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Zacznijmy od przypomnienia pewnego starego opowiadania: �¯y³
sobie kiedy� bardzo stary cz³owiek, który mia³ zwyczaj medytowaæ wcze-
snym rankiem pod wysokim drzewem, na brzegu rzeki. Pewnego dnia, po
skoñczeniu medytacji starzec otworzy³ oczy i zobaczy³ skorpiona bezrad-
nie dryfuj¹cego z silnym pr¹dem rzeki. Kiedy skorpion zosta³ wyrzucony
bli¿ej drzewa, uchwyci³ siê jego d³ugich korzeni. Skorpion walczy³ szaleñ-
czo, ale coraz bardziej zapl¹tywa³ siê w sieæ korzeni.

Zobaczywszy to starzec natychmiast po³o¿y³ siê na korzeniach, aby
siêgn¹æ skorpiona i uratowaæ go z topieli. Jednak gdy tylko go dotkn¹³, zwierzê
szarpnê³o siê i gwa³townie go uk¹si³o. Instynktownie cz³owiek cofn¹³ rêkê,
jednak po odzyskaniu równowagi znowu siê wyci¹gn¹³, by ratowaæ udrê-
czonego skorpiona. Za ka¿dym razem jednak, gdy starzec znajdowa³ siê w za-
siêgu skorpiona, ten k¹sa³ go mocno swym zatrutym ogonem. Wkrótce jego
rêce spuch³y i zaczê³y krwawiæ, a twarz wykrzywia³ ból.

W tej chwili jaki� przechodzieñ zobaczy³ starca rozci¹gniêtego na
korzeniach i zmagaj¹cego siê ze skorpionem. � Hej starcze � zawo³a³. � Co
robisz? Tylko g³upiec ryzykuje ¿ycie, by ratowaæ takie wstrêtne, bezu¿y-
teczne stworzenie. Czy nie wiesz, ¿e mo¿esz sam zgin¹æ. Starzec odwróci³
powoli g³owê i spojrza³ ³agodnie w oczy obcego. � Przyjacielu � powie-
dzia³ � czy dlatego, ¿e natur¹ skorpiona jest k¹saæ, mam zrezygnowaæ z w³a-
snej natury, która karze mi go ratowaæ.�1

KS. JACEK NAWROT

GDAÑSK

Duchowo�æ wspó³uzale¿nionych
czyli o sztuce

posiadania siebie w dawaniu siebie

1 H. Nouwen, Ziarna nadziei, Poznañ 1997, s. 178-179.
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1. Okre�lenie tematu

W temacie odwo³a³em siê do zasady mówi¹cej, ¿e cz³owiek, aby
móg³ zacz¹æ dawaæ innym, sam musi najpierw otrzymaæ, musi znale�æ swoje
w³asne �ród³o si³y. W³a�nie to ¿yciowe �ród³o, miejsce z którego cz³owiek
czerpie, okre�lamy terminem �duchowo�æ�.

Trzeba okre�liæ, co bêdziemy nazywali pojêciem �duchowo�æ�
pos³uguj¹c siê nim w artykule. W znaczeniu psychologicznym mówi¹c o du-
chowo�ci okre�lamy relacjê cz³owieka do �wiata poza nim, jego ¿ycie we-
wnêtrzne, a wiêc wszystko co okre�la go jako osobê. W znaczeniu teolo-
gicznym natomiast mówi¹c o duchowo�ci okre�lamy relacjê cz³owieka do
�wiata ponad nim, czyli do �wiata nadprzyrodzonego (np. w chrze�cijañ-
stwie stosunek do osobowego Boga-Ojca.).2

Wypada te¿ przedstawiæ sam termin: wspó³uzale¿nienie. Czym jest?
Wed³ug najnowszych badañ jest tak samo chorob¹ jak ka¿de uzale¿nienie,
np. alkoholizm. Dla przybli¿enia znaczenia tego terminu pos³u¿my siê prze-
wodnikiem dla Doros³ych Dzieci Alkoholików: �Mo¿liwe, ¿e ju¿ jako dziec-
ko tak bardzo wzorowa³e� siê na osobowo�ci rodzica-uzale¿nionego, ¿e
z chwil¹ wej�cia w doros³e ¿ycie nie wiedzia³e�, kim naprawdê jeste� i mia-
³e� niewielkie wyobra¿enie o tym, jak¹ postawê powiniene� przyj¹æ w kon-
taktach z innymi lud�mi. Celem dostosowania siê do ¿ycia w rodzinie wy-
robi³e� sobie nawyk odczuwania nadmiernej odpowiedzialno�ci za innych
i zmieniania siê w zale¿no�ci od potrzeby, by ich zadowoliæ. Mog³e� na-
uczyæ siê wielu przymusowych zachowañ, aby wype³niæ pustkê w miej-
scu, gdzie powinna siê rozwijaæ �wiadomo�æ samego siebie. Te nawyki
z dzieciñstwa tak bardzo zros³y siê z poczuciem Twojej to¿samo�ci, ¿e mog¹
one rodziæ, rozci¹gaj¹ce siê na okres ca³ego ¿ycia, uzale¿nienia w kontak-
tach z innymi lud�mi, w kontaktach wszelkiego typu! To bolesne, a zara-
zem przymusowe uzale¿nienie siê od akceptacji innych (lub inne przymu-
sowe zachowania) jako podstawy poczucia bezpieczeñstwa, poczucia
w³asnej warto�ci i to¿samo�ci, nazywane jest wspó³uzale¿nieniem.�3

