodzi nie o  to, 
żeby zakazywać, ale żeby rozu-
mieć, co jest zakazane i dlaczego.

Tak nauczał Jezus. To, co czytamy 
w  Ewangelii, jest tak bardzo natu-
ralne i odpowiada naszym doświad-
czeniom, iż wydaje się, że Jezus żyje 
współcześnie. My też potrzebujemy 
„mojżeszowego” prowadzenia, by 
znaleźć granice własnej wolności, 
by zafunkcjonować w  sposób nie-
podległy, by rozumieć swoją niepod-
ległość jako dar Boży, który został 
w nas zdeponowany. Tak pojmowa-
na niepodległość pozwala mi zauwa-
żyć, kiedy zbaczam ze ścieżki, która 
prowadzi mnie do Pana Boga.

Zasady, jakimi kieruję się jako 
chrześcijanin, pozwalają mi przyj-
mować podległość Bogu, podległość 
przykazaniom. One są po to, by mnie 
uwolnić, bym mógł przyjąć granice, 
jakie one wyznaczają – jako własne. 

Ale muszę zacząć ich prze-
strzegać, zanim je zrozumiem.

W kontekście wychowania dzieci 
czy wychowania religijnego trzeba 
pamiętać, że jeśli narzucamy pew-
ną kostyczność, działa ona do pew-
nego momentu. Dziecko żyje zasa-
dami, które narzuca mu się z góry, 
ale – ponieważ nigdy nie przyjęło 
ich jako swoje, szybko je porzuca 
w  wieku dorosłym. A  tylko zasady, 
które świadomie przyjęliśmy jako 
swoje,  pomagają nam stawiać sobie 
granice, wyznaczać je tak, byśmy 
sami czuli się wolni, umieli wytyczyć 
swój obszar wolności i nie wchodzili 
w obszar wolności drugiej osoby. 

Przyjrzyjmy się przypowieści 
o  synu marnotrawnym. Tak na-

ZASADY, JAKIMI KIERUJĘ 
SIĘ JAKO CHRZEŚCIJANIN, 
POZWALAJĄ MI 
PRZYJMOWAĆ PODLEGŁOŚĆ 
BOGU, PODLEGŁOŚĆ JEGO 
PRZYKAZANIOM. ONE SĄ PO 
TO, BY MNIE UWOLNIĆ, BYM 
MÓGŁ PRZYJĄĆ GRANICE, 
JAKIE ONE WYZNACZAJĄ – 
JAKO WŁASNE. 

prawdę obaj synowie byli marno-
trawni. Jednak, żeby to zobaczyć, 
każdy z  nich potrzebował innego 
doświadczenia. Jeden potrzebo-
wał „dna”; upadku tak głębokiego, 
że już sam sobie nie radził. Drugi 
natomiast przeżył swoje „dno”, pa-
trząc na  powrót brata i  na  to, jak 
ojciec witał go ze splendorami; wte-
dy zauważył, że też jest synem mar-
notrawnym, bo chociaż był blisko 
ojca, nie korzystał z wolności, jaką 
on mu dawał, nie budował swoich 
granic wolności, ale był niewolni-
kiem procesu „zasługiwania”. Ta 
przypowieść pokazuje, że zakwe-
stionowanie przez nas dobra, o któ-
rym wiemy, że jest dobrem, również 
prowadzi do zniewolenia. 

