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Gdyby prorocy wtargnęli
poprzez drzwi nocy
i szukaliby ucha jak ojczyzny
Nelly Sachs, Wohnungen des Todes

Sebastianowi

Słowo z Centrum
Formacji Duchowej

Słuchać to zauważyć obecność osoby, która mówi. Moim słuchaniem mówię jej, że jest ważna, że istotne jest dla mnie to, co
mówi i że chcę nawiązać z nią relację. Słuchając, tworzę w sobie spontanicznie przestrzeń, w której może zamieszkać druga
osoba. Kiedy słucham uważnie, z miłością, rodzi się relacja zaufania. Ewangelie uwrażliwiają nas na to, czego słuchamy i jak
słuchamy (por. Mk 4, 24; Łk 8, 18). To, czego i jak słuchamy,
dotyczy najpierw samej osoby. Jaka jest relacja do osoby, taka
jest relacja do tego, co mówi. Słuchanie mówi wiele o słuchającym. Powiedz mi, czego i jak słuchasz, a powiem ci, kim jesteś.
W pewnym sensie poziom naszego słuchania definiuje poziom
naszego człowieczeństwa. „W istocie, jesteśmy tym, co słuchamy!”1. Dojrzałe słuchanie – dojrzałe człowieczeństwo, mierne
słuchanie – mierne człowieczeństwo. Według Biblii człowiekiem
ukształtowanym jest ten, kto potrafi słuchać, kto ma serce, które
słucha (por. 1 Krl 3, 9). W Ewangelii św. Marka Jezus powie, że
„Pierwsze jest Słuchaj…” (por. Mk 12, 29). Chociaż Jezus odnosi
się bezpośrednio do przykazania miłości Boga, to jednak w konsekwencji Jego słowa dotyczą także relacji do drugiego człowieka. Możemy powiedzieć, że pierwsze w życiu jest słuchanie Boga
i słuchanie człowieka. Słuchanie jest pierwszym aktem miło1

Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Instrumentum laboris XII Zwyczaj
nego Zgromadzenia Synodu Biskupów, Watykan 2008, nr 24.
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ści. Od słuchania wszystko się zaczyna. Pierwsza stronica Biblii
przypomina, że świat istnieje, ponieważ jest posłuszny temu, co
mówi Bóg (B. Costacurta). Kiedy natomiast ginie słuchanie, wtedy ginie życie, gdyż niesłuchanie oznacza brak relacji, a relacje
są fundamentalne dla życia. Pierwszy grzech człowieka dotyczył
niesłuchania Boga. Kiedy przestał słuchać Boga, przestał słuchać
siebie i drugiego.
Chociaż słuchanie wpisane jest w strukturę naszej ludzkiej
natury, to jednak dla każdego bez wyjątku jest ono prawdziwą
sztuką. Jest sztuką najpierw dlatego, że ten, którego słuchamy,
jest inny od nas i aby słuchać, trzeba przekraczać siebie. Największą sztuką jest słuchanie Boga. Z niego rodzi się zdolność
słuchania siebie i innych. A zatem jest tak jak w przykazaniu
miłości Boga i bliźniego. Możemy je usłyszeć także w ten sposób:
„Słuchaj Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Słuchaj swego bliźniego
jak siebie samego” (por. Mk 12, 29-30). Takie słuchanie domaga się zapominania o sobie, przekraczania siebie. Słuchanie
jest sztuką także dlatego, że nasz słuch został uszkodzony przez
grzech. Wszyscy chorujemy na „zapalenie ucha wewnętrznego”. Grzech pierworodny sprawił, że mamy pierworodny ubytek
w słuchu. Dolegliwość grzechowa związana jest z naszym egoizmem, chronicznym skupieniem się na sobie i własnych potrzebach. To sprawia, że nie jest nam łatwo zamienić się w słuch;
zamienić słuchanie tylko siebie na słuchanie drugiego człowieka.
Najważniejszym organem słuchu według Biblii jest serce. Kondycja słuchania związana jest z kondycją serca. Jakie serce, takie
słuchanie. Im zdrowsze serce, tym zdrowszy słuch i vice versa.
Zdolność słuchania nie przychodzi sama. Trzeba nad nią pracować. Trzeba się ćwiczyć w sztuce słuchania. „Słuchanie nie
przychodzi automatycznie” – stwierdza ks. Krzysztof Grzywocz,
który na co dzień zajmuje się słuchaniem ludzi; jest wieloletnim
kierownikiem duchowym i spowiednikiem. W obecnym numerze „Zeszytów” dzielimy się za jego zgodą rozważaniami, które
6
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poprowadził w CFD podczas trzydniowej sesji „Sztuka słuchania”2. Zaproponował uczestnikom wspólną podróż w głąb tajemnicy słuchania. „Słuchanie jest tajemnicą – wyznaje z pokorą
Autor rozważań. – Jeżeli ktoś by powiedział, że je zrozumiał, że
wszystko już o nim wie, niewiele jeszcze zrozumiał i niewiele
wie. Słuchanie jest jak niekończący się piękny pałac, jeśli otworzymy jedną komnatę, otwierają się trzy następne; (…). Możemy
poznać jedynie niektóre komnaty, przeczuć niektóre prawdy
i odejść pokornie. Dopiero wtedy, gdy wchodzimy w przestrzeń
słuchania, doświadczamy, jaka to jest tajemnica…”. Wejdźmy
więc razem z Autorem do owego tajemniczego pałacu, jakim jest
słuchanie. Ksiądz Krzysztof Grzywocz będzie naszym pokornym
przewodnikiem. Niech otwiera przed nami kolejne komnaty
pałacu, uwrażliwia na tajemnicę i uczy sztuki słuchania. Z serca
dziękuję Autorowi za udostępnienie i przygotowanie do publikacji niniejszych rozważań i za wierną współpracę z naszym Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
Krzysztof Wons SDS

2

Sesja odbyła się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w ramach
Szkoły Kierownictwa Duchowego, w dniach 5-7 listopada 2004.

