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Kilka myśli

Samotność oswojona

Dla większości ludzi samotność oznacza by-
cie samemu, ale to bardzo zubożona definicja.  
W Polsce nikt nie zgłębia pojęcia samotności, bo 
społecznie jest ono tematem tabu. W dawnych 
czasach samotni byli nieudacznicy, wykolejeńcy  
i inne podejrzane jednostki; dzisiaj nadal sztyw-
no trzymamy się tego ograniczonego przekonania,  
w związku z czym negatywnie oceniamy całe zja-
wisko. Nikt nie analizuje i nie chce analizować tego 
stanu rzeczy, ponieważ samotność przeraża. Wszy-
scy znamy tę pustkę z autopsji: każdy bowiem 
człowiek miał przyjemność poznać jej gorzki smak. 
Wielu znanych ludzi zapisanych na kartach historii 
odczuwało zimny odcień odosobnienia. Krzysztof 
Kolumb, płynąc, by odkryć nowy ląd, był sam ze 
swoją wiarą, że na Zachód od Europy powinien być 
nowy ląd. Mikołaj Kopernik, głosząc swoją teo-
rię, nie od razu spotkał się aprobatą; Wolter, który 
dzięki swojej książce „Kandyd” wpisany został do 
kanonu pisarzy literatury światowej, za życia żył w 

nędzy i był wyśmiewany za propagowane poglą-
dy zilustrowane m. in. w tej książce.

Samotność to nie tylko bycie samemu, to każdy 
moment, kiedy nie czuję się rozumiana przez dru-
giego człowieka, to każde muśnięcie uczuciem roz-
czarowania drugim człowiekiem, który zapomina  
o wartościach, jakie charakteryzują człowieczeń-
stwo: o wsparciu, prawdziwej trosce i tolerancji. W 
moim mniemaniu jest wiele różnych odmian sa-
motności: samotność intelektualisty w mało am-
bitnym otoczeniu, samotność w tłumie, inna jest 
samotność osoby szukającej rozwiązań, która ota-
cza się ludźmi zamiatającymi problem pod dywan, 
a inna kogoś, kto w rodzinie jest traktowany przed-
miotowo. Nawet chrześcijanin, który chce wytrwać 
w swojej wierze, czuje się sam, bo chrześcijaństwo 
współczesnej większości jest jak lampka nocna: za-
pala się ją wtedy, kiedy pozwala na to osobista 
strefa komfortu, a wyłącza, kiedy jest to dla nas 
niewygodne. 

Wiele lat temu, obserwując społeczeństwo fran-
cuskie, można było zauważyć, że wraz ze wzrostem 
statusu materialnego, coraz częściej współczesny 
człowiek wybiera zachowania charakterystyczne 
dla hedonizmu*, bądź różnych jego pochodnych. 
Koncentrując się na każdorazowym zaspakajaniu 
SWOICH potrzeb, realizowaniu SWOICH marzeń, 
na szczęściu SWOICH dzieci, nie zauważamy, co 
dzieje się wokół nas. Ślepniemy na innego czło-
wieka. Nawet jeśli istnieje, staje sie powietrzem. 
Takie zachowanie prowadzi do nasilenia się zja-
wiska samotności w społeczeństwie. Jednocześnie 
propagując postawę koncentracji na samym sobie, 
również uczymy innych nie zwracania na nas uwa-
gi, co bywa bolesne, kiedy ją nagle zapragniemy 
przykuwać. Koncentracja na sobie nie jest tylko 
efektem rozbuchanego ego, to również wygodnic-
two charakterystyczne dla cywilizacji Zachodu. Po 
co się męczyć myśleniem o drugim człowieku, sko-
ro można po raz kolejny pomyśleć o sobie...

Chcę, żebyśmy dzisiaj zmierzyli się z pojęciem 
samotności, bo choć bardzo się staramy od niej 
uciec, nie uda się nam to z dwóch powodów. Po 
pierwsze, jeśli samotność jest domeną cywilizacji 
Zachodu, będzie ona coraz bardziej obecna w na-
szym życiu, mechanizmy jej powstawania nasilają 
się bowiem każdego dnia. Po drugie, na każdego  
z  nas czeka największa chwila osamotnienia: 
śmierć. Nawet jeśli ktoś będzie trzymał nas za rękę, 
będziemy całkowicie sami.