 
A  celem warsztatów dwuna-

stokrokowych jest zdobywanie 
niepodległości…  

To są warsztaty prowadzące 
„ku pełni życia”. Nie ku pełni „na-
sycenia”, ale pełni, która pokazu-
je, jak mogę się stać depozytem 
Boga, wypełniać swoją osobę tym, 
co ofiaruje mi Bóg i  dzięki temu 
udzielać się innym. Nie chcę pod-
ległości, która mnie zniewala. Po-
trzebę takiej podległości posiadają 
ci, którzy są nienasyceni. Bóg nie 
narzuca nam żadnego sposobu 
przeżywania rzeczywistości. Sam 
Bóg, ograniczając się, pokazał, 
w jakim kierunku mamy iść, by zy-
skać wolność. Podążanie tą drogą 
w pełni uniezależnia nas od świata 
doczesnego, uwalnia nas od  ko-
nieczności sięgania po zależność, 
aby cokolwiek zyskać. 
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Do niedawna  myślała, że jest „przegrana od urodzenia”, nic nie 
warta dla rodziców, a nawet dla Boga. Dorastając, pytała Go: „Czemu 
milczysz, gdy trafiam w ramiona naćpanych włóczęgów?”. Obrzucana 
obelgami przez najbliższych, skazana na ostracyzm środowiska, które-
mu ufała – odczuwała paniczny lęk przed dalszym życiem. Chorowała 
na depresję. Dwukrotnie chciała się zabić.

Dziś jest szczęśliwą, piękną kobietą – nazywaną przez siebie „dziwa-
dłem” – która odkrywa swoją wrażliwość i różnorakie talenty. 

Nie do wiary
– Lubiłam tańczyć i śpiewać – mówi Karolina – ale nikt nie chciał mo-

ich występów oglądać i słuchać. Gdy prosiłam o pozwolenie na udział 
w warsztatach wokalnych, mama krztusiła się ze złości: „dziecinada, 
fanaberie”. Ojciec miał nie wyszukany sposób na  tłumienie każdej 
dziecięcej radości; zawsze znalazł powód, żeby bić gdzie popadło, bo 
w domu „musiał być porządek” – według jego kryteriów. Gdy wrócił 
z pracy albo go przywieźli, bo nie doszedłby o własnych siłach, trzeba 
było natychmiast iść do  łóżka; niekiedy już o  16.00 z  wściekłością 
zakładaliśmy – ja i młodszy brat – piżamy. Zasnąć było nie sposób, bo 
czasem do północy dudnił w uszach pijacki bełkot albo charczenie, 
na przemian z wrzaskiem, mnóstwem obelżywych słów.

Życie musi być piękne
Tadeusz Pulcyn

Krzyk rozpaczy
Nastolatka Karola nic nie wie-

działa o miłości, ale bardzo „chciała 
jej doświadczyć”. Myliła ją z litością, 
z  pragnieniem bliskości, z  pożąda-
niem, z seksem. A „szybko się zako-
chiwała”. Jednym z  pierwszych jej 
wybranków (było ich kilku) był nar-
koman i handlarz narkotyków. 

– Kochałam go – zwierza się 
– gdyż czułam, że jestem mu po-
trzebna i dawał mi namiastkę czu-
łości; po wzięciu działki odfruwali-
śmy w świat przyjemnych doznań. 
A że nie była to miłość, przekona-
łam się, gdy mój ukochany odszedł 
któregoś dnia do innej dziewczyny. 
Zostawił mnie bez słowa... Roz-
paczałam: „przecież dawałam mu 
wszystko, czego chciał”.

Zraniona długo nie miałam 
„swojego” mężczyzny. W  między-
czasie przeszłam odwyk i  terapię 
dla uzależnionych od narkotyków. 
Ukończyłam szkołę średnią. By-
łam czysta. Miałam 20 lat, gdy po-
znałam przyszłego męża, studen-
ta ostatniego roku politechniki. 
Oszalałam ze szczęścia: nie pił, nie 
ćpał, nie bił i nie był wulgarny, był 
z „normalnej” rodziny. Gdy się po-
braliśmy, okazało się, że jego wspo-
mniane zalety to trochę za  mało 
na dobre życie i  że to był fatalny 
wybór. Mąż był i  jest uzależniony 
od seksu, od  mocnych erotycznych 
wrażeń. Zdradzał mnie nieustan-
nie i nie widział w tym nic złego. 
Nie umieliśmy stworzyć domu. Po 
urodzeniu naszej córki Agaty (dziś 
już 28-letniej) rozstaliśmy się. 

