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WSTĘP

Szpaki są ptakami wędrownymi.
Na czas swojej drogi mogą łączyć się w stada
przypominające szybko przemieszczającą się chmurę,
która przenika niebo na wskroś i decyduje, jak mocno świeci słońce1.
Są niezwykle wytrwałe w dążeniu do celu
i pożyteczne, ponieważ dbają o zdrowie roślin, żywiąc się szkodnikami.
Powszechnie niedoceniane, choć urokliwe, subtelne,
z ogromną siłą przetrwania.

Czy pedagog, nauczyciel, katecheta, wychowawca XXI wieku jest
człowiekiem, który uczy, jak być wolnym, odpowiedzialnym, uczciwym
wobec Boga i ludzi? Czy uczy miłości bliźniego, prezentując siebie jako
homo amans2? Czy potrafi przyjąć wychowanka takim, jakim jest, akceptując całą jego osobę bez względu na postawy i zachowanie? Wychowawcy po ukończonych studiach pedagogicznych dysponują pewnymi
schematycznymi rozwiązaniami, których nabyli w trakcie wykładów,
konwersatoriów i rozmaitych warsztatów. Te schematy postępowania
czy nawet myślenia w sytuacjach edukacyjnych nie są wystarczające
w praktycznej pracy z młodymi ludźmi. Szczególnie tymi, którzy są bardziej wymagający wychowawczo, nie przyjmują żadnych „prawd objawionych”, u których we wczesnej młodości nie wykształcono „kręgosłupa moralnego”. Dlatego ważne jest nie tylko podejmowanie rzetelnych
pedagogicznych praktyk, ale także korzystanie z dorobku i doświadczeń
życiowych osób, które kierując się przede wszystkim miłością do drugiego człowieka, praktykują pracę u podstaw w środowiskach młodzieży nierzadko poszukującej na oślep swojej drogi, zagubionej duchowo
i skrzywdzonej przez najbliższych.
Por. www.ptasieogrody.pl [dostęp: 20.10.2012].
O miłości do wychowanka pisała m.in. M. Grzegorzewska w Listach do młodego nauczyciela, M. Łopatkowa w Pedagogice serca oraz J. W. Dawid w Pismach Pedagogicznych.
1

2
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Taką osobą, od której nie tylko duchowni, ale także świeccy pedagodzy mogą uczyć się pracy u podstaw, jest ks. Andrzej Szpak, salezjanin. Dziś prawie siedemdziesięcioletni, niezwykle doświadczony
życiowo, heroicznie podchodzący do każdego zadania, od 43 lat pracujący z młodzieżą jako katecheta, duszpasterz rodzin, przez ostatnie
37 lat kojarzony z polskim ruchem hipisowskim, także jako duszpasterz środowisk osób uzależnionych, od 35 lat prowadzący i organizujący Międzynarodową Pielgrzymkę Młodzieży Różnych Dróg
i Kultur, od 12 lat nadzorujący prace stworzonego przez siebie chóru
i orkiestry Echa Sacrosongu. Samotny wędrowiec z niezwykłymi zdolnościami organizowania grupy i tworzenia wspólnoty. Niedoceniany
i kochany. Nazwany przez biskupa Michalika ikoną salezjanów, który
pracuje z „niezmordowaną bezkompromisowością”. Pokorny wobec
Boga i niedający się wtłoczyć w jakiekolwiek teoretyczne ramy nauk
społecznych i humanistycznych. Salezjański charyzmatyk, obdarowany niezwykłą siłą przetrwania. Jednocześnie zadumany i wychodzący
do ludzi. Niektórzy mówią o nim, że gdyby nie był księdzem, zostałby hipisem o pseudonimie „Ksiądz”. Inni twierdzą, że nie mógłby nie
być księdzem. Zawsze był nim przede wszystkim, a hipisi „wyzwolili” w nim jego autentyczność. Od lat głosi nie tyle swoje, ile Boskie
Prawdy tam, gdzie spotykają się także zadeklarowani ateiści. Przy całej swojej otwartości na inność, różnorodność nigdy nie zatraca siebie
i swojego kapłaństwa. Nigdy się nie poddaje, choć przeżywa kryzysy.
Każdy pomysł zaczyna realizować natychmiast, wbrew prawom fizyki.
Jego silna i autentyczna wiara pomagała mu przetrwać w sytuacjach,
w których inni się poddali. W każdym widzi potencjał. Cały czas na
bieżąco, obecny na forach internetowych i Facebooku. Dla setek przyjaciół Andrzej, Szpaku, wypowiadane prawie zawsze z szacunkiem.
Na dobre pojawił się w ruchu hipisowskim, kiedy pierwsi hipisi ogłosili jego koniec, a polska heroina zaczęła zbierać swoje żniwo. Był jednym z wielu zauważających problem, ale jako jeden z niewielu stał się dla
narkomanii wytrwałym antidotum i jej zdecydowanym przeciwnikiem.
Z  jednej strony wspierany był przez biskupów Adama Śmigielskiego
(1933-2008), Janusza Zimniaka i Antoniego Długosza, z drugiej – zarzucano mu, że podtrzymuje patologiczny styl życia młodych ludzi.
Nie jest to biografia ks. Szpaka, choć opisuję tu najważniejsze z punktu widzenia pracy z młodzieżą momenty jego życia. Książka zawiera
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charakterystykę wybranych metod pracy z ludźmi oraz przedstawia
koncepcje, które stanowią teoretyczne podstawy praktycznych działań
ks. Szpaka. Dlatego piszę o systemie prewencyjnym św. Jana Bosko,
profilaktyce społecznej, redukcji szkód, znaczeniu dialogu i autorytetu
w pracy wychowawczej, pedagogice serca, personalizmie oraz pedagogice współbycia. Z uwagi na szeroki zakres działalności głównego bohatera oraz brak możliwości dotarcia do wszystkich materiałów, nie podejmuję szczegółowych opisów działalności parafialnej, duszpasterstwa
rodzin, nie wgłębiam się też w jego wykłady prowadzone w seminariach
duchownych i na uniwersytetach, w charakterystykę poszczególnych
zlotów czy pielgrzymek i innych inicjatyw. Z uwagi na zmiany zachodzące w społeczności wokół ks. Szpaka skupiam się na faktach lat 80. i 90.
XX wieku. Pomijam analizę obszernego zbioru listów księdza, do którego tylko w niewielkiej części miałam dostęp. Są to niewątpliwie tematy
na kolejne publikacje.
Osoba duchowna powołana do pracy z młodymi ludźmi ma szansę
całkowicie się jej oddać i poświęcić. Świadomy tego ks. Szpak wykorzystuje tę szansę, stosując dosłownie metody wpływu osobistego, pracy
z jednostką i grupą, na wzór metod wypracowanych przez św. Jana Bosko. Nie ogranicza się jednak do reguł salezjańskich, ale czerpie inspiracje z innych źródeł nauki i praktyki wychowawczej. Można powiedzieć,
że jego działania mają dwa wymiary: pastoralny i pedagogiczny. W niniejszej książce skupiam się na tym drugim.
Czy był kiedyś na urlopie? Tego sam Szpak nie pamięta, ponieważ
on żyje tym, co robi. Czy jest to zgodne z poglądem, że dobrze pracuje
ten, kto dobrze wypoczywa? Odpowiedzieć na to pytanie mogą tylko ci,
którzy od lat obserwują jego pracę i są jej podmiotem. Od nich właśnie
zaczynam swoją książkę. Podejmuję bowiem próbę scharakteryzowania
i ogarnięcia różnorodnej, dynamicznie zmieniającej się grupy społecznej, z którą pracuje ks. Szpak. Najpierw przytaczam koncepcje i teorie,
w ramach których opisuje się i definiuje nieformalne, w swoisty sposób
zorganizowane i oddolnie tworzone grupy młodzieżowe, zwane także
subkulturami. Na podstawie dostępnych publikacji, ale też wywiadów
i niepublikowanych dokumentów uzyskanych w trakcie badań, w skrótowy i wybiórczy sposób charakteryzuję ruch hipisowski, skupiając się
na jego polskim odłamie. Opisując go, używam pojęcia Ruch, którym
pierwsi hipisi próbowali zdefiniować swoją zbiorowość. Ruch, w opo-
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zycji do organizacji, instytucji, nie ma sztywnych ram, ośrodków, hierarchii, wybieranych lub mianowanych przywódców, regulaminów,
spisanych norm i zasad. Ruch to wspólnotowe, spontaniczne bycie
i działanie.
Ksiądz Andrzej Szpak po kilku latach istnienia Ruchu stał się w nim
postacią znaczącą, znaną, „pierwszoligową”, wpływową, ale też budzącą
kontrowersje, przez jednych docenianą, przez innych deprecjonowaną. Zaczynam od hipisów, ponieważ byli oni pierwszą znaczącą grupą w życiu księdza i oni wpadli na pomysł zorganizowania pielgrzymki
do Częstochowy, nazwanej później Pielgrzymką Młodzieży Różnych
Dróg. Były to czasy, kiedy komunistyczne władze prowadziły regularną,
także medialną, walkę z Ruchem, której efektem są do dziś żywe mity
na temat patologicznego trybu życia „hipisów – narkomanów”3. Gdyby nie świeckie, ale też kościelne restrykcje, prawdopodobnie do dziś
pielgrzymka ta nazywana byłaby oficjalnie hipisowską, tak jak się mówi
w gronie jej uczestników. A że słowo „hipis” było kojarzone jednoznacznie i konsekwentnie z patologią społeczno-moralną4, trzeba było wybrać
inną nazwę dla identyfikacji grupy pielgrzymów idącej pod przewodnictwem ks. Szpaka. Z ustnych przekazów wiadomo, że toczyły się dyskusje wokół nazwy i padały rozmaite propozycje, takie jak: pielgrzymka
młodzieży kontestującej, hipisowskiej, pielgrzymka alternatywna itp.
Wybrano jednak Młodzież Różnych Dróg, a po pewnym czasie dodano
słowo „Kultur”, dla podkreślenia kulturowego znaczenia grupy.
Nazwa Młodzież Różnych Dróg ma potrójny wymiar. Pierwszy, dosłowny, dotyczy kwestii organizacyjnych, to znaczy co roku pielgrzymka wychodzi z innego sanktuarium maryjnego, a więc zawsze pokonuje
inną trasę. Drugi wymiar wskazuje na różnorodność uczestników pielgrzymki, w której każdy obiera odmienną ścieżkę: poglądową, religijną,
życiową czy kulturową. Natomiast trzeci wymiar opisuje specyfikę formy codziennego pielgrzymkowego marszu i sprowadza się do sposobu,
w jaki pątnicy pokonują trasę. Grupa bowiem podzielona jest na kilka,
3
Por. M. Abucewicz, Narkomania – problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej, Warszawa 2012.
4
Termin „patologia” (z gr. pathos – cierpienie), czyli pierwotnie nauka o chorobach
i cierpieniu, w czasach PRL-u zrobił zawrotną karierę jako określenie wszelkich „odchyleń”
od norm i zasad życia w społeczeństwie. Z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy definiowanie
norm nie jest jednoznaczne, także niejednoznaczny jest termin „patologia”.
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kilkanaście podgrup, z oddzielającymi się jeszcze jednostkami i każdy
idzie albo jedzie (autostopem, rowerem) swoim tempem.
W tym miejscu należy wyjaśnić tytuł książki. Młodzież Różnych
Dróg i Kultur to nazwa własna pielgrzymki, natomiast tytułowa „Młodzież Różnych Dróg” to zjawisko społeczne, grupa osób uczestnicząca nie tylko w pielgrzymce, lecz także w spotkaniach organizowanych
przez ks. Szpaka, czyli szpakowiskach. To również ludzie uzależnieni
od narkotyków, alkoholu i destrukcyjnych zachowań, z którymi ks. Andrzej pracował.
Drugi rozdział zaczynam krótkim opisem pierwszych lat jego życia i staram się, w oparciu o dokumenty, zapiski, notatki i programy
księdza, opisać wedle czasowego i jakościowego kryterium jego tryb
pracy w środowisku otwartym oraz na terenach parafii. Wykorzystuję informacje uzyskane w trakcie rozmów z uczestnikami zlotów hipisowskich w latach 70. i pierwszych szpakowskich pielgrzymek, by
opisać jego wejście do Ruchu. Przedstawiam też ks. Szpaka jako prekursora streetworkingu, rozumianego dziś jako metoda pracy socjalnej,
polegającej na wyjściu do potrzebujących, do ich miejsc przebywania
i stopniowym włączeniu ich w system społeczno-prawny. Nie jest to
wbrew pozorom praca poza instytucją, choć jej większa część prowadzona jest poza fizycznymi murami ośrodków społecznych, stowarzyszeń czy fundacji. Jest to jak najbardziej praca instytucjonalna mająca
na celu zinstytucjonalizowanie także tych, którzy zostali wykluczeni albo sami wykluczyli się ze społeczeństwa. Jednak ks. Szpak jako
streetworker rzeczywiście działał poza instytucją, ponieważ w pracy
ulicznej nie wspierała go żadna struktura państwowa.
W następnym rozdziale podejmuję próbę opisania działań ks. Szpaka
w kategoriach wpływu osobistego. Poruszam kwestię autorytetu i przewodnictwa duchowego, a także podaję przykłady postaci, które miały
największe znaczenie w procesie kształtowania się szpakowskich metod
pracy z ludźmi. Jeden podrozdział poświęcam najważniejszej dla każdego salezjanina osobie, czyli św. Janowi Bosko, twórcy ponadczasowego
systemu wychowawczo-profilaktycznego, będącego do dziś wzorem dla
wielu pedagogów. Zaznaczam też problem od wielu lat zauważany przez
ks. Szpaka i traktowany jako jedna z głównych przyczyn większości zaburzeń w zachowaniu, czyli niedostatek ojcostwa w rodzinie.
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Ksiądz Andrzej Szpak od lat stara się widzieć i wzmacniać dobro
w każdym człowieku poprzez osobowy dialog z nim. Także poprzez
konsolidację grupy, która dla pojedynczej osoby staje się punktem odniesienia i miejscem zaspokojenia najważniejszych potrzeb ludzkich,
takich jak: bezpieczeństwo, afiliacja, uznanie. Dlatego czwarty rozdział
poświęcam pracy z indywidualnym człowiekiem, opisując wielopoziomową metodę, którą można nazwać personalistycznym sposobem oddziaływania wychowawczego. Metodą jest tu bycie dla drugiego, bycie
po stronie człowieka bez względu na jego stan zdrowia psychofizycznego, status społeczny, materialny i duchowy. Bycie poprzez uczestnictwo
w jego życiu, w rozmowie wspierającej, cierpliwej, czasami bardzo krótkiej i nieoczekującej natychmiastowych zmian. Wychowawczą miłość
„dużego dobrego dorosłego” przyporządkowuję do pedagogiki serca
i personalizmu. Zaznaczam też w dużym skrócie koncepcję pedagogii
imienia, która, mam nadzieję, będzie w przyszłości szerzej rozwinięta.
Najbardziej widocznym i znanym dziełem ks. Szpaka są szpakowiska
oraz pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg i Kultur, które charakteryzuję w ostatnim rozdziale. Podkreślam wspólnotowość i spontaniczność, które opisuję w kontekście podstaw metody współbycia. Wychodzę od krótkiej charakterystyki zlotów hipisowskich, będących wzorem
dla szpakowisk, na których pojawiały się także osoby innych „subkultur” oraz uzależnione, najczęściej od nikotyny, alkoholu i narkotyków.
W opisach wybranych pielgrzymek w dużej mierze podpieram się kronikami pani Janiny Śmigielskiej oraz relacjami osób, które uczestniczą
w nich systematycznie od ponad 20 lat.
Podejmując się napisania książki o metodach pracy ks. Szpaka, założyłam, że moim głównym celem jest udokumentowanie pewnego,
relatywnie marginalnego zjawiska, które od prawie 40 lat ma miejsce
w polskiej rzeczywistości społecznej. Myślę tu z jednej strony o ruchu
hipisowskim, który potraktowałam zdecydowanie skrótowo, zostawiając
pole dla kolejnych publikacji, a z drugiej strony o szpakowiskach, którymi nazywano najpierw tylko spotkania – wydarzenia, a potem także
pielgrzymki prowadzone przez ks. Andrzeja Szpaka. W dokumentacje,
relacje świadków oraz interpretacje źródłowe wplatam refleksje pedagogiczne i wychowawcze, powstałe na bazie wielu rozmów z uczestnikami
zlotów i pielgrzymek, skierowane głównie do rodziców i pracowników
placówek oświatowych.
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Przystępując do pisania książki, która ma być odpowiedzią na pytanie o metody pracy z młodzieżą ks. Andrzeja Szpaka w kontekście pedagogiki, zadałam sobie wiele pytań dodatkowych, na które staram się
odpowiadać w kolejnych rozdziałach. Jaka jest geneza i na czym polega
fenomen zjawiska „Młodzieży Różnych Dróg” w kontekście polskiego
ruchu hipisowskiego? Jakie były początki pracy z młodzieżą ks. Szpaka? Czym było oratorium na bajzlu? Na czym polega autorytet księdza
w kontakcie z młodzieżą niedostosowaną społecznie? Jakie znaczenie
ma rozmowa wspierająca i postawa uczestnictwa w pracy z człowiekiem
zagubionym? Czym jest teoretyczna metoda współbycia i czy można
stosując ją, opisywać szpakowiska i pielgrzymki szpakowskie?
Podział na metodę wpływu osobistego, pracy z jednostką oraz grupą
jest sztuczny i stworzony na potrzeby uporządkowania teoretycznego.
W praktyce ks. Szpak dostosowuje metodę do każdego, na zasadzie: „co
człowiek, to inna metoda”. Pracując z człowiekiem, stara się, by radził
sobie w grupie, a pracując z grupą, wzmacnia każdego z jej członków.
Wielu zastępuje ojca, jest nie tylko autorytetem, przewodnikiem dla
duchowo zagubionych, lecz także organizatorem, animatorem i działaczem na rzecz rozwoju młodzieżowych inicjatyw.
Z metod zbierania i analizowania informacji wykorzystałam wywiad, obserwację uczestniczącą oraz badanie dokumentów5. Przeprowadziłam 17 kilkugodzinnych wywiadów (w 2012 roku) z osobami
blisko znającymi ks. Szpaka, wśród których byli członkowie rodziny,
duchowni oraz długoletni (minimum 15 lat) uczestnicy zlotów i pielgrzymek. Uczestniczyłam też w zlotach i pielgrzymkach, obserwując
ich kształt, przebieg i cechy charakterystyczne, w porównaniu z diecezjalnymi pielgrzymkami do Częstochowy, w których również brałam
udział. Wykorzystałam kilkaset stron dokumentów, wśród których
znalazły się: notatki, zapiski, artykuły, prezentacje, rysunki, programy
ks. Andrzeja Szpaka, własne notatki i zapiski sporządzane od 1995 roku na temat zlotów, pielgrzymek, osób w nich uczestniczących, konkretnych zdarzeń i sytuacji. Następnie kroniki pielgrzymkowe Janiny
Śmigielskiej, pełniącej rolę dokumentalistki, księgowej i dobrego ducha,
listy do i od ks. Szpaka (łącznie 206 listów o objętości od jednej stro5
Por. J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967, s. 106-112, 153;
M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999, s. 217-245.
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ny formatu A-5 do ośmiu stron A-4), także prace promocyjne na temat
ruchu hipisowskiego w Polsce i pracy ks. Szpaka (łącznie 9) oraz dokumenty udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej od sierpnia do
listopada 2012 roku. Korzystałam z informacji i wpisów księdza umieszczanych na stronach internetowych, głównie hipisi.pl oraz doziemiobiecanej.pl, także z wizualnych i audiowizualnych dokumentów, takich jak:
zdjęcia dokumentujące zloty i pielgrzymki, filmy archiwalne, amatorskie, reportaże radiowe i telewizyjne, programy Telewizji Polskiej oraz
profesjonalne filmy dokumentalne.
O ks. Szpaku napisano wiele artykułów prasowych, przeprowadzono
kilkadziesiąt wywiadów, natomiast w publikacjach zwartych pojawia się
tylko przy okazji opisywania zjawisk, z którymi go łączono (narkomania i subkultury). Wspomina o nim Marek Jędrzejewski w książce Młodzież a subkultury 6, biskup Antoni Długosz w pozycji pt. Narkomania
– ucieczka donikąd 7, Zdzisław Gogola w Dziejach ruchu hippisowskiego 8
oraz marginalnie Kamil Sipowicz w Hipisach w PRL-u 9. Wojciech Michalewski „Tarzan”, dedykując mu swoją jedyną opublikowaną książkę,
wielokrotnie opisuje go przy okazji zlotów i pielgrzymek10. O ks. Szpaku
wspominają także autorzy książki Gaz na ulicach11, a w książce Grunt to
bunt można przeczytać krótki wywiad z księdzem12. Warta wspomnienia jest też mała książeczka pt. Miłość bez marginesu. Grupa ojca Ryszarda w służbie uzależnionym, w której ojciec Sierański opowiada, jak
z ks. Szpakiem jeździli do Jarocina13. Ostatnią pozycją godną zainteresowania jest Dziki ojciec Szymona Grzelaka, w którym autor wspomina
warszawski czas ks. Szpaka, kiedy to codziennie odprawiał msze święte
w intencji narkomanów14. Napisano też co najmniej dziewięć prac proM. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Warszawa 1999, s. 148.
A. Długosz, Narkomania – ucieczka donikąd, Częstochowa 2007, s. 122.
8
Z. Gogola, Dzieje ruchu hippisowskiego, Kraków 2012, s. 44, 91, 114.
9
K. Sipowicz, Hipisi w PRL-u, Warszawa 2008, m.in.: s. 401, 425, 435.
10
W. Michalewski, Mistycy i narkomani, Warszawa 1992 i 2000.
11
M. Lewandowski, M. Gawlikowski, Gaz na ulicach, Kraków 2011, cz. 2, s. 132, 153.
12
G. Witkowski, Grunt to bunt. Rozmowy o Jarocinie, Poznań 2011, cz. 1.
13
Miłość bez marginesu. Grupa ojca Ryszarda w służbie uzależnionym, oprac. E. Babuchowska, Katowice 1993, s. 11.
14
Sz. Grzelak, Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu dziecka, Poznań
2009, s. 69. Autor jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, wiceprezesem fundacji Homo Homini oraz twórcą i koordynatorem rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji programu profilaktycznego „Archipelag skarbów”. Ks. Szpakowi zawdzięcza swoje nawrócenie na katolicyzm. Por. Aneks.
6
7
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mocyjnych, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Łódzkim, Opolskim,
Wrocławskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej, poruszających tematykę ruchu hipisowskiego i pracy ks. Szpaka.
Książka ta nie powstałaby bez pomocy i życzliwości wielu osób. Dlatego szczególne podziękowania składam recenzentowi, ojcu dr. hab. Borysowi Jackowi Soińskiemu OFM, pani Janinie Śmigielskiej, księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi, panu Stanisławowi Szpakowi, księdzu
Tomaszowi Kijowskiemu, ojcu Krzysztofowi Pałysowi, Alicji, Pudliszce,
Magdzie, Kai, Mundkowi, Belfegorowi, Łosiowi, Cyganowi, Mirkowi
i Gabi, Organiście, Żurkowi za czas i zaangażowanie, Drwalowi i Susłowi także za bezcenne materiały, śp. Grzegorzowi „Kasiarzowi” za pasjonujące opowieści i wszystkim niewymienionym Osobom za godne uwagi informacje i przyjacielskie porady. Najbardziej jednak dziękuję mojej
Najbliższej Rodzinie i księdzu Andrzejowi Szpakowi, który udostępnił
swoje notatki, prace, listy, zdjęcia, dokumenty, artykuły, kontakty, długie godziny poświęcał na rozmowy ze mną i cierpliwie odpowiadał na
pytania.

Rozdział 1

Młodzież Różnych Dróg i Kultur
– próba charakterystyki

„O młodzieży w społeczeństwie mówi się dobrze lub źle – nigdy obojętnie.
Mało kto jednak zastanawia się, wypowiadając swoje opinie,
zwłaszcza gdy zachowanie młodych drażni, niepokoi, budzi lęk,
dlaczego młodzież taka jest”1.
„A taka jest młodzież, jacy są dorośli”2.

Historia niezgody młodych na rzeczywistość dorosłych jest stara jak
świat. Prawdopodobnie od zawsze dzieci buntowały się i miały ochotę
wprowadzać swoje, w ich mniemaniu, nowe zasady życia w społeczności. Jednak siła i moc tradycji, sposoby dojrzałej, rodzicielskiej, plemiennej argumentacji były przez wieki tak przekonujące, że długo nie można
było mówić o globalnym buncie młodych. Przez tysiąclecia też najwyższą wartością systemów społecznych była rodzina, rozumiana jako jedyna prawdziwa wspólnota, „gniazdo”, „ołtarz” niezbywalnych funkcji,
a zarazem więzi spajających jej członków nie tylko wspólnym interesem,
lecz także wspólnym, jednoznacznym, jasnym i przejrzystym systemem
wartości, trwałym i zorganizowanym współdziałaniem wzmacniającym
poczucie przynależności, z jasno określonymi relacjami między dobrem i złem3.
Dziś, w XXI wieku, w pędzącej lawinie zmian społeczno-kulturowo-ekonomiczno-politycznych, rodzina nie jest już przedstawiana jako
1
Rozbicie, umocnienie czy przemiana ruchu hipisowskiego, notatka ks. Andrzeja Szpaka,
rok nieznany, zbiory własne.
2
Ks. A. Szpak, wywiad udzielony „Gazecie Miechowskiej”, 14.09.2011.
3
A. Minkiewicz, Kryzys więzi rodzinnych i niektóre jego konsekwencje społeczne i kulturowe, w: Rodzina – jej funkcje przystosowawcze i ochronne, red. E. Hołunia, Warszawa 1995,
s. 70.
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najważniejsza wspólnota. Nie ma takiego wymiaru, znaczenia, nie jest
głównym odnośnikiem dla ludzkiego bytu. Dodatkowo jest atakowana
przez medialnych kreatorów i manipulatorów społecznych jako przestarzała forma współżycia ludzkiego. Nowoczesność bowiem w mniemaniu wielu tak zwanych autorytetów moralnych to związek partnerski,
niekoniecznie heteroseksualny, niekoniecznie zachowujący ciąg tradycji biologiczno-społecznych. Także nowe komórki w strukturze społeczeństw, takie jak „wolne związki”, stowarzyszenia, wspólnoty, sekty,
małe kultury, subkultury etniczne, wyznaniowe, wykorzystując znaczenie słowa „rodzina”, same siebie nazywają rodzinami, mimo iż nimi nie
są. Przywłaszczając sobie nazwę, korzystają z praw przynależnych tradycyjnie pojętej rodzinie. Niebezpieczna jest także sama dyskusja o tym,
co jest rodziną, a co nią nie jest. Zakłada ona bowiem, że do worka z hasłem „rodzina” można wiele wrzucić i nie są to zawsze struktury nawet
w procencie podobne do tradycyjnie pojętej rodziny.
Cywilizacja Zachodu, do jakiej zalicza się społeczeństwo polskie, stanowi relatywny, stechnologizowany system istot i przedmiotów, w którym rodzina w tradycyjnym pojęciu nie jest już „podstawową komórką
społeczną”, nie jest też „pomostem wprowadzającym młode pokolenia
do społeczeństwa” (bo rodziną nazywane są również związki bezdzietne). Socjalizacja i wychowanie pojęte jako proces i cel oddziaływań nie
są zadaniem tylko dla rodziny, lecz także, a często przede wszystkim,
dla różnego rodzaju instytucji4. Ich rozwój, paradoksalnie, w wielu przypadkach przyczynia się do łamania rodzinnych tradycji i naturalnego
autorytetu matki, ojca, dziadków, który niegdyś był jedynym autentycznym punktem odniesienia dla najmłodszych. Był wzorem postępowania w niemal wszystkich życiowych sytuacjach, systemem schematów
i matryc wystarczających, by funkcjonować w mniejszej czy większej
społeczności.
Rozwój cywilizacyjnych tworów instytucjonalnych, uszczegóławianie prawa tak, że zaczyna ingerować ono w każdą sferę naszego życia,
spowodowało m.in., że także rodzinę opisuje się jako instytucję. Jest to
niewątpliwie potrzebne do celów formalnoprawnych, ale w perspektywie jednostki i jej człowieczeństwa zakrawa na niebezpieczne ograni
4
Instytucja, jako twór typowo cywilizacyjny, charakteryzuje się systematycznym, formalnoprawnym uporządkowaniem, które narzuca sposoby bycia, myślenia i zachowania
w stosunku do innych osób.
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czenie. Mówiąc o rodzinie jako instytucji, wkładamy ją w ramy, wtłaczamy w paragrafy, utożsamiamy z innymi instytucjami, takimi jak szkoła
czy Kościół. Nie pozwalamy, by była ponadinstytucjonalną wspólnotą
najbliższych sobie ludzi. Rodzina jako instytucja staje się łatwym łupem
dla różnego rodzaju ingerencji w nią, jej strukturę i system aksjonormatywny. Ingerują władze państwowe, decydenci, którzy wchodząc w kompetencje rodziny, pozbawiają jej członków części funkcji, konsekwencji
i odpowiedzialności, jaką powinni ponosić za swoje wybory i decyzje.
Państwo musi stawać się bardziej socjalne, opiekuńcze, musi w większej
liczbie spraw wyręczać swoich obywateli. A kiedy już przejmuje całkowicie kontrolę nad rodziną, wymaga od niej dostosowania się do urzędniczych wymagań, które nierzadko są sprzeczne z ekonomicznymi, ale
też emocjonalnymi interesami rodziców i dzieci oraz ich poglądami na
wychowanie i edukację.
W literaturze wymienia się zwykle dwa główne, historycznie uwarunkowane nurty pedagogiczne. Pierwszy zmierza do przystosowania
młodego pokolenia do wypracowanego przez starsze generacje systemu
aksjonormatywnego, drugi zaś neguje ten system i wprowadza nowe
konfiguracje norm i zasad internalizowania oraz przestrzegania porządku społecznego. Pierwszy można nazwać wychowaniem konserwatywnym, drugi – liberalnym. Pierwszy ma na celu wypracowanie szacunku
dla przeszłych pokoleń i budowanie na ich dorobku swojej przyszłości,
celem drugiego jest tworzenie nowych struktur myślowych i społecznych, niezwiązanych, często nawet nieszanujących historii i tradycji.
Jest to oczywiste uproszczenie na potrzeby naukowej systematyki
i podział ten nie jest tak prosty i jasny, jak przedstawił to m.in. w 1981
roku amerykański filozof edukacji William O’Neil, a za nim dekadę
później Kazimierz Przyszczypkowski5. Takie sztywne, dualistyczne rozróżnienie celów wychowania, istoty szkoły, traktowania dziecka jako
ucznia, programu nauczania, metod kształcenia i wychowania, postrzegania kontroli przypomina historyczną koncepcję Emila Durkhaima,
który widział w człowieku dwie natury: ludzką (dobrą, łagodną, racjonalną) i zwierzęcą (złą, agresywną, emocjonalną). W literaturze bardzo
dobitnie zobrazował to podejście m.in. Hermann Hesse w Wilku stepoPor. M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński, Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe, Kraków 2011, s. 23-26.
5
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wym, a właściwie w Traktacie o wilku stepowym, w którym charakteryzuje wilczą i dziką oraz ludzką i mieszczańską naturę głównego bohatera.
Na końcu zaś pisze: „Wyobraźmy sobie ogród z setkami odmian drzew,
z tysiącami odmian kwiatów, z setkami rozmaitych owoców i ziół. Jeśli
ogrodnik nie będzie znał innego rozróżnienia botanicznego niż «rośliny
jadalne» i «chwast», wówczas nie będzie wiedział, co począć z dziewięcioma dziesiątymi swego ogrodu, powyrywa najcudowniejsze kwiaty,
wyrąbie najszlachetniejsze drzewa lub znienawidzi je i będzie patrzył
na nie krzywym okiem. Tak postępuje wilk stepowy z tysiącem kwiatów
swej duszy. Co nie podpada pod rubryki «człowiek» albo «wilk», tego
w ogóle nie dostrzega”6.
Podobnie nauczyciele i pedagodzy nauczający oraz wychowujący
młode pokolenia, jeśli ograniczają perspektywę swojej pracy jednym
tylko nurtem teoretycznym, jedną ideologią, skazani są na zawodową
porażkę. Z tym że porażka ta nie jest już tylko i wyłącznie ich problemem. To problem całego społeczeństwa, a nawet całej ludzkości. To niezauważanie innych, pośrednich „gatunków”, metod, technik i narzędzi
przekazywania informacji, wiedzy, mądrości oraz sposobów myślenia
i zachowań społecznych powoduje wykluczanie, odrzucanie i negowanie całej gamy z różnych względów wartościowych jednostek i grup. Te,
nawet jeśli w ogólnospołecznym odbiorze są marginalne i niewiele znaczące albo pejoratywnie odbierane, dotyczą człowieka. Człowiek zaś jest
godzien zainteresowania zawsze i wszędzie, szczególnie ze strony nauk
humanistycznych i społecznych, które winny nie zmieniać go i naginać
do z góry ustanowionych norm, ale poznawać, opisywać i pomagać, by
godnie żył.
Powyższe wprowadzenie sugerujące moje stanowisko światopoglądowe ma na celu ukazanie zjawiska Młodzieży Różnych Dróg w metaforycznej perspektywie ogrodu, o jakim pisał Hermann Hesse. Opisuję
bowiem grupy nazywane dotąd w języku potocznym i naukowym subkulturowymi, kontrkulturowymi, alternatywnymi, wykluczonymi, odrzuconymi bez wartościowania i bez przypisywania im miejsca po „dobrej” lub „złej” stronie społecznego układu. By jednak namalować nowy
obraz, dobrze jest mieć rozeznanie w technikach malarskich. Dlatego
zaczynam od teorii i koncepcji rozumienia kultury oraz związanych
6

H. Hesse, Wilk stepowy, Warszawa 1992, s. 85.
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z nią pojęć i zjawisk, definiuję subkulturę i młodzież, by dalej podjąć
temat ruchu hipisowskiego, z którego wywodzi się Młodzież Różnych
Dróg.

Kształtowanie się kultury młodzieżowej
Wszelkie sposoby rozumienia oraz badania kultury można podzielić
na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza odnosi się do kultury jako własności
ludzkich zbiorowości. Obejmuje ona te cechy, które odróżniają zbiorowości ludzkie od innych zbiorów organizmów społecznie nieukształtowanych i niepowiązanych w system stosunków społecznych. Druga grupa odnosi się do wszelkich treści kultury i stanowi w tym rozumieniu
pewien system wzorów, norm, wartości o określonym kształcie. Uwaga
badaczy koncentruje się tu na treści znaków i przekazów poszczególnych zjawisk kulturowych.
Innym sposobem definiowania kultury jest jej rozumienie wartościujące i opisowe. Pierwsze, dominujące w XIX wieku, zawierało ocenę
zbiorowości ludzkich, klasyfikowało je jako wyższe lub niższe, lepsze
lub gorsze, bardziej lub mniej cywilizowane czy kulturalne. W znaczeniu opisowym zaś kultura to zespół wielu zjawisk, których wzajemne
powiązania, uwarunkowania i oddziaływania mogą być opisywane
i analizowane, lecz nigdy wartościowane7. Tu wyróżnia się też atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury. Pierwsze mówi o kulturze
jako stałym atrybucie życia ludzkiego, o czymś, co jest przypisane człowiekowi „z natury”, co go określa bez względu na to, jak on sam się
na to określenie zapatruje. W tym przypadku można mówić o kulturze
w liczbie pojedynczej. W znaczeniu dystrybutywnym natomiast kultura jest rozumiana jako zbiór cech i zjawisk występujących w określonych zbiorowiskach ludzkich. Tu można użyć terminu kultura zarówno
w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej. Można mówić o kulturach narodów, kulturach zawodowych, etnicznych, subkulturach itd.
Zjawiska kulturowe wydają się zbyt złożone, by zamknąć je w jednej
regule, dlatego też poszczególne definicje ujmują zazwyczaj wybrane
E. Nowicka, Świat człowieka, świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 2000, s. 56-57.
7
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aspekty kultury. Antonina Kłoskowska wymienia sześć sposobów jej
definiowania:
a) Definicje opisowo-wyliczające. Traktują one kulturę jako określony
zbiór przedmiotów, a definiowanie kultury sprowadza się do wyliczania
jej części składowych. Kryterium zaliczania pewnych składników życia
społecznego do obszaru kultury nie jest tu wyraźnie sformułowane; ma
ono charakter intuicyjnego założenia. Na przykład definicja Edwarda B.
Taylora, która mówi, że kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość,
obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz
inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa.
W taki właśnie opisowo-wyliczający sposób traktowali kulturę m.in. archeolodzy i etnografowie. Opisując grupy społeczne czy narodowe, badali ich wytwory kulturowe, takie jak: język, wierzenia, obrzędy, teksty
literackie, przedmioty codziennego użytku itd. Tego rodzaju elementy
traktowali jako wyznaczniki kultury danej zbiorowości, a samą kulturę rozumieli i opisywali jako zbiór oryginalnych elementów. Wyliczanie
„dziedzin kultury” ma najczęściej charakter dowolny i przypadkowy.
b) Definicje historyczne. Kładą one nacisk na czynnik tradycji jako mechanizm przekazywania dziedzictwa kulturowego. Dla zdefiniowania kultury używają takich określeń, jak: dziedzictwo, tradycja,
dorobek. Kulturę opisuje się tutaj jako charakterystyczny dla człowieka rodzaj przekazu minionego doświadczenia przyszłym pokoleniom.
Minione doświadczenia człowieka wyraża się w „świecie przedmiotowym”, a przekazywane jest kolejnym pokoleniom w drodze wychowania
i nauczania, zgodnie z definicją Stefana Czarnowskiego, według którego
kultura jest dobrem, ale też dorobkiem zbiorowym, owocem twórczego
i przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń.
c) Definicje normatywne akcentują podporządkowanie się zachowań ludzkich normom, wartościom i modelom. Wzory, modele i zasady wartościowania są traktowane jako elementy konstytutywne kultury, a podporządkowanie się tymże normom jako właściwość zachowań
kulturowych. Kultura jest tu pojmowana jako zespół norm obowiązujących członków danej społeczności i warunkujących jej trwanie. Mówi
o tym definicja Alfreda L. Kroebera i Talcotta Parsona określająca kulturę jako przekazane, wytworzone treści, wzory, wartości, idee i inne symbolicznie znaczące systemy, będące czynnikami kształtującymi ludzkie
zachowania oraz wytwory stanowiące produkt zachowania.
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d) Definicje psychologiczne skupiają uwagę na psychicznych mechanizmach kształtowania się kultury. Analizują mechanizmy uczenia
się, formowania nawyków kulturowych, internalizacji norm obowiązujących w danej zbiorowości i wartości przez tę zbiorowość uznawanych
oraz wpływ kultury na kształtowanie się osobowości jednostek. Szczególny nacisk jest położony w tych definicjach na uczenie się i naśladownictwo jako procesy przyswajania kultury, do czego nawiązuje definicja
Stanisława Ossowskiego, wedle której kultura jest pewnym zespołem
dyspozycji psychicznych przekazywanych w danej zbiorowości przez
kontakt społeczny.
e) Definicje strukturalne dotyczą przede wszystkim budowy i układu danej kultury, związku między zasadniczymi jej elementami oraz ich
wewnętrznymi powiązaniami. Zazwyczaj wymienia się cztery kategorie elementów kultury: materialno-techniczne, społeczne, ideologiczne
i psychiczne. Definicje tego typu badają specyficzną strukturę konkretnych kultur i nie dotyczą kultury w ogóle.
f) Definicje genetyczne skupiają się na pochodzeniu kultury. Wyróżnia się dwie ich odmiany. Pierwsza dotyczy wewnętrznego rozwoju kultury, wyłaniania się jednych, wyższych jej form z form niższych,
wcześniejszych. Druga dotyczy wyłaniania się kultury z natury, czyli
wyjaśnia związki między naturą a kulturą, ich różnice i przeciwieństwa.
Kulturę traktuje się tu jako sumę wytworów zachowań ludzkich powstałych w wyniku aktywności człowieka, przy czym jedni autorzy akcentują bardziej aktywność intelektualną, a inni aktywność fizyczną8.
Prócz wymienionych sposobów definiowania kultury badacze starający się ją porządkować wyróżniają też jej trzy etapy lub stadia rozwojowe (ewolucjoniści)9, potrójne aspekty (Alfred L. Kroeber), także trzy
dziedziny kulturowe (Alfred Weber), trzy sensy (Richard Rorty), układy (Antonina Kłoskowska) lub porządki zjawisk kulturowych (Robert
MacIver). W innych koncepcjach kultura umieszczana jest jako segment trójczłonowego podziału rzeczywistości w ogóle (Robert MacIver,
Alfred L. Kroeber) lub tylko rzeczywistości społecznej (Alfred Weber,
Anna Giza-Poleszczuk). Równie popularne są propozycje ujmujące
Por. A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1980, s. 21.
Na przykład trzy stadia: dzikości, barbarzyństwa i cywilizacji Adama Fergusona
i Edwarda Tylora.
8
9
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kulturę według podziałów dychotomicznych (Benjamin Barber)10. Jakkolwiek by jednak ujmować zjawisko zwane kulturą, ważne jest tu podkreślenie faktu, iż o udziale w niej młodych ludzi zaczęto pisać stosunkowo niedawno, mniej więcej od połowy XX wieku, czyli kiedy młoda
część społeczeństwa globalnego okazała się przewyższać liczebnością,
wpływem, siłą głosu i „mocą pokolenia” inne warstwy, jak nigdy wcześniej w historii świata.
Na genezę i kształt młodzieżowych ruchów społecznych w latach 50.
XX wieku miały wpływ fizyczne i moralne zniszczenia II wojny światowej. Powojenne, często pozbawione rodzicielskiej opieki pokolenie samo musiało zająć się swoim życiem i swoją przyszłością, o której często
myślało zupełnie inaczej niż pokolenie rodziców11. I jest to poniekąd naturalne, że dzieci „myślą inaczej” niż rodzice, co udowadniają badacze
„konfliktu pokoleń”. Jednak specyfika powojennych dekad polegała na
tym, że to „myślenie” przerodziło się w działanie o ogólnoświatowym
zasięgu i miało wpływ na zmiany polityczno-gospodarcze, kulturowe
i nade wszystko społeczne. Dziś nie ma wątpliwości co do istnienia zjawiska „kultury młodzieżowej”, która jest prawdopodobnie naturalnym
skutkiem rozwoju cywilizacji. Pomijając szczegółowe analizy rozwoju
i sposobów jej opisywania (zrobiła to wyczerpująco socjolog i antropolog społeczna Barbara Fatyga, m.in. w publikacji pt. Dzicy z naszej ulicy.
Antropologia kultury młodzieżowej), zaznaczę jedynie, że kulturę młodzieżową postrzegam jako znaczącą część kultury globalnej, składającą się z systemów znaczeń i komunikacji, wzorów, wartości, sposobów
myślenia i zachowania, które od znaczeń i komunikacji, wzorów, sposobów myślenia i zachowania dojrzałej części społeczeństwa różnią
się tym, że są bardziej liberalne, relatywne, emocjonalne, „podskórne”12 i różnorodne.
O polskiej kulturze młodzieżowej zaczęto publicznie mówić od końca
lat 60. XX wieku. Nowe impulsy, także polityczne, pojawiły się w niej
10

s. 90.

B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 2005,

11
Wg Diltheya pokolenie to zbiorowość ludzi, którzy wspólnie uczestniczą w wielkich
wydarzeniach historycznych będących podstawą osobowego podobieństwa i wzajemnego
zrozumienia. Inne definicje pokolenia wskazują na wspólnotę uczestnictwa w podobnej sytuacji społeczno-kulturowej i „zbiorowy światopogląd”, w: H. Świda-Zięba, Wartości egzystencjonalne młodzieży lat 90-tych, Warszawa 1995, s. 47-51.
12
Tu odnoszę się do koncepcji neutralizacji G. Sykesa i D. Matzy, w: A. Siemaszko, Granice tolerancji, Warszawa 1993, s. 184-187.
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po roku 1976 i w latach 80. Poza specyficznym naznaczeniem polityka
polska kultura młodzieżowa, podobnie jak w innych krajach, rozwijała
się od fascynacji i inspiracji pierwszym na światową skalę ruchem hipisowskim, dającym całemu pokoleniu złudzenie globalnej wspólnoty,
poprzez kolejne nowe mody, trendy, grupy i ruchy, aż do wykształcenia
się w latach 90. pięciu podstawowych orientacji i całego szeregu bardziej
lub mniej sezonowych subkultur13.
Proces kształtowania się kultury młodzieżowej nie jest jednolity i prosty do opisania, ale można go przedstawić schematycznie, uwzględniając kolejno definicje następujących po sobie najważniejszych etapów. Ze
względu na odmienność wzorów, jak i ze względu na ich społeczny zasięg w kulturze młodzieżowej można wyróżnić trzy przenikające się etapy: subkultury młodzieżowej (do 1965 roku), kontrkultury (1965-1970)
i kultury alternatywnej (po 1970 roku)14. Podział ten służy zaznaczeniu
głównych cech poszczególnych faz rozwoju kultury młodzieżowej, przy
czym o ile termin „kultura młodzieżowa” w znacznie szerszym stopniu
pokrywa się z określeniem tego, co młodzież robi (jak się zachowuje,
jak wygląda itp.), o tyle owe etapy rozwoju odnoszą się do mniejszości, które „nadawały ton”, a więc stanowiły grupy wzorcotwórcze w całej
zbiorowości młodzieżowej15.
Można też mówić o dwóch torach rozumienia pojęć związanych
z kulturą młodzieżową:
• pierwsze, historyczne rozumienie określające poszczególne etapy
jej rozwoju (subkultura to lata 50. i 60. XX wieku, kontrkultura zaczyna się wraz z pojawieniem się ruchu hipisowskiego, czyli
w drugiej połowie lat 60., kultura alternatywna to czas kondensacji
działań młodzieży nastawionych na stworzenie „nowego świata”),
• drugie współczesne rozumienie, określające poszczególne grupy
z nią związane (choć dziś rzadko mówi się o grupach kontrkulturowych; przyjęte jest raczej używać słowa „subkultura” lub też
coraz częściej – „kultura alternatywna”).
B. Fatyga, Dzicy z naszej ulicy, dz. cyt., s. 85.
Daty te są orientacyjne, służą zobrazowaniu tego, w jakim czasie rozwijała się kultura
młodzieżowa. Dziś wiemy, że każdy z tych etapów stanowi odrębną kategorię i obecnie można przyjąć, że obok siebie funkcjonują i subkultury, i kontrkultura, i kultury alternatywne.
15
J. Wertenstein-Żuławski, To tylko rock’n’roll, Warszawa 1990, s. 25. O procesie kształtowania się kultury młodzieżowej pisze też M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej, Lublin 1999.
13

14
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Wracając jednak do procesu kształtowania się kultury młodzieżowej: etap subkultury to czas, kiedy w obrębie szerokich mas społecznych zaczęły pojawiać się rozmaite, nieformalne grupy młodzieżowe,
w których łącznikiem było najczęściej wspólne pochodzenie społeczne,
miejsce zamieszkania (bliskość terytorialna) i zachowania, najczęściej
o charakterze przestępczym. W szybkim tempie tworzyły się bandy,
gangi młodzieżowe, a w Polsce grupy gitowców. Miały one zazwyczaj
wspólne cele ograniczające się do zdobywania w nielegalny zwykle sposób dóbr materialnych, a ich ideałem była siła fizyczna. Młodzi ci realizowali powszechnie przyjęte przez społeczeństwo cele (czyli dobrobyt
materialny), ale metody ich nie były akceptowane16. U schyłku lat 40.
XX wieku upowszechnił się też pogląd, że używanie pojęcia „kultura”
wobec wszelkich jej wewnętrznych zróżnicowań, w przekroju klasowym, etnicznym, regionalnym, religijnym, zawodowym, pokoleniowym, nie jest w pełni zasadne17. Stąd zrodziło się pojęcie podkultury,
które w 1947 roku Milton Gordon definiował następująco: „Podkultura
jest podziałem kultury narodowej obejmujący kombinacje niniejszych
sytuacji społecznych, takich jak pozycja klasowa, pochodzenie etniczne,
terytorialne, miejsce zamieszkania w mieście lub na wsi oraz przynależność religijna tworzących w połączeniu funkcjonalną jedność wywierającą na jednostkę całościowy wpływ”18. Definicja ta właściwie nie
odnosi się do grup młodzieżowych, dlatego należy zaznaczyć kwestię,
którą większość autorów tekstów o podkulturach i subkulturach pomija.
Mianowicie termin ukuty w Stanach Zjednoczonych przeniesiono na
grunt polski początkowo jako „podkultura”, po czym zaczęto używać
słowa „subkultura”. W przestrzeni językowej i naukowej oba te pojęcia
funkcjonują do dziś. Autorzy używają ich albo rozłącznie, albo jedno
z drugim utożsamiają, mając na uwadze znaczenie etymologiczne tych
słów19. Jednak podkulturą zwykle nazywa się grupy o charakterze przestępczym, jednoznacznie negatywne, np. podkultura więzienna, prze16
Zjawisko gangów młodzieżowych jest szeroko opisywane w amerykańskich teoriach
i koncepcjach podkultur, m.in. przez takich naukowców, jak: R. Merton, A. Cohen, W. Miller, R. Cloward i E. Ohlin, G. Sykes i D. Matza. W Polsce analizowane m.in. przez A. Siemaszkę w: Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993.
17
A. Siemaszko, Granice tolerancji, dz. cyt., s. 133.
18
Cyt. za: tamże, s. 134.
19
Subkultura i podkultura znaczą to samo: z łac. sub, czyli „pod” lub „obok” kultury.
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stępcza. Subkulturą zaś zwie się grupy młodzieżowe, niekoniecznie charakteryzowane jako negatywne czy patologiczne20.
Pojawienie się w latach 60. hipisów, którzy nie mieli nic wspólnego
z gangiem młodzieżowym, a przecież także byli grupą młodzieży, obligowało naukowców do stworzenia innego terminu odpowiadającego
ich specyfice. Powstało więc pojęcie kontrkultury, które miało opisywać
zjawisko szersze od subkultury, bardziej wpływowe i zdecydowanie bardziej zróżnicowane. Można mówić więc, że to drugi etap w kształtowaniu się kultury młodzieżowej. Twórcą samego terminu jest Theodore
Roszak (1969), według którego kontrkultura to ważny dla całej cywilizacji zachodniej etap rozwoju świadomości przebiegający w dwóch
stadiach: w pierwszym następuje spontaniczne, niemal instynktowne
zerwanie z technokratycznym ładem świata i świadomością scjentystyczną, w drugim rozpoczynają się desperackie, lecz zarazem żywiołowe i radosne poszukiwania nowych zasad rzeczywistości zastępujących
blednące autorytety nauki, produktywności i technicznego postępu21.
Pojęcie „kontrkultura” miało trzy znaczenia:
• jako określenie odpowiadające równie obiegowemu słowu „kontestacja”, odnoszące się do całego ponadnarodowego i bardzo
zróżnicowanego zjawiska, jakim były ruchy młodzieżowe w latach 60.,
• jako pewien zespół wartości i postaw przeciwstawnych kulturze
dominującej, występujący w różnych okresach historycznych
i różnych realiach kulturowych,
• jako ruch odrzucający podstawowy etos kultury zachodniej
w imię określonych wartości wyrażający zarazem swoiste formy
ekspresji i style życia będące realizacją tych wartości.
Obszernie o pojęciu i zjawisku kontrkultury w kontekście politycznym, kulturowym i społecznym pisze Aldona Jawłowska w Drogach
Ciekawe jest podobieństwo wyjaśnienia pojęć w Słowniku języka polskiego PWN z 1982
roku: „Podkultura – zespół wzorów i norm obowiązujących w jakiejś grupie społecznej stanowiącej część zbiorowości odmiennych od norm przyjętych przez całe społeczeństwo, np.
podkultura młodzieżowa, podkultura świata przestępczego”. „Subkultura – wzory, zasady,
normy obyczajowe przyjęte i obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część większej
zbiorowości odmienne od wzorów, zasad, norm zwyczajowych przyjętych przez ogół społeczeństwa. Np. subkultura wiejska, młodzieżowa, subkultura świata przestępczego”.
21
A. Jawłowska, Kontrkultura, w: Encyklopedia Kultury XX w., red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991, s. 63-84.
20
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kontrkultury oraz Stanisław Tokarski w klasycznym już dziele pt. Orient
i kontrkultury 22. W literaturze przedmiotu obok terminu „kontrkultura”
figuruje jeszcze termin „antykultura” określający całkowitą negację kultury, a w konsekwencji jej odrzucenie23.
Kulturą alternatywną24 zaś nazywano częściowo zjawisko kontrkultury, różnica jednak polegała na przesunięciu akcentów z wyrażania
sprzeciwu drogą zaskakujących przeciwnika manifestacji na różnorodne próby znalezienia dla siebie miejsca wewnątrz istniejącej organizacji społecznej. Wiodące hasło kultury alternatywnej to: „zmiana samego siebie, własnej codzienności i najbliższego otoczenia – początkiem
zmiany świata”. W ramach kultury alternatywnej zaczęły się tworzyć
społeczności, w których podstawową zasadą była nierozerwalność życia
codziennego i twórczości oraz jedność (holizm) myślenia i działania.
Do cech społeczności alternatywnych Aldona Jawłowska zalicza: bezwzględny pacyfizm i małe zainteresowanie problemami narodowościowymi, poczucie jedności ze światem przyrody, intuicja i wiedza traktowane na równi, wartości materialne są drugorzędne i raczej wspólne, rozwój możliwości twórczych, samorealizacja25. Trzeba wspomnieć
również, że zjawisko kontrkultury, jak i później kultury alternatywnej
miało ogromny wpływ na kształtowanie się nowych prądów myślenia
i działania w zakresie pedagogiki (nowe prądy i kierunki pedagogiczne
oraz metody wychowania), psychologii (nowe metody w psychoterapii)
i socjologii (socjologia młodzieży).
Zjawiskiem oraz pojęciem subkultury młodzieżowej, która pozostała w sferze zainteresowań badaczy znacznie dłużej niż kontrkultura
czy kultura alternatywna, najczęściej interesują się badacze z socjologicznych i antropologicznych środowisk26. Ujmują ją w perspektywie
opisowej i niewartościującej, w przeciwieństwie do pedagogów. Odkąd wspomniany wyżej Milton Gordon zdefiniował subkulturę, ta jako
A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975; S. Tokarski, Orient i kontrkultury,
Warszawa 1996.
23
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 547.
24
Alternatywna, czyli dająca możliwość wyboru między dwiema możliwościami – Słownik języka polskiego z 1992 roku.
25
A. Jawłowska, Więcej niż teatr, Warszawa 1988, wstęp.
26
W Polsce najczęściej o subkulturze pisali: W. Burszta, B. Fatyga, A. Jawłowska,
A. Kłoskowska, W. Marchlewski, T. Szlendak, H. Świda-Zięba, J. Wertenstein-Żuławski,
W. Wrzesień.
22
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teoretyczny konstrukt i zjawisko społeczne ewoluowała wielokrotnie
w różny sposób i na różnych terenach. Inaczej pojmuje i postrzega się
ją w Stanach Zjednoczonych, inaczej w Europie Zachodniej, jeszcze inaczej w Polsce. Różnice te najbardziej widoczne były do końca XX wieku.
Obecnie, w szeroko opisywanej i analizowanej na wielu polach nauki
dobie globalizacji, można mówić o pewnym strukturalnym ujednolicaniu zjawisk subkulturowych, przy jednoczesnym ich mieszaniu się
i „mnożeniu przez podział”. Mówi się bowiem o subkulturach granicznych, które określa się jako grupy wyłamujące się z granic, wedle których
do tej pory były definiowane27. Młodzież, starając się za wszelką cenę
być oryginalna, tworzy ciągle nowe konfiguracje istniejących wzorców.
Konstruują się też grupy fanów konkretnych przedmiotów (zośkarze,
makowcy) czy wielbicieli konkretnych zachowań (clubbingowcy)28.
Witold Wrzesień w swojej pracy habilitacyjnej pojmuje subkulturę
m.in. jako grupę powstającą na marginesie dominujących tendencji życia społecznego, zmierzającą do wytworzenia kultury alternatywnej29.
Marek Jędrzejewski, patrząc z perspektywy pedagogicznej, twierdzi, że
kategoria subkultury jest próbą poszukiwania przez młodzież odmiennych od sztywnych, narzuconych systemów norm i wartości oraz opozycją i wynikiem socjopatologii edukacji30. Inni pedagodzy natomiast
zwykle opisują subkulturę w kategoriach patologii społecznej lub też
problemu, z którym należy „coś robić”, z tym że do końca nie wiadomo
co31. Często łączą subkultury z sektami lub podkulturami przestępczymi, mającymi jednoznacznie negatywny wydźwięk. Szkoła najczęściej
obiera jedną z trzech możliwości: albo nie zauważa zjawiska, albo przyjmuje je z „całym dobrodziejstwem”, nie podejmując żadnych działań,
albo też wprowadza do szkolnego programu profilaktyki odpowiednie
kroki w celu „minimalizowania i eliminowania” zjawiska. Wybór drogi podyktowany jest zapewne rodzajem i przejawami funkcjonowania
uczniów w grupie o charakterze subkulturowym. W zależności od zaD. Muggleton, Wewnątrz subkultury, Kraków 2004, s. 94. Termin „subkultury graniczne” w języku polskim nie jest czytelny, gdyż wskazuje raczej na marginalizację, pogranicze
grup.
28
B. Chaciński, Wyż Nisz, Kraków 2010.
29
W. Wrzesień, Jednostka – rodzina – pokolenie, Poznań 2003, s. 47.
30
M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Perspektywa edukacyjna, Warszawa 1999,
s. 13 i 75.
31
L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Jelenia Góra 2010, s. 133-134.
27

32

Rozdział 1

chowania wychowanka ustalany jest, najczęściej nieformalnie, system
oddziaływań. Pedagodzy-badacze zaś traktują tematykę subkultur raczej marginalnie i przy okazji opisywania innych zjawisk społecznych.
Istniejące w literaturze przedmiotu definicje opisowe subkultur zwykle oscylują wokół grup znanych autorowi, a pomijają te, do których
autor nie dotarł. Definicje wartościujące natomiast opisują subkulturę
bądź jako efekt oddziaływań kultury młodzieżowej i poniekąd pierwotny „etap” kształtowania się tej kultury od połowy XX wieku, bądź jako
strukturę patologiczną, destruktywną, będącą na marginesie dominujących w danym systemie wzorów życia społecznego. Pomijając przytaczanie kolejnych definicji32, można założyć, że mianem subkultury określa
się najczęściej grupę młodych ludzi, którzy tworzą dla siebie specyficzny kod porozumiewania się i układ interakcyjny, za pomocą konkretnych zachowań, wyglądu, sposobu ubierania się, symboli, upodobań
muzycznych, plastycznych, wyznawanych ideologii, przestrzeganych
norm i wartości, różny od znanego lub/i wyobrażonego, funkcjonującego w danym środowisku.
Teza o subkulturze ujmuje też zawsze jakiś określony stopień autonomii młodzieży, którą definiować można według następujących
kryteriów:
• wiek (do młodzieży zalicza się osoby najczęściej w wieku nastoletnim, czyli na odpowiednim etapie rozwoju psychofizycznego,
społecznego i duchowego),
• stosunek do nauki i pracy (młodzież to osoby uczące się lub uczące się i jednocześnie pracujące)33,
• związek z rodziną (młodzież jest dalej związana z rodziną pochodzenia i mimo dojrzałości płciowej nie tworzy samodzielnej komórki społecznej),
• poczucie młodości (swoisty stan psychiczny charakteryzujący się
tym, że dana osoba „czuje się młoda”, stara się nie podejmować
odpowiedzialności, jest „niezależna”, „wolna” itp.),
32
Subkulturę młodzieżową zdefiniowali nie tylko w perspektywie antropologii i socjologii m.in.: Cz. Cekiera, B. Fatyga, M. Filipiak, A. Jawłowska, M. Jędrzejewski, B. Lenart,
M. Pęczak, P. Piotrowski, B. Prejs, T. Sołtysiak, S. Tokarski, F. Ułasiuk, J. Wertenstein-Żuławski, W. Wrzesień.
33
To kryterium dezaktualizuje się w związku z przyjęciem paradygmatu całożyciowego
uczenia się (long live learning) oraz łączenia teorii i praktyki w edukacji.
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• pozycja społeczna (osoba zaliczana do młodzieży nie jest już
dzieckiem, ale nie jest jeszcze dorosła, w związku z tym nie obejmują jej wszelkie przymioty przynależne dziecku i dorosłemu),
• przynależność do subkultury młodzieżowej (młodzież poszukując swojej tożsamości, przynależy do odpowiedniej subkultury,
która jest opozycją do tzw. dominującej kultury, tym samym ta
przynależność jest wyznacznikiem negowania roli proponowanej
przez społeczeństwo)34.
Wymienione kryteria (oprócz pierwszego) zmieniają się z biegiem
lat, równolegle z postępującymi przemianami w nauce i strukturach
społecznych. Niewątpliwie, na początku drugiej dekady XXI wieku,
młodzież to jedna z największych i najbardziej wpływowych, a jednocześnie niejednorodnych grup. Funkcjonaliści przypisują jej stabilizujące działanie w procesie socjalizacji, rolę łącznika pomiędzy rodziną
a społeczeństwem, ponieważ grupy rówieśnicze pełnią funkcje reorientujące i przystosowujące młodego człowieka. Teoretycy konfliktu
natomiast przypisują młodzieży właściwości zmianotwórcze, będące
podstawą koncepcji konfliktów pokoleniowych. Jednak niezależnie od
obranego stanowiska teoretycznego wydaje się, że na relacje w grupach
rówieśniczych, w tym subkulturowych, niewątpliwie silny wpływ wywiera socjalizacja pierwotna, czyli oddziaływania rodziny i najbliższego
środowiska, z którego młody człowiek pochodzi. Jest wielce prawdopodobne, że treści, struktura i jakość socjalizacji w dzieciństwie ulegają
w czasach młodości raczej wzmocnieniu niż radykalnej zmianie.
Należy też zauważyć, że zjawisko opisywane i określone jako subkultura młodzieżowa stanowi produkt przemysłu konsumpcji i rozrywki.
Występujące z natury rzeczy wśród ugrupowań młodzieżowych tendencje innowacyjne i twórcze są bardzo szybko komercjalizowane i tracą
swój samorodny i autonomiczny charakter. Przykładem może być moda na „hipisów” w San Francisco po tym, jak ruch przechodził kryzys,
albo moda punkowska w żurnalach znanych projektantów. Powstająca
w pewnym sensie wciąż na nowo subkultura jest zatem stale wprowadzana na rynek i staje się treścią globalnej kultury konsumpcyjnej. Komercjalizacja buntu sprawiła, że młodzi ludzie nie muszą podejmować
takiego wysiłku i takich działań, jakie były charakterystyczne dla kon34

W. Wrzesień, Jednostka – rodzina – pokolenie, dz. cyt., s. 38-40.
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testacji lat 50. i 60. Obecnie istnieje bogate „menu”, z którego młody
człowiek może wybrać grupę, po czym dostanie za odpowiednią kwotę
zestaw zewnętrznych atrybutów plus gotowy system komunikacji subkulturowej gratis.
Klasyfikacje grup określanych mianem subkultur, kontrkultur czy
kultur alternatywnych powinny być tworzone według ściśle określonych
kryteriów, choć zdarza się, że badacze zjawiska, konstruując jedną typologię, stosują różne odniesienia. Powstają wtedy sztucznie stworzone
zbiory, do których zalicza się jednocześnie hipisów, punków, rastafarian,
krisznowców, satanistów, clubbingowców i git-ludzi. Dla celów naukowych klasyfikacje takie powinny mieć solidną podstawę empiryczną.
Trzeba też dodać, że mając na uwagę zasięg działania grup społecznych,
do subkultur można zaliczyć mniejsze grupy, do kontrkultur i kultur alternatywnych – większe ruchy społeczne o zasięgu światowym. Dlatego
też w tym kontekście hipisów powinno się opisywać jako kontrkulturę.