Historia starca i skorpiona wykazuje wielkie podobieñstwo do hi-
storii relacji osoby Boga i osoby wspó³uzale¿nionej. Im bardziej cz³owiek
skrzywdzony i zagubiony, tym bardziej broni siê przed Bogiem, traktuj¹c

Go jako zagro¿enie. Wspó³uzale¿nionych cechuje z zasady okazywana nie-
ufno�æ. I tak cz³owiek, z jednej strony chce siê otwieraæ na Boga, bo Go
potrzebuje, a z drugiej broni siê przed Bogiem, bo traktuje Go jako nie-
przewidywalne zagro¿enie. Podobnie sprawa bêdzie siê uk³ada³a w relacji
do innych ludzi: pragnienie blisko�ci bêdzie siê k³óci³o z panicznym po-
czuciem zagro¿enia. Jakie s¹ zatem najbardziej charakterystyczne znamio-
na duchowo�ci cz³owieka dotkniêtego chorob¹ wspó³uzale¿nienia.

2. Znak pierwszy: Utrata g³êbi, czyli zanik poczucia
w³asnej odrêbno�ci

Ojciec Antoni Rachmajda czyni trafne spostrze¿enie: �G³êbia nie
jest dodatkiem do cz³owieka, lecz jego miar¹, wymiarem duchowym, w³a-
�ciwym jego kondycji zamierzonej przez Boga. A poniewa¿ cz³owiek jest
jedno�ci¹, nie bêdzie w pe³ni sob¹, je�li jej nie zrealizuje � bo nie osi¹gnie
swej miary. Brak g³êbi oznacza ¿ycie bez ducha, brak wolno�ci, a to ozna-
cza � nie panowanie nad sob¹, brak �wiadomego kszta³towania swego ¿ycia.

Efektem tego jest kryzys cz³owieka, przejawiaj¹cy siê dzi� w upadku
moralno�ci, rozk³adzie relacji miêdzyludzkich, ¿ycia spo³ecznego. Wiecz-
na niedojrza³o�æ cz³owieka sprowadza ¿ycie na poziom zmys³ów, emocji,
które nie pozwalaj¹ wybieraæ, lecz go uzale¿niaj¹, czyni¹ z niego wiecznie
nienasyconego konsumenta. W efekcie cz³owiek nie wie, czego chce, nie
chce mu siê chcieæ, nie umie wytrwaæ w realizacji tego, co chce.�4

�Duchowo�æ� to poczucie w³asnej odrêbno�ci, a wiêc zdolno�ci do
okre�lenia siebie jako kogo� innego od tych, z którymi ¿yjê. Kiedy cz³owiek
wspó³uzale¿niony jest nieustannie zajêty rozwi¹zywaniem konfliktów swo-
ich bliskich i szukaniem sposobu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych cz³on-
ków swojej rodziny, wtedy nie ma czasu, by w ogóle u�wiadomiæ sobie, ¿e
jest kim� osobnym (osob¹) i ma jakie� potrzeby, ¿e te¿ co� prze¿ywa i od-
czuwa. Trzeba zatem siêgaæ w g³¹b siebie po to, aby siebie samego okre�liæ
jako osobê. Zdecydowanie trzeba zaprzeczyæ jakoby ca³y �wiat pragnieñ i po-
trzeb osób wspó³uzale¿nionych stanowi³y uczucia i potrzeby innych ludzi,
które odbieramy przez poziom zmys³ów. Wspó³uzale¿nieni czêsto �wiêcie
wierz¹, ¿e doznania zmys³owe i powierzchowne uczucia s¹ ich ca³ym �wia-
tem, ¿e w ogóle nie maj¹ ¿adnej w³asnej g³êbi. Taki cz³owiek nie pomaga

2 Por. G. Bunge, Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy wed³ug tradycji
�wiêtych Ojców, Kraków 2000, s. 23.