Byłam wtedy gruba, zła na cały 
świat; wszczynałam awantury 
czasem bez powodu, przemocą 
„ustawiałam” domowe życie. Tak, 
ja byłam sprawczynią przemocy; 
z  pazurami rzucałam się na  każ-
dego, kto wszedł mi w drogę. Ko-
niec końców – córka została bez 
ojca. Miała tylko matkę „wariat-
kę”, która i  nie nie radziła sobie 

Mama z czasem – spuszcza głowę Karolina – niczym się od ojca nie 
różniła. Zajęta nim totalnie, nie myślała o dzieciach. Czułam, że byli-
śmy rodzicom kulami u nóg. I nie mogliśmy mieć żadnych pragnień, 
nie wolno nam było ani czuć, ani myśleć po swojemu. Dziś mam świa-
domość, że nasz dom był głęboko dysfunkcyjny, że alkoholizm ojca 
i współuzależnienie mamy determinowały nasze zachowania w latach 
dorastania. Brat został w domu i jakoś utrzymywał się w nurcie „rzeki 
traum”, które potem wyparł (dziś zaczyna popijać nie mniej niż tata ), 
a  ja, mając 15 lat, postanowiłam znaleźć swoją przystań. Raz po raz 
uciekałam z domu. W końcu odeszłam, wtedy myślałam, że na zawsze. 
Z ojcem nie rozmawiałam (widywaliśmy się sporadycznie) przez 17 lat, 
a z matką przez 9. Nie do wiary? Ale tak było.

MAM NADZIEJĘ, ŻE NIEBAWEM 
POWSTANIE GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA 
DOROSŁYCH CÓREK I SYNÓW, DOROSŁYCH 
DZIECI ALKOHOLIKÓW. JEST WIELE MATEK 

I OJCÓW Z TAK ZWANYM SYNDROMEM 
DDA, KTÓRZY BORYKAJĄ SIĘ Z PODOBNYM 

PROBLEMEM JAK JA Z MOJĄ CÓRKĄ. 
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ze sobą, i wychowywać dziecka nie umiała. Biłam Agatę, podświadomie 
kopiowałam zachowania agresywnego wobec mnie taty. Dopadał mnie 
wtedy jakiś emocjonalny paraliż; córka była mi jak nie córka i mężczyź-
ni wydawali mi się jacyś niemęscy, niedojrzali, pozbawieni umiejętności 
stawania wobec wyzwań. Oczywiście, ja byłam jednym z nich – ja me-
giera i ja pełna delikatności, kobiecości jeszcze nie odkrytej przez ni-
kogo. W piekielnicy biło serce czułe, ale nie miało szans, aby tę czułość 
zamanifestować. Bo dotąd zawsze musiało bić na alarm i zagłuszane 
było albo przez hałas rodziców, albo przez tupot uciekających przed  
Milicją Obywatelską dilerów, albo przez sygnał karetki pogotowia... 

Nawet gdy.... – płyną łzy po policzku Karoliny – byłam straszną zoł-
zą, zawsze  czułam się atakowana... Igrałam ze śmiercią... To też był 
krzyk rozpaczy, wołanie o pomoc, o prawdziwą miłość, które w końcu 
– teraz Karolina pogodnieje – zostało usłyszane.

Bez lęku
Już wie, że nie ma przypadkowych spotkań osób sobie pisanych – 

i na dobre, i na złe. A te „na dobre” często potrzebują wsparcia innych 
ludzi. Tak jest w  jej przypadku. Ponad 20 lat temu poznała Patryka. 
Pokochali się z wzajemnością. Mają syna. Ojciec ma z nim znakomite 
relacje, a matka dopiero je buduje.   

– Po miodowych miesiącach nastąpił kryzys – wspomina. – Okazało 
się, że wciąż nie potrafię inaczej wyrażać swoich pragnień, jak przez 
trzaskanie drzwiami, wybuchy złości. Nie byłam też wzorem matki dla 
Mariusza; był przeze mnie krzywdzony, więc nie dziwię się, że dziś rela-
cję matka-syn wypracowujemy z takim mozołem. Obarczona wstydem 
i upokorzeniami z okresu, gdy przechodziłam z rąk do rąk przypadko-
wych osób – nie mogłam sobie z nimi poradzić. Patryk jednak nie tracił 
wiary, że to się kiedyś zmieni, miał dużo cierpliwości.