Hipisi – fala za falą
Ruch hipisowski powstawał w połowie lat 60. XX wieku w Stanach
Zjednoczonych i prawie równocześnie w Europie, na gruncie narastających inicjatyw społeczno-politycznych, w które angażowali się nie tylko
młodzi ludzie35. Wśród samych hipisów było sporo osób po trzydziestce
i starszych, brylujących w środowisku młodzieży jako wiedzący więcej
i będący na wyższym poziomie świadomości guru. Ukute ówcześnie hasło: „Nie wierz nikomu po trzydziestce” było więc z pewnością hasłem
bez pokrycia. Młodzież bowiem bezkrytycznie przyjmowała prawdy
przekazywane przez „starszych i mądrzejszych”, którzy niejednokrotnie
wykorzystywali młodzieńczą naiwność, oferując „nowe, pozbawione
trosk, przyjemne życie”, ubarwione dodatkowo symboliczną „komunią”
35
K. Jankowski podaje datę 14 stycznia 1967 roku jako oficjalny dzień narodzin ruchu
hipisowskiego. Tego dnia bowiem w San Francisco odbyło się spotkanie-święto pod nazwą
„The World’s First Human Be-in”. Jest to jednak symboliczna data, powtarzana przez wszystkie niemal źródła jako „dzień powstania ruchu hipisowskiego”, który w rzeczywistości
nie powstał jednego dnia, tylko konstytuował się przez dłuższy czas. 47-letni wówczas
Timothy Leary (1920-1996) miał okazję zareklamować szerszej publiczności narkotyk
o nazwie LSD.
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w postaci LSD36. Wtedy to na szeroką skalę zaczęto propagować ideologię radykalnie odmienną od przestrzeganego przez tysiąclecia kultu
tradycyjnej rodziny, będącej trzonem społeczeństw. Ta, rozbijana przez
kolejne wojny, zaczęła być zastępowana przez komuny, stowarzyszenia,
wspólnoty, wolne związki i inne „nowoczesne” twory, które rosły wraz
z rozwojem ruchu hipisowskiego.
Pojecie „hippie” szeroko definiuje Lewis Yablonsky (ur. 1926), amerykański socjolog i kryminolog, teoretyk subkultur, badacz gangów,
psychoterapeuta uzależnień, autor wielu publikacji na temat przestępczości nieletnich, kryminologii i grup przestępczych, uważany także za
największego znawcę ruchu hipisowskiego. Twierdzi on, że najpierw,
w latach 30., pojawiło się słowo hep-cat (w wolnym tłumaczeniu z ang.
równy chłopak), z czasem zmienione na hip. Być hip oznaczało posiadanie mądrości życiowej, wewnętrznej radości, pogody ducha, jasnego,
otwartego, giętkiego umysłu i twórczych myśli. Hip ma kolorową fantazję, z przymrużeniem oka traktuje sprawy doczesne, ważne dla „zwykłych śmiertelników”, i niczym nie jest „ograniczony”, szczególnie swoją
przeszłością, historią i zasadami społecznymi. Natomiast hipis (hippies)
to osoba będąca hip37. Czyli „wolny człowiek”, najczęściej pochodzący
z klasy średniej, w wieku nastoletnim lub dwudziestokilkuletnim, zbuntowany przeciwko swoim konserwatywnym rodzicom i im podobnym
członkom społeczeństwa, uciekający od tradycjonalizmu, kapitalizmu
i komercji. Grunt, na którym wyrośli hipisi, inny był na Starym Kontynencie, inny za oceanem, jeszcze inny w Polsce. Można go opisywać m.in.
w kategoriach zmian politycznych, demograficznych i obyczajowych.
W Stanach Zjednoczonych podłożem politycznym była niewątpliwie
wojna w Wietnamie, czyli działania militarne USA prowadzone w latach
1957-1975 na Półwyspie Indochińskim38. Stany Zjednoczone zaangażowane były w obronę Wietnamu Południowego przed inwazją ze stroNiebezpieczny związek psychoaktywny, wywołujący m.in. zaburzenia percepcyjne,
objawiające się nawet po kilku miesiącach po zażyciu, zsyntetyzowany w 1938 roku przez
A. Hoffmana, rozpowszechniany wśród młodzieży głównie przez T. Leary’ego, badany m.in.
przez S. Grofa (ur. 1931 w Pradze, osiadły w USA), jednego z twórców psychologii transpersonalnej. Swoje badania opublikował m.in. w książce pt. Poza mózg, wydanej w Polsce
w 1999 i 2010 roku.
37
K. Jankowski, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa 1972, s. 52-54.
38
W konflikcie oprócz Wietnamu Południowego i Północnego brały udział Laos i Kambodża. USA popierały Korea Południowa, Tajlandia, Australia, Nowa Zelandia i Filipiny.
36
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ny Wietnamu Północnego, który był wspierany politycznie i militarnie
przez Związek Radziecki oraz komunistyczne Chiny. Była to więc de facto
wojna dwu największych wpływowo światowych mocarstw. Do przeciętnego Amerykanina docierały wówczas jednostronnie zmodyfikowane przez raczej lewicowe media informacje, obrazujące jedynie ludzkie
cierpienie, a niepokazujące rzeczywistych przyczyn konfliktu. Dlatego
też społeczeństwo podsycane emocjonalnym przekazem szybko zaczęło się buntować przeciwko wojnie. Organizowało się w stowarzyszenia,
silnie wspierane przez lewicujące ugrupowania, które przewodziły protestacyjnym marszom (słynny Marsz na Waszyngton 28 sierpnia 1963
roku, na którym przemawiał Martin Luther King [1928–1968], baptystyczny pastor działający na rzecz rasowego równouprawnienia, laureat
Pokojowej Nagrody Nobla w 1968 roku) oraz innym kulturowym i społecznym inicjatywom. Na tym gruncie momentalnie zdobyła popularność filozofia pacyfistyczna o silnie lewicowym zabarwieniu.
Następnym ważnym momentem był pierwszy bunt studencki w 1964
roku na uniwersytecie w Berkeley, który stał się początkiem i prototypem nowych form działania politycznego młodzieży zaangażowanej.
Berkeley jest także centrum krytycznych poszukiwań innych niż do tej
pory znane koncepcji społecznych oraz koncepcji wychowania i nauki
„nowego człowieka”. Jak pisze Jawłowska: „Berkeley to nie tylko uczelnia, to stan umysłu (…), jest tam, gdzie nie musisz znać ludzi, żeby z nimi mówić, nie musisz mieć placu, żeby zakładać park, nie potrzebujesz
pieniędzy, żeby żyć. Berkeley jest otwarte, jest na ulicach, które przestały być miejscem bezsensownego ruchu pojazdów i handlu. Nieopisane
(…) niegodziwości, z których składa się Ameryka, nie mogą być zniszczone w jeden dzień (…), mogą to zmienić ludzie, których walka podnosi z położenia konsumentów i funkcjonariuszy do rzędu istot ludzkich”39. Ten krótki fragment ulotki krążącej wśród studentów zawiera
treści niezwykle bliskie późniejszym ideom hipisowskim, które prócz
zewnętrznych atrybutów nie wnosiły właściwie niczego nowego niż to,
o czym od połowy lat 60. mówili studenci socjalistycznych i komunistycznych ugrupowań. Wtedy też najprawdopodobniej grupy studentów i hipisów wymieszały się tak bardzo, że trudno dziś mówić o tym,
na ile hipisi angażowali się w politykę, a na ile byli od niej oderwani.
39

A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, dz. cyt., s. 63.
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Na pewno głosząc lewicowe hasła, chwaląc działalność na przykład do
dziś popularnego komunistycznego zbrodniarza Ernesta Che Guevary
(1928-1967), spotykają się z zarzutem upolitycznienia Ruchu. Poza tym
zgoła niekonsekwentni hipisi na różne sposoby uciekając od konsumpcjonizmu, konserwatyzmu oraz komercjalizacji, sami bardzo wcześnie
im ulegli. Kazimierz Jankowski podaje tego przykład, opisując przewodnik dla europejskich studentów wydany w 1968 roku, w którym autorzy
zachęcają do odwiedzin Haight Ashbury, dzielnicy San Francisco zamieszkiwanej przez hipisów. „Nie należy bać się tych młodych ludzi –
informował uprzejmie przewodnik – można z nimi chwilę pogawędzić
i będą szczęśliwi, jeśli zostawisz im parę centów”40.
Najczęściej w literaturze wymienia się obyczajowe źródła hipizmu,
do których można zaliczyć stopniowy rozwój mediów, pojawianie się tak
zwanej muzyki rozrywkowej (rock’n’roll i jego odmiany) oraz wcześniej
istniejące grupy, takie jak bitnicy, hipstersi i diggersi, o których warto
wspomnieć dla zobrazowania ciągłości i genezy ruchu hipisowskiego.
Bitnicy pojawili się w Kalifornii pod koniec lat 50. Ich styl życia,
główny czynnik rozpoznawczy, był skrajnie odmienny od stylu przeciętnego Amerykanina41. Swoje miejsca zamieszkania wykładali bambusowymi matami, ozdabiali butelkami po winie i myli się tak rzadko, jak to
tylko było możliwe. Nosili długie włosy i luźne ubrania, spędzali czas
na słuchaniu muzyki, piciu wina i dyskusjach. Nie byli zainteresowani pracą zawodową, telewizją, posiadaniem domku na przedmieściach
i samochodu. Wyśmiewali te cele, włócząc się po kraju autostopem i nic
nie robiąc. Towarzystwo to najlepiej obrazuje powieść On the Road
(W drodze) Jacka Kerouaca (1922-1969), autora 17 powieści, który
w 1948 roku pierwszy raz użył pojęcia „beat generation”, nazywając tak
niepokorne, undergrundowe pokolenie młodych mieszkańców Nowego Jorku42. Mentorami bitników byli głównie poeci, tacy jak: William
Blake, Walt Whitman, Arthur Rimbaud, Paul-Marie Verlaine czy Dylan
K. Jankowski, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, dz. cyt., s. 47-48.
Słowo „beatnik” pierwszy raz użyto w artykule Herba Caena w „San Fransisco Chronicle” 2 kwietnia 1958 roku. 45 lat później, w 2003 roku, otwarto Muzeum Beat w Monterey
w Kalifornii.
42
J. Kerouac, On the Road, 1957, polskie wydanie w tłum. A. Kołyszko, Warszawa 1993
i późn. Popularne w środowisku hipisów były też książki pt. The Dharma Bums, 1958 (Włóczędzy Dharmy, Poznań 1994), The subterraneans, 1958 (Podziemni, Warszawa 1995), Maggie Cassidy, 1959, Big Sur, 1962.
40

41
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Thomas. Na nich wzorowali się twórcy dziś uważani za klasyków amerykańskiej literatury. Przede wszystkim autor popularnych do dziś w środowiskach hipisowskich poematów Howl (Skowyt), Kaddish i America
Allen Ginsberg (1926-1997), który Polskę odwiedził trzy razy: w latach
60., w 1986 i 1993 roku. Równie ważnymi poetami i pisarzami beat generation byli: Allan Wats, William Burroughs, Gary Snyder, Gregory
Corso, Diane di Prima (jedna z niewielu kobiet), Lawrence Ferlinghetti,
Peter Orlowsky, Neal Cassady.
W podobnym czasie (niektóre źródła podają, że już w latach 40.) widoczni byli także hipstersi, młodzi fani nowoczesnego jazzu, szczególnie
szybkiego, rytmicznego stylu nazywanego bebop, nawiązującego do swingu, kreujący się lub wykreowani przez media, co trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, na anarchizujących luzaków, odmieńców pogardzających
bogactwem, pracą zawodową na etacie i „całożyciowym dorabianiem się”.
Czas spędzali na spotkaniach zakrapianych alkoholem, w oparach tytoniu i konopi przy ulubionej muzyce. Dziś naśladowani przez niezdecydowaną młodzież, która swoim brakiem stylu bycia i myślenia demonstruje
aksjonormatywną degrengoladę o lewicowym zabarwieniu.
Ruch diggersów natomiast był bardziej zaangażowany i pracowity
niż powyższe, skupiał się na poszukiwaniu nowych form współżycia
społecznego, takich jak komuny, „rodziny”, alternatywne społeczności,
by w ten sposób promować „nowe myślenie o człowieku”, polegające
na współdziałaniu, a nie współzawodnictwie. Komuny diggersów, tzw.
Wolne Społeczności (Free Cities), wybierające różne cele i specjalizacje,
miały zapewnić oparcie innym grupom „pracującym na wolności”, dostarczając im jedzenia, środków transportu czy ubrań. Organizowały
życie codzienne w miejscach takich jak Haight-Ashbury (popularna
wśród młodzieży dzielnica San Francisco), przejmowały działalność
służby zdrowia (ośrodki dla zmęczonych psychicznie), sklepów, organizacji społecznych i kulturalnych. Miały m.in. własną radiostację, która
nawoływała: „Śpiewaj dla samego siebie”. Hasłem diggersów było: „Każdy brat może mieć to, czego potrzebuje, robiąc swoje. Służba społeczna powinna funkcjonować w ścisłym kręgu przyjaciół. Praca według
zdolności i dla idei będzie wykonywana z entuzjazmem, gdyż nie podlega presji ekonomicznej”43. Diggersi więc starali się nie dzielić życia na
43

A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, dz. cyt., s. 135-136. Taka idea pracy jest podstawą
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czas pracy i czas wolny, ale poszukiwać takich zajęć, które przynosiłyby dochody bez niepotrzebnego wysiłku. Należy podkreślić, że do dziś
w Stanach Zjednoczonych funkcjonują społeczności oparte na filozofii
diggersów.
Europejskim gruntem rozwoju ruchu hipisowskiego był m.in. ruch
provosów w Holandii oraz sytuacjonistów w Wielkiej Brytanii. O tym
ostatnim można powiedzieć, że był międzynarodowym stowarzyszeniem społecznie zaangażowanych artystów i działaczy kultury, ukonstytuowanym na konferencji 29 lipca 1957 roku, podczas której stworzono
Międzynarodówkę Sytuacjonistów44. Proponowali oni utopijny, komunistyczny model państwa, w którym nie byłoby pieniędzy, produkcji towarów, siły roboczej, klas społecznych, własności prywatnej i funkcjonujących ówcześnie instytucji państwowych. Sytuacjonista to ten, który
działa w teorii lub praktyce, konstruując nowe sytuacje mające na celu
wywołanie refleksji i zmiany w myśleniu. Przez sytuacje natomiast rozumiano całokształt kontaktów z przedmiotami i ludźmi, w które człowiek
jest włączony w każdym momencie swojego życia45. Miały one szokować i prowokować, podobnie jak działania „provotariatu”.
Założycielem provo46, grupy upolitycznionej młodzieży, działającej
w latach 1964-1967, był Roel van Duijn, student filozofii zafascynowany anarchizmem i nową lewicą, głównie spod znaku Herberta Marcu
se’ego47. Wzywał on swoich rówieśników do odrzucenia konsumpcjonizmu, komercjalizmu i współzawodnictwa. Krytykował władze, zwłaszcza
holenderską rodzinę królewską, za prowadzenie polityki nieekologicznej i nieludzkiej. Najbardziej znanym sposobem działalności provosów
były prowokacyjne akcje w miejscach publicznych, najczęściej w formie
happeningów. Domagali się oni m.in. wprowadzenia wysokich kar dla
koncepcji antykariery opisanej w pracy Ricka Jarowa pt. Creating the Work You Love, wydanej w 1995 roku w USA, w Polsce pt. Antykariera. W poszukiwaniu pracy życia, Warszawa
1998.
44
A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, dz. cyt., s. 114-115.
45
Tamże.
46
Nazwa provo po raz pierwszy została użyta w pracy doktorskiej W. Buikhuisena (Uniwersytet w Utrechcie, w środkowej Holandii), który opisywał grupy młodych ludzi wywołujących z nudów awantury i prowokujących lokalną ludność.
47
Herbert Marcuse (1898-1979), niemiecki filozof, socjolog i teoretyk polityczny pochodzenia żydowskiego, należący do Szkoły Frankfurckiej, masowo emigrującej w latach 30.
XX wieku do Stanów Zjednoczonych. Nazywany „ojcem nowej lewicy” w latach 60.
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przedsiębiorstw zanieczyszczających środowisko, zniesienia obowiązujących zasad moralnych, wprowadzenia legalizacji „nowych form
rodziny” (związki homoseksualne, wielorodzicielstwo itp.), powołanie
powszechnie dostępnych centrów zdrowia dla kobiet, w których otrzymywałyby darmowe porady na temat antykoncepcji, czy legalizacji samowolnego zajmowania pustostanów. Stąd można ich uzanać za protoplastów dzisiejszych squatersów, mających więcej wspólnego z punkami
niż hipisami, choć ci ostatni squoty również zamieszkiwali48. W Polsce
naśladowcami formy (happeningi, prowokacje) provosów i Partii Krasnoludków, założonej w 1970 roku przez niedobitków provosów, byli
członkowie Pomarańczowej Alternatywy, dla których jednak od ekologii czy zasad współżycia społecznego ważniejsze było ośmieszanie działań partii komunistycznej i Milicji Obywatelskiej w PRL-u49.
Wspomniany demograficzny czynnik w krajach Zachodu to wyjątkowy wzrost urodzeń tuż po drugiej wojnie światowej. Lata 40. XX
wieku obfitowały w największą liczbę urodzeń na świecie od początku
wieku, czyli od czasów rozwoju wielkich miast. Nigdy później w historii
Ameryki i Europy nie było tak wielkiego wzrostu demograficznego. Był
to w Stanach Zjednoczonych tak zwany baby boom lub wyż demograficzny50. Na początku lat 60. było najwięcej nastolatków i młodych dorosłych, którzy stworzyli wokół siebie retorykę wyjątkowego pokolenia
mającego moc radykalnego zmieniania świata, dotychczas przestrzeganych wartości, norm i zasad współżycia międzyludzkiego. Rok 1964
nazwano rokiem miliona małżeństw, a pokolenie hipisów i ich sympatyków zwano boomersami. Było to w porównaniu z wcześniejszymi generacjami pokolenie najbardziej zdrowe, najbogatsze, najbardziej aktywne społecznie i politycznie. Przyczyniło się ono przede wszystkim do
Squattingiem nazywa się ruch najczęściej młodych osób zajmujących pustostany,
zwykle w dużych miastach. Squatersi nie tylko mieszkają w tych miejscach, wcześniej remontując je, ale także tworzą miejsca kultury i sztuki: teatry, kina, galerie sztuki, biblioteki,
kawiarnie itp. Można przyjąć, że jest to część współczesnej ideologii anarchistycznej. W Polsce najbardziej znane squoty to Rozbrat w Poznaniu, Fabryka w Warszawie, M9 w Sosnowcu, Wielicka w Krakowie.
49
O Pomarańczowej Alternatywie można przeczytać m.in. w książce jej założyciela
Waldemara „Majora” Frydrycha, pt. Żywoty mężów pomarańczowych, Wrocław – Warszawa
2001 oraz tegoż Krasnoludki i gamonie, Wrocław 2006. W PA miały swój udział osoby związane z ruchem hipisowskim.
50
Twórcą terminu „wyż demograficzny” jest Landon Jones, który użył go w publikacji
Great Expectations: America and the Baby Boom Generation, 1980.
48

Młodzież Różnych Dróg i Kultur – próba charakterystyki

41

wprowadzenia globalnych zmian w obyczajowości i świadomości ludzi
na temat rodziny, wychowania, praw kobiet, praw dzieci, struktur społecznych, bezwarunkowej akceptacji odmienności rasowej, seksualnej,
etnicznej, poglądowej i religijnej.
W Polsce lat 40. i 50. również notowano więcej urodzeń niż kiedykolwiek przedtem. Partia szczyciła się „wyżem demograficznym” i wysokim odsetkiem urodzeń. Urodzone tuż po wojnie nastolatki nie stworzyły jednak takiego ruchu społecznego jak na Zachodzie. Były zbyt
mocno zindoktrynowane przez państwowe instytucje, ale też struktura rodzinna była relatywnie mocniejsza i bardziej szczelna. Stanowiła
„podstawową komórkę społeczną” i nawet komunistyczna partia nie
negowała tego faktu, starając się zachować pozory wspierania rodziny51.
Tu młodzi mieli też świadomość konsekwencji, jakie mogli ponieść
za bunt przeciwko władzy. Nieliczni byli na tyle odważni, by otwarcie
sprzeciwiać się funkcjonariuszom partyjnym i Służbie Bezpieczeństwa.
Większość była bierna, a niektórzy przyjmowali oferty współpracy ze
strony przedstawicieli władz.
Podłożem obyczajowym rozwoju ruchu hipisowskiego w Polsce byli
po części bikiniarze. Jedyną jak dotąd publikacją na temat tej pierwszej
polskiej subkultury jest praca historyka Macieja Chłopka, który zgrabnie charakteryzuje tło narodzin i funkcjonowania bikiniarzy oraz ich
samych52. Umieszcza tę grupę w rzeczywistości peerelowskiej lat 50.,
kiedy najważniejsza była „walka z amerykańskim imperializmem kapitalistycznym”, którego przedstawicielami byli w oczach władzy właśnie
bikiniarze, w Krakowie zwani dżolerami, a we Wrocławiu bigarzami.
Podkreślali oni swoją indywidualność kolorowym, wzorzystym strojem, stąd przywarło do nich określenie „bażant”. Obok ekstrawaganckiego, charakterystycznego ubioru, cechą wyróżniającą bikiniarzy była
fascynacja Zachodem, głównie amerykańską muzyką jazzową, nowymi
mediami, wolnością obyczajów, stosunkiem do własności i pracy. Postacią kojarzoną z bikiniarzami był przede wszystkim Leopold Tyrmand
(1920-1985), uważany za najbardziej znaczącego popularyzatora jazzu
w Polsce. Ówczesna prasa przedstawiała bikiniarzy jako permanentnie
51
Piszę tu o pozorach, gdyż w perspektywie kilkudziesięciu lat PRL-u i 20 lat III RP
okazuje się, że ani w jednym, ani w drugim systemie nie można mówić o efektywnej polityce
prorodzinnej państwa.
52
M. Chłopek, Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, Warszawa 2005.
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bawiących się, pijących alkohol i słuchających „dzikiej muzyki”, niepracujących pasożytów. Widoczni najbardziej w latach 1952-1954, zamierający w 1956 roku, kiedy to nastąpił koniec epoki stalinowskiej i można było mówić o swego rodzaju „odwilży” i „otwarciu na Zachód”. Byli
niewątpliwie prekursorami oddolnych, niesterowanych przez władze
ruchów młodzieżowych w Polsce.
Ruch hipisów można rozważać z perspektywy jednostki, grupy i kultury. Dla jednostki udział w Ruchu może stanowić formę ucieczki, najczęściej przed rodzicami i rodziną oraz grupą rówieśniczą, co stanowi
pewne niebezpieczeństwo dla dalszego funkcjonowania człowieka, ponieważ ucieczka nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem53. Ten jednostkowy punkt widzenia wymaga niewątpliwie innych (stricte jakościowych,
polegających na prowadzeniu pogłębionych wywiadów analizujących
całe, wielopoziomowe życie człowieka) badań niż w przypadku opisywania grupy czy części kultury. Muszę zaznaczyć, że tu raczej rozpatruję
Ruch w perspektywie grupowej i kulturowej. Z podkreśleniem tego, iż
nie traktuję hipisów jako pierwotnie pojętej subkultury, ale jako jedno
ze zjawisk kulturowo-społecznych, które są częścią globalnej kultury.
Niewątpliwie hipisi czerpali i czerpią z kultury oficjalnej, a także tworzą
ją, wnosząc swój wkład w postaci muzyki, mody, sposobu ozdabiania
strojów, stylu życia, ale też kreowania światopoglądu i młodzieżowych
ideałów54.
Na przestrzeni ostatnich 40 lat, czyli od końca lat 60. XX wieku do
pierwszej dekady XXI wieku, relatywnie niewielka grupa osób, w różnym stopniu utożsamiająca się z ruchem hipisowskim, stworzyła w Polsce swoiste i wyjątkowe na międzynarodową skalę zjawisko, zmieniające
się dynamicznie na wielu poziomach. By zaznaczyć i opisać te zmiany,
potrzebny jest schematyczny podział, w tym wypadku na trzy główne
historycznie, społecznie i politycznie zdeterminowane okresy, które
nazywam falami. Fale bowiem nigdy nie są statyczne i wzajemnie się
przenikają. Biegną z różnych źródeł w różnych kierunkach, ale też cofają się. Nakładają się na siebie, co powoduje ich wzmocnienie albo
wygaszenie. Tak można definiować ruch hipisowski w Polsce: jako
53
Taki wniosek wysnuł K. Jankowski w: Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, dz. cyt.,
s. 368.
54
O udziale polskich hipisów w kulturze mówią rozmówcy K. Sipowicza w jego książce
pt. Hipisi w PRL-u, Warszawa 2008.
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zjawisko charakteryzujące się dużą zmiennością, różnorodnością oraz
interferencją55.
Poniżej postaram się scharakteryzować trzy najważniejsze fale polskiego hipizmu, z których wywodzi się Młodzież Różnych Dróg. Pierwszą falę umiejscawiam w latach 1967-1976, ponieważ w 1967 roku odbywają się pierwsze zloty hipisowskie w Polsce, a o 1976 roku prawie
wszyscy moi rozmówcy uczestniczący w Ruchu mówią, że był to rok
jego zakończenia lub też radykalnego zwrotu. Druga fala to koniec lat
70. oraz lata 80., kiedy pojawia się ks. Szpak, który poprzez ewangelizację Ruchu zdecydowanie zmienia jego oblicze. Trzecia fala natomiast to
czas III RP, kiedy z jednej strony następuje boom demograficzny i powtórne zainteresowanie hipisowską ideologią, z drugiej powolne wygaszanie polskiego Ruchu.

I fala (1967-1976)
„Ruch hipisowski był częścią tworzącego się
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”.
(Drwal)

Pierwszy stricte młodzieżowy bunt w naszym kraju miał miejsce
w marcu 1968 roku, kiedy to demonstracje studentów i uczniów przechodzące przez Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk oraz Częstochowę,
Rzeszów, Wrocław, Opole i inne miasta rozbijane były brutalnie przez
MO, ORMO oraz aktyw robotniczy. Bezpośrednim impulsem tych zdarzeń było zdjęcie przez władze spektaklu Dziadów Adama Mickiewicza,
w realizacji Kazimierza Dejmka oraz relegowanie dwu studentów z Uniwersytetu Warszawskiego56. Młodzież sprzeciwiała się pezetpeerowskiej
wszechwładzy, medialnej propagandzie, ograniczaniu wolności słowa
i działania oraz ekonomicznemu ubóstwu zdecydowanej większości
Polaków. Na tym tle kolorowo wyglądająca niewielka grupka hipisów,
która głosiła sprzeczne z poglądami władzy treści, stała się idealnym
55
Ze względu na różnorodność skrótowa charakterystyka każdej z trzech fal polskiego
hipizmu jest napisana w inny sposób, bez przyjmowania jednego schematu.
56
Za: www. marzec1968.pl (portal IPN) [dostęp: 20.08.2012].
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obiektem prześladowań i „chłopcem do bicia”. W tym czasie rodzący
się Ruch ogarnął głównie niepokorne młodzieżowe elity inteligenckie,
także artystyczną bohemę i studentów oraz rozmaitych outsiderów.
Elementy tożsamości grupowej hipisów tego czasu można opisać,
charakteryzując określone normy, których należało przestrzegać na co
dzień. Normy te dotyczą: sposobu myślenia, zachowania i porozumiewania się z innymi ludźmi. Sposób myślenia determinowało przede
wszystkim internalizowanie ideologii pacyfistycznej i nacisk na rozwój duchowy. Można też powiedzieć, że hipisi to nieuporządkowany
zbiór indywidualności skupionych wokół idei, które należało wcielać
w życie. Wejście w grupę oznaczało pełną ich akceptację. Zachowanie
wobec podobnych sobie i wobec innych było manifestowaniem wolności osobistej, głównie wolności słowa, która przejawiała się w tworzeniu poezji, ulotek czy manifestów oraz w dyskusjach w każdym miejscu
i czasie. Niezwykle ważnym elementem współbycia pierwszych polskich
hipisów było radykalne kontestowanie i niedostosowywanie się do rzeczywistości peerelowskiej, które przejawiało się nie tylko w odmiennych
od powszechnie przyjętych za „normalne” wyglądzie i zachowaniu, lecz
także w odmiennym sposobie myślenia i porozumiewania się. Ważnym
komunikatem był specyficzny styl ubierania się, fryzury oraz upodobanie do ozdób i symboli.
Charakterystyczne były zachowania, o których przeciętny ówczesny
obywatel powiedziałby: prowokacyjne. Jak pisze Dobrowolski: hipisom
chodziło o to, by „być na luzie”, w przeciwieństwie do znerwicowanego,
zastraszonego społeczeństwa i spiętej psychopatycznej władzy. Mawiało
się: „wyluzuj się” oraz „luz blues”, co było tożsame z amerykańskim: cool,
beat czy hip. „W kraju, w którym mało kto się uśmiechał, częstowaliśmy
wszystkich uśmiechami. To rozbrajało, ale budziło czasem irytację. Na
nasz widok ludzie stukali się w czoła. Dla kołtunów byliśmy brudasami,
wariatami, anarchistami, chuliganami, sekciarzami, Cyganami i Żydami. Pamiętam babę na Bazarze Różyckiego w Warszawie krzyczącą za
hipisem brodaczem „Mojżesz! Mojżesz!” i nie był to okrzyk zachwytu.
(…) My, zbuntowani hipisi, manifestacyjnie, choć na luzie, łamaliśmy te
ograniczenia wbijane nam od dziecka do głów i ciał, by w imię wolności
zarażać nią innych. Robiliśmy to w sposób serdeczny, często dowcipny i bez stosowania przemocy. Dodawaliśmy odwagi i kierowaliśmy się
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szlachetnymi wartościami spontanicznie i bez celebracji”57. Ówcześni
hipisi, związani ze środowiskiem studenckim, często uczestnicząc w naukowych czy literackich dysputach, zadawali swoim interlokutorom
trudne pytania. Nie zgadzali się z poglądami „mistrzów”, zmuszali do
myślenia i refleksji, przynajmniej tych, którzy byli do tego zdolni.
Działania hipisów bardzo wcześnie zauważyła Służba Bezpieczeństwa, która starała się rozpracowywać środowisko i utrudniać przede
wszystkim spotkania młodzieży. W krótkim czasie pojawili się wśród
hipisów tajni współpracownicy SB (wyglądem i zachowaniem przypominający hipisów), którzy skrzętnie notowali swoje obserwacje i przekazywali służbom58. Opisywali życiorysy i upodobania najważniejszych
osób w Ruchu, struktury grup czy przebieg zlotów, które do końca lat
80. najczęściej rozbijano. Z notatek sygnowanych przez Wydział Służby
Kryminalnej KGMO w Krakowie z 6 stycznia 1970 roku można przeczytać, że „Ruch ten mimo pozornych, śmiesznych akcesoriów jest ruchem społecznie szkodliwym i niebezpiecznym przez stworzenie chwytliwego dla młodzieży wzorca łatwego życia, odciągającego od nauki
i pracy. Wobec jednak tych pozorów ma on charakter polityczny (…).
Istnieją zorganizowane grupy, istnieje wygodna ideologia, która nierobom i leniom tworzy buntującego się bohatera, który nie uczy się i nie
pracuje, dlatego też buntuje się przeciwko rozumowi (…). Ruch posiada
podbudowę filozoficzną, w której koegzystują przedziwnie pomieszane
pierwiastki katolicyzmu, marksizmu, mistycyzmu oraz filozofii Herberta Marcusa oraz nauk Ghandiego”59. Władzy nie podobało się, że hipisi
„mają wolność czynienia tego na co mają ochotę”60 oraz spotykają się
wbrew jej woli, organizując nielegalne zloty. Uruchomiono więc całą machinę propagandy, w postaci artykułów prasowych i programów
radiowych oraz telewizyjnych, mającą na celu pokazać społeczeństwu
hipisa-narkomana, hipisa-pasożyta (nieuczącego się i niepracującego)
J. Dobrowolski, Widziałem najlepszych hipisów mojego pokolenia, w: www.taraka.pl
[dostęp: 20.08.2012], opublikowano w: „Odra” 2009, nr 5.
58
Ruchem hipisowskim równolegle zajmowała się SB i MO, ale w pierwszym okresie
krótko interesowała się nim głównie milicja, od końca lat 60. XX wieku do ok. 1975 roku
hipisów rozpracowywała Służba Bezpieczeństwa, po czym znów, w latach 1975-1977, w czasach powstawania KOR i SKS, ich sprawy przejmowała Milicja Obywatelska.
59
Dokument IPN, sygn. Kr.0.50.37 (pisownia oryginalna).
60
Tamże.
57
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i hipisa-przestępcę61. Świadczy o tym piśmiennictwo popularne i naukowe, tworzone głównie przez aparat władzy, na którym zresztą i dziś
opierają się badacze z prostego powodu: inne dokumenty nie istnieją62. Ulubionym przykładem na patologiczność zachowań hipisów był
Charles Manson, który wyglądem przypominał hipisa, ale nim nie był,
najbardziej znany z tego, że zamordował wraz ze wspólnikami cztery
osoby, w tym ówczesną żonę reżysera Romana Polańskiego, która była
w ósmym miesiącu ciąży63. Janicki zaznacza, że „tego rodzaju zbrodnicze postępki hippiesów są raczej rzadkością, ale nie należy do rzadkości ich udział w awanturach organizowanych przez lewicowych ekstremistów”64. Był więc hipis w owym czasie ulubionym przykładem na
„margines społeczny”, „patologię społeczną” czy „element kryminogenny”, który należy wszelkimi metodami tępić65. Do najbardziej popularnych metod należało m.in.: tworzenie sieci tajnych współpracowników,
„tkwiących w środowiskach młodzieżowych dla dalszego rozeznania
działalności hipisów”66, kontrola dokumentacji szkół i innych placówek,
z których mogą korzystać hipisi, „rozmowy profilaktyczne” z rodzicami
i przyjaciółmi hipisów, stała kontrola miejsc, w których hipisi przebywają, oraz fizyczne rozbijanie wszelkich spotkań, zlotów i zatrzymywanie
na 48 godzin do wyjaśnienia67.
Hipisi jednak nie poddawali się reżimowi i trwali, wspierając się wzajemnie przede wszystkim podczas spotkań i zlotów. Jest to wyjątkowa
forma współbycia młodych ludzi, charakterystyczna potem dla Młodzieży Różnych Dróg68. Wzmacniani także muzyką, która w ich życiu
odgrywała niebagatelną rolę. Byli nie tylko jej odbiorcami, lecz także
61
Wiele skanów ówczesnych artykułów prasowych na temat hipisów zamieszcza w książce Hipisi w PRL-u K. Sipowicz.
62
Dlatego badacz ruchu hipisowskiego w Polsce powinien opierać się nie tylko na badaniu dokumentów, ale przede wszystkim na relacjach uczestników tego Ruchu.
63
Charles Manson (ur. 1934) w młodości skazywany za drobne przestępstwa, pod koniec lat 60. XX wieku założył sektę „Familly”, od 1970 roku w więzieniu stanowym Corcoran
odsiaduje wyrok dożywocia za morderstwo. Ze względu na długie włosy i stroje upodabniające go do hipisów był z nimi utożsamiany, szczególnie przez polskie media.
64
J. Janicki, Niepokoje młodzieży zachodu, Warszawa 1972, s. 148.
65
Metody działań KGMO wobec hipisów z lat 1967-1970, w: Dokument IPN, sygn.
Kr.0.50.37.
66
Tamże, s. 16.
67
Tamże, s. 16-17.
68
Szerzej o zlotach hipisowskich piszę w rozdziale piątym.
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twórcami. Być może nie na miarę takich sław jak Greateful Dead, Jefferson Airplane czy Janis Joplin, ale też możliwości mieli o wiele mniejsze
niż wspomniani wykonawcy. Mimo trudności, braku dostępu do instrumentów, sprzętu grającego, nagrywającego, pozostała po polskich hipisach muzyczna legenda. „Grupa w Składzie” była pierwszym szerzej znanym hipisowskim zespołem. Ze wspomnień „Organisty”, czyli Tadeusza
Konadora, wynika, że twórcą zespołu był on sam wraz z „Krokodylem”
(Jackiem Malickim). Tymczasem według „Krokodyla” i Mila Kurtisa
to oni muzykowali sobie we dwóch w pierwszej komunie hipisowskiej
w Ożarowie w 1968 roku, a dopiero potem zaprosili innych. W 1969
roku, w momencie zgłaszania grupy do występu na Festiwalu Awangardy Beatowej, w formularzu zgłoszeniowym na koncert, w rubryce
„grupa w składzie”, wpisali to określenie jako nazwę swojej formacji69.
Innymi ważnymi zespołami muzycznymi były: „Zdrój Jana”, w pewnym
okresie „Anawa” z Markiem Grechutą, „Breakout” oraz „Osjan” z Markiem Jackowskim, późniejszym założycielem grupy „Maanam”. Ważną
rolę w szerzeniu ideologii hipisów odegrał muzyczny miesięcznik „Jazz”,
w którym po raz pierwszy ukazały się fragmenty wspomnianego wyżej
Skowytu Allena Ginsberga w tłumaczeniu Michała Wójcikiewicza. Najwięcej tekstów o muzyce psychodelicznej, folku i progresywnym rocku
pisał tam „Turek” (Marek Garztecki). Latem 1970 roku wydrukowano
duży tekst Jacka Dobrowolskiego o Bobie Dylanie wraz z tłumaczeniami
jego wierszy. Dobrowolski był wtedy na wakacjach w Londynie i udało
mu się dotrzeć na trzydniowy Drugi Festiwal na Wyspie Wight, na którym grali m.in.: Jimi Hendrix, The Doors, The Who, Miles Davis, Joan
Baez, Leonard Cohen, Jethro Tull, Emerson Lake and Palmer, Donovan
i Free. Była to największa hipisowska impreza muzyczna obok festiwalu
Woodstock70 i ostatni duży koncert Hendrixa, który we wrześniu tego
roku zmarł”71.
J. Dobrowolski, Widziałem najlepszych hipisów mojego pokolenia, dz. cyt.
Muzyczny festiwal Woodstock odbył się w miejscowości Bethel, na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w sierpniu 1969 roku. Jest opisywany jako najbardziej znaczące wydarzenie społeczne o kontrkulturowym i kontestacyjnym wymiarze, wokół którego
narosło mnóstwo legend i mitów mówiących, że było to „apogeum flower-power”. Polscy
autorzy (m.in. M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, dz. cyt., s. 144, K. Sipowicz, Hipisi
w PRL-u, dz. cyt., s. 71, B. Kurowski, Zdeptane kwiaty, Warszawa 1992, s. 167, Z. Gogola,
Dzieje ruchu hippisowskiego, Kraków 2012, s. 28-29) uparcie powtarzają, że festiwal odbył
się w Woodstock.
71
J. Dobrowolski,Widziałem najlepszych hipisów mojego pokolenia, dz. cyt.
69
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Według niektórych autorów publikacji, hipisi realizowali hasło ucieczki od społeczeństwa w sposób dosłowny. Uwalniali się od wszelkich
obowiązków, odrzucali ogólnie przyjęte zasady współżycia z ludźmi. Badacze twierdzili, że hasło „drop out” oznacza „odpadnięcie od innych,
porzucenie wszystkich” i jest to filozofia charakterystyczna dla dość wąskiego grona młodzieży, stanowiącej margines społeczny i zachowującej
się w sposób skrajnie patologiczny w kontekście „powszechnie uznanych
norm życiowych”72. Niewątpliwie hipisi nie przestrzegali ówczesnych
norm życiowych i obyczajowych, ale trzeba się zastanowić, jakie były
te normy i w jaki sposób były ustanawiane. Czy normą było to, co robi
większość? Czy normą było to, czego chce władza? Czy normą było to,
co głoszą media? Jeśli tak, hipisi na pewno byli poza normą.

II fala (1976-1990)
Druga fala polskiego hipizmu rozpoczęła się właściwie po emisji
w polskich kinach filmu Milosa Formana pt. Hair 73. Po 1976 roku, kiedy
pierwsi hipisi przestali już przyjeżdżać na zloty, spotykać się w szerszym
gronie, niektórzy wrócili na studia, inni założyli rodziny lub wyemigrowali, została garstka fascynatów spotykająca się głównie we własnym
gronie i na największym ówcześnie zlocie sierpniowym w Częstochowie. Połowa lat 70. to czas, kiedy na zlotach pojawia się ks. Andrzej
Szpak, jako jeden z kilku duchownych, którzy sympatyzowali z hipisowskim towarzystwem, ale też zaczynają pojawiać się w większej liczbie niż
dotychczas osoby zagubione i uzależnione, niewiele mające wspólnego
z hipisami. Ludzie na zlotach często rozmawiają o tym, co ich łączy, czy
są oni jeszcze hipisami, czy już tylko pacyfistycznie nastawionymi do
życia „normalsami”.
Połowa lat 70. to także czas, kiedy wśród amerykańskich hipisów
zaczyna się pojawiać masowy odwrót od filozofii Wschodu i zwrot ku
J. Janicki, Niepokoje młodzieży zachodu, dz. cyt., s. 146-147.
Fabuła filmu oparta jest na musicalu pod tym samym tytułem, światowa premiera odbyła się 14 marca 1979 roku, wznowienie i ponowne wydanie na płytach DVD – lipiec 2009.
Treść filmu pośrednio nawiązuje do hipisowskich ideałów, choć w wielu miejscach jest on
przerysowany i wskazuje na niedostateczne rozpoznanie kontrkulturowych zjawisk.
72
73
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chrześcijaństwu. Uczestnicy tego ruchu nazywają siebie „dziećmi Jezusa” (Jesus People)74 i tworzą chrześcijańskie kawiarnie pod barwnymi
nazwami: „Katakumby w Seattle”, „Słowo, które wskazuje drogę”. Nawróceni pozdrawiają się słowami „Jezus cię kocha”, odbywają masowe
akty chrztu, cytują Biblię tak, jak kilka lat wcześniej cytowali Bhagavad-gitę75. Ruch ten zdecydowanie ułatwia pracę ewangelizacyjną księżom
katolickim, którzy znajdują w nim punkt zaczepienia.
1976 rok to też czas, kiedy w Gdańsku pojawia się „polska heroina”,
potocznie zwana kompotem. Do dziś ówcześni uczestnicy Ruchu nie
mają pewności, czy było to działanie oddolne, czy też sterowane przez
peerelowskie władze. Mówią bowiem o przypadkach, kiedy „towar”
(narkotyki) przywożono z „centrali” (Warszawy), a rozprowadzaniem
zajmowali się nikomu nieznani osobnicy wyglądem upodabniający się
do hipisów, by nie wyróżniać się w grupie i nie budzić podejrzeń. Nie
ma pewności więc, czy nakłaniający i zachęcający do spróbowania silnie
uzależniającego narkotyku ludzie nie byli wyznaczeni do eliminowania
środowiska hipisowskiego w Polsce, które było postrzegane jako zagrożenie dla systemu państwa (!).
Należy w tym miejscu zdemitologizować „hipisa-narkomana”. Nie
każdy hipis brał narkotyki i nie każdy narkoman był hipisem. Faktem
jest, że pierwsi hipisi eksperymentowali ze środkami psychoaktywnymi
w celu – jak twierdzą – poszerzenia swojej świadomości oraz „wzmocnienia więzi społecznych”. Hipisi drugiej fali próbowali także pochodnych opium, szczególnie tzw. polskiej heroiny. Siłą rzeczy więc były
w tym środowisku osoby uzależnione. Jednocześnie pojawiały się grupy
walczących z narkotykami, zdeklarowanych abstynentów i osób, które
dziś można by nazwać straight edge’owcami76. Istnieją też udokumentowane działania hipisów na rzecz profilaktyki antynarkotykowej. Można
je podzielić na:
Jesus People lub Jesus Freaks – to ruch chrześcijański powstały w obrębie ruchu hipisowskiego na przełomie lat 60. i 70. Miał wpływ na kreowanie chrześcijańskiej muzyki rockowej. Por. S. D. Young, From Hippies to Jesus Freaks, w: www.usask.ca/relst/jrpc/art22(2)jesusfreaks.html [dostęp: 10.09.2012].
75
J. Jankowski, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, dz. cyt., s. 364-365.
76
Straight Edge to powstały w Stanach Zjednoczonych w latach 80. ruch młodych ludzi,
którzy deklarują i propagują abstynencję alkoholową, narkotykową, seksualną (kontakt tylko z jednym partnerem), często też nie jedzą produktów odzwierzęcych i unikają produktów pochodzenia zwierzęcego.
74
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• tworzenie i rozprowadzanie wśród młodzieży kontestującej ulotek, wierszy, gazetek o treści profilaktycznej,
• rozmowy edukacyjne „starszych w Ruchu” z osobami zagrożonymi uzależnieniem,
• zorganizowane akcje mające na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się narkotyków wśród młodzieży, radykalne eliminowanie ze środowiska dilerów,
• zaangażowanie hipisów w działalność Monaru i Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.
Na jednej z ulotek, napisanej przez krakowskiego hipisa, można było
przeczytać: „Piszę do ciebie, który nie ćpałeś albo dopiero zaczynasz. Nie
tykaj prochów ani strzykawki. Jeśli to zrobisz – przegrałeś swój bunt. O to
właśnie chodzi tym, którzy budowali ten świat tak, że w nim cierpisz.
Oni wolą, byś ćpał i był niewolnikiem, wrakiem lub trupem. (…) Sam
nie wiesz, jaką masz siłę. I będziesz ją miał, dopóki nie będziesz ćpał”77.
Druga fala w swoich ideowych podstawach niewiele różniła się od
pierwszej. Anna Radecka, twórczyni jedynego zbioru poezji hipisowskiej, o hipisach, których spotkała na swojej drodze w latach 80., pisze
tak: „Przedstawiając cechy hippizmu polskiego takiego, jaki jest dziś,
w roku 1982, nie chciałabym wywołać nieporozumienia. Żadna z wymienionych tu cech nie charakteryzuje każdego hippisa. Oczekiwanie,
aby każdy hip nie mył się i nie chodził do szkoły, jest takim samym
błędem, jak występujące do tej pory uporczywe kojarzenie tego ruchu
z narkomanią”78. I dalej, chcąc zdefiniować zjawisko na potrzeby większego, głównie rodzicielskiego audytorium, pisze: „Hippizm atakuje zazwyczaj małolaty, tj. ludzi w wieku 15-18 lat i w stanie ostrym utrzymuje
się przez około 2 lat. W stanie chronicznym może trwać całe życie. Zaczyna się na ogół ucieczką z domu. Lecz nie w tym sęk, że dzieci odchodzą w świat, ale w tym, że rodzice chcą je zatrzymać, więc niezależnie
od psychicznego przywiązania trzeba pamiętać, że bunt jest naturalnym
etapem rozwoju, nie buntują się tylko jednostki słabe, a z grzecznych
i posłusznych wyrastają najczęściej bardzo słabi ludzie. (…) Wiele cech
obyczajowych, zwłaszcza strój, jest obliczone na szokowanie «kwadraciaków» (z angielskiego square – kwadratowy, przystosowany. Oznacza
77
78

s. 8.

Ulotka Wydawnictwa Pacyfistycznego, Kraków 1985, zbiory własne.
Życie w drodze. Antologia poezji hipisów, wybór i wstęp A. Radecka, Warszawa 1986,
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to mieszczucha, wapniaka, filistra). Do atrybutów stroju należy brud,
wszy, odzież w strzępach. Prócz tego chłopcy i dziewczęta noszą ozdoby
z małych szklanych koralików, sznurka, rzemyków, w postaci bransoletek, naszyjników, wisiorków, plecionek (makramek). Chłopcy chętnie
noszą kolczyk w uchu, dziewczęta – bransoletkę na kostce u nogi. Ważne jest wszelkie owłosienie, a więc wąsy, brody, a włosy płci obojga są
długie i najczęściej rozpuszczone. Nie tylko dziewczęta, lecz i niektórzy
chłopcy mają włosy do pasa. Inną ozdobą, a jednocześnie symbolem
jest pacyf albo pacyfka, znak pokoju. Jak głosi jeden z przekazów, małej japońskiej dziewczynce, chorej na chorobę popromienną, doradziła
szamanka, aby narysowała 100 lecących żurawi, a wtedy wyzdrowieje.
Dziewczynka zmarła, nie ukończywszy pracy (…).
Podstawową cechą hippizmu jest życie w drodze, polegające na tym,
że człowiek przez kilka lat nie ma stałego miejsca zamieszkania, pracy,
nauki. Na wędrówkę decydują się jednostki najsilniejsze, którymi kieruje ciekawość świata, chęć poznania nowych ludzi, obyczajów, miejsc,
a także ludzie na ostrych zakrętach życiowych, których nieudana miłość, konflikty rodzinne, a nawet prawne skłaniają do natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania. Życie w drodze wybitnie rozwija
umysł. Piętnastoletnie dziewczęta po pół roku pobytu w trasie mają wiedzę i horyzonty, stawiające je na równi, a nawet wyżej z ludźmi dojrzałymi, będącymi zdziwionymi i zaciekawionymi ich słuchaczami. Życie
w drodze jest też pozytywną odpowiedzią na pytanie, czy można przeżyć wspaniałą, wielką przygodę w dobie industrializacji. Ludzie wędrują
pojedynczo, parami lub grupami, często w towarzystwie zwierzęcia, np.
psa, sowy. Celem może być ucieczka od cywilizacji albo zwiedzenie jeziora, zamku, obecność na koncercie, zlocie. Drogę odbywa się stopem,
pociągiem, piechotą”79.
Radecka nie wspomina jednak o tym, że te piętnastoletnie dziewczęta nie tylko szybciej niż rówieśniczki dojrzewają, ale także są bardziej
niż one narażone na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak:
kradzieże, gwałty, molestowanie seksualne, porwania, kontakty z grupami czy osobami ze świata przestępczego, dilerami narkotyków itp.
Poza tym bardzo często hipisowskiej wspólnoty poszukiwali ci młodzi,
którzy nie zaznali radości rodzinnego bycia razem, którzy rodzinę odrzucili albo rodzina odrzuciła ich.
79
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O wspólnotowym życiu Radecka pisze: „początkująca hipchata
przyjmuje wszystkich, a jej adres można dostać na mieście. Niedługo
potem okazuje się, że nie ma co jeść, skradziono odzież i zegarek, a właściciel po powrocie z pracy nie ma się gdzie położyć. Wtedy następuje
wytramwajenie, czyli wyrzucenie wszystkich. Po takiej akcji z reguły
okazuje się, że liczba mieszkańców domu i tak przekracza dwu-trzykrotnie ilość jego prawowitych właścicieli, lecz tych, którzy pozostali,
z różnych względów nikt nie ma sumienia ruszyć. W drugim etapie na
hipchatę zjeżdżają już tylko najbliżsi przyjaciele, których i tak jest około
stu. W tym czasie ustala się zasady hipchaty – goście zobowiązani są do
wykonywania różnych prac, np. porządkowych, a gospodarze żywią się
tym, co goście zasępili lub zarobili na mieście. (…) Orgii nie ma. Nie ma
też większego luzu obyczajowego, niż gdziekolwiek indziej. Ludzie mają
swoje pary, a jeśli nie mają, łączą się w związki przypadkowe, z których
coś wynika, albo nie, jak to zwyczajnie na świecie”80.
W ideologii hipisów najczęściej podkreślany jest pacyfizm. Bardziej
konsekwentni pacyfiści nie zabijają żadnych zwierząt, nie tępią pcheł,
karaluchów, spowiadają się z nieumyślnego zabicia komara, a jeśli muszą
pozbyć się wszy, nie stosują trucizn, tylko obcinają włosy. Niejeden nie je
mięsa, nie nosi skórzanej odzieży. Wobec ludzi stosują zasadę Gandhiego satyagraha – nieużywania przemocy. Znane są wypadki, gdy hipis
zaatakowany, a nawet zraniony, potrafi się opanować i nie odpowiedzieć
agresją, lecz tak zadziała, że przeciwnik stanie się sprzymierzeńcem,
a sprawa zostanie załatwiona po jego myśli. Wielu zna metody sztuk
walki, których główną ideą jest wykorzystywanie siły przeciwnika.
Hipisowska ideologia motywowała niektórych bohaterów tamtych
czasów do tworzenia podziemnych gazetek oraz organizowania rozmaitych manifestacji i akcji społecznych, mających na celu m.in. propagowanie treści pacyfistycznych. Jedną z nich był całodzienny happening
na Rynku w Krakowie w 1981 roku, pod hasłem: „Nie strzelaj do mnie
nawet dla zabawy”. Pretekstem do jego zorganizowania było zbieranie
podpisów pod petycją o zaprzestanie produkcji zabawek militarnych.
Jak wspomina inicjator i organizator: „po małych utarczkach z ubecją,
w efekcie których nasze afisze nosiliśmy na plecach, zamiast wywiesić
na filarach Sukiennic, wbrew obawom ówczesnego Zarządu Regionu
80
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[chodzi o NSZZ „Solidarność” – przyp. K.K.J.] akcja odbyła się bez żadnych komplikacji. Została tak dobrze przyjęta przez przechodniów, że
wykorzystując odniesiony sukces, w miesiąc później razem z Jerzym
Gzulą zorganizowaliśmy w Warszawie jej trzydniową kontynuację.
Brało w niej udział już kilkuset uczestników i zdominowała ona przez
te trzy dni atmosferę ówczesnego pasażu podziemnego przy Dworcu
Centralnym. W ciągu następnych paru miesięcy podobne akcje odbyły
się jeszcze w kilku lub kilkunastu miastach Polski, m.in. we Wrocławiu
i w Poznaniu – wszystkie zakończyły się sukcesem. Wokół idei pojawiło się jednak zbyt wielu natchnionych przywódców, którzy widzieli
w niej szansę odniesienia własnego sukcesu i cel sam w sobie. Działania
te później zamarły same z siebie. Do dziś nie wiem, co stało się z listami
podpisów”81.
Jedną z pierwszych gazetek, rozprowadzaną wśród hipisów lat 80.
były „Kudły”, pisane i wydawane przez osoby związane z Wydawnictwem Pacyfistycznym. Łącznie wyszło sześć numerów przepisywanego
na maszynie pisma (w latach 1986-1987), zawierającego m.in. wiersze
i opowiadania polskich hipisów, tłumaczenia dzieł poetów amerykańskich, relację ze spotkania z Allenem Ginsbergiem w 1986 roku, wskazówki dotyczące tego, jak się zachować na wojskowej komisji uzupełnień podczas rekrutacji do wojska, informacje i polemiki na temat
uzależnień, szczególnie narkomanii, oraz teksty takie jak: „poradnik dla
koralikowca”, czyli modyfikacja Desideraty, „zanim uciekniesz z domu”,
„poradnik dla rodziców”, „poradnik autoresocjalizacji, czyli nie daj sobą
manipulować”, „poradnik antyresocjalizatora, czyli hipizm kontra totalitaryzm”. W trzecim numerze „Kudłów” autorzy podjęli próbę napisania
historii polskiego hipizmu, zaczynając od stwierdzenia: „wszelkie próby
napisania jakiejś ogólnej historii ruchu hipisów w Polsce moim zdaniem zawsze będą niepełne. Jest to z założenia ruch indywidualistów
i właśnie należałoby napisać serię życiorysów lub powieść fabularną.
Wszelkie zauważalne schematy są często bardzo pozorne i mylne. Nawet my hipisi, jesteśmy tu bezradni”82.
Podobnych inicjatyw było niewiele, gdyż osoby zdolne do organizowania czegokolwiek szybko odchodziły z Ruchu, a niektórzy zaczynali
81
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angażować się w działania niepodległościowe „Solidarności”. Zostawali
ci, którzy „robili swoje” na zdecydowanie mniejszą skalę, i eksperymentujący z narkotykami oraz uzależnieni od nich. Do nich głównie kierował swoje przesłanie młody ks. Andrzej Szpak.
Początek jego drogi z hipisami różnie jest dziś przez nich samych
oceniany, natomiast w jednej kwestii panuje pełna zgoda: nie ks. Szpak
stworzył ruch hipisowski w Polsce i nie on był jego animatorem. Był jednym z kilku księży pojawiających się w tym towarzystwie. Inni jednak
po krótkim czasie przestali przyjeżdżać, a ks. Szpak został. Pisze o tym
Tadeusz Wojciech Drwal pojawiający się m.in. w książce Wojciecha Michalewskiego „Tarzana” i dwutomowej publikacji Gaz na ulicach: „Inni
księża… bywali. Niektórzy z nich z pozoru bardziej pasujący do nas, lepiej nawiązujący kontakt, bardziej wyluzowani. Z różnych lat w Częstochowie pamiętam niejasno ze czterech takich przyjezdnych. A nie tylko
w Częstochowie się ich spotykało… Tylko że oni po roku lub dwóch
gdzieś znikali, a Andrzej po prostu stale przyjeżdżał. I tak Andrzej wrastał i wrósł w tę naszą rodzinę, w to nasze plemię. Jak sądzę, wbrew
wielu przeciwnościom, bo chyba zawsze w jakiś sposób do Ruchu «nie
pasował» – był zbyt sztywny, za mało otwarty, jakby prawie przez cały czas w pracy, przez cały czas z lekka patronizujący… a zarazem tak
zdumiewająco od wszelkich konwencji wyzwolony w kościele, podczas
mszy, gdy przed ołtarzem śpiewał i grał na gitarze. Przyjeżdżał wytrwale,
więc wrósł i stał się inną częścią nas. Tak samo, jak wrosło Hari Krishna
i wrosły nawet przynajmniej dwie osoby tak inne, że bez przerwy podejrzewane o bycie nie tyle informatorami, co wręcz funkcjonariuszami
milicji lub SB (w moim przekonaniu podejrzewane zupełnie bezpodstawnie). I jak wrosłem ja. Żaden z nas Ruchu ani nie stworzył, ani nie
odnowił, ani nim nie kierował, choć każdy z nas w jakimś stopniu go
zmieniał. Wielu z nas chodziło z Andrzejem na pielgrzymki, a prawie
wszyscy uczestniczyliśmy w odprawianych przez niego mszach i korzystaliśmy z noclegów na Kawęczyńskiej, kiedy nas zapraszał, tak jak jego
zapraszaliśmy na nasze zloty i dzieliliśmy się z nim na nich jedzeniem.
I każdy z nas niósł własną prawdę, starając się nie odrzucać, a przynajmniej nie dezawuować prawd głoszonych przez innych. Ruch to było za
naszych czasów otwarcie na różnorodność – a mówienie, że Ruchem
było i jest tylko to, co opiera się na Krisznie, Chrystusie lub New Age,
jest zaprzeczeniem wszystkiego, co robiliśmy. Gdyby za naszych cza-

Młodzież Różnych Dróg i Kultur – próba charakterystyki

55

sów ktoś próbował mówić, że Ruchem jest tylko to czy tamto, zostałby nie tyle zakrzyczany, co po prostu wyśmiany lub zignorowany. Tam,
gdzie ktoś miał pretensje, że przyjeżdżam ja, że przyjeżdża Andrzej, że
przyjeżdża Hari Krishna, to nie był już Ruch, ale jedynie jakieś miejsce, związane z Ruchem, miejsce, gdzie spotkały się osoby należące do
Ruchu. Jedyną obowiązującą zasadą było niestosowanie wobec siebie
przemocy. Jej złamanie zazwyczaj skutkowało natychmiastowymi sankcjami… w ostateczności zdarzało się, że zapewne nawet skrytym zastosowaniem przemocy.
I ten Ruch, jak znacznie więcej spraw ważnych w Polsce, niż sobie
nawet dotąd uświadamiamy, padł ofiarą stanu wojennego – nie «zginął
tragicznie» rozjechany gąsienicami czołgów i transporterów opancerzonych, bo te z reguły straszyły jedynie zaparkowane na skrzyżowaniach,
lecz skonał powoli zaduszony oparami gazów łzawiących, obity pałkami,
wreszcie sam zaczynający rzucać kamieniami. Nikt z nas nie był w stanie go uratować, ani ja, ani «Hermes», ani «Zbuntowany», ani Andrzej,
gdyż w obliczu przemocy stanu wojennego całe nasze społeczeństwo zatraciło nadzieję, że cokolwiek istotnego można osiągnąć bez stosowania
przemocy. Źródło, z którego Ruch czerpał swą niezwykłą siłę witalną,
pozwalającą mu wbrew całemu aparatowi państwa przetrwać i rosnąć,
po prostu przestało istnieć. To nie jest już nasz Ruch, lecz właśnie niekończąca się pielgrzymka księdza Andrzeja oraz garstki jego przyjaciół
i uczniów. Szerokiej drogi, bracie Andrzeju”83.

III fala od 1990 roku
Osobista refleksja Drwala pokrywa się z wieloma opiniami uczestników ruchu lat 80. Jednak mimo ogłoszonego końca hipisów – a koniec
taki ogłaszany był od samego początku ich istnienia parę razy – pojawiali się wciąż nowi, młodzi, nastoletni długowłosi, zafascynowani ideologią, muzyką i historią kontrkultury. Przypuszczalnie część młodzieży
ma kontestowanie „we krwi” – wciąż przyjeżdża na zloty, słucha Boba
Dylana, Doorsów, Dżemu, Janis Joplin, Free, Hendrixa, czasami nawet
83
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Jefferson Airplane, Canned Heat, It’s a Beautiful Day albo Gratefull
Dead, chodzi w dzwonach, koszulkach w kwiatki i szerokim łukiem
omija fryzjera.
Lata 90. to jednak już zupełnie inny czas niż okres drugiej fali. Skończył się pewien etap drogi, niektóre wartości przestały być istotne. Nie
trzeba już walczyć o wolność słowa i niepodległość, bo teoretycznie
po 1989 roku ją przywrócono. Pozwolono młodzieży spotykać się na
zlotach bez żadnych konsekwencji. Co więcej – zdarzało się, że policja
ochraniała zloty, kiedy te były „pod ostrzałem” grupek skinów – chuliganów. Różnica więc polegała na tym, że pierwszo- i drugofalowych
hipisów oprócz „gitowców” i „garowników” prześladowała dodatkowo
milicja, a trzeciofalowych właśnie skini – chuligani, pojawiający się na
większych zlotach, festiwalach muzycznych czy w okolicach pielgrzymkowych postojów. Nie trzeba było być zdeklarowanym hipisem, wystarczyło mieć hipisowski wygląd, by dostać w głowę od skina, który bił bez
względu na płeć i zachowanie.
Barbara Fatyga pisze, że w drugiej połowie lat 90. można wyróżnić
wiele orientacji w kulturze młodzieżowej, m.in.: punkowo-anarchistyczno-ekologiczną, skinhedzko-prawicową, „czysto” ludyczną (techno, skejci), skupiającą młodzież „upolitycznioną” oraz kulturę disco-polo, będącą często ekspresją normalsów, czyli zdecydowanej większości
młodych. W ramach wyróżnionych orientacji można mówić o: generacji X, Straight Edge’u, rolkowcach (skejtach), technomanach, grunge’owcach, punkach, anarchistach, skinach, jumaczach, dresiarzach, graficiarzach, różnych odłamach kibiców (piłkarskich), ale także o członkach
młodzieżowych stowarzyszeń i partii politycznych. Niektóre organizacje społeczno-kulturalne i polityczne chętnie bowiem wykorzystują
subkulturowe zaplecze. Jeśli chodzi o liczebność subkultur i ruchów
młodzieżowych w Polsce, to można ją określać wyłącznie szacunkowo.
W badaniach CBOS „Młodzież” do uczestnictwa w jakichkolwiek formach życia stowarzyszeniowego przyznaje się ok. 1-3% respondentów.
Z subkulturami identyfikuje się 1% uczniów84.
Skoro tylko 1% utożsamia się z wymienionymi przez Barbarę Fatygę
subkulturami, to gdzie są hipisi? Według CBOS i socjologiczno-antropologicznych analiz w latach 90. nie ma już w Polsce ruchu hipisowskiego. Nie notują go żadne badania, a w publikacjach na temat sub84
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kultur pojawia się on jako zjawisko historyczne. Mimo to na zlotach
i pielgrzymkach organizowanych przez wytrwałego i konsekwentnego
ks. Szpaka pojawiają się setki młodych ludzi. Ostatni „zryw” można obserwować po wyemitowaniu w polskich kinach filmu The Doors w 1992
roku. Rok później, w maju 1993 roku, amerykański musical HAIR,
w wykonaniu Musical Broadway Company z Nowego Jorku zebrał w katowickim Spodku i gdańskiej Olivii ogromną widownię. W następnym
roku w kwietniu umiera Curt Kobain, a w lipcu Ryszard Riedel, swoisty symbol ówczesnych nastoletnich hipisów, okrzyknięty na wyrost
przez media „ostatnim polskim hipisem”. Zdarzenia te paradoksalnie
przyczyniły się znów do popularyzacji ruchu hipisowskiego. Na zloty
i pielgrzymki przyjeżdżały już trzy generacje: sentymentalne jednostki
uczestniczące w Ruchu jeszcze w latach 70., trzydziestolatkowie z lat 80.
i pokolenie urodzone wtedy, kiedy według pierwszych hipisów Ruch się
skończył.
Początek XXI wieku to jakby druga epoka trzeciej fali. Nastolatki
lat 90. odchodzą, zakładają rodziny albo dojrzewają, tak że przestają
dostrzegać w sobie hipisów, a młodszych jest coraz mniej. Działalność
ks. Szpaka w Ruchu jest także wyraźnie osłabiona, choć przejmuje on
całkowitą jednoosobową kontrolę nad organizacją pielgrzymki, w którą do tej pory angażowały się liczne osoby prowadzące kuchnię, transport, ochronę czy pomoc medyczną. Zakłada on zespół muzyczny Echa
Sacrosongu i poświęca się tej pracy, czasem bardziej niż „swojej młodzieży alternatywnej”. W pierwszych latach XXI wieku zmienia się też
radykalnie oblicze pielgrzymki zwanej przez lata nieoficjalnie hipisowską. Pojawiają się licznie osoby z różnych wspólnot chrześcijańskich
i coraz więcej rodzin z dziećmi, które w drugiej dekadzie stanowią właściwie zdecydowaną większość uczestników pielgrzymki.
Trzecia fala ruchu hipisowskiego wydaje się więc odpływać niepostrzeżenie w głąb wirtualnego świata, w którym na kilku stronach internetowych toczą się dyskusje o przeszłości, tożsamości, faktach, sprowadzające się często do osobistych wynurzeń. Internet bowiem, dzięki
któremu hipisi wszystkich pokoleń mogą ze sobą „rozmawiać”, dzielić
się refleksjami, zdjęciami, służy podtrzymywaniu legendy i utrwalaniu
wspomnień. Mogą się też odnawiać stare przyjaźnie i zawierać nowe.
Z  winy techniki wśród młodszego pokolenia zanika m.in. powszech-
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na niegdyś umiejętność samodzielnego docierania do miejsc spotkań.
Hipis XXI wieku nie musi mieć mapy i minimalnej wiedzy geograficznej. Teraz wystarczy „wklepać” miejsce docelowe i GPS w telefonie sam
wyznacza trasę. Jednak mimo takich ułatwień wśród młodych panuje
zadziwiająca niesamodzielność i indolencja. Dowodem na to są wpisy
w księgach gości mniej więcej takiej treści: napiszcie mi, jak dojechać
z Krasiczyna do Zielonej Góry.
Ten brak wysiłku, nastawienie na przyjemności pozbawiło większość nastolatków, również tych zafascynowanych Ruchem, szansy na
poznawanie świata i własne refleksje. Można przypuszczać, że ten stan
był i jest w pewien sposób sterowany, przede wszystkim przez media.
Niektóre techniki stosowane przez twórców, na przykład reklamy, można
porównać do socjotechnicznych manipulacji podprogowych mających
na celu wdrukowanie młodzieży „filozofii” szeroko opisywanej przez
publicystów jako „róbta, co chceta”. „Bardzo pouczająca jest, na przykład, piłowana w kółko w telewizjach historyjka zmagań rysunkowego młodzieńca z ołówkiem, który usiłuje go porządnie ubrać i uczesać,
zakończona wezwaniem: Na luzie żyj, X-colę pij”85. Inna reklama prezentuje ideał współczesnego młodego człowieka: „Żyję na luzie, rzadko mam wątpliwości, lubię siebie, kiedy chcę, jem, kiedy mam ochotę,
umawiam się z dziewczyną, kiedy chce mi się pić, piję X-colę”. Bunt
młodych „w prostej linii prowadzi do odrzucenia wiedzy na rzecz bełkotania przygłupiastych idoli oraz do odrzucenia jakiegokolwiek doskonalenia się, w efekcie zmienia młodych ludzi w bezmyślną tłuszczę, która grzecznie poddaje się manipulatorom, jeszcze przekonana, że robita,
co chceta”86.
Jednym ze skutków rewolucji kulturowej i aksjonormatywnej przełomu lat 60. i 70. XX wieku jest powszechny pogląd, że „młodzież musi się
wyszumieć”, a bunt jest jednym z etapów rozwoju człowieka. Dlatego
w XXI wieku przestał być on tak atrakcyjny dla rzeszy młodych ludzi.
Stał się delikatny, ledwo widoczny, zewnętrzny, często smutny i przygnębiający, jak w przypadku wielbicieli stylu emo. Młodzi częściej myślą
o tym, jak się dostosować (do grupy, mody, stylu bycia), a nie jak się
buntować. Dlatego dzisiejsi hipisi, jeśli tacy w ogóle istnieją, zajmują się
85
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raczej dostosowaniem się do tego, co było, i tego, co jest, a nie sprzeciwianiem się społecznej rzeczywistości.
Trzecia fala polskiego hipizmu zdecydowanie różni się od dwu poprzednich. Nie ma już wspólnot charakterystycznych dla przełomu lat
60. i 70. ani odważnych niepodległościowych akcji, jakie miały miejsce
w latach 80. Niewielki, można powiedzieć elitarny Ruch podzielił się na
zwolenników New Age i bywalców szpakowisk. Pierwsi odcinają się od
ks. Szpaka, zarzucając mu zawłaszczenie Ruchu i zmianę jego kształtu
na katolickie stowarzyszenie. Tworzą własną rzeczywistość, w której dominuje nastawienie na szeroko pojęty ekologiczny tryb życia. Uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Rainbow Family, zakładają własne osady,
próbujące funkcjonować na zasadach pierwszych amerykańskich hipisowskich komun87. Druga grupa, skupiona wokół ks. Szpaka, to osoby
najczęściej wyznania katolickiego, podporządkowujące się dyscyplinie
pielgrzymek i zlotów, na które przyjeżdżają kilka razy w roku. Łączy ich
msza święta, rozmowy o Bogu i problemach dnia codziennego. Są to
osoby w różnym wieku, niektóre pojawiają się tylko po to, by spotkać
znajomych, inne, by uczestniczyć w legendarnych nabożeństwach prowadzonych przez ks. Andrzeja.
Tabelaryczne ujmowanie Ruchu złożonego niemal z samych indywiduów jest niewątpliwie upraszczaniem prawdziwego obrazu omawianego zjawiska. Pozwolę sobie jednak ująć trzy fale polskiego hipizmu w tabelę, która ma na celu porównanie najistotniejszych cech w trzech wyżej
wymienionych okresach. Biorę tu pod uwagę wiek uczestników zlotów,
ich pochodzenie społeczne, wykształcenie, następnie porównuję formy
i częstotliwość spotkań, poruszane na nich tematy rozmów, stosunek
do religii, polityki i pacyfizmu jako ideologii dominującej. Porównuję
również upodobania muzyczne oraz zewnętrzne atrybuty Ruchu, czyli
ozdoby i ubiór.

Por. www.boatkaa.wordpress.com/rainbow-gathering, www.teczowykrag.republika.pl
[dostęp: 10.09.2012].
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Ruch hipisowski w Polsce – fala za falą w ujęciu schematycznym:
I FALA
1967-1976

II FALA
1976-1990

III FALA
od 1990

Wykształcenie

Średnie i wyższe

Formy spotkań

Zloty, małe grupki,
hipchaty, koncerty

Wspólnota
z widocznym
podziałem na mniejsze
grupki
15-30 lat
później osoby w 40.
roku życia
Inteligenckie,
często robotnicze,
rodziny urzędników,
alkoholowe
Zawodowe, średnie,
wyższe
Zloty, pielgrzymki,
hipchaty, koncerty,
festiwale muzyczne
kilka razy w roku
Często, później kilka
razy w roku
Pacyfizm, narkomania,
alkoholizm, wiara,
religia katolicka
Ideologia większości
Chrześcijaństwo,
buddyzm

Podział na grupy, brak
jednolitej wspólnoty

Pochodzenie
społeczne

Wspólnota
intelektualna mimo
różnic w pochodzeniu
społecznym
16-20 lat
najstarsze osoby mają
ok. 30 lat
Inteligenckie, rzadziej
robotnicze

wyznacznik
Główne cechy

Wiek
uczestników

Częstotliwość
Bardzo często
spotkań
Tematy rozmów Pacyfizm, polityka, losy
świata, religie Wschodu,
Indie
Pacyfizm
Ideologia wszystkich
Religia
Buddyzm, hinduizm,
(deklarowana) chrześcijaństwo

Polityka

Świadome odrzucenie

Muzyka

Rock psychodeliczny,
blues, improwizacje
własne
Samodzielnie robiony,
hipisowski

Ubiór

Ozdoby

Koraliki, rzemyki,
pacyfki, krzyże
z mosiądzu i miedzi

Duże zaangażowanie
jednostek, nikłe ogółu
Blues, rock, czasami
punk
Samodzielnie robiony,
elementy mody
punkowskiej
Koraliki, rzemyki,
krzyże, łańcuchy,
pacyfki

Tabela 1. Opracowanie własne.