Słuchanie
czy przesłuchanie

Doświadczenie słuchania odgrywa niezwykle ważną rolę w naszym życiu. Na różnych jego płaszczyznach, osobistych czy zawodowych, doceniamy wartość uważnego ucha, które pomaga nam
budować serdeczne i dojrzałe więzi3. Pochodzimy z różnych środowisk, pełnimy inne funkcje, pracujemy w różnych zawodach,
ale przekonanie o wartości daru słuchania pozostaje wspólne.
Być może wiele treści umieszczonych w tych rozważaniach jest
znanych i oczywistych. To dobrze, sprawy istotne w życiu powinny być znane. Potrzeba chwil, aby kwestie najbardziej oczywiste i potrzebne włączyć w osobisty dialog
– z Bogiem i z człowiekiem. Tylko to, co jest Tylko to, co jest włączone
włączone w przestrzeń modlitwy, spotkania w przestrzeń modlitwy,
rozwija się w nas poprawnie. Sprawy istot- spotkania rozwija się
ne stają się wtedy realne i oczywiste, prze- w nas poprawnie.
chodzą z płaszczyzny dalekich idei w świat
codziennej rzeczywistości i „stają się ciałem”. Najbardziej realna jest modlitwa. To, co nie jest z nią złączone, traci prawo do
oczywistości. U podstaw wszelkiej realności leży modlitwa. Można przeczytać wiele książek o słuchaniu i zaliczyć kilka kursów
z komunikacji interpersonalnej, a w rzeczywistości ranić innych
	Niniejsza publikacja to spisane z płyt wykłady, dlatego też Czytelnik proszony jest o wyrozumiałość dla gawędziarskiego stylu tych rozważań –
przyp. autora.

3
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nieumiejętnością słuchania. Dlatego prośmy Boga, aby treści,
które rozważamy, być może znane, włączone w dialog z Bogiem
i człowiekiem, stały się w nas życiem.
Gdy przed wielu laty kończyłem studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pewna kobieta podarowała
mi mały obraz. Przedstawia on twarz Maryi z delikatnie odsłoniętym uchem – to Matka Boża cierpliwie słuchająca. Obraz
inspirowany jest wizerunkiem Maryi z sanktuarium w Rokitnie.
Usłyszałem wtedy słowa: „Niech Maryja, cierpliwie słuchająca,
będzie patronką księdza pracy”. Przez wiele lat mojej posługi
ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu ten obraz towarzyszył mi w pracy związanej głównie ze słuchaniem. Często patrzę na ten obraz i mówię: „Maryjo, Matko
cierpliwie słuchająca, módl się za nami”.
Od samego początku chrześcijaństwa, już u pierwszych ojców
Kościoła, szczególnie w doświadczeniu ojców pustyni, zakorzenione było przekonanie, że podstawą duchowości, założeniem
dojrzałej więzi z Bogiem i z człowiekiem, jest słuchanie. Pozostało wiele świadectw z tamtych czasów, które są przykładem
tego przekonania. Gdy pewnego dnia do jednego z ojców pustyni przyszedł inny ojciec i zapytał: „Dlaczego dzisiaj ojcowie
nie mają słowa, które trafiałoby do ludzi i poruszało ich serca?”,
usłyszał odpowiedź: „Ponieważ nie umieją słuchać”. Mądrość
tej odpowiedzi wyraża się w podwójnej możliwości jej interpretacji. Odnosi się do potencjalnych odbiorców, którzy nie umieją
słuchać, ale także do ojców – głosicieli słowa – naznaczonych
podobną nieumiejętnością. Kto sam nie
Słuchanie jest wydarze
potrafi słuchać, nie trafi do serca słuchaniem dwustronnym, rodzi
czy. Ojcowie nie mają słowa, słowa z mocą,
się ze słuchania i spotyka
ponieważ nie słuchają. Ale też nie ma osób,
się z nim.
które posiadałyby tę umiejętność. Słuchanie jest wydarzeniem dwustronnym, rodzi się ze słuchania i spotyka się z nim. Największym pragnieniem proroków – w Starym
10
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Testamencie, w Nowym Testamencie, aż po dzień dzisiejszy –
jest umiejętność słuchania.
Jako motto do tych rozważań wybrałem zdanie z wiersza żydowskiej poetki Nelly Sachs, nagrodzonej literacką Nagrodą
Nobla: „Gdyby prorocy wtargnęli / poprzez drzwi nocy / i szukaliby ucha jak ojczyzny”. Ucho jest jak ojczyzna, gdzie go nie
ma, gdzie brakuje słuchania, człowiek czuje się obco – jak ktoś,
kto nie ma domu. „Wtargnęli poprzez drzwi nocy”. Gdzie nie
ma słuchania, tam brakuje światła, głęboka noc powstrzymuje
wszelki początek. Umiejętność słuchania jest podstawą modlitwy i całego ludzkiego życia.