I  – bierze głęboki oddech Karolina – udało się ocalić naszą rodzinę, 
gdyż Patryk i Ktoś Inny, nie bacząc na moje ekscesy, wskazali mi drogę. 
Najpierw przeszłam kilka terapii, do których podchodziłam z wielkim scep-
tycyzmem (nie umiałam się porozumieć z terapeutami), a potem któregoś 

dnia, wchodząc na stronę miesięcz-
nika „Charaktery”, trafiłam na list 
autorki, z której życiową drogą się 
utożsamiałam; była dorosłym dziec-
kiem alkoholika, tak jak ja. Wtedy 
dowiedziałam się, co oznaczają li-
tery DDA. Szukając dalszych infor-
macji, znalazłam anons o  Dniach 
Skupienia dla DDA u ojców kapucy-
nów w Zakroczymiu. Wciąż trochę 
obrażona na Boga, pojechałam tam 
jednak z nadzwyczajną ochotą. No 
i  w  zakroczymskim Ośrodku Apo-
stolstwa Trzeźwości – zaczęła się 
droga mojego zdrowienia. Spotka-
łam tam wspaniałych ludzi i  bar-
dzo zapragnęłam być taka jak oni. 
Wreszcie zgłosiłam się do Ośrodka 
Leczenia Uzależnień w  Lublinie 
i  zostałam skierowana na  terapię 
grupową dla DDA. Od ponad ośmiu 
lat jestem we wspólnocie DDA 
i wszystko, co dla mnie dobre, na-
znaczone jest tym skrótem. Dzięki 
DDA otwarły mi się oczy. W domu 
skończyły się awantury, zapanował 
spokój i ład.

W  końcu mąż i  syn – zapew-
nia Karolina – mają okazję przy-
glądać się jasnym stronom mojej 
osobowości. „Już się ciebie tak 
bardzo nie boję, mamo” – mówi 
mi czasem pół żartem pół serio 

Mariusz. Moi kochani prawdziwi mężczyźni wiedzą –  gdzie, z  kim 
i po co się spotykam poza domem. I cieszą się, że „mam z tego zysk”. 
Chociaż jeszcze nie do  końca jestem z  siebie zadowolona, bo zbyt 
długi dystans dzieli mnie od  córki. Jestem wobec niej pod  każdym 
względem „na tak”, ale ona wciąż nie jest gotowa na przyjęcie mnie 
takiej, jaką dziś jestem; została przeze mnie zraniona zbyt boleśnie. 
Mam nadzieję, że niebawem powstanie grupa samopomocowa dla do-
rosłych córek i synów dorosłych dzieci alkoholików. Jest wiele matek 
i ojców z tak zwanym syndromem DDA, którzy borykają się z podob-
nym problemem jak ja z  moją córką. 

Wierzę, że jeszcze się naprawdę spotkamy (Agata mieszka sama 
i jest w pełni samodzielna). Ona ma te cechy, które cenię w ludziach 
najbardziej: dziecięcą dobroć,  nie wypowiedziany wdzięk i  pogodę 
ducha. Podobne zalety ma moja przyjaciółka ze wspólnoty DDA, Mar-
tyna. Pochodzimy z  tej samej biedy. Nasze doświadczenia są podob-
ne. I od niej, o wiele lat młodszej ode mnie, jestem w stanie przyjąć 
nawet ostrą krytykę swoich postępowań. Do niedawna nie potrafiłam 
jej przyjąć, choćby była konstruktywna. Zawsze wydawało mi się że 
krytykujący chce mnie poniżyć, upokorzyć. Martyna może mi powie-
dzieć: „Idziesz złą drogą i za szybko, wróć do kroku czwartego” (kroki 
programu DDA). Przyjaźniąc się z Martyną, czuję się bezpiecznie.