15-40 lat
później osoby w 50. roku
życia
Inteligenckie, robotnicze,
rodziny rozbite, alkoholowe

Podstawowe, zawodowe,
średnie, wyższe
Zloty – szpakowiska,
pielgrzymki, koncerty,
festiwale muzyczne
Kilka razy w roku
Hipizm, uzależnienia,
problemy rodzinne, wiara,
religia
Ideologia wybranych
Chrześcijaństwo,
jednostkowo inne
(buddyzm,
wyznawcy Kriszny)
Nikłe zaangażowanie ogółu
i jednostek
Blues, rock, grange, metal,
reggae i inne
Rzadko samodzielnie
robiony, raczej kupiony,
elementy mody grange
Koraliki, rzemyki, pacyfki
i inne ozdoby
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O hipizmie w Polsce wydano niewiele publikacji. Prócz mniej lub
bardziej merytorycznych i zgodnych z faktami artykułów, należy wymienić historyczne prace pisane głównie na bazie dokumentów udostępnianych przez Instytut Pamięci Narodowej. Książki Kazimierza
Jankowskiego, Aldony Jawłowskiej czy Janusza Janickiego poruszają
tematykę młodzieży zachodnich państw, w których rzeczywistość społeczno-polityczno-gospodarcza zdecydowanie odbiegała od polskiej.
Inni autorzy bazowali głównie na książce Kazimierza Jankowskiego,
często przepisując fragmenty bez podawania źródła88. W Polsce Ruch
był na tyle hermetyczny, że zdecydowana większość prób wejścia w niego i opisania była tendencyjna i kończyła się porównaniami z kontestacją amerykańską.
Dziennikarskie felietony i reportaże, a nawet prace naukowe, szczególnie pisanie przed 1989 rokiem, należy traktować z rezerwą i dużą
dozą krytycyzmu. Dobrze jest wiedzieć, że w czasach PRL-u panował
trend deprecjonowania każdej widocznej grupy sprzeciwiającej się jawnie władzy oraz bezwzględnego utożsamiania hipisów z narkomanami
i szeroko pojętą patologią89. Uznawanie publikacji na temat hipisów,
szczególnie opartych na materiałach milicji i Służby Bezpieczeństwa, za
wiarygodne prowadzi do fałszowania tamtej rzeczywistości. Była to bowiem społeczność dosyć inteligentna, zdająca sobie doskonale sprawę
z tego, jak wielkie budzi zainteresowanie wśród dziennikarzy i rozmaitych badaczy społecznych. Dlatego też miała ona pewne wypracowane
formy odpowiadania na pytania, prowokacji czy udawania zaburzeń
psychicznych, tak by dla postronnego obserwatora były one wiarygodne.
Najlepszym przykładem tego, że nawet naukowcy nie mają determinacji
do weryfikowania tekstów prasowych, jest przypadek „narkotyzowania
się przez hipisów proszkiem IXI”. Mam tu na myśli tekst wrocławskiej
dziennikarki, która dopytywała grupę hipisów o narkotyki. Ci, zdając
sobie sprawę z niewiedzy rozmówczyni, przekazali nieprawdziwą informację, że narkotyzują się popularnym wówczas proszkiem do prania,
podgrzewając go na patelni. Rewelacja ta była prawdopodobnie dyskutowana na specjalistycznym konsylium, które orzekło, że proszek IXI
88
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Jak w przypadku książki T. Mullera, Młodzieżowe podkultury, Warszawa 1987, s. 159-

Por. M. Abucewicz, Narkomania – problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej, Warszawa 2012.
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nie ma żadnych właściwości odurzających, w związku z tym konsylium
nie rozumie, w jaki sposób hipisi się nim odurzają90.
W literaturze i artykułach prasowych czasów PRL-u, ale też po 1989
roku, hipisi bardzo często utożsamiani byli z narkomanami (o czym wyżej wspominałam) i osobami chorymi psychicznie. Jako przykład podam
trzy charakterystyczne publikacje w porządku chronologicznym. Pierwsza to artykuł Andrzeja Roykiewicza pt. Hippiesi a środowisko rodzinne91.
Autor ten twierdzi, że „obserwowane w niektórych kołach młodzieży,
zwłaszcza szkolnej, pewne sympatie dla tego ruchu, a co za tym idzie
istnienie potencjalnego zaplecza dla dalszego naboru nowych zwolenników, nakazuje – z uwagi na niewątpliwą szkodliwość tego zjawiska – jego
baczne śledzenie w poprawny badawczo sposób”92. Sugeruje, by tworzyć
system społecznej psychoprofilaktyki, a w jej ramach „resocjalizację i socjopsychoterapię hippiesów”, by ci nie zagrażali „normalnej młodzieży”.
Roykiewicz opiera swoje wywody na temat patologicznych środowisk
hipisów i ich rodzin na badaniach sondażowych wśród 30 warszawskich
hipisów w wieku 14-23 lata, z których 8 „budziło wątpliwość poziomu
umysłowego”, a 6 było „niepewnych co do zdrowia psychicznego”. Poza
tym dwie trzecie pochodziło z pełnych rodzin, a 10 osób z niepełnych.
Autor kunkluduje, że „ich dewiacja i odchylenia bezpośrednio korespondują z postawami psychicznymi i osobowością rodziców oraz «filozofią»,
charakterystycznym zachowaniem i stylem życia”93. Należy tu podkreślić, że udawanie zaburzeń psychicznych było popularne wśród hipisów,
którzy dostosowywali swoje zachowania do tego, czego się po nich spodziewano, zwłaszcza w kontaktach z badaczami i dziennikarzami.
Następną publikacją jest broszura Henryka Smarzyńskiego pt. Narkomania wśród młodzieży. Hipisi94. Autor przepisuje całe fragmenty
książki Kazimierza Jankowskiego, bez podania przypisów oraz popełnia
sporo ciekawych wywodów, które także dziś mogą służyć jako tekst kabaretowy. Słowo hipis definiuje „z angielska” jako „hip-apatia” i „hipO „narkotyzowaniu się” proszkiem do prania pisze m.in. D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Rzeszów 2000, s. 121 i J. Rogala-Obłękowska, Młodzież
i narkotyki, Warszawa 1999, s. 15.
91
A. Roykiewicz, Hippiesi a środowisko rodzinne, „Problemy Rodziny” 1971, nr 6,
s. 24-29.
92
Tamże.
93
Tamże.
94
H. Smarzyński, Narkomania wśród młodzieży. Hipisi, Kraków 1974, seria PAN „Nauka
dla wszystkich”, nr 233.
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-ochondria”. Narkoman wedle autora „odczuwa głód narkomański, prowadzący do przestępstwa, a nawet morderstwa”. Smarzyński sugeruje
też, że hipisi mogą być agresywni i niebezpieczni dla środowiska. Wzoruje się na pracy magisterskiej Władysława Majznera pt. Hippiesm jako
nowa forma społecznego niedostosowania młodzieży, obronionej w krakowskiej WSP w 1972 roku95. Autor tejże pracy musiał poczynić ogromny wysiłek badawczy lub mieć dostęp do ówczesnych statystyk milicji
i SB, gdyż podając dane personalne i pseudonimy hipisów, pisze, ilu ich
było w dwunastu konkretnych miastach, gdzie się spotykali, jak wyglądały ich miejsca pobytu i w jaki sposób spędzali czas. Wiele z tych informacji pokrywa się z dokumentacją organów KGMO, dostępną obecnie
w Instytucie Pamięci Narodowej.
Smarzyński pisze na końcu, że „założenia ideowo-programowe hipisów są antyspołeczne, antymoralne i antypaństwowe, są szkodliwe
i demoralizujące młodzież, zwłaszcza przez zachęcanie jej do narkomanii i wolnej miłości. Wypowiedzi o charakterze ideowo-programowym
przywódców polskich hipisów wedle oceny psychiatrów mają charakter
i znamiona wypowiedzi ludzi anormalnych i chorych psychicznie”96.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w tym samym czasie w „bratnim”
Związku Radzieckim przeciwników politycznych bezwzględnie zaliczano do grupy osób chorych psychicznie, a na potrzeby diagnostyczno-opisowe wymyślono m.in. nową jednostkę chorobową, czyli schizofrenię bezobjawową.
Trzecią publikacją, także pisaną na bazie Kazimierza Jankowskiego,
jest książka Tadeusza Mullera pt. Młodzieżowe podkultury97. W rozdziale Hipisi i narkomani autor podaje dane liczbowe dotyczące hipisów, ich
sposób spędzania czasu, głównie w rejonie lubelsko-puławskim, gdzie
odbywały się częste spotkania „ze względu na uprawę maku w tym rejonie”. Muller, także za Jankowskim, dzieli Ruch na hipisów prawdziwych
i hipisopodobnych, do których zalicza „dzieci kwiaty” i narkomanów.
Ci ostatni, przebywając „w czymś w rodzaju hotelu na godziny”, czerpali
z gościnności właścicieli lokali mieszkalnych. Autor przyznaje też, że
„w Polsce w okresie istnienia hipisów problemu narkomanii jeszcze nie
było, obecnie zaś hipisów już nie ma, toteż istnieją grupy stricte narPrzytaczam tu pisownię oryginalną magistra W. Majznera.
H. Smarzyński, Narkomania wśród młodzieży, dz. cyt., s. 30.
97
T. Muller, Młodzieżowe podkultury, dz. cyt.
95
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komańskie”98. Zaznaczam, książka opublikowana została w 1987 roku
i wtedy już autor twierdził, że hipisów w Polsce nie ma.
Pierwszą w całości książką na temat polskich hipisów, z ich wierszami była wyżej wspomniana i cytowana publikacja pt. Życie w drodze.
Antologia poezji hipisowskiej Anny Radeckiej, wydana w 1986 roku. Nie
jest to monografia, tylko zbiór wierszy, opatrzony obszernym komentarzem na temat samego zjawiska. Autorka emocjonalnie związana z hipisami drugiej fali spisała swoje obserwacje, uwagi i refleksje, kierując je,
jak pisałam, głównie do rodziców i wychowawców. Widać, że jest sympatyczką Ruchu, ale też potrafi go krytycznie ocenić i wydać swoją opinię w miarę obiektywną. Zastanawiające jest więc, że tekstu Radeckiej
nie wykorzystali jak dotąd autorzy innych, także naukowych publikacji
o hipisach i innych subkulturach.
W 1992 roku, w wydawnictwie ETHOS wyszło pierwsze wydanie
książki Wojciecha Michalewskiego „Tarzana” pt. Mistycy i narkomani.
Zadedykowana „księdzu Andrzejowi Szpakowi, który zawsze wierzył
w nas i nasz Ruch (nieraz bardziej niż my sami)”, stanowi swoisty, autorski, refleksyjny zapis polskiego hipizmu drugiej połowy lat 70. i lat 80.
XX wieku. Michalewski był jednym z tych, którzy związali się z Ruchem
w połowie lat 70. Bardzo szybko wszedł w grupę osób, które eksperymentowały z narkotykami i po części były od nich uzależnione. Był to czas,
kiedy pierwsza fala hipizmu przemijała, a pozostali coraz częściej sięgali
nie tylko po środki „rozszerzające świadomość”, lecz także po opiaty i leki psychotropowe. Jak pisałam wyżej, był to również okres, kiedy na zloty zaczął przyjeżdżać ks. Szpak. „Tarzan” wspomina o nim w kilku miejscach, przy okazji opisywania zdarzeń i sytuacji na częstochowskich zlotach99. Mistycy i narkomani, jak sam autor przyznawał, to literatura faktu
nieuporządkowanego chronologicznie, w której pojawiają się też opisy
zdarzeń zasłyszanych i niezweryfikowanych. Pierwotnie pisana w formie
pamiętnika mającego być sposobem porozumienia z rodzicami autora,
potem jako zapiski „do wykorzystania”. Jest to niewątpliwie świadectwo
czasów, przeżyć i rozmyślań jednego z uczestników Ruchu. Relacja zdolnego do refleksji człowieka, który chciał się podzielić swoimi doświadczeniami, wątpliwościami i odkryciami100. Może służyć jako zobrazowaTamże, s. 168-169.
W. Michalewski, Mistycy i narkomani, Warszawa 1992, s. 103, 154, 188.
100
M. Sokołowski, Posłowie: Pacyfizm, kontestacja, hipisi, w: W. Michalewski, Mistycy
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nie pewnych zdarzeń, a nawet przełomowych momentów w zjawisku
nazwanym potem Młodzieżą Różnych Dróg i Kultur. Wojciech Michalewski na pewno dokonał dzieła, którego mógłby dokonać niejeden hipis
czy „posthipis”, gdyby chciał i miał odwagę co najmniej taką, jaką miał
„Tarzan”.
W 2006 roku ukazała się publikacja pod redakcją Grzegorza Miernika
i Sebastiana Piątkowskiego pt. Życie codzienne w PRL (1956-1989),
w której jeden z rozdziałów, pt. Być hipisem w PRL, w perspektywie
historycznej opisuje interesujące mnie zjawisko101. Napisał go Maciej
Chłopek, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej,
autor wspomnianej wyżej monografii o bikiniarzach102.
Na większą uwagę zasługuje pięknie wydana w Warszawie w 2008 roku książka autorstwa Kamila Sipowicza pt. Hipisi w PRL-u, która mimo że
pisana przez naukowca103, stanowi nieuporządkowany zbiór materiałów
do obróbki tematycznej, językowej i faktograficznej. Jest kopalnią informacji o polskich hipisach, ze względu na sporą liczbę zdjęć, prasowych
artykułów i trzydzieści rozmów z legendarnymi dziś osobami. Gdyby
uzupełnić książkę o przypisy źródłowe i poprawić błędy merytoryczne,
można by uznać, że to pierwsza polska monografia Ruchu. Hipisi w PRL-u
to album z setkami zdjęć i skanów ważnych dla zjawiska artykułów
i dokumentów. Podzielony jest on na dwie części: pierwsza dotyczy hipisów amerykańskich, druga – polskich. W treści o prekursorach oraz
ideologicznej warstwie hipizmu pojawiają się poważne luki i błędy historyczne, które punktuje obszernie Jerzy Dobrowolski. Zauważa, że już
w pierwszym akapicie rozdziału Beatnicy roi się od błędów. Z tego, że
Kerouac akcję swojej książki umieścił w 1947 roku, nie wynika, że jest to
rok narodzin ruchu beatników. Określenia „beat” dla kręgu przyjaciół
użył Kerouac po raz pierwszy w 1948 roku, a pojęcie „beat generation”
stworzył pisarz John Clellon Holmes i posłużył się nim w swym artykule
w „New York Times Magazine” w 1952 roku. Także ruch „beat” jako rewolucja poetów, podwalina kontrkultury narodził się dopiero w połowie
lat 50., gdy Ginsberg i Kerouac przenieśli się do San Francisco. Pierwi narkomani, dz. cyt., s. 195.
101
Życie codzienne w PRL (1956-1989), red. G. Miernik, S. Piątkowski, Radom – Starachowice 2006.
102
M. Chłopek, Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, dz. cyt.
103
K. Sipowicz jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, por. www.kamilsipowicz.pl [dostęp: 20.09.2012].
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sze publiczne, legendarne czytanie poezji przez pięciu poetów „beat”
z Ginsbergiem na czele, który wówczas przedstawił publicznie pierwszą
część Skowytu, miało miejsce w Six Gallery 7 października 1955 roku.
Obecny tam Ferlinghetti zaproponował Ginsbergowi wydanie poematu, który ukazał się w 1956 roku, a jego księgarnia City Light Books
przygarnęła grupkę literatów. Natomiast słowo „beatnik” powstało dwa
lata później. Stworzył je dziennikarz Herb Caen, laureat Pulitzera, który
połączył słowo beat ze słowem sputnik, by podkreślić lewicowe ciągoty
liderów ruchu. Użył go w swym artykule w „San Francisco Chronicle”
2 kwietnia 1958 roku. Poza tym twierdzenie Sipowicza, że słowo beat
jest tożsame z „Tao”, a „Tao” znaczy to samo co „To”, jest według Dobrowolskiego niedorzeczne. Buddyjska Dharma czy taoistyczne Tao nie
jest jakimś absolutem poza światem zjawisk, ale jest z nim tożsama104.
Poważnym przeoczeniem jest też nieopisanie twórczości i działalności
poetów „beat generation” takich jak: Gary Snyder (wzór bohatera książki Jacka Kerouaca pt. Włóczędzy Dharmy), Gregory Corso, Lawrence
Ferlinghetti, Michael McClure, Philip Whalen czy Philip Lamantia. Sipowicz pomija ważne dla hipizmu konteksty i postacie, m.in. Krishnamurtiego105 i Thoreau106. Twierdzi za Kazimierzem Jankowskim i innymi poprzednikami, że Ruch hipisowski zaczął się 14 stycznia 1967 roku
od happeningu Human Be-in w Parku Golden Gate w San Francisco.
Był to być może dogodny moment, by ogłosić światu powstanie Ruchu,
ale – jak sam Sipowicz zauważa – pierwszą wiejską komuną hipisowską
była Drop City w Colorado założona przez awangardowych artystów
w 1965 roku. Również w tym samym roku organizowano pierwsze „psychedelic events”, na których grywał Jefferson Airplane, a rok później,
w 1966 roku, aż 15 tysięcy hipisów przeniosło się do dzielnicy Haight
Ashbury w San Francisco – stolicy całego ruchu107.
Błędy językowe, faktograficzne i merytoryczne Sipowicza wprowadzają spore zamieszanie. W rozdziale pt. Hipisowska pedagogika autor
J. Dobrowolski, Widziałem najlepszych hipisów mojego pokolenia, dz. cyt.
Jiddu Krishnamurti (1895-1986), hinduski filozof, bramin, wybitny nauczyciel medytacji, krytyk wszelkich Kościołów i religii zorganizowanych, mieszkający przez większość
życia w Kalifornii, autor popularnego dzieła pt. Wolność od znanego.
106
Henry David Thoreau (1817-1842), amerykański pisarz, poeta, transcendentalista,
przeciwnik niewolnictwa i podatków, autor genialnego dzieła Walden, albo życie w lesie oraz
pojęcia „nieposłuszeństwa obywatelskiego”, które inspirowało Gandhiego i Martina Luthera
Kinga, których również K. Sipowicz pomija.
107
J. Dobrowolski, Widziałem najlepszych hipisów mojego pokolenia, dz. cyt.
104
105
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skrótowo i fragmentarycznie wyłuszcza koncepcję człowieka Gridleya
Wrighta (hipisowskiego guru, z wykształcenia politologa, charakteryzowanego obszernie przez Kazimierza Jankowskiego, a wcześniej przez
Lewisa Yablonsky’ego108) oraz specyfikę części amerykańskiego wychowania w kontekście „wyścigu szczurów” i „nadymania ego”, które „jest
przyczyną wszelkiego zła”109. Niejednemu pedagogowi może się wydawać, że rozdział ten jest żartem albo ironią skierowaną w stronę nauki
o wychowaniu. Autor bowiem zwraca uwagę na pewne elementy „filozofii hipisowskiej”, którą można w jakimś promilu umiejscowić w ramach liberalnych nurtów wychowania, takich jak antypedagogika czy
pedagogika feministyczna. Jednak nie wyjaśnia tej kwestii i nie wspomina nawet słowem o popularnym w owym czasie zwolenniku ruchu
hipisowskiego, a jednocześnie pediatrze i pedagogu, twórcy pierwszego
poradnika dla rodziców o wychowaniu i pielęgnacji dzieci, Beniaminie
Spocku (1903-1998), który zasłynął w amerykańskich mediach nową
ideologią pedagogiczną o „bezstresowym wychowaniu” i chęcią stworzenia „nowego człowieka”110.
Kolejną pozycją opisującą „dzieje ruchu hipisowskiego” jest książka
o. Zdzisława Gogoli111. W pierwszym rozdziale, głównie na podstawie
publikacji Kazimierza Jankowskiego, kilku artykułów i stron internetowych autor definiuje ruch hipisowski, opisuje kwestie rozwoju i zasięgu zjawiska, podkreśla znaczenie chrześcijaństwa, szczególnie Jesus
People i Kościoła Zjednoczenia. Na kilkunastu stronach próbuje też
scharakteryzować polskich hipisów, głównie na bazie publikacji Tadeusza i Wiesławy Hanausków, komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej
MSW w Szczytnie płk. Stanisława Biczyski i wspomnianych wyżej Smarzyńskiego i Majznera, za którymi powiela informacje dotyczące m.in.
liczby hipisów w poszczególnych miastach i sposobu spędzania przez
nich czasu. Podaje też budzące zdziwienie członków ruchu hipisowskiego lat 70. i 80. fakty. Pisze, że „dla 90% uczestników nieodłączną cechą
L. Yablonsky, The hippie trip, Chicago 1968. Publikacja ta opisuje ideologię G. Wrigh
ta oraz przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród 700 osób utożsamiających się
z hipisami.
109
K. Sipowicz, Hipisi w PRL-u, dz. cyt., s. 40-42. Na s. 41 Sipowicz przepisuje cały fragment ze s. 104-105 książki K. Jankowskiego bez podania źródła.
110
Por. B. Spock, Dziecko. Wychowanie i pielęgnacja, Poznań 2008.
111
Z. Gogola, Dzieje ruchu hippisowskiego, dz. cyt. Dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv
jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Historii Zakonów na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, por. www.beta.upjp2.edu.pl [dostęp: 20.09.2012].
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była lekomania i narkomania”112, a „każdy hipis miał przy sobie odpis
wiersza Skowyt, który zwykle odczytywał codziennie”113. Z tekstu wynika też, że polscy hipisi od początku związani byli z religią katolicką, chodzili na pielgrzymki i dopiero kiedy zostali wyrzuceni z warszawskiej,
zjawił się ks. Szpak114.
W drugim rozdziale o. Gogola opisuje „doktrynę moralną ruchu
hipisowskiego”, charakteryzując w jednym podrozdziale satori jako
naczelny ideał moralny w ruchu oraz poglądy głównych przywódców
hipisowskich. Zalicza do nich wspominanego wyżej Gridleya Wrighta,
Timothy’ego Leary’ego, Józefa Pyrza oraz Ralpha „Sonny’ego” Bargera,
członka i współzałożyciela międzynarodowej organizacji motocyklowej, którą kwalifikuje się jako przestępczą, Hell’s Angels. Ile „Sonny’ego” łączy z ideologią hipisowską, wie on sam, natomiast w żadnej innej
publikacji o hipisach nie wspomina się, że był on ideologiem tego Ruchu. Co więcej, o. Gogola w dalszej części książki wymienia „Aniołów
Piekła” jako odrębną, przeciwstawną hipisom subkulturę115. W trzecim
rozdziale autor przedstawia stanowisko Kościoła katolickiego wobec
szeroko pojętej rewolucji moralnej lat 60. ubiegłego wieku oraz kwestie
duszpasterstwa grup subkulturowych. Z  tym że hipisów traktuje jako
kontrkulturę, dlatego ostatni rozdział wydaje się odbiegać merytorycznie od dwu pozostałych, przez co książkę odebrać można jako niespójną, niedokończoną i opisującą temat wyrywkowo, nie bez drobnych, ale
rażących błędów. Na przykład gitarzyście The Beatles, najsłynniejszego
zespołu rockowego na świecie, George’owi Harrisonowi przypisał imię
John i uznał, że propagował on „nową formę jazzu”, tzw. „Hard Rock for
Jesus”116. Natomiast z tego, co wiadomo o Harrisonie, propagował on
raczej tradycyjną i klasyczną muzykę indyjską, współpracując od lat 60.
z indyjskim kompozytorem i mistrzem gry na sitarze Ravim Shankarem
(1920-2012) – gwiazdą m.in. festiwali Monterey i Woodstock.
O. Gogola w kilku miejscach wspomina również Pielgrzymkę Młodzieży Różnych Dróg, po czym konkluduje: „posthipisowska pielTamże, s. 42.
Tamże.
114
Tamże, s. 44.
115
Tamże, s. 113.
116
Tamże, s. 32. Jazz i hard rock to dwa odmienne rodzaje muzyki. Ani The Beatles, ani
sam George Harrison nie komponował i nie wykonywał muzyki kwalifikowanej jako jazz
i hard rock.
112
113
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grzymka ks. Szpaka nadal przemierza drogi, już nie tylko polskie, ale
i europejskie, ale formuła M.R.D. (Młodzieży Różnych Dróg) zdaje się
być nadwyrężona i trochę oszukańcza. Budzi określone obawy, zarówno po stronie Kościoła Rzymsko-katolickiego (że dokonuje się na niej
«rozmycie» katolickiej religijności, co prowadzi do bliżej nieokreślonego
synkretyzmu), jak i uczestniczącej młodzieży, identyfikującej się z «różnymi drogami i kulturami», różnymi denominacjami i religiami, różnymi światopoglądami, która podejrzewa organizatora o nie do końca
czyste intencje, czyli o ukryty prozelityzm”117. Zaznaczę jedynie, że nikt
nikogo nie zmusza do chodzenia na pielgrzymki, a specyfika wędrówki
z ks. Szpakiem nie jest aż tak jednowymiarowa. Autor nie wyjaśnia, dlaczego uważa, że formuła M.R.D. jest „oszukańcza”, oraz jaki jest powód
podejrzeń o „nieczyste intencje” ks. Szpaka. Być może wyjaśni to w kolejnych publikacjach, traktując swoje Dzieje ruchu hippisowskiego jako
wstęp do dalszych badań.
Naukowej książki o polskich hipisach jeszcze nie napisano. W kilku
publikacjach podjęto próbę krótkiej analizy zjawiska, w kontekście opisywania subkultur młodzieżowych. Marek Jędrzejewski pisze, że „ruch
hippi w Polsce stanowił zjawisko bardzo złożone i w gruncie rzeczy –
mało rozpoznawalne. Próba tego opisu ze względu na znikomą liczbę
dokumentów jest intuicyjna i pozostawia wiele do życzenia. Opiera się
na mało naukowych podstawach. Na subiektywnych relacjach, które
nie muszą być wcale ostateczną prawdą ani tym bardziej prawdą naukową”118. To prawda, jeśliby pisać pracę o polskim ruchu hipisowskim
tylko na podstawie dokumentów, musielibyśmy opierać się na intuicji
i ewentualnie pismach tworzonych przez milicję i SB. Natomiast praca
naukowa to nie tylko badanie dokumentów119. To także, o czym Jędrzejewski nie wspomniał, prowadzenie wywiadów i rozmów z uczestnikami Ruchu. Żyją jeszcze najważniejsi jego twórcy i paradoksalnie dla
mało wnikliwych obserwatorów jest ich więcej niż osób, które zaczęły
Tamże, s. 91. Prozelityzm oznacza zmuszanie ludzi do zmiany wiary, najczęściej za
pomocą psychomanipulacji.
118
M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Warszawa 1999, s. 158-159.
119
Swoją drogą autor w naukowej pozycji popełnia sporo faktograficznych błędów, które
można zweryfikować, sięgając do dostępnych źródeł. Przykładowo, jak wyżej pisałam, festiwal Woodstock nie odbył się w Woodstock, jak pisze Jędrzejewski, ale w Bethel. Ile osób
w nim uczestniczyło, do dziś nie wiadomo, dlatego przyjmowanie za pewnik, że było to 400
tysięcy, też nie jest zgodne z prawdą.
117
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się utożsamiać z Ruchem po 1976 roku. „Drugą falę” bowiem mocno
zniszczyły narkotyki, głównie „polska heroina”. Pierwsi polscy hipisi,
dziś pozostający na emigracji m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji,
Niemczech albo pozostali w Polsce, pogodzili się z rolami pracowników
etatowych, biznesmenów czy ważnych, wpływowych polityków. Inni
pozostali twórcami literatury, sztuki lub też mniej lub bardziej znanymi
uczestnikami polskiego „szołbiznesu”. Można do nich dotrzeć i na podstawie rozmów, udostępnionych przez nich zdjęć, zapisków, pamiętników studiować i opisywać tamtą rzeczywistość.
Jędrzejewski, opisując na kilkunastu stronach hipisowski styl życia
i subkulturę hipisowską w Polsce, dokonuje pewnych skrótów myślowych, które niezorientowanemu czytelnikowi tworzą obraz „współczesnego”, niechlujnego hipisa pozbawionego wsparcia, słuchającego Hendrixa i Dżemu (w latach 70.!)120, spotykającego się w hipchatach i na zlotach, m.in. w Krakowie (na majowym zlocie juwenaliowym!) i na Łysej
Górze („gdzie za pomocą mioteł udawali czarownice”)121. Autor przytacza wypowiedzi hipisów, najprawdopodobniej spotkanych na zlotach
(pisze o tym we wstępie), ale już nie wiadomo, w jakich okolicznościach
i w których latach. O ks. Szpaku pisze w czasie przeszłym, tak jakby był
on „animatorem ruchu posthipisowskiego w latach osiemdziesiątych”,
co jest oczywistą nieprawdą. Nie wiadomo też, dlaczego autor pisze o Jimim Hendrixie w kategoriach legendy i idola, a nie muzyka. Faktem
jest, że w prawie wszystkich prestiżowych rankingach muzycznych jest
uznawany za najlepszego gitarzystę wszech czasów122, ale twierdzenie,
że był idolem tylko hipisów, jest nadużyciem. Można było choć słowem
wspomnieć takie hipisowskie gwiazdy jak Grateful Dead. Jędrzejewski
z drugiej strony odbiera tytuł „amerykańskiego kontestatora” Bobowi
120
Muzycy Dżemu grali amatorsko od 1973 roku, ale oficjalnie grupa rozpoczęła muzyczną działalność w 1979 roku. W 1980 roku pierwszy raz zakwalifikowała się do I Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie. W 1985 roku wydali pierwszą
płytę pt. Cegła. Apogeum popularności, także wśród hipisów, to lata 80. i początek lat 90., do
momentu śmierci wokalisty Ryszarda Riedla w 1994 roku. W tym roku też, w wydawnictwie
„In rock music press”, opublikowano książkę na temat zespołu autorstwa Jana Skaradzińskiego pt. Dżem. Ballada o dziwnym zespole.
121
M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, dz. cyt., s. 144-160.
122
Jimi Hendrix został uznany za najlepszego gitarzystę wszech czasów m.in. w rankingach pism: „Rolling Stone”, „Total Guitar”, „Mojo” oraz polskim „Tylko Rock’u”, przemianowanym w 2003 roku na „Teraz Rock”.
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Dylanowi. Kiedy pisze o „współczesnym hipie”, nie wiadomo, czy jest
to hip lat 70., 80. czy 90., a stanowiłoby to istotną informację, jako że
Ruch ten cały czas ewoluował. Choć Jędrzejewski twierdzi, że w latach
90. przestał on istnieć. Nie precyzuje jednak, w którym roku, z jakiego powodu i jak się ten końcowy etap objawił. Pisze dalej, że pozostała
ideologia bycia hipem, jednak bardziej jako moda niż postawa, którą
można zaobserwować głównie w typie młodzieżowego ubioru. Modne
pozostało też hasło buntu, poszukiwanie swego miejsca z życiu, bycie
w drodze itp. Na tej samej zasadzie można napisać, że hipisów nie ma
już od 1972 roku, a przez ostatnie 40 lat tkwiła w ludziach tylko ideologia bycia hipisem, umiłowanie buntu, poszukiwanie i bycie w drodze.
Dzisiejsze nastolatki, mówiące o sobie „hipisi”, pewnie oburzyłyby się,
gdyby im zarzucić, że tylko wyglądają jak hipisi, a nie są nimi naprawdę.
Czy ci, którzy byli hipisami w latach 80., byli nimi naprawdę? A ci z lat
90.? Hipisem jest ten, kto przyjmuje jako swoją hipisowską tożsamość:
ideologię (głównie Wrighta spisana przez Yablonsky’ego jako hipisowska), wygląd, sposób myślenia i zachowania, który jest na tyle ponadczasowy, że o końcu Ruchu hipisowskiego powstanie pewnie jeszcze
niejeden elaborat.

Ludzie szpakowisk
Opisywanie szpakowisk i ich uczestników z naukowego punktu widzenia jest niełatwe ze względu na ogromną różnorodność kontekstów,
zjawisk i osobowości. Nauka bowiem kieruje się uporządkowanymi prawami, które mają prowadzić do systematycznie definiowanej rzeczywistości. A o porządek i systematykę na samych szpakowiskach trudno,
tak jak trudno o uporządkowanie i systematykę treści przy opisywaniu
ruchu hipisowskiego, który stanowi wzorzec zlotów ks. Szpaka. Z drugiej strony nauka jest pracą twórczą, polegającą przeważnie na wynajdywaniu czy stwierdzaniu obiektywnie istniejących, nowych połączeń
między znanymi już zjawiskami123. A twórczość ludziom szpakowisk
jest szczególnie bliska. Przynajmniej części z nich. To osoby, wydawałoby się, bardziej wrażliwe niż przeciętny Kowalski na sztuki plastyczne,
123

J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967, s. 17.
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poezję, literaturę i przede wszystkim na muzykę. Wrażliwość ta u niektórych staje się głównym powodem problemów z używkami, w najgorszych przypadkach z narkotykami i alkoholem. Wielu bowiem albo jest
na etapie eksperymentowania ze środkami uzależniającymi, albo już
jest uzależnionych. Ich liczba nie jest jednak większa niż w przeciętnej
innej grupie społecznej, mniej lub bardziej sformalizowanej.
Grupę ludzi skupionych wokół ks. Szpaka można opisywać w kontekście:
kulturowym – jako pewien nośnik wartości, wzorów komunikowania się, zachowań,
→ psychopatologicznym – jako grupę ludzi mających pewne problemy rodzinne, zaburzenia w zachowaniu lub też uzależnionych,
→ pedagogicznym – jako grupę osób, wobec której stosuje się oddziaływania wychowawcze i socjalizacyjne,
→ światopoglądowym – jako ludzi, którzy mają specyficzne poglądy
filozoficzne i polityczne.
→

Kulturowy kontekst wiąże się z faktem, że osoby te w większości poruszają się wokół symboliki hipisowskiej oraz wzorów komunikowania
się w obrębie swojej grupy, jak i z osobami z zewnątrz, nawiązujących
do ruchów kontestacyjnych przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Osoby te
generalnie starają się oryginalnie wyglądać, nosić ubrania oraz ozdoby
w hipisowskim stylu, którego trzonem są spodnie dzwony, koszule, sukienki, spódnice w kwiatowe lub orientalne desenie, wszelkiego rodzaju
chusty, apaszki, szale, kapelusze, opaski, woreczki, torebki oraz korale,
koraliki i inne barwne ozdoby z tworzywa sztucznego lub drewna. Zasadą jest tu nawiązywanie do sposobów ubierania się etnicznych grup
indyjskich, indiańskich, ale także polskich. Osoby te starają się też nie
ulegać modzie, nie kupować ubrań w komercyjnych sieciach odzieżowych, ale raczej w małych sklepikach czy second-handach. Często też
same szyją, farbują, haftują, wyszywają czy też przerabiają odzież, zresztą nie tylko kobiety, lecz także mężczyźni, niejednokrotnie przewyższający płeć żeńską w wyobraźni krawieckiej czy hafciarskiej.
Wygląd zewnętrzny jest tu niezwykle istotny, ponieważ symbolizuje
kulturową niezależność (od ogółu społeczeństwa), aktywność (niektóre
ubrania i ozdoby robione przez te osoby to prawdziwe dzieła sztuki)
i wyjątkowość, ale też przynależność do określonej grupy, swoistą eli-
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tarność na tle innych grup nieformalnych, które nie mogą pochwalić
się aż taką kreatywnością. To zewnętrzne wyróżnianie się jest czasami
paradoksalnie (ponieważ nie docenia się wkładu pracy, pomysłowości,
kreatywności, tylko się ją neguje i deprecjonuje) źle przyjmowane przez
rodziców i wychowawców, dla których „widoczne” dziecko staje się powodem do wstydu, zmartwień czy podejrzeń. Oczywiście nagła zmiana
u dziecka w sposobie ubierania się czy ozdabiania zawsze powinna budzić zainteresowanie dorosłych, ale powinno to być właśnie zainteresowanie, sprowadzające się do rozmów i poświęcania dziecku czasu tyle,
ile tego potrzebuje. Może się bowiem okazać, że natychmiastowe stosowanie represji w postaci zakazów, nakazów czy odbierania lub niszczenia rzeczy dziecka może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.
Prócz hipisowskich wzorów pojawiały się także punkowskie, „metalowe” (albo havymetalowe, rockowe) oraz rastafariańskie, jako że szpakowiska na dobre zaczęły funkcjonować w latach 80., kiedy to wśród alternatywnej polskiej młodzieży najbardziej popularne były te trzy style
„noszenia się”. Widać było irokezy, wąskie spodnie, glany (nie popularne
dziś „martensy”, na które potocznie tak się mówi, ale „glany właściwe”,
produkowane w Chełmku) wiązane różnokolorowymi sznurówkami,
koszulki z nazwami ulubionych zespołów muzycznych, skórzane kurtki,
szyte na wzór „ramonesek” i kurtek motocyklowych, ozdoby zrobione
z łańcuchów, agrafek, drutów, sznurków oraz skóry (głównie rzemienie).
Młodzi nosili też dredy i luźne stroje w tonacji żółto-zielono-czerwonej,
symbolizującej kolory rasta124. Osoby prezentujące te style były zwykle
w mniejszości, tak jak ci, którzy wyglądem nie wyróżniali się specjalnie
z tłumu zwykłych, przeciętnych obywateli. Często też style te mieszały
się, wprowadzając zamęt wśród postronnych obserwatorów oraz tych,
którzy chcieli opisywać szpakowiska.
Mimo niezwykłej jak na jedną grupę ludzi różnorodności i wielości stylów wyglądu zewnętrznego, komunikacja, język oraz wyznawane
wartości są już bardziej jednorodne, ponieważ, jak wyżej wspomniałam,
osoby te wywodzą się z kultury hipisowskiej. Charakterystyczne jest tu
posługiwanie się pseudonimami tworzonymi od imion, nazwisk, zainteresowań, wyglądu, sposobu mówienia czy zachowania. Czasami jednak
124
Religijno-kulturowy Ruch Rastafari, powstały w chrześcijańskich kręgach w latach
30. XX wieku na Jamajce. Symboliczne kolory: zielony, żółty i czerwony nawiązują do barw
flagi Etiopii.
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pseudonim nie ma żadnego odniesienia. Osoby te, znając się wiele lat,
mogą znać tylko swoje „ksywy”, nie interesując się tym, jak kto się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka i kim są jego rodzice. To rzecz niepojęta
dla wielu osób niezwiązanych bezpośrednio z tą grupą. Rodzic zwykle
pyta dziecko, które przedstawia znajomego: jak się nazywa, ile ma lat,
gdzie mieszka, kim jest matka czy ojciec. Brak tych informacji koreluje
z brakiem zaufania do takiej osoby, co niejednokrotnie w perspektywie
czasu staje się na szpakowiskach uzasadnione.
Inną cechą charakterystyczną jest swobodny sposób zachowania, nawiązujący po części do prowokacyjnych zachowań hipisów lat 60. Te
prowokacje mają prawie zawsze jakiś cel, który sprowadza się do komunikatu: zauważcie nas, jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy, choć wyglądamy inaczej. Podobne sprzeczności w wyrażaniu swoich poglądów
czy stanów emocjonalnych spowodowane są często brakiem ustrukturalizowanego systemu wartości i poszukiwaniami swojej drogi. Chcę
zaznaczyć, że nie traktuję tych zjawisk pejoratywnie, gdyż wychodzę
z założenia, że każdemu człowiekowi wolno poszukiwać swojej ścieżki
życia tak długo, jak tego potrzebuje. Jedni znajdują ją w ścieżkach swoich rodziców, inni poszukują w odległych krainach i kulturach przez
całe dziesięciolecia i nigdy nie znajdują.
Jeśli chodzi o wyznawane w różnych proporcjach wartości, są to
przede wszystkim miłość, wolność i pokój, postrzegane wedle „hipisowskich źródeł” nawiązujących do filozofii Wchodu i chrześcijaństwa125.
Różnorodność proporcji polega głównie na tym, jak poszczególni
uczestnicy szpakowisk rozumieją te wartości, w jaki sposób kierują się
nimi w codziennym życiu i podczas spotkań. Można tu bowiem mówić o dwóch skrajnie odmiennych postawach. Pierwsza polega na ciągłym dyskutowaniu i rozpatrywaniu, czym jest dla mnie pokój, miłość,
wolność, w jaki sposób sam pokazuję, że są one dla mnie ważne, jak
rozumiem w praktyce te wartości. Druga postawa natomiast przejawia
się w ich deprecjonowaniu i pomijaniu albo uproszczonym rozumieniu,
sprowadzającym się często do braku odpowiedzialności, skłonności do
Por. praca magisterska W. Karpowicza pt. Wartościowanie prawdy, wolności i miłości
w dobie społecznego ruchu kontrkultury lat 60-tych XX wieku, pod kier. S. Pietraszki, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Kulturoznawstwa 1998. Autor prowadził badania na spotkaniach
szpakowskich, analizował listy pisane do ks. Szpaka, wiersze, teksty piosenek, treści ulicznych happeningów oraz filmy z jego udziałem.
125
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używek, molestowania seksualnego, a nawet zachowań agresywnych.
Ks. Szpak natomiast zawsze podkreślał, że miłość, wolność i pokój, czyli
najważniejsze hipisowskie wartości, starał się opisywać w kategoriach
chrześcijaństwa.
Psychopatologiczny kontekst szpakowisk polega na zdecydowanie
większym niż w innych grupach społecznych nasileniu i zróżnicowaniu
problemów związanych z rodziną, zaburzeniami behawioralnymi oraz
uzależnieniami. Problemy rodzinne, do których będę wracać w kolejnych rozdziałach, sprowadzają się do zaburzeń strukturalnych (osoby
uczestniczące w szpakowiskach pochodzą z rodzin rozbitych przez rozwód, chorobę lub śmierć któregoś z rodziców), patologicznych zachowań ojca, jego uzależnienia od alkoholu oraz ateistycznych poglądów126.
Na szpakowiskach pojawiały i pojawiają się także osoby z rozmaitymi
zaburzeniami w zachowaniu, wynikającymi z niedojrzałości emocjonalnej, chorób psychicznych, często o charakterze schizofrenicznym oraz
o psychopatycznym rysie osobowościowym. Te osoby w konfrontacji
z nadwrażliwymi emocjonalnie tworzą niejednokrotnie „mieszankę wybuchową”, która prowadzi do bardzo negatywnych konsekwencji, szczególnie w życiu tych drugich. Pojawiają się także osoby eksperymentujące z alkoholem i narkotykami oraz uzależnione: od tytoniu, marihuany,
alkoholu, leków przeciwbólowych i innych środków psychoaktywnych.
Kwestie uzależnienia poruszam w następnym rozdziale.
Pedagogiczny kontekst można natomiast opisywać w dwóch wymiarach. Pierwszy dotyczy faktu, iż wobec uczestników szpakowisk sam
ks. Szpak prowadzi działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.
Takie działania podejmują też osoby przez niego zaproszone i wspierające go oraz umożliwiające pedagogiczny wzrost grupy. Drugi wymiar sprowadza się do tego, że sami uczestnicy edukują się nawzajem
w zakresie historii ruchów kontestacyjnych, systemów filozoficznych,
problematyki psychologii człowieka itp. Zanikające w ciągu ostatnich
20 lat dyskusje są jednak obecne na spotkaniach, szczególnie tych, które
organizowane są przy okazji częstochowskich sympozjów127 czy zlotów
w Łodzi.
Problematykę tę poruszam w trzecim rozdziale książki.
Sympozjum Duszpasterzy Katolickich Ośrodków i Wspólnot Pomagających Ludziom Uzależnionym organizowane jest od 1992 roku, głównie przez pracowników ośrodka
„Betania”.
126
127
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Ostatni, światopoglądowy kontekst sprowadzić można do opisu
preferowanych idei i poglądów w tej grupie, która, jak wyżej zaznaczyłam, wywodzi się z kontestacyjnych ruchów XX wieku, także o charakterze pacyfistycznym i ekologicznym. Stąd też w przeważającej części
na szpakowiskach można spotkać ludzi wyznających ideały lewicowe,
socjalistyczne, nawet komunistyczne, choć te ostatnie nie są tak nazywane ze względu na pozornie wrogie nastawienie do uprzedniego systemu państwowego w Polsce. Prawicowość sprowadza się głównie do
chrześcijańskich, a właściwie katolickich inklinacji. Są też osoby, które
twierdzą, że nie mają sprecyzowanych poglądów albo są one nieusystematyzowane. Wynika to także ze zróżnicowania wiekowego, a co za
tym idzie – doświadczeń życiowych. Na szpakowiskach spotykają się już
bowiem co najmniej dwa albo i trzy pokolenia „młodzieży”.
Z obserwacji ks. Szpaka wynika, że na szpakowiska zjeżdżali się
głównie młodzi, którzy nie znaleźli zaspokojenia potrzeb osobowych
w domu rodzinnym: bezpieczeństwa, miłości, zrozumienia, akceptacji,
tolerancji, zaufania. Ruch hipisowski128 grupuje ludzi o podobnej psychice, duchowości, a właściwie zagubienia duchowego. Można go określić
jako swoisty protest najwrażliwszej psychicznie młodzieży, jej sprzeciw
wobec istniejącego systemu wychowawczego i społecznego, przejawów
przemocy, przymusu, obłudy, fałszu, dwulicowości, zakłamania, także
religijnego. Młodzież ta chce być akceptowana taka, jaka jest. Pragnie
miłości, zrozumienia, chce się wypowiadać na ważne tematy, dążyć
do doskonalenia swoich pasji. Uważa, że przemoc i nacisk jako metody funkcjonowania instytucji państwa są przeciwne naturze człowieka
i uwłaczają jego godności. Niezupełnie świadomie młodzież ta pokazała, że można żyć bez poddawania się aparatowi ucisku. Swoją postawą
wewnętrzną prezentuje głębokie i szlachetne idee miłości i braterstwa.
Ludzie ci są łagodni i niekonfliktowi. Ktoś z nich powiedział kiedyś „jesteśmy jak duże dzieci”. Nie chcą nikomu przeszkadzać, walczyć, nie
chcą mieszać się do polityki, chcą uciec. Nie mając gdzie – uciekają do
Ruchu. Dla wielu z nich jest on ostatnią deską ratunku przed zwątpieniem w dalsze życie129. Dla starszych jest także czymś w rodzaju grupy
128
Ks. Szpak nie stosuje rozróżnień w nazewnictwie grup, o uczestnikach szpakowisk
mówi: „hipisi”.
129
Notatki ks. A. Szpaka, rok nieznany, zbiory własne.
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znajomych, paczki, towarzystwa, które łączą wspólne poglądy, podobna
wrażliwość, podobne przeżycia czy problemy, także rodzinne.
Ks. Szpak zapytany, czy młodzież, z którą pracuje, ma coś wspólnego
z młodzieżą, jaką zajmował się Jan Bosco, odpowiada, że absolutnie tak.
Są tak samo jak w XIX wieku zagubieni, wykluczeni, odrzuceni ze swego
środowiska, uciekinierzy z domów, od rodziców-ateistów, nieobecnych
lub uzależnionych. Twierdzi, że to młodzież duchowo nieuformowana, zagrożona, zagubiona i niezintegrowana. Dlatego potrzebna jest jej
ewangelizacja w duchu „Chrystusowej metody wyzwolenia, nawrócenia i rozwoju osobowego człowieka, w formie Misterium Miłości, Słowa i Łaski”130, ale także w formie oddolnych inicjatyw, które polegają
na spontanicznym gromadzeniu się, najczęściej w prywatnych mieszkaniach, rozmowach, dyskusjach, wspólnym sporządzaniu posiłków,
graniu na instrumentach muzycznych, śpiewaniu. Ks. Szpak z różnym
skutkiem od lat usilnie dąży do tego, by młodzież sama potrafiła się organizować i ewangelizować nawzajem.
W publikacjach prasowych na temat szpakowisk często pojawiają
się słowa: odrzuceni, wykluczeni. Co to znaczy? Że są oni wykluczeni
i odrzuceni przez innych, a jeśli tak, to przez kogo? A może sami się
wykluczają? Odpowiedzi na te pytania nie są proste i można jedynie postawić tu pewne hipotezy. Przedtem jednak dobrze jest wyjaśnić pojęcia.
Wykluczenie społeczne, stale używane przez badaczy oraz teoretyków
nauk społecznych i humanistycznych, jest pojęciem wieloznacznym,
nieostrym, wskazującym na różne zjawiska dotyczące ludzi w jakiejś
sferze, jakimś stopniu i jakimś kontekście odmiennych od statystycznej większości. By zastanawiać się, czym jest wykluczenie, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest norma i jak stanowione są prawa,
by jednostki niemieszczące się w jej ramach wykluczać. Norma najczęściej postrzegana jest jako synonim swoistej prawidłowości tego, co jest
zgodne z oczekiwaniami społeczno-kulturowymi większości. Jest to definiowanie o charakterze statystyczno-psychometrycznym, w którym
kryterium normalności wyznaczają stanowiący demograficzną przewagę. Można też definiować normę w kontekście kulturowym. Kryterium
normalności wyznaczają wówczas „dominujący inni”, autorytety, a także wzory, wartości i standardy kultury wypracowane przez dłuższy czas.
130

Tamże.
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Norma też może mieć charakter psychiatryczny, pedagogiczny oraz psychologiczny. Kryterium normalności stanowi wówczas poczucie dobrego funkcjonowania, poziom satysfakcji, dojrzała osobowość, wykształcenie, dążenie do samorozwoju. Tu normalny jest ten, kto sam dobrze
czuje się ze sobą, ale też dobrze czują się z nim inni. Ostatnim kryterium
definiowania norm jest kryterium etyczno-religijne, wedle którego normy wytyczali przez tysiąclecia decydenci, twórcy praw religijno-etycznych131. Niestosowanie się więc do wyznaczników normalności powoduje odrzucenie przez tych, którzy się dostosowują. Ale z drugiej strony
to niedostosowanie może być jak najbardziej świadome i celowe, wynikające z braku chęci i celu dostosowywania się. Pojawia się tu kolejny
termin o szerokiej treści, czyli niedostosowanie społeczne, które ściśle
wiąże się z wykluczeniem, jako że niedostosowani albo są wykluczani
albo/i sami się wykluczają. Można być niedostosowanym świadomie,
odrzucając powszechnie stosowane normy i zasady współżycia społecznego, mając alternatywę (tu zaznaczam, że wiele osób wzoruje się na
ruchach kontestacyjnych, które w założeniu prowadziły do odrzucenia
tego, co jest, i wprowadzania „nowego”), można też być niedostosowanym, łamiąc te normy i zasady w sposób negatywny i kryminogenny.
Na temat wykluczenia społecznego narosło też przez lata sporo mitów i nieścisłości wynikających najprawdopodobniej z nieusystematyzowania zagadnienia w poszczególnych dziedzinach wiedzy oraz prób
jego wartościowania132. Można więc charakteryzować wykluczenie jako
sposób komunikowania marginalizowanym jednostkom o ich „nienormalności”133, jako zjawisko lub sytuację społeczną dotykającą wybrane
mniejszości etniczne, narodowe, kulturowe, seksualne, kryminogenne
czy też jako pojęcie ułatwiające tworzenie i stosowanie przepisów prawKlasyfikacja definiowania norm na podstawie systematyki E. Wysockiej, w: Diagnoza
w resocjalizacji, Warszawa 2008, s. 21.
132
Terminy „wykluczenie społeczne” i „niedostosowanie społeczne” używane są najczęściej
w literaturze z zakresu pedagogiki specjalnej, społecznej, pracy socjalnej, resocjalizacji, penitencjarystyki i ekonomii. Pojęcie wykluczenia zanalizowała interdyscyplinarnie M. Michel, w:
Gra w wykluczenie społeczne w świecie płynnej rzeczywistości, w: Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, cz. II, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Kraków 2012.
133
Wskaźniki marginalizacji prowadzącej do wykluczenia mają wiele uwarunkowań
indywidualnych, społecznych, ekonomicznych, geograficznych itp. Por. M. Chodkowska,
Pedagogika wobec wyzwań przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu, w: Pedagogika
wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów, red. M. Chodkowska, A. Mach,
Rzeszów 2011.
131

Młodzież Różnych Dróg i Kultur – próba charakterystyki

79

nych. Można też mówić o różnych wymiarach wykluczenia społecznego.
Julien Damon wymienia cztery: konsumpcyjne (dochód netto na jednostkę konsumpcji niższy od połowy średniej, brak możliwości zakupu
określonych towarów, brak zdolności kredytowych), produkcyjne (bezrobocie, upośledzenie zawodowe, braki w wykształceniu, przedwczesna
emerytura), zaangażowania społecznego (brak przynależności do grup
formalnych, np. stowarzyszeń, organizacji społecznych, politycznych,
brak zaangażowania w życie publiczne, nieinteresowanie się polityką)
i interakcji społecznych (brak bliskich osób mogących udzielić wsparcia
psychicznego i duchowego, brak możliwości nawiązywania kontaktów
społecznych)134. Można dodać jeszcze wymiar kryminologiczny (popełnianie przestępstw, uczestnictwo w grupie przestępczej, niestosowanie
się do prawa karnego), kulturowy (brak zaangażowania w życie kulturalne, niemożność korzystania z dóbr kultury), edukacyjny (brak wykształcenia, dostępu do informacji, brak wiedzy na podstawowe tematy
dotyczące otaczającej rzeczywistości) oraz religijny (brak zaangażowania w religię, nieuczestniczenie w obrzędach). Uczestników szpakowisk
wykluczenie dotyka we wszystkich wymienionych wymiarach, niektórych w kilku naraz. Można tu mówić o swoistej mozaice wykluczonych,
przez którą m.in. przewijają się jednostki:
– o najniższym statusie ekonomicznym, z ubogich, bezrobotnych
rodzin, niezaangażowane społecznie i kulturowo lub/i samowykluczające się,
– o niskim statusie ekonomicznym, z ubogich rodzin, ale zaangażowane w życie społeczne i kulturowe,
– o dobrym statusie ekonomicznym, z tak zwanych dobrych domów, zaangażowane w życie społeczne i kulturowe,
– o dobrym statusie ekonomicznym, z rozbitych rodzin, samowykluczające się społecznie i kulturowo.
Samowykluczenie jest bardzo charakterystyczne dla części osób
uczestniczących w szpakowiskach. Wykluczeni przez innych często
przejawiają cechy wyuczonej bezradności, mają brak poczucia problemu, w jakim tkwią, nie są świadomi swojej sytuacji życiowej, nie są
zmotywowani do jej zmiany, nie wyciągają wniosków, są niezdolni do
134

J. Damon, Wykluczenie, Warszawa 2012, s. 35.
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uczenia się na swoich błędach. Natomiast ci, którzy sami wykluczają się
z wyżej wymienionych wymiarów życia społecznego, zwykle są świadomi swojej sytuacji i potrafią bardzo dobrze sobie w niej radzić. Potrafią
też wyciągać wnioski i uczyć się na błędach, ale nie są skłonni dostosowywać się do struktur, w jakich funkcjonuje społeczna większość. Jest
to ich wybór, za który ponoszą pełne konsekwencje. Część z nich jest
dumna ze swoich wyborów i twierdzi, że nie byliby w stanie żyć tak jak
ich rodzice czy rówieśnicy. Wybierają wykluczenie z postępującej „cywilizacji zła”, technicyzacji, wszechobecności „żądzy pieniądza” i patologii życia społecznego. Podejmują naukę i angażują się w życie lokalnych społeczności, realizując swoje ideały wolności i miłości bliźniego.
Zdarza się, że decydują się na egzystencję w ubóstwie albo życie w pełni
ekologiczne, na wzór pierwszych społeczności alternatywnych, poza
wielkimi zakładami pracy, mass mediami, na obrzeżach miast i wielkich
grup społecznych. Dlatego też pozwalam sobie na pisanie o nich jako
o wykluczonych, nie wartościując w żaden sposób ich wyboru.

Pielgrzymi
Uczestnicy Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg i Kultur to również grupa niejednorodna i trudna do zdefiniowania135, głównie z tego
względu, że pojawia się w niej zdecydowanie najwięcej osób uczestniczących w szpakowiskach. Próby określenia jej jednym zdaniem czy nawet definicją opisową byłyby zawężeniem obszaru różnorodności osób,
poglądów, ideologii czy sposobów bycia. Można powiedzieć, czym pielgrzymka prowadzona przez ks. Andrzeja Szpaka nie jest, analogicznie
do sposobu opisywania hipisów przez Kazimierza Jankowskiego136. Na
pewno nie jest to grupa hipisów, kontestatorów, nie są to subkulturowcy i nie są to narkomani. Nie są to też tylko i wyłącznie katolicy (choć
w ostatnich latach zdecydowanie przeważają), mimo że pielgrzymka
prowadzona jest przez katolickiego księdza, do katolickiego sanktuarium i codziennie w jej trakcie odbywają się katolickie msze. Nie jest
to zbiorowisko młodzieży nadwrażliwej czy w ogóle młodzieży. Przez
135
136

Pielgrzymka i jej specyfika opisane są w rozdziale piątym.
K. Jankowski, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, dz. cyt., s. 51.
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34 lata obraz pielgrzymki szpakowskiej zmieniał się tak, jak zmienia się
rzeczywistość społeczna. Osób będących na pierwszych pielgrzymkach
dziś praktycznie już nie ma. Tych kilku „starych”, przyjeżdżających od
30 lat można policzyć na placach jednej ręki. Wykruszają się też aktywni
pielgrzymowicze z lat 90. Praktycznie nie ma już narkomanów, zdeklarowanych hipisów i kontestatorów, punkowców, nie ma uciekinierów
przed wojskiem, ponieważ nie ma już obowiązkowej służby wojskowej. Ostatnimi laty pojawiają się w zdecydowanej większości rodziny
z dziećmi, osoby związane z Oazą czy Neokatechumenatem. Hipizm
sprowadzany jest do legendy albo jego zewnętrznych atrybutów, a jeśli
już są jacyś hipisi, to mają oni chrześcijańskie korzenie.
Wielu moich rozmówców podkreślało, że lepiej podać przykłady
mniejszości niż definiować pielgrzymkową większość. Dlatego poniżej
wymienię kilkanaście grup różnej liczebności, w kolejności alfabetycznej, co ma zapobiec ich klasyfikowaniu według kryterium ilościowego,
ważności czy znaczenia. Pojawiały się one w całej historii pielgrzymki.
Granice między nimi są płynne i niejednokrotnie były i są osoby należące do dwu, trzech czy kilku grup jednocześnie. Można więc powiedzieć,
że w kategorii „młodzieży” różnych dróg i kultur znajdują się:
„Alkoholicy” – osoby uzależnione od alkoholu albo nieuzależnione,
ale pijące w dużych ilościach, zwykle na postojach, noclegach, w ostentacyjny sposób. Idące najczęściej bez intencji, „dla towarzystwa”. Jeszcze
dekadę temu grupa widoczna, dziś w zaniku. W ostatnich latach praktycznie nie spotyka się też grupek pijaków, które często wcześniej przychodziły na postoje i „okupowały” sklepy spożywcze oraz bary.
Ciekawscy – już na początku lat 80. zaczęło się pojawiać sporo osób
z pielgrzymek diecezjalnych, których zainteresował inny sposób bycia
pielgrzymki szpakowskiej. Były to osoby pojawiające się przypadkowo,
incydentalnie, jednorazowo, niektóre zostawały. Zafascynowane były różnorodnością, brakiem dyscypliny, swoistym luzem, „dzikością”
i podmiotowym traktowaniem każdego człowieka, a także sposobem
prowadzenia mszy, bliskością podczas przekazywania sobie znaku pokoju. Ciekawskich, jak twierdzą „stali bywalcy”, zawsze było sporo i pojawiają się do dziś. Niektórzy mówią, że dziś większość jest ciekawskich
i przypadkowych.
Eksperymentatorzy – osoby próbujące narkotyków i innych niż ogólnospołecznie preferowane sposobów zachowań. Zwykle młodzi liceali-
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ści, którzy wychodząc z tak zwanego dobrego domu, normalnej, pełnej
rodziny, chcieli doświadczyć innego życia, przygód, swoistej „adrenaliny”. Eksperymentator od ciekawskiego różni się tym, że nie tylko jest
uczestnikiem pielgrzymki, ale także próbuje nawiązywać bliskie, często
intymne kontakty z osobami, które wydają się dla niego atrakcyjne, inne, niedostosowane, niespotykane w ich środowiskach. Eksperymentator jest chętny do wypróbowania sił swojego organizmu i świadomości,
dlatego skłonny jest do brania rozmaitych środków psychoaktywnych.
Hipisi – utożsamiający się z ruchem hipisowskim, jego ideami i wyżej opisanymi wartościami. Znają je w różnym stopniu, dlatego niektórzy zaznaczają swoją „przynależność” tylko strojem i swobodnym zachowaniem, inni zaś są znawcami ruchów kontestacyjnych XX wieku na
poziomie akademickim. „W jednym palcu” mają daty, wydarzenia, specyfikę poszczególnych grup, komun, nazwiska itp. Kiedyś w przeważającej części, dziś jednostki, często przyjeżdżające na pielgrzymkę z sentymentu, dla wspomnień, by spotkać kilku znajomych niewidzianych
cały rok. Niektórzy wyznający wspomnianą wyżej ideę Jezus People.
Innowiercy – osoby innych wyznań i kultur, również w mniejszym
stopniu nawiązujących do katolicyzmu. W tej grupie byli krisznowcy,
rastafarianie, buddyści, mahometanie, zielonoświątkowcy, grekokatolicy, skrajni ekolodzy i inni. Piszę „byli”, ponieważ obecnie praktycznie
nie spotyka się „innowierców”, a jeśli takowi się pojawiają, to nie wyrażają na forum swojego zdania i nie obnoszą się ze swoimi poglądami.
Do „innowierców” można zaliczyć także grupę osób skupionych wokół
protestanckiego pastora, który przez lata aktywnie uczestniczył w ewangelizacji, prowadząc msze święte i głosząc kazania.
Kontestatorzy – osoby najbardziej kwestionujące nie tylko pielgrzymkowy porządek, zwyczaje i niepisane normy, lecz także społeczną sferę aksjonormatywną. Byli i są w pielgrzymkowej mniejszości, ale
nadają jej ogólny koloryt. Są najbardziej widoczni dla postronnych obserwatorów, podejmują publiczne dyskusje i próbują, czasami poprzez
prowokacje, skłonić innych do wyjścia poza myślowe standardy.
Muzycy – osoby angażujące się w muzyczną oprawę pielgrzymki,
uzdolnieni gitarzyści, bębniarze, harmonijkarze, wokaliści. Żyjący muzyką, jej znawcy, w życiu pozapielgrzymkowym nagrywający profesjonalne płyty, grający koncerty. Także uzdolnieni amatorzy. Pojawiający
się na pielgrzymce od początku.
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Narkomani – osoby uzależnione od narkotyków (najczęściej opiatów), które pojawiły się na pierwszych pielgrzymkach. Bywało ich
kilku, kilkunastu, w porywach do kilkudziesięciu osób w latach 80.
i w pierwszej połowie lat 90., później nieobecni. Potrafili wyciąć połać
pola makowego w czasie, gdy nie było jeszcze obostrzeń w uprawach
maku lekarskiego137. Byli zauważani przez mieszkańców miejscowości,
przez które pielgrzymka przechodziła, dlatego zyskała ona niesprawiedliwe miano narkomańskiej. Wielu jest przekonanych, że do dziś jest to
pielgrzymka narkomanów, co nie jest prawdą. Sam ks. Szpak i uczestnicy pielgrzymek potwierdzają, że od wielu lat już ich nie ma.
„Oazowcy”138 – osoby aktywnie uczestniczące w życiu religijnym,
ukierunkowane na nawracanie innych, głoszenie swojej prawdy o Bogu,
rozmodlone, rozśpiewane, raczej bezproblemowe, czasami starające się
przekonywać nieprzekonanych o wyższości chrześcijaństwa nad innymi
religiami. Pojawiające się od początków pielgrzymki, w ostatnich latach
w zdecydowanie większej liczbie. Przez pozostałych pielgrzymów traktowane często jako „nawiedzone”.
Palacze – uzależnieni od nikotyny i marihuany, demonstrujący swoje przywiązanie do palenia, gromadzący się w grupkach, często utożsamiający się z kulturą rastafarian. Nikotyniarzy jest zdecydowanie więcej
niż palaczy „trawy”, są bardziej widoczni i tolerowani przez współpielgrzymów. Należy tu podkreślić, że ilościowo palaczy jest mniej więcej
tylu, ilu na przeciętnej diecezjalnej pielgrzymce, z tym że na szpakowskiej nikt się nie ukrywa i nie udaje, że nie pali.
Poszukiwacze – osoby poszukujące znajomości, towarzystwa, samotni w swoich środowiskach, odrzuceni przez rodzinę, rówieśników
z różnych powodów: wyglądu, odmienności poglądów, sytuacji rodzinnej, poszukujący zrozumienia, ale też swojej tożsamości. Konstytuują się
często z ciekawskich, choć różnica tkwi w pochodzeniu jednych i drugich. Poszukiwacze raczej mają trudności rodzinne, są zagubieni i osamotnieni. Nie kierują się tylko ciekawością, ale także chęcią znalezienia
swojego miejsca i ludzi podobnych do siebie. Takich było i jest sporo. Są
Ograniczenia w uprawach maku lekarskiego wprowadzono na podstawie pierwszej
powojennej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 1985 roku.
138
Termin „oaza” jest tu sporym uproszczeniem i w tym kontekście nie ma nic wspólnego z Ruchem Światło-Życie; opisuje raczej potocznie osoby związane z innymi grupami,
takimi jak: Neokatechumentat czy Odnowa w Duchu Świętym.
137
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jednocześnie kontestatorami, eksperymentatorami lub uciekinierami.
Nawiązują znajomości szybciej niż robiliby to w innej grupie, gdyż są
przekonani o wspólnotowym i akceptującym każdą odmienność charakterze pielgrzymki.
Psychicznie chorzy – osoby ze zdiagnozowanymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi, nierzadko demonstrujący swoją chorobę czy
zaburzenie, w pełni akceptowani przez pozostałych pielgrzymkowiczów.
Są to jednostki, niektóre przyjeżdżające od wielu lat.
Psychopaci – głównie mężczyźni pozostający na granicy prawa karnego i moralnego, nierzadko po wyrokach i odbytych karach pozbawienia wolności, którzy uczestnicząc w pielgrzymce, mieli na celu deprawowanie młodych dziewcząt, zwabianie ich do swoich mieszkań bądź też
okradanie. Do tej grupy można także zaliczyć złodziei, którzy przyjeżdżali na pielgrzymkę, znając jej specyfikę, tylko po to, by przywłaszczać
sobie cudzą własność. Zgłaszali się na ochotnika do transportu bagaży
i okradali pielgrzymowiczów. Wyrachowani, sprawiający pozory inteligentnych, oczytanych, myślących, ale z wyimaginowaną przeszłością,
o której potrafili długo opowiadać swoim ofiarom. Także wykorzystujący seksualnie zaślepione młode dziewczęta, przekonane o swoich zdolnościach „resocjalizacyjnych” i „terapeutycznych”.
Subkulturowcy – osoby utożsamiające się z subkulturami, najczęściej: punkami, rastafarianami, metalowcami, rockersami. Dbające
o wygląd nawiązujący do danej subkultury, zachowujący się zgodnie ze
swoimi ideałami i poglądami. Od początków pielgrzymki pojawiający
się w różnym nasileniu, ostatnimi laty w zaniku.
Terapeuci i magicy – najczęściej dorosłe osoby, które uczestnicząc
w pielgrzymce, miały na celu terapeutyzować i nawracać innych na swoje ideologie. Pojawiające się w latach 80. i 90. jednostkowo, obecnie raczej w zaniku.
Uciekinierzy – zazwyczaj nastoletnia młodzież „na gigancie”, która
uciekała z domów na kilka tygodni, w rzadszych przypadkach na rok
lub dwa lata. Na pielgrzymce poznawała innych, podobnych sobie lub
też posiadaczy miejsc, w których po pielgrzymce mogłaby pomieszkiwać. Uciekinierów było zdecydowanie najwięcej w pierwszych 20 latach
pielgrzymowania. Nikt ich nie wypytywał o przeszłość, dlatego dobrze
czuli się pośród „swoich”, dostawali nocleg i wyżywienie oraz pełną akceptację swoich zachowań.
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Ukrywający się – szczególnie w latach 80. osoby uciekające przed
obowiązkową służbą wojskową, ale też rodziną. Nastolatki, które uciekły
z domu z różnych powodów, próbujące znaleźć na pielgrzymce oparcie
i potwierdzenie swoich decyzji. Ukrywający się od uciekinierów różnili się tym, że mieli bardziej racjonalne powody dla swoich ucieczek.
Uciekinierzy zaś to najczęściej nastolatki buntujące się sezonowo „dla
zasady”.
Wojujący – osoby krytyczne, niepotrafiące się podporządkować minimalnym normom, takim jak: nie przerywamy sobie nawzajem, nie
przeklinamy podczas mszy itp., od kontestatorów różniący się tym, że
potrafią być agresywni i nieustępliwi.
Zwyczajni – osoby niewyróżniające się niczym specjalnym z otoczenia, z którego przyjechali, ugodowi, sympatyczni, pomocni, tzw. normalni pielgrzymowicze, którzy równie dobrze mogliby iść w innej pielgrzymce. Często przywożący swoją rodzinę, żonę, dzieci. Kiedyś były to
jednostkowe przypadki, obecnie najwięcej jest zwyczajnych osób, które
niejako „wypierają” zbuntowanych, kontestatorów i innych „dziwaków”.
Przyjeżdżają całymi rodzinami, podporządkowują się, wręcz sami narzucają sobie dyscyplinę, rozmodleni, aktywni, z inicjatywą, motywacją, uśmiechnięci, bezproblemowi, najbardziej chwaleni przez ludność
w miejscowościach, przez które przechodzi pielgrzymka.
Powyższa klasyfikacja jest pierwszą i na razie jedyną propozycją
opisu grupy uczestników nietypowej pielgrzymki prowadzonej przez
katolickiego księdza. Jest to jedyna pielgrzymka niediecezjalna, która
każdego roku wychodzi z innej miejscowości, i jedyna tolerująca wielość wyznaniowo-poglądową. Jak wspominałam, Młodzież Różnych
Dróg i Kultur to grupa różnorodna wiekowo (dlatego słowo „młodzież”
oznacza tu osoby z młodzieńczym samopoczuciem), wyznaniowo, poglądowo i pochodzeniowo. Przez ponad 20 lat byli to głównie ludzie
bardziej lub mniej związani z hipisowską ideologią. W filmie pt. W uścisku dłoni rodzi się niebo ks. Szpak opisuje ich tak: „zloty, spotkania, trochę kontrkultury, trochę kontestacji, trochę ucieczki od rzeczywistości,
trochę buntu, trochę nieporadności w tym cywilizowanym świecie, niewytrzymywanie konkurencji w środowisku młodzieżowym, a naprawdę konflikt z rodzicami. Oni, zwłaszcza ojciec, który uspołecznia – są
przecież przedstawicielami społeczeństwa. (…) Zbyt delikatne dusze,
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zbyt doświadczone rygorem tego społeczeństwa”139. Ludzie poszukujący: rodziny, swojego miejsca, także dla realizowania potrzeby afiliacji,
miejsca samorealizacji: pozytywnej (twórcy, muzycy, poeci), jak i negatywnej (narkomani, alkoholicy, drobni przestępcy). Ludzie myślący nieprzeciętnie, nieschematycznie o wierze, religii, ale też niejednokrotnie
podważający główne prawdy wiary chrześcijańskiej. Ks. Szpak jest jednym z niewielu, którzy nie zrażając się „innowiercami”, „terapeutami”,
zbuntowanymi kontestatorami, przyjmował ich na msze święte, rozmawiał i próbował dyskutować. Początkowo nie odrzucał nikogo, nawet
takich, którzy przekonani o swoich racjach czy zdolnościach magicznych zaburzali porządek nabożeństwa. Społeczność Młodzieży Różnych Dróg niejednokrotnie była traktowana jako grupa wykluczonych,
niedostosowanych, odrzuconych lub tzw. margines społeczny. Jak pisała
za Łukaszewskim Elżbieta Tarkowska: „Każde społeczeństwo ma taki
margines, na jaki zasługuje”140.
Obecnie kształt grupy Młodzieży Różnych Dróg jest inny niż jeszcze
dekadę temu. Podważających dogmaty jest o wiele mniej, poszukujących także. Różnorodność dróg sprowadza się do poszukiwania wspomnień i dalszego, bardziej świadomego formowania swojego „ja”. Różnorodność kultur stała się już tylko symbolem przeszłych meandrów,
po których błądzili rozmaici „subkulturowcy” i „kontrkulturowcy”.
Słowa te, pejoratywnie odbierane przez większość środowisk, starano
się zastąpić „różnorodnością”, której obecnie praktycznie już nie ma.
Teraz uczestnicy zlotów i pielgrzymek w zdecydowanej większości są
wyznania katolickiego, mają swoje rodziny, dzieci, stabilizację ekonomiczną i zawodową. Większość nie zalicza się do młodzieży, nie ma narkomanów czy zbuntowanych innowierców. Pozostali kontestatorzy na
tyle wpisali się w środowisko społeczne, że dziś nie sposób nazywać ich
zaburzoną psychicznie, amoralną patologią, nawet kiedy odbiegają wyglądem od przeciętnego „wykształconego mieszkańca wielkich miast”.
Grupa ta jednak w jakimś stopniu czerpie ze źródła hipizmu – niektórzy
jeszcze nazywają siebie hipisami, przypominają o tym symbole: pacyfki
na flagach i ubraniach, styl bycia, upodobania muzyczne oraz specyficzna wrażliwość na drugiego człowieka.
W uścisku dłoni rodzi się niebo, 1982, film dokumentalny, reż. M. Siemieński.
E. Tarkowska, „Inność” i „obcość” w perspektywie antropologicznej, w: Spontaniczna
kultura młodzieżowa, red. J. Wertenstein-Żuławski, M. Pęczak, Wrocław 1991, s. 41.
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Wolny Agent Kościoła

„Gdy nie działa regularna armia, to działają partyzanci.
Jeśli istnieją jakieś przyczyny, z powodu których instytucja nie działa wyraźnie,
to działają agenci.
Ja jestem właśnie takim agentem Kościoła i kocham to”.
(A. Szpak)

Rzeka dzieciństwa
„Tylko w tobie mogę rzeko dawnych dni
Tylko w twojej wodzie mogę ból zmyć z moich rąk (…)
Zostawiłem ciebie rzeko dawnych dni
Opuściłem ciebie, miasto zwiodło gwarem mnie
Rzeko dzieciństwa”1.