3 T. Cermak, J. Rutzky, Czas uzdrowiæ swoje ¿ycie. Przewodnik do pracy nad sob¹.
Kroki w stronê zdrowienia Doros³ych Dzieci Alkoholików. t³um. J. Pasternak-Wi-
niarska, Warszawa 1998, s. 113.

4 A. Rachmajda, G³êbia cz³owieka u �w. Jana od Krzy¿a. �Zeszyty Karmelitañskie�,
(2002)3, s. 72.
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innym dlatego, ¿e chce, ale pomaga dlatego, ¿e musi. Je�li ludzie przestan¹
czego� od niego chcieæ albo co� wobec niego odczuwaæ, wówczas traci ca³y
swój �wiat. Ludzie do�wiadczeni wspó³uzale¿nieniem ¿yj¹ w przekonaniu,
¿e ja i inni to to samo i nie ma ¿adnego mojego odrêbnego �wiata uczuæ
i potrzeb. To jest oczywist¹ nieprawd¹ i dopóki tak my�limy, nasze wewnêtrz-
ne dziecko �pi w nas g³êboko i jest �miertelnie znudzone.

W ¿yciu religijnym taka postawa tak¿e jest utrapieniem. Taki cz³o-
wiek bowiem staj¹c przed Bogiem na modlitwie wiecznie stoi tam wypro-
stowany na baczno�æ i nie wie, ¿e wolno mu poskakaæ przed Bogiem i na-
wet czasami pokazaæ Mu jêzyk, jak siê jest obra¿onym. Taki cz³owiek nie
bardzo mo¿e odpowiedzieæ Bogu na jego wo³anie s³owami proroka Izaja-
sza: �Oto ja, po�lij mnie�, poniewa¿ ma k³opot z okre�leniem swego �ja
jestem� i wiar¹ w to, ¿e naprawdê jest kim�.

W³a�nie przekonanie o w³asnej odrêbno�ci i osobistej warto�ci trze-
ba wzmacniaæ i pielêgnowaæ. Trzeba szukaæ w³asnej g³êbi. Do tego za�
pierwszym i byæ mo¿e najwa¿niejszym krokiem jest uwierzyæ, ¿e taka g³ê-
bia naprawdê istnieje. Cz³owiek ze wspó³uzale¿nieniem nie jest jak skaza-
ny z nieodwo³alnym wyrokiem w rêkach. Wspó³uzale¿niony mo¿e siê
uwolniæ od tego, co go ogranicza i odbiera mu pragnienie ¿ycia. Tak jak
ka¿dy cz³owiek, potrafi on dotrzeæ do swojej g³êbi i spotkaæ tam Boga.

3. Znak drugi: Niebezpieczna zamiana miejsc � dziecko
staje siê Si³¹ Wy¿sz¹ dla rodziców

Normalny obraz przedstawia rodziców trzymaj¹cych dziecko za
rêkê albo dziecko trzymane na rêkach przez rodziców. To przypomina za-
sadê, ¿e rodzice nosz¹ swoje dzieci i udzielaj¹ im wparcia. Czym� natural-
nym i zdrowym jest, kiedy dzieci mog¹ liczyæ na swoich rodziców, ¿e mog¹
siê na nich oprzeæ i czerpaæ od nich si³ê. Rodzice staj¹ siê dla dziecka pierw-
sz¹ i niezast¹pion¹ Si³¹ Wy¿sz¹.

Choroba wspó³uzale¿nienia wywo³uje zaburzenie tego normalne-
go obrazu. Zostaje on odwrócony do góry nogami i utrwalony czasami na
ca³e doros³e ¿ycie. Je�li zapytamy dlaczego doros³ym wspó³uzale¿nionym
¿yje siê tak ciê¿ko, dlaczego ci¹gle maj¹ pod górkê, nawet je�li id¹ po
prostej drodze, to odpowied� tkwi w zaburzonym obrazie duchowego po-
rz¹dku, wed³ug którego dzieci nosz¹ na rêkach swoich rodziców.

Duchowo�æ jest ¿yciowym �ród³em, �wi¹tyni¹, z której zawsze
mogê liczyæ na wsparcie i na moc. Kiedy siê jednak jest wspó³uzale¿nio-

nym, odwraca siê zdrowy obraz. I wtedy widzimy dzieci, które trzymaj¹
swoich rodziców za rêkê albo dzieci, które nios¹ rodziców na swoich rê-
kach. Kiedy siê to narysuje, wygl¹da to �miesznie i ¿aden cz³owiek nie
powie, ¿e to jest prawdziwy obraz. Ka¿dy wrêcz powie, ¿e to niemo¿liwe
i bêdzie mia³ racjê. Ale kiedy siê w takim uk³adzie ¿yje, mo¿na tego nie
widzieæ i nie wiedzieæ, dlaczego nie ma siê sk¹d czerpaæ si³y, a po drugie
nie wiedzieæ, dlaczego nie ma siê si³y d�wigaæ swoich rodziców. Wreszcie
mo¿na z tego powodu staæ siê ofiar¹ nieustannego poczucia winy, ¿e po-
winno siê umieæ zawsze sobie poradziæ i powinno siê umieæ zaradziæ s³a-
bo�ci swoich rodziców. To jest jednak nieprawda, bo dzieci nigdy nie s¹
Si³¹ Wy¿sz¹ dla swoich rodziców.