Słowem, idę nową drogą bez lęku, z Nadzieją... Choć mam świado-
mość, że  na razie pewnych rzeczy nie da się odkręcić, jak ta, że żyję 
w związku niesakramentalnym.

Bez rekompensaty
Od  czasu kiedy w  domu Karoliny, Patryka i  Mariusza zaczęło się 

dobrze układać, ona skończyła studia (administrację) i zajmuje się tym, 
co naprawdę sprawia jej przyjemność (jest dietetykiem), oni zaś podzi-
wiają jej aktywność zawodową, a przede wszystkim pasję gotowania; 
swoimi kulinarnymi pomysłami dzieli się z innymi na internetowym blo-
gu. Ale ma też inne talenty; zwłaszcza fotografowanie sprawia jej dużą 
frajdę. Jej znakomite zdjęcia publikowane są w prasie. 

Nie ma określonych autorytetów, których idee byłyby dla niej wy-
rocznią, ale są osoby, które imponują jej kreatywnością i postawą wo-
bec innych ludzi.

– Janina Ochojska (założycielka i  prezes Polskiej Akcji Humanitar-
nej) – wyjaśnia Karolina – zachwyca mnie swoją wiarą w dobroć każde-
go człowieka i poświęcaniem się dla niego, gdy jest w potrzebie. Ona 
z niesamowitą energią i optymizmem obrazuje, że „Niebo to inni” (to 
tytuł wywiadu rzeki z Ochojską będący zaprzeczeniem znanej formuły 
Sartre`a: „Piekło to inni”). Przecież widziała niejedno piekło na ziemi, 
a jednak nie ma wątpliwości, że ludzie mogą stać się dla siebie Niebem.  
A jej motto – „Wiązanie cierpienia z Bogiem to absurd” – dziś rozumiem 
ze zdwojoną silą. Te słowa m.in. pomogły mi pojednać się i  z  ojcem, 
i z Bogiem; kiedyś bałam się Go jak swojego taty, a teraz traktuję Go jak 
tatę, jakiego chciałam mieć. Po kilkunastu latach milczenia odbyliśmy 
szczerą rozmowę – dojrzały ojciec z dorosłą córką. On nie przerywał, nie 

krzyczał, gdy mówiłam o  swoich 
krzywdach i  lękach, o  tym, dla-
czego tak szybko wyprowadziłam 
się z  domu, dlaczego go nie od-
wiedzałam i dlaczego tak wygląda 
moje życie. I ja wysłuchałam z po-
korą wszystkiego, co tato miał mi 
do powiedzenia.

Bóg dał mi łaskę przebaczenia. 
I naprawdę cieszyliśmy się nią obo-
je. Choć jeszcze wiele chcieliśmy 
sobie powiedzieć, nie zdążyliśmy, 
gdyż tato zmarł – na moich rekach 
– niedługo po naszym spotkaniu.

Dziś czuję się wolna od  chęci 
zemsty. Powiedziałam szczerze: 
„wybaczam ci mamo, wybaczam ci 
tato”. Przebaczenie jednak nie spra-
wiło, że o wszystkim zapomniałam, 
że wszystko zrozumiałam (wielu 
rzeczy nawet nie starałam się zro-
zumieć), że zło usprawiedliwiłam. 
Dzięki przebaczeniu uwolniłam się 
od serca z kamienia i czuję się jak 
w Niebie – przekonana, że za to, co 
stało się w przeszłości, nie potrze-
buję już żadnej rekompensaty. 

   
Beautiful
Ma ogromne poczucie humoru! 

„Kocha polskie plenery z  ludźmi 
w tle, teatr i kino, impresjonistycz-
ne obrazy Vincenta van Gogha, 
Claude`a Moneta i muzykę (posia-
da bogatą płytotekę), prawie każdy 
jej gatunek”. Relaksuje ją Czajkow-
ski, Chopin i Vivaldi, zaś aktywizuje 
jazz, swing i blues, a „gdy ma ocho-
tę na dobre wspomnienia”, chętnie 
słucha klasycznego rocka.