Andrzej Szpak urodził się 28 stycznia 1944 roku w Przesławicach koło Miechowa, w małym wynajętym przez rodziców domku. Jest najstarszym spośród trzech synów Antoniego (1917-1981) i Stanisławy z Marczewskich (1913-1983). W miechowskim kościele został ochrzczony,
tam też przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej i przyjął sakrament
bierzmowania, którego udzielił mu ks. infułat Zygmunt Pilch. Od najmłodszych lat był rezolutnym, pracowitym i bardzo energicznym chłopcem. Wspomina niekończące się obowiązki przy białym domku na górce, jak z braćmi pomagali rodzicom w pracach polowych i domowych
zajęciach2. Wspierał ojca w gospodarce, jak potrafił, by dać przykład
młodszym braciom. Urządzał też rozmaite zabawy dla nich i młodszych
B. Loebl, Rzeka dzieciństwa, wyk. T. Nalepa.
U. Pogoń, Szpaku – charyzmatyczny salezjanin, w: http://gazetylokalne.pl/a/golczaszpaku-charyzmatyczny-salezjanin [dostęp: 10.04.2012].
1

2
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kolegów: „już w latach 50., jako młody chłopak czułem potrzebę, by coś
robić dla swoich rówieśników. Mieszkałem wówczas na wsi, gdzie oprócz
ciężkiej pracy nie było wiele rozrywek, więc zacząłem organizować zabawy dla dzieci, aby sensowniej i ciekawiej spędzać wolny czas”3. Nie
zawsze był chwalony, szczególnie przez tatę, który nad wyraz pilnował
dyscypliny i nieraz używał pasa w celu wprowadzenia porządku. Dla
chłopców była to niejednokrotnie jedyna forma wpajania zasad i norm
zachowania. Ojciec ks. Szpaka był bowiem człowiekiem o silnej, przywódczej osobowości. Był zdecydowany i zaradny, miał „smykałkę do interesów”, sam utrzymywał pięcioosobową rodzinę i dbał, by nikomu nie
brakowało najpotrzebniejszych rzeczy. Nie miał wsparcia ze strony swoich rodziców i teściów, którzy zmarli tuż po zakończeniu drugiej wojny
światowej. Tato wspierał też zainteresowania chłopców. Kiedy okazało
się, że najstarszy Jędrek przejawia zamiłowanie do muzyki, kupił mu
akordeon i posłał na naukę gry do miechowskiego organisty, pana Mańki. Ponoć już po pierwszej lekcji Andrzej potrafił zagrać krakowiaka
z basami. Jak sam mówi: „Mamie wypadło wiaderko z mlekiem, była
pod takim wrażeniem!”.
Niezwykle czuła i łagodna matka, dumna ze swych dzieci, wybaczała każdy wybryk, a jej kary były raczej symboliczne. „Jak się z bratem
gdzieś na podwórku okładaliśmy, to nas wodą rozganiała” – wspomina
najmłodszy syn4. Cicha, skromna i niezwykle ciepła, wpajająca od najmłodszych lat swoim dzieciom miłość do Boga i bliźniego. „Nigdy nie
zaklęła, nigdy nie krytykowała Kościoła i nigdy nie pozwalała przy sobie
krytykować, zawsze przebaczała i pojednywała się z ludźmi”5. Wzorowo
dbała o dom, męża i synów, ale też stale utrzymywała kontakty z resztą
rodziny, z którą była bardzo związana. Jej ojciec był kowalem w Rzeżuśni, ale poziom materialny rodziny nie był zbyt wysoki. Wychowana w poszanowaniu człowieka bez względu na jego pozycję społeczną
i stan posiadania. Zawsze troskliwa, wychodząca z pomocą ludziom
biednym, poszkodowanym, chorym i niesprawnym. Patrzyła na nich
jak na istoty boże, a nie jak na ludzi gorszych czy niżej sytuowanych.
Doceniana w środowisku, mająca bardzo dobrą opinię wśród sąsiadów.
Wywiad J. Węgrzeckiej-Giluń z A. Szpakiem, „Remedium” 1996, nr 8, s. 8.
Z wywiadu przeprowadzonego ze Stanisławem Szpakiem w sierpniu 2012 roku, zbiory
własne.
5
Z notatek ks. A. Szpaka, zbiory własne.
3
4
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Zawsze starała się widzieć i bezwarunkowo szanować człowieka, a nie
jego status materialny czy społeczny. Taką też naukę przekazywała swoim synom. Słuchając wspomnień ks. Andrzeja i jego młodszego brata
o mamie, można było odnieść wrażenie, że jest ona niezwykle bliska
charakterologicznie matce św. Jana Bosko6.
W szkole powszechnej Andrzej uczył się dosyć dobrze, ale nie przejawiał specjalnych czy wybitnych talentów w jakiejś wybranej dziedzinie.
Lubił muzykę i zajęcia sportowe tak samo jak język polski czy matematykę. Zaczynał też w tym czasie pokazywać swoją indywidualność i zamiłowanie do pracy z ludźmi. W jednym z wywiadów mówi: „W szkole
byłem takim trochę «cwaniakiem»: jak z polskiego groziła mi trójka,
to sto razy odmówiłem modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące «Wieczny odpoczynek», aby dostać lepszą ocenę… i dostałem czwórkę! (…)
Obserwowałem też świat i żyjące w nim muchy, pająki, interesowało
mnie, co dzieje się w ptasich gniazdach. Uciekałem przed osami, które
wcześniej rozdrażniłem, podglądałem podbieranie miodu. Byłem takim
łobuziakiem”7.
„Młodzież wszystkich wieków przechodzi okres buntu, krytyki dorosłych. I ja też taki trochę byłem, lecz nie przez krytykę, tylko inność.
Jakoś przełożeni przymykali oczy na moje «bycie sobą»” – wspomina
po latach8. Czas spędzał głównie w szkole i na pracach domowych, ale
też odwiedzając sąsiadów. W okresie świąt Bożego Narodzenia starał się
podtrzymywać tradycję kolędowania, tak że często wraz z bratem przebierali się i z instrumentami muzycznymi chodzili ze świątecznymi pieśniami na ustach po okolicznych domach. Do dziś w pamięci brata tkwi
obraz Andrzeja z akordeonem na ramieniu, grającego kolędy.
Dzieciństwo szybko minęło i w 14. roku życia wstąpił on do Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu
koło Częstochowy. Jak to się stało, że czternastoletni Andrzej poszedł
do seminarium? Tak przypomina tę decyzję w jednym z wywiadów:
„W 1957 r. ukończyłem szkołę podstawową w Jaksicach. Udało mi się
jako jedynemu prawidłowo odpowiedzieć na pytanie katechety (kiedy
O matce Jana Bosko pisał m.in. M. Majewski, na podstawie publikacji G. B. Lemoyne
pt. Obrazki z życia Małgorzaty Bosco, 1928.
7
Wywiad z A. Szpakiem, Jestem głodny miłości, Sosnowiec 1997, „Desiderata. Pismo
Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg” 1997, nr 3, s. 4.
8
Wywiad udzielony „Gazecie Miechowskiej”, 14.09.2011.
6
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Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii, przed Męką czy po Męce?) i koleżeństwo ogłosiło, że będę księdzem. To była pierwsza myśl,
jakie powołanie mam wybrać w życiu. Zaraz napisałem wypracowanie
z j. polskiego, że chcę zostać księdzem, na co nauczyciel pokazując na
dłoń, powiedział: «tu mi kaktus wyrośnie, jak ty zostaniesz księdzem».
(…) Zbiegiem okoliczności przyjechał do mojej wioski salezjanin,
ks. Leon Czerwiński (brat męża cioci) i przetłumaczył mi, żebym poszedł do Salezjanów. Tatuś «załatwił» mi szkołę muzyczną w Krakowie,
a ja mówię, że jadę do seminarium. No to kupujemy pierzynę – powiedział tato”9. Dla rodziców, głównie ojca, który przyszłość syna wiązał raczej z muzyką, decyzja ta była zaskoczeniem. Wybór najbardziej
uszanowała szczerze zadowolona matka. Do końca swych dni wspierała
syna w duszpasterskich przedsięwzięciach, odwiedzała w seminarium
i uczestniczyła w ważnych wydarzeniach. Zaproszona raz na koncert
orkiestry, którą ks. Andrzej dyrygował, dumna i szczęśliwa podeszła do
niego, ale pierwsze, co powiedziała, to: „Miałeś niezapięte mankiety”.
Ks. Szpak wraca w rodzinne strony tak często, jak tylko ma taką możliwość. Wychodzi na wzgórze, zamyka oczy i w ciągu 15 minut potrafi
nabrać energii do dalszej pracy. Zawsze stara się rozmawiać z krewnymi
i dalszą rodziną, wspierać duchowo oraz umacniać ich wiarę poprzez
swoją postawę pełną pokory wobec siebie i drugiego człowieka. Muszę w tym miejscu podkreślić, że mój krótki pobyt w domu rodzinnym
ks. Andrzeja, kiedy rozmawiałam z jego bratem i innymi osobami z rodzinnego kręgu, wspominam nie jako część pracy, ale jako prawdziwą
przyjemność spotkania z niezwykle rozmownymi i otwartymi ludźmi.
Przyjęli mnie tak ciepło i serdecznie, jak ks. Andrzej przyjmuje swoje
„dzieci”. Opowieści o nim, jak z gitarą siadał na wiejskim przystanku,
ku uciesze sąsiadów i okolicznych mieszkańców, jak przyjeżdżał ze swoją pielgrzymką czy chórem – były niezwykle poruszające, przepełnione
głębokim szacunkiem, ale też refleksją nad trudną i wyboistą drogą, jaką kroczy od lat niestrudzony ksiądz.
W 1957 roku rozpoczęła się zakonna i kapłańska droga młodego Andrzeja, którą jeszcze w szkole podstawowej przepowiedzieli mu koledzy. Niższe Seminarium Duchowne dawało wykształcenie na poziomie
szkoły średniej zakończonej maturą, po złożeniu której Andrzej Szpak
9

Tamże.
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wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie10.

Początki pracy z młodzieżą
„Zawsze chciałem być
dobrym duchem tego Ruchu”.
(A. Szpak)

„Zaraz po maturze, będąc już klerykiem, spędziłem dwa lata w zakładzie salezjańskim w Oświęcimiu, jako asystent. Zajmowałem się teatrem, organizowałem wycieczki, grałem na gitarze i byłem dzień po
dniu z młodymi ludźmi. To był mój pierwszy kontakt z młodzieżą, który
zadecydował o moich planach na przyszłość, ale wówczas nie wiedziałem jeszcze o tym, że przypadnie mi zajmować się tą najtrudniejszą”
– mówi ks. Szpak w jednym z wywiadów11. Nabywając praktycznych
umiejętności pracy z ludźmi, jednocześnie studiował teologię (zgłębiał
szczególnie homiletykę konwersyjną) i nadobowiązkowo interesował
się naukami społecznymi. Śluby zakonne złożył 13 czerwca 1969 roku
w Krakowie, a z rąk biskupa Juliana Groblickiego przyjął święcenia kapłańskie. Następnego dnia, w sobotę 14 czerwca, w kościele parafialnym w Miechowie nowo wyświęcony ks. Andrzej Szpak odprawił mszę
świętą prymicyjną, która była wielkim wydarzeniem dla całej jego rodziny. Do pierwszej pracy przełożeni skierowali go do Kopca pod Częstochową, gdzie pełnił obowiązki socjusza. Następnie na początku lat
70. trafił do Wrocławia (1971-1977), do parafii św. Michała Archanioła,
a w kolejnych latach pracował w Przemyślu (1977-1987), Warszawie
(1987-1991), Rumi (1991-1993), Polanie (przez pół roku w 1993 roku),
Sosnowcu (1993-1999) i Rzeszowie (1999-2010). Obecnie, od 2010 roku, jest kapelanem sióstr karmelitanek w Oświęcimiu.
Jego pierwsze trzy lata kapłaństwa były przeciętne i nie wskazywały na zmiany trybu życia i pracy, jakie miały wkrótce nastąpić. Młody ksiądz zajmował się odprawianiem nabożeństw, prowadzeniem katechezy i grupki ministrantów. Ten spokój jednak nie leżał w naturze
10
11

U. Pogoń, Szpaku – charyzmatyczny salezjanin, dz. cyt.
Wywiad udzielony „Gazecie Miechowskiej”, dz. cyt.
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ks. Szpaka, który od zawsze lubił wyzwania i nie bał się ciężkiej pracy.
We Wrocławiu zaczął od prowadzenia chórku dla młodzieży. Później
wydarzenia potoczyły się na tyle szybko, że w ciągu krótkiego czasu
ks. Andrzej już wiedział, jakie jest jego prawdziwe powołanie.
Przy kościele, w którym pracował, archeolodzy prowadzili prace badawcze. Do pomocy w fizycznych czynnościach zatrudniali młodych
chłopców, którzy nie wyglądali jak dzieci z dobrych domów – niektórzy byli wytatuowani, także na twarzy. Wzbudzili więc zainteresowanie
ks. Szpaka, który, jak mówi, zawsze miał słabość do „przegranych”.
Pewnego dnia przechodząc obok, zaczepił ich i zagadał. Zapytał, jak im
się pracuje, ile zarabiają, czy chcieliby po pracy odpocząć, grając w pingponga. Zaskoczeni, ale jednocześnie zainteresowani propozycją młodego księdza przyszli pewnego dnia do parafialnej salki. Ks. Szpak trochę
z nimi grał, trochę rozmawiał, próbował zarażać muzyką, ale dyskusje
się nie kleiły, a dodatkowo młodzi chłopcy zaczęli wykorzystywać sytuację, zachowywali się dosyć głośno i dokonywali drobnych kradzieży. Po
kilku takich incydentach przełożeni ks. Szpaka zdecydowali, że należy
wymówić im zaproszenie i więcej z nimi nie rozmawiać. Ks. Andrzej
podporządkował się karnie woli zwierzchników i wrócił do zaniedbywanych ministrantów. Niebawem jednak został poproszony przez znajomego ks. Henryka Skórskiego, by poszedł w zastępstwie na spotkanie
z hipisującą młodzieżą. Nie odmówił. Od tego czasu, czyli od 1975 roku,
regularnie zapraszał długowłosych na rozmowy i dyskusje o ideałach,
wartościach, Bogu, życiu, religiach i muzyce. Prowadził modlitwy, spotkania wigilijne, czuwania w kościele, ale też intensywnie słuchał tego,
co młodzi mają mu do powiedzenia. Zobaczył, że dialog z nimi, jakże
różnymi od chłopaków pracujących przy wykopaliskach, staje się owocny, pełen refleksji i „pozytywnych wibracji”.
Po pewnym czasie milicja, której zadaniem było eliminowanie „wrogich socjalistycznemu państwu elementów społecznych” (a za takich
bezdyskusyjnie uważani byli hipisi), zorganizowała „nalot” na parafialną salkę, w której ks. Szpak spotykał się z hipisami. Kilku z nich oskarżono o posiadanie narkotyków i okradanie aptek. Do dziś nie wiadomo,
jakie były podstawy tych oskarżeń, ale pewne jest, że tego typu akcje
były wtedy na porządku dziennym12. Po tym incydencie przełożeni
Dowodem są dokumenty IPN, których fragmenty przytaczałam w poprzednim rozdziale.
12
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ks. Szpaka ponownie zadecydowali o usunięciu młodych z parafii i zakazali księdzu spotykania się z nimi na terenie kościoła. W tej sytuacji
ks. Szpak również podporządkował się woli zwierzchników, ale postanowił, że nie popełni już tego błędu, za jaki uważał zaprzestanie spotkań
z grupką wytatuowanych chłopaków. Za gitowcami nie poszedł, za hipisami już tak – wyszedł poza teren kościoła i zaczął pojawiać się tam,
gdzie oni. Dziś nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak łatwo
zrezygnował z towarzystwa git-ludzi, a za hipisami poszedłby w ogień.
Może dlatego że, jak sam twierdzi, był i jest w jakimś sensie podobny
do hipisów. Podobnie postrzega świat, relacje międzyludzkie, podobnie
uważa, że w życiu człowieka najważniejsze są miłość i wolność. Dobrze
też czuł się w ich towarzystwie, odpowiadał mu ich sposób rozmawiania,
ich upodobania, zainteresowania filozofią i teologią, ich zamiłowania
muzyczne. Z wieloma rzeczami się zgadzał, ale z pewnymi poglądami
dyskutował, nigdy nie przystając na „poszerzanie świadomości” środkami psychoaktywnymi. Wspomina też, że z hipisami było łatwiej, bo byli
bardziej zorganizowani niż każda inna grupa młodzieżowa. W krótkim
czasie potrafili zorganizować zlot czy koncert, na którym pojawiało się
kilkaset osób. Ks. Szpakowi bardzo to odpowiadało, a że zaczynał dostrzegać u tych ludzi potrzeby kontaktu z Bogiem i przy tym problemy
używania leków i innych środków w celach niemedycznych, postanowił,
że zostanie w tym środowisku i będzie dla tej grupy duszpasterzem. Jak
mówi w filmie pt. Wrócić tam, gdzie ogrody: „Moim powołaniem jest
całkowite poświęcenie się tej młodzieży”13.
Początkowo hipisi zapraszali ks. Andrzeja na swoje zloty i koncerty,
razem pojawiali się też na ówczesnych festiwalach muzycznych, także
na religijnym Sacrosongu, w którym uczestniczył aktywnie ks. Szpak.
Później on sam rozpoczął organizowanie spotkań, które z czasem zyskały miano szpakowisk. Jednym z ważniejszych momentów w jego życiu,
a z perspektywy czasu też w historii ruchu hipisowskiego w Polsce, było pojawienie się na największym ówcześnie zlocie w Częstochowie na
polach przyklasztornych Jasnej Góry, w sierpniu 1976 roku14. Ten fakt
Film dokumentalny pt. Wrócić tam, gdzie ogrody, 1981, scenariusz i realizacja J. Cieliszak.
14
Według notatki urzędowej Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Kraków
Śródmieście z 28 sierpnia 1975 roku, ks. Szpak był na częstochowskim zlocie w roku 1975.
Por. Aneks.
13
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odnotowało wielu uczestników owego zlotu, robiąc zdjęcia młodemu
księdzu i zapamiętując jego gorliwość. „Jak po raz pierwszy do nich
przyjechałem na zlot do Częstochowy, to wlazłem z ołtarzem w środek
namiotów. Około dwa tysiące hipisów było w namiotach, a ja z ołtarzem
wszedłem w sam środek. I ten ołtarz stworzył olbrzymi Kościół”15.
Nie był on jednak ważną i centralną postacią w Ruchu, który ówcześnie, wedle jego pierwszych uczestników, właśnie wszedł w okres
schyłkowy. Przez pierwsze lata był po prostu jedną z osób przyjeżdżających na zloty. A że grał na gitarze i mówił o Bogu, był zauważany
i przez stałych bywalców, i przez młodych, których mimo wszystko ze
zlotu na zlot przybywało. Pierwsze msze, jakie odprawiał, nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem u hipisów, którzy woleli prowadzić
swoje dyskusje przy ogniskach, wokół namiotów. Zresztą w tym czasie
na zlotach hipisowskich pojawiało się kilku innych księży. Jednak, jak
wcześniej wspomniałam, ks. Szpak był najbardziej wytrwały i najbardziej zdeterminowany do tego, by to „zagubione duchowo” i „nieustabilizowane religijnie” towarzystwo ewangelizować. Prowadził z nimi
rozmowy o Bogu w różnych odniesieniach i sytuacjach, próbował szukać punktów stycznych z ich ideami i poglądami religijnymi, słuchał
tego, co mówią, jak mówią, co jest dla nich ważne. Miał pomysły na
niestandardowe prowadzenie modlitwy, zupełnie inaczej niż w kościele odprawiał msze święte, które można by nazwać polowymi, otwartymi, przestrzennymi, na wolnym powietrzu i blisko nieba. Wprowadzał
razem z ludźmi hipisowskie obyczaje przytulania się na znak pokoju
i trzymania się za ręce w kręgu podczas modlitwy Ojcze nasz. Przejął
niejako grunt kontrkultury, nie niszcząc jej, ale wykorzystując pewne jej elementy do swojej posługi kapłańskiej. Podobnie jak chrześcijanie przejmowali obrzędy i święta pogańskie, tworząc na ich miejscu
i w ich czasie swoje święta, tak ks. Szpak wszedł gładko do grupy hipisów, akceptując ich zwyczaje. Ponadto pracę ułatwiał mu jego specyficzny profil osobowościowy, pozwalający na pracę nierzadko z takimi
ludźmi, których inni (często nawet rodzina) spisywali na straty. Niewątpliwie ma on cechy, które można nazwać cechami przywódcy albo też
animatora społecznego. Przede wszystkim ma niezwykłą charyzmę oraz
siłę przebicia przez mur religijnej obojętności, negacji. Potrafi w bardzo
15

Wywiad z ks. Szpakiem, G. Witkowski, Grunt to bunt, t. 1, Poznań 2011.
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krótkim czasie nawiązywać nowe kontakty z wieloma osobami. Potrafi
skupić uwagę innych na tym, co mówi i co robi. Ma w sobie żarliwość
i ciągle nowe pomysły, które natychmiast realizuje. A czyni to tak naturalnie i zwyczajnie, że ludzie nie mieli i nie mają wątpliwości, iż jego
słowa i zachowania wypływają z jego prawdziwego wnętrza. Na pewno też metodą, ale i wspólnym punktem porozumienia z młodymi było
większe niż u przeciętnego księdza zainteresowanie muzyką. Nie tylko
religijną. Przez całe swoje życie ks. Andrzej intensywnie rozwijał swoją
pasję muzyczną. Uczył się prywatnie gry na fortepianie, gitarze i klarnecie. Na tym ostatnim instrumencie oraz na wiolonczeli grał w orkiestrze. Jak wspomina: „zaczepiłem o salezjańską szkołę organistowską
w Przemyślu i byłem przez wszystkie lata organistą w seminarium. Jako
ksiądz zakładałem liczne kościelne zespoły wokalno-muzyczne, założyłem dość słynny chór chłopięcy we Wrocławiu. Śpiewałem też przez
10 lat na Sacrosongu – festiwalu piosenki religijnej – solówki z orkiestrą
symfoniczną. Wraz z księdzem Janem Palusińskim współorganizowałem też ten festiwal”16. Wyjątkowe znaczenie w działalności artystycznej miał występ w Krakowie 8 czerwca 1979 roku, w czasie spotkania
papieża Jana Pawła II z młodzieżą na Skałce. Andrzej Szpak wystąpił
tam razem z chórem z Przemyśla, wykonując pieśń Budujemy Kościół
Boży do tekstu Karola Wojtyły. Muzyka w życiu ks. Szpaka jest jedną
z najważniejszych form pracy z młodymi ludźmi. Na wielu zdjęciach ze
zlotów oraz pielgrzymek widać go z akordeonem lub gitarą i nie służą
one tylko jako rekwizyty. Można powiedzieć, że ks. Szpak używa muzyki jako formy pracy duszpasterskiej, przede wszystkim w celu:
• porozumienia się z tą młodzieżą, dla której muzyka ma szczególne znaczenie,
• przekazywania i utrwalania prawd wiary, wartości, zasad współżycia chrześcijańskiego,
• modlitwy,
• spędzania czasu na zlotach i pielgrzymkach.
Wracając do relacji ks. Szpaka z hipisami, po kilkunastu wyjazdach
na zloty podjął wraz z nimi decyzję o zorganizowaniu pielgrzymki na
Jasną Górę. Przyjął wyzwanie z pełnym, właściwym sobie zapałem i po
16

U. Pogoń, Szpaku – charyzmatyczny salezjanin, dz. cyt.
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czterech latach od pierwszego spotkania we Wrocławiu, nie zważając
na trudności, sytuację polityczną kraju, zorganizował kilkunastodniową
pielgrzymkę17. Był rok 1979, od dwóch lat przebywał w Przemyślu, gdzie
na dobre zaczęła się jego „kontrkulturowa przygoda”, ale też batalia.
Tam, przy parafii św. Józefa, ks. Szpak gromadził wokół siebie młodzież
nie tylko z okolicznych miejscowości, lecz także z całej Polski. Cały czas
pracując na najwyższych obrotach, wykonując obowiązki parafialnego
kapłana, wyjeżdżał na zloty, ale też przyjmował u siebie tych, których
inni odrzucali. Nie podobało się to przełożonym, którzy nie tolerowali głośnego towarzystwa w murach kościoła i parafii, dlatego ks. Szpak
usilnie szukał dla nich miejsca gdzie indziej. Prowadził wtedy chór kościelny, w którym śpiewała wrażliwa, zaangażowana w życie Kościoła
kobieta – pani Janina Śmigielska. Pewnego dnia ks. Szpak wprost zapytał ją, czy mógłby się zjawić u niej z kilkoma przyjaciółmi. W ten sposób
znalazł miejsce na spotkania, nazywane domowym oratorium, zaakceptowane przez wizytatora generalnego księży salezjanów18. Tym samym
też mieszkanie pani Janiny, zwanej później Siostrą Jasią, stało się centrum dla młodzieży ciągnącej za Szpakiem, przez które przewinęło się
od dwóch do trzech tysięcy osób19. Pani Janina, siostra śp. biskupa diecezji sosnowieckiej Adama Śmigielskiego, przyjęła rolę matki, opiekunki,
wychowawczyni, terapeutki, która przyjezdnych z całego kraju karmiła, nocowała, użyczała swojego domu i swoich rzeczy tak jak powinien
robić to Kościół albo inne instytucje społeczne. Tworzyła prawdziwie
rodzinną atmosferę, jakiej brakowało wielu jej gościom. Jej mieszkanie
było Domem Ciepła. Mówiła, że w większości przypadków ci, którzy
do niej przyjeżdżali, byli bardzo samotnymi ludźmi, zagubionymi i niedostosowanymi, niejednokrotnie uzależnionymi od narkotyków i alkoholu lub tuż po wyjściu z zakładów karnych. Ks. Szpak permanentnie
rozmawiając i dyskutując z nimi na tematy religijne, rodzinne, dotyczące sensu życia, wartości, zajmował się sferą ducha i umysłu. Janina Śmigielska, przyrządzając nie tylko pyszne szarlotki, dbała, by wszyscy byli
najedzeni, mieli na czym siedzieć albo gdzie się przespać. Przez okres
O pielgrzymkach piszę w piątym rozdziale książki.
W jednym z filmów dokumentalnych pt. Skrzydła i ręce reżyser pokazuje rozmowy
młodzieży z ks. Szpakiem w mieszkaniu Janiny Śmigielskiej.
19
Nie prowadzono „księgi odwiedzin” domu Siostry Jasi, nie zachowały się też żadne
zapiski dotyczące danych formalnych osób uczestniczących w spotkaniach domowych.
17
18
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około pięciu lat systematycznych spotkań budowała prawdziwą, choć
nieformalną rodzinę zastępczą, której się bez reszty poświęcała20.
Oboje dali dowód na to jak poprzez oddolną inicjatywę, chęci do
pracy i niezwykły zapał oraz osobisty wkład finansowy (co nie jest bez
znaczenia) można stworzyć prawdziwy dom spotkań dla tych, którzy
przez funkcjonujące wówczas organizacje kościelne i świeckie byli odrzucani. Siostra Jasia zaangażowała się też całym sercem i umysłem
w organizowanie pielgrzymek szpakowskich, dbanie o kwestie ubezpieczeniowe, formalne, ale też od samego początku prowadziła niezwykle
skrupulatnie kronikę pielgrzymkową, na którą dziś składa się kilkadziesiąt opasłych teczek formatu A-421.
Na początku lat 80., kiedy w ruchu hipisowskim było już wielu uzależnionych od heroiny polskiej produkcji, wokół ks. Szpaka zaczęli się
pojawiać nie tylko nowi hipisi, lecz także zwykli, niemający nic wspólnego z kontestacyjnymi ideami młodzi narkomani, alkoholicy, drobni
przestępcy oraz inni opuszczeni przez rodziny, bliskich i instytucje młodzi ludzie. Wtedy też ks. Szpak nie był już tylko „księdzem od hipisów”,
ale stał się siłą rzeczy duszpasterzem osób uzależnionych. Kiedy przeniesiono go do Warszawy (w 1987 roku) na ul. Kawęczyńską, do parafii
Najświętszego Serca Jezusowego, był już niejako uformowanym w posłudze młodzieży z problemem narkotykowym. Tam też zaczęła się jego
droga duchowej pracy streetworkerskiej.
Ksiądz Andrzej Szpak wyróżniał w swoich zapiskach kilka form pracy
z młodzieżą22. Można je podzielić na stałe, długoterminowe i tymczasowe, wynikające z potrzeby chwili, do których z perspektywy czasu można zaliczyć pierwsze spotkania z gitowcami i osobno z hipisami we Wro20
Spotkania w mieszkaniu Janiny Śmigielskiej były przedmiotem zainteresowania SB,
które mimo usilnych starań nie miały jednak dokładnych informacji. W jednej z teczek,
z lat 1984-1985, znajduje się wzmianka o rozmieszczeniu lokalu oraz o tym, jak do niego
trafić. Por. Aneks.
21
O dziele Janiny Śmigielskiej piszę szerzej w piątym rozdziale, wykorzystując część jej
kronik.
22
O formach pracy duszpasterskiej ks. A. Szpaka pisała także B. Pasterny w swojej pracy
magisterskiej pt. Ruch hipisowski – ciągle aktualne wyzwanie dla duszpasterstwa, pod kier.
ks. dr. Włodzimierza Nasta, ChAT, Warszawa 2000. Autorka wyróżnia siedem form pracy:
duszpasterstwo podczas festiwali muzyki młodzieżowej, duszpasterstwo w formie obozu
wakacyjnego, coroczna pielgrzymka do Częstochowy, comiesięczne ogólnopolskie zloty,
cotygodniowe spotkania grupowe i okazjonalne, duszpasterstwo rodzin hipisów i narkomanów oraz duszpasterstwo indywidualne.
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cławiu, oratorium w domu prywatnym Janiny Śmigielskiej, oratorium
na bajzlu, o czym piszę poniżej, oraz duszpasterstwo podczas festiwali
i koncertów muzycznych. Do form stałych, długoterminowych należy
zaliczyć opisane w czwartym rozdziale duszpasterstwo indywidualne
oraz organizowanie, przewodniczenie, uczestnictwo w pielgrzymkach
i zlotach – szpakowiskach, o czym piszę w piątym rozdziale.
Duszpasterstwo przy okazji festiwali muzycznych, które odbywają
się w różnych miastach, najczęściej w okresie wakacyjnym. Tu najważniejsze jest, by kapłan uczestniczył razem z młodzieżą w koncertach,
umożliwiał korzystanie ze spowiedzi i nabożeństwa, może też rozdawać
ulotki o religijnej treści, prowadzić indywidualne rozmowy, organizować miejsce spotkań między koncertami, nocleg czy wyżywienie. Przez
wiele lat ks. Szpak uczestniczył przede wszystkim w festiwalach bluesowych w Brodnicy (Muzyczny Kamping), Katowicach (Rawa Blues)
czy Bolesławcu (Blues nad Bobrem) oraz w Jarocinie23. Prowadził tam
działania o niewymiernym charakterze. Nie mógł bowiem sprawdzić,
czy młodzi po rozmowie z nim wracali do rodzinnego domu i życia religijnego. Nie mógł też nadzorować postępowania, trwania w nałogach
czy decyzji o leczeniu. Trudna też była weryfikacja tego, czy młodzież
nawracała się na wiarę w obrządku katolickim. Niezwykle potrzebna
praca tego typu jest traktowana przez ks. Szpaka jako jedna z form działań duszpasterskich.

23
Festiwal w Jarocinie znany jest pod kilkoma nazwami: Wielkopolskie Rytmy Młodych
(1970-1979), Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji (1980-1982), Festiwal Muzyków Rockowych (1983-1994), Jarocin PRL Festiwal (2005), Jarocin Festiwal (2006-2012).
Wrażenia i pracę duszpasterską w Jarocinie od 1983 roku ks. Szpak opisuje w wywiadzie
zamieszczonym w książce Grzegorza Witkowskiego pt. Grunt to bunt. Rozmowy o Jarocinie,
t. 1, dz. cyt.
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Życie parafialne i salezjańska katecheza
„Podstawowym zadaniem Kościoła jest uczyć myśleć
i kochać jak Chrystus
oraz demaskować wszystkie karykatury prawdy i miłości”24.

Ksiądz Andrzej Szpak, prócz duszpasterstwa w grupie Młodzieży
Różnych Dróg, systematycznie wykonuje parafialne obowiązki. Jednym z nich jest praca z dziećmi i młodzieżą podczas szkolnej katechezy, w którą angażuje się on nie mniej niż w Otwarte Duszpasterstwo25.
Katecheza salezjańska, która stanowi teoretyczny trzon w pracy pedagogicznej ks. Szpaka, jest według niego sposobem na kształtowanie takich postaw, które powinny przybliżyć wychowanka do Boga, drugiego
człowieka i siebie samego. Musi więc on stosować odpowiednie metody, by oddziaływać na sferę umysłową, wolitywną i emocjonalną. Żeby
spełniać te warunki, katecheza musi mieć formę przyjacielskiej rozmowy. Podobne zdanie miał ks. prof. Mieczysław Majewski, który szeroko i dokładnie opisał dialogiczny charakter salezjańskiej katechezy.
Ks. Majewski pisze, że daje ona wielkie możliwości budzenia naturalnej
aktywności młodzieży, gdyż jest katechezą działania, wymiany doświadczeń i ich wzbogacania. Doświadczenia bowiem bardziej niż książka
czy starsze osoby, rodzice i wychowawcy przemawiają do katechizowanych, dynamizując znacząco ich wiarę26. Najważniejszym elementem
katechezy jest jej temat, który powinien być doświadczalny emocjonalnie, artystycznie i rozumowo. Inaczej nie spełni swojego zadania. Na
przykład temat o Łasce Uświęcającej musi być przeżyty w stanie Łaski.
Wspólnota katechetyczna powinna być wspólnotą Łaski. Następnie bardzo ważne jest, by posiadała elementy kerygmatyczne27, antropologiczne, liturgiczne, mistagogiczne28, biblijne, modlitewne i teologiczne.
24
M. Dziewiecki, Młodzież: między iluzją łatwego szczęścia a powołaniem do prawdy
i miłości, w: Młodzież, historia, teraźniejszość, przyszłość, red. J. Zimny, Sandomierz 2004,
s. 43.
25
Pracę podczas szpakowisk i pielgrzymek ks. Szpak nazywa Otwartym Duszpasterstwem.
26
M. Majewski, Elementy metodyki pedagogiczno-katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosco, Kraków 1975, s. 143.
27
Nawiązujący do podstawowych prawd Ewangelii, nauczania Apostołów.
28
Wprowadzający w duchową tajemnicę Chrystusa, przechodzący od sakramentu do
misterium.
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Według ks. Szpaka każda katecheza jest inna, ma inną dynamikę,
inne elementy w niej są ważniejsze. Powinna ona jednak za każdym
razem mieć taką moc, by rozmodlić indywidualnie uczniów. Musi być
odpowiednio skonstruowaną informacją i przypomnieniem o nabożeństwie. Powinna też być atrakcyjna, dawać młodym więcej niż telewizyjne programy i portale internetowe, co nie jest dziś takie proste. Dlatego
prowadzący katechezy nieustannie powinni rozwijać nie tylko metodykę prowadzenia zajęć, ale także swoje pasje, by móc młodzież zarażać
duchowością, jakiej w wirtualnym, nierzadko zmanipulowanym świecie nie znajdą. Katecheza również powinna być ewangelizacją prostą,
czytelną i dostosowaną do etapu rozwojowego odbiorcy. Dzisiejszemu
młodemu człowiekowi powinno się głosić treści dostosowane do czasu
i kultury, ale przede wszystkim do prawd i głównych zasad moralnych,
które są niezmienne i ponadczasowe29.
Ksiądz Szpak niewątpliwie posiada talent pedagogiczny, czyli wrodzoną dyspozycję oraz zdolność psychofizyczną i społeczną, dzięki której
łatwiej niż inni nawiązuje i utrzymuje konstruktywne kontakty z młodymi ludźmi30. Jego konstruktywność polega głównie na wspieraniu tworzenia nowej jakości myślenia i funkcjonowania w życiu tych, z którymi
ks. Andrzej rozmawia. Ów talent przejawiał on od najmłodszych lat
i będąc go świadomym, rozwija w dalszym ciągu. Dzięki niemu potrafi
innych zarażać energią, porywać do rzeczy wzniosłych, czasem z punktu widzenia postronnego obserwatora niemożliwych, oraz zapalać do
pracy nad sobą jednostki, na które nikt wcześniej nie miał wpływu, nawet one same.
Dokumentacja w postaci zapisków ks. Szpaka na temat ewangelizacji
w parafiach zawiera wiele uwag i refleksji, pojawiających się podczas
duszpasterskiej posługi. Można z nich wywnioskować, że ks. Andrzej
jest niezwykle wymagający nie tylko wobec siebie, ale też wobec innych.
Pisze on, że chrześcijanin, który nigdy nikogo w życiu nie nawrócił,
nie był chrześcijaninem. Natomiast zadaniem ewangelizacji jest „przyprowadzanie ludzi do chrześcijaństwa”, ale też przywracanie ładu i porządku moralnego w świecie i w człowieku. Ten ład i porządek można
zaprowadzić różnymi środkami: represyjnymi, karnymi, ale też pokojo29
30

Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
Por. S. Szuman, Talent pedagogiczny, Kraków 1938.
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wymi, wychowawczymi, przepełnionymi dobrocią, cierpliwością i miłością do drugiego człowieka. „Chrystus bowiem przyszedł na ziemię,
żeby wyzwolić człowieka z wszelkiego zła przez zbawienie, czyli nawrócenie duchowe, wyposażył Kościół w metody, dał środki (…) i trzeba, by
chrześcijanie uwierzyli, przekonali się, sprawdzili na sobie, jak Chrystus
ich wspiera”31. Ks. Szpak pisze, że „nawet z różnych odmian skrzywienia
moralnego, dewiacji bio-psycho-społecznej (homoseksualizm, narkomania, alkoholizm) jest wyjście: powrót do życia Bożego, życia w Łasce,
według Ewangelii (…). Najdoskonalszym sposobem, jaki zostawił nam
Chrystus, jest Słowo Boże i Modlitwa”32. Kościół lokalny, czyli parafia,
musi według ks. Szpaka uświadomić swoim wiernym ich powołanie
i kompetencje oraz przekonać ich, że jedynie przy pomocy Chrystusa można dotknąć powszechnej przemiany osobistej, moralnej, ale też
społecznej i narodowej. Parafie mają bowiem moc zmiany sytuacji państwowej, bo jest to „wielka armia zbawienia na swoim terenie”33.
Ksiądz Szpak podkreśla też znaczenie sakramentu bierzmowania,
który powinien być odrodzeniem chrześcijańskiej moralności. Przygotowanie do niego winno być maksymalnie wykorzystane przez duchownych, ponieważ jest to de facto ostatnia możliwość wpływania na kształt
duchowy młodego człowieka. Duch Święty bowiem według ks. Szpaka
jest pierwszym sprawcą i pierwszą przyczyną ewangelizacji świata i człowieka. On daje charyzmaty, czyli specjalne zdolności każdemu chrześcijaninowi do zadziałania w konkretnych sytuacjach, wydarzeniach, które
powinny być okazją do nawracania człowieka. Nie miejsce, ale sytuacja.
Bierzmowanie czyni człowieka rycerzem Chrystusa, czyli członkiem armii zbawienia, który nawracając innych, sam siebie nawraca34.
W Sosnowcu przez pewien czas ks. Andrzej prowadził wspólnotę
wychowawczo-duszpasterską. W notatkach dotyczących jej teoretycznych założeń pisał m.in.: „Aby zapobiec niebezpiecznym zachowaniom
i wpływom wynoszonym przez niektóre dzieci ze złego środowiska rówieśniczego, podejmujemy się poznawania i realizacji salezjańskiego
systemu uprzedzającego, opartego na religii, miłości i rozumie. Zbyt
łatwo przychodzi wychowawcom, rodzicom i duszpasterzom używanie
Z notatek ks. A. Szpaka, zbiory własne.
Tamże.
33
Tamże.
34
Tamże.
31
32
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środków karzących wobec dzieci i młodzieży. Paradoksem jest nad to
dzisiaj fakt, że dzieci czują się bezkarne, zwłaszcza te trudne. A celem
systemu uprzedzającego jest stwarzanie takich okoliczności, żeby wychowankowie po prostu nie grzeszyli. Jest wynajdywanie wszelkiego
dobra, piękna i prawdy z człowieka i dla człowieka. Jest zdobywanie tymi wartościami w sposób zorganizowany i bezinteresowny dobrej woli
młodzieży. Jest też stała, ciepła i delikatna, dynamiczna i twórcza asystencja przy wychowanku. Stwarzanie w ten sposób jego przyjaźni z wychowawcą, niedopuszczanie do antagonizmów i wzajemnej agresji”35.
W tym krótkim fragmencie dotyczącym teoretycznego podejścia do
kwestii wychowania można odczytać, że ks. Andrzej Szpak na podstawie
swoich obserwacji dochodzi do wniosków takich jak badacze-naukowcy zajmujący się problematyką penalizacji36. Źle wymierzona kara nie
ma mocy profilaktycznej, a jedynie wzmacnia negatywne zachowania.
Profilaktyka powinna polegać m.in. na tworzeniu, stymulowaniu, organizowaniu edukacyjnych i wychowawczych sytuacji wzmacniających
pozytywne zachowania. Jedną z najbardziej korzystnych, kreujących
pożądane społecznie postawy strategii profilaktycznych jest więc podejście alternatywne37. To, które w polskiej rzeczywistości stosowane jest
najczęściej w sytuacjach terapeutycznych i leczniczych na terenie ośrodków dla uzależnionych czy placówek penitencjarnych. System stworzony przez św. Jana Bosko natomiast wskazuje, żeby strategie alternatywne stosować wobec najmniej doświadczonych złem.
Ksiądz Szpak, w wyżej wspomnianych założeniach, zwraca też uwagę na znaczenie współpracy i wzajemnego poszanowania środowisk wychowawczych: rodziców, nauczycieli i katechetów. „Zdarza się, że popełniamy błędy (…), ale uczymy się do tego przyznawać i jeden drugiemu
pomagać w ich naprawianiu. A udane sposoby wychowania religijnego
staramy się przejmować i stosować u siebie w rodzinie”38. Nawiązuje
35
A. Szpak, Założenia i postulaty Wspólnoty Wychowawczo-Duszpasterskiej dzieci
i młodzieży w Sosnowcu, 13 maja 1999, ze zbiorów prywatnych ks. A. Szpaka. Tekst ten,
odpowiednio zmodyfikowany, ukazał się też w publikacji dokumentującej VI Sympozjum
Duszpasterzy Katolickich Ośrodków i Wspólnot pomagających ludziom uzależnionym, pt.
Kościół a ludzie odrzuceni, 20-21 listopada 1998, Jasna Góra, s. 7-11.
36
Por. Kara w nauce i kulturze, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa 2009.
37
Por. Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993; J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000.
38
A. Szpak, Założenia i postulaty Wspólnoty Wychowawczo-Duszpasterskiej dzieci i młodzieży w Sosnowcu, dz. cyt.
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także do problemów, które są mu najbliższe, czyli m.in. do uzależnienia
i destrukcyjnych grup rówieśniczych. „Jesteśmy w pełni odpowiedzialni
za to zjawisko (…), jesteśmy społecznością, do której resocjalizujemy
młodzież odrzuconą. (…) Dzieci, które poznały zło, starają się unikać
dorosłych. Natomiast my, dorośli, nie możemy nie widzieć ich «kryjówek», by mądrze reagować i je przemieniać. Uczmy się więc przychodzenia do «salonu gier» i zdobywania serca dzieci. Gdy dziecko nie jest
w zasięgu pola widzenia rodziców, a jego zachowanie jest niepoprawne
i niebezpieczne, wszyscy mamy prawo zwrócić mu taktowanie uwagę.
(…) Całe społeczeństwo wychowuje młode pokolenie. A z braku czasu
na refleksje pedagogiczną przyzwyczailiśmy się wydawać odgórne polecenia, zakazy, rozkazy, zamiast w przyjacielskiej rozmowie wysłuchać
dziecka i cierpliwie wdrażać mu Boże zasady. Lecz by tego dokonać,
trzeba samemu mieć do nich autentyczne przekonanie. Przekazywać
z całym zaangażowaniem, czym sami żyjemy”39.
Poza tym, jak zauważa ks. Szpak, dorośli w wielu wypadkach boją
się młodzieży, boją się wykpienia, wyśmiania, bo „uczyniliśmy z młodzieży zbyt wysoko mniemający o sobie podmiot”40. Dorośli pytają dziś
młodych, czy ma być religia w szkołach, czy ten, czy inny nauczyciel ma
prawo do pracy. Na nieukształtowanych moralnie młodych ludzi spada niezmiernie ciężki obowiązek decydowania o tym, o czym powinni
decydować mądrzy dorośli. Dając do ręki miecz temu, który nie potrafi nim władać, daje mu się szansę, by zrobił sobie krzywdę! Należy
najpierw uczyć, jak tym mieczem się posługiwać, żeby samemu się nie
zranić. Kiedy młody człowiek zobaczy, że dorosły potrafi dobrze władać
mieczem, sam poprzez obserwację zdobędzie niezbędne umiejętności.
Z notatek ks. Szpaka wynika, że prowadził on różne formy duszpasterstwa parafialnego, m.in.: „telefon zrozumienia”, konfesjonał poranny dla młodzieży, odwiedziny rodzin z problemami uzależnień, nie tylko narkomanii dzieci, lecz także alkoholizmu dorosłych. Starał się też
wprowadzać w życie swoich parafii systematyczną ewangelizację „trudnej młodzieży”, która miała polegać głównie na rozmowach, wspólnych
modlitwach, także z „trudnymi rodzicami”, opowieściach o Bogu i Jego
działaniu w człowieku.
39
40

Tamże.
Z notatek ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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Prowadzone przez ks. Szpaka duszpasterstwo rodzin ma na celu tworzenie wspólnoty wychowawczej, która winna być wzorem duchowości
i trzeźwego życia dla młodych. Podczas pracy w Przemyślu realizował
projekt badań dotyczących terapii uzależnień w rodzinie przy współudziale kapłana. Wraz z psychologiem prowadzącym badania odwiedził 30 rodzin, w których młodzi ludzie byli uzależnieni od narkotyków,
głównie opiatów. W Oświęcimiu również zajmuje się problematyką rodzin uzależnionych. Jak sam pisze: „jestem tutaj w Oświęcimiu duszpasterzem Kręgu 5-ciu Rodzin. Razem z dziećmi 12 osób. Animatorem
Kręgu jest wzorowa rodzina. Mają doskonale opracowany przez sługę
Bożego ks. Fr. Blachnickiego program formacyjny. Przypadkiem ostatnio po spotkaniu z nimi zadzwoniła do mnie jedna z naszych dziewczyn, żeby się modlić za kogoś uzależnionego od alkoholu w rodzinie.
W rozmowie wpadliśmy na pomysł, żeby swoją rodzinę, rodzinę brata
i siostry złączyć w jeden Krąg z tą rodziną, w której Zły zniszczył dobre
relacje, atmosferę, porządek przez alkohol. Zaczęliśmy działać. Chyba
ich za niedługo odwiedzę”41.
Należy też dodać, że ks. Szpak w Sosnowcu przez rok sprawował
funkcję kapelana więziennego. Jego celem było przywracanie godności
osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. Pisał: „(…) chodzę
w tej chwili jako kapelan więzienia dwa razy w tygodniu, w soboty i niedziele, i odprawiam mszę świętą. Są to panowie bardzo grzeczni, strażnicy stoją z tyłu, ale ja do nich podchodzę jak do moich braci w Chrystusie. Wszyscy wobec Pana Boga jesteśmy grzeszni i potrzebujemy
Łaski, ja im to ciągle mówię, że nikt ich nie potępia. Dopiero na bazie
Ewangelii ci ludzie odzyskują swoją godność, poczucie, że są dziećmi
Boga, że te kraty… to właściwie ich nie ma”42. Podczas jednego z wywiadów ks. Szpak wrócił do czasu, kiedy był więziennym duszpasterzem.
Przypomniał osobę swojego mistrza w dziedzinie psychiatrii Antoniego
Kępińskiego43, który traktował chorych psychicznie jak ludzi będących
Wypowiedź ks. Szpaka z forum internetowego doziemiobiecanej.pl [dostęp:
28.09.2012].
42
Wypowiedź ks. Szpaka podczas Sympozjum Duszpasterzy Katolickich Ośrodków
i Wspólnot pomagających ludziom uzależnionym, 20-21 listopada 1998, biuletyn pokonferencyjny, Częstochowa 1998, s. 48.
43
Antoni Kępiński (1918-1972), profesor psychiatrii w Collegium Medicum UJ, humanista, filozof, autor ponad 140 publikacji, z których najpopularniejsze to: Lęk, Melancholia,
Schizofrenia, Rytm życia.
41
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w jakimś stopniu zatraconymi społecznie. Ks. Andrzej podobnie traktował osadzonych. Widział w nich istoty boskie, godne szacunku i miłości. Podejmował próby rozmowy z nimi, zniechęcany przez wychowawców, od których słyszał, że „to są psychopaci”. Nie zrażał się też opiniami
biegłych, psychologów i znawców problematyki penitencjarnej. Mocno
wierzył w to, że nawet psychopata44 zdolny jest to pozytywnych uczuć
i rachunku sumienia. Ta wiara wskazuje, iż podchodził on do każdego
problemu, zakładając zwycięstwo45.

Prekursor streetworkingu, czyli oratorium na bajzlu
„Słowem uznania
uzdrawiam organizm duchowy”.
(A. Szpak)

Metoda pracy w środowisku otwartym jest jednym z najbardziej
efektywnych sposobów socjalizacji i resocjalizacji młodzieży. Działając
praktycznie poza instytucją, można według ks. Szpaka zrobić znacznie
więcej, bo nie działa się konwencjonalnie i nie jest się ograniczonym
przepisami, regulaminami, zasadami obowiązującymi w danej instytucji. Przebywając w naturalnym środowisku młodego człowieka, można
go poznać takim jakim jest – bez maski. „Być wśród nich – oto jest
metoda” – mawia ks. Szpak. Nie czekać, aż przyjdą do instytucji, tylko
wyjść do nich, wyjść im naprzeciw.
W metodzie nieinstytucjonalnej nie ma granic, takich jak: moment
wstąpienia do zakładu, aklimatyzacja, życie poza środowiskiem naturalnym, rodziną, rówieśnikami, następnie ponowna socjalizacja do warunków społecznych. Jednak wbrew pozorom ks. Szpak działał i cały czas
działa w ramach instytucji Kościoła, dlatego kwestia nieinstytucjonalności jest tylko umowna i dotyczy ulicznej pracy pedagogicznej oraz terapeutycznej. Tak jak w przypadku streetworkingu (ang. praca uliczna),
którym określa się zwykle metodę pozainstytucjonalnej pracy socjalnej.
44
Termin dziś wychodzący z użycia, oznaczający osoby dyssocjalne, z antyspołecznym
zaburzeniem osobowości wg modelu DSM IV, niezdolne do uczuć wyższych.
45
O mentalności zwycięzcy (określenie ks. M. Dziewieckiego) w kontekście wychowania personalistycznego piszę w rozdziale czwartym.
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W istocie, jak zaznaczyłam we wstępie książki, streetworking jest metodą pracy z potrzebującymi ludźmi w ich naturalnych miejscach przebywania, ale w ramach instytucji społeczno-prawnej. Cechą osiową pracy
ulicznej jest wychodzenie z gabinetu, poza mury placówki do człowieka,
który z różnych powodów nie korzysta z pomocy w konwencjonalny
sposób. Streetworkerzy większą część swojego czasu pracy spędzają na
ulicach, dworcach, w parkach, ogródkach działkowych, na wysypiskach,
w galeriach handlowych i wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie bezdomni, uzależnieni, opuszczeni, wykluczeni i poszkodowani przez los46.
Działają jednak w ramach instytucji państwowych (takich jak MOPS,
MOPR) albo niepaństwowych – rozmaitych stowarzyszeń, fundacji, towarzystw prowadzących działalność socjalną i społeczną.
Określiłam ks. Andrzeja Szpaka mianem prekursora streetworkingu, ponieważ jako jeden z pierwszych w Polsce, nie licząc pracowników Monaru, zaczął dosłownie wychodzić na ulicę, do młodych
narkomanów, alkoholików i opuszczonych z pomocą duchową, materialną i społeczno-prawną. Jako jeden z niewielu księży w latach 80.
nie czekał, aż młodzi przyjdą do niego, a sam, kiedy tylko mógł, odwiedzał potrzebujących opieki albo rozmowy czy nawet jedynie obecności
drugiego człowieka. Ks. Szpak jako streetworker nie działał w ramach
instytucji socjalnych, ale w szeroko pojętych ramach instytucji Kościoła katolickiego. Od dzisiejszych streetworkerów różnił się tym, że niósł
w większej części pomoc duchową, a nie materialną czy prawną47. Na
przełomie lat 80. i 90. m.in. odprawiał dwa razy dziennie msze święte
dla osób zagrożonych narkomanią i osobno dla zaawansowanych narkomanów. Zdarzało się też nieraz, że zapraszał na ciastko i kawę czy
na obiad, dawał swoje pieniądze, pomagał w załatwieniu noclegu czy
ośrodka odwykowego. Jednak nie były to działania systemowe, jak ma
to miejsce w pracy dzisiejszych streetworkerów. Instytucja Kościoła,
przy której działał ks. Szpak, nie wspierała go w jego streetworkerskiej
działalności. On sam podejmował nie tylko trud wzięcia na siebie pracy
Przewodnik streetworkera, oprac. A. Bałchan, M. Lasota, Katowice – Opole 2010.
Metoda streetworkingu jest wypadkową kryzysu ekonomicznego i chrześcijańskiej
filozofii miłosierdzia, która zakłada, że należy pomagać tym, którym teoretycznie ta pomoc
się nie należy. Dawać chleb tym, którzy nie pracują, są chorzy i cierpiący. Streetworkerzy
skupiają się dziś głównie na pomocy prawnej i materialnej. Por. Międzynarodowy przewodnik metodologiczny streetworkingu na świecie, Bruksela 2008.
46
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ulicznej, lecz także odpowiedzialności za tych, którym pomaga. Musiał
mieć bowiem świadomość, że tworząc swoiste „oratorium na bajzlu”,
jest za nie odpowiedzialny. Przez lata pracy, szczególnie w Warszawie,
stworzył jednoosobową instytucję pomocową, przeznaczoną szczególnie dla narkomanów i ich rodzin. Opowiada o niej w jednym z wywiadów: „Praca w Warszawie nie miała charakteru instytucjonalnego, próbowaliśmy działać w określonej sytuacji, pomagać ludziom w zależności od wymogu chwili, często spontanicznie. Mówiono wtedy o nas, że
jesteśmy ośrodkiem leczenia wiarą. Gdy trzeba było jakoś się określić
w strukturach Kościoła, mówiłem, że prowadzę Duszpasterstwo Środowisk Otwartych. I ta nazwa została przyjęta, choć niewiele było tam
z form pracy zwykłego duszpasterstwa. Ludzie mówili: Szpak to instytucja. I może jakoś tak to jest”48.
Ksiądz Szpak wiedział, że młodzi ludzie, po pobycie w ośrodku dla
uzależnionych czy zakładzie karnym, wracają w to samo środowisko,
z którego wyszli. Bardzo często też ich domy rodzinne nie stoją przed
nimi otworem, a instytucje środowiskowe mające na celu pomagać w readaptacji są niewydolne. Tak było, jak zaczynał pracę z młodzieżą, i tak
jest dziś, w drugiej dekadzie XXI wieku. Prawdą jest, że „po wyleczeniu
czy zwolnieniu z zakładu młody człowiek bardzo często nie ma dokąd
wracać”49. Dlatego ks. Szpak podjął próbę stworzenia wspólnoty duchowej w miejscach, gdzie przebywają narkomani, ale też osoby zagrożone
narkomanią, także po odbyciu kary pozbawienia wolności. Wspólnotę
tę nazwał „oratorium na bajzlu”, czyli „konfesjonał młodzieży trudnej i uzależnionej w środowisku otwartym”, mający być spotkaniem,
wydarzeniem, dialogiem kapłana z potrzebującym przy udziale Boga. Głównym celem oratorium było wspieranie uzależnionych i motywowanie ich do zmiany myślenia o sobie, swoim życiu i nałogu, który
w perspektywie społecznej ma długą historię.
Stara chińska legenda głosi, że odurzający mak, służący do wyrobu
opium, wyrósł po raz pierwszy w tym miejscu, gdzie upadły powieki
Buddy, który obciął je sobie, aby nie ulec pokusie snu. Miało się to dziać
G. Gdoth, Przedstawiamy księdza Andrzeja Szpaka, „Gwiazda Morza” 1992, nr 15.
A. Szpak, Założenia i postulaty Wspólnoty Wychowawczo-Duszpasterskiej dzieci i młodzieży w Sosnowcu, 13 maja 1999, ze zbiorów prywatnych ks. A. Szpaka.
48

49

108

Rozdział 2

w VI wieku p.n.e.50. Wydaje się jednak pewne, że historia narkotyków
jest co najmniej tak stara, jak stara jest historia człowieka. Poznanie
działania naturalnych substancji odurzających było tak fascynujące, że
zaczął on wykorzystywać rozmaite środki zmieniające świadomość do
obrządków sakralnych. Dopóki substancje te używano w sferze sacrum,
dopóty nie było mowy o narkomanii. Dopiero przejście w sferę profanum spowodowało lawinę uzależnień. Równolegle społeczna niewiedza
przyczyniła się do powstania mitów na temat narkomanów, których
w dalszym ciągu nie traktuje się jak chorych, ale jak złych, opętanych,
nienormalnych, naznaczonych piętnem losu, co po części ma wpływ
na ich „uliczny tryb życia”, wykluczenie i samowykluczenie społeczne.
Nie ma systemu monitorującego narkotykowych eksperymentatorów,
tak jak monitoruje się osoby narażone na choroby układu krążenia czy
nowotwory. W latach 80. i 90. XX wieku nie istniał też system pomocy
i leczenia narkomanów, jaki istnieje obecnie. I choć nie jest on doskonały, na pewno więcej jest dziś możliwości leczenia i terapii niż było
20-30 lat temu. Wtedy też funkcjonowała w Polsce propaganda głosząca
wszem i wobec, że narkomanii w kraju nie ma. Natomiast jeśli już ludzie
zauważali ten problem, był on sprowadzany do poziomu mitu o brudnym, odrażającym ćpunie. Ponadto narkomanów utożsamiano z hipisami, z którymi zetknął się ks. Szpak, zanim zaczął tworzyć warszawskie
oratorium na bajzlu.
Społeczne postrzeganie narkomanii można podzielić na trzy poziomy: postrzeganie narkotyku jako substancji odurzającej, powodującej,
iż człowiek przeżywa stany, których „nie da się opisać”, tajemnicze, ekstatyczne, przynależne jedynie prorokom, wizjonerom i szamanom. Narkotyk budzi w społeczeństwie negatywne, niepożądane emocje, strach
i poczucie zagrożenia. Drugi poziom to postrzeganie efektów działania
narkotyku, a także subiektywnych odczuć po jego zażyciu. Trzeci to postrzeganie osoby stosującej narkotyk, popularnie zwanej narkomanem,
choć może to być osoba nie uzależniona, a jedynie eksperymentująca
czy próbująca danego środka. Jeśli ktoś otrzymuje miano narkomana,
może zostać nim przez wiele lat, czasem do końca życia51. Istnienie mitów spowodowało, że na narkomanię nie choruje się tak jak na odrę czy
J. Rogala, Narkotyki, Warszawa 1983, s. 5.
Działa tu efekt stygmatyzacji, który jest trudny do wyeliminowania. Powstają jednak
koncepcje i prowadzone są badania nad procesem destygmatyzacji.
50

51
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grypę. Narkomanem się jest. Można mówić, że to ktoś, kto ma specyficzne i tylko jemu przynależne „cechy”. Narkoman to wręcz rola społeczna,
która jest zła i niepożądana. Mówiło się też o subkulturze narkomanów,
do której należą używający narkotyków (niekoniecznie uzależnieni) –
mają więc własną „strukturę norm i wartości”, kod porozumiewania się,
słowa i gesty, które są kompletnie niezrozumiałe dla kogoś spoza tej grupy. Te trzy poziomy łączą się ze sobą i tworzą swoisty, tajemniczy obraz,
który jednych odpycha, a innych pociąga.
Na przełomie XIX i XX wieku narkotyk budził lęk. Używanie morfiny, kokainy i innych „klasycznych” narkotyków było nieakceptowane
i potępiane przez społeczeństwo, nie licząc elitarnych grup społecznych,
które akceptowały, wręcz preferowały narkotyki52. Narkomani spotykali
się z pogardą i ostracyzmem społecznym, szczególnie ze strony osób,
które nie miały z uzależnionymi żadnego kontaktu. W literaturze na
ogół „czarne charaktery”, mordercy, szpiedzy, zboczeńcy, aferzyści używali narkotyków. Narkomani byli też przedstawiani jako chorzy, szaleni,
nieobliczalni, nierozsądni, bezuczuciowi albo nadwrażliwi i szkodliwi
osobnicy, pasożytujący na innych. Wizerunek ten został silnie wdrukowany w świadomość społeczną. Z drugiej strony narkotyki, szczególnie
środki halucynogenne, od stuleci kojarzone były z religią, kultem, rytuałem, sferą sacrum. Meskalina odgrywała u Azteków rolę „boskiego
pośrednika” jako „ciało bogów”. Konopie stanowią nieodłączną część
praktyk religijnych w Kościele koptyjskim, na Jamajce. Członkowie tego
Kościoła palą konopie, by móc głębiej wejrzeć we własną świadomość
i odnaleźć ducha miłości, jedności i sprawiedliwości w samych sobie.
Koptowie uważają gandzię za symbol ciała i krwi Jezusa i nie uznają jej
za narkotyk53. Do dziś zresztą wiele osób podziela ten pogląd54. Narkotyk jest więc z jednej strony trucizną, z drugiej zaś „pośrednikiem
boskim”, sacrum, środkiem otwierającym pokłady podświadomości.
„Wszyscy nosimy w sobie coś mocno ściśniętego, coś na kształt owych
japońskich kwiatów, co rozwijają się wówczas, gdy rzucić je na wodę.
Opium odgrywa właśnie rolę wody. Każdy z nas nosi w sobie odmienny
wzór kwiatowy. Toteż możliwe, że ten, kto nie pali, nigdy nie pozna ga52
Myślę tu o artystycznej bohemie opisywanej w literaturze przełomu XIX i XX wieku,
m.in. przez J. Cocteau i Witkacego.
53
G. K. Kaczyński, Czarny chrystianizm, Warszawa 1994.
54
Cz. Cekiera, Rastafarianie, „Problemy Alkoholizmu” 1994, nr 8-9 (wkładka).
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tunku tych kwiatów, które by opium mogło w nim rozwinąć” – pisał na
początku XX wieku Jean Cocteau55. Któż nie chciałby rozwinąć w sobie
owych kwiatów? Czyż więc nie jest to zachęta do palenia opium? Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy. M. Agiejew opisuje wprost, jak za
pomocą kokainy zrozumiał istotę swojego szczęścia, że „mała szczypta
kokainy potężnie i w jednej chwili wywołuje właściwie owo poczucie
szczęścia, tak ogromne, jakiego nigdy przedtem nie znałem”56. Wielu
ludzi pragnie też poznać tajemnicę Boga, śmierci, tego, co „po drugiej
stronie” czy „na tamtym świecie”. Niektórzy twierdzą, że tę tajemnicę
poznali dzięki narkotykom. Między innymi pewien szaman Mazatec:
„Istnieje świat poza naszym światem, znajduje się daleko od nas i jest
widoczny. Tam mieszka Bóg i tam żyją umarli, duchy i święci, świat,
w którym wszystko już się zdarzyło i wszystko wiadomo. Ten świat mówi. Posiada własny język. Ja przekazuję, co on mówi. Święty grzyb bierze mnie za rękę i zabiera do tego świata. To owe, święte grzyby mówią
w sposób, który potrafię zrozumieć”57.
Wracając jednak do „mitu ćpuna”58 – jego popularność najprawdopodobniej spowodowana jest wieloma sensacyjnymi opowieściami lub
krótkimi zmanipulowanymi informacjami medialnymi. Ćpun to postać
niejasna, tajemnicza, niezrozumiała, kojarzona ze specyficznym zachowaniem czy wyglądem. Ćpuni są niebezpieczni i roznoszą choroby,
szczególnie wirusa HIV. Są pasożytami, szkodnikami społeczno-obyczajowymi i przestępcami. „Mit ćpuna” zawiera w sobie także aspekt
religijny – ćpun przeżywa „głody” i trudno mu wyjść z nałogu, bo to, co
robi, jest grzechem. Powinien więc być potępiony i odhumanizowany.
Tak jak wąż kusił Adama i Ewę, tak ćpun kusi innych do brania narkotyków. Istnienie owego mitu było i jest szczególnie widoczne w Polsce,
kiedy osoby głośno mówiące o swej głębokiej wierze katolickiej, radykalnie sprzeciwiały się tworzeniu w pobliżu ich miejsc zamieszkania
nowych ośrodków rehabilitacyjnych dla narkomanów lub chorych na
AIDS (których utożsamiano z narkomanami)59.
J. Cocteau, Opium. Dziennik kuracji odwykowej, Kraków 1990, s. 73.
M. Agiejew, Romans z Kokainą, Warszawa 1997, s. 116; pod tym pseudonimem prawdopodobnie pisał Vladimir Nabokov.
57
Cyt. za: M. Gossop, Narkomania – mity i rzeczywistość, Warszawa 1993, s. 44-45.
58
Tamże, s. 182-199.
59
M. Wojciechowski, Tajemnica systemu MONAR, „Polityka” 1986, nr 13, s. 10.
55
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By lepiej zobrazować środowisko pracy oratoryjnej ks. Szpaka, należy nie tylko wspomnieć o kwestii uprzedzeń, mitów, lecz także pokrótce
zdefiniować narkomanię, która najczęściej opisywana jest jako stałe lub
okresowe używanie w celach niemedycznych środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych, w wyniku czego
może powstać uzależnienie od nich (z gr. narke – odurzenie, mania –
szaleństwo). Według Czesława Cekiery jest „nałogowym odurzaniem
się środkami uzależniającymi pochodzenia naturalnego lub syntetycznego”60. Stanisław Górski natomiast pisze o „narkomanii nawykowej”,
która występuje, „gdy człowiek czuje wprawdzie nieprzepartą chęć, silne pragnienie, lecz jeszcze nie przymus odurzania się”61. Inni nazywają
narkomanię „chorobą duszy, ciała i umysłu”, „chorobą społeczną”, „chorobą emocji”, „zaburzeniem funkcji społecznych”, „chorobą mózgu”
i w końcu patologią społeczną62. Problematyka etiologii narkomanii była
i jest wciąż obszarem otwartym, gdyż każdy młody człowiek ma inną historię życia, wywodzi się z innej rodziny, przebywa w innym środowisku
społecznym, a to nie pozwala na uogólnianie i całościowe ujęcie przyczyn uzależnienia. Co więcej – prawdopodobnie nie można z naukowego punktu widzenia dostrzec ich wszystkich. Nie ma dwóch takich
samych przypadków chorobowych i można mówić tylko o podobieństwach w kwestii etiologii, dotyczących biologicznych, psychicznych,
społecznych i duchowych sfer. Inne są też przyczyny eksperymentowania z narkotykami, a inne – wchodzenia w nałóg. Poza tym asortyment
narkotyków powiększa się nieomal z dnia na dzień, a każda substancja
inaczej oddziałuje na organizm ludzki, w związku z tym choroba od
początku przebiega w odmienny sposób.
Zbigniew Thille, autorytet wśród uzależnionych w latach 70., w 1976
roku pisał, że narkomani mają zwykle wygórowane wymagania i oczekują w życiu natychmiastowego spełnienia swoich potrzeb. Są to też
ludzie (a raczej byli około 30 lat temu), u których autor stwierdził bogactwo zainteresowań związanych ze sztuką, filozofią, socjologią, psychologią i innymi dziedzinami humanistycznymi. „W parze z bogactwem
Cz. Cekiera, Toksykomania, Warszawa 1985, s. 15-16.
S. Górski, Uwaga rodzice – narkomania, Warszawa 1984, s. 9.
62
J. Szczepkowski, Narkomania – choroba ciała, emocji i ducha, „Wychowanie Na Co
Dzień” 1997, nr 1-2, s. 24-26; J. Cichowicz, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży,
Olsztyn 1992, s. 30-65; C. Erickson, Nauka o uzależnieniach, Warszawa 2010.
60
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zainteresowań można stwierdzić u nich często duży zasób wiedzy oraz
na ogół wysoki stopień inteligencji (…), nadwrażliwość, sensytywność
oraz kruchość struktury ich osobowości, słabo zaakcentowaną potrzebę dominacji, uległość (…), niską tolerancję lęku i frustracji oraz nieumiejętność rozwinięcia prawidłowych wewnętrznych mechanizmów
obronnych”63.
Powyższy wywód ma na celu zobrazowanie, w jakim środowisku
i w jakich warunkach pracował ks. Szpak. Nie zmagał się tylko z uzależnieniem młodego człowieka, które można traktować jako wielopoziomową chorobę psycho-fizyczno-duchowo-społeczną, ale walczył też
z jego stygmatyzacją, niedoinformowaną opinią społeczną oraz niszczącymi schematami, którymi kierowali się także jego przełożeni.
W owym czasie prócz Monaru zaczęło kiełkować kilka kościelnych
inicjatyw mających na celu pomoc uzależnionej młodzieży. W ramach
Rodziny Salezjańskiej powstawał krakowski Saltrom64. W Częstochowie przy wsparciu bp. Antoniego Długosza powstał ośrodek „Betania”
(1982), a w 1987 roku z inicjatywy ks. Pawła Rosika „KARAN”, czyli
Katolicki Ruch Antynarkotyczny. Trzy lata później ks. Józef Walusiak
z pomocą ks. prof. Czesława Cekiery stworzył Fundację „Nadzieja”
w Bielsku-Białej65. W Katowicach duchownym streetworkerem był
63
Z. Thille, L. Zgirski, Toksykomanie. Zagadnienia społeczne i kliniczne, Warszawa 1976,
s. 38-39.
64
„Na początku lat osiemdziesiątych w seminarium salezjańskim w Krakowie odbyło się
sympozjum: Jak przywracać młodzież trudną społeczeństwu i Kościołowi. Wtedy też zrodził
się Salezjański Ruch Troski o Młodzież (Saltrom). Pierwsze lata to praca głównie z hipisami
i narkomanami, którą prowadził ówczesny delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży, ks. Kazimierz Kuc. Saltrom mieścił się wówczas w domu przy ul. Różanej 3 i znany był w Krakowie
jako Dom Otwartych Drzwi, gdzie pogubiona życiowo młodzież mogła liczyć na dach nad
głową, terapię i pomoc. Z  biegiem czasu coraz bardziej klarowała się idea Saltromu jako
domu dla młodzieży zagrożonej, a nie tej już uwikłanej w narkotyki, przestępczość itp. Jako
stowarzyszenie Saltrom został zarejestrowany w 1992 r. Dwa lata później gmina Kraków
przekazała kamienicę przy ul. Różanej 5 do celów działalności młodzieżowej na 20 lat użytkowania. Pod koniec lat 90. wyraźnie oddzielono działalność profilaktyczną od resocjalizacyjnej. Po sąsiedzku, w kamienicy przy Różanej 3 mieści się dziś ośrodek leczenia uzależnień Formacja, prowadzony przez inne stowarzyszenie – salezjanie są w nim kapelanami”,
w: salezjanie.krakow.pl, Kraków 2008, http://donbosco.pl/files/Album_75_Inspektorii.pdf
[dostęp: 12.08.2012].
65
Wymienione ośrodki z powodzeniem funkcjonują do dziś. Inne nie przeszły próby
czasu. Pisze o nich w nieopublikowanej pracy magisterskiej pt. Znaczenie Kościoła w profilaktyce uzależnień i AIDS – badania młodzieży uzależnionej oraz ich duszpasterzy o. Borys
Jacek Soiński.
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ojciec Ryszard Sierański, a w Warszawie ks. Andrzej Szpak. Od 1987 roku, w ciągu 4 lat odbył on około tysiąca spotkań z narkomanami w różnych stadiach uzależnienia. Prowadził także rozmowy w ich rodzinach
– było ich w tym czasie około stu, na terenie Warszawy i ościennych
miejscowości. Według zapisków ks. Szpaka, z przełomu lat 80. i 90.
XX wieku, spośród młodzieży wysokiego ryzyka ok. 10% było uzależnionych od twardych środków narkotycznych66.
Spotkania z narkomanami odbywały się najczęściej w kawiarniach,
w miejscach aktualnego pobytu danej osoby lub innych przypadkowych
miejscach, takich jak parki, skwery, klatki schodowe. Jak pisał ks. Szpak:
„Jest to pomoc czysto duchowa. Po nawiązaniu kontaktu z osobą prowadzony jest duszpasterski dialog. Dobrze postawione pytania pozwalają
młodzieży zwierzyć się. Taka rozmowa trwa nieraz trzy godziny. Gdy
jest dogodna sytuacja, penitent odbywa autentyczną spowiedź i otrzymuje rozgrzeszenie. Jeżeli do tego nie dochodzi, jest to strata pierwszej rozmowy i spotkania. Za drugim razem już trudniej o taką szczerą
spowiedź. Najczęstszym rezultatem spotkania jest wywołanie na nowo
wiary w Jezusa Chrystusa i obudzenie nadziei na wyjście z uzależnienia
przy pomocy łaski Bożej, skłonienie do modlitwy w najprostszej postaci
(np. ratuj, Boże, ratuj, pomóż, przebacz, wyzwól), skłonienie do uczestnictwa we mszy świętej w dowolnym kościele i czasami skłonienie do
leczenia w ośrodku”67.
Ksiądz Szpak poszukiwał metody terapii narkomanii nawiązującej do
personalizmu i duchowości człowieka. Wychodził z założenia, że przyczyna uzależnienia nie tkwi tylko w problemach rodzinnych, biopsychicznej strukturze człowieka, ale także w jego duchowym zagubieniu
i braku wiary w Boga. Zakładał też, że narkomania jest swoistym opętaniem przez Złego, z którym należy podjąć zdecydowaną i konsekwentną walkę. Notował wytyczne, jak można leczyć narkomana, jak każdy
człowiek może „podejść” uzależnionego, by mu pomóc. Twierdził, że
po pierwsze nie należy mieć negatywnego obrazu uzależnionego, trzeba
66
Przez pewien czas funkcjonował, także wśród profesjonalistów, potoczny podział narkotyków na „twarde” (czyli „bardziej uzależniające”, mocniejsze w oddziaływaniu) i „miękkie” (czyli „mniej uzależniające”). Do pierwszych zaliczano m.in. heroinę, amfetaminę i ich
pochodne, do drugich m.in. marihuanę, LSD, grzyby halucynogenne. Obecnie w literaturze
przedmiotu nie używa się już tego podziału.
67
Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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wyzbyć się schematów na jego temat i próbować zrozumieć przyczyny,
dla których zaczął brać. Trzeba też nieustannie wierzyć w zmianę i kochać go co najmniej tak jak siebie. Być przygotowanym na przebaczenie tyle razy, ile to potrzebne, i modlić się przed każdą rozmową z nim.
Następnie trzeba dać narkomanowi do zrozumienia, że uzależnienie
jest skutkiem innych jego problemów, które z kolei należy rozpoznać
i starać się rozwiązywać. Spróbować uświadomić mu te problemy. Nie
litować się nad nim i mieć dużo pozytywnych emocji. Wzrastać w łasce, by móc przekonać go do abstynencji. Najmniej mówić o samej narkomanii, nie wypominać brania, nie poniżać go, pomóc mu pokochać
samego siebie, obudzić w nim ambicję, instynkt znaczenia, ukazać mu
piękno życia wewnętrznego, pomóc mu znaleźć ideał dla samego siebie,
wzór, autorytet, także próbować posługiwać się przykładami tych, którzy wyszli z ćpania68.
Ksiądz Szpak bardzo często postępował na zasadzie redukcji szkód,
akceptując i rozmawiając z człowiekiem nawet w stanie odurzenia.
Z jednej strony nie naciskał, by narkoman od razu zmieniał cokolwiek
i utrzymywał abstynencję, dlatego w pewnym sensie podtrzymywał patologiczny sposób bycia. Z  drugiej „szczepił” religijne przesłanie. Tak
jak się ratuje chore drzewa, szczepiąc im zdrowe, małe gałązki innej odmiany. Powstaje wtedy nowe życie i nowy rodzaj owoców. W przypadku
ludzi – nowy sposób myślenia.
Filozofia redukcji szkód (harm reduction) polega na przekonaniu, że
nie jest możliwe ani zgodne z naturą człowieka wyeliminowanie z życia społecznego wszelkiego zła: uzależnień, bezdomności, bezradności,
bezmyślnej kontestacji, agresji, prostytucji czy też braku zasad współżycia moralnego. Społeczeństwa bez tych problemów, zagrożeń i ludzkich
zachowań ryzykownych nie istnieją. Zakładanie, że zjawiska te da się
całkowicie wyeliminować, jest utopijne, nierealne. Historia systemów
społecznych pokazuje, że wprowadzanie niezgodnych z naturą człowieka inżynierii społecznych zawsze kończy się porażką. Należy więc
wprowadzać takie metody pracy z ludźmi tkwiącymi w problemach, by
ograniczać skutki ich patologicznych działań. Redukcją szkód jest rozdawanie sterylnych igieł i strzykawek, prezerwatyw, ale też towarzyszenie
68
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osobie w ciągu narkotykowym czy alkoholowym. Po prostu bycie z nią
w sytuacji, kiedy ma wokół siebie tylko podobnych sobie uzależnionych
albo dilerów. Kiedy traci kontakt z trzeźwym światem, kiedy nie potrafi
już odróżniać nocy od dnia, a jej jedynym celem jest za wszelką cenę
zdobycie narkotyku i wzięcie go. Właśnie w takich sytuacjach ks. Szpak
był z narkomanami. Modlił się za nich, próbował modlić się z nimi, ale
przede wszystkim był OBECNY i przekonany, że zagubionej owcy należy szukać i prowadzić do Boga. Niemal wszyscy narkomani, których
spotkał ks. Szpak, byli jego zdaniem ochrzczeni. Większość przystąpiła
do Pierwszej Komunii Świętej i uczęszczała na katechezę. Ponad 25%
też zostało bierzmowanych, więc katechizacja nie była im obca. Podczas
spotkań przypominali sobie, że kiedyś wierzyli w Boga, i zdarzało się, że
zaczynali się modlić.
Celem duszpasterstwa narkomanów jest nie tylko wymienione już
wsparcie, lecz także doprowadzenie do nawrócenia serca, do przemiany istoty ludzkiej, czego nie praktykują ośrodki medyczne i terapeutyczne. Cel ten można osiągnąć w specjalnych placówkach katolickich
(np. wspólnota Cenacolo) lub poprzez działanie w terenie otwartym.
Najważniejsza w duszpasterstwie narkomanów jest pierwsza rozmowa.
Podejście z dobrocią, zaufaniem, szczerością. Każdy kapłan wychodzący do nich powinien być także psychologiem, terapeutą, filozofem,
pedagogiem, ojcem duchowym. Spotkania wstępne mają być katechezą wiary, poznania Jezusa i przyjęcia Jego Osoby. Wiara jest najważniejsza w uzdrowieniu narkomana. Trzeba tak opowiadać o Bogu, by
wzbudzać wiarę. „Działać trzeba z pierwszego uderzenia, pierwszego
podejścia, już od pierwszego kontaktu”69. Kiedy narkomani wiedzą, że
jest wśród nich kapłan, który nie oskarża i nie potępia, nie patrzy na
nich jak na ćpunów, ale jak na ludzi potrzebujących Boga i miłosierdzia,
zaczynają coś zmieniać. A czym jest miłosierdzie według ks. Szpaka? To
wejście w skórę cierpiącego. Narkomani śmieją się z tych, którzy myślą, że narkomania to przyjemność, styl życia lub wybór. Narkomania
to zniewolenie i brak Prawdy. Tej Prawdy, która wyzwala, jak mawiał
Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II. Ks. Szpak podaje przykłady osób, które
wyszły z nałogu, ponieważ zostały racjonalnie, prawdziwie przekonane
o bezsensie brania narkotyków. Notuje także wypowiedzi swoich roz69
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mówców: „nikt tak do mnie jeszcze nie mówił, gdyby wszyscy księża
tacy byli, ja przy tobie czuję się lepszy, jesteś potrzebny jak ojciec”70.
Pojednanie z Bogiem ma prowadzić do wyznaczania sobie zadań.
Narkoman musi mieć zajęcie, pracę, obowiązki, musi być przekonany
o ich wadze. Trudnością jest przekonanie go właśnie do tego, że jest
częścią społecznego świata i ma na ziemi zadanie do wykonania. Trzeba
go nauczyć osobistej, samotnej modlitwy, która ma być dla niego obroną
przed chęcią wzięcia narkotyku. To poczucie przynależności do świata,
przekonanie o swojej potrzebie pracy i wiara w moc modlitwy pozwala
przetrwać najtrudniejsze chwile w procesie leczenia, ale też kiedy wydaje się, że człowiek nie wróci już do narkotyków. W chorobie tej bowiem,
jak w każdej innej chorobie przewlekłej, w której najbardziej charakterystyczne, a zarazem niebezpieczne są nawroty, ogromne znaczenie ma
wiara.
Narkoman wyrządza sobie zło, bo sam czuje się zły, niedoceniony,
gorszy, potępiony, odrzucony. Informacje, jakie dostaje od rodziny, środowiska, społeczeństwa, tylko potwierdzają jego przekonanie. Należy
według ks. Szpaka najpierw uświadomić społeczeństwu, że narkoman
jest człowiekiem chorym, nie tylko psychosomatycznie, ale także duchowo. „W człowieku są: psyche i soma, którym poświęcamy mnóstwo życia, ale zapominamy, że jest też pneuma, która karmi się wiarą, nadzieją
i miłością. Ludzkie psyche i pneuma mogą istnieć po śmierci bez ciała,
ale bez miłości jest w nich stan piekła. Rozbudzeni narkomani – czyli
«w ciągu», gdy nie wezmą działki na noc, przeżywają piekło, dławią
ich piekielne zmory, dostają zapaści serca”71. Choroba ta jest skutkiem
złych, niszczących oddziaływań także ze strony najbliższego otoczenia.
Ks. Szpak pisał, że rodzice i społeczeństwo odpowiadają za narkomanię, ponieważ nie kształtują kręgosłupa moralno-religijnego u swoich
dzieci. Eksperymentujący z narkotykami uzależniają się jedynie wtedy,
kiedy mają ku temu grunt w postaci rozmaitych problemów emocjonalnych powstałych na bazie zaburzeń rodziców (opiekunów, wychowawców, nauczycieli, katechetów), których nie interesuje los dziecka.
Zainteresowany rodzic, mający stały kontakt ze swoim dzieckiem,
dostrzeże każdą zmianę w jego zachowaniu i każdy niepokojący symp70
71
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tom weźmie pod lupę. Dlatego zdecydowana większość uzależnionych
to osoby opuszczone i zaniedbane przez najbliższych. Ks. Szpak zdając
sobie z tego sprawę, miał na celu uświadomić potrzebującym, że prócz
rodziny ziemskiej jest jeszcze Bóg Ojciec, który pomaga, jak tylko człowiek się do Niego zwróci. Był i jest w dalszym ciągu głęboko przekonany
i mocno wierzy, że Chrystus ma moc, aby nie tylko odtruć uzależnionego człowieka, ale także aby go dogłębnie uzdrowić, napełnić jego życie
miłością, czyli nadać mu sens. Czy wiele takich uzdrowień obserwował? Niechętnie odpowiada na to pytanie. Nie ulega jednak wątpliwości,
że nawet jeśli narkoman przegra z nałogiem, to nie musi umierać jak
śmieć, może umierać jako kochany. Kochany przez Boga i tego, który
trzyma go za rękę i jest blisko72.
Wielu zarzucało ks. Szpakowi, że jego metody są nieskuteczne, naiwne, że „nie ma uzdrowień”. Krytykujący zapominają jednak o tym, że
z konwencjonalnych ośrodków także uciekają, a potem umierają ludzie
po wzięciu narkotyku. Skuteczność ks. Szpaka nie polega na tym, że ma
armię uzdrowień i ośrodek. Nawet w ośrodku ludzie bywają samotni.
Ks. Szpak był obecny na bajzlu, w melinach, dawał świadectwo obecności Boga i drugiego człowieka tym, którzy stracili wszystko i byli na
dnie. Jego postawa i odwaga, narażanie się na choroby, wyzwiska, niedogodności, niejednokrotnie też na agresję mogą być wzorem nie tylko
dla pracujących w środowiskach otwartych, lecz także dla pracowników ośrodków, którzy mimo że w murach, nie zawsze są tak obecni jak
ks. Szpak bywał poza murami.
Naczelną ideą nawracania narkomanów jest dla ks. Szpaka niesienie
im zbawienia. Łaska zbawienia bowiem działa niezależnie od miejsca
i przestrzeni. Wystarczy jej sprzyjająca okoliczność. „Narkoman ma całkowicie zniszczone serce, jest niezdolny do wyjścia poza siebie”. Dlatego
duszpasterz powinien pomagać mu znaleźć dystans i sposób na odnalezienie Boga. „Uważam, że czy to w ośrodku, czy poza ośrodkiem narkomana na trwałe nie wyleczy metoda ani personel, tylko wydarzenie
zbawcze. Narkomani bez osiągnięcia głębokiej wiary nie będą potrafili
wytrwać w trzeźwości do końca życia”73. Stąd przygotowanie duchowe
terapeutów i duszpasterzy jest zdaniem ks. Szpaka niezwykle ważne.
72
73