Te rozważania będą próbą połączenia doświadczenia z zakresu teologii i antropologii. Chrześcijaństwu po dziś dzień grożą
dwa błędy. Z jednej strony błąd teologizmu, a z drugiej – antropologizmu. Teologizm jest poglądem, który zwalnia człowieka ze
współpracy z Bogiem, podważa jego zaangażowanie i kreatywność, co wynika z przekonania, że On sam wszystkiego dokona.
W tym rozumieniu słuchanie jest czymś prostym (o czym tu można tyle mówić?), nie wymaga ludzkiej umiejętności i kształcenia.
Wystarczy po prostu słuchać i tyle. Świadomość pierwszeństwa
łaski nie utożsamia się z błędem teologizmu. Oczywiście, łaska
ma pierwszeństwo, ale nie wyklucza to zaangażowania człowieka, jego trudu rozwoju i współpracy. W tym kontekście możemy
mówić o szkole słuchania. Termin „szkoła” wskazuje na proces
uczenia się i zdobywania umiejętności. Słuchanie nie przychodzi automatycznie. Automatyzm jest niegodny chrześcijanina.
Z drugiej strony chrześcijaństwu grozi błąd psychologizmu. Według tego poglądu wystarczy działanie człoTermin „szkoła” wskazuje
wieka, aby doprowadzić go do życiowego
na proces uczenia się i zdo
spełnienia. W takim rozumieniu rozwijanie
bywania umiejętności.
umiejętności psychologicznych czy doskonalenie technik psychoterapeutycznych może zagwarantować
osobie ludzkiej optymalną samorealizację. Dojrzała umiejętność
słuchania byłaby wtedy niezależna od słuchania Boga.
wiosna
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Jedna z podstawowych prawd chrześcijańskich głosi: „Bóg
stał się człowiekiem”. Tu rodzi się imponująca intuicja chrześcijaństwa: istnieje głęboka harmonia wymiaru teologicznego
i antropologicznego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Jezus
Chrystus, centrum i źródło chrześcijaństwa, jest Bogiem i człowiekiem. Dlatego nie można oddzielić intuicji ludzkiej, która wymaga pracy, uczenia się i nieraz długich lat cierpliwego procesu,
od intuicji teologicznej, która zakłada wiarę w niepojęte zaangażowanie Boga. Kierownik duchowy, jak mawiali przedstawiciele
szkoły aleksandryjskiej, musi być jednocześnie mistagogiem,
pedagogiem i psychologiem. Z jednej strony musi być mistagogiem, który wprowadzi ucznia w przestrzeń tajemnicy Boga,
a z drugiej – antropologiem odsłaniającym tajemnicę człowieka
w jego dramatycznej złożoności.
Możemy prosić Boga o dar słuchania, ofiarując Mu jednocześnie naszą gotowość przyjęcia i cierpliwego uczenia się tego
daru. Psalm 87. kończy się słowami: „I tańcząc śpiewać będą,
wszystkie moje źródła są w Tobie”. To głębokie zdanie przypomina nam, że także umiejętność słuchania ma swoje źródło w Bogu,
że ostatecznie jest Jego łaską. Wszystkie źródła, nie tylko wybrane, mają swój początek w Tym, do którego podczas Eucharystii
zwracamy się słowami: „Zaprawdę, święty
Wszystko to, co naprawdę
jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości”.
jest piękne, dobre i praw
Wszystko to, co naprawdę jest piękne, dodziwe, co daje poczucie
bre i prawdziwe, co daje poczucie szczęścia,
szczęścia, ma swoje źródło
ma swoje źródło w Bogu. To, co pochodzi
w Bogu.
od Niego, jest święte. Słuchanie wpisane
jest więc w istotę świętości. Tam, gdzie brakuje słuchania, tam
nie ma doświadczenia świętości.
U początku szkoły słuchania jest pragnienie i pasja, które są
sercem efektywnego procesu uczenia. W jednej z prefacji mszalnych modlimy się słowami: „Nieskończona jest Twoja miłość,
Boże”. Jeżeli słuchanie należy do istoty miłości Boga, to Jego
słuchanie jest także nieskończone. Wchodzimy w tajemnicę bez12

Zeszyty Formacji Duchowej

kresnej miłości Boga i tym samym w tajemnicę Jego nieskończonego pragnienia słuchania i pasji. Słuchanie jest tajemnicą.
Jeżeli ktoś by powiedział, że je zrozumiał, że wszystko już o nim
wie, niewiele jeszcze zrozumiał i niewiele wie. Słuchanie jest jak
niekończący się piękny pałac, jeśli otworzymy jedną komnatę,
otwierają się trzy następne; można wybierać: pójdę w tym kierunku albo w innym. Nie jesteśmy w stanie zajrzeć do wszystkich
tematów. Poruszamy się przecież w bezkresnej tajemnicy miłości
Boga i Jego słuchania. Nie da się jej do końca ogarnąć i zrozumieć. Możemy poznać jedynie niektóre komnaty, przeczuć niektóre prawdy i odejść pokornie. Dopiero wtedy, gdy wchodzimy
w przestrzeń słuchania, doświadczamy, jaka to jest tajemnica, ile
tu się otwiera różnych pomieszczeń i spraw.
Warto przypomnieć na początku tych rozważań, że nie tworzą
one systemu, który uzurpuje sobie prawo do wyczerpującego
wyjaśnienia każdej możliwej kwestii związanej z tym tematem.
Wiedza dotycząca słuchania jest między innymi owocem doświadczenia wielu kierowników duchowych i psychoterapeutów. Do istoty tych form służby człowiekowi należy słuchanie.
Dobrym towarzyszem duchowym jest ta osoba, która słucha.