4. Zasada teologiczna: ³aska bazuje na naturze.

Konsekwencje tej niebezpiecznej zamiany miejsc i zajêcia przez
dziecko pozycji Si³y Wy¿szej przerzucaj¹ siê dalej na relacje cz³owieka
z Bogiem. Kiedy wspó³uzale¿niony pozna Boga, liczy na Jego pomoc i pra-
gnie staæ siê Jego dzieckiem. Ale poniewa¿ dzia³a stary obraz, szybko oka-
¿e siê, ¿e ta relacja z Bogiem ma wygl¹daæ tak, ¿e to nie Bóg mnie nosi, ale
to ja muszê nosiæ Boga na swoich rêkach. Jest to jednak niemo¿liwe, wiêc
czêsto w relacji takiego cz³owieka z Bogiem szybko pojawia siê zniechê-
cenie oraz silny lêk. I jest to zrozumia³e. Bo jak tu siê nie baæ wiedz¹c, ¿e
kiedy oddam siê Bogu jak dziecko, to On wykorzysta mnie i obci¹¿y swo-
im ciê¿arem. Takie my�lenie musi budziæ s³uszne przera¿enie i sprzeciw.

Istnieje wiele osób, które wierz¹c w Boga pragnê³y szczerze Mu
siê ofiarowaæ, ale wtedy niespodziewanie pojawia³ siê strach, który unie-
mo¿liwia³ im spokój, a nawet nie pozwala³ wypowiadaæ s³ów oddania. Nie-
w³a�ciwy obraz Si³y Wy¿szej w relacji rodziców i dziecka mo¿e znacznie
utrudniæ normalny rozwój ¿ycia duchowego. Najpierw trzeba zatem cier-
pliwie i ³agodnie popracowaæ nad zmian¹ tego obrazu relacji dziecka do
rodziców, a potem zbudowaæ swój obraz relacji z Bogiem.

Ka¿de powa¿ne nadu¿ycie (takie jak bicie, fizyczne wykorzysta-
nie seksualne, podnoszenie g³osu na dziecko, o�mieszanie go, porzucenie,
przesadne kontrolowanie czy te¿ szanta¿ emocjonalny) jest równocze�nie
nadu¿yciem duchowym, poniewa¿ podwa¿a zaufanie do Si³y Wy¿szej.
Wielu ludziom nie bardzo odpowiada wyobra¿anie sobie Boga jako Ojca,
poniewa¿ jedyne skojarzenie, jakie budzi w nich to s³owo, to ich w³asny
ojciec, który dopuszcza³ siê wobec nich nadu¿yæ. Dlatego pracuj¹c z oso-
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bami wspó³uzale¿nionymi czêsto okre�la siê Si³ê Wy¿sz¹ jako �si³ê wiêk-
sz¹ od ciebie i od twoich rodziców.�5

Istnieje teologiczna zasada, wed³ug której ³aska Bo¿a buduje na
naturze cz³owieka. To znaczy, ¿e w relacji cz³owieka z Bogiem ka¿da stro-
na daje swoj¹ czê�æ. Cz³owiek oddaje swoj¹ naturê, która jest s³aba, a Bóg
oddaje swoj¹ ³askê, która jest wszechmocna. Tak wygl¹da zdrowy obraz
relacji cz³owieka z Bogiem. I dopiero kiedy cz³owiek ma wewnêtrzn¹ zgo-
dê na taki obraz relacji z Bogiem, pojawia siê mo¿liwo�æ owocnego wyci¹-
gania rêki do Boga z pro�b¹ o wsparcie. Trzeba zatem pracowaæ nad zmia-
n¹ b³êdnego my�lenia podpowiadaj¹cego, ¿e ci¹gle muszê co� Bogu dawaæ,
co� dla Niego robiæ, ¿e muszê Go nosiæ, ¿e jestem odpowiedzialny za Boga.