T. Kijowski, Nagrzany Bogiem, „Don Bosco” 2008, s. 16-17.
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Rozpatrywał on też kwestię samodzielności narkomanów, mając
na uwadze fakt, iż należy szukać jakichś dobrych stron i pozytywnych
elementów w ich życiu i osobowości. Celem duszpasterstwa powinno
być też doprowadzenie ich do pełnej samodzielności w byciu z Bogiem,
który jest w stanie całkowicie uleczyć uzależnienie. Ks. Szpak uznał,
że są oni zdolni samodzielnie szukać i znajdować środki na zdobycie
narkotyku, szukać i znajdować tymczasowy nocleg, wyrabiać rozmaite
przedmioty i sprzedawać je, są też zdolni samodzielnie myśleć, modlić
się i z własnej inicjatywy pójść do kościoła74. Stopień samodzielności
jest jednak różny, jak różna jest osobowość i historia życia każdego
z nich, ale Bóg dostosowuje się do każdego poziomu. Zbliżenie się do
Niego powoduje automatyczne zmniejszenie wszelkich problemów psychicznych i duchowych, także minimalizowanie narosłych przez lata
zaniedbań w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym. Teorię tę ks. Szpak
opiera na własnym doświadczeniu. „Kiedy byłem w najokropniejszym
stanie psychicznym, kompletnie nic w tej sferze nie mógł ani nie był
zdolny pomóc psycholog czy psychiatra. Jedynie uczynił to Bóg, którym
«zająłem się» tak jak narkoman «zajmuje się» narkotykiem. (…) Trzeba
się wciągnąć, tak dać się zawładnąć Bogu, by psychika się unormowała, wyprostowała i znalazła równowagę. (…) Wszelka nerwica rodzi się
z nieuporządkowanej miłości, a jedynie Bóg jest zdolny doprowadzić
do uporządkowania jej. Tylko akt miłości Bożej leczy zdrowie duchowe
człowieka”75.
Broniąc się przed zarzutami nieskuteczności i bezsensowności swojej pracy ulicznej, ks. Andrzej pisał, że Bóg chce przecież zbawić każdego i zbawienie to nie musi dokonywać się w specjalnych domach,
czy ośrodkach terapeutycznych. „Chrystus zbawiał w drodze”, dlatego
i ks. Szpak wybierał dosłownie drogę jako miejsce spotkania i nawrócenia. Uważał, jak wyżej wspomniałam, że wszyscy ludzie są odpowiedzialni za to, że młodzi sięgają po narkotyki, a najbardziej powinni poczuwać się do tej odpowiedzialności duszpasterze. Narkomania bowiem
„wypomina nam brak człowieczeństwa, Boga w rodzinach oraz brak
duszpasterskiej troski o dusze każdego. (…) Parafie i księża muszą wyjść
naprzeciw potrzebującym. Duchowa przemiana jest najważniejszym
74
Przekonanie, że człowiek może samodzielnie podejmować decyzje, jest także charakterystyczne dla założeń redukcji szkód.
75
Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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celem duszpasterskim, niezależnym od leczenia nałogu. Narkomani
najbardziej potrzebują ołtarza i kościołów”76. I dalej, ks. Szpak, sugerując kształt działań profilaktycznych, twierdził, że „gdyby społeczeństwo
zorganizowało się bardziej na udzielanie zwykłej, codziennej pomocy
lub gdyby chociaż jeden ksiądz zajął się jednym twardzielem i go nawrócił, to rocznie mielibyśmy o pięćdziesiąt tysięcy mniej dewiantów.
(…) Ale pracując w parafii, każdy ksiądz ma tyle zadań do wykonania,
ile uczciwie pracujący świecki na etacie. (…) W moim przypadku jest to
kilka kazań w tygodniu, 18 katechez, duszpasterstwo parafian dorosłych
i dzieci przebywających w ośrodku kuratorskim. Poza tym zajmuję się
grupą 30-40 ministrantów. Dlatego nie dziwię się, że księża rezygnują
(z prac na rzecz profilaktyki – przyp. K.K.-J.), ponieważ muszą wykonać to, co obowiązuje w ich strukturach”77. Na pytanie, kto powinien
zająć się w parafiach profilaktyką uzależnień, ks. Szpak odpowiada:
„Największym komplementem, jaki w życiu otrzymałem, była usłyszana rozmowa dwóch narkomanów, z których jeden powiedział «wiesz,
ten Andrzej to taki prawdziwy ksiądz». Jest to dla mnie sprawa o kapitalnym znaczeniu. Co znaczy być dzisiaj prawdziwym księdzem? Tu
nie chodzi tylko o mnie. Chodzi o jakiś autentyzm tego, w co się wierzy,
i tego, co się robi. Młodzież jest na to organicznie uczulona i potrafi to
bezbłędnie wychwycić. Tak, prawdziwy ksiądz to antynarkotyk, tak jak
prawdziwy ojciec, prawdziwa matka…”78.
Efektywność oratorium na bajzlu na pewno nie może być mierzona
liczbą osób, które przestały brać narkotyki. Można ją natomiast postrzegać w kategoriach wsparcia duchowego i dawania uzależnionym nadziei
w ich tragicznych sytuacjach. Jej celem jest zbawienie duszy, metodą
żarliwość, a narzędziem uczynki miłosierdzia. W zapiskach na temat
efektywności ewangelizacji narkomanów ks. Szpak pisał, że należy mieć
świadomość braku natychmiastowych skutków swojej pracy. Natomiast efektem może być to, że na drugi dzień po pierwszym spotkaniu
narkoman pozdrowi cię słowami „niech będzie pochwalony”, powie:
„od dziesięciu lat z nikim tak nie rozmawiałem”, „twoje słowa dały mi
więcej niż religia w szkole”. Ewangelizator, który wielokrotnie doświadcza zniewag, upokorzenia, przekleństw na chrześcijaństwo, musi mieć
Tamże.
J. Węgrzecka-Giluń, Wolny agent, „Remedium” 1996, nr 8, s. 11-12.
78
A. Kruczek, Czy młodzieży potrzebna jest pomoc?, „Życie Katolickie” 1990, nr 9/10.
76
77
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pewność, że jego słowa prędzej czy później staną się ziarnem, z którego
wyrośnie dorodna roślina. Jego celem powinno być doprowadzenie do
tego, by uzależniony systematycznie odkrywał Jezusa, odnalazł sens życia, sumienie i samego siebie79.

79

Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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„Autorytet buduje się wtedy,
jeśli dajesz im coś ważnego
– miłość, uwagę i prawdę”.
(A. Szpak)

Autorytet pokorny
Pozorna sprzeczność w tytule rozdziału, określająca z jednej strony
kogoś posiadającego ugodowe usposobienie, niewymagającego podporządkowania, niedążącego do bezwzględnej władzy, a z drugiej będącego autorytetem, który z definicji powinien przejawiać skrajnie odmienne cechy, ma służyć zobrazowaniu rozwijającej się na przestrzeni
lat osobowości ks. Andrzeja Szpaka. Oczywiście zadaniem moim nie
jest ocena czy psychologiczna analiza. Podejmuję próbę opisania osobowości ks. Szpaka z perspektywy bliskich mu osób oraz tych, którzy byli
uczestnikami pracy księdza, obserwowali jego działania i chcieli o tym
opowiedzieć. Celem tego opisu jest nakreślenie wychowawczej metody
osobistego wpływu, która bazuje na dwóch głównych i połączonych ze
sobą elementach. Pierwszym jest zespół cech i umiejętności budujących
autorytet wychowawcy, niezbędny do stosowania tej metody, drugi zaś
stanowi zbiór narzędzi komunikowania treści o charakterze edukacyjnym i wychowawczym.
Czy można jednoznacznie powiedzieć, że ks. Szpak jest autorytetem?
Zdecydowanie można. Jest nim niewątpliwie dla postronnych obserwatorów jego duszpasterskiej pracy, dla wierzących rodziców, których
dzieci uczestniczyły w zlotach, przede wszystkim dla osób, którym pomógł odnaleźć Boga i samych siebie. Nie można jednak powiedzieć, że
jest autorytetem w potocznym, ukonstytuowanym społecznie tego sło-
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wa znaczeniu. Pytając swoich rozmówców, czy ks. Szpak jest autorytetem, słyszałam najczęściej odpowiedzi: tak, ale… Znaczy to, że w jakiejś
sferze jest, natomiast w innej już nie. Czy ta ocena dyskredytuje go i odbiera status autorytetu? Zdecydowanie nie. Postaram się więc wyjaśnić,
jak rozumiem autorytet i dlaczego uważam, że ks. Andrzej Szpak zasługuje na to miano.
Każdy w miarę normalnie rozwijający się człowiek dąży do zdobywania informacji, wiedzy i mądrości życiowej. Uczy się, obserwując starszych, słuchając tego, co mają do powiedzenia, i tworząc sobie nowe
matryce, pomocne do interpretowania odbieranych informacji w przyszłości. Każdy też posiada w różnym stopniu rozwinięte w ciągu całego
życia potrzeby: dominacji i zależności. Kiedy jesteśmy małymi dziećmi,
mamy potrzebę przynależenia do kogoś. Wypełnia nas przekonanie, że
nasi opiekunowie – rodzice, wychowawcy w przedszkolu – wszystko
wiedzą i potrafią1. Są autorytetami w każdej dziedzinie. W pewnym momencie jednak przychodzi poruszająca nas refleksja, że to nieprawda. Że
rodzice wcale wszystkiego nie wiedzą, że „pani w szkole jest głupia”, że
ksiądz w kościele „czegoś nie doczytał”. Ten moment sprawia, że młody
człowiek rozpoczyna poszukiwania „wiedzącego lepiej i więcej”. Jest to
też czas, kiedy niektórzy młodzi ludzie nabierają przekonania, że to oni
„wszystko wiedzą” lub też „wszystko wiedzą” ich wykreowani przez media idole, najbardziej dostępni i atrakcyjni. Dostępność i atrakcyjność
obiektu powoduje, że zwykle najczęściej obecni w mediach, najbardziej
charakterystyczni, widoczni celebryci (aktorzy, muzycy, piosenkarze,
kabareciarze, dziennikarze, bywalcy programów rozrywkowych, politycy, kucharze itp.) stają się namaszczonymi często przez samych siebie „autorytetami”. Młodzi ludzie, niemający w najbliższym otoczeniu
(w rodzinie, szkole, kościele) osób mądrych i znaczących, „kupują” na
własne potrzeby taki medialny pseudoautorytet. Wydają się zablokowani, uodpornieni na najbardziej logiczne informacje inne niż przekazy
swoich „guru”. Takie zaślepienie pozostaje czasem na długo, ale zdarza
się, że człowiek spotka w swoim życiu przekonujący autorytet, dzięki
któremu zacznie dostrzegać istotę swojej ziemskiej egzystencji. Istnieje bowiem w naturze ludzkiej przekonanie o konieczności odniesienia
Por. P. Jaroszyński, Autorytety i manipulacja, w: www.piotrjaroszyński.pl/felietony-wywiady [dostęp: 29.03.2010].
1
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jej kształtu do jakiegoś wzoru. Wynika to ze specyfiki ludzkich potrzeb
(afiliacji, uznania, poczucia własnej wartości) oraz niemożności kształtowania siebie w próżni aksjologicznej i normatywnej2.
Zdecydowana większość młodych ludzi, z którymi pracował
ks. Szpak, to osoby zablokowane, uodpornione na komunikaty z zewnątrz, a przy tym zranione, z poczuciem osamotnienia i odrzucenia
w swoim rodzinnym i rówieśniczym środowisku. Przyjeżdżając na zloty
i uczestnicząc we mszy, w rozmowach prowadzonych przez ks. Szpaka, zaczynają odkrywać pewne prawdy o sobie, o swojej rodzinie, Bogu. Prawdy, na które dotychczas byli „ślepi i głusi”. Doznają swoistego
oświecenia i wracają do swoich stałych miejsc, do domów, z innymi już
poglądami i innym nastawieniem do świata. Jak pisze jedna z uczestniczek szpakowisk i pielgrzymek, po kilku latach odchodząca z Ruchu:
„Zdałam sobie sprawę, że ruch bardzo mnie wzmocnił, nauczył mnie
siły, która potrzebna jest w każdej nowej sytuacji życiowej (…). W tym
roku kończę studia, niedługo otworzy się przede mną nowa droga, jestem pewna, że tych sześć lat wśród hipisów było trampoliną w życie.
Uważam, że to był piękny czas (…). Ruch (Szpak) uczy dobroci i życia
w wierze”3.
Zmiana jednak nie dzieje się natychmiast, po jednym spotkaniu.
Często potrzebne są lata, by odkryć swoją prawdę, i tym, kto ułatwia jej
poznanie, jest właśnie ks. Szpak. Wyjątkowy jest tu fakt, że przekonuje on najbardziej nieprzekonanych. Znajduje takie argumenty i formy
przekazu, jakich nie szuka zdecydowana większość duchownych. Dlatego może być autorytetem nie tylko dla młodzieży, którą odrzuciło tzw.
normalne społeczeństwo, a nawet wykluczyło ze społeczności Kościoła
wielu księży. Może być też autorytetem dla tych pośredników między
Bogiem i człowiekiem, którym zależy na dobru każdej istoty ludzkiej.
„Zjawisko” autorytetu w potocznym i naukowym wymiarze wydaje
się dotknięte relatywizmem, ambiwalencją, paradoksem, powierzchownością i destrukcją4. Z jednej strony każdy wie, kim jest autorytet i kto
2
E. Wysocka, Młodzież a autorytety: analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje,
w: Mit autorytetu – autorytet mitu, red. J. Sierdzan, Białystok 2009, s. 288.
3
Kasjopeja, Kwiaty we włosach nigdy nie zwiędną, „Różne Drogi” 2006, nr 3, s. 9.
4
Nie chcę tu zastanawiać się, dlaczego autorytet, szczególnie rodzica, wychowawcy, nauczyciela, wciąż jest deprecjonowany. Dobitnie wykazał to w swoim wykładzie o autorytecie
nauczyciela prof. Piotr Jaroszyński, dostępnym na stronie: www.piotrjaroszynski.pl. Natomiast w kontekście pedagogicznym autorytet dokładnie opisała Iwona Wagner w pracy pt.
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powinien nim być. Z  drugiej strony, na przestrzeni dziejów, „urodziło się” tyle autorytetów deprecjonujących poprzednie, że trudno nawet
światłemu analizatorowi ustalić jednoznacznie jego uniwersalną definicję. Ta mnogość poglądów, perspektyw, kryteriów podziałów i fakt,
że prawie każdy ma w tej kwestii swoje zdanie, prowadzi do swoistego chaosu pojęciowego i znaczeniowego. Świadczy o tym literatura
źródłowa poruszająca problematykę autorytetu. Dowodem niech będzie
choćby wydana w 2011 roku 768-stronicowa monografia Lecha Witkowskiego, zawierająca skomplikowany kalejdoskop stanowisk i myśli
próbujących ogarnąć interesujące mnie kwestie5. W tym obszernym
dziele na temat historii i postrzegania autorytetu w obszarach różnych
nauk humanistycznych i społecznych można nie tylko zaznajomić się
z krytycznymi uwagami wybitnego znawcy tematu, lecz także można
odnajdywać fragmenty skłaniające do refleksji nad własnymi sądami.
Witkowski, sam będąc niekwestionowanym autorytetem w temacie autorytetów, pisze, że „chcąc coś wiedzieć o autorytetach, nie warto, wręcz
nie wolno ani nie przystoi dowiadywać się tego głównie z książek (…),
lepiej się przyglądać, przysłuchiwać prawdziwie niezwykłym osobom,
wczytywać w ślady ich myślenia, czucia i działania”6. Stąd wniosek, że
autorytet to nie tylko wieloznaczne pojęcie swoistego zjawiska społecznego, osobowy typ idealny, wzór do naśladowania, matryca wiedzy i mądrości, lecz także OSOBA, która za pomocą wrodzonego i wyuczonego arsenału cech i umiejętności sprawia, że drugi człowiek odnajduje
swoją mądrość oraz pełnię zdrowia i życia psychicznego, społecznego
i duchowego.
Etymologicznie słowo autorytet pochodzi od łacińskiego auctor, czyli pierwotnie ktoś, kto przekazuje prawa innej osobie, a wtórnie twórca,
aktor, ten, kto coś tworzy7. Pierwotne, zanikłe już znaczenie słowa auctor i pochodzące od niego auctoritas oznaczało ojca, który mając prawa,
Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2005.
5
Por. L. Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków 2011.
6
Tamże, s. 59.
7
Z wykładu prof. Piotra Jaroszyńskiego pt. Potrzeba autorytetu nauczyciela, wygłoszonego podczas sesji naukowej „Autorytet we współczesnej szkole”, Łódź, 7 listopada 2011.
Słownikowe ujęcie autorytetu oraz braki wynikające z mnogości znaczeń tego pojęcia obszernie tłumaczy L. Witkowski w artykule pt. W tyglu paradoksów autorytetu, w: Autorytety
w życiu społecznym, red. S. Kowalik, Bydgoszcz 2008, s. 26-36.
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tworząc je (jako rzymski senator) także wobec potomków, przekazuje
je swoim dzieciom. W paternalistycznej kulturze rzymskiej ojciec miał
wyjątkowe, najwyższe znaczenie, które dziś, w epoce trzeciej fali feminizmu, wydaje się nieodwracalnym, historycznym zjawiskiem.
Autorytet to także ktoś, kto jest poważny, starszy, doświadczony, wykształcony, mądry, tak więc odnosimy się do niego z szacunkiem. To
nie jest błazen, krzykacz, ktoś nieopanowany, nieodpowiedzialny, nieświadomy, przebiegły, nastawiony na zysk, nieznający swojego miejsca
w przestrzeni międzyludzkiej. To ktoś stojący w hierarchii społecznej
i moralnej wyżej niż inni, ale nie poprzez funkcję, jaką sprawuje, dostępność czy status ekonomiczny, a poprzez cechy i umiejętności, jakie
posiada, i pozytywne relacje z ludźmi. Nie jest to ktoś stojący ponad
innymi, wywyższający się, tylko ktoś na pozór taki sam, choć dający
przykład i świadectwo innym. Stąpający drogą, po której mogą pójść
inni. Jak pisał profesor socjologii Janusz Goćkowski: „Autorytet spełnia
zawsze i wszędzie, choć w rozmaity sposób, funkcję ośrodka miarodajności, który ludziom jest nieodzowny do zaspokojenia potrzeby ładu.
Autorytety stanowią dla ludzi, właśnie ze względu na ich społeczną istotę, ważną gwarancję istnienia w ich życiu jedności, trwałości, pewności,
a także wyrażają ich dążenie do doskonałości”8. Oczywiście mowa tu
o Weberowskim autorytecie charyzmatycznym, w odróżnieniu od tradycjonalistycznego, który polega na stanowieniu władzy, i racjonalno-prawnego, który z kolei wynika z pełnionych funkcji w instytucjach
społecznych. „Autorytet charyzmatyczny w nauce jest pozostałością nauki autorytatywnej, opartej na doktrynach epistemologicznych twórców
trwałych szkół naukowych (Arystotelesa, Galileusza, Newtona, Darwina, Freuda), ale jest również konsekwencją utożsamiania poznawczych
i utylitarnych wartości z charyzmą”9.
Najważniejszy jednak w opisywaniu autorytetu jest jego dychotomiczny charakter. Znaczy to, że każdy autorytet, by nim być, potrzebuje odbiorcy, czyli tego, dla którego jest autorytetem. Nie można bowiem
być nim dla samego siebie. Pojawia się tu ważna kwestia komunikowania potencjalnym odbiorcom swej pozycji i permanentne zachowywanie jej, gdyż nie jest ona dana raz na zawsze. Stąd niezmiernie ważne są
J. Goćkowski, Autorytety świata uczonych, Warszawa 1984, s. 38.
Z. Kowalewski, za: J. Sierdzan, Mit i magia autorytetu. Magiczny charakter autorytetu
i jego względność, w: Mit autorytetu – autorytet mitu, dz. cyt., s. 21.
8
9
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u osoby będącej autorytetem umiejętności tworzenia i podtrzymywania
relacji z innymi ludźmi, w czym ks. Szpak jest niewątpliwie mistrzem.
Osoby spotykające się na szpakowiskach i pielgrzymkach należą
w zdecydowanej większości do tych, którzy mają lub chcą mieć swoje zdanie i zazwyczaj jest to istota ich buntu, czasem trwającego wiele lat. Są to osoby, które nie godzą się na zasady wyznaczane im przez
rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców czy środowisko lokalne. Uważają, że te zasady i normy są złe, ograniczające, nieskuteczne, niszczące ich osobowość, wolność, sposób bycia, zachowania, spędzania czasu, wolność wyboru przyjaciół. Uciekają więc od rodzinnej
i szkolnej sfery aksjonormatywnej, ponieważ chcą „myśleć po swojemu”. Po swojemu, czyli jak? Czy zadają sobie to pytanie? Skąd młody
człowiek, w pierwszych świadomych latach swojego życia, ma wiedzieć,
czy zdanie, które ma, „jest jego”, czy jest to zdanie ukute na wzór inny
od znanych w rodzinie i szkole wzorów? Skąd ma mieć matrycę wskazującą mu, jak postępować w życiu? Jedna z odpowiedzi brzmi: powinien szukać. Ludzie, którzy nie poszukują punktów odniesienia, nie
znajdują ich. Takim punktem odniesienia jest autorytet potrzebny, by
móc stawać się pełnoprawnym uczestnikiem kultury, dziedzicem tradycji, człowiekiem zdolnym do refleksji i głębokiego namysłu nad
rzeczywistością.
Obwieszczany od pewnego czasu przez wszystkie możliwe media
i „autorytety” kryzys (upadek, schyłek, zmierzch) autorytetu polega
z jednej strony na wszechobecnej relatywizacji wszystkich możliwych
sfer życia człowieka, a z drugiej na tym, że w wyniku tej relatywizacji
ludzie przestali odczuwać potrzebę szukania. Kiedy nie wiadomo nic
na pewno, kiedy na wszystko można spojrzeć z co najmniej dwu stron,
a prawdy absolutne są deprecjonowane, wręcz wyśmiewane, nie ma też
pragnienia ich poznawania i przejmowania jako swoje. Przychylam się
tu do poglądu Witkowskiego, który twierdzi, że kryzys autorytetu ma
dwa źródła.
Pierwsze to brak pragnienia posiadania punktu odniesienia. Może
on wynikać z liberalnego poglądu, że autorytety ograniczają perspektywę, narzucają stanowiska lub wyznaczają znane już prawdy. Tymczasem
człowiek dąży do nieograniczonego rozwoju, a nie do nauki tego, co już
znane. Drugie źródło to zanik potrzeby bycia autorytetem. To znaczy ci,
którzy mogliby być autorytetami, odżegnują się od tego lub też są od-
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suwani od potencjalnych odbiorców przez masowe środki komunikacji,
mające olbrzymi wpływ na kreowanie autorytetów10.
Badania prowadzone wśród młodzieży wskazują jednak, że ma ona
potrzebę posiadania wzorcowego punktu odniesienia i potrafi określić
jego cechy osiowe. Młodzi poszukują autorytetu egalitarnego, personalnego, wyzwalającego i przejawiającego uniwersalne wartości, autentycznie zaangażowanego w ich sprawy na zasadzie uczestnictwa (asystencji)11. Poza tym każdy kryzys wyznacza nowe drogi i nową rzeczywistość.
Być może ów schyłek autorytetów nie polega na tym, że ich nie ma albo
są „gorsze”, mniej wartościowe, ale na tym, że następuje proces przechodzenia omnikompetentnego autorytetu w autorytet specjalistyczny. To
swoiste, charakterystyczne dla rozwoju cywilizacji zjawisko może wskazywać, że ludzie dojrzeli do faktu, iż nie są, nie mogą być wszystkowiedzącymi w każdej dziedzinie, nie mogą umieszczać siebie w roli bóstwa,
omnibusa, kogoś, kto wie i jest tego pewien. Paradoksalnie jednak ci, dla
których autorytety, szczególnie wyznaczające normy moralne, są przestarzałą formą kreowania rzeczywistości społecznej, nie potrafią myśleć
i podejmować decyzji bez ich udziału. Tracą umiejętności refleksyjnego
postrzegania świata (jeśli je oczywiście mieli) i niezbędny jest im do życia zdecydowany punkt odniesienia.
Lech Witkowski, podejmując problematykę mitologizowania autorytetu, wymienia wiele „zabobonów” na jego temat, które krążą w przestrzeni wiedzy potocznej i naukowej, także pedagogicznej. Są to m.in.
przekonania, że: autorytet prowadzi do autorytaryzmu, musi być uznany
i obecny w powszechnych poglądach, przejawia się w sprawowaniu władzy oraz przez skłonność do naśladowania go, stanowi bezdyskusyjny
wzór gotowy do przyjęcia, oznacza wyższość racji i pewność słuszności,
jest tym większy, im bardziej niepodważalny, oznacza pomnikowość,
uległość, niepodważalne normy i wartości, jest zaprzeczeniem autonomii, rozwoju duchowego, jest potrzebny tylko niedojrzałym, można nim
być, usilnie o to zabiegając, jest szkodliwy i ograniczający postęp12.
Skracając tę listę do dziesięciu, można na jej podstawie stworzyć taką definicję autorytetu, która opisuje działalność i osobę ks. Andrzeja
Szpaka.
L. Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, dz. cyt., s. 699.
E. Wysocka, Młodzież a autorytety, dz. cyt., s. 313.
12
L. Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, dz. cyt., s. 690.
10
11
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1. Autorytaryzm
Zdania na temat tego czy, ks. Szpak jest autorytarny, są podzielone
– niektórzy twierdzą, że jego zdecydowania nie można nazwać autorytaryzmem. Inni uważają, że jak najbardziej ks. Andrzej jest autorytarny i twardą ręką zaprowadza swoją dyscyplinę. Można przyjąć, że jego
„miękki” autorytaryzm wzrastał na przestrzeni lat, kiedy pracując w niezwykle trudnym wychowawczo środowisku, napotykał na wiele problemów i nie wyobrażalnych dla zwykłego śmiertelnika utrudnień. Stąd
nieustannie zmuszony był poszukiwać nowych sposobów docierania
do ludzi i komunikowania im chrześcijańskich prawd. Autorytarny jest
ten, komu wyczerpały się inne formy porozumienia z ludźmi. Chcąc
w dalszym ciągu przekazywać owe prawdy i funkcjonować w bardzo
wymagającym środowisku, będąc przy tym człowiekiem z krwi i kości,
a nie pozbawionym emocji cyborgiem, trzeba było zacząć stosować takie techniki przekazu i sposoby komunikowania się, by dotrzeć choć
do części środowiska. Autorytaryzm w przypadku ks. Szpaka nie jest
typowym stylem sprawowania i nadużywania władzy, który wymaga
bezwzględnego posłuszeństwa, nie znosi sprzeciwu i odmiennego zdania. Być może jakiś procent tego stylu przejawia się wtedy, kiedy mowa
o kwestiach absolutnych, związanych z wiarą w Boga i Kościołem.

2. Popularność
Ksiądz Andrzej Szpak był swego czasu (przełom lat 80. i 90.) obecny
w programie młodzieżowym Luz (TVP), w którym uczestniczył w debatach na temat Dziesięciu Przykazań Bożych, przedstawionych w Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Prowadził tam dyskusje na temat potrzeby
przestrzegania przykazań, istoty wiary, religii. Poza tym był kilkakrotnie
zapraszany do programów telewizyjnych (głównie w Telewizji Polskiej)
i radiowych o charakterze religijnym. Zrobiono z nim dziesiątki wywiadów i napisano sporo artykułów o jego pracy i specyficznej misji. Nakręcono także kilka filmów dokumentalnych i paradokumentalnych na
temat duszpasterstwa wśród narkomanów, pielgrzymki hipisowskiej czy
zlotów zwanych szpakowiskami13. Nie można jednak powiedzieć, że jest
postacią medialną, popularną i powszechnie znaną w społeczeństwie
13

Wykaz filmów, wywiadów i artykułów znajduje się w Wykazie źródeł.
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jak przeciętny celebryta. Znany jest i dostępny niewielkiej grupie osób,
które w różnych konfiguracjach „przewijały się” przez zloty i pielgrzymki. Jest też zapraszany na sympozja, konferencje naukowe oraz wykłady
skierowane do uczniów i studentów.

3. Sprawowanie władzy
Kolejne twierdzenie mówiące o tym, że autorytet musi sprawować
władzę, w przypadku ks. Szpaka jest nieuprawnione. Wszyscy moi rozmówcy potwierdzali, że można nazwać go przewodnikiem duchowym,
ale nie szefem, kierownikiem czy dyrektorem. Przewodnictwo duchowe
to raczej wyznaczanie drogi, pokazywanie ścieżek wyborów i możliwości, bez kontrolowania, sprawdzania, monitorowania i egzekwowania posłuszeństwa w tym, co ustanowiono odgórnie, co jest charakterystyczne dla przedstawicieli władz. Dlatego zdecydowanie oddzielam
sprawowanie władzy od przewodnictwa duchowego ks. Szpaka, o którym traktować będzie kolejny podrozdział.

4. Naśladownictwo
Autorytet to ktoś, kogo się naśladuje? Gdyby był to jedyny wyznacznik, ks. Szpak nie mógłby być autorytetem. Naśladowanie nie ma nic
wspólnego z dojrzałością odbiorcy, którą powinna wspierać osoba
zwana autorytetem. „Naśladownictwo zabija wartość naśladowanego
i to w dwu przypadkach rezultatu, jaki się osiąga: udane naśladowanie
obnaża łatwość dostępu, a nieudane generuje skłonność do poczucia
bezwartościowości samego zamiaru (…). Prawdziwy autorytet nie zabiega o naśladowanie, sam zresztą jest otwarty, szczególnie na postawy,
których wartość nie sprowadza się do naśladownictwa, ale do wartości samej w sobie”14. Poza tym nie rzecz w tym, by naśladować, ale by
czerpać mądrość i doświadczenie. Ludzie nie naśladują ks. Szpaka, nie
jest on dla nich bezwzględną matrycą. Jest kimś więcej niż tylko wzorem, z którego można brać przykład w kwestiach wiary i podejścia do
drugiego człowieka. Można by rzec, że jest w obszarze chrześcijańskiej
moralności i relacjach z Bogiem „autorytetem specjalistycznym”, który
w dzisiejszych czasach jest niezwykle potrzebny.
14

L. Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, dz. cyt., s. 716-717.
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5. Posłuszeństwo
Posłuszeństwo wiąże się z uległością i raczej bezmyślnym przystaniem na to, co oferuje autorytet z jego niepodważalną, niekwestionowaną pozycją. Ta zaś permanentnie jest podważana przez uczestników szpakowisk i pielgrzymek, skłonnych podważyć nawet te prawdy
i dogmaty, których przeciętny człowiek, szczególnie chrześcijanin, nie
podważa. Nie można zdecydowanie powiedzieć, by byli oni posłuszni
ks. Szpakowi, czego on sam nie wymaga. Wie bowiem, że spotkania i treści, jakie proponuje, nie mają na celu uzyskania posłuszeństwa, ale powinny prowadzić do refleksji, dyskusji i samodzielności. Z ks. Szpakiem
można się spierać, można poruszać najtrudniejsze tematy, ponieważ ma
on ukonstytuowane poglądy i przekonania, szczególnie w kwestii wiary.
Ta właśnie ugruntowana, stała postawa ułatwia mu dyskusje i rozmowy,
szczególnie z wymagającą młodzieżą. Każda labilność, niekonsekwencja
księdza na pewno spowodowałaby brak zaufania.

6. Nieskazitelność
Pomnikowość i nieskazitelność wskazują na to, że autorytet błędnie
postrzegany jest jako człowiek bez skazy, znamion słabości i ludzkich
ułomności. Także jako ktoś, kto po „wykryciu” u niego przez potencjalnych odbiorców najmniejszej wady, przestaje być autorytetem. Taka
idealizacja czy nawet „idolizacja” (czyli traktowanie kogoś jako idola, nieskazitelnego, bez wad i cech ludzkich) prowadzi do tworzenia
fałszywych, szybko przemijających, w gruncie rzeczy mało znaczących
bożków15. Jak napisała do mnie jedna z osób: „wypowiem się chociażby po to, by nie mitologizować postaci Andrzeja Szpaka, który jest po
prostu dobrym księdzem, który jak każdy człowiek ma wzloty i upadki”.
15
„Termin «idol» oznacza wyobrażenie bóstwa – zwykle w postaci posągu, rzeźby, obrazu, będącego przedmiotem kultu. Kult idoli znaczy kulturę grecką, rzymską, słowiańską i inne. W filozofii, według starożytnej teorii poznania – głównie Demokryta i epikurejczyków
– «idole» to cząstki (podobizny) wysyłane przez przedmioty, pobudzające umysł i wywołujące wrażenia zmysłowe. Stąd dla F. Bacona «idol» oznaczał wszelkie złudzenie poznawcze. Z tych znaczeń terminu «idol» czerpie swą treść przenośne jego rozumienie, które
dotyczy osób. «Idolem» jest osoba, np. aktor, piosenkarz, sportowiec, będący bożyszczem
pewnych kręgów publiczności. Idole olimpijscy w starożytności, teatralni, współcześni idole
ze świata muzyki i show-biznesu, filmowi, a nawet polityczni znaczą długą historię kultury”,
w: A. Zwoliński, Idol – fałszywy autorytet, www.pedkat.pl [dostęp: 6.09.2012].

Nieautorytarny autorytet

131

Wady i upadki dostrzega wiele osób, sądzą one nawet, że nie powinno
się pisać o Szpaku, mówić o nim, gdyż może być to przejaw „robienia
z niego guru”. „Guru” jednak może być przywódcą sekty, a nie przewodnikiem duchowym, który nie ma na celu bezwzględnego podporządkowania się i zmiany dotychczasowego trybu życia osób, dla których jest
autorytetem. Ks. Szpak wielokrotnie okazywał swoje słabości, chwilowe
spadki nastroju, smutek, rozczarowania. Wiele razy osoby, z którymi
przebywał, zauważały emocjonalne wahania samopoczucia i brak energii, czyli normalne przejawy człowieczeństwa.

7. Wyznaczanie norm
Istnieje także mit mówiący o tym, że autorytet wyznacza normy.
Jeśliby przyjąć to za pewnik, każdy ustawodawca prawny i moralny
stawałby się automatycznie autorytetem. Ks. Szpak wchodząc w środowisko hipisowskie, sam najpierw był zmuszony dostosować się do
pewnych norm, jakie ustaliła grupa. Musiał przyjąć pewne standardy
postępowania i zachowania się. Wiedział, że gdy złamie je i będzie się
starał wprowadzać swoje zasady, ludzie go odrzucą. Przystawał więc na
swoiste traktowanie odmienności religijnej i światopoglądowej, zgadzał
się na nawet najbardziej absurdalne dyskusje podczas mszy, przygarniał
łamiących prawo, przyjmując, że nikogo nie można odrzucić. Te normy jednak częściowo pokrywały się z widniejącymi w regule zakonu,
do którego należy. Ks. Andrzej Szpak sam raczej nie tworzy praw, zasad czy reguł postępowania. Przejmuje je z pokorą od swoich mistrzów
i autorytetów. Wśród nich wymienia zawsze najpierw swoich rodziców.
Mamę, która była uosobieniem świętości i bardziej chwaliła niż ganiła,
oraz ojca, który zaprowadzał dyscyplinę i uczył ciężkiej pracy. Ogromne znaczenie mają dla ks. Szpaka osoby święte, przede wszystkim Jan
Bosco, ale także św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św. Maria Teresa oraz bł. Jan Paweł II. Wśród świeckich najczęściej padają nazwiska
naukowców i myślicieli, takich jak: profesor psychiatrii Antoni Kępiński (1918-1972), hinduski myśliciel Jiddu Krishnamurti (1895-1986),
Mohandas Karamchand Gandhi zwany Mahatmą (1869-1948), wśród
księży zaś: ks. Jan Palusiński (ur. 1934), twórca festiwalu muzyki religijnej Sacrosong, ks. Mieczysław Maliński (ur. 1923), autor kilkudziesięciu
książek, ks. Mieczysław Żywczyński (1901-1978), historyk, bp Janusz
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Zimniak (ur. 1933), ks. Mieczysław Majewski (1929-1999), profesor katechetyki, salezjanin, i ks. Wacław Świerzawski (ur. 1927), profesor nauk
teologicznych.

8. Stanie na baczność
Mit ten nie dopuszcza możliwości partnerskiej rozmowy z autorytetem i partnerskiego z nim przebywania. Zakłada, że każda polemika,
rzucanie wyzwań (w sensie niepoddawania się), nieuleganie czy spór
jest z autorytetem wykluczony. Stania na baczność jednak wymagają
tylko ci, którzy mają wyjątkowo niskie poczucie własnej wartości oraz
zostali przez innych przekonani, że tak należy, z racji wieku, stażu pracy, doświadczenia, przeżytych wyjątkowych zdarzeń, sytuacji, trudów
życia itp. Ks. Szpak zaś nie wymaga zgadzania się z nim we wszystkim
i na wszystko. Wręcz przeciwnie, pełniąc dla niektórych osób rolę ojca
duchowego, starał się zachowywać tak jak ojciec. To znaczy: rozmawiał,
tłumaczył, wysłuchiwał, polemizował, usiłował zrozumieć, przyjmował
trudne wyzwania i nie wymagał przy tym pozycji wertykalnej. „Był, jest
jak port, do którego się zawija, nabiera wody, jedzenia, refleksji i płynie
dalej”16.

9. Odrzucenie przez dojrzałych
Następny mit funkcjonujący w społeczeństwie mówi o tym, że autorytetów potrzebują tylko młodzi, niedojrzali, poszukujący, a ci, którzy
już dorośli do swoich mądrości, wszelkie autorytety odrzucają, zwyczajnie nie są im potrzebne. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie.
Młodzi, jako że przechodzą fazę „wielepiejstwa”, odrzucają autorytety,
a osoby dojrzałe, doświadczone, mądre poszukują ich. Dowodem na to
są listy od zaniepokojonych rodziców do ks. Szpaka, którzy proszą go,
traktując jako autorytet, o wsparcie w postępowaniu z dorastającymi
dziećmi. Jedna z matek, zatroskana o los swojego syna i jego dziewczyny, pisze: „Księże, proszę im pomóc, dać im Boga, proszę o modlitwę
i wykorzystanie swojego autorytetu i wiedzy w przekonaniu ich”.

16

L. Wiktowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, dz. cyt., s. 727.
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10. Ustanawianie siebie jako autorytetu
„Trudno o większe nieporozumienie niż założenie, że autorytet może
być efektem intencjonalnego działania w myśl postanowienia: będę tu,
w tym, dla tych autorytetem. Ktoś, kto dąży do tego, by otoczenie się
z nim liczyło, działa na skróty, co generuje iluzoryczny efekt w postaci
popularności, uległości (…), pozorowanych racji, zacierania śladów po
własnej niekompetencji, nerwowego reagowania na przejawy odmowy
uznania”17. Autorytet nie może być jednak przedmiotem gry w technologie społeczne. Rodzi się on na podstawie tego, jaki jest i jak postępuje.
Tu z całą mocą można powiedzieć, że ks. Szpak nigdy o sobie nie mówił
jako o autorytecie. Nie był i nie jest zadufany, wyniosły, nie dąży do tego,
by mieć posłuch. Jakby powiedzieli starzy hipisi: robi swoje, jest sobą.
Analizując autorytet w perspektywie pedagogicznej, Witkowski
przedstawia „zasadę sześciu A”, jaką wypracował pod wpływem Rene
Girarda i jego odczytań dramaturgii Williama Szekspira. Owe 6A, bardzo pasujące do osoby ks. Szpaka, oznacza, iż autorytet jest autonomicznym autorem autotelicznych aspektów autentycznie afirmowanych. Autonomia oznacza niezależność sądów, a nawet ich niepopularny (szczególnie w środowisku osób duchownych) charakter; autorstwo
zawiera w sobie cechy osobistego firmowania treści, bez zasłaniania się
innymi autorami (choć niejednokrotnie powołuje się na swoich mistrzów); autoteliczność odsyła do wartości samych w sobie, tych uniwersalnych, boskich; aspektowość dotyczy postawy, która oznacza zdolność wyróżniania rozmaitych ważnych kontekstów w zakresie wiedzy,
znajdowania istotnych szczegółów w większej całości. Autentyczność
wskazuje na własne pasje i zamiłowania, zaś afirmatywność to swoiste,
oparte na samoakceptacji, stymulowanie rozwoju osobistego.
Zatrzymując się na chwilę przy tej zabawie, chętnie opisałabym autorytet ks. Szpaka na zasadzie 8A jako audytywnie argumentujący antropocentryczny autsajder animujący auspicyjnie, altruistycznie afirmującego amicusa. Audytywnie argumentujący, czyli słyszalnie, zrozumiale przekonujący, uzasadniający swoje wypowiedzi, przedstawiający
swoje racje nie za pomocą teoretycznych definicji, ale praktycznych
17

Tamże, s. 733.
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odniesień i doświadczeń. Antropocentryczny, czyli stawiający człowieka, jego problemy, godność, wartość w centrum zainteresowania, ale
nie do końca w sensie filozofii sofistycznej, gdzie „człowiek jest miarą
wszechrzeczy”. Ks. Szpak bywa też autsajderem – wśród hipisów, mimo
iż został w pełni zaakceptowany i niejako sam stał się „hipisem”, zawsze
jednak najpierw jest księdzem. To ważna uwaga dla osób próbujących
wchodzić w specyficzne, zamknięte środowiska w celach wychowawczych czy opiekuńczych. Nie można bowiem naśladować osób, którym
chce się pomagać. Nie można w pełni „wchodzić w ich skórę”, wyglądać
jak oni, zachowywać się jak oni, tak samo spędzać czas. Należy natomiast, będąc sobą, bezwzględnie akceptować daną jednostkę i grupę
oraz próbować szukać wspólnych kodów porozumienia.
Ks. Szpak jest także animatorem, organizującym różnorakie przedsięwzięcia kulturalne, szczególnie muzyczne, i wspierającym innych
w ich działaniach. Animator to ktoś, kto ożywia jakiś fragment rzeczywistości, także społecznej, nadaje jej nową jakość, choć czasami to ożywienie może być złudne. Szpak-animator posiada pewne cechy i umiejętności ułatwiające mu pracę animacyjną. Ma przyjacielski stosunek do
ludzi, jest szczery, sprawiedliwy i uczciwy, potrafi być serdeczny, życzliwy i wyrozumiały. Jego kreatywność i pomysłowość zaskakują nawet
najbliższe mu osoby. Co więcej, jak już wspomniałam, swoje pomysły
realizuje natychmiast, nie zważając czasem na problemy, jakie mogą się
pojawić. Jest rzetelny i sumienny w wywiązywaniu się ze zobowiązań,
choć czasem bierze na siebie zbyt dużo obowiązków. Altruizm, czyli
bezinteresowność w pomaganiu innym to także jedna z ważniejszych
cech ks. Szpaka, który znany jest z tego, że sam nie zje, a odda drugiemu.
Jego majątek mógłby się zmieścić w jednej torbie, nie licząc papierów,
zapisków, dokumentów, książek i płyt. Natomiast afirmujący amicus to
ktoś, kto pochwala bycie kochającym, dobrym dla innych, wspierającym innych w ich trudnej drodze.
Autorytetem jest ten, kto pełen pokory słucha oraz uczy się od
swoich dzieci i uczniów. Ks. Szpak zapytany, czego nauczył się od młodzieży, mówi: „Obecnie słychać głosy, że młodzież jest zepsuta, generuje
kłopoty, nie chce się uczyć i pracować. Ja nauczony latami doświadczeń
uważam, że jest całkiem inaczej. Że to my właśnie powinniśmy czerpać
od nich garściami, bo to właśnie oni – gdy po pewnym czasie udawało
mi się do nich dotrzeć – nauczyli mnie wielkiej ufności w łaskę miło-
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sierdzia i opatrzności Bożej. Pokazali mi, jak można ciągle wspinać się
i nawracać do Boga. Często zapominamy, jak ważne jest zdobywanie
cnót chrześcijańskich: sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa, roztropności – młodzież nigdy nie zapomina. I pomimo iż w obecnych
czasach grzech jest bardziej atrakcyjny i młodzi są niejako nim osaczeni, potrafią nieustannie darować i przebaczać, a także na nowo zwracać
się do Pana. Jednakże najpiękniejsze, czego udało mi się doświadczyć,
to ich pokojowe współistnienie i empatia. Nauczyłem się od nich tak
wiele (…), każde spotkanie jest wielką lekcją”18.

Wzór św. Jana Bosco
Od młodzieży uczył się także św. Jan Bosco – założyciel rodziny salezjańskiej, ponadczasowy wychowawca, opiekun, animator, społecznik,
przewodnik duchowy i wzór dla ks. Andrzeja Szpaka, który podczas
nauki w seminarium zaczął poznawać koncepcję systemu prewencyjnego. Polega on m.in. na tym, by proponować młodzieży różne zajęcia,
poczynając od modlitwy i nauki zawodu po organizację różnych form
kulturalnych – teatru i muzyki19. Zapełnienie wolnego czasu powoduje
bowiem, że młody człowiek nie ma okazji do podejmowania zachowań
ryzykownych.
O św. Janie Bosco, jego życiu, działalności, duszpasterstwie napisano wiele znamienitych dzieł i rozpraw naukowych, przede wszystkim we
Włoszech, Francji, Niemczech i Polsce20. Część z nich przytacza i opisuje w swojej rozprawie habilitacyjnej pt. System prewencyjny księdza Jana
Bosko we współczesnej profilaktyce Monika Szpringer21. Na podstawie badań wykazuje ona aktualność założeń pedagogicznych i wychowawczych
Świętego oraz analizuje dogłębnie struktury salezjańskiego Oratorium.
Przyjmuje się, że Jan Bosco urodził się 16 sierpnia 1815 roku, w północnych Włoszech, 18 km na wschód od Turynu, jako najmłodszy syn
18
Wywiad z ks. Szpakiem przeprowadzony przez E. Matyjasik, Oświęcim 2012, zbiory
własne.
19
J. Węgrzecka-Giluń, Wolny agent, „Remedium” 1996, nr 8.
20
Por. J. Marszałek, Pedagogiczny dorobek piśmienniczy Księdza Jana Bosko, w: www.sdb.
org.pl [dostęp: 10.12.2012].
21
M. Szpringer, System prewencyjny księdza Jana Bosko we współczesnej profilaktyce,
Kielce 2006.

136

rozdział 3

Franciszka i Małgorzaty22. Miał dwóch braci – najstarszego, porywczego, nieustępliwego i agresywnego Antoniego, który był synem ojca
z pierwszego małżeństwa, i spokojnego, ugodowego Józefa. W 1817 roku, kiedy Jan miał zaledwie dwa lata, zmarł ojciec, który utrzymywał
całą rodzinę. Od tej pory cała czwórka musiała podejmować zarobkowe
prace, by utrzymać się przy życiu. Młody Bosco przejawiał jednak chęci
do czytania i nauki. Wbrew woli braci, którzy uważali, że tylko praca fizyczna jest prawdziwą pracą, matka starała się mu tę naukę umożliwiać.
Posyłała go do szkół i zamożniejszych rodzin na stancję, sama ciężko
pracując i wychowując synów na bogobojnych i pokornych mężczyzn.
Jak pisze Mieczysław Majewski, „nie znała ona dzieł pedagogicznych,
a jednak doskonale wychowała swoich synów. Wychowanie opierała na
miłości bożej (…), troszczyła się o swoje dzieci, ale musiała liczyć się
z warunkami, dlatego jej sieroty nie opływały w dobrobycie, nie kosztowały smakołyków, przeciwnie, były wychowywane w sposób twardy,
karmione prosto, a ubierane skromnie”23. Młody Jan od dziecka więc
doświadczał ascetyzmu i biedy, ale nigdy nie smucił się tym faktem. Był
osobą niezwykle radosną, twórczą, energiczną, ciekawą świata i ludzi.
Jako nastolatek założył dla swoich rówieśników „towarzystwo wesołości”, którego celem było m.in. unikanie słów i czynów niezgodnych
z duchem chrześcijańskim, usuwanie melancholii i smutku24. Pilnie
uczył się, był uporządkowany, ale nie uważał wiedzy, którą zdobywał,
za pewnik. Zawsze starał się krytycznie analizować ludzkie wywody naukowe, będąc pewnym tylko Pisma Świętego. Takie podejście do ówczesnego stanu nauk humanistycznych i społecznych pozwoliło mu na
stworzenie własnego systemu opiekuńczo-wychowawczego oraz edukacyjnego, który jest ponadczasowy i dziś nie stracił na swej aktualności,
a w czasach swego twórcy tylko nieliczni doceniali jego wartość. Większość zaś, szczególnie duchownych, posądzała Jana Bosco o „brak przytomności umysłowej”25. Natomiast wedle współpracowników i wychowanków jego wielkość polegała na tym, że potrafił zbliżyć się do
młodzieży, szczególnie tej poranionej, opuszczonej, zaniedbanej, wyM. Majewski, Elementy metodyki pedagogiczno-katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, Kraków 1975, s. 10.
23
Tamże, s. 11; na podst. G. B. Lemoyne, Obrazki z życia Małgorzaty Bosco, 1929, s. 27.
24
Tamże, s. 14-15.
25
Tamże, s. 20.
22
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magającej wiele pracy wychowawczej i duchowej. Miał charyzmę i osobowość, które nie pozwalały przejść obok niego obojętnie. Młodzi lgnęli
do niego, a dorośli starali się spełniać prośby i pomagać w tworzeniu
kolejnych miejsc spotkań, nauki, zabawy i modlitwy. Kiedy pytano go
o metodę, która jest jak najbardziej aktualna i dziś, mówił: „Kiedy ja jej
nie znam! Dążyłem zawsze naprzód, jak mnie Bóg natchnął, a warunki
tego wymagały”26.
Osoby świeckie i duchowne, z którymi rozmawiałam na temat osobowości i umiejętności społecznych ks. Andrzeja Szpaka, podkreślały,
że ma on niezwykły dar przyciągania ludzi i komunikowania się z nimi.
Ma charyzmat, który przejawia się m.in. w docieraniu do najbardziej
zamkniętych, zbuntowanych i nierzadko uzależnionych od alkoholu
i narkotyków młodych serc.
Można wykazać pewne różnice w pracy ks. Bosco i ks. Szpaka. Pierwszy „zbierał” młodych, zagubionych, biednych chłopców z problemami
i tworzył grupę. Drugi zaś wszedł do grupy i w pewnym sensie zaczął ją
zmieniać na wzór wspólnoty chrześcijańskiej. Część hipisów to akceptowała, część nie. Z biegiem lat dochodzili nowi, którzy zastali już pewną
stałą jakość. Kolejna różnica, wynikająca zapewne z innych warunków
i czasów, w jakich żyli, to kwestia organizacji pracy dla podopiecznych.
Ks. Szpak nie zajmował się szukaniem pracy zarobkowej dla swoich ludzi, nie tworzył też zakładów, w których młodzi mogliby zarabiać na
swoje utrzymanie.
Natomiast podobieństwem św. Jana Bosco i ks. Andrzeja jest przede
wszystkim głęboka wiara w Boga i powierzanie Mu wszystkiego. „Zaufanie księdza Bosco pokładane w Bogu ujawniło się w decyzjach o podejmowaniu dzieł trudnych, choć niejednokrotnie okazałych, (…) miał
przekonanie, że Bóg nie pozwoli, aby zabrakło mu środków”27. Ks. Andrzej Szpak wielokrotnie powierzał Opatrzności nie tylko trudy związane z brakiem jedzenia czy środków transportu na pielgrzymce. Jego
gorliwa modlitwa i ufność sprawiały, że otrzymywał potrzebne środki
i pomoc ze strony życzliwych mieszkańców miejscowości, przez które przechodziła pielgrzymka. Także słowami, jakimi opisywany jest
ks. Bosco, można zdecydowanie scharakteryzować ks. Szpaka: „otwarty,
26
27

Tamże.
C. Russo, Ksiądz Bosco, myśli na dobranoc, Warszawa 2012, s. 47.
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prostolinijny, poświęcający się aż do granic fizycznego ryzyka. Pokorny
i śmiały. Surowy i radosny zarazem. Wyrozumiały, skupiony. Nie wystawia się na widok publiczny, nie szuka przyjemności, kariery, a jednocześnie wielki syn Ojczyzny. Skromny, lecz przedsiębiorczy. Realista, człowiek praktyczny. Ubogi, a hojny. Dobroduszny, a bohaterski. Pobożny
i nieskrępowany. Nie znosi werbalizmu, formalizmu, nie lubi dewocji,
zewnętrznego nastawienia. Stale przebywa z Bogiem w rozgardiaszu codziennych spraw. Natchniony Ewangelią, pracowity, fascynujący uczeń
Pański”28.
Biografowie i najbliżsi współpracownicy ks. Bosco twierdzą, że można było odnieść wrażenie, że był porywczy, ale w odpowiednich chwilach potrafił tonować swoje zachowanie i kontrolować słowa. Ks. Szpak
również znany jest z zachowań niekonwencjonalnych i natychmiastowych. Potrafi szybko zmieniać zdanie, jeśli dojdzie do wniosku, że zmiana będzie bardziej korzystna dla człowieka lub danej sytuacji. Kiedyś
był niezadowolony z tego, jak osoby zajmujące się bagażami rozdają je
pielgrzymom. Uważał, że przebiega to zbyt wolno i chaotycznie. Sam
więc wszedł na pakę i zaczął energicznie wyrzucać plecaki i torby na
ziemię. Obok stali zaś mieszkańcy czekający na pielgrzymów, których
chcieli ugościć w swoich domach. Jedna ze starszych pań podeszła do
zbierających plecaki i zapytała: „To wasz ksiądz też jest na prochach?”.
To jeden z przykładów, jak tworzą się legendy i w jaki sposób ludzie
kreują sobie obraz ks. Szpaka.
Wracając do podobieństw między nim a ks. Bosco, należy też zaznaczyć, że oboje nigdy nie narzekali na niedostatek i trudy egzystencjalne.
Pani Janina Śmigielska, najbliższa współpracowniczka i współorganizatorka pielgrzymek, twierdzi, że nieraz trzeba było dbać o to, by ks.
Andrzej coś zjadł albo się napił. Nie myślał on bowiem nawet o swoich
najważniejszych potrzebach, kiedy pogrążony był w modlitwie, wysłuchiwaniu innych, śpiewaniu czy planowaniu tematów swoich kazań.
Nigdy nie skarżył się na braki materialne, wręcz potrafił oddać swoje
ostatnie pieniądze dla kogoś, kto chciał dojechać do domu albo nie miał
co jeść. Na pierwszym planie zawsze jest drugi człowiek, potem on sam.
Z tego powodu doświadczał wiele nieprzyjemności od ludzi, którzy bez
M. Lewko, Jan Bosco – niezwykły nawet wśród świętych, w: salezjanie.pl [dostęp:
15.08.2012].
28
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skrupułów wykorzystywali jego dobroć i hojność. Przyjeżdżali, by wyłudzać pieniądze, a kiedy nie dostawali tego, czego chcieli, robili głośne
awantury. W konsekwencji ks. Szpak miał problemy ze strony swoich
przełożonych i zdarzało się, że nie mógł potem realizować swojego
duszpasterstwa tak, jak tego pragnął. Wybaczał te zniewagi, podobnie
jak ks. Bosco, i nawet przyjmował takiego awanturnika następnym razem z otwartymi ramionami.
Obserwując pracę ks. Szpaka, można odnieść wrażenie, że naśladując dosłownie św. Jana Bosko, jak on nie zważa na formalne programy,
tylko za każdym razem podkreśla znaczenie osoby, kontaktu twarzą
w twarz z wychowankiem. Zaznacza, że żaden, nawet najlepszy ośrodek
nie zastąpi wiary w Boga. Monika Szpringer pisze zaś, że system Jana
Bosco „znacznie wyprzedzał myślą pedagogiczną swoją epokę. Zbudowany na gruncie personalizmu, akcentował ważność i wartość osoby
wychowanka, stawiając go w centrum wszelkich działań. Kontynuacja
i rozwój dzieł w stylu salezjańskim na całym świecie świadczą o jego
aktualności i skuteczności. Współczesna profilaktyka wymaga nowego
spojrzenia na osobę wychowanka, jako podmiot i protagonistę swojego rozwoju, jako człowieka poszukującego i błądzącego, wymagającego
wsparcia i towarzyszenia mu w trudnych chwilach na poszczególnych
etapach rozwoju. Żadne programy profilaktyczne nie zastąpią osobistego kontaktu, autorytetu, kompetencji i zaangażowania wychowawcy w działalność profilaktyczną”29.