Kierownik duchowy, który za dużo mówi, być może sam zaniedbał troskę o siebie. Treści przedstawione w tych rozważaniach
naznaczone są subiektywnością, mogą być przydatne dla jednej
osoby, ale nie muszą pasować do innej. Rys subiektywny naszych doświadczeń wymaga pewnej ostrożności. Nie wszystko
jest „dogmatyczne”. Wiele kwestii można poddać pod dyskusję.
W naszych rozważaniach i podejściu do rzeczywistości powinna pozostać sfera eksperymentu, który może się udać albo nie.
Gotowość do podjęcia eksperymentu może świadczyć o dużej
wolności wewnętrznej, dojrzałości, odwadze i pasji życia. Czasem trzeba wędrować po omacku, kierować się własną intuicją
i słuchem prawdy. Tam, gdzie dotykamy tajemnicy, tam nie
wszystko jest możliwe do uchwycenia i zamknięcia w logicznym
systemie.
wiosna
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W tym kontekście możemy mówić o istnieniu „słuchu słuchania”. To pojęcie zbliżone jest do pojęcia słuchu muzycznego.
Jeżeli ktoś pozbawiony jest tego talentu, to jego zdolność odbioru i kreacji świata muzycznego jest bardzo ograniczona. Istnieje
słuch muzyczny, istnieje także słuch słuchania. Pan Bóg daje
talenty tym, którzy Go o to proszą. Prośmy Boga o słuch słuchania. Bez niego można latami uczyć się słuchania, zaliczyć wiele
kursów komunikacji, a popełniać sporo podstawowych błędów
czy wykorzystać zdobytą wiedzę do niszczenia relacji.
Podjęte tu rozważania ukazują dar słuchania obecny zasadniczo w posłudze kierownictwa duchowego. Takie słuchanie (podobnie jak w psychoterapii) różni się od słuchania doświadczanego na przykład w przyjaźniach. Istnieją oczywiście wspólne
mianowniki, ale także istotne różnice. Kierownictwo duchowe jest jedną z form miłości, do której istoty należy szczególne
słuchanie. Mówiąc o szkole słuchania w ramach towarzyszenia
duchowego, myślimy zarówno o kierowniku duchowym, jak
i o osobie, która o takie towarzyszenie prosi. Kierownik duchowy sam musi się nieustannie uczyć słuchania, ale także pomóc
osobie, której towarzyszy, wzrastać w tej umiejętności. Jednym
z celów tego procesu jest wzrastanie w słuchaniu – Boga i ludzi.
Tylko wysłuchani potrafią słuchać. Najlepiej można nauczyć
się tej umiejętności przy dobrym kierowniku duchowym, który
sam potrafi słuchać – podobnie jak przy dobrym ojcu, matce czy
przyjacielu. Wysłuchani potrafią słuchać. Ludzie niewysłuchani
nie nauczą się tej umiejętności z książek. Chrześcijaństwo opiera
się na tradycji, na przekazie – od osoby do osoby – w serdecznym spotkaniu. Słuchanie trzeba przekazać, jak się przekazuje
modlitwę Ojcze nasz, chleb, czułość czy delikatność. Wysłuchani
przekazują ten dar dalej.
Fundamentalnym elementem w posłudze kierownika duchowego jest dar słuchania. Być może brzmi to jak coś bardzo
oczywistego – jest takie jasne, nic nowego po słońcem – ale
w praktyce okazuje się szybko, że ta „oczywistość” nie jest taka
14
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oczywista. Często zdarza się, że kierownik duchowy świadomie
albo nieświadomie jest przekonany, że można komuś bardziej
pomóc, mówiąc do niego, dając mu jakąś radę, wchodząc w rolę
guru, który lepiej wie i więcej rozumie niż ten biedny człowiek,
który do niego przyszedł. Trzeba mu ostatecznie wiele spraw wyjaśnić, doradzić, pouczyć go i dlatego staranny monolog, krótki
wykład więcej przyniesie owoców niż bezowocne słuchanie. Gdy
wyraz twarzy słuchającego interpretowany jest jako akceptacja
i uznanie, wtedy dramat samotnego monologu może się jeszcze
pogłębić. Nawet wtedy, gdy druga osoba prosi o szybką radę, wyjaśnienie, magiczne rozwiązanie, w głębi serca pozostaje prag
nienie uzdrawiającego wysłuchania.
Z praktyki, którą mogą odsłonić wspólne warsztaty, ćwiczenia
czy superwizje, wynika, że czas słuchania w posłudze kierownika duchowego jest często zbyt ubogi i krótki, aby druga osoba została rzeczywiście wysłuchana. Zbyt szybko dawane rady,
interpretacje, klasyfikacje i oceny mogą drugą osobę poniżyć
i zakłócić proces kierownictwa duchowego – aż po jego przerwanie włącznie. Często ktoś rezygnuje z pomocy, ponieważ dobrze
przeczuwa, że nie został należycie wysłuchany.