Dlaczego tak ciężko ludziom pogodzić się z sa-
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motnością? Idąc na skróty myślowe: bezpośrednio 
uderza ona w nasze wrażliwe ja. Jeśli nie ma koło 
mnie nikogo, jeśli nikt mnie nie rozumie, oznacza 
to (w naszym mniemaniu), że zostałam odrzucona 
przez drugiego człowieka. Świadomość odrzucenia 
nie jest łatwa do zaakceptowania, wielu bowiem 
ludzi wielokrotnie odrzuconych w dzieciństwie  
w specyficzny sposób radzi sobie w dorosłym ży-
ciu. Wachlarz specyficznych zachowań jest szeroki; 
nie chcę się nad nim aktualnie skupiać. Pewne jest 
to, że lęk przed odrzuceniem  jest fundamentalnym 
czynnikiem nieakceptowania samotności.

Najpierw zastanówmy się, jak zachowuje się 
człowiek, który panicznie boi się odrzucenia. Na-
rzuca swoją osobę innym, nie szanuje ich potrzeb, 
wszędzie chce być, wszystko chce wiedzieć. Reasu-
mując: jest bardzo męczący, w związku z czym spo-
łeczeństwo ucieka przed nim, co w nim powoduje 
jeszcze większe narzucanie się. Taki człowiek nie 
jest wolny. On wiecznie się boi - jest sterowany 
jak marionetka przez swój lęk i całą swoja energię 
skupia na jego zagłuszaniu. Lęk przed odrzuceniem 
leży również u podstaw zgody na liczne nadużycia 
wobec siebie i dzieci (częsty powód braku reakcji 
człowieka dorosłego na wykorzystywanie seksual-

ne dzieci). Ludzie nie reagują nie tylko z powodu 
strachu przed oprawcą, którym się niejednokrotnie 
tłumaczą, gdy sprawa wychodzi na jaw; nie re-
agują z powodu lęku przed odrzuceniem czy lęku 
przed brakiem akceptacji społeczeństwa. Przygo-
towując się do napisania tego artykułu, zrobiłam 
eksperyment mający na celu zbadanie poziomu 
wyrozumiałości społecznej na niestandardową sy-
tuację. Poziom wyrozumiałości wyniósł 1%, dlate-
go zrozumiały jest występujący u ludzi lęk przed 
odrzuceniem społecznym. Słaby, jak na społeczność 
chrześcijańską, wynik mojego eksperymentu nie 
powinien nas demotywować do pracy nad tymże 
lękiem. Motywować nas natomiast powinny sta-
tystki. Analizując różne przypadki ofiar na świecie, 
można dojść do wniosku, że człowiek, który nie ra-
dzi sobie z odrzuceniem, jest łatwą pożywką dla 
manipulatorów, sekt i innych gagatków. Człowiek 
bojący się odosobnienia łatwiej wierzy w bajeczkę, 
którą słyszy, bez względu na to, jak bardzo odbiega 
ona od rzeczywistości. O konsekwencjach wpad-
nięcia w pułapkę manipulatorów pisać nie będę: 
wspomnę tylko, że mogą one być nie tylko zdro-
wotne i finansowe, ale również łatwo mogą znisz-
czyć życie czy zdrowie psychiczne, na lata wpędza-
jąc w kłopoty, z których ciężko będzie wyjść.

Bazując na tym, co napisałam powyżej, w in-
teresie nas samych jest poczuć się wolnym (nie-
spętanym lękiem) i żyć świadomie. Żeby doszło 
do zaakceptowania osamotnienia, trzeba najpierw 
zaakceptować odrzucenie. Nawet jeśli ktoś mnie 
odrzuca, pamiętam o tym, że samotność bywa do-
bra. Wiem, że gdy alkoholik zostaje sam, wzrastają 
jego szanse na wyleczenie. Nikt nie bierze na siebie 
odpowiedzialności za jego picia, z konsekwencja-
mi poczynań po pijaku musi się zmierzyć osobiście. 
Czasami jest to tak dotkliwe dla niego, że powoli 
dojrzewa do decyzji o podjęciu leczenia. Skoro al-
koholikowi samotność daje szansę na nowe życie, 
to może warto zastanowić się, co mnie daje bycie 
samemu?

Dla mnie dobra samotność to koniec z marno-
trawieniem czasu dla ludzi, którzy nie są tego war-
ci. Świadomie  i z premedytacją odsuwam się od 
manipulatorów, cwaniaków, esesmanów mojego 
życia narzucających mi swoją wolę czy tych, którzy 
ciągle mnie obrażają i upokarzają. Nie każdy czło-
wiek jest dobrym człowiekiem. To, że ktoś twier-
dzi, że jest szlachetny i robi wszystko dla mojego 
dobra, nie oznacza, że tak naprawdę jest. Równie 
dobrze może tak twierdzić żeby móc mną mani-
pulować dla swoich korzyści. O efektywnej mani-
pulacji słownej należy jednak napisać inny arty-
kuł. Po takiej skrupulatnej selekcji kandydatów do 
głębszych relacji odpada 95% osób z mojego oto-
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czenia. Tylko, że mnie nie martwi mała statystyka  
( 5%, które zostaje ). Po co być skalanym krzyw-
dą czy poniżaniem, skoro można tego uniknąć? Po 
co tracić czas na prostowanie działań ludzi, którzy 
mącą w moim życiu?