Przewodnictwo duchowe ks. Szpaka
Kiedy pytałam swoich rozmówców, czy można nazwać ks. Szpaka
przewodnikiem duchowym, każda osoba bez wahania odpowiadała, że
tak, naturalnie. Przewodnik duchowy jest swoistym autorytetem, niezbędnym w nawiązywaniu relacji z Bogiem, samym sobą i wartościami,
których posiadanie i respektowanie stanowi trzon człowieczeństwa. Jest
także osobą, która pomaga w szukaniu Boga, szczególnie tym, którzy
podążają ryzykowną ścieżką. Wartość kierownika duchowego wyznaM. Szpringer, System prewencyjny księdza Jana Bosko we współczesnej profilaktyce, dz.
cyt., s. 199.
29
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czona jest jego chęcią dzielenia się życiodajną energią, bycia przy osobie
w krytycznych momentach zwątpień, kiedy kryzys woli generuje wątpliwości decyzyjne. Ważne jest, by kierownik umiał słuchać i dyskutować
nie tylko nad meritum spraw, lecz także dostrzegać niepokoje i słabości.
Dobry kierownik czuwa nad kondycją emocjonalną, która wyznacza
podstawy egzystencji człowieka30. Ks. Szpak podczas jednego ze spotkań mówi: „działajcie emocjonalnie, na pozytywnych emocjach, bo
tylko w pozytywnych emocjach rozwija się intelekt człowieka”. Ta cenna
uwaga koreluje m.in. z założeniami nowych metod mnemotechnik i nauczania poprzez zabawę.
W jednej z prac magisterskich z zakresu kulturoznawstwa autor na
podstawie badań listów pisanych do ks. Szpaka stwierdza, że był on dla
wielu prawdziwym „guru” duchowym, który w sposób widoczny i niezwykle namacalny realizował swoim życiem prawdę, wolność i przede
wszystkim miłość, które to równoważąc w jego doświadczeniu życiowym, stanowiły wzór dla innych31. Przejawem i dowodem na tę tezę
jest ponad dwa tysiące listów pisanych przez młodzież bezpośrednio do
ks. Szpaka. Widać w nich wyraźnie, jak dalece młodzi ufają mu oraz
powierzają swoje największe tajemnice i zmartwienia. „Czasami nie
wierzę, że uda mi się coś porządnego zrobić – przychodzi takie zniechęcenie, beznadziejność, że jestem niemal pewien bezsensu wszelkich
działań. Ale później powoli znów coś rusza (…), tak chciałbym mieć
chociaż część Twojego żaru, zapału, wiary w sens poczynań”32.
Przewodnicy duchowi, by spełniać swoje zadanie, prócz żaru, zapału
i wiary w sens swoich poczynań, charakteryzują się tym, że nie stosują
szeroko pojętej przemocy. Nie tylko ze względów moralnych, lecz także
ze względów praktycznych. Jest bowiem przemoc najmniej skuteczną
metodą komunikowania ludziom wartości i zasad współżycia. W kontekście wzmocnień, traktowana jak kara, jest także mniej skuteczna niż
nagradzanie. Dlatego przyjmują oni najczęściej pozytywny styl myślenia
i działania. Akceptują życie takim, jakim jest, i optymistycznie patrzą
30
J. Orzelska, W stronę pedagogiki samotności. Inspiracje Thomasem Mertonem, Toruń
2011, s. 171.
31
Praca magisterska W. Karpowicza pt. Wartościowanie prawdy, wolności i miłości w dobie społecznego ruchu kontrkultury lat 60-tych XX wieku, pod kier. prof. S. Pietraszki, Uniwersytet Wrocławski 1998, s. 98.
32
Tamże.
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w przyszłość33. Wierzą, że prędzej czy później zwycięży dobro, dlatego
podejmują długotrwałą walkę o prawa człowieka, swobodę wyznania
czy niepodległość. Takim „długodystansowcem” jest także ks. Szpak,
który nie sprawdza, czy jego działania przyniosły jakiś natychmiastowy
skutek. Nie prowadzi statystyk nawróceń czy wyzdrowień. Jego działania bowiem, z czego zdaje sobie sprawę, mogą przynieść efekty dopiero
po wielu latach.
Przewodnicy duchowi mają też zwykle specyficzną motywację do
działania. Na ogół obce są im dążenia egoistyczne, nie walczą o bogactwo czy sławę. Siłą sprawczą ich działań są motywy prospołeczne
i altruistyczne, o czym wyżej była mowa. Następną cechą charakterystyczną przewodników duchowych jest ich charyzma. Szczególną zaletą jest umiejętność słuchania ludzi i bezpośredniej z nimi rozmowy.
Umiejętność tę miał bł. Jan Paweł II, który pomagał przezwyciężać zło
współczesnego świata oraz wskazywał, jak godnie żyć, drążąc nierzadko
kwestie uniwersalne, dotyczące całych narodów, ludzkości i cywilizacji.
Zadaniem przewodników duchowych jest bowiem głoszenie prawdy
o świecie, Bogu, ale też o sprawach przyziemnych, dotyczących natury
człowieka, który powinien żyć pokornie i z umiarem oraz zachowaniem
uniwersalnych wartości, bez których każde działanie jest jak dom stawiany bez fundamentów34.
Przewodnicy duchowi, by spełniać swoje zadanie, muszą być specjalistami w jakiejś dziedzinie35. Ks. Andrzej Szpak, prócz tego, że ma
liczne talenty, jest niewątpliwie specjalistą w obszarze konstruktywnego
i pozytywnego współbycia z młodymi ludźmi. W dekalogu współczesnego duszpasterza młodzieży bp Antoni Długosz wymienia wskazówki, które idealnie opisują sposób pracy ks. Szpaka:
1. Kochać i rozumieć młodych (kapłan musi znać realia życia młodzieży).
2. Być obecnym pośród młodych (towarzyszyć im także w czasie
wolnym).
3. Budować autorytet w oparciu o człowieczeństwo, a nie o funkcję.
4. Nie zaczynać od krytyki, ale od Chrystusa.
J. Kozielecki, Przewodnicy duchowi – ginący gatunek, „Odra” 2011, nr 7/8.
Tamże.
35
Tamże.
33
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5. Mieć doświadczenie wspólnoty.
6. Zaczynać od „betlejem”, czyli od małych grup.
7. Nie budować Kościoła dla młodych, ale z młodymi.
8. Zrezygnować z taktyki walki na rzecz towarzyszenia.
9. Zbudować im dom.
10. Umieć ciągle zaczynać od nowa36.
Biskup Długosz, określając ks. Szpaka nie wychowawcą, nie terapeutą, tylko duszpasterzem ludzi uzależnionych, twierdzi, że jego przywództwo duchowe przejawia się przede wszystkim w tym, że cały czas
jest księdzem, odprawia msze święte, głosi nauki, spowiada i udziela
sakramentów tym, od których wielu innych duchownych się odwróciło. Ks. Andrzej wielokrotnie pytany o metodę pracy z młodzieżą mówi:
„Szpak jest metodą, co należy rozumieć, że metoda jest przede wszystkim w człowieku, w jego spontaniczności, pomysłach, indywidualnym
sposobie bycia, osobowości. Nawracasz tym, czym żyjesz!”37. Przymioty dane człowiekowi, lub też wypracowane przez niego, takie jak gra na
gitarze, umiejętność śpiewania, dyskutowania, stanowią środki do porozumiewania się z drugim człowiekiem. W jednym z wywiadów mówi:
„Gdybyś sto lat temu zapytała księdza, jakimi metodami pracuje, toby
powiedział, że operuje darami Ducha Bożego. Dzisiaj dla wielu ludzi
to już abstrakcja, ale dawniej wierzono, że człowiek po bierzmowaniu
otrzymuje takie dary, jak: mądrość, rozum, bogobojność, gorliwość. Ja
właśnie operuję darami Ducha Bożego. Miłość i rozum – to jest metoda”38. W przełożeniu na język świecki, mówi ks. Andrzej Szpak, chodzi
o kształtowanie takich cech w człowieku, które przybliżają go do Łaski,
czyli do daru Bożej miłości.
By być przekonującym, prawdziwym i skutecznym przewodnikiem, należy samemu przestrzegać praw, które się głosi. „Przecież to
oczywiste, że tylko czysty może wychowywać do czystości, pobożny do
pobożności, wstrzemięźliwy do wstrzemięźliwości”39. To samo zapewne
miał na myśli bp Roman Marcinkowski, cytując pastoralistę Ksawerego Arnolda, który mówił: tylko przekonany może przekonywać, tylko
A. Długosz, Współczesny duszpasterz młodzieży, w: Młodzież, historia, teraźniejszość,
przyszłość, red. J. Zimny, Sandomierz 2004, s. 71-73.
37
Z wywiadu z ks. A. Szpakiem, maj 2012, zbiory własne.
38
J. Węgrzecka-Giluń, Wolny agent, dz. cyt., s. 10.
39
Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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wstrząśnięty może wstrząsnąć, tylko zapalony może zapalić40. Krótko
mówiąc: konieczne jest żyć tymi treściami, które chce się przekazać
innym, szczególnie młodym, krytycznym, nieufnym, dostrzegającym
w dorosłym świecie same sprzeczności i dysonanse. Skoro nauczyciel
mówi, że mam nie palić, a sam pali, to jak mu wierzyć? Skoro katecheta twierdzi, że kłamstwo jest grzechem, a sam kłamie, to jak postępować? Skoro ojciec powtarza, że rodzina jest najważniejsza, a rozwodzi
się z matką, to jak żyć? Każda sprzeczność w postępowaniu i przekazie
werbalnym dorosłego skierowana w stronę młodego człowieka będzie
zauważona. I zawsze ważniejsze będzie to, co ROBI dorosły, a nie to,
co mówi. Także ci, którzy pragną naprawiać świat młodzieży, powinni
najpierw siebie naprawiać – twierdzi ks. Szpak. Sami powinni dążyć
do doskonałości, prawdy, rzetelności, pracowitości, wierności. Sami powinni dawać przykład, jak radzić sobie z życiowymi problemami. Jak
rozwiązywać konflikty, jak porozumiewać się z innymi. Jeśli tego nie
zrobią, to nie mają prawa mówić złych rzeczy o młodzieży. Bo młodzi
z problemami, sięgając po narkotyk, często widzą rodziców sięgających
po alkohol albo leki, by rozwiązać jakiś problem. Ks. Szpak mówi najprostszymi słowami: dorośli, dawajcie przykład. Pokazujcie młodym
swoją siłę, swoją miłość, wychowujcie nie gadaniem, ale przykładem.
Sam bowiem uczy młodych modlitwy, modląc się niezwykle gorliwie.
Uczy pracowitości, sam będąc pracowitym, uczy pokory i skromności,
sam takim będąc. Uczy wytrwałości, realizując swoje zamierzenia do
końca. Ludzie obserwując go, są przekonani o jego duchowości i szczerości w tym, co robi.
„Przez dwadzieścia wieków nie znano psychologii, ale wiedziano, że
ludzkie potrzeby wskazywały cele” – twierdzi ks. Szpak. Cel więc wyznacza metody i formy pracy duszpasterskiej. O jednej z ważniejszych, czyli
muzyce, wspomniałam już w drugim rozdziale. Ks. Szpak niewątpliwie
żyje muzyką, która jego zdaniem zbliża człowieka do Boga i do Jego
tajemnicy. Mówię przede wszystkim o tworzeniu i odtwarzaniu muzyki,
nie tylko o biernym odbiorze. Hipisi, ich sympatycy, uczestnicy szpakowisk i pielgrzymek to ludzie w większości bardziej niż przeciętne osoby
zainteresowani muzyką i tę muzykę tworzący. Potrafią godzinami grać
R. Marcinkowski, Jestem uczniem i nauczycielem, w: Postawy katechetów, red. M. Majewski, Kraków 1996, s. 13.
40
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na gitarach, bębnach, nucić jedną frazę i nie jest to tylko odreagowywanie problemów dnia codziennego. To także modlitwa, medytacja, próba uchwycenia chwil we wspólnocie, wyrażenie swojego autentyzmu.
Wokół grających i śpiewających najczęściej „rozgrywa się” akcja całego
zlotu. Ks. Szpak, jako jeden z muzyków, pokazuje, jak tworzyć wspólnotę i jak prowadzić muzyczną modlitwę młodych, by wrócili do domów
odnowieni. Prawdopodobnie nigdy nie odbył się zlot, na którym nie
byłoby żadnego instrumentu muzycznego, grania i śpiewania.
Pete Townshend, gitarzysta zespołu The Who, twierdził, że muzycy
mają pewne skłonności do ponadprzeciętnego rozwoju duchowego, ponieważ stają przed swoistą tajemnicą. „Dlaczego dany akord mnie rajcuje? Dlaczego ten zestrój dźwięków wywiera taki efekt? W chwili, kiedy
postawiłeś sobie to pytanie, wstąpiłeś na tę ścieżkę…”41. Odkrywanie tajemnicy wiary, nadziei i miłości boskiej poprzez muzykę jest sposobem
na dotarcie do młodych poszukiwaczy. Ks. Szpak poprzez muzykowanie, ale też rozmowy o muzyce potrafi do nich docierać. Można mówić
o dwóch sposobach używania muzyki jako formy duszpasterskiej:
• tworzenie, odtwarzanie, granie muzyki,
• rozmowy, dyskusje o muzyce, muzykach, ich drodze życiowej,
także drodze do Boga poprzez muzykę.
Młodzież bardzo często wzoruje się na muzykach, traktuje ich jak
wszystkowiedzących i wszechmocnych idoli (ulega „idolizacji”, o której wyżej wspomniałam), wyznaczających drogę życia. Z jednej strony
jest to niebezpieczne zjawisko, gdyż młodzi biorąc przykład z muzyków
– nihilistów, satanistów czy zwyczajnie mniej emocjonalnie i intelektualnie rozwiniętych – popełniają ich błędy, wchodząc na ścieżkę zniewolenia, uzależnień, depresji czy wręcz samobójstwa. Z drugiej strony
jednak można znaleźć w historii muzyki rockowej przykłady godne do
naśladowania. Sęk w tym, by opiekun, wychowawca znał takie pozytywne przykłady i potrafił ich odpowiednio „użyć”.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że muzykowanie „dzieci Szpaka”
(całonocne granie na instrumentach, przeważnie perkusyjnych, śpiewanie) nie było w pełni akceptowane przez jego przełożonych i współbraci,
co potwierdza bp Antoni Długosz. Jednak czy nie z takimi Kościół poCyt. za: S. Turner, Głód niebios. Rock’n’roll w poszukiwaniu zbawienia, Kraków 1997,
s. 221.
41
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winien pracować? Grzeczne, ciche, bezproblemowe dzieci nie wymagają
wysiłku i poświęcenia. Ksiądz Bosko również zajmował się tymi, których
inni potępiali i wyrzucali za drzwi. Powodem niechęci innych duchownych może być brak jednolitego, ustandaryzowanego programu działania ks. Szpaka, brak miejsca, fizycznego domu, w którym by pracował,
brak materialnego zaplecza. Mimo iż napisał on wiele programów pracy
z młodzieżą, to żaden nie skutkował stworzeniem placówki, ośrodka
czy nawet punktu konsultacyjnego działającego na zasadach ambulatoryjnych. Nie stworzył takich dzieł, jakie tworzyli księża zajmujący się
młodymi z podobnymi problemami, czyli ks. Kazik Kuc i jego następcy
(Saltrom w Krakowie), o. Ryszard Sierański (Wspólnota Dobrego Pasterza w Katowicach) czy ks. Józef Walusiak (ośrodek Nadzieja w Bielsku-Białej). Ks. Szpak bronił się przed zamknięciem w murach oraz przyjmowaniem zasad i norm panujących w podobnych ośrodkach, gdzie
wyrzuca się za złamanie abstynencji czy nie przyjmuje przez określony
czas po ucieczce. Chciał być dla wszystkich w środowisku jak najbardziej otwarty, bez murów, rygorów i dyscypliny. Być przewodnikiem, za
którym idą inni. Jak mówi: „Moją młodzież traktowałem zawsze jako
Kościół Chrystusowy, jako wspólnotę chrześcijańską i byłem smutny,
kiedy nie mogłem tego realizować z powodu księży, którzy gorszyli się,
zamiast cieszyć ze zgromadzenia młodzieży trudnej na mszy świętej.
Ci sami, którzy popierali pracę apostolską w Jarocinie, uważają, że na
ulicach Warszawy jest to apostolstwo bez projektu. Czy podprowadzenie grzesznika pod nawrócenie jest działaniem bez projektu? Czy takie
działanie nie było zasadniczym i stałym celem duszpasterskim Jezusa?
Czy sam Jezus miał sto procent rezultatów? Przecież według naszej religii to nie duszpasterz działa, ale Duch Święty (…). Poza tym nasze
msze mają uczyć życia na wolności. Kościół powinien tak przedstawiać
Pismo Święte, by było praktycznym przewodnikiem dla ludzi”. Uczącym, jak radzić sobie w społeczeństwie. Tu jest prawdziwa resocjalizacja
tych, którzy w którymś momencie swojego życia zbłądzili. Teraz chcą
coś naprawić, skorygować albo chociaż chwilę pobyć w innym otoczeniu, ale nie w instytucji totalnej. Zloty i pielgrzymki szpakowskie stanowią swoisty przystanek dla potrzebujących, którzy przyjeżdżają, zostają
czasem rok, czasem pięć, dziesięć lat, a potem wracają do normalnego
życia. W ten sposób często nabierają sił i poczucia wolności, tak bardzo
potrzebnego każdemu człowiekowi.
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Ksiądz Szpak żyje wolnością i stara się od lat innym przekazać jej
rozumienie. Wolność to przede wszystkim odpowiedzialność i troska
o drugiego. Przedwojenny profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie ks. Jan Stepa pisał: „Czym jest prawdziwa wolność? Czy odrzuceniem wszelkich więzów prawa ludzkiego i bożego? Taka wolność
jest tylko swawolą, a swawola jest niewolą człowieka, który ulega wpływom zachcianek i namiętności. Wolność jest sprawą ducha, który szuka
najwyższej Prawdy i najwyższego Dobra, przeto potrafi podporządkować się odwiecznym prawom bożym. Im bardziej człowiek zbliża się
do Prawdy odwiecznej, tym jest wolniejszy od fałszywych teorii i poglądów. Im bliższym jest najwyższego Dobra, tym więcej wyswabadza
się z niewoli własnych zachcianek i upodobań. Znaczy to, że stopień
wolności człowieka zależy od stopnia jego doskonałości wewnętrznej
czyli świętości”42. Stopień wolności zależy od stopnia świętości. Thomas Merton pisze, że nie ma prawdziwej wolności ten, kto nie przeżyje
prawdziwego kryzysu, który wyzwala od zależności innych ludzi. Każdy
bowiem powinien trochę odseparować się od innych ludzi. W przeciwnym razie nie będzie miał możliwości przyjść do nich i ofiarować im
czegokolwiek. Prawdziwe dawanie wymaga odrębności43. Dzieci toksycznych rodziców (których sporo na zlotach i pielgrzymkach) będą tak
długo cierpiały, dopóki same, świadomie, z pełną odpowiedzialnością
nie odetną pępowiny. Dopiero wtedy, kiedy odcięcie nastąpi, człowiek
może poczuć się wolny i wtedy też nie będzie on potrzebował narkotyków, alkoholu, papierosów, psychopatycznych znajomości, czyli tego
wszystkiego, co go zniewala i powoduje chore nawyki i uzależnienia.
Wolność to życie w zgodzie z samym sobą, bez konieczności przywdziewania fałszywych tożsamości. Człowiek wolny nie udaje kogoś,
kim nie jest. Staje w prawdzie swojej ludzkiej osoby44. By w tej prawdzie
stanąć, należy najpierw z autentyczną pokorą i dystansem spojrzeć na
swoje życie. Na swoje cechy, umiejętności, nawyki, nałogi, otoczenie,
bliskich, swoje wobec nich zachowania i reakcje, na ich werbalne czy
niewerbalne informacje. By znów to uczynić, potrzebna jest świadomość i pełne przekonanie, że jest nam to potrzebne. Wielu bowiem mówi o wolności, nie zdając sobie sprawy, że „róbta, co chceta” w dosłowJ. Stepa, Wolność a autorytet, Lwów 1939, s. 21.
J. Orzelska, W stronę pedagogiki samotności, dz. cyt., s. 180-181.
44
Tamże.
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nym znaczeniu ma więcej wspólnego ze zniewoleniem niż z wolnością.
Ta ostatnia jest nade wszystko świadomą odpowiedzialnością za siebie
i drugiego człowieka.
Kierownictwo duchowe wiąże się z faktem transcendentalnych przeżyć osoby, która innych prowadzi do Boga. Ks. Szpak twierdzi, że osobiście doświadczał Łaski Boga, przejawiającej się w różnych zdarzeniach
opisanych przez niego. Były to m.in.: zdarzenie w szkole podstawowej,
które przyczyniło się do powołania kapłańskiego, doświadczenie Ducha
Świętego podczas wizyt w domach narkomanów w Przemyślu, podczas
rekolekcji młodzieżowych, doświadczenie miłości Bożej po trzech miesiącach medytacji w Przemyślu, po spowiedzi pewnego hipisa w Brodnicy, podczas mszy na pielgrzymkach, doświadczenie opieki Boga w czasie
braku dyscypliny na pielgrzymkach („cud, że nie zdarzył się wypadek,
że nikt nie zginął, nic się nie spaliło”), doświadczenie Ducha Świętego,
kiedy nie było metody i natchnienia podczas kazań i rozmów z ludźmi,
podczas braku środków do życia, jedzenia, kiedy nagle pojawiały się pieniądze. Także doświadczanie Boga, kiedy narkomani stale odmawiający
różaniec wyzwalali się z nałogu, ale też doświadczanie niewidocznych
szpon szatana, którymi trzymał uzależnionych45.
Trudna młodzież to ta, która nie szanuje swoich rodziców i wychowawców. Nie znajduje w nich autorytetu, wzoru postępowania moralnego. Jeśli rodzic nie jest dla dziecka matrycą życia, to jak ma ono nauczyć
się żyć, kochać, być wśród ludzi, uczyć się i uczciwie pracować? Jeśli
rodzic sam nie jest wobec siebie wymagający, to jakim prawem wymaga
od dziecka? Jeśli rodzic żyje w kłamstwie, tajemnicy, to jakim prawem
wymaga od dziecka prawdy i otwartości? Jeśli rodzic, szczególnie ojciec,
nie przestrzega twardych zasad moralnych, to jak ma ich przestrzegać
jego syn?

45

Z notatek ks. Szpaka, zbiory własne.
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Deficyt ojcostwa
„Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.
(J 14, 8)

Rola ojca w rodzinie jest równie ważna i znacząca dla prawidłowego rozwoju dziecka jak rola matki. Ojciec jest pierwszym autorytetem
i punktem odniesienia w zachowaniu i postępowaniu moralnym. Jego znaczenie społeczne polega na wyznaczaniu norm i wartości oraz
sprawowaniu pieczy nad ich przestrzeganiem. Stąd wyjątkowa waga
i ogromna odpowiedzialność spoczywa na nim jako tym, który ma pilnować porządku. Sęk w tym, by to pilnowanie nie przeradzało się w dominację i bezmyślny autorytaryzm, ale by było pełne rozwagi, mądrości
i rozumienia procesu rozwojowego młodego człowieka w jego sferze
biologiczno-psychicznej, ale też społecznej i duchowej.
Ze względu na tak ogromne znaczenie, brak ojca prowadzi do wielu
konsekwencji w postaci zaburzeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojedynczej rodziny, ale też społeczeństwa. Literatura pedagogiczna
i psychologiczna dość dużo uwagi poświęca ojcostwu46. Kazimierz Pospiszyl na podstawie badań Talcotta Personsa i Uriego Bronfenbrennera
stwierdza, że:
• ojcowie są na ogół bardziej od matek skłonni do odmiennego
traktowania swych dzieci w zależności od płci,
• ojciec wywiera większy nacisk na dziecko, by od najmłodszych lat
postępowało w sposób właściwy dla swej płci,
• stopień identyfikacji ojca z synem jest większy w rodzinach,
w których ojciec podejmuje więcej ważnych decyzji niż matka,
• osoby o orientacji homoseksualnej mają w dzieciństwie większy
kontakt z matką niż z ojcem,
• dziewczęta często zmieniające partnerów nie wykazały większego
związku emocjonalnego z ojcem47.
W pozycji pt. Ojciec a rozwój dziecka autor ten dowodzi znaczenia
ojca w życiu człowieka na podstawie założeń Zygmunta Freuda, Tal46
Por. Rodziny dysfunkcjonalne, red. L. Mościcka, Wrocław 1991, s. 115; M. Sitarczyk,
Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, Lublin 2002.
47
K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980.
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cotta Parsonsa i Ericha Fromma. Opisuje stosunek do dziecka w świetle
badań międzykulturowych, pozycję ojca w rodzinie polskiej, znaczenie
tegoż dla rozwoju moralnego i umysłowego oraz zachowawczego, także
w kontekście zachowań przestępczych dzieci48.
W koncepcjach psychoanalitycznych ojciec, jako trzeci element trójkąta rodzinnego (ojciec – matka – dzieci), potrzebny jest dziecku, by
uzyskało ciepło, poczucie bezpieczeństwa, by wydostało się z diadycznej relacji z matką i zdołało unieść „żałobę wynikającą ze starty związanej z tą separacją”49. Ponadto znaczenie ojca wyznaczane jest też przez
proces identyfikacji płciowej, kastracji czy tworzenia łączącego funkcję
zakazu i ideału Superego50. Ojciec sprawuje funkcje regulacyjne, czyli
kontroluje, dyscyplinuje, egzekwuje, działa na zasadzie autorytetu czy
źródła norm i zasad. Następnie funkcja ta przybiera formę mniej znaczącą, gdyż dorastające dziecko wymyka się spod kontroli oraz zwykle
poszukuje autorytetów innych niż ojcowski51. Relacje ulegają zmianie.
„Ojciec ułatwia dorastającej młodzieży uformowanie tożsamości «ja»,
dzięki czemu kształtuje ona adekwatne ustosunkowanie się i umiejętność komunikowania, właściwy wybór drogi życiowej i realistyczne
cele życiowe”52. Pod wpływem ojca też kształtuje się w młodym człowieku system ideałów, rzeczy wzniosłych, metafizycznych czy transcendentalnych. Upraszczając, można powiedzieć, że matka jest „od spraw
realnych”, a ojciec „od idealnych” i obecność jego warunkuje strukturę
Superego.
W literaturze dotyczącej ojcostwa rozpatruje się kwestie pod kątem
modelu postulowanego („jak być powinno, jaki ojciec być powinien”)
oraz realnego („jak jest, jaki jest ojciec we współczesnej rodzinie”). Od
niedawna zaznacza się także duchowe znaczenie ojca, o czym pisze wielu
Tamże.
Ojciec..., red. nauk. S. Jabłoński, Poznań 2000, s. 180.
50
Tamże.
51
Zmianę znaczenia ojca w życiu dziecka dobitnie obrazuje następujący cytat: „Gdy
dziecko ma lat 7, mówi: mój ojciec wie wszystko. Gdy dziecko ma lat 14, mówi: mój ojciec
wie dużo, ale jakoś inaczej. Gdy dziecko ma lat 21, mówi: mój ojciec wie niewiele i nie zna
się na życiu. Gdy dziecko ma lat 28, mówi: mój ojciec czasem jednak ma rację. Gdy dziecko
ma lat 35, mówi: mój ojciec często ma rację. Gdy dziecko ma lat 42, mówi: mój ojciec zna się
na wielu rzeczach. Gdy dziecko ma lat 49, mówi: mój ojciec wiedział wszystko; szkoda, że go
już nie ma”; w: R. Czupryk, Zagubiony etos ojcostwa, www.pedkat.pl [dostęp: 15.07.2012].
52
Cz. Walesa, Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka, w: Oblicza ojcostwa, red.
D. Kornas-Biela, Lublin 2001, s. 303.
48
49

150

rozdział 3

autorów półrocznika „Pedagogia Ojcostwa”53. Duchowe ojcostwo może
być opisywane w interdyscyplinarnej perspektywie familiologii, pedagogiki kultury, antropologii, teologii i kulturoznawstwa, bowiem istnieje ono prawdopodobnie we wszystkich kulturach, nie tylko tradycji
chrześcijańskiej. Można też postrzegać je w wielu wymiarach, takich jak:
1) ojcostwo rodziny (głowa rodziny, w relacji do wspólnoty żony i dzieci), 2) ojcostwo rodu, klanu, plemienia (głowa rodu, przywódca klanu,
wódz plemienia w relacji do wspólnoty członków rodu, klanu, plemienia), 3) ojcostwo narodu (duchowe ojcostwo-przywództwo narodu,
w relacji do członków wspólnoty narodu, danej wspólnoty narodowej),
4) ojcostwo państwa (np. dawniej pozycja króla-suwerena, obecnie
przywództwo państwowe, bycie faktycznie ‘mężem stanu’, w relacji do
obywateli danego państwa, niezależnie od ich narodowości), 5) ojcostwo religijne (duchowe ojcostwo w relacji do członków danej wspólnoty religijnej, np. prorocy, apostołowie, święci, papieże, biskupi, duchowni o szczególnym, rzeczywistym autorytecie moralnym i społecznym),
6) ojcostwo kulturowe (ojcostwo rozumiane jako szczególny, rzeczywisty autorytet o wielkich zasługach dla społeczności w danej kulturze
lub w danej dziedzinie kultury rozumianej dystrybutywnie, np. Jan Kochanowski jako ‘ojciec literatury polskiej’), 7) ojcostwo wychowawcze,
formacyjne, edukacyjne (duchowe ojcostwo w szkole, we wszelkich placówkach oświatowych, swoiste „ojcowanie” wychowankom, zastępcza,
„ojcowska” opieka nad dziećmi i młodzieżą, bycie rzeczywistym autorytetem wychowawczym dla danej wspólnoty, także bycie rzeczywistym
autorytetem jako animator świecki w danej grupie, gdzie realizowane są
cele wychowawcze)54.
Skutkiem postępu cywilizacyjnego (rozwój przemysłowy, technologiczny, zwiększona liczba godzin pracy zarobkowej) i zmian społecznych
można obserwować niewątpliwie symboliczny lub rzeczywisty brak ojca55. Polega on na wycofywaniu, umniejszaniu jego roli w wychowywaniu i wspieraniu młodego pokolenia, nad którym kontrolę przejmują
53
Od 2010 roku, wydawany przy KUL, półrocznik na temat problematyki ojcostwa, pt.
„Pedagogia Ojcostwa”.
54
M. Tytko, Pedagogika ojcostwa duchowego. Pedagogika kultury ojcostwa – mistrz –
uczeń, „Pedagogia Ojcostwa” styczeń 2011, nr 2.
55
W literaturze wymienia się dwa rodzaje nieobecności ojca: fizyczny (rzeczywisty)
i psychiczny (symboliczny), w: Oblicza ojcostwa, dz, cyt., s. 173-175; Ojciec..., dz, cyt.,
s. 181-182.
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struktury państwowej władzy w postaci szkoły, organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń zajmujących się wypełnianiem czasu wolnego itp.
To widoczne zjawisko społeczne, polegające w gruncie rzeczy nie tylko
na „kryzysie ojcostwa”, lecz także na kryzysie znaczenia rodziny (również macierzyństwa) ma decydujący wpływ na destrukcyjne, patologiczne, negatywne zachowania dzieci i młodzieży. Poza tym ojciec zawsze
najpierw jest mężczyzną, a pojmowanie męskości i męstwa w ostatnich
czasach także ulega permanentnemu redefiniowaniu. Mam tu na myśli
także redefiniowanie w perspektywie feministycznej.
Jak pisze redaktorka jednej z obszerniejszych publikacji o ojcostwie:
„(...) u podłoża wskazywanych w literaturze psychopedagogicznej rozlicznych przyczyn demoralizacji jest jedno ich najważniejsze – fizyczny
albo psychiczny brak ojca lub jego patologizujące zachowania, np. alkoholizm, stosowanie uczuciowej, słownej, a nawet fizycznej przemocy.
Tak więc rezygnacja z ojca w rodzinie lub rezygnacja ojca z rodziny
niesie ze sobą bardzo rozległe skutki”56. U chłopców wychowywanych
bez ojca (z powodu śmierci tegoż, rozwodu rodziców, separacji, psychicznej nieobecności) częściej obserwuje się trudności i zaburzenia
w zachowaniu, niezdolność dostosowywania się do norm moralnych
przyjętych w grupie, w jakiej dorasta, niezdolność w ocenianiu, co jest
dobre, a co złe. Kontakty dziewcząt z ojcami natomiast mają szczególne
znaczenie dla rodzącego się w nich poczucia własnej wartości57. Można
też posunąć się do stwierdzenia, że córki wychowywane bez ojca muszą
wnieść o wiele więcej wysiłku w kształtowanie swojej kobiecości, a potem roli żony i matki niż te, których ojciec był dla nich obecny.
Znaczenie ojcostwa to także ważna kwestia w rozpatrywaniu głównych przyczyn narkomanii. Bowiem deficyt miłości rodzicielskiej oraz
poczucia bezpieczeństwa, jakie zapewniać ma ojciec, bardzo często
prowadzi do poszukiwań kończących się uzależnieniem, jak twierdzi
ks. Szpak. W 1993 roku Richard A. Gardner opisał syndrom alienacji
rodzicielskiej (Parental Alienation Syndrom – PAS), dotykający dzieci z rodzin rozbitych. To rozbicie może być nieformalne (długotrwałe
kłótnie i konflikty między rodzicami, w których dziecko bierze udział,
D. Kornas-Biela, Współczesny kryzys ojcostwa, w: Oblicza ojcostwa, dz. cyt., s. 173.
D. A. de Catanzaro, Motywacje i emocje (w ujęciu ewolucyjnym, fizjologicznym, rozwojowym i społecznym), Poznań 1999, s. 356.
56
57
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psychiczna separacja) lub formalne (separacja, rozwód)58. Jak wiadomo,
„do optymalnego rozwoju dziecko potrzebuje miłości, nakierowania,
opieki i wspomagania od ojca i od matki”59. Kiedy warunki te nie są
spełnione, PAS objawiać się może poprzez: zaburzenia w zachowaniu,
prowadzące do konfliktów i ucieczek z domu, przyjmowanie roszczeniowych postaw wobec dorosłych, nieustanne oskarżanie rodzica, który
odszedł, „wyrabianie” sobie negatywnych opinii o tym rodzicu (oraz jego
rodzinie pochodzenia) lub też szukanie dla niego usprawiedliwienia60.
Psychologowie twierdzą, że PAS jest tak samo niebezpieczne dla równowagi emocjonalnej człowieka jak wykorzystywanie seksualne (!)61.
Z domu zwykle odchodzi ojciec, fizycznie lub niefizycznie. Z powodu tego odejścia, braku, młodzi ludzie nie mają dostatecznej ochrony
psychologiczno-społecznej przed narkotykami. Na bazie PAS można
mówić o syndromie braku ojca, który dotkliwie odczuwany przez najmłodsze pokolenie jest wynikiem powszechnego dziś niedostatku ojcostwa. Odczuwa go mocno młodzież skupiona wokół ks. Szpaka, który
wielokrotnie poruszał ten problem podczas rozmów, kazań, w swoich
zapiskach oraz listach. Jako jedną z najważniejszych przyczyn uzależnień, ale też problemów emocjonalnych i zachowawczych wymienia on
fizyczny bądź psychiczny brak ojca. W jednym z listów pisze: „Ta Miłość
Boża to jest to, czego brakowało Twojemu tatusiowi, stąd też w konsekwencji odbija się to na Tobie. To jest prawidłowość, z którą nasi ludzie
w większości się zderzają. Stąd też u naszych ludzi rodzi się zapotrzebowanie na narkotyk, na dużą ilość papierosów (…). Żeby też gorycz
braku miłości czymś zaspokoić”62.
Rozwód w rodzinie, także mający niebagatelny wpływ na zachowania ryzykowne młodych ludzi, również wiąże się z tym, że najczęściej
odchodzi ojciec i dziecko zostaje z matką63. Niedostatek ojcostwa objawia się też uzależnieniem ojca, najczęściej alkoholizmem. Ateizm, czyli brak Boga w rodzinie, jest wedle doświadczeń ks. Szpaka najczęściej
A. Smrokowska-Reichmann, Manipulowane dzieci – ofiary konfliktów między rodzicami, w: „Wspólne Tematy”, 2001, nr 6, s. 26-27.
59
Tamże.
60
Tamże.
61
Tamże, s. 33.
62
Z listów napisanych przez ks, A. Szpaka, zbiory własne.
63
Ks. A. Szpak nie robił nigdy badań, nie prowadził statystyki, więc nie ma możliwości
podania tu danych liczbowych.
58
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inicjowany przez ojca. Na podstawie swoich obserwacji i długoletniego
duszpasterstwa młodzieży i rodzin z problemem uzależnień dochodzi
on do wniosku, że można wyróżnić trzy formy patologicznego ojcostwa: nieobecność, uzależnienie (głównie alkoholizm) i ateizm oraz
ojcostwo wybaczające.
Nieobecne ojcostwo, które jest przekleństwem naszych czasów,
prawdopodobnie przyczyniło się do upadku autorytetu rodziny, ale
też zmiany statusu macierzyństwa. W myśl zasady, że „wszystko idzie
w dwie strony”. Obecność ojca jest niezbędna dziecku po pierwsze po
to, by zdobyło i utrzymało poczucie bezpieczeństwa, o czym wyżej była mowa. Po drugie ojciec sprawuje wobec dziecka nie tylko funkcje
ochronno-zabezpieczające, ale także regulacyjne. Ojciec ułatwia dziecku formowanie tożsamości, kształtowanie umiejętności komunikowania
i wybór drogi życiowej. U dziewcząt deficyt ojca zaznacza się najczęściej
w braku ideałów, tzw. kręgosłupa moralnego, i niskim poczuciu własnej
wartości. To z kolei bardzo często jest podstawą niewłaściwej komunikacji z rówieśnikami, zbytniego ulegania modzie i trendom kreowanym
przez media, a także źródłem zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia,
ortoreksja czy anoreksja. Meg Meeker twierdzi, że problemy z odżywianiem (najczęściej odchudzaniem) rodzą się, kiedy dziewczyna czuje się
opuszczona przez ojca, stąd jego uwaga i czas poświęcony córce są tak
ważne. Nie chodzi tu o prowadzenie rozmów edukacyjnych, udzielanie
rad, nawet w najlepszej intencji. Raczej o wysłuchanie i robienie czegoś
wspólnie, często dostrojenie się do potrzeb i stylu komunikacji charakterystycznego dla dziewcząt („w rozmowie z córką musisz użyć dwa razy więcej słów niż użyłbyś normalnie”)64. U chłopców wychowywanych
bez ojca (z powodu śmierci, rozwodu rodziców, separacji, psychicznej
nieobecności) częściej obserwuje się trudności i zaburzenia w zachowaniu, niezdolność dostosowywania się do norm moralnych przyjętych
w grupie, w której dorasta, niezdolności w ocenianiu, co jest dobre, a co
złe, a także skłonności do uzależnień.
Ważne jest rozróżnienie form pozbawienia ojca. Autor niezwykle ciekawego studium pt. Dramat braku ojca Horst Petri zauważa, że
można wyróżnić brak ojca, jego utratę i nieobecność 65. Pierwsza forma
64
65

Por. K. Kmiecik-Jusięga, Kobiece spojrzenie na ojcostwo, „Remedium” 2012, nr 9.
H. Petri, Dramat braku ojca, Poznań 2012, s. 67.
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wskazuje na nieodwracalny, fizyczny i tym samym psychiczny brak ojca
w całym okresie życia dziecka, najczęściej spowodowany jego śmiercią.
Utrata jest brakiem, który nastąpił w pewnym okresie życia, natomiast
nieobecność jest najczęściej brakiem relacji i psychicznego kontaktu
przy fizycznym byciu obok. Nieobecność może być trwała, na skutek
rozwodu rodziców i okresowa, kiedy ojciec „pojawia się i znika”, czyli
jest przez pewien czas dostępny, a potem, z niewyjaśnionych najczęściej
przyczyn, dziecko traci z nim kontakt.
Nieobecność ojca, nawet jeśli jest okresowa, zawsze jest stratą w przeżyciach dziecka objawiającą się jako przeciągający się stan pełen nadziei
na spotkanie i tęsknoty, a z drugiej strony wypełniony goryczą, poczuciem niesprawiedliwości i złości na ojca. Podczas gdy przy braku ojca
proces żałoby może zostać kiedyś zamknięty, by ustąpić wobec uznania
faktu niezmienności sytuacji, umożliwiając w ten sposób przeorientowanie się w życiu, w przypadku nieobecności ojca napięcie emocjonalne i oczekiwanie nie ustępują nigdy. Niepewność, nieprzewidywalność
i zwątpienie związane z pytaniem, kiedy i czy w ogóle ojciec się pojawi,
mogą stać się próbą wytrzymałościową, której dziecko zostaje poddane
i z którą może sobie nie poradzić albo znaleźć destruktywne sposoby na
sprostanie jej66. Może się izolować, szukać destruktywnych znajomych
czy też środków, które pozwolą mu przetrwać czas. Dziecko nie jest też
w stanie wykształcić sobie wewnętrznego poczucia rodzinności, nienaruszonego „obrazu rodziny”, tzw. wewnętrznej reprezentacji rodziny,
która jest potrzebna w procesie budowania własnej tożsamości. Ojcowie nieobecni, po rozwodzie, nawet jeśli często spotykają się z dzieckiem, nie mają już możliwości przekazania swojemu dziecku tradycji,
wartości, trwałości rodziny oraz jej siły, dzięki której człowiek potrafi
przetrwać najgorsze chwile.
Wedle rozeznania ks. Szpaka uzależnienie jest najczęstszym problemem ojców osób uczestniczących w szpakowiskach i pielgrzymkach.
To najczęściej alkoholicy będący przyczyną rozmaitych komplikacji
w życiu dziecka, począwszy od braku stabilności ekonomicznej i poczucia bezpieczeństwa, a skończywszy na zaburzeniach emocjonalnych
oraz trudnościach w nawiązywaniu i utrzymywaniu związków uczuciowych w dorosłym życiu. Syn lub córka alkoholika nabywa tożsamości
66

Tamże, s. 71.
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„dziecka alkoholika”, przechodzącej gładko w tożsamość DDA (dorosłe
dziecko alkoholika).
W rodzinie alkoholowej tak ważna komunikacja przybiera formę szczelnie zamkniętego, schematycznego systemu, w którym każdy
członek rodziny ma swoją ściśle określoną funkcję. Zamyka się przed
środowiskiem zewnętrznym, bliższą i dalszą rodziną, tworzy rytualne
zachowania, które z czasem stają się nawykowe i tak mocne, że stwarzają paradoksalny parasol ochronny dla danej osoby. Dziecko w takiej
rodzinie przyjmuje różne role lub kombinacje ról: ratownika, bohatera,
kozła ofiarnego, wycofanego „dziecka we mgle” lub pocieszyciela-maskotki. Chroni siebie dzięki temu przed nienormalną, bolesną sytuacją,
charakteryzującą się nie tylko patologiczną stabilnością ról i „zamkniętym kręgiem” relacji, lecz także często wysokim stopniem agresji i przemocy. Bowiem uzależniony, bezwolny ojciec, nawet jakby bardzo chciał
być dobry, zawsze alkohol będzie stawiał na pierwszym miejscu, przed
dzieckiem. Skrajność uczuciowa i emocjonalna u takiego dziecka, z jednej strony ogromna potrzeba ojca i miłość do niego, z drugiej nienawiść
i odrzucenie, powoduje, że w tym całym pomieszaniu ucieka ono w grupę, w której nikt niczego nie żąda, nie wymaga, a większość jej członków
ma podobne drogi życia.
Ojcowie „ateiści wierzą, że człowiek pochodzący od jakiegoś bytu
mniejszego, nie potrafi myśleć i kochać. Jest czymś w rodzaju materii,
efektem ewolucji, przypadkiem. W konsekwencji muszą wierzyć w to,
że zmierzają do niższego bytu niż człowiek, do martwej materii. Jest to
pesymistyczne i niegodne dla osoby ludzkiej, bo jako osoba, człowiek
żyje w historii, w pamięci, w duchu ludzkości, jest nieśmiertelny”67.
Zadaniem ojca jest pozwolić dziecku wzrastać w mądrości, odróżniać
dobro od zła i wybierać dobro68. Czy można to zadanie wypełniać bez
relacji z Bogiem? Ks. Szpak twierdzi, że wielu narkomanów pochodzi
z rodzin, w których ojcowie nie wierzą w Boga, nie przestrzegają tradycji religijnych i tym bardziej nie rozmawiają z dziećmi o duchowości. Ponadto ojcowie ci w bezpośredniej relacji z duchownym stają się
agresywni i zachowują się tak, jakby im na własnych dzieciach nie zależało. W notatkach ks. Szpak wspomina: „pewien ojciec powiedział do
67
Wypowiedź ks. Szpaka na forum internetowym doziemiobiecanej.pl [dostęp: 10.09.
2012].
68
B. Preder, Wskazówki nie tylko dla ojców, Szczecinek 2012, s. 73.
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mnie, kiedy przyprowadziłem córkę: jeśli ją pan wychowuje, niech pan
ją utrzymuje”. Inny pytał, czy jest „jednym z nich”. Nie rozumieją znaczenia duchownego w życiu swoim i swoich dzieci. Poza tym, zdaniem
ks. Szpaka, jednym z czynników ryzyka narkomanii jest konflikt światopoglądowy między ojcem i dzieckiem. Ojciec ma za zadanie wprowadzać dziecko w społeczeństwo, do niego należy wychowanie społeczne
i ideowe. W jaki sposób ma więc wprowadzać, kiedy nie potrafi wysłuchać swojego dziecka? Jakie ideały ma mieć dziecko, kiedy słyszy od
ojca treści zupełnie niepokrywające się z jego zachowaniem? Kiedy na
przykład mówi, że najważniejsza jest rodzina podczas procesu rozwodowego z ukochaną matką swoich dzieci. Młodzi nie rozumieją często
tych sprzeczności, ale świetnie je wyczuwają. Konsekwencje bywają zatrważające. Jak nazwać bowiem wypowiedź jednego z uzależnionych,
który stwierdził: „Człowiek, którego najbardziej nienawidzę na świecie,
to mój ojciec”.
Wiele osób, które sięgnęły po narkotyki, to dzieci pracowników służb
mundurowych i administracji państwowej PRL-u. Jeden z bohaterów
filmu Być człowiekiem, narkoman, który zmarł kilka dni po nakręceniu
zdjęć, mówi: „(…) ojciec był w stopniu komandor-porucznik (…), dostałem dobrą szkołę w domu, już w wieku 12 lat potrafiłem ścielić łóżko
jak w więzieniu (…), mundur, w wojsku to jest to, co ja mam w domu
(…), przemoc rodzi bunt”69.
Wiara zwykle idzie w parze z moralnością, której czasami brakuje
w ateistycznych rodzinach. W jednym z wywiadów ks. Szpak mówi:
„w rozmowach z narkomanami, gdy już się na coś skarżyli, to na to, że
widzieli w rodzinie straszne zakłamanie. Inna moralność obowiązywała
dzieci, inna rodziców i otoczenie. Młody człowiek, żyjąc w atmosferze
takiej niekonsekwencji, sam przestaje dojrzewać moralnie, staje się moralnym karłem, robi się nikim, gdyż to poziom moralności tworzy osobowość. Uderzyła mnie kiedyś wypowiedź jednego narkomana, który
powiedział: ja nie mam żadnej osobowości”70.
Ostatnia forma ojcostwa wyróżniona przez ks. Szpaka to ojcowie
wybaczający. Ci, którzy z wielką mądrością i pokorą przyjmują swoje zagubione dziecko, nawet wtedy kiedy popełniło najbardziej bolesne
69
70

Z filmu pt. Być człowiekiem, 1983, reż. J. Pakuła.
A. Kruczek, Czy młodzieży potrzebna jest pomoc?, „Życie Katolickie” 1990, nr 9/10.
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dla rodziny przestępstwa. „Pewien młody hipis namówiony przez nas,
by wrócił do domu, zapukał do drzwi i ojciec go powitał słowami «nareszcie», tymczasem on bał się powrotu, bał się gniewu ojca” – mówi
ks. Szpak w jednej z rozmów. Ten charakterystyczny obrazek przywołuje bowiem ojca wybaczającego, kochającego prawdziwą rodzicielską
miłością. Gdyby dzieci wiedziały, że ich ojcowie potrafią wybaczać i kochać, być może szybciej wracałyby do domów. Tymczasem wielu ukrywa swoje uczucia i stosunek do dzieci, nie okazuje miłości, przyjmując,
że mężczyźnie nie przystoi uczuciowość czy emocjonalność.
Wśród ojców, z którymi miał kontakt ks. Szpak, byli i tacy, którzy
w głębokiej wierze i oczekiwaniu trwają w nadziei nawrócenia dziecka.
Przytoczę tu przykład zatroskanego o losy córki ojca, zdeterminowanego, by jej pomóc, który do ks. Szpaka pisze tak: „moja córka ukończyła
w styczniu 18 lat. Od 3 miesięcy ucieka z domu i przebywa na melinie
z mężczyzną, który zostawił żonę i dwoje dzieci. Byłem tam po nią kilka
razy, ale gdy przyszedłem, bardzo krzyczała, że ona do domu nie wróci
i była za każdym razem pijana. Jeżeli przyszła do domu, to na krótko
i zaraz tam wracała, tak że przyprowadzanie jej na siłę nic nie dało. Od
3 miesięcy nie chodzi też do szkoły. (…) Ma pocięte ręce i na moje pytanie, dlaczego to zrobiła, odpowiedziała, że nie może tak dłużej żyć
i inaczej nie potrafi. Nadmienię, że mamy duży dom, ona ma własny
pokój, ja jestem usposobienia spokojnego, do tej pory układało nam
się dobrze. (…) Dwa tygodnie temu udało mi się ją namówić i była ze
mną w Licheniu, ale to potraktowała jak wycieczkę turystyczną. Byłem
również na milicji, na co powiedzieli, że jest pełnoletnia i nic nie mogę
zrobić. Odprawiam nowennę do Najświętszego Serca Jezusa, którą odprawiał ojciec Pio. Proszę gorąco Boga o jej nawrócenie, robię wszystko, aby ją ratować. Boję się, by nie było za późno, ale zdaję sobie sprawę, że nic w pojedynkę nie zrobię, dlatego proszę czcigodnego księdza
o pomoc”71.
Ojciec wybaczający jest pełen pokory i przez to uczy pokornego
życia swoje dzieci. Według św. Jana Bosko pokora służy człowiekowi
do tego, by właściwie oceniał siebie i potrafił zajmować należne sobie
miejsce wśród innych. „Nie jest pokorny ani ten – powiada święty – kto
podkreśla w sobie cechy, których nie posiada, ani ten, kto wydaje o so71

Z listów do ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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bie sąd ujemny, choć ma pozytywne cechy, wynikające z budowy ciała,
zdolności, charakteru czy stanowiska. Błędem jest zarówno postawa,
przez którą wychowawca i katecheta podnosi swoje znaczenie, jak i postawa, przez którą uważa siebie za nic nieznaczącego”72. Pokora w tym
rozumieniu nie jest „siedzeniem w kącie”, ustępowaniem, słabością.
Jest raczej mocą, której zrozumienie pozwala na lepsze życie duchowe
i społeczne. Chroni człowieka przed poniżeniem siebie, ale też obrażaniem, umniejszaniem innych, chroni przed zazdrością, zawiścią, złośliwościami prowadzącymi niejednokrotnie do samozniszczenia. Stanowi
bowiem ochronę polegającą na dogłębnym, rzeczywistym samopoznaniu i zachowaniu zdrowych relacji z samym sobą oraz innymi ludźmi.
Mając świadomość, czym jest pokora, można cieszyć się rzeczywistością
taką, jaka jest, ludźmi takimi, jakimi są, bez wymagania od nich tego,
czego nie są w stanie spełnić. Bóg stworzył nas bowiem w pewnym celu
i w określonym miejscu i jest gotowy napełniać nas wszelkimi dobrami. Jedyne, co powinniśmy zrobić, aby spojrzeć na siebie w pokorze,
to uznać, że to nie my jesteśmy źródłem tej mocy i talentów73. Mamy
jednak obowiązek rozpoznawać i pielęgnować dane nam talenty w taki
sposób, na jaki nas stać, oraz szanować bez zazdrości i zawiści talenty innych. Ojcowie, którzy także sami potrafią dziękować Opatrzności
za wszelkie dobra, z wdzięcznością podchodzący do życia, uczą swoje
dzieci wdzięczności. Wielkim problemem rodziców nastoletnich dzieci
jest ich roszczeniowość. Młodzi często są przekonani, że wszystko im
się należy, a jeśli czegoś nie mogą osiągnąć – winią o to rodziców. Skąd
się bierze taka postawa? Czy jest ona wrodzona, „genetycznie przekazana”? Jest ona niestety wyuczona, obserwowana u nieznających pokory
bliskich, którzy od dnia narodzin kształtując niezdrowy egoizm, dają
dziecku wszystko, czego zapragnie, pozwalają na wszystko, nie stawiając granic, oraz wmawiają, że jest ono genialne i wybitnie zdolne. Ten
brak realizmu w postrzeganiu dziecka prowadzi właśnie do niszczących
człowieka postaw roszczeniowych, które czasem zostają do końca życia. Autorka poradnika dla ojców oraz badaczka relacji rodzinnych Meg
Meeker nie ma wątpliwości, że wszystkie zdrowe emocjonalnie, inte72
M. Majewski, Elementy metodyki pedagogiczno-katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, dz. cyt., s. 64-65.
73
M. Meeker, Mocni ojcowie, mocne córki, Kraków 2012, s. 120-121.
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lektualnie i moralnie kobiety to te, które mają w sobie wiele pokory74.
Prawdopodobnie refleksja ta dotyczy także młodych mężczyzn. Konstatując, przytoczę fragment felietonu, w którym autor wspomina przepełnione pokorą nauki swego ojca: „Ileż piękniej wyglądałby świat, gdyby
tak wszyscy ojcowie, jak Ziemia długa i szeroka, wbijali synom do głów,
że droga do lepszego świata wiedzie nie przez gówniarskie kontestacje, ale właśnie przez pokorę, która skłania do nauki i do pracy nad
sobą”75.
Poza powyższymi treściami należy w tym miejscu podkreślić fakt,
iż ks. Szpak dla wielu był i jest ojcem duchowym w dwu znaczeniach:
jako ten, który pokazuje, proponuje normy i zasady postępowania
osobom pozbawionym ojcowskiej pieczy, i jako ten, który staje się duchowym przewodnikiem. Także tym, który staje po stronie rodzonych
ojców i tłumaczy ich zachowania. W jednym z listów pisze: „bycie ojcem
to rola najbardziej upodabniająca człowieka do Boga (…), pozostanie
ci już mieć takiego ojca, jakiego masz. Nie potępiaj go, odpuść. To najpiękniejsza cecha miłości – odpuścić, i najtrudniejsza. Odpuszczaj mu
codziennie, schowaj rogi, starsi potrzebują tyle tolerancji! Porozmawiaj
z nim, ile ty masz wolności i obowiązków na świecie, a ile on. Konkretami, bez gniewu i wypominania. Ty masz tato takie a takie satysfakcje,
gratyfikacje, możliwości, wolności posiadania, zawierania znajomości
z kim chcesz. (…) Rozmawiaj z nim szczerze. Każde pokolenie powinno
uczyć się czegoś od swoich rodziców, nawet jak im się nie powiodło. Nie
ustrzeże cię ojciec od wielu błędów, choćby nie wiem jak cię pilnował
i jak ostrzegał. Musi być tylko zaufanie. (…) Gdyby dorośli, rodzice, wychowawcy wiedzieli na pewno, że ich podopieczni potrafią dobrze korzystać z wolności, to nie byłoby aż takich konfliktów i problemów. (…)
Mądrzy dorośli tak wychowują, by dziecko nauczyło się roztropności
i przezorności, ale też męstwa, ryzyka, ale też ostrożności, wolności,
ale też umiarkowania. (…) Gdyby twój ojciec odkrył, jak zdobyć twoje
serce…”76.

Tamże, s. 131.
R. Ziemkiewicz, Viagra mać, t. 1, Lublin 2007, s. 176.
76
Z listów napisanych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
74
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Człowiek leczy człowieka1

Wiara w człowieka to widzenie w nim
rzeczy niewidzialnych.

Wśród teoretycznych założeń odnoszących się do natury człowieka
można wyróżnić trzy główne: pierwsze zakłada, że człowiek jest z natury
zły, drugie, że jest dobry, a trzecie, że jest w równym stopniu dobry i zły.
Ks. Szpak wychodzi z założenia bliskiego psychologii humanistycznej,
że każdy człowiek jest z natury dobry i niewinny, a jego wejście na drogę
narkomanii czy przestępstwa zdeterminowane jest głównie zaburzeniami w strukturze rodziny i innego bliskiego środowiska społecznego. Ono
bowiem może wyzwolić dobro, wzmocnić je albo zniszczyć. W związku z tym przyjmuje on w relacjach z młodym człowiekiem zasadę, którą można opisać jako „nie daj się zwyciężyć złu – zło dobrem zwyciężaj”. Jej głębia i przesłanie mają swoje podstawy naukowe. Pisze o nich
m.in. Krzysztof Biel w artykule pt. Zła resocjalizacja czy resocjalizacja
zła2. Udowadnia, że filozoficzne spekulacje najwybitniejszych nowożytnych myślicieli, mające na celu dotarcie do źródła zła, znalezienie jego
przyczyny i ostateczne wyjaśnienie, okazały się nie do końca skuteczne.
Wspierając się poglądami Mieczysława Krąpca, twierdzi więc, że nie należy troszczyć się o usuwanie zła, ale raczej trzeba starać się o dobro3.
1
„Człowieka leczy człowieka” to hasło, które sformułował ks. A. Szpak w czasie sympozjum na KUL w 1984 roku. Por. ks. A. Szpak i inni, Dyskusja, w: Patologia społeczna wśród
młodzieży, red. M. Majewski, Kraków 1985, s. 82.
2
K. Biel, Zła resocjalizacja czy resocjalizacja zła, w: Resocjalizacja wobec tajemnicy zła,
red. K. Biel, M. Sztuka, Kraków 2010.
3
Tamże, s. 136-158.
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Na tym przesłaniu oparte być powinny działania szeroko pojętej resocjalizacji, nie tylko zwanej pozytywną, twórczą czy kreatywną4.
Ksiądz Andrzej Szpak rozpatruje każdą osobę na trzech poziomach:
psychofizycznym, społecznym i duchowym. Twierdzi, że najpierw
trzeba człowieka nakarmić, by mówić z nim o problemach w rodzinie,
grupie rówieśniczej, a dopiero później należy mówić o Bogu5. Można
powiedzieć, że jest to trójstopniowa metoda porozumienia z człowiekiem, której istotą jest szukanie dobra. „Moim zadaniem jest przede
wszystkim szukać w człowieku dobra. Potem to dobro rozwijać, ale nie
można powiedzieć, że o Bogu mówię na końcu, ja mówię o nim od razu
ale zwracam uwagę na potrzeby fizyczne” – mówi ks. Szpak. „Wyzwalanie dobra w wychowanku, sianie w nim dobra, miłości, pozytywnych
emocji, zarażanie nimi – ja zawsze staram się szukać w sobie rozwiązań
jak to robić”. Ks. Szpak wierzy nawet w tych, którzy zostali odrzuceni
przez kościół, rodzinę, bliskich, szkołę. Kocha – wzorem swojej matki
– ludzi bezwarunkowo, bez względu na ich wyznanie, pochodzenie społeczne, status materialny i osobowościowy. O innowiercach i niewierzących wyraża się z pełnym szacunkiem, szczególnie o tych, którzy trafiali
na szpakowiska, robili z nim wywiady, kręcili filmy i przyznawali, jak
Julian Pakuła6 (o którym ks. Andrzej mówi, że był ateistą), że „tu [na
zlocie, na pielgrzymce, przyp. K.K.-J.] jest Bóg”.
Kiedy zapytałam ks. Szpaka, jak rozmawia z ludźmi, którzy do niego przychodzą, odpowiedział: „najpierw pytam o imię, potem słucham,
poznaję człowieka, czyli tak jakbym robił diagnozę. Potem dopiero mogę coś powiedzieć. Nie daję rad. Nie daję gotowych rozwiązań. Daję
przykłady. Albo swój przykład. Odnoszę się do konkretnego człowieka.
Osoba. Wiesz, stosuję personalizm, czyli metoda Ojca Świętego i Jana Bosko. Co człowiek, to nowy świat. Szukałem też możliwości, jak
pomóc tym, którzy mieli problemy rodzinne, z nałogami, starałem się
wczuwać w sytuację każdego człowieka i przejmowałem ich bóle czasa4
Określenie M. Konopczyńskiego, por. M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2010.
5
Opisana tu kolejność podejmowanych działań nie zawsze jest taka sama. Po kilku rozmowach z ks. Szpakiem przyznał on, że czasem właśnie „zaczynał od Boga”.
6
Reżyser, scenarzysta (1939-1998). W 1983 roku wyreżyserował film pt. Być człowiekiem
z ks. Szpakiem. Film otrzymał nagrodę indywidualną na Krakowskim Festiwalu Filmowym
za dokumentację ważnego tematu.
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mi. Płakałem z nimi, śmiałem się z nimi. To było uczestnictwo w losie
drugiego człowieka”.
Ksiądz Szpak podkreśla znaczenie i wagę człowieczeństwa na każdym kroku. Nie tylko w kontekście bycia człowiekiem dla samego siebie,
ale też dla innych. Często powtarza niezwykle ważne dla niego sformułowanie, że „człowiek leczy człowieka”. Co tłumaczy: „nie musisz być
specjalistą, pedagogiem, psychologiem czy lekarzem. Bądź człowiekiem
dla drugiego, zauważ w nim człowieczeństwo, osobę, która jest chora,
cierpiąca, zagrożona uzależnieniami, samotna, znajdź czas dla człowieka, porozmawiaj, daj odrobinę uczucia, uśmiechu, wysłuchaj, a zobaczysz, jaką masz moc uleczania”. To podejście deprecjonujące w pewnym sensie rolę specjalistów, na pewno wiąże się z pewnym ryzykiem,
ale ma też wymiar profilaktyczny. Chodzi tu o zauważanie pierwszych
symptomów problemów, które z biegiem czasu mogą przerodzić się
w chorobę lub zaburzenie. Także o wczesne zapobieganie czynnikom
ryzyka, będącym nierzadko pierwszym etapem procesu uzależnienia7.
Stąd wydaje się, że hasło: „człowiek leczy człowieka” stanowi ważny element profilaktyki podstawowej, nazywanej też pierwszorzędową8. Na
tym etapie niezwykle ważne jest przyjacielskie wsparcie, współbycie,
rozmowy ukierunkowane na szukanie rozwiązań trudnych sytuacji oraz
zaufanie. To zaś rodzi się tylko wtedy, kiedy człowiek jest zdolny zachować człowieczeństwo i zobaczyć go w drugim. W jednym z tekstów
ks. Szpak pisze: „Chociaż jestem księdzem w Ruchu od 33 lat, to najpierw chciałem być człowiekiem. Nie chcę Was nawracać, ale nie da
się zaprzeczyć, że Jezus był doskonałym i wspaniałym człowiekiem.
Nie był prezesem banku światowego, nie był szefem firmy, generałem
broni, arcykapłanem ówczesnej hierarchii żydowskiej, nie był profesorem, premierem, politykiem (…). Jednak ten człowiek potrafił wszystko. Wskrzesić cuchnącego nieboszczyka, zamienić kilka wiader wody
w wino, uciszyć jednym słowem burzę, leczyć choroby słowem lub dotknięciem (…), na końcu wyjść z grobu (…). Nazwaliśmy się kiedyś
spontanicznie Ludźmi [hipisi w latach 80. nazywali siebie „ludźmi”, nie
hipisami; to sformułowanie było traktowane jako nazwa własna, przyp.
7
Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych.
8
Por. Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993; J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2000.
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K.K.-J]. I prawidłowo, i godnie. Dlatego Jezus ma prawa obywatelskie
wśród nas. Nie jako hipis, ale jako jeden z ludzi. Najwspanialszy nasz
Człowiek i Dziecko Boga. Oddał życie dobrowolnie, bez odwetu. I Ty,
i ja, i każdy człowiek może dzięki Niemu osiągnąć doskonałe człowieczeństwo, podejmując rozwój w kierunku swojej pełni”9.

Metoda rozmowy wspierającej
„Przychodziłem czasem wypruty emocjonalnie
z takich rozmów z nimi
i bracia z Kawęczyńskiej stwierdzali u mnie jakiś rodzaj choroby psychicznej”10.

„Od momentu, w którym człowiek pojawił się na ziemi, komunikacja jest najpotężniejszym czynnikiem determinującym rodzaj relacji z innymi ludźmi i ich własny rozwój”11. Jest motorem działania,
przyczyną i sprawcą narodzin dobra, ale też zła w człowieku. Ida Kurcz
określa ją jako „proces przebiegający między nadawcą a odbiorcą, polegający na przekazywaniu odbiorcy pewnego komunikatu, na podstawie
którego dowiadujemy się czegoś o stanie nadawcy”12. Zbigniew Nęcki
natomiast, definiując pojęcie komunikacji, odwołuje się m.in. do teorii
symbolicznego interakcjonizmu, według której komunikowanie to zachowanie symboliczne, wymiana werbalnych i niewerbalnych symboli,
w celu osiągnięcia współdziałania13. Autor ten nazywa rozmowę „dyskursem interakcyjnym”, zakładając, że jest to rodzaj międzyosobowej
współpracy lub też kooperacji14. Te i inne definicje interpersonalnego
komunikowania się wskazują, iż nie ma jednej „właściwej”, opisującej
wszystkie aspekty, uniwersalnej definicji rozmowy15. W psychologii
A. Szpak, Chciałem być człowiekiem, „Różne Drogi” 2006, nr 4, s. 21. Por. Aneks.
Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
11
V. Satir, Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk 2000, s. 56.
12
T. Rostowska, Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie, Łódź 2001, s. 50.
13
Według symbolicznego interakcjonizmu komunikowanie jest wymianą symboli w celu
uzgodnienia znaczeń, jakie mają poszczególne obiekty dla współdziałających ze sobą osób.
Komunikacja jest niczym więcej jak wymianą znaków w postaci słów, kodów czy zachowań.
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 33-36.
14
Tamże.
15
Do takiego wniosku doszła J. Malinowska w podrozdziale pracy doktorskiej pt. Społeczne i pedagogiczne aspekty komunikowania się, s. 22; J. Malinowska, Kompetencje komu9
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społecznej można o niej mówić w kontekście rozpatrywania kwestii komunikacji z perspektywy:
• poznawczej – zachowania, emocje zależne są od sposobu rozumienia sytuacji, który wyznaczany jest przez posiadaną wiedzę,
• motywacyjnej – zachowanie człowieka służy do maksymalizacji
własnych zysków, ukierunkowane jest na cel, który z kolei podporządkowany jest motywom postępowania,
• teorii uczenia się – zachowanie jest wynikiem procesu uczenia się;
reakcje nagradzane mogą stać się nawykami,
• społeczno-kulturowej – zachowanie komunikacyjne człowieka
zależy od sfery aksjonormatywnej danej grupy społecznej,
• ewolucjonistycznej – zachowania człowieka zdeterminowane są
potrzebą przetrwania i reprodukcji16.
Pedagogika mówi o komunikacji w kontekście badania i opisywania
relacji wychowawczych, wzajemnego wpływu podmiotów wychowania
lub – jak chcą niektórzy – wpływu podmiotu i przedmiotu wychowania, z których podmiotem jest „wychowujący”, a przedmiotem – „wychowywany”, czy czynników towarzyszących interakcji wychowawczej
– budujących ją lub też dezorganizujących. O rozmowie jako metodzie
oddziaływania wychowawczego pisała m.in. w swoim studium teoretyczno-empirycznym Ewa Bochno17.
W publikacjach dotyczących porozumiewania się ludzi zauważyć
można zamienne stosowanie terminów „komunikacja” i „interakcja”.
Definicji tychże jest nieskończenie wiele i prawie każdy autor ujmuje ją
wedle swoich specyficznych perspektyw i przekonań18. Relację między
tymi terminami, opisującymi zjawiska interpersonalne, można przedstawić krótko: każda komunikacja jest interakcją, ale nie każda interakcja jest komunikacją. Interakcja to ogół zachowań biernych (pasywnych,
obojętnych) lub czynnych (aktywnych, które mogą być pozytywne lub
negatywne) co najmniej dwu podmiotów, pozostających wobec siebie
nikacyjne nauczyciela a poczucie podmiotowości uczniów, Wrocław 2003, pod kier. dr. hab.
J. Semkówa, prof. na Uniwersytecie Wrocławskim.
16
B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002,
s. 28.
17
E. Bochno, Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Kraków 2004.
18
Szczegółową analizę pojęcia „interakcja” w koncepcjach psychologicznych przedstawia E. Dryll w pozycji pt. Interakcja wychowawcza, Warszawa 2001, s. 7-17.
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w stosunku umożliwiającym wzajemny wpływ, który może być konstruktywny (budujący, tworzący, aktywizujący jednostkę biorącą udział
w interakcji) lub destruktywny (niszczący w jakimś aspekcie podmiot
interakcji albo samą interakcję częściowo lub całościowo). Interakcja
więc jest swoistym zdarzeniem międzyosobowym, które można wartościować w kontekście tego, jaki wywołuje ona wpływ na podmioty tejże.
Wpływ zaś może być natychmiastowy, krótkotrwały lub też odroczony,
długotrwały, w zależności od treści i przedmiotu interakcji.
Komunikacja natomiast jest jednym ze składników interakcji, w zakres którego wchodzi przekaz werbalny oraz niewerbalny. Jeden i drugi uzupełniają się wzajemnie. To uzupełnianie się nie występuje tylko
wtedy, kiedy między podmiotami komunikacji jest kontakt fizyczny.
W każdym można mówić o zachowaniach niewerbalnych. Mają one
charakter informacyjny i emocjonalny, przy czym zwykle poziom informacji różni się od poziomu przekazywanych emocji. Te uzupełniają informacje albo też są czynnikiem sprawczym przekazu informacji.
Prosto rzecz ujmując: akt komunikacyjny może mieć dwojakiego rodzaju przebieg: od informacji do emocji i od emocji do informacji. Jest
to oczywiste uproszczenie procesu komunikacyjnego między ludźmi,
z których każdy jest autonomiczną, odrębną, niezwykle skomplikowaną, różną od innych (np. w budowie mózgu, który generuje informacje
i emocje w swoisty sposób) jednostką. Ta wyjątkowość w rozmowie powinna być na tyle uświadomiona przez obie strony relacji, by budzić
w nich poczucie wzajemnej podmiotowości. Tylko w takim bowiem
wypadku można mówić o prawdziwej rozmowie, kiedy strony traktują siebie podmiotowo19.
Komunikując się werbalnie, człowiek znajduje się w paradoksalnej
sytuacji. Z  jednej strony ulega iluzji, że wie, co oznaczają słowa, które kieruje do innych i które kierowane są do niego. Wyrasta w przekonaniu, że za pomocą słów można jasno i jednoznacznie wyrazić myśli
i uczucia. Z drugiej strony każdy człowiek nadaje słowom specyficzne
i osobiste znaczenie. Dlatego też w celu zrozumienia tego, o czym mówi
nadawca, odbiorca powinien dotrzeć do znaczenia użytych przez niego słów, które bywają „arbitralnie przypisanymi nalepkami do pewnych
K. Kmiecik-Jusięga, Rodzinna komunikacja w perspektywie postaw rodzicielskich, „Horyzonty Wychowania” 2012, nr 21.
19
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elementów naszego życia”20. To samo można powiedzieć o emocjach,
które każdy człowiek wyraża w jemu tylko swoisty sposób i żeby zrozumieć ich przekaz, odbiorca musi docierać zwykle do elementów struktury emocjonalnej nadawcy. Innymi słowy – odbiorca odczytywać musi
kod nadawanego przekazu albo posługiwać się tym samym kodem, by
porozumienie było efektywne21.
Rozmowa jest specyficznym rodzajem międzyludzkiej interakcji,
której składowymi są: jej uczestnicy (nadawca i odbiorca), kontekst sytuacyjny, kontekst kulturowy, kontekst czasowy i przestrzenny, cel ogólny i poznawczy, temat i treść, symbolika (kod) i skutek. Definiować ją
można, przyjmując uprzednio kryteria i perspektywę nauki, której rozmowa stanowi jeden z ważniejszych elementów poznania. Najczęściej,
prócz wyżej wspomnianych definiują ją także: filozofia, językoznawstwo
i socjologia22. Filozofia rozmowę utożsamia najczęściej z dialogiem,
czyli specyficzną, swoistą relacją między osobami. W językoznawstwie
rozmowa to konwersacja, dyskurs, wymiana słów między nadawcą i odbiorcą. Socjologia dodaje kontekst sytuacyjny i społeczny, a także element konsolidujący grupę.
Rozmowa wspierająca jest takim sposobem kontaktu z drugą osobą i rodzajem komunikacji interpersonalnej, który sprzyja zdrowym
zmianom i ułatwia integralny rozwój wspieranego. Jako metoda opiera
się na założeniu, że w człowieku tkwią niepoznane, ogromne zdolności
do rozumienia samego siebie oraz predyspozycje do konstruktywnych
zmian w zachowaniu i myśleniu o sobie oraz otaczającej rzeczywistości23. Ważne są tu dwa pojęcia: opisana wyżej rozmowa w perspektywie
komunikacji i relacji oraz wsparcie, które jest pojęciem najczęściej używanym w obszarze pomocy społecznej24. Wspieranie polega na udzielaniu swego rodzaju pomocy emocjonalnej, informacyjnej, instrumentalRodzina a rozwój dzieci i młodzieży, red. nauk. K. Suszek, Szczecin 1995, s. 52.
Według B. Bernsteina istnieją dwa systemy porozumiewania się: pierwszy jest zgodny
z kodem ograniczonym, drugi – zgodny z kodem rozwiniętym. Osoby posługujące się podobnym kodem porozumiewają się bez trudności i bez konfliktów. Za: Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, dz. cyt., s. 48.
22
Por. E. Bochno, Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, dz. cyt.,
s. 15-32.
23
Por. R. Pomianowski, Katecheta – terapeuta duchowy, w: Postawy katechetów, red.
M. Majewski, Kraków 1996.
24
Por. H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa 2005.
20
21
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nej, prawnej, materialnej, ale też duchowej. Nie jest pomocą w pełnym
tego słowa znaczeniu i nie „załatwia” całości problemu, tylko proponuje
wstępne rozwiązania. Jak podpora utrzymująca chorą roślinę: nie naprawia jej, nie leczy od razu, ale pomaga utrzymać pion i przeczekać
czas, kiedy znów zaświeci słońce, spadnie deszcz i żywa istota będzie
mogła wypuścić nowe korzenie, nowe liście, które dadzą jej siłę do życia.
Wspieranie więc nie polega na dawaniu gotowych rozwiązań czy całościowym pomaganiu, ale podtrzymywaniu szczątków siły, by przetrwać
kryzys. Dlatego niezwykle ważny jest tu pierwszy kontakt, pierwsze słowa, pierwsze zrozumienie i przyjęcie osoby taką, jaka jest. Nie odsyłanie
jej, nie odkładanie rozmowy na jutro, na później, na „nie wiadomo kiedy”. Ks. Szpak w wywiadach podkreślał, że pracował jako duszpasterz
pierwszego kontaktu, czyli ten, który przyjmuje na siebie odpowiedzialność podtrzymania potrzebującego przy życiu, czasami dosłownie. Nie
mówił „nie mam czasu, przyjdź kiedy indziej”, bo wiedział, że nie ma
drugiego razu, nie ma drugiej szansy, by komuś pomóc, kogoś zaprosić
do kościoła. Odmawianie rozmowy traktował jako osobistą porażkę.
Rozmowa wspierająca stosowana jest przez duchownych szczególnie
wobec ludzi młodych, którzy są w sytuacjach przełomowych, przeżywają kryzysy tożsamości, konflikty wewnętrzne i nie widzą możliwości wyjścia z tego, w czym tkwią25. Delikatna materia młodości wymaga
wsparcia specjalistycznego, ale nie w kontekście psychiatrycznym, psychologicznym, tylko przede wszystkim duchowym. Duchowe wsparcie młodego człowieka powinno cechować się głęboką wrażliwością,
nieoceniającym rozumieniem, troską i nade wszystko podmiotowym
współbyciem. Także duszpasterz posługujący się metodą rozmowy
wspierającej powinien przejawiać specjalistyczne umiejętności komunikacyjne oraz cechy osobowe, które w efekcie służą osobie wspieranej.
Wśród umiejętności warunkujących skuteczność rozmowy wspierającej wyróżnić trzeba przede wszystkim te, które ułatwiają nawiązanie
i utrzymanie kontaktu, oraz ukierunkowujące rozmowę. Do pierwszych
zaliczyć można empatię, okazywanie szacunku, umiejętność słuchania,
rozpoznawania potrzeb rozmówcy, do drugich zdolność do koncentracji, porządkowania informacji i perswazji.
Por. J. Bomba, W poszukiwaniu tożsamości, w: O dorastaniu. Narkotyki, przemoc, manipulacje, red. P. Legutko, Kraków 2002.
25
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Empatia polega przede wszystkim na umiejętności czytania wewnętrznego świata drugiego człowieka. Czytania tego, czego pozornie
nie widać, ale można dostrzec poprzez wskazówki w zachowaniu, sposobie mówienia, poruszania się, wyglądu, dobierania argumentów itp.
Empatia ks. Szpaka polega jednak nie tylko na umiejętności odczytywania duchowego świata drugiego człowieka, ale także na umiejętnym przekazywaniu przez niego tego, co odczytał. To znaczy potrafi
on w swoisty sobie sposób komunikować rozmówcy swoje empatyczne
rozpoznanie. Angażuje się w proces odnajdywania drugiego w sobie, by
być rodzajem emocjonalnego i duchowego zwierciadła w celu ułatwienia mu rozumienia siebie. Rozumienia też specyfiki swoich problemów
oraz możliwości ich rozwiązywania. Empatia jest też dowodem na podmiotowe przyjmowanie człowieka i widzenie w nim „potencjału samonaprawczego”.
Należy wyraźnie podkreślić, że okazywanie bezwzględnego szacunku odnosi się do osoby, nie do jej zachowania. To rozróżnienie jest
szczególnie ważne, wtedy kiedy mamy do czynienia z aktywnymi kontestatorami każdego przedsięwzięcia podejmowanego przez księdza. Sytuacji, kiedy młody człowiek pod wpływem alkoholu zakłóca przebieg
mszy świętej czy rozbija dyskusję irracjonalnymi wypowiedziami, nie
sposób nie zauważyć i nie sposób na nie nie reagować. Ks. Szpak bardzo
często musiał zdecydowanie wypraszać tych, którzy nie potrafili lub nie
chcieli dostosować się do podstawowych zasad współbycia. Był też wielokrotnie krytykowany za to, gdyż młodzi ludzie nie potrafili rozróżnić
jego postawy wobec osoby i wobec jej zachowania.
Personalistyczne podejście cechujące sposób rozmawiania ks. Szpaka
pokazuje, że traktuje on każdego człowieka indywidualnie, nie zważając
na jego „zewnętrzną powłokę”. W wywiadach bardzo często podkreśla,
że przychodzili do niego ludzie, których nikt wcześniej nie szanował,
którzy mówili: „Szpaku, nigdy nikt tak do mnie nie mówił”. Ani rodzice,
ani nauczyciele, ani katecheci. „Ty pierwszy traktujesz mnie jak człowieka, ty pierwszy mnie wysłuchałeś”. Okazywanie szacunku drugiemu
człowiekowi to także dawanie mu czegoś najcenniejszego: swojego czasu. W jednym z telewizyjnych wywiadów ks. Szpak mówi: „Tu jest metoda: młodzież chce rozmawiać, ksiądz ma czas”26. Jakże często zdarza
26

Wywiad W. Kołodziejskiego z ks. A. Szpakiem w programie TVP Credo, 1997.