Niech Bóg i ludzie chronią nas przed tą iluzją, która pomniejsza rolę słuchania, a mocno akcentuje
Bóg, poprzez swoje bezgra
znaczenie pouczania, interpretacji i dawaniczne i zbawcze słuchanie,
nia rad. Bóg, poprzez swoje bezgraniczchroni nas przed niebezpie
ne i zbawcze słuchanie, chroni nas przed
czeństwem.
takim niebezpieczeństwem. Nie brakuje
dzisiaj osób, które mówią, lecz zbyt mało jest tych, które potrafią słuchać. Podczas jednego ze swoich wykładów w Wiedniu
Viktor Frankl, współtwórca nowego kierunku w psychoterapii
– logoterapii, zwrócił uwagę na fakt, że osoby towarzyszące
innym w rozwoju, lekarze, nauczyciele, psycholodzy, księża, wychowawcy, rodzice poświęcają zbyt mało czasu na wysłuchanie
i dlatego ich diagnozy, interpretacje bywają często niepewne,
częściowe lub nieprawdziwe. Kto słucha pobieżnie, ten może
wiosna
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się przesłyszeć. Viktor Frankl mówił, że potrzebuje nieraz kilku
miesięcy słuchania, zanim wyda o kimś diagnozę. Przestrzegał
tych, którzy przygotowują się do posługi drugiemu człowiekowi,
aby zbyt szybko nie diagnozowali i nie wydawali pośpiesznie
„obiektywnych” opinii. Mówiąc wtedy o „innych”, tak naprawdę
diagnozujemy siebie – mówimy o sobie. Można wówczas nie zauważyć koloru oczu drugiej osoby, jej ubrania, nie usłyszeć barwy głosu i złożoności opowieści, a mieć niepodważalną opinię na
temat tej osoby. Szybko można zdiagnozować zespół Aspergera,
a nie usłyszeć ogromu bólu i systemowej złożoności problemu.
Łatwiej zauważyć „jednostkę chorobową” niż kolor sukienki lub
specyficzny odcień smutku. Zdarza się na warsztatach z poradnictwa psychologicznego, że ktoś po dłuższej rozmowie nie zauważył, jaki ubiór miała osoba, z którą rozmawiał. Zauważył
„schizofrenię”, a nie zauważył ruchu rąk. Słuchając pobieżnie,
przesłyszał się.
Słuchanie jest pierwszym słowem miłości, szacunku i wiary w człowieka. Kto wierzy w Boga, wierzy także w człowieka.
Potrafią słuchać jedynie ci, którzy wierzą
Potrafią słuchać jedynie
w Boga i wierzą w człowieka – w jego głęci, którzy wierzą w Boga
boką wartość i godność. Można zdobyć
i wierzą w człowieka...
umiejętność słuchania, tak jak wyucza się
teatralnej roli. Człowiek słucha wtedy „technicznie”, dla szeroko
pojętego interesu i korzyści. Taka subtelna forma egocentryzmu
ostatecznie odpycha, niepokoi i poniża. Słuchanie powinno być
bowiem znakiem szacunku wobec drugiego, gotowością budowania szczerej i czułej więzi, znakiem wiary w wartość tej osoby,
werbalnym i niewerbalnym przekazem: „Jesteś wartościowy
w moich oczach”. Nie słucha się bowiem rzeczy niewartościowych, nie kontempluje się godzinami wysypiska śmieci. Nikt nie
zachwyca się zgniecioną puszką po piwie. Słucham, ponieważ
przeczuwam wartość – jest czego słuchać. Dlatego słuchanie jest
znakiem szacunku wobec drugiej osoby, miłości i wiary w człowieka. Wiara w człowieka rodzi się w wierze innego człowieka,
16
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a ostatecznie pochodzi ze słuchania Boga. To w Jego słuchaniu
można usłyszeć zbawienny przekaz: „Jesteś wartościowy w Moich oczach”.
Potrzeba słuchania i bycia wysłuchanym wpisana jest w samą
istotę osobowej relacji. Do istoty należy to, czego nie może zabraknąć. Jeżeli tego nie ma, wszystko się rozsypuje. Tam, gdzie
nie ma słuchania, tam słabną i wygasają osobiste, przyjacielskie
więzi. Spotkanie nie jest zetknięciem się dwóch monologów.
Wiele zawdzięczam zajęciom prowadzonym przez panią
Elżbietę Sujak, które dotyczyły komunikacji personalnej. Były
to warsztaty starannie przygotowane i przeprowadzone z mądrym wyczuciem i empatią. Te spotkania pozostawiły trwały
ślad w moim życiu. Podczas tych zajęć często powracała myśl, że
osobistej relacji nie stworzą dwa monologi. Jedna z osób wygłasza swój monolog, druga natomiast czeka, aż tamta skończy. Nie
słucha jej, lecz w głowie dopracowuje swój monolog, który wygłosi, gdy pierwsza osoba zakończy albo niefortunnie zrobi zbyt
długą przerwę między zdaniami. Wskakuje wtedy w tę przerwę
i wygłasza swój monologiczny produkt, a pierwsza osoba przygotowuje następną przemowę. To wzajemne ocieranie się dwóch
monologów nie jest spotkaniem, lecz ukrytą formą pielęgnowania swojego osamotnienia na oczach innej osoby. Słuchanie
jest szeptem miłości, wzajemnym przenikaniem osób, wyrazem
pragnienia serdecznej i czułej więzi. Kocham, więc chcę cię wysłuchać. Brak słuchania dyskwalifikuje zbyt łatwo zdeklarowane
zapewnienie o miłości, jest ono bowiem jednym z kryteriów autentycznej i dojrzałej relacji. Jak ktoś słucha, tak też i kocha.