– Ostatnio – uśmiecha się – słu-
cham Norah Jones`a, Barry Whit`a, 
Miles Davis`a, a czekam z niecier-
pliwością na  nowy krążek Pawła 
Domagały „Opowiem Ci o  mnie”. 
A teraz – rzuca w moją stronę – już 
nic ci nie powiem, bo puszczam blu-
esa i idę parzyć „zimową herbatę” 
(czarną z miętą i pomarańczą). A ty, 
redaktorze – robi oko i głośno się 
śmieje – zapamiętaj: „Życie musi 
być piękne! Po prostu – beautiful!”.

PRZEBACZENIE NIE SPRAWIŁO, ŻE O WSZYSTKIM 
ZAPOMNIAŁAM, ŻE ZŁO USPRAWIEDLIWIŁAM. DZIĘKI 

PRZEBACZENIU UWOLNIŁAM SIĘ JEDNAK OD SERCA 
Z KAMIENIA I CZUJĘ SIĘ JAK W NIEBIE – PRZEKONANA, 

ŻE ZA TO, CO STAŁO SIĘ W PRZESZŁOŚCI, NIE 
POTRZEBUJĘ JUŻ ŻADNEJ REKOMPENSATY.

Pierwodruk: „Świat Problemów”, nr 12/2016

Tadeusz Pulcyn

Fot. Szymon Pulcyn
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Ks. Zbigniew
Kaniecki
proboszcz parafii
św. Jadwigi Śląskiej
w Białej

Papież Franciszek oddał hołd
słudze Bożemu Mateuszowi Talbotowi

Wigilijna kiszona kapusta 
z grzybami i fasolą „Jaś”

Świąteczne ciasto orzechowe

W  sierpniu tego roku pa-
pież Franciszek gościł w Irlandii. 
Spotkał się tam m.in. z  młodymi 
ludźmi w  prokatedrze Najświęt-
szej Maryi w Dublinie. Zwracając 
się do nich, podkreślił, że pierw-
szym i najważniejszym miejscem, 
w którym może być przekazywa-
na wiara jest „dom, który możemy 
nazwać domowym Kościołem”, 
gdzie dzieci uczą się znaczenia 
wierności, uczciwości i poświęce-
nia, gdzie „mogą oddychać świe-

NAJCUDOWNIEJSZĄ 
RZECZYWISTOŚCIĄ 

ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO 
JEST TO, ŻE BOSKA 

WOLNOŚĆ PODDAJE 
SIĘ WOLI SWYCH 

WYBRANYCH, 
WYSŁUCHUJĄC ICH 

PRÓŚB. SŁUGĄ
BOŻYM MOŻE BYĆ 

TYLKO DUCH WOLNY.

krótkie spotkanie z licznie zgroma-
dzonymi wiernymi przed kościołem 
Matki Boskiej z Lourdes przy Sean 
McDermott Street, w którym znaj-
duje się grób sługi Bożego Mate-
usza Talbota (1856-1925).  

Papież poznał sylwetkę tego 
czczonego w  Irlandii świątobliwe-
go mężczyzny, pochodzącego z ro-
dziny z  problemem alkoholowym, 
który od  trzynastego roku życia 
do  ukończenia 28.lat borykał się 
z alkoholizmem. Potem zaś doznał 

Mateusz Talbot, gdy odzyskał 
wewnętrzną wolność, swoim ży-
ciem wyraził to, o czym mówi św. 
Edyta Stein: „Duszy przysługuje 
prawo decydowania o  sobie. Do-
tykamy tu tajemnicy osobistej 
wolności człowieka, którą sam 
Bóg respektuje, Jego panowanie 
nad stworzonymi duchami opiera 
się jedynie na dobrowolnym darze 
ich miłości. Każdy człowiek jest 
wolny i co dzień, nawet w każdej 
godzinie, stoi przed podjęciem de-

żym powietrzem Ewangelii;  rozu-
mieć, oceniać i działać w świetle 
wiary, którą odziedziczyli”.