5. Znak trzeci: Utrata wiêzi uczuciowej z rodzicami
i uwiêzienie w bólu osamotnienia

W zdrowej rodzinie uwaga rodziców jest skupiona na dziecku,
po�wiêca siê mu du¿o czasu, a przede wszystkim du¿o uczucia. Dziecko
nabiera w ten sposób pewno�ci, ¿e jest kochane. Rodzice w rodzinie z uza-
le¿nieniem skupiaj¹ ca³¹ swoj¹ uwagê na swoim problemie, co sprawia, ¿e
dziecko zostaje emocjonalnie porzucone. Uzale¿nienie sprawia, ¿e np. pi-
j¹cy ojciec jest skupiony na butelce, a niepij¹ca matka jest skupiona na
ojcu. Prowadzi to do tego, ¿e dziecko zostaje pozostawione samo sobie, ¿e
zostaje porzucone, czyli duchowo osierocone. Rodzi siê wówczas �ducho-
wa sierota�, czyli dziecko, które nie ma opiekunów dla swojej uczuciowo-
�ci, bo duchowo�æ to tak¿e uczuciowo�æ. Utrata emocjonalnej wiêzi z mi-
³o�ci¹ rodziców, brak zrozumia³ych dla dziecka komunikatów, ¿e jest
kochane, utrwala lêk przed samotno�ci¹ i wywo³uje zaborcze poszukiwa-
nie blisko�ci.

Henry Nouwen mówi o tym tak: �Przyja�ñ i mi³o�æ nie powinny
siê przemieniaæ w lêkliwe przylgniêcie do siebie. Domagaj¹ siê ³agodnej,
wolnej od lêku przestrzeni, w której mo¿emy siê do siebie zbli¿aæ i od sie-
bie oddalaæ. Dopóki nasze osamotnienie trzyma nas razem dziêki nadziei,
¿e wspólnie nie bêdziemy ju¿ sami, dopóty bêdziemy siê nawzajem drê-
czyæ naszymi nierealnymi pragnieniami mi³o�ci. (...) Na pierwszy rzut oka
zadziwia fakt, ¿e ludzie, którzy mieli tak trudne uk³ady z rodzicami, braæ-

mi czy siostrami, rzucaj¹ siê na o�lep w zwi¹zki obarczone odpowiedzial-
no�ci¹ w nadziei, ¿e od tej chwili wszystko siê zmieni.�6

Pierwszy krok w pracy nad t¹ s³abo�ci¹ to zmiana my�lenia na te-
mat samotno�ci i zaprzestanie panicznej ucieczki przed ni¹. H. Nouwen
okre�la ten proces jako znajdowanie w sobie odwagi, aby �wyj�æ na pusty-
niê osamotnienia i zmieniæ j¹ drog¹ ³agodnych, ale uporczywych wysi³-
ków w ogród samotno�ci.�7  Wydaje siê zatem, ¿e zmiana, która ma siê
dokonaæ, oznacza przeniesienie punku ciê¿ko�ci z fizycznej blisko�ci na
blisko�æ duchow¹. Zatem mi³o�æ jako poczucie duchowej wiêzi nie polega
g³ównie na trzymaniu siê ci¹gle za rêce, ale raczej na wewnêtrznej wierze,
¿e do�wiadczana od kogo� mi³o�æ jest prawdziwa.8  Zatem kiedy wspó³-
uzale¿niony zamieni potrzebê fizycznej blisko�ci na duchow¹ wiarê w praw-
dziwo�æ kochaj¹cych osób, wtedy w³a�nie wywo³uj¹ca lêk pustynia osa-
motnienia zacznie zamieniaæ siê w wype³niony pokojem ogród samotno�ci.
Najtrudniej jest uwierzyæ. Kiedy jednak odwa¿ê siê uwierzyæ, wtedy stajê
siê wolny.

Psychiatra Jack Dominian pisze: �Szacunek dla siebie ma w ducho-
wo�ci takie znaczenie, ¿e wymaga to dalszego wyja�nienia. Ka¿dy z nas ro-
dzi siê jako istota bezradna i w swym przetrwaniu zale¿y ca³kowicie od ro-
dziców. Mo¿emy przetraæ, poniewa¿ ¿ywi¹ nas; uczymy siê kochaæ innych,
poniewa¿ najpierw poczuli�my, ¿e jeste�my kochani przez nich. Zdobywa-
my poczucie znaczenia, odczucie, ¿e jeste�my chciani i cenieni. (...) Co siê
jednak dzieje, kiedy dziecko z tej czy innej przyczyny nie do�wiadcza uczu-
cia, ¿e jest kochane i chciane przez rodziców? W warunkach, w jakich siê
znajduje, jest za ma³e i bezradne, by ryzykowaæ ganienie ich za ten brak.