Współczesna literatura kryje w sobie wiele wątków doceniających znaczenie słuchania. Jeden z przykładów odnajdujemy
w książce Michaela Endego Momo. Ta mądra książka została
napisana w bardzo prostej, wręcz dziecięcej formie. Można ją
postawić na półce z takimi dziełami, jak: Mały Książę, Ania
z Zielonego Wzgórza albo Alicja w krainie czarów. Na początku,
gdy autor wprowadza nas w życie małej dziewczynki Momo, odwiosna
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najdujemy taki fragment: „Momo miała dużo odwiedzin. Prawie
zawsze widywało się u niej kogoś, kto z nią siedział i z ożywieniem rozmawiał. A jeśli ktoś jej potrzebował i nie mógł przyjść
do niej, posyłał po nią, prosząc, żeby przyszła. A temu, kto nie
zauważył jeszcze, że jej potrzebuje, inni mówili: idźże z tym do
Momo. To zdanie stopniowo zamieniało się u ludzi z sąsiedztwa
w stale używany zwrot, tak jak się mówi: wszystkiego dobrego,
albo na zdrowie, albo Bóg jeden to wie. Zupełnie tak samo mówiono przy każdej okazji: idźże z tym do Momo. Ale dlaczego
tak było? Czyżby Momo była tak nieprawdopodobnie mądra,
że każdemu mogła udzielić mądrej rady, czy zawsze znajdowała
właściwe słowa, kiedy ktoś potrzebował pociechy, czy umiała
wydawać mądre i sprawiedliwe wyroki? Nie, wszystkiego tego
Momo nie umiała, jak nie umie tego żadne inne dziecko. No to
może umiała zrobić coś, co wprawiało ludzi w dobry humor, np.
szczególnie pięknie śpiewać, albo grać na jakimś instrumencie, albo wreszcie, bo przecież mieszkała jakby w cyrku, może
umiała tańczyć lub pokazywać akrobatyczne sztuczki? Nie, tak
również nie było. Może umiała czarować, znała jakieś tajemnicze
zaklęcie, które odpędzało wszystkie troski i nieszczęścia, umiała
czytać z ręki albo w inny sposób przepowiadać przyszłość? Nic
podobnego. Ale Momo umiała robić coś, jak nikt inny, umiała
słuchać. Niektórzy czytelnicy powiedzą może, to przecież nic
nadzwyczajnego, słuchać umie każdy, nie mieliby jednak racji;
tylko niewielu ludzi umie naprawdę słuchać. A sposób, w jaki
Mono umiała słuchać, był doprawdy jedyny w swoim rodzaju.
Nie dlatego, żeby coś mówiła albo pytała, skąd przyszły jej takie
myśli do głowy, nie. Momo tylko siedziała i przysłuchiwała się
z wielką uwagą i z wielkim zainteresowaniem. Patrzyła przy tym
na mówiącego swoimi dużymi, ciemnymi oczami, a on czuł, że
nagle rodzą się w nim myśli, o których istnieniu w ogóle nie wiedział. Momo umiała tak słuchać, że ludzie bezradni albo niezdecydowani nagle dobrze wiedzieli, czego chcą, albo że nieśmiali
nagle czuli się swobodnie i odważnie, albo nieszczęśliwi i przy18
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gnębieni stawali się ufni i radośni. Jeśli ktoś czuł, że jego życie
jest nieudane i nic nie warte, a on sam jest jednym z milionów
ludzi, takim, który nie ma żadnego znaczenia i którego można zastąpić równie szybko, jak zastępuje się dziurawy garnek.
Jeśli ten ktoś szedł do małej Momo i opowiadał jej to wszystko,
jeszcze nim skończył mówić, zaczynało mu się w dziwny sposób
wydawać, że się zupełnie myli, że drugiego takiego jak on nie ma
na świecie i że dlatego w jakiś szczególny sposób jest ważny dla
świata. Tak umiała słuchać Momo”. To bardzo piękna i mądra
książka. Znalazłem ją u mojego znajomego, który jest filozofem,
pomiędzy dziełami Hegla i Heideggera. Nie
Częstym powodem kry
bez powodu – jest to głęboka, filozoficzna
zysów w małżeństwach,
książka.
przyjaźniach, we wspólno
Nie jest dzisiaj tajemnicą, że częstym
tach zakonnych... jest za
powodem kryzysów w małżeństwach,
niedbanie słuchania.
przyjaźniach, we wspólnotach zakonnych,
na plebaniach i we wszelkich innych relacjach jest zaniedbanie
słuchania. Obserwując np. psychoterapię małżeńską, można
zobaczyć, jak wiele uwagi terapeuci poświęcają umiejętności
wzajemnego słuchania. Troszczą się o to, aby mąż uważnie wysłuchał swojej żony, a żona nie przerywała mężowi w połowie
pierwszego, nieśmiało wypowiedzianego zdania. Podobnie jest
wśród osób duchownych. Ktoś jeszcze nie zaczął mówić, a duchowny już wszystko wie. „Ojcze, mam problem z modlitwą”
– zaczyna swoją wypowiedź poszukujący student. „Oświecony”
kapłan natychmiast przerywa: „Modlitwa jest niezwykle ważna
w życiu współczesnego człowieka. Już ojciec Woroniecki zauważył w swojej książce, że…” i zaczyna się długi wykład o potrzebie
modlitwy. Wszystko staje się jasne w głowie księdza, a student
odchodzi ze swoim problemem. Niesłuchanie może być znakiem
bezradności, lęku przed więzią i niekompetencji.