Papież zachęcał też do szacunku 
i  udzielania wsparcia ludziom sła-
bym, bezbronnych, ubezwłasnowol-
nionych; tym wszystkim, których 
uważa się za „bezproduktywnych”.

„Świat mówi nam, abyśmy byli 
silni, niezależni i  wolni, nie trosz-
cząc się zbytnio o samotnych i od-
rzuconych, jeszcze nie narodzonych 
i  już umierających” – akcentował 
Franciszek i  nadmienił, że spotka 
się jeszcze z rodzinami, które zma-
gają się z prawdziwymi trudnościa-
mi, którym w Dublinie okazują mi-
łość i wsparcie ojcowie kapucyni. 

To wystąpienie papieża w dubliń-
skiej prokatedrze poprzedziło jego 

„przemiany duchowej”. I  codzien-
nie przystępując do Stołu Pańskie-
go, prowadził życie ascetyczne. Był 
abstynentem przez 41 lat. W 1947 
roku rozpoczął się jego proces be-
atyfikacyjny. W  1975 roku, w  50. 
rocznicę jego śmierci, papież Paweł 
VI uznał heroiczność jego cnót.

Papież Franciszek w obecności 
czcicieli Mateusza Talbota pobło-
gosławił jego relikwie i  ucałował 
krzyż, przed którym sługa Boży 
codziennie się modlił.

W  zapiskach Mateusza znaj-
dujemy takie zdanie: „Wolność 
ducha oznacza wyzwolenie się 
z miłości własnej, co czyni duszę 
zdolną do  pełnienia woli Bożej 
w najmniejszych rzeczach”. 

cyzji. Najcudowniejszą rzeczywi-
stością życia wewnętrznego jest 
to, że Boska wolność poddaje się 
woli swych wybranych, wysłuchu-
jąc ich próśb. Sługą Bożym może 
być tylko duch wolny.”

Czcigodny sługo Boży Mate-
uszu Talbocie, któremu oddał 
hołd papież Franciszek – wypra-
szaj nam wolność ducha, byśmy 
zniszczyli w  sobie wszystko, co 
nie podoba się Bogu!

Składniki:

• 1kg kapusty kiszonej
• 10 dkg grzybów suszonych
• 30 dkg fasoli „Jaś”
• 1 duża cebula
• 2-3 łyżki oleju lub masła
• sól i pieprz
 
Sposób wykonania:

Dzień wcześniej ugotować kapustę kiszoną, namoczyć fasolę i grzyby. 
Następnego dnia kapustę przepłukać i  odcisnąć z  soku, a potem zalać 
niewielką ilością wody i ugotować do miękkości.  Wylać wodę z moczącej 
się fasoli, zalać ją nową wodą i gotować do miękkości (posolić pod ko-
niec gotowania). Grzyby ugotować w wodzie, w której się moczyły. Cebulę 
obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na patelni na oleju lub maśle. Ugoto-
waną, ostudzoną i odciśnięta kapustę pokroić i dodać do cebuli. Podobnie 
postąpić z grzybami – odcisnąć z wody, pokroić drobno i dodać do kapusty 
z cebulą. Na samym końcu dodać fasolę, wszystko dobrze wymieszać, do-
prawić solą i pieprzem.

Składniki:

• 6 jaj
• szklanka cukru
• szklanka zmielonych orzechów włoskich
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
• duża łyżka kawy mielonej
• łyżka tartej bułki
• tłuszcz i tarta bułka do wysmarowania blachy

 
Sposób wykonania:

Oddzielić żółtka od białek. Ubić białka na sztywną pianę; pod ko-
niec ubijania dodać łyżkę cukru i dalej ubijać. Żółtka utrzeć z resztą 
cukru na puszysty kogel-mogel (nie podjadać!), połączyć z orzechami, 
mieloną kawą i tartą bułką oraz proszkiem do pieczenia (proszek do-
brze jest połączyć wcześniej z bułką i kawą). Całość dobrze wymieszać, 
a następnie ostrożnie połączyć z pianą z białek. Potem ciasto wyłożyć 
do tortownicy  i piec – ok. 40 min – w niezbyt nagrzanym piekarniku 
(150-160 stopni). Po upieczeniu i wystudzeniu ciasto można polać lu-
krem (sok z połówki cytryny wymieszać w kubeczku z kilkoma łyżeczka-
mi cukru-pudru) i posypać po wierzchu siekanymi orzechami włoskimi.