170

Rozdział 4

się, że młody człowiek podchodzi do nauczyciela, rodzica czy księdza,
a ten mówi: nie mam czasu, nie teraz, może jutro, może później. Po kilku takich doświadczeniach przestaje on podejmować próby i sam szuka
rozwiązań, a te niekoniecznie podobają się dorosłym, którzy nie widzą
tu swojej winy. Zresztą mieć czas dla drugiego, nie tylko młodego czy
starego, ale w ogóle: dla człowieka, wydaje się dziś największą wartością.
Czy można powiedzieć, że ks. Szpak wykazuje tu jakieś specjalistyczne,
wyjątkowe umiejętności? Raczej nie, jest w tym aspekcie bardzo podobny do statystycznej większości, ale posiada odwagę przychodzenia właśnie do tych, do których inni nie mają woli się zbliżyć.
Umiejętności koncentracji i porządkowania informacji przydatne
są prowadzącemu rozmowę wspierającą po to, by mógł on wyizolować
sprawy ważne i na nich się skupić. Często bowiem młody człowiek podejmując rozmowę, mówi o wielu rzeczach naraz, jest chaotyczny, emocjonalny, nieuporządkowany i co więcej, nie potrafi powiedzieć, co tak
naprawdę najbardziej go trapi. Duchowny więc powinien z tego chaosu
informacji wyciągnąć kwestie najistotniejsze. Nie może dać się wciągnąć
w niejasne i abstrakcyjne uogólnienia, które donikąd nie prowadzą,
a przy tym stają się męczące dla obu stron. Musi ukierunkować rozmowę tak, by uszczegółowić sprawy najbardziej palące, do natychmiastowego rozwiązania27. Dobrze jest też, by potrafił umiejętnie przekonać
młodego człowieka, że właśnie ta a nie inna sprawa jest najważniejsza.
Jak to zrobić? „Mówić obrazami, dawać przykłady, świadectwa i żeby
zawsze był element biblijny” – odpowiada ks. Szpak.
W rozmowie wspierającej, nie mniej niż umiejętności, istotne są cechy osobowe duchownego, przede wszystkim jego autentyczność i bezpośredniość. Być autentycznym oznacza być naturalnym, prawdziwym,
rzeczywistym, nie ukrywać się pod maskami psychologa, terapeuty,
księdza czy innego specjalisty. Być sobą to znaczy być czytelnym dla
innych, przewidywalnym, zgodnym oraz rozpoznawalnym z wszystkimi swoimi zaletami i wadami, szczerym w uczuciach i emocjach, jakie
przychodzą i odchodzą podczas komunikowania się z drugim człowiekiem, w momencie konkretnej relacji. Ks. Szpak przez ponad 30 lat pracy niewątpliwie dał się poznać młodym jako ten, który jest sobą, jest
Szpakiem takim, jakiego widzą ludzie, a nie jakim kreują go inni. Ma
27

Por. R. Pomianowski, Katecheta – terapeuta duchowy, dz. cyt.
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swoje zalety, ale ma też wady, których nie ukrywa i nie maskuje. Ta jego
autentyczność połączona z otwartością, bezpośredniością wzbudzającą zaufanie jest chyba najbardziej charakterystyczna w jego posłudze
kapłańskiej. Można go opisać słowami jednego z utworów napisanych
przez Ryszarda Riedla: „aby sobą być, prawdzie patrzeć w twarz, kochać
wszystkich ludzi, pokój sobą nieść”28.
Kolejnymi cechami, które ułatwiają komunikację z młodymi ludźmi,
jest żarliwość i pomysłowość29. Czyli z jednej strony ogromny zapał,
entuzjazm w działaniach, z drugiej zaś ciągłe wymyślanie nowych form
porozumiewania się. Wyobraźnia ks. Szpaka nieraz przerastała nie tylko środowisko jego współbraci, lecz także tych, którzy identyfikują się
z Młodzieżą Różnych Dróg. Potrafi on nadawać swoim wypowiedziom
niezwykle podniosły ton, zachowując przy tym naturalną postawę bliskiego ojca i brata. Stosuje swoistą intonację, mimikę, gesty, jest żywiołowy, czasami wręcz zaskakujący rozmówcę, zmuszający do myślenia,
zastanowienia się, analizowania.
Ważnym aspektem rozmowy wspierającej jest także rozpoznawanie
potrzeb. Ks. Szpak twierdzi, jak wyżej wspomniałam, że najpierw trzeba
człowieka nakarmić, potem pomóc mu załatwić sprawy rodzinne, a na
końcu mówić o Bogu. Ta uwaga jest wbrew pozorom niezwykle ważna
i świadczy o tym, że duchowny ma świadomość istoty potrzeb. Ich definiowaniem, klasyfikacją, genezą i strukturą zajmuje się od lat wielu
myślicieli i naukowców. Rozróżnia się m.in. potrzeby:
• materialne i duchowe (L. Rubinsztejn),
• biologiczne (w znaczeniu stałej, obiektywnej właściwości organizmu, aktualnego w danym czasie stanu organizmu i odczucia
braku) i psychologiczne (J. Reykowski),
• wrodzone i nabyte (W. Szewczuk),
• czynnościowe (czyli zajmowanie się pewną czynnością bez względu na jej wynik) i skoncentrowane na wyniku, takie jak tworzenie
symboli (H. A. Murray),
• fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności (afiliacji) i miłości,
szacunku i samorealizacji (A. Maslow),
28
Utwór pt. Abym mógł przed siebie iść, sł. R. Riedel, K. Gayer, muz. A. Otręba, R. Riedel,
wyk. Zespół Dżem, LP Absolutely live, 1986.
29
Określenia Juliana Pakuły, reżysera, który stworzył filmy na temat życia i pracy
ks. A. Szpaka.
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• obiektywne, istniejące bez względu na zapotrzebowanie człowieka i obiektywne, odczuwane jako niepokój czy brak czegoś nieokreślonego (T. Tomaszewski),
• związane z zachowaniem jednostki (samozachowaniem) oraz gatunku (K. Obuchowski)30.
Wielu autorów zwraca uwagę, iż potrzeby bezpieczeństwa i własnej
wartości są szczególnie ważne dla młodzieży. Do głównych czynników
zagrażających ich zaspokojeniu zalicza się konflikty wewnątrzrodzinne,
które jeśli są destruktywne i długotrwałe, wpływają na pogorszenie się
samopoczucia, pozbawiają dziecko oparcia, wiary w swoje możliwości,
prowadzą do depresji i ucieczek z domu. Według Józefa Kozieleckiego potrzeba bezpieczeństwa należy do motywacji braku (niedostatku)
i ma kilka właściwości. Kiedy jest niezaspokojona, pojawia się napięcie psychiczne i człowiek poszukuje odpowiednich dóbr, np. pokarmu
czy ubrania. Po zdobyciu ich doznaje ulgi i organizm wraca do stanu
homeostazy. Bezpieczeństwo, szczególnie społeczne, jest o tyle ważne, o ile niezaspokojenie go prowadzić może do lęku i frustracji, a te
z kolei stwarzają ryzyko zaburzeń psychicznych i uzależnień. W celu
ich wyciszenia człowiek często stosuje środki zastępcze. Przede wszystkim próbuje uciec przed lękiem. W pewnych przypadkach próbuje mu
zaprzeczyć, wymazać ze świadomości. Jednak stłumione uczucie daje
o sobie znać w szczególnych sytuacjach. Ważnym sposobem wyciszania lęku jest jego odurzanie, to znaczy: człowiek pije alkohol, używa
narkotyków31. Równie ważną potrzebą, o której ks. Szpak pamięta, jest
potrzeba własnej wartości, zwana przez Józefa Kozieleckiego potrzebą
hubrystyczną. Należy ona do motywacji wzrostu, zwanej też motywacją ekstensywną, ciągłą, a jej istnienie nigdy się nie kończy. Polega na
„trwałym dążeniu do potwierdzania i wzrostu własnej wartości”32. Inni
autorzy mówią o potrzebie sukcesu33, samoakceptacji, szacunku wobec
siebie czy też pragnieniu samowywyższania się. Można powiedzieć, że
zaspokajanie potrzeby własnej wartości polega na tym, że albo „jestem
lepszy od innych”, albo „lepszy od siebie”. Ta druga forma jest niewątpliE. Jundziłł, Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Gdańsk 2000, s. 9-20.
Tamże, s. 146.
32
J. Kozielecki, Psychotransgresjonizm, Warszawa 2001, s. 152.
33
E. Jundziłł, Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, dz. cyt., s. 58.
30
31
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wie bardziej dojrzała. Młodzież jednak ucieka do pierwszej, co można
zauważyć w niemal każdej szkole i tam, gdzie młodzi ludzie wypełniają
jakieś zadania czy obowiązki i rywalizują ze sobą, starając się być lepszymi od innych. Ci, którzy nie potrafią sprostać zadaniu, łatwo popadają
we frustrację i w tym miejscu pojawia się pole do działania także dla
duchownych.
Jak wspomniałam, ks. Szpak wiedział, że najpierw „trzeba postawić
ciastko i kawę”, a potem rozmawiać o problemach egzystencjalnych.
Czasami na rozmowie się kończyło, czasami rozmów było tak wiele, że dzięki nim młody człowiek doznawał autentycznego oświecenia
i uzdrowienia, na co dowody znajdują się w listach, jakie otrzymywał
ks. Szpak34. „Myślę o tobie tak intensywnie, że chyba wkrótce się zdematerializujesz. I pewnie to mi tak bardzo pomaga. Od kilku dni nie biorę
już psychotropów. Od 34 dni jestem czysty! Nawet czaju! Dla mnie to
życiowy sukces”35.
W innym liście młody człowiek pisze: „jestem w O. I mam zamiar
być tu tak długo, jak będzie trzeba. Dzieją się ze mną różne rzeczy. Są
momenty zwątpienia, a poza tym wiem, że nie jest przypadkiem, że tu
przebywam, tak jak i to, że Ty stanąłeś na mojej drodze. Mam nadzieję,
że wszystko będzie dobrze. Modlę się codziennie do Boga, aby dał mi tego, co jest mi najbardziej potrzebne (…), proszę, abyś się o mnie modlił
(…), bardzo potrzebuję rozmowy z Tobą”36.
Niezwykle istotne jest w tym miejscu zaznaczenie roli spowiedzi,
która według ks. Szpaka również powinna mieć cechy rozmowy wspierającej. W swej istocie sam akt wyznania i odpuszczenia grzechów ma
służyć pojednaniu z osobowym Bogiem, więc jest czymś zdecydowanie bardziej znaczącym niż jakakolwiek rozmowa. Jest niezastąpionym
punktem wyjścia całego procesu nawrócenia i to nie tylko w przypadku grzechów ciężkich, lecz także przy okazji podejmowania ważnych
decyzji życiowych, kiedy należy dokonać swoistych podsumowań oraz
gdy młody człowiek pragnie, by przebaczająca miłość Boga ogarnęła
radykalnie jego grzeszność37. Dlatego ks. Szpak uznaje, podobnie jak
Jeden z nich zamieszczam w Aneksie.
Jeden z listów wykorzystany w pracy magisterskiej W. Karpowicza, Narkotyki, dz. cyt.
36
List do ks. A. Szpaka, zbiory własne.
37
C. Squarise, Istota spowiedzi, w: Sztuka spowiadania, red. J. Augustyn, Kraków 2012,
s. 51.
34
35

174

Rozdział 4

św. Alfons38, że każde przyjście młodego człowieka do spowiedzi jest
działaniem łaski Bożej. Dlatego daje mu swój czas, okazuje zrozumienie
i z pełną ufnością przyjmuje fakt pojednania z Bogiem.

Postawa uczestnictwa
Uczestnictwo, zwane w systemie prewencyjnym asystencją, jest podstawą praktyki wychowawczej i opiekuńczej św. Jana Bosko. Przyjmował on bowiem, że tylko stała obecność wychowawcy oraz jego czynny
udział w życiu fizycznym, umysłowym, moralnym, estetycznym i obywatelskim wychowanka może przyczynić się do jego właściwego rozwoju39. Asystencja salezjańska, jak pisze Monika Szpringer, jest uniwersalną metodą pedagogiczną implikującą obecność wychowawcy w każdym
obszarze życia wychowanka40. Oznacza bycie w pobliżu, stanie obok,
życzliwe, pełne zrozumienia bycie z nim, by mu pomagać, wspierać, służyć oraz przewodniczyć w każdej chwili, kiedy tego potrzebuje. Oznacza także obserwację, kontrolę i stały nadzór jego zachowania, co ma
niewątpliwie wpływ na możliwość podejmowania wczesnej interwencji.
Wiadomo bowiem, że najczęściej ci, którzy są pozbawieni rodzicielskiego, wychowawczego nadzoru, popełniają najwięcej niepotrzebnych
błędów. Obecność jest więc głównym czynnikiem zapobiegającym złym
i patologicznym formom zachowania. Wydaje się, że właściwie praktykowana jest jedną z najskuteczniejszych metod profilaktycznych, ale
też najbardziej wymagającą dla wychowawców i profilaktyków. „Chodzi
o to, by dotrzeć do miejsca, gdzie ukrywają się i zakorzeniają zachowania, aby formować osobowość zdolną od podejmowania własnych
decyzji, rozróżniania dobra i zła, aby nie dać się osaczyć negatywnym
wpływom środowiska czy inklinacjom instynktów. W tym dziele wychowawczym, któremu towarzyszy serdeczna i stała obecność wśród
młodzieży, równocześnie powinny oddziaływać pedagogia i wiara”41.
Za: K. Fryzeł, Masowe spowiedzi. Wyzwanie i znak czasu dla duszpasterzy, w: Sztuka
spowiadania, dz. cyt., s. 219.
39
M. Graczyk, Postawy moralne podmiotów w procesie wychowania metodą świętego Jana
Bosko, Warszawa 1988, s. 6.
40
M. Szpringer, System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce, Kielce
2006, s. 33-35.
41
F. Casella, Cechy wychowawcy salezjańskiego, „Magazyn Don Bosco” 2003, nr 2-3,
www.salezjanie.pl [dostęp: 20.10.2012].
38
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Aystencja korespondująca z personalistycznym podejściem (o czym
pisze Monika Szpringer) jest postawą, jaką przyjmuje w pracy z młodzieżą ks. Szpak. Postawa w naukach społecznych definiowana jest
zwykle jako pewien względnie stały sposób zachowania się, mający
racjonalne i emocjonalne podłoże. Jest to takie ukierunkowanie myśli,
uczuć i emocji, które powoduje, że zachowujemy się tak, by zgadzały się
one z naszym przekonaniem. Postawa uczestnictwa jest więc nie tylko
byciem obok, wspieraniem i subtelnym nadzorem, lecz także w pełni
świadomym przestrzeganiem fundamentalnych norm i wartości w zgodzie z samym sobą oraz aktywnym przekazywaniem ich poprzez swoje
zachowanie, dawanie przykładu i świadectwa.
Marian Graczyk podkreśla, że wychowawca salezjański powinien
uczestniczyć w życiu wychowanka przez miłość, która jest obecnością
wychowawczą przejawiającą się w postawie cierpliwości, łaskawości
i długomyślności42. Cierpliwość, jako przejaw spokojnego oczekiwania
i pogodzenia się z faktami, zdeterminowana jest zwykle indywidualnym
rozwojem każdego człowieka. Przebiega on bowiem w różnym tempie,
podlega rozmaitym, naturalnym i wymuszonym zaburzeniom, zależny
jest od czynników środowiska globalnego i lokalnego oraz możliwości
duchowych, społecznych i psychobiologicznych jednostki. Dlatego każdy wymaga innego natężenia cierpliwości. Osoby, z którymi ks. Szpak
pracował i pracuje, niewątpliwie są jednostkami wymagającymi niezliczonych jej pokładów. Na pewno w pierwszych 20 latach swej posługi
miał ks. Andrzej o wiele więcej siły do spokojnego przyjmowania najtrudniejszych sytuacji i zachowań. Można wręcz powiedzieć, że dysponował „diabelską siłą” w swej anielskiej cierpliwości43.
Łaskawość przejawiająca się w życzliwości, szczerym życzeniu innym
dobra, wielkoduszności, wybaczaniu i łagodnym traktowaniu grzeszników jest kolejnym kryterium przyjmowania postawy uczestnictwa.
„Wyświadczyć komuś łaskę” to udzielić dobra, które obdarowanemu
w ludzkim mniemaniu się nie należy, na które nie zasługuje. „Ułaskawić kogoś” to okazać mu miłosierdzie, z nadzieją, że nie wróci na drogę
42
M. Graczyk, Postawy moralne podmiotów w procesie wychowania metodą świętego Jana
Bosko, dz. cyt., s. 13.
43
W myśl aforyzmu A. Kumora: „Anielska cierpliwość wymaga diabelskiej siły”.
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zła, które ściągnęło na niego karę44. Bycie łaskawym to w zasadzie bezwzględne naśladowanie Boga, który jest najdoskonalszym przykładem
Tego, który jest łaskawy. Ks. Bosko przykazując swoim uczniom bycie
łaskawym, powiedział im przez to, by naśladowali Boga, nie bacząc na
okoliczności i sytuacje. Ks. Szpak wielokrotnie podkreślał znaczenie
i siłę Łaski Bożej, ale też sam starał się naśladować Jana Bosko w swojej
łaskawości. Mówił wręcz, że stosuje „metodę Łaski”. Dowodem na to
są sytuacje, kiedy to na zlocie czy pielgrzymce większość uczestników
optowała za zastosowaniem jakichś restrykcji, a ks. Szpak ujmował się
za tymi, których chciano poddać karze. Wielokrotnie pisał o „wspólnocie Łaski”, którą tworzyli ludzie wyzwoleni z nałogu lub też zagrożeni
popadnięciem w nałóg. „Kościół przyjmuje, że główną przyczyną zła
w człowieku jest zerwanie przez niego łączności z Bogiem, czyli utrata
stanu Łaski. I odwrotnie – odbudowa dobra moralnego w człowieku następuje poprzez powrót do stanu Łaski. Łaska i osoba są nierozłącznymi
elementami świętości chrześcijańskiej. (…) Łaska uświęcająca bierze zasadniczy udział w rekonstrukcji życia duchowego człowieka i procesie
kształtowania osobowości ludzkiej. Tak więc całe duszpasterstwo można sprowadzić do wychowania w Łasce, która jest dziełem Boga”45.
Długomyślność jako pojęcie biblijne jest przypisana Bogu, natomiast w Starym Testamencie została dana człowiekowi46. Ma polegać na
spokojnym wyczekiwaniu Bożych obietnic, opanowaniu zniechęcenia
i narzekania, na nieoczekiwaniu natychmiastowych rezultatów swojej
pracy wychowawczej, dziękowaniu za to, co jest. Długomyślność, czyli
nastawienie na długoterminowy efekt swojej pracy, jako postawa wychowawcy w procesie wychowania powinna być podstawą i naczelną
zasadą pedagogiczną. „Sianie ziarna musi się odbywać niezależnie od
tego, kiedy przyniesie to efekt” – mawiał ks. Szpak. Nie oczekuje on
natychmiastowych skutków swojej pracy. Twierdzi, że zawsze i w każdej
porze należy drugiego wzmacniać, nawet gdy ten nie wykazuje żadnej
chęci współpracy i nie widać, by nasze działania przynosiły jakiekolwiek
rezultaty. Długomyślność, tak jak łaskawość i cierpliwość, powinna być
naczelną zasadą we wszystkich wychowawczych, opiekuńczych i edukaPor. W. Chrostowski, Łaskawość Boga, w: www.pielgrzymki.org.pl [dostęp: 5.10.2012].
Notatki ks. A. Szpaka, zbiory własne.
46
M. Graczyk, Postawy moralne podmiotów w procesie wychowywania metodą świętego
Jana Bosko, dz. cyt., s. 8.
44

45

Człowiek leczy człowieka

177

cyjnych działaniach. Oczekiwanie natychmiastowych efektów w pedagogicznej pracy wskazuje, że pedagog minął się z powołaniem. Przyjmowanie, że jakiekolwiek działania oświatowe powinny dawać krótkoterminowe profity, jest naczelnym błędem w całym systemie. Tylko nastawienie
na dłogoterminowość może przynieść trwałe efekty. Jak pisałam wyżej,
często zarzucano ks. Szpakowi, że „nie widać efektów” jego pracy, że
nie ma powołań, mało osób wychodzi z uzależnień, a na pielgrzymkach
wciąż widać osoby palące papierosy i pijące alkohol. Nie brano niestety
pod uwagę, iż praca jego jest pracą długoterminową i efekty tej pracy
często widać dopiero po kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu latach, kiedy zbuntowani nastoletni kończą studia, zakładają rodziny i odnoszą sukcesy na różnych polach: zostają badaczami życia społecznego,
cenionymi psychologami, socjologami, nauczycielami, rzemieślnikami.
Dla niektórych sukcesem jest abstynencja albo chociaż nawiązanie kontaktu z rodziną. Ks. Szpak nieustannie zachęca młodych do tego, by się
kształcili. „Dzieci kwiaty z legitymacją studencką” – to hasło wymyślone
podczas wspólnej rozmowy na jednym ze zlotów w latach 90. bardzo mu
się spodobało. Cieszy się i na zlotach czy pielgrzymkach głośno mówi
o tych, którzy ukończyli studia i radzą sobie w życiu.
Uczestnictwo wpisane w szpakowską metodę pracy z indywidualnym
człowiekiem wiąże się niejednokrotnie z problemem osobistego przeżywania i odbioru nieszczęścia drugiego. Kiedy zapytałam, czy mimo
wszystko odczuwał radość nawet w trudnych przypadkach, odpowiedział: „Z tą moją radością było trochę… nie byłem zawsze uśmiechnięty. Oni myśleli, że cierpię przez nich, ale niekoniecznie tak było… byłem dumny z udanych zlotów, sukcesów naszych ludzi, że ktoś skończył
studia, zrobił doktorat… Ale jak coś nie wychodziło, to byłem wściekły.
Aż do momentu, kiedy coś się nie poukładało. Jak widziałem, że coś się
układa, ta wściekłość przechodziła. Cieszyłem się, jak ktoś miał sukces”.
Jeden z moich rozmówców stwierdził, że z przemyskiego okresu nie zapamiętał Szpaka uśmiechniętego. Zawsze był zadumany albo smutny,
myślący, jakby cały czas rozwiązywał jakieś trudne problemy. „Na pytanie, co Andrzej robi, gdy hipisi grzeszą, Indianin odpowiedział: Andrzej
cierpi”47. To współodczuwanie i wyjątkowa empatia księdza, być może
zbyt mocno odczuwana, przejawiają się w jego notatkach: „stwierdzam,
47

Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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że wspaniałą rzeczą jest wspólnota losu z młodymi. To znaczy trzeba
głodować z głodującymi, być wyrzuconym z bezdomnymi, być bez
stanowiska z najniższymi, być bez tytułu między najprostszymi, być
bez pieniędzy wśród najuboższych, być wszystkim dla wszystkich, nawet głupim, żeby mogli być mądrymi”48.
Postawę uczestnictwa można nazwać też metodą Przymierza. Autor
tego pojęcia P. Babin opisuje ją jako bycie razem z młodymi, każdym
z osobna i sprawianie, by wzrastali oni i się rozwijali49. Katecheta jako
wychowawca wezwany jest, aby na wzór Boga być z ludźmi, którzy mają
potrzebę bycia rozumianym, poważanym, wysłuchanym, ale też walczącym, buntującym się, błądzącym. Młody człowiek dobrze wie, skąd
pochodzi (choć w dzisiejszych czasach nie do końca), ale nie wie, dokąd
zmierza. Jak lud Izraela idzie przez pustynię do swojej ziemi obiecanej.
Jego lęk i zagubienie pochodzą stąd, że nie zna on i nie widzi wyraźnie celu swej drogi. W szukaniu potrzebuje wskazówek, drogowskazów, braterskiego wychowawcy, który idzie i poszukuje razem z nim.
Ks. Szpak jako katecheta i wychowawca nie zniewala, ale poszukuje,
wskazuje i pomaga odnajdywać temu, który wyrazi taką wolę, swoją
ziemię obiecaną.

Pedagogika serca, czyli miłość bez marginesu50
„Miłość pedagogiczna jest słońcem, religia glebą,
a rozum deszczem w wychowaniu człowieka”51.
„Prawdziwa miłość znosi wszelkie dystanse i przeszkody”52.

W studium pt. Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych Zbigniew Kwieciński wysunął tezę, że między dwie ideologie praktyk i teorii pedagogicznych, które bardzo oględnie i skrótowo można nazwać
konserwatywnymi i liberalnymi, od lat próbuje znaleźć miejsce trzecia
Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, 1992, zbiory własne.
Za: J. Bagrowicz, Katecheta – chrześcijański wychowawca, w: Postawy katechetów, red.
M. Majewski, Kraków 1996, s. 60-61.
50
Nawiązanie do tytułu książki na temat wspólnoty o. Ryszarda Sierańskiego pod tym
samym tytułem.
51
Z notatek ks. A. Szpaka, zbiory własne.
52
J. Badeni, Tajemnica bożej obecności. Poradnik odnowy duchowej, Kraków 2012, s. 17.
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istotna orientacja, „wsparta na wyższych emocjach ludzkich”, traktująca
rozwój człowieka i jego uspołecznienie jako cel wychowawczych oddziaływań53. Ten rozwój dotyczyć ma nie tylko wspomnianych „wyższych
emocji”, ale także uczuć i miłości traktowanej tu jako etap najwyższy
w drodze poznania i samopoznania psychoduchowego.
Na temat najważniejszej dla ks. Szpaka miłości, szczególnie jej roli
w wychowaniu człowieka, pisało wielu badaczy, teoretyków i praktyków
nauk humanistycznych i społecznych. Jednym z nich jest Maria Łopatkowa, której pedagogika serca traktowana jest jako jeden ze współczesnych
nurtów w pedagogice polskiej54. W wydanej po raz pierwszy 20 lat temu
książce pod tym samym tytułem Maria Łopatkowa wnikliwie analizuje
miłość jako najwyższe moralno-społeczne uczucie, którego rozwijanie
należy do czynników determinujących prawidłowe funkcjonowanie
człowieka w społeczeństwie. Udowadnia na podstawie swojej praktyki
pedagogicznej, że jednym łatwiej jest być dobrym i łatwiej kochać siebie i drugiego, a innym trudniej. Twierdzi, w odróżnieniu od ks. Szpaka, że dobro i zło współistnieją od urodzenia, natomiast o tym, w którą
stronę jednostka podąży – decydują sytuacje, zdarzenia i inne czynniki
składające się na wychowanie. Rozwijanie dobra, poczucia piękna i umiłowania prawdy jest naczelnym zadaniem wszystkich wychowawców,
także rodziców i katechetów. Na tym m.in. polega kształtowanie postawy pełnej miłości do ludzi i świata. Autorka ubolewa, że dorośli tak
rzadko pamiętają własne dzieciństwo i własne pragnienia, zachowania,
problemy z tego okresu. Jest też zdania, podobnie jak ks. Szpak, że „rodzice, dziadkowie, wychowawcy oddziałują na swych podopiecznych
przykładem. Jakich więc wzorów dostarczamy dzieciom w najbardziej
chłonnym okresie ich rozwoju? Czy kochamy i czy kochania uczymy?
Jacy my, dorośli, jesteśmy i co robimy, by nie zawieść dziecięcej ufności? Czy jesteśmy ludźmi dobrymi i czy dobroć wszczepiamy dzieciom?
(…) A co to znaczy być dobrym?”55. Co robić, by człowiek stał się homo
amans – człowiekiem miłującym? Autorka pedagogiki serca stara się
odpowiedzieć na to pytanie, analizując sposób myślenia przedstawiony
M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński, Nurty pedagogii, Kraków 2011, s. 39;
Z. Kwieciński, Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych, w: „Człowiek – Teraźniejszość – Edukacja” 2004, nr 3.
54
M. Łopatkowa, Pedagogika serca, Warszawa 1992.
55
Tamże, s. 7.
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w publikacjach Ericha Fromma, Bogdana Suchodolskiego, Abrahama
Maslowa, Carla Lorenza czy Romana Ingardena. Porusza kwestie rozwoju miłości od poczęcia aż do okresu dojrzałości psychoduchowej. Na
końcu stwierdza, że homo amans ceni myślenie, lecz prymat nad nim
daje najwyższemu z uczuć – miłości. „Bo, jak słusznie dowodził Tagore, winniśmy urzeczywistniać cały świat w miłości, miłość go bowiem
rodzi, miłość utrzymuje i miłość z powrotem na łono swoje zabiera. Celem więc pedagogiki serca jest takie wychowanie człowieka dobrego,
który urzeczywistniając miłość, mógłby powiedzieć o sobie: amo ergo
sum – kocham, więc jestem”56.
Ksiądz Andrzej Szpak, poszukując przez lata metody skutecznego
oddziaływania na szukających swojej drogi młodych ludzi, zetknął się
także z podstawowymi założeniami pedagogiki serca. Natomiast już
wcześniej, zanim poznawał teorię, stosował wytyczne, o których pisze
Maria Łopatkowa. Opierał się przecież na wskazówkach Jana Bosko,
dla którego miłość wychowawcza była „pierwszym i ostatnim słowem
zapobiegawczej metodyki”57. Miłość według niego powinna przybierać
formę intensywnego zaufania do wychowanka, szczerości, poszukiwania prawdy, ale też zdecydowania. Jeśli miłość słabnie – pisał – sprawy
nie idą już tak dobrze. Dlaczego w miejsce miłości chce się zaprowadzić
suchy regulamin? Dlaczego system zmierzający do zapobieżenia nieporządkom dzięki czuwaniu i serdeczności zastępuje się mniej uciążliwym
i łatwiejszym dla rozkazującego systemem wydawania praw, do których
zachowania zmusza się karami; zapalają one tylko nienawiść i wywołują
przykre skutki. Wszystko to jest następstwem braku ducha rodzinnego58.
Przykazanie „kochania bliźniego jak siebie samego” stale jest obecne w kazaniach ks. Szpaka, w rozmowach z nim i dyskusjach. Przede
wszystkim jednak ma on świadomość, że szczególnie wymagająca jest
miłość do człowieka młodego, którego życie nie oszczędzało, który pochodzi z problematycznej, bardzo często rozbitej rodziny, a przy tym
jest uzależniony. Uzależnienie bowiem zwykle zajmuje miejsce miłości, a substancje czy zachowania, od których człowiek jest uzależniony,
stają się fałszywymi bogami. Są obiektami kultu, zajmującymi cały czas
Tamże, s. 224.
J. Wilk, Miłość wychowawcza tajemnicą skuteczności, w: Współczesny wychowawca
w stylu księdza Jana Bosko, red. J. Wilk, Lublin 1998, s. 130.
58
Tamże, s. 131.
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i energię. Jak pisze ks. Szpak: „młodzież musi się czuć kochana, szczególnie ta, która w domu rodzinnym miłości nie zaznała (…), trzeba
wyzwalać w nich dobro, bo ludzie widzą tylko zło, które jest bardziej
widoczne”59.
Krystyna Ostrowska stwierdza, że miłość jest pierwszym warunkiem i wymogiem wszelkich relacji osoby dorosłej z młodym człowiekiem, przede wszystkim wtedy, gdy te relacje są trudne. Kiedyś, pytając
osoby o bogatym doświadczeniu życiowym, jak postępować z młodym,
agresywnym, zbuntowanym człowiekiem, otrzymała odpowiedź: TRZEBA GO POKOCHAĆ60. To proste sformułowanie, zawierające w sobie
przykazanie miłości bliźniego, powinno być naczelną zasadą wyboru,
zawodu, powołania, drogi pedagoga i wychowawcy. Niestety niezwykle
rzadko przyszli wychowawcy zainteresowani są studiowaniem znaczenia miłości rozpatrywanej jako specyficzna relacja międzyludzka oparta m.in. na trosce, odpowiedzialności i bezwarunkowym szacunku dla
drugiego człowieka. Miłość jako ponaduczuciowe i ponademocjonalne
doświadczenie osoby, z którą trzeba w sposób najbardziej etyczny szukać
i znajdować płaszczyzny werbalnego i pozawerbalnego porozumienia.
Maria Łopatkowa, mając podobne do ks. Szpaka doświadczenie
w kontaktach z osobami uzależnionymi, analizuje losy dorosłych niekochanych w dzieciństwie, którzy niosą w swoje „dojrzałe” lata razem
z głodem miłości lęk przed światem nabyty w pierwszym okresie życia.
Niekochani dorośli potrafią irracjonalnie zachowywać się w relacjach
z innymi dorosłymi – jak kilkuletnie dzieci łaknące, czasami żądające wręcz miłości. Szukają w związkach nie partnerów, ale opiekunów,
symbolicznych rodziców, którzy zaspokoją ich przez lata niezaspokajane pragnienia. Zachowują się egocentrycznie i radykalnie, są chorobliwie zazdrośni i nierzadko mają tendencję do wikłania się w niezdrowe
nawyki i uzależnienia, a także wiążą się z przypadkowymi osobami,
często o osobowości psychopatycznej, gdyż tacy ludzie potrafią bardzo
dobrze pozorować uczucie. Tak jak małe dziecko rozpaczliwie szukające
matki, krzyczące i domagające się za wszelką cenę jej stałej obecności.
Partnerzy nieprzygotowani na takie zachowania, nierozumiejący ich
Z notatek ks. A. Szpaka, zbiory własne.
K. Ostrowska, Warunki pozytywnej resocjalizacji, w: Resocjalizacja wobec tajemnicy
zła, red. K. Biel, M. Sztuka, dz. cyt., s. 126.
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źródła, niemogący zaspokoić tak wielkich potrzeb uczuciowych, odchodzą albo cierpią.
„Matka wyprowadza dziecko z egocentryzmu, ucząc je kochania innych ludzi dzięki własnej ku niemu mądrej miłości”61. Dziecko niekochane jest pozbawione tej nauki, karcone za niewykonywanie poleceń,
nie zna pochwał, przytulenia, rodzicielskich pocałunków, czułości, łagodnie brzmiącego zdrobnienia swojego imienia. Takie osoby w wieku
nastoletnim i starszym skłonne są do wielkich ofiar, by uzyskać choć
namiastkę oznak miłości. Bez niej ludzie bardzo łatwo się uzależniają,
nie tylko od narkotyków i alkoholu.
Przez specjalistów terapii uzależnień ks. Szpak, pracujący z „owocami niekochania”, był niejednokrotnie traktowany po macoszemu. Marek
Kotański w jednym z wywiadów zaznaczał, że ksiądz postępuje naiwnie,
na krótką metę, oczywiście jest potrzebny, ale nieskuteczny. Nikt jednak
nie zaprzeczył, że niezwykle istotne znaczenie w procesie zdrowienia
ma duchowy wymiar uzależnienia. Tkwi on nie tylko w tym, że traci
się wolność przez przywiązanie do substancji, rzeczy albo zachowań,
nawet nie tylko w tym, że stają się one najważniejszym pragnieniem.
O wiele ważniejsze jest to, że człowiek stara się zastąpić tęsknotę za
Bogiem i Bożą miłością różnymi przedmiotami i zachowaniami62. We
wszystkich istotach ludzkich tkwi bowiem wrodzone pragnienie Boga,
które stanowi najważniejszy aspekt człowieczeństwa, nadaje sens i kierunek ludzkiej egzystencji. Ten „religijny bezwarunkowy odruch” człowieka jest moim zdaniem uniwersalny i elementarny, wyraża konkretną, podstawową potrzebę faktycznego zespolenia, nierozerwalnej więzi
w osobistej relacji z Bogiem. Niespełnienie tej potrzeby czy pragnienia
prędzej czy później prowadzi do rozczarowań i poczucia wyobcowania,
samotności i bezsensu. Ludzie więc bezwzględnie dążą do relacji z Bogiem, często nie zdając sobie z tego sprawy.
Duchowy wymiar uzależnienia można przedstawić jako przeniesienie tęsknoty za Bogiem na inne rzeczy czy zachowania. Człowiek przywiązuje się do nich zamiast do Boga, który jest miłością ponad i mimo
wszystko. Z drugiej strony należy pamiętać, że „zależność od systemu
M. Łopatkowa, Pedagogika serca, dz. cyt., s. 91.
G. May, Uzależnienie i łaska. Miłość – duchowość – uwolnienie, Poznań, bez roku wydania, wydanie amerykańskie – 1988.
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religijnego, podobnie jak zależność od czegokolwiek innego, przynosi
także zniewolenie, a nie wolność. Struktury religijne nastawione są na
ułatwienie kontaktu z samoobjawiającym się Bogiem przez wspólnotę;
nie powinny one natomiast zastępować Boga”63.
Ksiądz Szpak niewątpliwie dążył do tego, by być tym, który kocha
i pokazuje miłość Boga. Nałóg bowiem traktował jako utratę kontroli
nad działaniem serca. „Chodziło mi o to – mówił – by wyzwolić w narkomanach i młodzieży zagrożonej miłość (…) jako pozytywny stan ducha, dobroć i altruizm. Narkomania przecież to doskonały egoizm!”64.
Egoizm, w którym zatraca się wszelkie inne, pozauzależnieniowe pragnienia, zatraca się także świadomość i potrzebę kontaktu z Bogiem. Co
więcej, uzależnieni rodzice przenoszą na swoje dzieci fragmenty „nałogowej osobowości” i wychowują także osoby skłonne do uzależnień,
a nie do relacji z Bogiem. Podczas jednej z rozmów ks. Szpak powiedział:
„Pewna matka powiedziała mi, że chce, by synowi było dobrze w życiu.
Mówię NIE, wychowasz narkomana. Chciej, by syn był szczęśliwy”.
Ksiądz Andrzej Szpak uczył też młodzież rozpoznawać i okazywać
emocje65. Mówił: „pokaż, jak się śmiejesz, jak płaczesz, tańcz!”. Starał
się rozmawiać o najprostszych sposobach okazywania emocji i uczuć,
a także miłości. W pedagogice serca sporo miejsca poświęca jej twórczyni temu właśnie aspektowi wychowania. W publikacji napisanej z okazji
I Międzynarodowej Konferencji „Pedagogika serca wychowaniem dla
pokoju” napisała: „Żeby rozwinąć w dzieciach zdolność kochania ludzi
i świata oraz przywrócić harmonię między umysłem i sercem, potrzebny jest program wychowania emocjonalnego upowszechniony przez
media i placówki edukacyjne we wszystkich krajach. Jeśliby większość
dzieci tak była uczona empatii, współodczuwania, by uczucie to utrwalone w pamięci emocjonalnej mózgu stało się dominującym elementem
postawy życiowej (…), ludzkość zbliżyłaby się do urzeczywistnienia celu, o jakim marzy od wieków”66.
Miłość ujęta jako stan ponaduczuciowy i ponademocjonalny determinuje zdolności doskonalenia się i pracę nad samym sobą. Ułatwia poTamże, s. 125.
Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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konywanie rozmaitych trudności wychowawczych i komunikacyjnych
z młodymi ludźmi. Dzięki kształtowaniu w sobie nowych kompetencji
jesteśmy w stanie lepiej oddziaływać na innych i widzieć ich tak jak widział Jezus, w sposób pokorny. Dostrzegać człowieczeństwo w człowieku, a nie jego stan posiadania, wykształcenia, umiejętności czy kompetencji społecznych. Inaczej mówiąc: widzieć człowieka w człowieku,
a nie to, co ma, czy to, kim jest.
Ksiądz Szpak, mówiąc o miłości, nawiązywał z jednej strony do doskonałości Boga, z drugiej do hipisowskich ideałów. Pisał: „widzę tę cudowną miłość i w małżeństwach naszych ludzi, którzy «wspinając się»
ze współmałżonkiem do miłości Boga z całego ducha tym piękniej kochają się ze sobą «po małżeńsku». Bo jedna i druga miłość pochodzi
od tego samego Boga. Miłość Boża zmienia jakość miłości małżeńskiej.
I tak naprawdę nie trzeba być w zakonie, żeby kochać Boga ze wszystkich sił. Lecz niestety, to, co Bóg stworzył w małżeństwie tak cudownie, diabeł może rozwalić (diaballo = dzielę). Również to jest ważne, że
Bóg stworzył do miłości małżeńskiej tylko mężczyznę i kobietę! Ludzie
brońcie boskiej natury. Unia ani Obama, ani żaden prawodawca nie ma
prawa stosować wobec Stwórcy wszechświata «poprawności przykazań». Dlatego póki czas, zacznijmy «kochać Boga miłość», jak to mówił
św. Franciszek: «miłość jest niekochana». A moim patronem powinien
być św. Józef, który kochając swoją małżonkę Maryję, kochał z Nią boskie Dziecko, które w Eucharystii na najwyższym poziomie komunii
świętej daje «chleb z nieba – wszelką rozkosz mający w sobie». A tą małżonką była dla mnie kiedyś «osobowa komuna hipisowska» w Polsce,
zakon miłości, wolności i pokoju”67.
Z tej „komuny” wyrośli ludzie, których dziś nikt nie posądza o bycie niedostosowanym i wykluczonym. Zdobyli wykształcenie, założyli
rodziny i starają się wcielać w życie zasady, jakie Szpak im kiedyś przekazywał. W jednym z listów do niego autor pisze: „przekazuję Ci ten
uśmiech. Jest pełen Mocy. Mnie już ogarnął – wszystko, co jest w tej
chwili w mojej duszy, to czysta Miłość. Nie: nowy typ Miłości: Miłość
śmiejąca się. I taką Ci ją przekazuję. Uśmiecham się za każdym razem,
kiedy zobaczysz ptaka, musisz się napełnić Miłością Śmiejącą się. I taką Ci ją przekazuję. Umówmy się – za każdym razem, gdy zobaczysz
67

Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.

Człowiek leczy człowieka

185

ptaka, musisz się napełnić Miłością Śmiejącą, bo ten ptak to jest specjalna przesyłka ode mnie”68.
Święty Jan Bosco, który wielokrotnie spotykał się z szykanami i groźbami, twierdził, że wrogość wobec niego i religii tkwi w ignorancji
i niewiedzy. Stąd miłościwie litował się i wybaczał swoim oprawcom.
Ks. Szpak również był narażony na nieprzyjemności, nawet od osób,
którym niegdyś pomagał. Nigdy ich jednak nie odrzucił, gdyż przejawem miłości do człowieka jest wybaczanie. Powinno być ono jednak
odpowiedzialne i wskazujące na poprawę i pokutę. Ks. Szpak jednak
twierdzi, że nie zawsze jest ona potrzebna, szczególnie w sytuacji, kiedy
całe życie osoby uzależnionej jest pokutą. Należy więc po prostu wybaczyć, oczyścić człowieka z jego skaz, oczyścić jego sumienie, które odnowione może zacząć inne życie. Należy dać szansę każdemu, twierdzi
ks. Szpak. Zdarzało się, że akceptował i tłumaczył najgorsze zachowania,
takie jak kradzieże. Stanisław Szpak wspomina następujące zdarzenie:
w latach 70., odwiedzając dom rodzinny przed pielgrzymką, Andrzej
miał na sobie prawie nowe dżinsy, co zauważył jego młodszy brat. Kiedy przyjechał po pielgrzymce, nie miał na sobie już tych spodni, tylko
stare, połatane. „Gdzie masz tamte dżinsy?” – zapytał brat. „Nie mam,
zginęły” – odparł Andrzej. „Znaczy ktoś ci ukradł?” „Nie, były komuś
potrzebne, to sobie wziął” – odrzekł Andrzej.
Świadomość odpowiedzialności za ludzi jest tym większa, im więcej
się wybacza. Poufna rozmowa, a nawet spowiedź może wywołać szkody
w psychice młodego człowieka, kiedy wybaczy mu się zbyt wiele. Uczy
się go wtedy nieodpowiadania za własne słabości i grzechy. Niezwykle
trudne jest jednak wytyczanie granicy między tym, co można, a czego
nie można wybaczyć w sytuacjach kryzysu, depresji czy uzależnienia.
Ksiądz Szpak często podkreśla w relacjach międzyludzkich znaczenie
miłości, której celem jest nie tylko „leczenie duszy”, ale przede wszystkim zbliżanie osób różnych kultur do Jednego Boga, który jest miłością
najdoskonalszą. Podczas jednego ze ślubów mówił: „Bóg Jest Miłością
w każdej religii: Taoizm to harmonia człowieka z Bogiem Wszechświata. Konfucjonizm (Wu Gi) – miłość, uprzejmość, jest Boską cnotą
księcia. Judaizm – Jahwe jest Bogiem wiernym, opiekuńczym, przebaczającym, cierpliwym. W hinduizmie Brahman zstępuje na ziemię, gdy
68
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ludzie grzeszą. Zstępuje przez kolejne wcielenia, także przez Krisznę.
Allach muzułmanów nagradza za dobro wszelkimi rozkoszami Raju,
a złe uczynki karze. Chińczycy czczą dobre duchy. Ludzie przepraszają
Boga różnymi ofiarami i modlitwami, aby bóstwo było przychylne. Ludzie poznają Miłość Boga po Jego dziełach: konkretnych wydarzeniach,
zrządzeniach, pomocach, cudach. Mówimy, że tzw. przypadki są «logiką
Boga».Uważamy, że wszystko, co dobre, od Niego pochodzi. Co mamy, czego byśmy nie otrzymali – mówi św. Paweł. Podobnie św. Terenia:
«wszystko jest łaską». (…) Kim jestem dla Ciebie, Boże, że pamiętasz
o mnie? Tym psalmem, śpiewanym z niesamowitą Miłością, wyzwoliła
z narkomanii dziewczyna swego chłopaka na moich oczach. Żyją szczęśliwie z dwójką dzieci, już studentów. Bóg nas kocha osobowo i pragnie
również tej miłości osobistej, wyłącznej, jakby On był twoją jedyną, wybraną Miłością. (…) Wszyscy ludzie to jak ocean Miłości Boga, którego ty jesteś kropelką. Można by powiedzieć tak: Boże jestem Twój, a Tyś
mój. Miłość Boża jest jak Słońce, które ogrzewa wszystkich i każdego
osobno. Jezus przebacza nam nasze grzechy indywidualne. (…) Autor
Desideraty, kaznodzieja protestancki, pisze: «Nie bądź cyniczny wobec
Miłości, gdyż jest wieczna jak trawa». Oraz: «Kochaj Boga kimkolwiek
ci się wydaje» (…). Wypełnieniem Prawa jest Miłość Boga i bliźniego
jak siebie samego. Jest ono Syntezą wszelkich praw. Z  miłości Boga
do człowieka rodzi się Miłość wzajemna do Boga i do siebie samego,
a z tej wzajemnej Miłości rodzi się Miłość bliźniego. One muszą iść ze
sobą w parze. Miłość do Boga uczy miłości osobowej, tej prawdziwej,
ze względu na Niego samego. (…) Zwyczajne, szare i trudne życie jest
piękne, gdy się je kocha. Bez miłości życie jest szare, trudne i niepiękne,
powiedział założyciel Monaru M. Kotański. Pewnego rodzaju zbrodnią
jest zabicie czyjejś Miłości, mówi mądrze jeden z naszych o sobie Boguś.
Jakie to straszne, gdy w człowieku wypala się Miłość, mówiła dziewczyna, która popełniła potem samobójstwo. (…) Jezus mówi o nowym
przykazaniu: «Po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali». Bóg Jest Miłością wieczną, żywą, prawdziwą, cudowną, szczęśliwą, wierną. Bóg Jest Syntezą i Źródłem wszelkich
Miłości: małżonków, rodziców, rodzeństwa, narzeczonych, zakonników,
duchownych i wszystkich świętych. Celem naszego życia jest Bóg Miłość. Idziemy do Boga, który Jest Miłością. Wiara zamieni się w oglądanie Boga twarzą w twarz, Nadzieja w szczęście, a Miłość w wieczne
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posiadanie Boga. Posiadanie Boga to Królestwo Boże. Bóg Jest Miłością,
Dobrocią, Opatrznością, Łaską, Przebaczeniem, Zbawieniem, Miłosierdziem, ty grzeszysz, a On Cię jeszcze bardziej kocha. Miłość Boga dostrzegamy w naszej dobrej przyrodzie. Święci to zakochani w Miłości:
do Jezusa, do Krzyża, do Eucharystii, do Nieba, do czystości, do teologii,
do Biblii. Świętość to wszechmiłość”69.

Personalizm70 i pedagogia imienia
„Zawsze ich ceniłem.
Każdego z osobna doceniałem za najmniejsze dobro.
Gdy rozmawiałem na przykład z narkomanem,
był dla mnie najważniejszy w danej chwili”71.

Personalizm jest sposobem odczytywania rzeczywistości z faktu istnienia Osoby. Jako doktryna podkreśla znaczenie, unikalność, nienaruszalność, ideał i realizm Osoby oraz jej wspólnotowy wymiar. Jest ona
zasadą, przyczyną, celem i sensem wszelkiej rzeczywistości. W 1927 roku Albert Cornelius Knudson w książce The Philosophy of Personalism
napisał, że personalizm reprezentuje jeden z najstarszych i najszerszych
nurtów w historii ludzkiej myśli, odnosi się on organicznie i strukturalnie do duchowej filozofii wszystkich wieków. Jest dojrzałym owocem
ponad dwóch tysiącleci intelektualnego wysiłku i stanowi szczyt piramidy, której podstawa opiera się na myśli i rozważaniach Platona i Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, Immanuela Kanta
A. Szpak, Słowo na ślub „Wodnika” i Kasi w Stalowej Woli 24.07.2010, www.doziemiobiecanej.pl [dostęp: 31.08.2012].
70
Termin „personalizm” pojawił się najpierw we Francji w roku 1737 (le personnalisme) na oznaczenie indywidualizmu, a także egocentryzmu czy nawet egoizmu, a następnie – niezależnie – w Niemczech w roku 1799 (F. D. Schleiermacher) na oznaczenie Boga
osobowego przeciwko panteizmowi apersonalnemu, a wreszcie w dziele Ch. B. Renouviera
Le Personnalisme (Paris 1903), oznaczającym system humanistyczno-moralny, wywodzący
się z kantyzmu. W Polsce pierwszy użył go Wincenty Lutosławski w roku 1887. Źródłem
dla tej nazwy jest łaciński termin persona z całą jego tradycją rzymską, rzymsko-łacińską,
a następnie chrześcijańską, choć personalizm obejmuje zarówno myśl chrześcijańską, jak
i niechrześcijańską; za: www.personalizm.pl [dostęp: 10.08.2012].
71
Z notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, zbiory własne.
69
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i Kartezjusza72. W Polsce personalizm rozwinął się szczególnie na gruncie filozofii, teologii i historii. Ogromne zasługi dla jego rozwoju położyli
ks. kard. Karol Wojtyła w książce Osoba i czyn, prymas Stefan Wyszyński w wystąpieniach i pracach dotyczących personalizmu społecznego,
ks. prof. Wincenty Granat, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor pozycji Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej,
ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik, który tworzy personalizm oryginalny, ks. prof. Tadeusz Styczeń i ks. prof. Stanisław Kowalczyk73.
Także w pedagogice i resocjalizacji jako nauce o identyfikowaniu
i eliminowaniu zła, najważniejszy jest człowiek pojmowany jako osoba.
Należy tu podkreślić różnicę wynikającą nie tylko z etymologicznego
ujęcia, ale także z odniesień do Boga oraz struktury zewnętrznego i wewnętrznego świata ludzkiego. „Człowiek” oznacza przede wszystkim byt
fizyczny, empiryczny, istotę rozumną, złożoną z nierozerwanych, korelujących ze sobą ciała i duszy. Natomiast termin „osoba” określa człowieka z wyższej perspektywy, jako byt indywidualny, stworzony przez
Boga, także byt społeczny, czyli nawiązujący relacje z innymi osobami,
co stanowi o istocie człowieka jako osoby. Teologia personalistyczna natomiast, oprócz duszy i ciała osoby, dostrzega jeszcze trzecią warstwę
bytu, mianowicie „nadsyntezę, wyrażającą się w duchowej jaźni”74.
Z perspektywy antropologii personalistycznej nadrzędnym celem
wychowania, ale też kryterium dojrzałości człowieka nie może być socjalizacja pojmowana jako przystosowanie się do życia w społeczeństwie, ale personalizacja, czyli stawanie się zintegrowaną w trzech wymienionych wyżej warstwach osobą, zdolną do przyjmowania miłości
od innych osób oraz do obdarowania innych dojrzałą miłością. Dojrzały
człowiek to ktoś, kto potrafi realistycznie rozumieć siebie i innych oraz
odpowiedzialnie kochać siebie i innych, o czym wcześniej była mowa.
Osoba ludzka ma także swoiste i tylko jej przynależne wymiary, czyli
immanencję, twórczość, relację społeczną, moralność i odniesienie do
Boga75. Immanencja oznacza, że człowiek jest bytem samym w sobie,
niezależnym fizycznie i duchowo od innych, jest wyjątkowy w swojej
Za: B. Gacka, Prezentacja personalizmu, 2001, w: www.personalizm.pl [dostęp: 10.08.
2012].
73
Tamże.
74
Cz. Bartnik, Osoba i personalizm, Lublin 2012, s. 25.
75
Tamże, s. 43-51.
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podmiotowości, swoich przeżyciach, rozumowaniu, doświadczaniu
i uczestnictwie w życiu jako takim. Twórczość, kreatywność zaś to jeden z czynników nawiązujących do podobieństwa Bożego. Człowiek
przez cały okres swojego życia coś tworzy, projektuje, unowocześnia,
porządkuje, przystosowuje, dopełnia, kreuje rzeczywistość wokół siebie, systematyzuje ją, programuje, planuje i w różnym stopniu realizuje.
Można powiedzieć, że osoba ludzka stworzona jest do twórczości, choć
w zdecydowanej większości nie zdaje sobie z tego sprawy albo też nie
docenia swoich możliwości kreacyjnych. Człowiek tworzy też samego
siebie, m.in. swój system myślenia, rozumowania, odczuwania, pojmowania rzeczywistości i duchowości, swoich relacji ze światem pojętym
i niepojętym.
Społeczność osoby, jako następny jej wymiar, sprowadza się do pojmowania człowieka w odniesieniu do innych ludzi. Człowiek jako istota
społeczna staje się bowiem bardziej wartościowy, normalny, „dostosowany do życia” niż ten, który od społeczeństwa ucieka. Bycie w grupie
oznacza zdolność do rozumienia oraz internalizowania zasad i norm
panujących w danym społeczeństwie, przyjęcie pozytywnego wymiaru
konformizmu, dostosowywanie się do wyznaczonych przez ludzi znaczących-wyznaczających praw funkcjonowania i tradycji76. Bycie w grupie oznacza też naukę empatii, rozumienia drugiego człowieka i zdolność do przedłużania gatunku. Wzorcową dla człowieka relacyjność
tworzy Bóg w Trzech Osobach. Jednoosobowy bowiem byłby „niewyobrażalnym egoistą” i bardziej pozytywne byłoby pojęcie Go jako osoby
bezosobowej77.
Kolejnym wymiarem człowieka jest moralność, wskazująca na jego
bycie osobą nie tylko w sensie fizycznym. Jak zauważa Czesław Bartnik,
szatan też jest osobą, ale tylko w sensie fizycznym, natomiast w sensie moralnym jest „antyosobą”78. Definiowanie moralności jest na tyle
skomplikowane, że nie będę rozwodzić się nad tą kwestią. Zaznaczę jedynie, że moralny jest zwykle ten, kto przyjmuje i stosuje zasady ustalone wedle kanonów stanowiących trzon człowieczeństwa w ponadczasowym wymiarze. Tylko osoba może być moralna, a moralność jest
strukturą ontyczną, nie tylko konwencjonalną. Stąd osoba, by była nią
Por. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997.
Cz. Bartnik, Osoba i personalizm, dz. cyt., s. 45.
78
Tamże, s. 50.
76
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w pełni w moralnym sensie, musi być poddawana próbie i musi z tych
prób wychodzić zwycięsko. Tak jak Chrystus poddawany próbom ze
strony szatana79. W relacji z Nim więc oraz z całą Trójcą Świętą człowiek
może stawać się osobą, w osobowym wymiarze Boga.
Podkreślenie tych wymiarów ważne jest nie tylko po to, by opisać
podejście ks. Szpaka do osoby ludzkiej, lecz także po to, by zaznaczyć
ważną dla niego kwestię wychowywania człowieka w kategoriach personalistycznych. „Pedagogika personalistyczna jest bowiem podstawą
każdego odpowiedzialnego wychowania, gdyż jako jedyna traktuje wychowanka jako osobę”80. Jest to zatem system będący praktyczną aplikacją zasad wychowania chrześcijańskiego, którego fundamentem jest antropologia biblijna, a zwłaszcza wizja człowieka zawarta w Ewangelii, jak
pisze Marek Dziewiecki81. Zaznacza on, że personalizm w praktyce wychowawczej i opiekuńczej oraz resocjalizacyjnej jest niedoceniany, gdyż
wiąże się ze stereotypami. Jednym z nich jest twierdzenie, że „mamy tu
do czynienia ze zbyt wysublimowaną koncepcją wychowania, oderwaną
od realiów życia, która przywiązuje wagę tylko do niektórych sfer wychowanka, np. do sfery moralnej, duchowej czy religijnej”82. Tymczasem
jest zupełnie odwrotnie. Personalizm jak najbardziej oparty jest na realistycznym pojmowaniu człowieka oraz umożliwia jego formację w całym jego bogactwie. Po pierwsze, dzieje się tak dlatego, że pedagogika
personalistyczna ze swej istoty dąży do odpowiedzialnego kształtowania
całej rzeczywistości wychowanka. Respektuje fakt, że wychowanek jest
osobą wcieloną oraz że jego psychofizyczne i duchowe wymiary są nieodłącznym sposobem istnienia i działania. Z tego względu nie tylko nie
zaniedbuje wychowania w sferze ciała, płciowości, seksualności czy psychiki, ale przeciwnie – te właśnie sfery obejmuje szczególną troską wychowawczą. Po drugie, pisze Dziewiecki, pedagogika personalistyczna
to jedyny system wychowania, który umożliwia wychowankowi osiągnięcie faktycznej psychofizycznej, społecznej i duchowej integracji,
o czym wcześniej była mowa w kontekście wymiarów osoby83. Personalizm przezwycięża też pokusę kolektywistycznej socjalizacji niedostrzeTamże.
Pedagogika, red. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, t.1, Warszawa 2003, s. 232-246.
81
M. Dziewiecki, Wychowawca – personalista, w: www.opoka.pl [dostęp: 10.08.2012].
82
Tamże.
83
Tamże.
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gającej w człowieku osoby, ale byt społeczny, który jest jedną z kilku
przecież struktur człowieczeństwa.
Ponadto wyrazem realizmu w personalizmie jest świadomość wychowawców, że wszystkie wymiary rzeczywistości człowieka są ze sobą
ściśle powiązane. Z tego względu nie da się formować dojrzałości tylko
w jednej sferze, jeśli zaniedbamy jakąkolwiek inną sferę wychowania.
Praktycznie rzecz biorąc, nie da się „uformować” zdrowego psychicznie człowieka, zaniedbując jego rozwój fizyczny czy duchowy. Nie da
się także kształtować moralności bez psychicznego i duchowego rozwoju. Wszystkie bowiem wymiary osoby są równie ważne i personalizm
wybitnie zwraca na to uwagę. Przejawem realizmu w nim są wysokie
wymagania stawiane wychowawcom, którzy muszą widzieć drugiego
człowieka, nie tylko wychowanka, w całościowy i realistyczny sposób.
Wychowawca musi odróżnić to, co rozwija, od tego, co go krzywdzi
(prawda i wrażliwość moralna), musi też kierować się rzeczywistą troską
o dobro człowieka (wychowawcza miłość)84. Personalista to ktoś, kto ma
wychowawczą mentalność zwycięzcy. Młodzież formowana w innych
systemach wychowawczych pyta zwykle o to, czy dane zachowanie jest
jeszcze dopuszczalne albo dlaczego jest zakazane czy szkodliwe. Tymczasem wychowawca – personalista fascynuje młodzież perspektywą
życia w miłości, prawdzie, wolności i radości. W konsekwencji ułatwia
pytanie o to, co dobrego warto czynić. Wychowawca – personalista ma
odwagę wskazywać wyłącznie optymalną drogę życia85. Taką też pokazuje ks. Szpak, który niewątpliwie, spełnia kryteria wychowawcy – personalisty opisane przez Marka Dziewieckiego. Ma on bowiem wyjątkową
mentalność zwycięzcy, która nieraz pozwoliła mu trwać w środowisku,
na które inni, świeccy i duchowni, patrzą do dziś z przerażeniem.
Zwycięski duch pozwala ks. Szpakowi na podejmowanie nowych
wyzwań i wstawanie po doznanych porażkach. Patrząc na Chrystusa, uczy się podnoszenia głowy w sytuacjach niezwykle trudnych.
Ks. Szpak jest też odpowiedzialny w sensie rozumienia potrzeby kontaktu każdego człowieka z Bogiem. Każda ludzka rzeczywistość bowiem
jest „ostatecznie ukryta w Bogu, który ukształtował człowieka na swój
obraz i podobieństwo. Odpowiedzialny wychowawca rozumie, że tylko
84
85

Tamże.
Tamże.

192

Rozdział 4

sam zainteresowany – poprzez spotkanie z Bogiem, z bliźnimi i z samym sobą – może odkryć sens swego życia, a także swoje powołanie,
czyli swój niepowtarzalny sposób włączenia się w historię miłości”86.
Odkrywanie Osoby dla ks. Szpaka to także pomaganie człowiekowi,
by zwracał się ku sobie, by „uruchomił” swoje sumienie i miał wyrzuty
sumienia. Stawiał sobie niezwykle ambitne cele wobec ludzi agresywnych, psychopatycznych, pragnął ich zrozumieć, zarażać swoją wiarą,
uspokajać, chwalić. Twierdził, że trzeba „rozbrajać agresywnego, rozśmieszać rozfanatyzowanego i podprowadzać ich pod spowiedź”87. Personalistyczne podejście do drugiego człowieka albo personalistyczny
sposób oddziaływania wychowawczego jest o tyle trudny, o ile zakłada zmotywowanie go do pracy nad samym sobą. W jednym z wywiadów ks. Szpak mówi: „Pytasz mnie, co chciałbym powiedzieć wam,
młodym ludziom? Przede wszystkim to, że najpiękniejszą, a zarazem
najtrudniejszą prawdą jest praca nad samym sobą, nad swoją osobą,
nad czynnikami, które ją kształtują. Musicie szukać dróg do ludzi, do
siebie, do Boga. To młodym. A starszym, że praca nad sobą kończy się
nie wcześniej niż trzy godziny po własnej śmierci. Gdzie trzeba zdecydować, czy opowiedzieć się za niebem, czy…”.
Ksiądz Szpak przywiązuje ogromną wagę do imion osób, z którymi
przebywa i pracuje. Sam na początku swojej pracy mówił o sobie i przedstawiał się jako „Andrzej”, a nie jako „ksiądz Andrzej”. Tak jakby i tym
podkreślał, że jest „jednym z młodych”, a nie „kimś ponad”. Wydawałoby
się, że imię to tylko, jak mówi definicja, przypadkowa nazwa, formalnie
nadawana, zwykle przez rodziców, każdemu człowiekowi, najczęściej
zaraz po jego narodzinach. Najczęściej jest jednak swoistym symbolem nadawanym osobie przez najbliższych, którzy kierują się wzorami
i normami kultury, do jakiej przynależą. Swego czasu symboliczne nazwanie dziecka miało prawdopodobnie oblec je w jemu tylko dane cechy i chronić przed złem. Dziś rodzice kierują się raczej modą, tradycją
rodzinną, rzadziej innymi, także symbolicznymi kryteriami. W tradycji
chrześcijańskiej nadaje się imię zaraz po urodzeniu. Potem nadaje się
drugie imię w dniu pierwszego sakramentu – chrztu świętego, a trzecie,
w dniu bierzmowania i tu młody człowiek zwykle ma wpływ na jego
86
87

Tamże.
Z notatek ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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wybór. Wydaje się, że reguły tworzenia i nadawania imion mają charakter uniwersalny. Struktura nazw osobowych wiąże się z pochodzeniem
rodzinnym, cechami osobowymi, zewnętrznymi, życzeniowymi. Także
pierwszym wyrazem tożsamości człowieka jest jego imię. I jeśli nie jest
ono kulturowo akceptowane, wymyślne i zauważalne w negatywny sposób przez otoczenie, może mieć wpływ na rozwój zaburzeń osobowości
człowieka i innych problemów. Już w tradycji biblijnej przyjęło się, że
zmieniając imię, można zmienić tożsamość. Abraham czy Jakub słyszą
od Boga: „odtąd nie będziesz się już nazywał…”. Zmiana imienia stanowi więc znak szczególnego upodobania, wybrania przez Boga, nadania
człowiekowi cech lepszych, znaczących, wskazujących na jego wielkość.
Szymon staje się Piotrem, a Szaweł – Pawłem. Ostateczna przemiana ma
dotyczyć wszystkich zbawionych – w Apokalipsie św. Jana Bóg mówi:
„zwycięzcy dam biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje” (Ap 2, 17)88. Rozważania nad rolą imienia w życiu człowieka prowadzą często do pytania: czy
człowiek jest tym, kim uczyniło go otoczenie, nadając mu imię, czy jest
tym, kogo sam tworzy, wybierając sobie samemu imię lub też akceptując
świadomie „nazwę” nadaną przez innych. W grupie skupionej wokół
ks. Szpaka ważne są bowiem pseudonimy, „ksywy”, które najczęściej
nadawane są przez innych i przyswojone bardziej niż imię czy nazwisko.
Ludzie szpakowisk znają się „po ksywach” i ks. Andrzej również operuje „ksywami”, choć często pyta o prawdziwe imię i stara się, używając
zdrobnienia lub przekształcenia, nadać mu pozytywny wymiar.
Na szpakowiska i pielgrzymki przyjeżdżały m.in. osoby, do których
w domu prawie nigdy nie mówiono po imieniu, stosowano wyzwiska,
epitety w formie bezosobowej, a jeśli już używano imienia, to było ono
wypowiadane ze złością i pogardą. „Kiedy na kilkusetosobowym zlocie mówiłem z ołtarza do poszczególnych ludzi po imieniu, widziałem, że to ma sens, że oni potrzebują, by ktoś ich zauważył” – twierdzi
ks. Szpak. Rodzina bowiem dla wielu uczestników szpakowisk, ale też
dla osób utożsamiających się z ruchem hipisowskim, stanowi tak jak
dla filozofa Thomasa Bernharda źródło cierpień, miejsce zniszczeń
i nieuleczalnego zła89. Niszczenie dziecka zaczyna się zwykle od tego,
88
K. Sikora, Dźwięk, który nie jest nawet cząstką ciebie – imię a tożsamość, w: Tożsamość
człowieka, red. A. Gałdowa, Kraków 2000, s. 191.
89
Za: M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński, Nurty pedagogii, dz. cyt., s. 183-190.