Dobrze jest także zauważyć, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy słuchaniem a przesłuchaniem. Te słowa, tak podobne do
siebie, odsłaniają jednak dwie zasadniczo różne rzeczywistości,
wiosna
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które w dramacie ludzkich relacji tak często się zacierają i mieszają. Mamy tu do czynienia z radykalnie innymi światami. Czasami ktoś myśli, że uważnie słucha, a tak naprawdę przesłuchuje
swojego rozmówcę. Prawdziwe słuchanie
Prawdziwe słuchanie zbliża,
zbliża, wzbudza zaufanie i łączy, przesłuwzbudza zaufanie i łączy,
chanie natomiast odpycha, budzi lęk i poprzesłuchanie natomiast od
niżenie. W przesłuchaniu nie ma szacunku
pycha, budzi lęk i poniżenie.
dla granic, godności człowieka i poczucia
wstydu. Nie liczy się dobro rozmówcy, lecz jakiś interes, cel –
nasz rozmówca jest potrzebny po to, aby ten cel osiągnąć.
Kto przesłuchuje, bywa wścibski, bezwstydny i poniżający;
nie słucha swego rozmówcy, lecz ma na uwadze swój własny cel
i interes (np. skontrolowanie, podporządkowanie sobie i zdegradowanie swego rozmówcy). Kto przesłuchuje, ten często może
się przesłyszeć. Przesłuchanie budzi niepokój, jest formą krzywdzenia, zbieraniem informacji po to, aby wykorzystać, poniżyć,
manipulować itp. Różnica jest taka, jak pomiędzy obdarowaniem a kradzieżą, pomiędzy oglądem a spojrzeniem. Słuchanie
jest formą spojrzenia na człowieka, a nie jego oglądaniem. Ogląd,
podobnie jak przesłuchanie, jest bardzo powierzchowny. Ludzie
przesłuchiwani czują się jak rzeczy, natomiast ludzie słuchani
czują się jak osoby. Podobnie ci, którzy są oglądani, czują się jak
przedmioty, a ludzie, na których się spojrzy, jak wartościowe
osoby. Człowiek oglądany odchodzi jako rzecz, ten, na którego
spojrzano, przychodzi jako osoba. Czujemy się poniżeni, gdy jesteśmy oglądani, a dowartościowani, gdy jesteśmy obdarowani
spojrzeniem. Podobnie i przesłuchanie jest formą agresji wobec
człowieka, niszczeniem jego godności; słuchanie natomiast jest
formą miłości, dającą wolność i szacunek.
Słuchanie jest zawsze całościowe, widzi człowieka we wszystkich jego wymiarach, a poszczególne fragmenty (konkretne słowa, gesty, wydarzenia) na tle całego jego życia – na tle ludzkiego
i boskiego dramatu. Przesłuchanie natomiast jest fragmentaryczne, wyrywa poszczególne fragmenty życia z całościowego
20
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kontekstu i służy niedobrym celom: aby kogoś wyśmiać. Przesłuchuję, żeby kogoś odrzucić; nie mam ochoty albo odwagi, aby
tworzyć z nim relację, więc muszę znaleźć argumenty, by przekonać siebie o zasadności uprzednio podjętej decyzji i zakończyć
to spotkanie. Kto przesłuchuje, znajdzie w końcu powody, aby
odejść w przekonaniu, że nie ma sensu tworzyć z tym człowiekiem bliskiej więzi.
Chcemy być słuchani, ale nie przesłuchiwani. W praktyce
trudno jest czasami odkryć różnicę między jednym a drugim.
Wewnętrznie ją przeczuwamy – gdy jesteśmy słuchani, czujemy
się przyjęci, dowartościowani, bezpieczni i dotknięci pasją życia.
Przesłuchanie odpycha, utrudnia rozwój i wprowadza w niebezpieczną apatię. Nie brakuje przesłuchiwania w małżeństwach,
przyjaźniach, miejscach pracy, ale także w formacji seminaryjnej
czy zakonnej. Rodzi się wtedy słuszny gniew i oburzenie, które
najczęściej nie mogą być wyrażone na zewnątrz, gdyż mogłyby
zostać zinterpretowane na jeszcze większą niekorzyść przesłuchiwanego. Sprawa się komplikuje, gdy sam „słuchający” nie
jest świadom, że tak naprawdę przesłuchuje i manipuluje drugą
osobą. Celem tego „słuchania” nie jest jej dobro, lecz ukryty cel,
który najczęściej nie jest dla tej osoby korzystny.
Także kierownik duchowy powinien być znakiem Boga, który
przypomina przez niego o roli słuchania. Ta forma służby w Kościele jest szczególnym miejscem doświadczenia piękna słuchania i siły jego oddziaływania. Często osoby, które proszą o tę posługę, po raz pierwszy w życiu czują się wysłuchane – „Nikt mnie
jeszcze w życiu tak nie słuchał”. Dlatego pierwszą reakcją na
możliwość bycia wysłuchanym bywa lęk – przed czymś nowym,
nieznanym albo przed przesłuchiwaniem, które ktoś nazwał kiedyś słuchaniem. Gdy jednak człowiek doświadczy prawdziwego
słuchania, wtedy jego „czar” i uzdrawiająca moc odsuwają ten
lęk do miejsca, w którym się narodził.
W tradycji towarzyszenia duchowego zrodziła się piękna metafora porównująca tę posługę do lustra, które uważnie „słuchawiosna
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jąc”, oddaje prawdę o tym, który przed nim stoi. Podobnie kierownictwo duchowe powinno być przede wszystkim uważnym
i całościowym słuchaniem. Mówimy w języku polskim: „Zamieniam się w słuch”, tzn. będę cię uważnie, całym sobą, słuchał.