5 P. Mellody, Toksyczne zwi¹zki, anatomia i terapia wspó³uzale¿nienia, Warszawa
1993, s. 164.

6 H. Nouwen, Ziarna nadziei, dz. cyt., s. 24.
7 Tam¿e s. 28.
8 �Je�li bêdziemy siê zwracaæ do naszych bli�nich, zak³adaj¹c, ¿e potrafi¹ spe³niæ

nasze najg³êbsze potrzeby, popadniemy w coraz wiêksz¹ frustracjê. Oczekuj¹c bo-
wiem od przyjaciela czy kochanka, ¿e bêdzie w stanie oddaliæ nasz najg³êbszy ból,
spodziewamy siê po nim tego, czego nie mo¿e nam daæ. ¯aden cz³owiek nie mo¿e
nas w pe³ni zrozumieæ, ¿aden cz³owiek nie mo¿e nam ofiarowaæ nieprzerwanie uczu-
cia, ¿aden cz³owiek nie mo¿e wej�æ w rdzeñ naszej istoty i uzdrowiæ naszego we-
wnêtrznego po³amania. Je�li o tym zapomnimy i bêdziemy oczekiwaæ od innych
wiêcej, ni¿ mog¹ nam daæ, bardzo szybko siê rozczarujemy. Kiedy bowiem nie
otrzymamy tego, czego bêdziemy siê spodziewaæ, szybko popadniemy w urazê,
zgorzknienie, chêæ zemsty, a nawet gwa³towno�æ. S³owa Spinozy: �Natura nie zno-
si pró¿ni� wydaj¹ siê doskonale do nas odnosiæ, a chêæ by zwalczaæ intymno�æ i bli-
sko�æ, które nie zostawiaj¹ wolnej przestrzeni, jest rzeczywi�cie bardzo du¿a. Wie-
le cierpienia wynika z takiej dusz¹cej blisko�ci�, tam¿e, s. 80-81.
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W rzeczywisto�ci zachodzi co� innego: dziecko gani siebie, czyli przyjmuje
oskar¿enie rodziców, ¿e jest z³e i naprawdê nie posiada ¿adnych warto�ci.�9

Zatem to, co mamy uczyniæ, aby odebraæ niszcz¹c¹ moc naszemu
osamotnieniu, to pozwoliæ sobie na przebywanie z lud�mi, którzy natural-
nie okazuj¹ ciep³o, obok których czujemy siê akceptowani. Nie musz¹ to
byæ g³êbokie zwi¹zki intymne. Wystarcz¹ spotkania pe³ne ¿yczliwo�ci, ale
warunkiem bêdzie prze³amanie nieufno�ci i otwarto�æ na gesty ¿yczliwo-
�ci. Trzeba siê odwa¿yæ zbli¿yæ do innych, trzeba te¿ odwa¿yæ siê uwie-
rzyæ, ¿e nic ode mnie nie chc¹, ale przebywaj¹ ze mn¹ bezinteresownie.

W relacji duchowej jest podobnie. Je�li przez lata dzieciñstwa po-
zostawa³o siê odciêtym od uczuæ mi³o�ci ze strony swoich rodziców, to
przez te lata utrwala³o siê z³e przekonanie o sobie i zanika³o poczucie w³a-
snej warto�ci. Najtrudniej wówczas uwierzyæ s³uchaj¹c s³ów o mi³o�ci Boga.
Dziecko do�wiadcza³o, ¿e kto� siê nim zajmuje (karmi, ubiera, k³adzie spaæ),
ale nie mi³uje (nie interesuje siê jego uczuciami). Kiedy rodzice nie potra-
fi¹ d³ugo i cierpliwie patrzeæ na swoje dziecko z mi³o�ci¹, wtedy ro�nie
w nim przekonanie, ¿e jest przedmiotem. Trudno zmieniæ takie przekona-
nie. Ale kiedy cz³owiek jest doros³y, potrafi inaczej spojrzeæ na swoje ¿y-
cie. Cierpliwe budowanie przekonania o swojej warto�ci przez uczenie siê
emocjonalnej relacji z lud�mi mo¿e je zmieniæ i w rezultacie umo¿liwiæ
budowanie relacji mi³o�ci z Bogiem.

6. Znak czwarty: Utrata kontaktu z pojêciem normy
i pogr¹¿enie siê w chaosie

Wa¿n¹ cech¹ �wiata duchowego jest �ci�le okre�lony �wiat warto-
�ci, a wiêc obowi¹zuj¹cy system zasad postêpowania i norm oceniania rze-
czywisto�ci. W normalnej rodzinie ustala siê pewien system zasad, któ-
rych przestrzegaj¹ rodzice i które mog¹ byæ przestrzegane tak¿e przez dzieci.
Zasady te staj¹ siê stopniowo podstawami systemu warto�ci dzieci. Zdro-
we funkcjonalne zasady musz¹ mieæ co najmniej dwie wa¿ne cechy: mu-
sz¹ byæ zrozumia³e i mo¿liwe do wykonania przez cz³owieka. Nieludzkie
zasady to takie, wed³ug których nikt nie mo¿e ¿yæ.