Jedna z cech charakterystycznych dla „systemu 
otwartego miłości” to umiejętność cieszenia się sa-
motnością. Nie obrażam się, jeśli ktoś zechce spę-
dzić czas bez mnie, bo potrafię ten czas sobie sama 
zorganizować. Nie obwiniam drugiej osoby, że nie 
pojechała ze mną na koncert, bo koncert może oka-
zać się fascynujący, nawet jak będę bez towarzy-
stwa. Nie mam potrzeby zmieniania drugiego czło-
wieka, aby nagiąć go do swoich potrzeb. Co więcej, 
zdarza mi się niejednokrotnie uciekać w samotność 
od głupoty świata; gdy jestem przeciążona brakiem 
wartości u innych, hałasem ich opinii, natręctwem 
w zachwycie nad nowymi modami: materialnymi, 
intelektualnymi czy seksualnymi. Zamykam się 
wtedy w mojej małej chatce z piernika, wsłuchu-
ję w śpiew ptaków, ze stosem książek, które ktoś 
napisał, bo miał coś do zakomunikowania ( a nie 
po to, żeby zaszokować opinię publiczną), z moją 
zwyczajną muzyką o pozytywnym zabarwieniu. 
W samotności odpoczywam psychicznie, po długo-
trwałym zmęczeniu doładowuję akumulatory (od-
nawiam życiodajną energię) i nastawiam kompas 
na prawidłowy kierunek. Wyłączając się ze świata, 
mam szansę, że nie zbłądzę w gąszczu opinii i spo-
sobów na życie.

Poprzez liczne trendy, hasła marketingowe czy 
nurty sygnalizujące, co jest właśnie na topie, cy-
wilizacja Zachodu uczy nas, że chcemy być zwy-
cięzcami: dojść do czegoś w życiu, mieć ładne, uta-
lentowane bądź wykształcone dzieci i otaczać się 
rzeczami materialnymi, których zbiór ma rzekomo 

świadczyć o naszej wartości jako człowieka. O tym, 
jak nam się rzekomo udało, można przeczytać na 
portalach społecznościowych, gdzie każdy chwali 
się tym, co ma. Filozofia bycia zwycięzcą ma tylko 
jeden cel: sukces w wyżej wymienionej sztywnej 
formie. Naszą energię wkładamy w dostosowanie 
się do istniejących norm charakterystycznych dla 
wyścigu szczurów. Co jest nie tak w byciu zwycięz-
cą? Zwycięzca wkłada całą energię w utrzymanie 
pozycji, którą ma. Jeśli nawet nie ma się czym ak-
tualnie pochwalić, główkuje, co zrobić, żeby udo-
wodnić coś innym. Czy zauważa inne ludzkie ist-
nienie obok siebie? Jeśli uwagę kierujesz na kwiat 
na łące, nie widzisz nieba, które jest nad Tobą. Ja 
nie mam potrzeby być zwycięzcą z zaplanowanym 
ścisłym planem „zwycięskich” poczynań.  A Ty? 
Chcesz być zwycięzcą? Bądź nim. „W Chrystusie je-
steśmy we wszystkim zwycięzcami”.

Jan Paweł II polecał: jeśli czujesz się samotny, 
idź odwiedź kogoś, kto też może czuć się samot-
ny. Możesz zostać wolontariuszem dla ludzi bądź 
w schronisku dla zwierząt. Ja co roku na  Święta 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy podrzucam kartki 
świąteczne osobom z mojej okolicy, które miesz-
kają same czy jako Św.Mikołaj robię prezent dla 
jakiegoś dziecka z Bielskiego Domu Dziecka. Gdy-
bym nie dopuściła do głosu, lecz uciekała przed 
swoją samotnością, nigdy bym nie wpadła na ta-
kie pomysły. Ile dobrych pomysłów zrodzi się jesz-
cze dzięki mojemu odosobnieniu? Któż to wie…

Izabela Michalik

*Hedonizm (jedna z definicji)= postawa życio-
wa jako cel stawiająca dążenie do przyjemności  
i unikanie rzeczy przykrych