Szkatułka Cook
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Terminy spotkań w OAT
w 2019 roku

Spotkania
trzeźwiejących alkoholików
Zgłoszenia przyjmują organizatorzy, 

koszt 250 zł

Grupa „Nadzieja” Bydgoszcz

18-21 STYCZNIA
e-mail andrzejnadzieja@gmail.com 

tel. 501 672 396

Grupa „Arka” Warszawa

25-28 STYCZNIA
e-mail: leszekkozicki99@gmail.com 

tel. 501 439 089

Grupa „ARM”
Ostrów Mazowiecki

7-10 LUTEGO
e-mail: januszh5@gmail.com

tel. Janusz 505 674 726
Tomek 784 918 449

Grupy „Barbara” Kłodawa

8-11 MARCA
e-mail: piotrnolbert@gmail.com

tel. 607 159 605

Grupa „Luz” Konin

12-15 KWIETNIA
tel. 663 673 342

Grupa „Avanti” Luboń

17-20 MAJA
e-mail: czwiscicki@wp.pl
tel. Czesław 502 302 404

Włodek 510 110 482

Grupa „Anna” Szczecin

24-27 MAJA
tel. 784 326 320 lub 534 915 569

Grupa „Jedność” Toruń

7-10 CZERWCA
e-mail: zakroczym-torun@o2.pl

tel. 607 675 341

Grupa „Podbeskidzie”

21-24 CZERWCA
tel. 512 911 551 lub 791 918 880

Grupa „Bory Tucholskie”
i „Podhale”

28 CZERWCA – 1 LIPCA
(spotkania dla uzależnionych 

i współuzależnionych)
e-mail: józefaa@wp.pl

tel. 601 208 165
email. pawlus27@op.pl

tel. 509 714 613

Grupa „Bez Nazwy” Kraków

30 SIERPNIA – 2 WRZEŚNIA
e-mail: aa-beznazwy@interia.pl

tel. 601 343 622 „wieczorem”

Grupa „Paradoks” Pieniężno
i „Akron” Lelkowo

20-23 WRZEŚNIA
e-mail krzkoz4@interia.pl

lub akron_lelkowo@interia.pl 
tel. 511 272 980

Grupa „Dobro-Wolność” 
Chrzanów

11-14 PAŹDZIERNIKA
e-mail: tosiuw@wp.pl

a.hubicki@wp.pl 
tel. 601 293 291 lub 604 700 990

Spotkania Polonijne

2-4 LISTOPADA
e-mail: andrzej.somet@wp.pl

tel. do Polski +48 691 947 052

Grupy „Linia Otwocka”

15-18 LISTOPADA
e-mail: robertkosmalla@gmail.com

tel. 663 013 113

Spotkania w ramach 
Wieczoru Wspomnień

o Ojcu Benignusie

22-25 LISTOPADA

Grupa „Witaj” Garwolin

13-16 GRUDNIA
e-mail: aawitaj@tlen.pl

tel. 508 159 850

Spotkania trzeźwiejących kobiet
Zgłoszenia przyjmują organizatorzy, 

koszt 250 zł

4-7 PAŹDZIERNIKA
e-mail: julisab1@wp.pl

tel. 508 167 009

Spotkania osób uzależnionych 
od hazardu i ich rodzin

Zgłoszenia przyjmują organizatorzy, 
koszt 250 zł

Grupy „Jedynka” Warszawa
i „Pomocna dłoń” Zakroczym

19-21 STYCZNIA
tel. 505 898 279

Grupy „Zacisze” Warszawa
12-15 KWIETNIA

email: dariusz.lew.zalewski@gmail.com
tel. 608 715 569