W rodzinie dysfunkcyjnej albo w ogóle nie ma ¿adnego systemu
zasad, albo te, które istniej¹, s¹ tak mêtne i sprzeczne ze sob¹, ¿e ¿ycie
wed³ug nich staje siê udrêk¹. Mo¿e te¿ byæ tak, ¿e rodzice ¿¹daj¹ od dzieci

przestrzegania zrozumia³ych i rozs¹dnych zasad, ale sami ich nie przestrze-
gaj¹. Dzieci otrzymuj¹ komunikat: �Postêpujcie tak, jak wam mówimy,
a nie jak postêpujemy. My nie musimy przestrzegaæ tych zasad. Jeste�my
ponad zasadami. Jeste�my bogiem tej rodziny�. Przyk³adem mo¿e byæ oj-
ciec, który nigdy nie chodzi do ko�cio³a, ale dzieciom powtarza, ¿e zawsze
musz¹ tam chodziæ w niedzielê.

W domu, w którym panuj¹ nieludzkie zasady, dzieci ustawicznie
staraj¹ siê osi¹gn¹æ co�, co jest nieosi¹galne, wobec czego ci¹gle b³¹dz¹
i nieustannie s¹ zawstydzane. Wobec rodziców zaczynaj¹ byæ nieszczere
i ucz¹ siê k³amstwa jako normy. Je�li bowiem uda siê oszukaæ rodziców
nie zostanê ukarany, a je�li ich zadowolê, to jeszcze uzyskam ich pochwa-
lê. W relacji do Boga takie dzieci zaczynaj¹ wierzyæ, ¿e On tak¿e oczekuje,
¿e bêd¹ ¿y³y wed³ug tych nieludzkich zasad i maj¹ w zwi¹zku z tym po-
czucie winy wobec Boga i przekonanie, ¿e w ¿aden sposób nie mog¹ za-
s³u¿yæ, aby Bóg ich kocha³.10

Aby siê wyrwaæ z takiego �wiata nieludzkich zasad i b³êdnego sy-
temu warto�ci, trzeba zacz¹æ szukaæ wzorca, a wiêc uczyæ siê normalnych
zasad i szukaæ prawdziwego �wiata warto�ci. W tym celu trzeba poszuki-
waæ autorytetu, któremu zaufam i pozwolê siê poprowadziæ. Dla osoby
wierz¹cej nieocenion¹ rolê mo¿e odegraæ dobry kierownik duchowy, który
bêdzie towarzyszy³ osobie wspó³uzale¿nionej w odszukiwaniu prawdziwego
�wiata warto�ci i zdrowych zasad postêpowania.

Zakoñczenie

Trzeba pamiêtaæ, ¿e pozytywne zmiany zaczynaj¹ siê w nas samych,
a nie poza nami. Objawy uzdrowienia s¹ owocem wiary w obecno�æ Si³y
Wy¿szej i wiary we w³asne mo¿liwo�ci. Bóg mi nie pomo¿e, je�li nie ofiaru-
jê mu wyznania wiary. Tak samo cz³owiek nie pomo¿e mi, je�li nie odwa¿ê
siê zaufaæ swojej warto�ci. Pia Mellody mówi: �we� w objêcia swoje demo-
ny, bo ugryz¹ ciê w ty³ek.�11  To znaczy, ¿e masz wzi¹æ odpowiedzialno�æ za
swoj¹ przesz³o�æ, a wówczas ¿ycie przestanie byæ udrêczeniem (wzi¹æ od-
powiedzialno�æ oznacza najpierw porozdzielaæ co w moim ¿yciu jest moj¹
odpowiedzialno�ci¹, a co nie nale¿y do mnie; nastêpnie odci¹æ siê od tej czê-

9 J. Dominian, Cykle afirmacji ludzkich, Warszawa 1986, s. 32.

10 Por. P. Mellody, Toksyczne zwi¹zki, anatomia i terapia wspó³uzale¿nienia, dz. cyt.,
s. 166-167.

11 Tam¿e, s. 181.
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�ci, która nie nale¿y do mnie; potem za� zaopiekowaæ siê tym, co faktycznie
nale¿y do mnie i jest moj¹ czê�ci¹ odpowiedzialno�ci). Oznacza to tak¿e, ¿e
je�li staniesz siê panem swego ¿ycia, bêdziesz móg³ daæ ¿ycie komu� inne-
mu, bêdziesz zdolny dzieliæ siê samym sob¹. Jednym s³owem znakiem praw-
dziwej duchowo�ci jest: �posiadaæ siebie w dawaniu siebie�.