W innych językach odkrywamy podobne intuicje: „Cały jestem
uchem”, chcę cię słuchać wszystkimi „rejonami” mojej egzystencji. Wszystko, co jest we mnie, będzie cię słuchało – cały jestem
słuchem. To, co zrodzi się z takiego słuchania, będzie najcenniejszym odbiciem i odpowiedzią dla drugiej osoby. Podobnie
czyni to lustro, które mnie „słucha” i dzięki temu odbiciu mogę
zauważyć faktyczny stan mojego ubrania, sylwetki i twarzy. Widzę wyraźnie, że marynarka nie pasuje do spodni, że przytyłem,
a na twarzy trudno jest odszukać ślady dawnej pasji życia. Odpowiedź jest w uchu lustra, które nic nie mówi, tylko słucha. Kryje
się tu ważny paradoks, rozciągający się na całe nasze życie. Kto
uważnie słucha, kto nie niszczy wypowiedzi drugiego zbyt szybkimi refleksjami, ten ma często najcenniejsze odpowiedzi – jak
wierne odbicia pokornego lustra. Często naprawdę nie potrzeba
niczego więcej, jedynie milczącego słuchania, podobnie jak w życiu małej Momo, która tylko słuchała, a w sercach ludzi pojawiały się myśli, których istnienia nigdy nie przewidywali.
Słuchanie pozostaje, pomimo szerokiej wiedzy na jego temat,
tajemnicą. Jeżeli swój początek ma w słuchaniu Boga, to nie
wszystko może być nazwane i zrozumiane. To, co na jego temat
wiemy, jest zaledwie szczytem góry lodowej, która wynurza się
ponad nieogarnięte misterium. Jego owoce zaskakują i wprowadzają w podziw tych, którzy słuchają tego misterium słuchania.
To, co ludzkie, przeniknięte jest tym, co
Aby kierownik duchowy
nadprzyrodzone i sprawia dużo więcej, niż
dobrze słuchał, sam musi
się spodziewamy.
uczestniczyć w tradycji
Aby kierownik duchowy dobrze słuchał,
słuchania.
sam musi uczestniczyć w tradycji słuchania. Aby dojrzale słuchał, sam musi być wpierw wysłuchany.
Gdy tak nie jest, wtedy nie potrafi tego dobrze robić. Słuchając
22
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innych, nieustannie słucha siebie – swoich projekcji nakładanych na innych. Ideałem byłaby równowa- Ideałem byłaby równo
ga w przyjęciu i w dawaniu. Mogę dać tyle, waga w przyjęciu i w da
ile otrzymałem. Ta zasada nie dotyczy tylko waniu. Mogę dać tyle, ile
kierowników duchowych, lecz także innych otrzymałem.
form towarzyszenia człowiekowi w jego
rozwoju – np. psychoterapii. Nie powinien być kierownikiem
duchowym, psychoterapeutą, pedagogiem, wychowawcą ten,
którego nikt nie słucha. Wysłuchani umieją słuchać. Nie może
być kierownikiem duchowym ten, który sam nie doświadczył
kierownictwa duchowego. Jedna ze scen polskiego filmu Pręgi
ukazuje dialog podczas spowiedzi, gdzie przedstawiony został
kapłan, który ewidentnie źle słucha. Bywa tak, że posługę słuchania podejmują osoby osamotnione i niewysłuchane, próbując
innym dać to, czego sami nie otrzymali.
Szczególnie te osoby, których praca wiąże się ze słuchaniem,
powinny dbać o to, aby same doświadczały wysłuchania. Można
czasami być świadkiem spotkania dwóch zapracowanych psychoterapeutów lub kierowników duchowych, którzy, gdy są razem, doświadczają szczególnego konfliktu – każdy z nich chciałby wreszcie mówić i sam być wysłuchany. Tyle godzin słuchali,
a teraz nareszcie sami mogą mówić. Problem jednak leży w tym,
że obaj mają wyostrzoną tę samą potrzebę. Przepychają się i ścierają dwa długie monologi – nareszcie ktoś mnie słucha!
Symeon Nowy Teolog (zmarły w roku 1022) należy do grona
najwybitniejszych chrześcijańskich teologów i mistyków. Przypomina on o istnieniu w Kościele hierarchii: biskupów, kapłanów, diakonów. Wiąże się ona z sukcesją apostolską. Kapłaństwo musi być przekazane; nikt sam, siedząc na ławce w parku,
nie może uczynić siebie kapłanem. Każdy kapłan rodzi się w łańcuchu sukcesji apostolskiej. Dokonuje się to przez nałożenie rąk
biskupa. Symeon Nowy Teolog mówi o istnieniu jeszcze innej,
oddolnej sukcesji – sukcesji świętych kierowników duchowych.
Nazywał ją złotym łańcuchem sukcesji. Ta charyzmatyczna linia
wiosna
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w Kościele jest historią teologów i pedagogów, którzy poprzez
pokorne towarzyszenie pragnęli wprowadzić swoich uczniów
w serce misterium chrześcijaństwa. Mowa tu o sukcesji, ponieważ prawdziwy nauczyciel rodzi się przy innym mistrzu. Kierownik duchowy rodzi się przy kierowniku duchowym. Ta posługa,
chryzmat musi być przekazany w osobistym spotkaniu, poprzez
„nałożenie rąk” w doświadczeniu towarzyszenia duchowego.
Ktoś musi przekazać dar słuchania i włączyć w złoty łańcuch
kierowników duchowych. Od początku dziejów chrześcijaństwa
panowało przekonanie, że mądre kierownictwo duchowe nie jest
kwestią wyuczonej techniki i wiedzy, lecz nade wszystko owocem
osobistego świadectwa i świętości.
Maryjo, Matko cierpliwie słuchająca – módl się za nami.
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