Trzeba na koniec powiedzieæ, ¿e tym co daje cz³owiekowi ¿ycie,
jest mi³o�æ. Tym za� co do mi³o�ci prowadzi, jest wiara i zaufanie. Mi³o�æ
bowiem wymaga ufnego powierzenia siebie komu� drugiemu i otwartego
przyjêcia kogo� drugiego. Jak mówi Henri Nouwen: �Mi³o�æ wymaga ca³-
kowitego rozbrojenia.�12

Zusammenfassung

Das Streben des Menschen in der Geistessphäre (Spiritu-
alitätssphäre) ist der Wunsch nach der Vereinigung mit Gott. Dazu jedoch
braucht der Mensch die geordnete Persönlichkeit. Die menschliche
Persönlichkeit ist oft verformt durch Lebenserfahrungen, die den Menschen
in seinen Geistesstreben anhalten.

Dieser Artikel stellt eins von solchen möglichen Hindernissen vor,
das die Krankheit der Mitabhängigkeit ist.

Der Artikel soll die Frage beantworten, was es mit der Geistigkeit
der menschlichen Person geschieht, wenn die Persönlichkeit der Mi-
tabhängigkeit unterwirft.

12 �Spotkanie w mi³o�ci to spotkanie bez broni. Kto wie, czy rozbrojenie podczas indy-
widualnego spotkania nie jest trudniejsze od rozbrojenia miêdzynarodowego. Potra-
fimy doskonale ukrywaæ swoje strzelby i no¿e nawet w najbli¿szych zwi¹zkach. Dawne
gorzkie wspomnienie, lekkie podejrzenie co do motywów czy ma³a w¹tpliwo�æ, mog¹
byæ równie ostre jak nó¿ trzymany za plecami jako broñ na wypadek ataku. Czy
potrafimy spotkaæ siê z przyjacielem lub kim� obcym bez jakiejkolwiek ochrony?
Objawiæ drugiemu ca³¹ sw¹ bezbronno�æ? Oto sedno naszego pytania. Czy mê¿czy-
zna i kobieta potrafi¹ wykluczyæ w³adzê w swoich relacjach i staæ siê ca³kowicie otwar-
ci dla drugiego?�, H. Nouwen, Ziarna nadziei, dz. cyt., s. 83.

1. Wstêp

Józef Ratzinger, najwiêkszy teolog w�ród kardyna³ów i najwybitniej-
szy kardyna³ w�ród teologów1 , prefekt watykañskiej Kongregacji Nauki Wia-
ry, nale¿y do �cis³ej czo³ówki chrze�cijañskich teologów XX wieku. W swo-
ich pracach badawczych zajmuje siê teologi¹ dogmatyczn¹ i fundamentaln¹.
Wiele dzie³ po�wiêci³ tajemnicy Ko�cio³a. Tematem jego dzia³alno�ci nauko-
wej jest tak¿e osoba Jezusa Chrystusa. Ratzinger jest zwolennikiem oryginal-
nej chrystologii sensu, w której zawarta jest teza, ¿e Jezus Chrystus jest wto-
piony w ca³¹ historiê �wiata i ludzko�ci, nadaj¹c jej nowy sens. Jest autorem
ponad 60 ksi¹¿ek oraz kilkuset artyku³ów opublikowanych w miêdzynarodo-
wych czasopismach teologicznych i dzie³ach zbiorowych.2

W�ród wielu prac Ratzingera znajduje siê tak¿e ksi¹¿ka zatytu³o-
wana Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der
Gegenwart3 , która zawiera szereg jego prelekcji dotycz¹cych relacji miê-

KS. ROBERT KACZOROWSKI

GDAÑSK

Liturgia i muzyka w Biblii
w ujêciu Józefa Ratzingera

1 S³owa ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca, rektora Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
we Wroc³awiu wypowiedziane 27 pa�dziernika 2000 roku w zwi¹zku z nadaniem
kard. Ratzingerowi godno�ci doktora honoris causa, zob. http://pryzmat.pwr.wroc.pl/
Pryzmat_136/136wdoc.html.

2 Por. tam¿e.
3 Wyd. Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1995. Polskie t³umaczenie ksi¹¿ki: Nowa pie�ñ

dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, przek³. J. Zychowicz, Kraków 1999. Wer-
sja anglojêzyczna: A New Song for the Lord: Faith in Christ and Liturgy Today, translated
by Martha M. Matesich, The Crossroad Publishing Company, New York 1997.