194

Rozdział 4

że rodzice zwracają się do niego, używając mniej lub bardziej niecenzuralnych słów. Dziecko więc utożsamia się z nimi zamiast ze swoim
imieniem. Albo nabiera wobec swojego imienia postawy negatywnej,
odrzucającej. Nie lubi szczególnie tej formy, w jakiej zwracały się do
niego osoby najbliższe. Jak mówi jedna z uczestniczek szpakowisk: „Ja
strasznie was proszę wołajcie nas po imieniu! Nie: ej, ty w czerwonym,
bo my nie zrozumiemy, że to do nas (…). Dojdźcie do tego, jak się kto
nazywa, jak chce, by go nazywano. To bardzo ważne, bo większość z nas
nie chce swoich imion, nie chce tego, jak do nas woła mama czy tata,
bo to z reguły wiązało się z «ty gówniarzu». Trzeba zapytać, jak mam
cię wołać, może ten, który ma na imię Jasiu, woli, żeby na niego wołać
Januszku, bo to mu się nie kojarzy z domem, gdzie do niego źle mówią.
Znajdźcie to imię, którym można dziecko zawołać. Na które ono przyjdzie. To niekoniecznie musi być dziecko, które ma pięć lat, to może być
dziecko, które ma lat czterdzieści”90.
Zwracam uwagę na to, że nie chodzi jedynie o prawdziwe imię osoby,
ale o taką jego formę, którą ta osoba w pełni akceptuje, która powoduje
u niej pozytywne odczucia. Zdarza się, że ludzie wolą „ksywy” od swoich imion nadanych im przez rodziców. Jest to symboliczne odrzucenie rodzicielskiej decyzji i rodzicielskiego zachowania wobec dziecka.
Ks. Szpak ma tego świadomość i wielu moich rozmówców podkreślało,
że ceni go za pamięć do imion i pseudonimów, za to, że nie zwraca się
do ludzi bezosobowo, ale stosuje te „nazwy”, które sami sobie wybrali. Wyżej cytowana uczestniczka zlotów podkreśla, że „Andrzej znalazł
nasze imię (…) i to jest najważniejsze, żeby znać imiona tych, których
chcemy powołać, bo to jest tak, że Bóg te imiona zna i gdyby Jego głos
był fizycznie słyszalny, to On by nas tak wołał”91. Inny uczestnik zlotów, odpowiadając na pytanie, do czego prowadzi pedagogia imienia
ks. Szpaka, mówi: „doprowadziła mnie do wyjścia z uzależnienia, ale
innego, mianowicie z uzależnienia od apatii, nicnierobienia, popadania
w pesymizm i zagrzebywania w sobie jakiegoś potencjału, który człowiek odkrywa, jak sam zmusi się do pracy nad sobą i to owocuje tak,
że sam człowiek się dziwi, ile może jeszcze sam z siebie wykrzesać i dać
90
Wypowiedź jednej z uczestniczek zlotów na Sympozjum Duszpasterzy Katolickich
Ośrodków i Wspólnot pomagających ludziom uzależnionym, biuletyn pokonferencyjny,
Częstochowa 1998, s. 18.
91
Tamże.
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innym. Ja dzięki temu skończyłem liceum i poszedłem na studia. Razem
z ludźmi mamy konkretne koncepcje, jak dalej to przekładać na tych,
którzy sami siedzą w takiej apatii”92. Dziś ten człowiek, już trzydziestoparoletni, po studiach filozoficznych, pracuje jako pedagog i animator
kultury, wolontariusz w wielu społecznych inicjatywach, prowadzi także prężnie działające stowarzyszenie, którego celem jest wspomaganie
rozwoju społeczności lokalnych, promocja ekologicznego, zdrowego
stylu życia, ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój demokracji obywatelskiej. To jeden z wielu przykładów
konkretnych osób, na których drogę życia miał wpływ ks. Szpak.
Pedagogia imienia polega na powrocie do znaczenia i używania symbolicznych nazw nadawanych człowiekowi. Na podkreślaniu ich istoty,
ale też tradycyjnej symboliki. Samo pojęcie pedagogii, rozmaicie definiowane w literaturze przedmiotu, gdzie wymienia się wiele różnych pedagogii, oznacza praktyczne stosowanie określonych metod oddziaływania wychowawczego. Pedagogia imienia jest takim praktycznym sposobem komunikowania się z drugim człowiekiem, który sprowadza się
do konsekwentnego, przepojonego szacunkiem i miłością stosowania
symbolicznej jego „nazwy”. Warunkiem jest, by „nazwa” ta nie budziła
negatywnych skojarzeń i nie powodowała nieporządanych reakcji.
Mówiąc w kontekście szpakowskiej pedagogii, imię to też pseudonim nawiązujący do cech charakteru, wyglądu, sposobu zachowania albo nazwiska. Pedagogia imienia wypływa też bezpośrednio z personalistycznego postrzegania człowieka i odnajdywania w nim godnej szacunku istoty. Sprawia, że „ludzie czują się zauważeni, stają się ważni” dla
samych siebie, ale też dla innych. Ich poczucie własnej wartości wzrasta. Podkreślę raz jeszcze, iż niezwykle ważne jest, że ks. Szpak pamięta
imiona i/lub pseudonimy uczestników szpakowisk i pielgrzymek. Zwraca się do nich po imieniu, tak jak i oni mówią do księdza per Andrzej.
Jedna i druga strona zachowuje przy tym do siebie pełen szacunek.
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W kręgu wspólnoty
„Gdyby ludzie zrozumieli podstawową zasadę,
że lepiej jest łączyć, a nie dzielić,
wówczas sami nie byliby oddzieleni
od istoty własnej duchowości”.
(A. Szpak)

Metoda współbycia1
Miłość, wolność, pokój, rozwój duchowy – u podłoża tych ideałów,
stale obecnych nie tylko w ruchu hipisowskim, lecz także w pracy
ks. Szpaka, leży wspólnota. W pełni równoprawne bycie z drugim człowiekiem, szacunek dla osoby jako istoty boskiej, zainteresowanie jej losem, wchodzenie na wyższy niż formalny szczebel relacji i komunikacji.
Wspólnotę, omawianą na gruncie wielu nauk, takich jak socjologia, filozofia, pedagogika, ale też często pojawiającą się w przestrzeni wiedzy
potocznej, można rozpatrywać w różnych kontekstach i wymiarach.
Społeczny sprowadza się do opisywania nieformalnych zbiorowości
ludzkich, które łączą związki emocjonalne, duchowe, związane z tradycją, czasami przestrzenne, a w przypadku rodziny więzy pokrewieństwa.
Mówi się też o wspólnotach formalnych, do których należą wspólnoty narodowe, instytucjonalne (kościelne, szkolne, osiedlowe itp.) oraz
lokalne, środowiskowe, nastawione na realizacje jakichś zadań dla
„wspólnego dobra”. Na gruncie filozoficznym bardzo często podkreśla
się znaczenie metafizyki wspólnoty, której nie da się sprowadzić jedynie
do rzeczywistości jej członków czy nawet relacji między nimi2. Feno1
Należy zaznaczyć, że ks. Szpak nie stosował sformułowania „metoda współbycia” – zostało ono stworzone przeze mnie na potrzeby opisania pracy ks. Andrzeja.
2
Por. D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty. Rozważania nad istotą i wartością
wspólnoty, Kraków 2012.
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men wspólnoty polega na synergicznym współbyciu, będącym trzecim
stopniem relacyjności, zaraz po styczności międzyosobowej i emocjonalno-uczuciowej. Istotą i sercem wspólnoty jest personalistyczna Osoba, która jak żadna inna istota stworzona stanowi świat dla siebie tylko
i wyłącznie w styczności z innymi Osobami.
Tytuł niniejszego podrozdziału nawiązuje do koncepcji pedagogiki
współbycia tworzonej od lat przez Bronisławę Dymarę3, która współbycie opisuje w kategoriach wartości, m.in.: miłości, prawdy, piękna i dobra, ale też ich źródła4. Natomiast pedagogikę współbycia sytuuje wokół
personalistycznych koncepcji wychowania. W tej koncepcji, jak twierdzi
autorka, chodzi głównie o wzajemne obdarowywanie się wiedzą, umiejętnościami, życzliwością i miłością5. Jest więc pedagogika współbycia
koncepcją uczącą odczytywać człowieka, pomagającą mu przetwarzać
różne elementy wiedzy, odczuć, pragnień w pewną jedność osobowości
i harmonię duchowości6. Analizowana dla potrzeb praktyki przedszkolnej i szkolnej, ma swoje źródła w czterech nurtach: pedagogiki społeczno-personalistycznej Aleksandra Kamińskiego, wychowania integralnego Heinricha Daubera, radykalnego humanizmu Ericha Fromma i wyżej
charakteryzowanej pedagogiki serca Marii Łopatkowej. Twórczyni, szeroko omawiając pojęcie integracji, stara się je „odczarować” i opisywać
szerzej niż ma to miejsce w pedagogicznych pracach. Integracja to nie
tylko „łączenie się” z innymi (gorszymi, lepszymi, niesprawnymi, chorymi) w jakimś zadaniu, czyli nie ma ona wymiaru tylko i wyłącznie
międzyosobowego. Ma też wymiar naturalnego procesu, który można
nazwać spójnością osobowości, serca i rozumu. Tworzenie tej spójności
wymaga od osoby aktywności oraz samodzielności.
Warto dla kontekstu metody współbycia zaznaczyć, że Bronisława
Dymara postuluje tworzenie w każdej szkole, obok oficjalnej, admini3
Dr Bronisława Dymara (1932-2012), prawdziwa pedagog zawsze kierująca się dobrem
człowieka i pracownik naukowy z olbrzymim dorobkiem. Najważniejszym jej „dzieckiem”
jest wychodząca od 15 lat seria książek „Nauczyciele-Nauczycielom”.
4
B. Dymara, Bliżej dziecka i pedagogiki współbycia, w: Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne, red. U. Dębska, Wrocław 2006, s. 111.
5
B. Dymara, Pedagogika twórczego współbycia jako fundament edukacji wspólnoty, w:
Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty, red. A. Sajdak, Kraków 2005, s. 13.
6
Por. B. Dymara, Dziecko w świecie edukacji. Przykłady zajęć kompleksowych. Bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia, Kraków 2009, s. 155.
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stracyjnej przestrzeni społecznej, miejsca swobodnych kontaktów, wypoczynku, milczenia i rozmowy. To miejsce powinno według autorki mieć
siedem wymiarów: realny, intelektualny, emocjonalny, mentalny, światopoglądowy, terapeutyczny i duchowy7. Realizm przejawia się w odpowiednim wystroju, wyglądzie miejsca. Intelektualizm to krytyczna ocena
rzeczywistości, oryginalność w myśleniu, selektywność w doborze informacji, umiejętność analizowania i syntezowania, odwaga w wyrażaniu
własnych poglądów. Wymiar emocjonalny to swoboda wyrażania uczuć
i emocji, kształtowanie oraz nauka ich rozumienia i kontrolowania. Mentalność to charakterystyczny dla danej grupy uwarunkowany kulturowo
sposób społecznego myślenia. Łączący się z nim światopogląd wymaga
budowania akceptacji, cierpliwości i empatii. Terapia zaś polega na trosce o szeroko pojęte zdrowie, samopoczucie, ale też na tworzeniu takich
sytuacji wychowawczych, które budują mentalność zwycięzcy. Duchowy
wymiar zaś, czyli metaprzestrzeń pedagogiki współbycia, jest – jak pisze autorka – mozolnie konstruowanym przez każdego człowieka ładem
umysłu i serca, dynamicznym rozwojem przez integrację i dezintegrację
pozytywną, umożliwiającym jednostce transcendencję i pięcie się w górę
pod wpływem wewnętrznego imperatywu8.
Mając na uwadze powyższe założenia, można opisywać wspólnototwórcze, praktyczne działania ks. Andrzeja Szpaka jako metodę współbycia. Ta również opiera się na integrowaniu międzyosobowym w znaczeniu jednostkowym oraz społecznym i można tu mówić o siedmiu
wymiarach przestrzeni społecznej. Wymiar realny dotyczy zewnętrznego wyglądu, preferencji i sposobów kształtowania rzeczywistości wokół
siebie. Ks. Szpak w pełni akceptując powierzchowność młodych ludzi,
wręcz zachęca ich, by byli oryginalni, naturalni, kolorowi, z kwiatami
we włosach. Sam na zlotach i pielgrzymkach odbiega wizerunkiem od
tradycyjnie pojmowanego wyglądu księdza. Nosi chustkę albo kwiecisty
kaszkiet na głowie, a sutannę ma wyhaftowaną w motyle, kwiaty i symbole pacyfistyczne. Przez lata też starał się, mając na uwadze specyfikę
grupy, by dane wydarzenie działo się właśnie „tu i teraz”, w tej chwili,
by nie „odpływać” w odległe rejony ducha i umysłu. Intelektualny wymiar polega na tym, że osoby te są wobec samych siebie, ale też innych
7
8

Tamże, s. 164-171.
Tamże, s. 171.
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krytyczne, mają oryginalne poglądy i odwagę w ich wyrażaniu. I znów,
ks. Szpak poprzez prowadzenie Eucharystii mobilizuje ludzi, by odważnie odzywali się podczas mszy, dzielili się swoją wiedzą, przeżyciami
i doświadczeniami. Stosując różne techniki, zachęca, by osoby nawzajem mobilizowały się do intelektualnego wysiłku.
Idąc dalej tropem Bronisławy Dymary, wymiar emocjonalny na
szpakowiskach i pielgrzymkach to swobodne wyrażanie swoich uczuć
i emocji. Otwarte mówienie o tym, co się czuje, że jest się smutnym
albo radosnym, szczęśliwym lub rozżalonym. Że coś kogoś denerwuje
albo cieszy. To też pełna akceptacja ze strony większości uczestników
emocjonalnych zachowań, takich jak uściski, rzucanie się komuś w ramiona, nieoczekiwane okrzyki radości albo złości, wybuchy płaczu itp.
Czasami jednak ludzie nie znajdują granic w tej „swobodzie”, popadając
w skrajność wylewności, uczuciowości i zbytniej egzaltacji, ale tu mają
pełne prawo do swoistego emocjonalnego katharsis.
Mimo różnych, często rozbieżnych światopoglądów, można przyjąć,
że istnieje mentalność grupowa osób skupionych wokół ks. Szpaka. Polega ona na specyficznej wrażliwości i akceptacji wszelkich, nawet najbardziej dziwacznych postaw i zachowań. Nie toleruje się jedynie agresywnych i takich, które mają podłoże patologii seksualnych, choć te nie
zawsze są zauważane przez większość. Podobna mentalność przejawiała
się też we wzajemnym zaufaniu na zasadzie: „Jesteś od Szpaka? Ok, zostawiam ci moją torbę na chwilę, zaraz wracam”. Mentalność to także
wspólnota wartości, m.in. takich, jak wymieniane wyżej wolność, pokój,
dobro, piękno, prawda. Nawiasem mówiąc, wartości są fundamentem
dla każdej wspólnoty ludzkiej9.
W metodzie współbycia można wyróżnić także pięć podstawowych
cech. Pierwsza to cyrkulacja przedstawiona na rysunku 1, obrazująca
„krąg” współbycia. Najpierw jest spotkanie, poznanie i zafascynowanie nową grupą. Zaczynają toczyć się rozmowy, dyskusje, pojawia się
chęć modlitwy, uczestnictwa we mszy szpakowskiej, w wydarzeniach
muzycznych. Po pewnym czasie, jeśli osoba zaczyna akceptować grupę,
jednocześnie wiąże się z nią na zasadach zaufania, następnie przyjaźni i miłości. Jeśli natomiast tej akceptacji nie ma – człowiek odchodzi
z grupy.
9

D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty, dz. cyt., s. 16.
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Rysunek 1. „Krąg” współbycia.

Drugą cechą jest czerpanie siły od grupy, czasami na zasadzie monarowskiej terapii grupowej, gdzie każdy każdemu wyłuszcza nierzadko bolesną prawdę, tak jak czuje i myśli w danej chwili. Trzecią cechą
jest przekonanie, że nikt nie może być odrzucony, nawet najbardziej
grzeszny, uzależniony i dziwnie zachowujący się osobnik. Następną cechą metody współbycia jest kolejne przekonanie, że każdy ma te same
prawa i nie może być w grupie „równych i równiejszych”. Piątą cechą jest
wspomniane w poprzednim rozdziale przesłanie obrazujące szpakowskie współbycie o wymiarze terapeutycznym: człowiek leczy człowieka. A tym samym: człowiek słucha człowieka, człowiek widzi człowieka
w drugim. Metoda współbycia polega więc na szukaniu wspólnotowych
obszarów tworzenia, bycia, spędzania czasu, wzajemnego uczenia się,
zrozumienia i podtrzymywania innych na duchu w wymienionych wyżej wymiarach: realnym, intelektualnym, emocjonalnym, mentalnym,
światopoglądowym oraz terapeutycznym i duchowym.
Technikami metody współbycia ks. Szpaka jest obecne na każdym
spotkaniu wspólne muzykowanie, następnie rozmowy i dyskusje tematyczne, szczególnie o Bogu, rodzinie, uzależnieniach, nie tylko chemicznych, oraz msza z dialogowaną homilią. Egzemplifikacją metody
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współbycia są szpakowiska powstałe na gruncie hipisowskich zlotów
oraz pielgrzymki prowadzone przez ks. Szpaka.

Zloty hipisowskie
Wspólnotowy wymiar hipisowania przejawiał się przede wszystkim
w realizowaniu potrzeby spotykania się. Można przyjąć, biorąc pod uwagę kryterium ilościowe, że od początków ruchu hipisowskiego w Polsce
odbywały się dwa rodzaje spotkań. Pierwsze były zlotami regionalnymi,
niesystematycznymi, tworzonymi spontanicznie przez osoby relatywnie
blisko zamieszkujące i przejawiające podobne poglądy na rzeczywistość
oraz świat duchowy. Takie spotkania w gronie kilkunastu, kilkudziesięciu osób mogły trwać dzień, dwa, czasem nawet dwa tygodnie. Drugi
rodzaj zlotów to wydarzenia ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe,
na które przyjeżdżało kilkaset osób, także z ościennych państw: Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Związku Radzieckiego, Węgier
i Czechosłowacji. W okresie pierwszej fali Ruchu najliczniej reprezentowaną grupą obcokrajowców byli Węgrzy. Najbardziej utożsamiali się
oni z hipisowskim stylem ubierania się, przywozili także płyty swoich
zespołów rockowych i folkowych (Omega, Locomotiv GT, Illes), o które
wtedy, czyli na początku lat 70., w Polsce było niezmiernie trudno.
Mając na uwadze kryterium jakościowe, zloty można podzielić na
„ogólnodostępne” i tematyczne, które organizowane były przez wąską
grupę znawców jakiegoś tematu, będącego dla hipisów atrakcyjnym,
i zapraszali oni tylko wybranych uczestników. Przykładem zlotów tematycznych były spotkania w Brylińcach koło Przemyśla, latem 1974
i 1975 roku. Głównym motywem, wokół którego toczyły się dyskusje,
rozmowy i działania, była filozofia oraz religia indyjska. Dzień na takim
zlocie młodzi ludzie spędzali na medytacjach, wykładach (prowadzili je
ci, którzy bardziej niż inni interesowali się tematem, także studenci kierunków humanistycznych), graniu muzyki hinduskiej, wspólnym czytaniu fragmentów Bhagavad-gity. Zawsze znajdowali się chętni, którzy organizowali wyżywienie dla pozostałych uczestników i dbali o porządek.
Zloty „ogólnodostępne” zaś właściwie nie miały tematu przewodniego. Spotykało się w jednym miejscu kilkadziesiąt, czasem nawet kilkaset
osób i siłą rzeczy dzieliły się one na mniejsze podgrupy, skupione przy
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namiotach czy ogniskach. Początkowo, jeszcze pod koniec lat 60., odbyło się kilkanaście takich zlotów, m.in. w Mielnie, Dusznikach-Zdroju10,
Sopocie, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Chęcinach, Opolu, podczas
Festiwali Piosenki Polskiej11. Później już zloty zaczęły się odbywać cyklicznie, co roku, mniej więcej w tym samym czasie i miejscu. Należy
nadmienić, że w latach 1967-1989 zloty były regularnie monitorowane
i rozbijane fizycznie przez milicję. „Dzięki agenturze Służba Bezpieczeństwa dobrze wiedziała, kiedy i gdzie planowany jest zlot. Informowano
o nim lokalną komendę MO. Starano się możliwie wcześnie przeprowadzić rozmowy z rodzicami nieletnich, by na czas zlotu przypilnowali
oni swoje pociechy. Pełnoletnich hipisów starano się zatrzymać najpóźniej 24 godziny przed planowanym zlotem, jednak nie zawsze było to
możliwe. Na miejscu organizowano naloty na nielegalne obozowiska
i ich demontaż pod pretekstem zajmowania miejsca nieprzeznaczonego
do biwakowania bądź niedopełnienia obowiązków meldunkowych”12.
Pierwszymi takimi zlotami, brutalnie rozbijanymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej, były zloty częstochowskie, z których pierwszy odbył
się w sierpniu 1971 roku, na Jasnej Górze. Inicjatorem pierwszego zlotu
jest Belfegor13, znany też jako animator wielu wydarzeń dziejących się
przy okazji spotkań w Olsztynie pod Częstochową. Te zapoczątkowała
w 1977 roku grupa hipisów, która za wcześnie przybyła na Jasną Górę.
Wcześniej niż spodziewała się milicja. Po pertraktacjach z przedstawicielami władzy zostali oni kilka dni na dzikim polu namiotowym, które
do dziś jest miejscem corocznych sierpniowych spotkań kolejnych pokoleń ludzi mentalnie związanych z hipisami.
Od 1977 do 1982 roku oprócz cyklicznego zlotu w Częstochowie odbywały się zloty w Zbicznie mniej więcej od 5 do 25 lipca. Przyjeżdżający na spotkanie rozbijali namioty przy oficjalnym polu biwakowym,
nad jednym z jezior Pojezierza Brodnickiego. Zdecydowanie nie była
Zlot ten w poetycki sposób opisuje Jacek Gulla w wierszu Tańczyć, czego maszyna nie
potrafi, „NaGłos” 1993, nr 9/10.
11
Zdania na temat tego, kiedy odbył się pierwszy zlot oraz ile ich było w pierwszych
latach, są podzielone. Dokumentacja na ten temat jest niepełna, a pamięć uczestników zawodna. Nikt też nie prowadził kronik ani statystyk hipisowskiego życia wspólnotowego.
12
B. Tracz, Przeciwko długowłosym, „Nowe Państwo” 2009, nr 11 dodatek specjalny IPN,
s. 8.
13
Wywiad z Belfegorem m.in. na temat zlotów można znaleźć w książce K. Sipowicza,
Hipisi w PRL-u, Warszawa 2008, s. 397-403.
10
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to „impreza regionalna”, ale ogólnopolskie wydarzenie hipisowskie, na
którym pojawiały się osoby z Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Torunia,
Opola, Wrocławia, Zabrza, Gliwic i innych miast Polski. Najbardziej
prężnie działającymi osobami był wtedy Drwal z Krakowa i Majk z Torunia, których można nazwać organizatorami zlotu. Na czym polegała
organizacja? Drwal wspomina, że kiedy ludzie zjeżdżali się, trzeba było
czasami zwracać im uwagę, w którym miejscu bezpieczniej rozbić namiot. Po dwu dniach, kiedy widzieli, że niektórzy są głodni, znajdowało
się dwóch starszych, jeden zbierał pieniądze do kapelusza, drugi go pilnował, potem brali najsilniejszych, szli trzy kilometry w jedną stronę do
piekarni, kupowali kilkadziesiąt chlebów i wracali znów trzy kilometry.
Chleb rozdawali ludziom, niektórzy dzielili się między sobą margaryną,
marmoladą lub też innymi „specjałami”.
Nawet sami uczestnicy zastanawiają się, na czym polega fenomen
zlotów, które mimo upływu czasu, zmian społeczno-politycznych, nadal się odbywają i w dalszym ciągu przyjeżdżają na nie nowe osoby. Być
może tkwi on w niezobowiązującej nikogo do niczego formie spotkań
z podobnymi sobie? Może w specyficznej atmosferze, która widoczna
jest tylko dla tych, którzy „czują ten klimat”? Może po prostu w tym,
że pewna grupa ludzi dobrze się czuje w swoim towarzystwie i przynajmniej raz w roku chce powrócić do tego uczucia. Jeden z uczestników
pierwszych zlotów, odpowiadając na podobne pytanie, pisze, że „zlot
hipisowski to była spontaniczność, która nie wynaturzała się w anarchię i samowolę, ale właśnie kiełznała je w imię radowania się sobą.
Radowanie się sobą to właśnie ów ukryty imperatyw, który czynił, że
wartości tej podporządkowane są jednostkowe egoizmy. Radowanie się
z obecności podobnie myślących, podobnie ubranych, podobnie za nic
mających materialne wartości. Nic to, że zarzucono nam zachodni plagiat, nic to, że ośmieszano, nic to, że administracyjnie i prawnie nękano.
My, polscy hipisi początku lat siedemdziesiątych, byliśmy tą grupą, do
której aspirowało się. Często w sposób ukryty, ale przecież obecne to
było w modzie, długości włosów, sposobie bycia. Obecne było w tekstach Bogdana Leobla w utworach Breakoutów, Dżambli i Szwagrów,
w skacowanej poezji Wojaczka, w życiowej postawie Czesława Niemena, wczesnej Rodowicz i późnym Nebeskim”14.
14

Ze wspomnień A. Paturaja, w: www.doziemiobiecanej.pl [dostęp: 5.10.2012].
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„Tarzan”, który w swojej książce jak dotąd najlepiej oddał atmosferę
spotkań lat 70. i 80., wspomina: „pierwsze zloty, jakie pamiętam, przypominały miejsca postoju dzikich plemion. Potem stało się to czymś
w rodzaju obozu indiańskiego. Dziś zjawisko przypomina Taniec Słońca
– doroczny zjazd Indian północnoamerykańskich, który też był przecież świętem pokoju na preriach. Prawdziwe miasto namiotów. Miasto
wolności i pokoju. Tu i tam unoszą się dymy ognisk. Przy ogniskach
wśród namiotów leżą, siedzą, kręcą się roje postaci. Jedne w brudnych
czy dziwnych, kolorowych strojach. Przeważają długie, luzem puszczone
włosy u obojga płci, często związane przez czoło opaskami, co potęguje
wrażenie obozowiska Indian. Kolorowe koraliki na szyjach i rękach. Pacyfki, krzyże, typowo indiańskie woreczki, tajemnicze talizmany. Między ludźmi kręci się kilkanaście psów”15.
Zloty przez lata zmieniały swoją formę, kształt i znaczenie. Te z lat
80. zdecydowanie różniły się od tych pierwszych, odbywających się
w latach 60. i 70. W jednej z pierwszych gazetek hipisowskich, „Kudłach” wydawanych w latach 1986-1987 w Krakowie, osoba podpisująca
się jako „Franciszek” umieściła tekst mający odpowiedzieć na pytanie,
czym jest zlot hipisowski w odniesieniu do akceptowanych przez ówczesne władze zlotów i festiwali młodzieżowych. Tekst ten zamieszczam
w większych fragmentach, ponieważ dziś „Kudły” może posiadać zaledwie kilka lub kilkanaście osób w Polsce. „Zlot jako forma kontaktu
w ruchu hipisowskim, od samego początku był zawsze ciekawym zjawiskiem socjologicznym. Jest on nie tylko spotkaniem ludzi o podobnych poglądach czy postawach. Trudno nawet w dogłębnych analizach
doszukiwać się w tyglu tak skrajnie różnych postaw, gustów i przekonań
filozoficzno-religijnych jakiejś wspólnej płaszczyzny. Jest to raczej zjawisko niespotykane w żadnej innej formie zorganizowanej działalności. Jest to próba budowania nowego świata, swoistego «paradis» przez
ludzi, którzy nie mają skrystalizowanego poglądu, jakim chcieliby ten
świat widzieć. (…) Zlot jest zawsze barometrem wskazującym ciśnienie wewnątrz poszukujących własnej drogi oraz tych, którzy jeszcze nie
zdecydowali się na określony kierunek rozwoju. Gdy się ma do czynienia z erupcją inwencji i powstawaniem nowych indywidualności, zloty
przeradzają się w barwny festiwal różnych kultur i filozofii. Jednocze15

W. Michalewski, Mistycy i narkomani, Warszawa 1992.
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śnie da się zauważyć, że dążą one do jednej wspólnej formuły rozumienia świata. Gdy panuje marazm i epigonizm, zloty są nieciekawym,
czasem żenującym zbiegowiskiem bezradnej, bezdomnej, zagubionej
młodzieży, poszukującej rozpaczliwie akceptacji i zaspokojenia potrzeb
psychicznych. Tak się najczęściej składa, że oficjalne instytucje kulturalne i społeczne preferują i popierają właśnie ten drugi model zlotów hipisowskich, za wszelką cenę torpedując każdy najmniejszy nawet przejaw
własnej twórczej inwencji w tymże środowisku. Mam tu na myśli takie
sterowane odgórnie imprezy jak: obozy i wszelkie meetingi organizowane przez różnego rodzaju instytucje, czy też festiwale rockowe oraz
pokrewne imprezy estradowe i plenerowe. W imprezach tych młodzież
traktuje się jak bezwolną masę, zmiękcza się ją psychologicznie różnymi
formami nacisku, od prewencyjnych represji i zastraszenia po kontrolowane rozbudzanie agresji i euforii, rozpowszechnianie tendencyjnych,
lecz chwytnych haseł. Organizatorzy tych imprez starają się pozyskać
ludzi cieszących się zaufaniem, na wabik taniego sukcesu materialnej
stabilizacji i społecznego awansu, za cenę przyjmowania i popierania
tych form nacisku. W efekcie rodzi się postawa konsumpcyjna i bezideowa nawet w tych kręgach młodzieży, które otwarcie wypowiadają się
przeciwko takim formom postępowania”16.
Autor, przeciwstawiając zloty hipisowskie młodzieżowym imprezom
masowym, starał się pokazać, że na tych ostatnich ludzie dostają wcześniej przygotowany i opakowany produkt, tzw. gotowca. Przyjeżdżają,
mają zapewniony byt, towarzystwo i rozrywkę. Natomiast na zlotach
hipisowskich nic nie było zapewnione, co zmuszało do oddolnych inicjatyw i samodzielnej organizacji chociażby pożywienia czy miejsca na
ognisko. Była to więc podstawowa różnica: hipisi starali się być samodzielni, niezależni i samowystarczalni. Fakt ten wiązał się z tym, że nie
było nad nimi kontroli. Tam, gdzie wszystko odgórnie „podane jest na
tacy”, można daną grupę swobodnie kontrolować i sterować nią. Natomiast tam, gdzie uczestnicy spotkania robią wszystko sami, tam nie
ma żadnej „pieczy” ze strony władz. To także było najprawdopodobniej
przyczyną permanentnego rozbijania przez milicję hipisowskich spotkań. Wszystkie bowiem działania poza kontrolą władzy musiały być
niwelowane i niszczone, najlepiej w zarodku. Przykładem rozbicia spo16

„Kudły” 1986, nr 3.
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tkania jest sytuacja podczas zlotu w Zbicznie w 1980 roku, kiedy około
200 uczestników okrążyło około 30 milicyjnych „suk” i mniej więcej 150
uzbrojonych milicjantów. Ponad połowa hipisów trafiła na komisariat,
a właściwie do milicyjnej stołówki (tylko tam można było zmieścić tak
liczną grupę zatrzymanych), w której czekała długi czas na decyzję. Kilka osób nieletnich odesłano do izby dziecka, jedną zaaresztowano, pozostali zostali w końcu wypuszczeni. Była to jedna z form zastraszania
i przekazania komunikatu, który brzmiał: jeśli znów zrobicie coś na własną rękę, my także się pojawimy i zniszczymy was. Można powiedzieć,
że w ten sposób zabijano samodzielne myślenie i oddolną działalność
młodzieżową, która ówcześnie zaczynała się rozwijać. Rozpatrywanie
i analizowanie działań władz peerelowskich wobec młodzieży należy
więc traktować jako jedną z ważniejszych przyczyn wyuczonej bezradności i postawy roszczeniowej, które do dziś pokutują w polskim społeczeństwie.
Wśród tych, którzy dbali o samodzielność młodych, ale też w jakimś
stopniu przejmowali inicjatywę i pieczę nad kontestującymi, byli księża katoliccy, którzy trafiali na zloty. Trudno teraz dociekać, jakie motywy kierowały tymi, którzy przyjeżdżali. Jeden z nich, ks. Szpak, miał
na celu ewangelizację młodych, w jego mniemaniu „zagubionych duchowo i emocjonalnie”, ale też dobrze zorganizowanych, otwartych na
dyskusje i wyznających ideologię bliską chrześcijańskiej. Ks. Andrzej,
jak pisałam w drugim rozdziale, pierwszy raz trafił na zlot hipisowski
w sierpniu 1976 roku, czyli w tym czasie, kiedy „starzy hipisi” uznali,
że ruch przestawał istnieć, a część młodszych zaczęła sięgać po polską
heroinę. Był jednym z „nowych”, którzy z zaciekawieniem przyglądali
się hipisowskim wydarzeniom. Był także jednym z kilku księży, którzy
w owym czasie pojawiali się w hipisowskim gronie, jak wspomina Tadeusz Drwal17.
Księdzem orbitującym wokół hipisów był również ks. Zieliński,
który na swojej plebanii udzielał im gościny. Koordynował on i nadzorował pracę swoich młodych parafian w miejscowym ośrodku opieki
nad dziećmi z ciężkimi upośledzeniami umysłowymi. Był człowiekiem
otwartym, jeśli chodzi o religię. Jak wspomina Drwal, „nie identyfikując
się bezpośrednio z katolicyzmem, bez problemu uczestniczyłem w po17

Por. przypis 83 na s. 55.
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rannych i wieczornych modlitwach na plebanii, a kiedy któregoś dnia
zdarzyło się, że jeden z uczestników takiego spotkania próbował mnie
przekonać, że powinienem zamiast milczącej medytacji zacząć także
czytać na głos modlitwy – wziął mnie w obronę i powiedział, jeśli dobrze
pamiętam: «Nie martwmy się, że ktoś, kto również poszukuje, nie robi
tego dokładnie tak jak my; ale cieszmy się, że potrafimy tworzyć wspólnotę także z tymi, którzy uczciwie poszukują, idąc inną drogą»”18.

Szpakowiska
„Spontaniczność jest wtedy skuteczna,
kiedy się dobrze przygotujesz:
i naukowo, i duchowo”.
(A. Szpak)

Zloty szpakowskie, powstałe na gruncie hipisowskich, od początku
były przestrzenią, w której mógł znaleźć się każdy. Nie było żadnych
kryteriów uczestnictwa, zasad przyjmowania, typologii charakterów,
wedle której jedni byli chętniej przyjmowani, a inni nie. Choć w tym
ostatnim przypadku można mówić o pewnym podobieństwie światopoglądowym i mentalnym. Punktem łączącym większość uczestników
szpakowisk była niezaspokojona w innych grupach potrzeba afiliacji
i poszukiwania swojej drogi życia. Szpakowiskami nazywano spotkania organizowane przez ks. Szpaka albo takie, na których się pojawiał
i przejmował stery. Od 1977 roku stały się one w miarę systematycznymi
ekumenicznymi spotkaniami, mającymi w założeniu charakter kulturalno-religijny19. Początkowo odbywały się niemal co miesiąc, w ostatniej dekadzie już tylko kilka razy w roku: w okolicach ferii zimowych,
w Niedzielę Miłosierdzia, czyli tydzień po Wielkanocy, w okolicach wakacji i przy okazji andrzejek w listopadzie. Ostatnimi czasy zaczęto też
nazywać szpakowiskami pielgrzymki, którym przewodniczy ks. Szpak.
Może to mieć swoje podstawy w tym, że pielgrzymka jest czymś pomiędzy zlotem a życiem w drodze, jak pisała Anna Radecka20.
Tamże.
U. Pogoń, Szpaku – charyzmatyczny salezjanin, w: http://gazetylokalne.pl/a/golczaszpaku-charyzmatyczny-salezjanin [dostęp: 10.04.2012].
20
A. Radecka, Życie w drodze. Antologia poezji hipisowskiej, Warszawa 1986.
18
19

W kręgu wspólnoty

209

Rozmaite problemy i zaburzenia, z którymi przychodziły pojedyncze osoby do grupy skupionej wokół ks. Andrzeja Szpaka, powodowały
silne utożsamianie się z wybraną przez siebie społecznością. Często bowiem przybieranie tożsamości grupowej (na zasadzie „jestem od Szpaka”, „dzieci Szpaka” ), w pewnych przypadkach, może być spowodowane
świadomą lub nieświadomą chęcią przykrycia braków nieukształtowanej tożsamości osobistej21. Im mniej satysfakcji czerpie człowiek z osobistych osiągnięć, tym bardziej podkreśla swoją przynależność grupową, która skupiona jest na jej faworyzowaniu jako swoistym alter ego.
Identyfikacja z grupą, szczególnie dla osób odrzuconych w swoim środowisku, dostarcza bowiem pozytywnych wzmocnień, takich jak:
• potwierdzenie swoich związków ze światem zewnętrznym,
• podniesienie poczucia orientacji w świecie,
• potwierdzenie słuszności swoich wyborów, przede wszystkim
dotyczących sposobu zachowania, komunikowania się z innymi,
ubierania się,
• podniesienie samooceny dzięki akceptacji grupowej.
Jak twierdzi Irena Pospiszyl, między tożsamością osobistą i społeczną zachodzi zależność odwrotna, to znaczy kiedy człowiek koncentruje
się na tożsamości osobistej, jego zainteresowanie tożsamością społeczną
ulega redukcji, kiedy zaś skupia się na swojej przynależności grupowej,
jego tożsamość osobista ulega rozproszeniu22. Na tej podstawie można
tłumaczyć zachowania pewnej części uczestników szpakowisk, którzy
określali się jako hipisi, dbali tylko i wyłącznie o to, by „być hipisem”,
a nie o to, by „być sobą”.
Z drugiej strony w zdecydowanej większości przypadków jedno i drugie nie wyklucza się, co stanowi zupełne zaprzeczenie tezy Ireny Pospiszyl,
która twierdzi, że jednostki nieprzystosowane, przyjmując tożsamość
Tożsamość osobista, indywidualna, jednostkowa rozumiana jest jako system wiedzy
o samym sobie, o cechach najbardziej charakterystycznych dla jednostki, a jednocześnie
najbardziej ją odróżniających od innych. Tożsamość grupowa zaś, zwana także społeczną,
to system wiedzy o swoim poczuciu i rozumieniu przynależności grupowej. Na podstawie
klasyfikacji H. Tajfela, twórcy teorii tożsamości społecznej, za: I. Pospiszyl, Identyfikacja
z grupą jako sposób rozwiązywania problemów własnej tożsamości, w: Tożsamość grupowa
dewiantów z ich reintegracją społeczną, red. W. Ambrozik, A. Kieszkowska, Kraków 2012,
s. 53.
22
Tamże, s. 54.
21
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grupową, maskują i kompensują sobie niedorozwój tożsamości osobistej, a identyfikacja z grupą może stanowić barierę w rozwoju tożsamości
osobistej. Z tego wynika, że hipisi oraz inni uczestnicy zlotów i pielgrzymek organizowanych przez ks. Andrzeja Szpaka są grupą osób jak najbardziej przystosowaną, ponieważ przyjmując daną tożsamość społeczną, kształtują swoją osobistą tożsamość. Co więcej, przywiązując się do
danej grupy, dbają o samorozwój emocjonalny, intelektualny, duchowy
i społeczny. Potwierdza to ks. Szpak, pisząc, że „celem szpakowiska jest
osobista praca nad sobą, modlitwa, liczenie na samego siebie, radzenie
sobie z trudnościami, samodoskonalenie, samokształcenie, autokreacjonizm, autoportret, autobiografia, autoewangelizacja, autonomia, rozwój
własnych możliwości, predyspozycji, talentów, właściwości, doskonałości”23. Oczywiście nie można tego powiedzieć o wszystkich, zdarzają się
bowiem jednostki niezdolne do świadomego budowania swojego indywidualnego i grupowego „ja”. Jak niejednokrotnie wspominałam, grupa
jest tak różnorodna, że trudno tu wprowadzać jakiekolwiek uogólnienia.
Można natomiast tworzyć zarys pewnej większości.
„Od samego początku najważniejszym celem [szpakowiska – przyp.
K.K.-J.] było spotkanie. Przyjacielskie spotkanie. Dążenie do stworzenia dobrego klimatu, dobrych wibracji, radosnej atmosfery. Młodzież
poszukuje i potrzebuje ostoi. Potrzebuje Dużego, Dobrego Dorosłego24.
Kogoś takiego potrzebowali hipisi, a później ich spadkobiercy. To piękne, że pod długimi włosami czuje się szlachetne pragnienie, piękno, niezwykłą wrażliwość. Tymczasem zawsze dostrzegano w nich tylko bunt,
negację i samowolę…”25 – twierdzi ks. Szpak. Wielokrotnie próbował on
spisywać programy zlotów szpakowskich, ich główne założenia i zasady,
wśród których najważniejsza była akceptacja i rozbudzanie miłości do
samych siebie i drugiego człowieka we wspólnocie oraz rozpalanie miłości do Boga. Ks. Szpak pisał m.in., że: „młodzież musi się czuć kochana,
musi odczuć sacrum w grupie, następnie trzeba doprowadzić młodzież
do tęsknoty za łaską uświęcającą, odbudować w niej organizm życia nadprzyrodzonego, a uzdrowienie duszy musi iść w parze z uzdrowieniem
ciała. Muszą też dokonywać się cuda, żeby mogła zadziałać wiara. MłoZ notatek udostępnionych przez ks. A. Szpaka, 1992, zbiory własne.
Taki tytuł przyznano ks. Szpakowi w młodzieżowym programie telewizyjnym Luz.
25
Z dokumentów ks. Szpaka, zbiory własne.
23
24
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dzież musi być przekonana, że ideałem wszystkich religii jest Jezus”26.
Nie wszyscy jednak łatwo dają się przekonać do tych zasad, wychodząc
z założenia, że „wywodzą się” z ruchu hipisowskiego, którego naczelną
cechą jest poszukiwanie duchowości, niekoniecznie chrześcijańskiej.
Przypomnę, że „Jesus People” pojawili się dobrych parę lat po tym, jak
hipisi stali się znaczącym ruchem kontrkulturowym. Młodzież bardzo
często burzyła z góry ustalony porządek i starała się zwykle tworzyć
swój „program”. Można więc uznać, że jawna demonstracja „niedostosowania” jest jedną z cech osiowych szpakowiska. Szczególnie chodzi
tu o „niedostosowanie się” do norm i zasad zachowania w społeczeństwie zastraszonym i zdominowanym przez komunistyczne władze (do
1989 roku), a potem nastawionym na konsumpcjonizm i hedonizm.
Szpakowiska pod koniec lat 70. i w latach 80. naznaczone były etykietą grupy patologicznej, także, choć w mniejszym stopniu, w środowiskach kościelnych. W sprawozdaniach księży goszczących na terenach
swoich parafii „dzieci Szpaka” pojawiały się informacje, które świadczyły o ich demoralizacji. Podkreślano, że w kilkudziesięcioosobowej „zanotowano kilka osób nietrzeźwych”, a jednego z tak dużej grupy usunięto za niestosowne zachowanie. Zauważano też prowokacje, takie jak
podczas zlotu w Krasiczynie w 1980 roku, gdzie „na budynkach urzędowych, kiosku, przedszkolu, budynku klasztornym i prywatnym ktoś
wymalował niebieską farbą symbol pacyfistów, a w dwóch wypadkach
słowa wulgarne”27. W związku z tym większość uczestników zlotu, wraz
z księdzem była przesłuchiwana przez Milicję Obywatelską, która „była
zaniepokojona zbieżnością zlotu z VIII zjazdem Partii”. W tym czasie
też okazało się, że schody w budynku parafialnym, gdzie przebywali
uczestnicy szpakowiska, a także ich buty były polane kwasem masłowym (Dom parafialny cuchnął przez miesiąc!). Była to prawdopodobnie prowokacja przeciwników Szpaka, którzy mogli też znajdować się
wewnątrz grupy”28.
Po 1989 roku sukcesywnie zmieniał się kształt szpakowisk. Nowe
pokolenie, stosunkowo podzielone i wywodzące się z różnorodnych
środowisk, zaczęło tworzyć skupisko jeszcze bardziej urozmaicone pod
Tamże.
Dokument Urzędu Parafialnego w Krasiczynie skierowany do Kurii Biskupiej w Przemyślu z 15 lutego 1980 roku.
28
Tamże.
26
27

212

Rozdział 5

względem wieku, charakteru, zainteresowań, zaangażowania, wartości
i „subkulturowych” preferencji. Już wcześniej pojawiający się punkowcy, uzależnieni od alkoholu czy narkotyków, tworzyli swoisty kontrast
dla kolorowych hipisopodobnych. Prawie wszyscy jednak nawzajem
tolerowali się i nastawieni byli na dialog z innymi osobami. Pewien
folklor tworzyły też osoby zaburzone lub chore psychicznie, traktowane
na równi z innymi, z wyrozumiałością, choć z pewną dozą pobłażania.
Można powiedzieć, stosując pedagogiczną nomenklaturę, że szpakowisko lat 90. to grupa integracyjna. Zaburzeni psychicznie i zachowawczo
znajdowali szacunek i zrozumienie, a osoby zdrowe uczyły się współbycia i akceptacji nieznanych dotąd zachowań. „Normalni” mieli okazję zobaczyć symptomy i skutki uzależnienia, sporadycznie pojawiający
się punkowcy mogli uczyć się pozytywnego i nastawionego na ekologię
myślenia. Palacze marihuany mogli dyskutować z abstynentami, a alkoholicy, o ile byli trzeźwi, mieli możliwość porozmawiania z dziećmi
alkoholików. Pedagodzy dyskutowali z fizykami, a wielbiciele reggae
z miłośnikami bluesa. To wzajemne edukowanie się nie było oczywiście sterowane przez ks. Szpaka, choć zaznaczał on nieraz w homiliach
problematykę wzajemnego szacunku, otwartości i miłości bliźniego bez
względu na to, kim jest, jaki jest i w jaki sposób partycypuje w rzeczywistości. W rozmowach pojawiały się tematy o tym, jakie są granice
akceptacji, w jaki sposób można zaznaczać swoje pole niezależności, jak
wyrażać swoje zdanie i na czym polega tolerancja. Wielu nauczyło się
szanować człowieka w człowieku bez względu na to, czy jest on właśnie
pod wpływem alkoholu, czy jest chory psychicznie, czy też ma zaniżone poczucie własnej wartości objawiające się chowaniem po kątach.
W szpakowiskach bowiem uczestniczyły osoby angażujące się w przebieg zlotu i jego organizację, ale też „długoterminowi obserwatorzy”,
którzy przyjeżdżali tylko po to, by być w gronie podobnych sobie oraz
nienarzucających im niczego osób. Dzieci z normalnie funkcjonujących rodzin, gdzie pozytywnie nastawieni rodzice akceptowali wyjazdy,
i dzieci alkoholików, z rozbitych związków, doświadczające w domu albo skrajnego leseferyzmu, albo agresywnego despotyzmu.
Wielu było zafascynowanych ks. Szpakiem, słuchało jego słów z pełnym zaangażowaniem, ale po pewnym czasie fascynacja ta się kończyła.
Osoby te znajdowały własny sposób myślenia i analizowania rzeczywistości. Nie zawsze był on zgodny z tym, co ks. Szpak mówił, ale na
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tym właśnie polegała wolność, jaką dawał. Wiedział, że szpakowiska są
pewnym etapem w życiu młodych ludzi. Pewnym odcinkiem ich drogi
życia. Postojem między czasem młodzieńczego buntu a dojrzewaniem
do odpowiedzialności. Oczywiście są tacy, którzy przyjeżdżają wiele lat
i nigdy nie dojrzewają do samodzielności albo wracają na szpakowisko
z sentymentu z nadzieją na spotkanie starych przyjaciół. Większość jednak po roku, kilku latach rezygnuje z „integracyjnej grupy wsparcia”.
Ks. Szpak zaś, próbując zapanować nad zjawiskiem, które sam poniekąd
stworzył, w dalszym ciągu stara się być obecny. Mimo wielu doświadczeń i obowiązków zapewnia uczestnikom szpakowisk poczucie wspólnoty. „Jest typem wodzireja”, jak stwierdził jeden z moich rozmówców.
Ma cechy, które potrzebne są do zabawiania towarzystwa i emocjonalno-intelektualnego angażowania małych grup ludzi29. Ukształtowany
przez salezjańską regułę, utalentowany i lubiący być w centrum uwagi. To bycie „gwiazdą”, w sensie socjometrycznym, niezwykle ułatwiało
i ułatwia mu pracę z najbardziej opornymi jednostkami. Kapłan, który
chce zbawiać ludzi i nie boi się „być cyrkowcem w rękach Pana Boga”, to
znaczy nie boi się ośmieszenia, bo ma świadomość powagi swojego powołania i poczucie własnej wartości. Pokazywał, że inność nie jest złem,
a zło niekoniecznie jest tym, co widzą w nas inni. My sami musimy
być najpierw szczerzy wobec Boga i wyznać Mu wszystkie nasze wątpliwości. Jak pisał Tarzan: „Spowiadam się więc z czegoś, co za grzech nie
uważam, bo nie chcę oszukiwać kapłana, który da mi komunię. On mi
przecież wierzy, że nie mam na sumieniu czegoś, co on uważa za grzech.
Jeśli go oszukuję, to tym samym mam grzech i nie mogę przyjąć komunii. Ciężki dylemat w końcu. Andrzej radzi, bym robił dalej, jak robię,
i modlił się wraz z Marią o opiekę i mądrość Bożą. Rozgrzeszony wracam do naszych. Msza. Andrzej razem z nami śpiewa pieśni religijne.
Wybiera te, które najbardziej są dostosowane do naszego gustu. Hevenu
szalom alechem, a pokój niech będzie z nami! – woła. – A teraz, skoro
Bóg jest jeden i winniśmy Go czcić pod każdym imieniem, wszyscy razem!… Hare Kriszna! Hare Kriszna!”30.

29
Mam tu na myśli socjologiczny podział grup na mniejsze, czyli te, w których ludzie
mają ze sobą kontakt fizyczny, i większe, w których takiego kontaktu nie ma.
30
W. Michalewski, Mistycy i narkomani, dz. cyt.
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Pielgrzymki
„Po co wzgarda i pogarda,
kiedy pycha z nieba spycha,
więc kochajmy bracia się…”.
(autor słów: „Kortez”)

Pielgrzymka zwykle jest definiowana jako podróż, wędrówka do
miejsc religijnego kultu, podjęta zwykle w celu odpuszczenia grzechów,
zadośćuczynienia czy wyrażenia prośby do Boga. Etymologicznie „pielgrzym” wywodzi się z języka greckiego, gdzie per-epi-demos określało
cudzoziemca, obcego. Aleksander Brückner wywodzi określenie peregrimus od słowa peregre, co znaczy zewnątrz, natomiast słownik łaciński
tłumaczy peregre terminem „na obczyźnie”, „za granicą”. Peregrinatio zaś
to pobyt za granicą, podróżowanie, wędrówka, pielgrzymowanie. Używa
się też staropolskiego określenia „pątnik”, które wywodzi się od greckiego patos (ścieżka, cierpienie) i pontos (morze, przeprawa) oraz hinduskiego patha (droga). Te pierwotnie świeckie słowa przyjęły znaczenie
religijnego aktu i dziś w języku polskim mają niemal wyłącznie religijne znaczenie31. Pielgrzymi najczęściej postrzegani są jako pobożni, pokorni, wierzący, oddający się woli Bożej ludzie, aktywnie uczestniczący
w obrządkach religijnych, ale też zdeterminowani, zmotywowani, jasno
określający swój cel i sens wędrówki. Z definicji też pielgrzym kieruje
się wartościami dobra i prawdy, jest godny zaufania, a zarazem potrzebuje nie tylko duchowego wsparcia podczas drogi. Dlatego w tradycji
polskiego pielgrzymowania przyjęte jest, że mieszkańcy miejscowości,
przez które przechodzi pielgrzymka, angażują się w ugoszczenie pątników. Ten zwyczaj praktykowany jest szczególnie w przypadku pielgrzymek na Jasną Górę, która od XV wieku jest najważniejszym polskim
sanktuarium maryjnym, odgrywającym ogromną rolę w budowaniu
i utrzymywaniu wiary. Kardynał Stefan Wyszyński w 1971 roku mówił do pielgrzymów: „pielgrzymka jest wyznaniem waszej żywej wiary.
Wiara was jednoczy i prowadzi (…). Wędrując na Jasną Górę, wyznajecie, że jesteście głosicielami wiary”32.
31
M. Ostrowski, Definicja pielgrzymki i sanktuarium, w: www.pastoralna.pl [dostęp:
15.10.2012].
32
300 lat wytrwałości. Warszawska Pielgrzymka Piesza 1711-2011, red. G. Górny, J. Rosikoń, Warszawa 2011.
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Ewenementem na skalę światową stały się organizowane przez
ks. Andrzeja Szpaka pielgrzymki młodych ludzi, pierwotnie głównie hipisów, od 1982 roku znane pod nazwą Ogólnopolskiej Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg, potem Międzynarodowej Pielgrzymki Różnych
Dróg i Kultur. Pierwsza pielgrzymka, znana też jako szpakowska, wyruszyła na trasę w roku 1979 jako grupa Biało-Czarna w ramach Warszawskiej Pielgrzymki Akademickiej, zwanej „siedemnastką”. Źródła podają,
że rok 1979 był przełomowy w ogólnopolskim pielgrzymowaniu. Miała
na to wpływ pierwsza podróż do Polski nowo wybranego papieża Jana
Pawła II, za którego przyczyną tego roku ruszyło 150 pielgrzymek diecezjalnych, w tym warszawska. Wzmianka o „widocznej” grupie hipisów
idących z warszawską pielgrzymką pojawiła się w albumie pt. 300 lat
wytrwałości. Warszawska Pielgrzymka Piesza 1711-201133.
Pielgrzymka przez lata zmieniała się diametralnie. Dlatego należy
wymienić tu cechy specyficzne dla pielgrzymek z lat 80., 90. i obecnych.
Generalnie można mówić o głównych cechach szpakowskich pielgrzymek i tych, które ulegały zmianie. Przy czym niektóre cechy osiowe,
czyli sprawy formalne, organizacyjne i związane z tradycją pielgrzymowania, także ewoluowały. Niezmienne jest to, że co roku pielgrzymka
wychodzi z innego sanktuarium maryjnego. Obowiązuje na niej specyficzny porządek podczas drogi, charakteryzujący się ograniczoną do
niezbędnego minimum dyscypliną, ale też brakiem wypadków drogowych. Pątnicy idą tak, jak im jest wygodnie, w małych grupkach lub
pojedynczo, sami decydują o tempie marszu, przystankach i sposobie
odpoczynku. W ostatnich kilku latach zaczęto wprowadzać większą
dyscyplinę, przede wszystkim z uwagi na sporą liczbę dzieci. W dalszym
ciągu pielgrzymka stanowi wspólnotę małych grup, w których odbywają się długotrwałe dyskusje i rozmowy. Bardzo rzadko zdarza się też,
że uczestnicy indywidualnie kontemplują czas pielgrzymkowy i sami
starają się unieść swoje intencje. Wiele osób, szczególnie ze środowiska
duchownego, zarzuca ks. Szpakowi ów brak dyscypliny. Jak odpowiada
na te zarzuty? Zadaje pytanie, czy pierwsi uczniowie, którzy szli za Jezusem, zachowywali jakąś dyscyplinę? Czy Jezus mówił tłumowi ciągnącemu się za Nim, w jakim szyku ma iść? Czy narzucał tempo, sposób
marszu, czy zwracał uwagę na zasady ruchu drogowego? Nie, Jezusowi
33
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zależało na wspólnocie, na byciu razem, bez względu na warunki zewnętrzne. Poza tym na każdej pielgrzymce był zachowany podstawowy
porządek wyjścia, wejścia do danej miejscowości, pożegnania, zebranie
się na konkretną godzinę na mszę świętą. Zawsze znajdowały się osoby
sprzątające, organizujące innym teren spotkań, ognisko misterium czy
wydarzenia kulturalne (koncert, wystawa).
Stałym punktem pielgrzymkowego programu są również cykliczne
wydarzenia, zapoczątkowane przez hipisów, takie jak misterium pokoju
6 sierpnia, w rocznicę wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie w 1945
roku. Tradycją jest też zakładanie w dniu wejścia na Jasną Górę białych strojów, a na głowy samodzielnie robionych wianków. Przebieganie ostatnich metrów przed murami klasztoru i maksymalne skupienie
podczas wejścia do kaplicy, a także podrzucanie ks. Andrzeja do góry
tyle razy, ile pielgrzymek poprowadził.
Wejściu na przyklasztorne pole i do samego klasztoru towarzyszy gra
gitar, fletów, bębnów, często w rytmie reggae, radosny śpiew i rzęsiste
oklaski. Takie zachowanie u innych pielgrzymowiczów i postronnych
obserwatorów budzi zdziwienie, zaskoczenie, ale rzadziej już zgorszenie. Co więcej, niektórzy moi rozmówcy podkreślali, że pielgrzymka
szpakowska zmieniła oblicze pielgrzymowania. Kiedyś bowiem pielgrzymowano w skupieniu i powadze, umartwiając się, a na Jasną Górę wchodzono w pełnej ciszy i zadumie. Od pewnego czasu natomiast
z rozśpiewanej i roztańczonej na wejściu grupy ks. Szpaka zaczęły brać
przykład wybrane pielgrzymki diecezjalne34. Obserwując sam moment
ich wejścia na Aleje NMP w Częstochowie, a potem do klasztoru, odnosi się wrażenie, że wszystkie grupy, mimo że w jednolitych koszulkach
czy chustach, są rozśpiewane, radosne, uczestnicy grają na gitarach,
czasem nawet bębnach i niosą w rękach kolorowe balony lub kwiaty.
Wprawdzie nie można mówić w ich przypadku o różnorodności, gdyż
owe balony i kwiaty są najczęściej takie same, ale sam sposób zachowania staje się podobny do stylu pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg
i Kultur. Niektórzy jej uczestnicy zwykle też są zaangażowani społecznie
oraz nawiązują do sytuacji społeczno-politycznej Polski i świata, tworząc wielkie banery z hasłami i wieszając je w widocznych miejscach
Warto dodać, że pielgrzymka szpakowska „rozśpiewana i roztańczona” jest zwykle na
początku i na końcu drogi. Podczas samej trasy nie zawsze jest wesoło i radośnie.
34
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na terenie jasnogórskiego klasztoru. Stałe jest też, choć coraz rzadsze
i mniej zdecydowane, demonstrowanie przez niektórych uczestników
przynależności subkulturowej.
Organizacją pielgrzymki przez ponad 30 lat zajmuje się ks. Szpak.
Przez pewien czas jednak była grupa osób, która systematycznie pomagała mu, m.in. wyręczając go w ustalaniu i zabezpieczaniu trasy, organizowaniu transportu, posiłków i noclegów. Jak wynika z wypowiedzi kilku moich rozmówców, w pewnym momencie ks. Szpak zmienił zasady
i wszystko sam zaczął kontrolować. Dlatego osoby przez lata zajmujące
się bezpieczeństwem czy kuchnią przestały się angażować. W ich miejsce weszły nowe osoby, które zaczynają diametralnie zmieniać kształt
pielgrzymki, ostatnimi czasy niewiele różniącej się właściwie od grup
pątników diecezjalnych.
Przez wiele lat pielgrzymka miała swoją grupę „ochroniarzy”, którzy
sukcesywnie wyłaniali się z grupy pielgrzymujących. Była to całkowicie
oddolna, obywatelska inicjatywa uczestników poczuwających się do odpowiedzialności za mniej zaradnych, słabszych, w tym uzależnionych.
Pełnili oni dwojakiego rodzaju role: po pierwsze pilnowali osób używających przetworów z maku, by nie niszczyli pól makowych gospodarzy przyjmujących pielgrzymkę (to głównie w latach 80.). Po drugie
chronili pielgrzymów przed miejscowymi przeciwnikami szpakowskiej
pielgrzymki. Bardzo często zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy grupki
młodych, często „podchmielonych” bojówkarzy wieczorami próbowały
pobić któregoś z pątników albo wybić szyby w pomieszczeniach, w których spali pielgrzymi. Czasami zdarzenia były bardzo niebezpieczne
i gdyby nie natychmiastowe reakcje dobrze zorganizowanych ochroniarzy, mogłoby dojść do tragedii. Ważną funkcję pełnili też i pełnią w dalszym ciągu porządkowi, którzy również z własnej inicjatywy pilnują trasy, bezpieczeństwa oraz mają baczenie na bagaże pątników.
W czasie trwania pielgrzymki liczba uczestników zmienia się – jedni
odchodzą, inni przychodzą, w miarę zbliżania się do celu ich liczba zwykle wzrasta35. Ks. Szpak nie kontroluje, kto i kiedy dochodzi czy odchodzi, nie wymaga opłat (choć te są pobierane) i nie stawia granic. Datki
są dowolne, a ewidencję osób, które się dobrowolnie do tego zgłaszają,
Powody, dla których ludzie nie idą w całej pielgrzymce, są bardzo różne: obowiązki
zawodowe, brak urlopu, wyjazdy na festiwale muzyczne.
35
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prowadzi od początku Siostra Jasia. Organizacja więc przez lata była
ograniczana do minimum. Zasługą ks. Szpaka jest to, że co najmniej
kilkaset czy nawet kilka tysięcy młodych ludzi zdecydowanie zbliżyło
się do Boga. To ludzie, którzy prawdopodobnie na „normalną”, diecezjalną pielgrzymkę nigdy by nie poszli.
Na pielgrzymkach ks. Szpak wprowadził dwie podstawowe, połączone ze sobą metody pracy z grupą: ukierunkowanie tematyczne
i dialogowanie. Wiele dni przed pielgrzymką przygotowuje jej tematykę
i główne zagadnienia, które będą dyskutowane. Każdy dzień pielgrzymki jest egzemplifikacją tematu, który jest zawsze głęboko przemyślany
i nierzadko nawiązuje do współczesnych wydarzeń społecznych czy politycznych. Tematyczność jest specyficzną metodą pracy z tak różnorodną grupą. Ludzie mogą swobodnie wypowiadać się, lecz także wzajemnie wysłuchać. Jest to autentyczne doświadczenie wspólnoty, szczególnie
w wymiarze intelektualnym, ale też mentalnym i światopoglądowym.
Można bowiem nie tylko uczyć się od siebie, ale poznawać inny punkt
widzenia, inne odnośniki wielu ważnych kwestii i problemów. Ks. Szpak
nie pełni tu roli przemawiającego do wiernych katechety, ale liberalnego
moderatora, który pilnuje, by wypowiadający trzymali się tematu, ale
też pozwala na „odstępstwa” i dopuszcza do głosu inaczej myślących.
Tematyczne są msze święte, których centrum są dialogowane homilie.
Stanowią one nie tylko ważny element każdego dnia pielgrzymki, lecz
także prawdziwą sztukę: „(…) trzeba umieć zrobić tak, że dwa tysiące
ludzi wisi ci na ustach. Mówić tak, by porwać i oderwać od miernoty
i pseudowartości. Porwać do tego, czym żyjesz. A jak niczym nie żyjesz,
to nie jesteś lepszy od tych, którzy błądzą (…). Msza służy im w odbudowaniu bardzo ważnej nici – utraconych kontaktów z Bogiem. Jeżeli
można połączyć tę nić jeszcze z następną, a jest nią odzyskanie przez
nich swojego miejsca w domu, w rodzinie, to wówczas znika problem
braku sensu istnienia, którego tak często doświadczają. Dla uczestnictwa
w tej, chociaż jednej mszy, są w stanie przejechać całą Polskę. To mówi
samo za siebie”36. Dlaczego przyjeżdżają? Bo te msze uczą życia, sprawiają, że młodzi i starsi dzielą się swoimi doświadczeniami i refleksjami
na bardzo ważne uniwersalne tematy. Ks. Szpak stara się przedstawiać
Pismo Święte, tak by było praktycznym przewodnikiem dla ludzi. By
36

J. Węgrzecka-Giluń, Wolny agent, „Remedium” 1996, nr 8, s. 12.
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msza była lekcją życia, katechezą miłości bliźniego nie tylko tego, który
stoi obok, ale także miłości do rodzica, z którym trudno rozmawiać, czy
niedoceniającego nauczyciela. Podkreślając wyjątkowość i unikatowość
każdej mszy, ks. Szpak twierdzi, że reżyseruje je „Żywa Łaska i Miłość”.
Mówi: „Zaświadczam, że na blisko tysiąc mszy, jakie odprawialiśmy,
żadna się nie powtórzyła. Dlaczego? Bo doskonała pierwsza msza Chrystusa w wieczerniku nie była katolicka, lecz była ucztą miłości (messa
= uczta). A taka miłość nie jest jak katarynka, lecz ciągle pomysłowa,
staranna, ciekawa i co dnia nowa. Jednym słowem wszechatrakcyjna, co
po hindusku znaczy – krśna. Prosiłbym w tym miejscu, by mi nie przypisywać «nawracania na hipizm». Jest to raczej leczenie ran i cierpienia
miłością”37.
Tematy poruszane w dialogowanych kazaniach dotyczą najczęściej:
• problematyki związanej z wiarą, religią, duchowością, mistycyzmem,
• relacji rodzinnych (w rodzinach pochodzenia i własnych),
• pozarodzinnych relacji interpersonalnych,
• uzależnień i nawyków (obecnie coraz rzadziej),
• stylu życia (głównie nastawionego na szeroko pojętą ekologię,
wspólnotowość),
• innych problemów związanych z życiem w społeczeństwie.
Są one często dyskutowane w oparciu o wiarę, religię chrześcijańską, ale też świecki racjonalizm. Przyjmowany jest każdy punkt widzenia, choć nie wszyscy się z nim zgadzają i nie zawsze akceptowane są
wypowiedzi skrajnie antykatolickie czy wykluczające istnienie Boga.
Typowa dla szpakowskich mszy homilia dialogowana polega na tym,
że każdy uczestnik mszy może zabrać głos w danym temacie. To grupa mówi kazanie, nie ksiądz. Jest to element upodmiotowienia grupy ludzi, którzy często doświadczyli przedmiotowego traktowania.
Ks. Szpak sugerował niejednokrotnie, by wypowiedzi nawiązywały do
doświadczeń, a nie teorii wziętej z książek. Uważa bowiem, że dzielenie
się doświadczeniami jest korzystniejsze dla rozwoju każdego człowieka
niż przekazywanie mu suchej teorii. Podczas uroczystości zawierania
Wypowiedzi ks. Szpaka na forum internetowym www.doziemiobiecanej.pl z 26 czerwca 2011 roku.
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związków małżeńskich, które odbywają się w trakcie pielgrzymek, nie
tylko ksiądz mówił kazania, ale też oddawał mikrofon innym, by składali życzenia i udzielali przyjacielskich rad dotyczących życia w rodzinie. Dzielenie się doświadczeniami jest także istotą dialogu, który w założeniu teoretycznym jest rozmową dwu osób, spotkaniem i swoistym
typem myślenia w spotkaniu. Według Martina Bubera, twórcy hermeneutyki dialogicznej, tylko dialogiczna postawa wobec Drugiego daje
szansę na budowanie rzeczywistości przychylnej człowiekowi38. Dialog
jako forma porozumiewania i komunikowania się jest znany od wieków. Najsłynniejszym jego propagatorem był niewątpliwie Sokrates, dla
którego słowo mówione było ważniejsze od słowa pisanego. Człowiek
bezsprzecznie w całej swej naturze jest istotą dialogiczną, co ks. Szpak
bardzo często podkreśla. W ciągu życia porozumiewa się z innymi za
pomocą słów. Ale w dialogu – zanim dojdzie do oddania i przyjmowania słów – pojawia się spotkanie, wydarzenie, o którym wspomniany
Martin Buber twierdził, że jest istotą życia i swoistym ludzkim fenomenem39. W spotkaniu bowiem dzieje się, wytwarza coś, co dla człowieka
refleksyjnego jest nauką, drogowskazem, sensem, zrozumieniem życia,
w końcu – mądrością. Spotkanie dwojga ludzi to niezwykle znaczący
moment, który może zmienić dotychczasowe ich życie.
Pielgrzymkowy dialog, zawsze poprzedzony spotkaniem, zawiera
w swej istocie zrozumienie, refleksję, interpretowanie oraz wnioskowanie. Jest to otwarcie się na osobę, przyjęcie jej taką, jaką jest, pełne zaakceptowanie jej samej i tego, co sobą reprezentuje. Ów dialog jest też
zaufaniem do tego, co osoba ma do powiedzenia i co robi. Daniem jej
do zrozumienia, że jest w pełni akceptowana i nie musi się zmieniać,
wystarczy, że jest ze swoim indywidualnym, wyjątkowym doświadczeniem, które może być cenne dla innych. W tym kontekście ważna jest
odpowiedź na zarzut koedukacji pielgrzymkowej kierowany w stronę
ks. Szpaka. Mówi on, że zaufanie jest tu podstawą decyzji o dawaniu
wolności młodym ludziom. Szpak jest przekonany o tym, że ufając drugiemu, nie można zrobić mu krzywdy.
38
M. Kościelniak, Autorytet i dialog w wychowaniu Martina Bubera, w: Pedagogika czasu
przemian, red. J. Łaszczyk, Warszawa 1999, s. 78; M. Sawicki, Hermeneutyka pedagogiczna,
Warszawa 1995, s. 27.
39
M. Buber, Słowa-Zasady, „Znak” 1974, nr 3.
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Rozumienie dialogu jako wymiany myśli i poglądów przy zachowaniu wzajemnego szacunku z pewnością poprzedza zadawanie sobie i innym pytań, najczęściej dotyczących egzystencjalnych problemów. Zadawanie pytań to poszukiwanie: sensu życia, drogi wiary i religii, grupy,
do której można przynależeć i w której można spełniać swoje potrzeby.
Hipisi postrzegani są (głównie przez sympatyków i samych siebie) jako
ludzie poszukujący. Umożliwianie treningu dialogowania nie tylko dowartościowuje młodego człowieka, ale także pozwala na kształtowanie
empatii i zrozumienia innych poglądów. Ks. Szpak, jako katecheta, czyli
człowiek dialogu, pyta, pozwala młodzieży na zadawanie pytań, zachęca do ujawniania problemów, by wspólnie szukać odpowiedzi i wydobywać wartości życiowe Ewangelii oraz odnajdywać sposoby realizacji
słowa Bożego. Podkreśla znaczenie takiego dialogu, w którym równie
ważne są słowo i miłość. Ważny jest nie tylko dialog z miłością, ale także
nawrócenie przez dialog. W swojej katechezie konwersyjnej łączy studium, refleksję, postawę krytyczną, dąży do tego, by ludzie dążyli do
dobra w sposób świadomy i w pełni wolny40.
Dialog odbywający się zamiast tradycyjnego kazania na mszy
ks. Szpaka to swoiste teach-in, które było popularne w hipisowskich
i hipisujących środowiskach studentów amerykańskich41. Wzorem tego
rodzaju „konferencji” stały się liczne, wielogodzinne wykłady dialogowane w amerykańskich uniwersytetach w latach 60. Ten nowoczesny jak
na ówczesne czasy sposób kształcenia wprowadził m.in. Komitet Koordynacyjny Studentów Walczących Bez Użycia Przemocy42. Teach-in
pierwotnie było nie tylko wykładem (często na tematy niemieszczące się
w ramach programowych studiów), ale także dzieleniem się doświadczeniami i przeżyciami oraz formą protestu przeciw polityce rządu,
przeciw „ekspansji imperialistycznego państwa”, czymś w rodzaju „dyskusji non stop” na określony temat, także formą skomasowanej w czasie
indoktrynacji politycznej. Inicjowane przez zaangażowanych i głęboko
H. Wrońska, Katechetyczny dialog międzyosobowy, w: Młodzież – historia, teraźniejszość, przyszłość, red. J. Zimny, Sandomierz 2004, s. 233.
41
„Uczenie się w” – uczenie się w sytuacjach niełączonych w potocznym rozumieniu
z nauką, poza szkołą i innymi instytucjami oświatowymi. Termin powstał wcześniej niż long
live learning, czyli całożyciowe uczenie się także zakładające naukę pozainstytucjonalną.
42
Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) – organizacja powstała w obrębie Amerykańskiego Ruchu Praw Obywatelskich w 1960 roku, brała udział w słynnym
marszu na Waszyngton w 1963 roku i obronie czarnoskórej ludności.
40
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przekonanych o swych racjach aktywistów rozmaitych organizacji politycznych albo parapolitycznych, miały pierwotnie na celu rozpowszechnianie antywojennych nastawień, zmobilizowanie do walki mniej aktywnych i zdezorientowanych, zaangażowanie jak najszerszych kręgów
studentów w sprawy wykraczające poza sferę prywatnego, studenckiego
życia43. Podczas kazań ks. Andrzeja Szpaka tematyka polityczna pojawia
się marginalnie, nie spotyka się też raczej indoktrynerów, jego celem nie
jest angażowanie polityczne, natomiast forma i sposób dyskutowania
zostają podobne.
Istotnym elementem pielgrzymki szpakowskiej były świadectwa,
głównie osób uzależnionych. „Tarzan” pisze, że „ślubowania różne, ale
widać, że szczere. Rozpiętość ich wagi ogromna. Jakaś trzynastolatka
ślubuje słuchać rodziców. Ktoś inny chodzić do szkoły, a inny znów,
stary rycerz trasy, ślubuje cały tydzień nie ćpać. Może szokujące, może
chwilami śmieszne, ale chwilami wzruszające”44. W latach 80. każdego roku abstynencję (narkotykową, alkoholową, tytoniową) ślubowało
kilka, kilkanaście osób, które utrzymywały ją najczęściej tylko podczas
pielgrzymki. Całkowitych uzdrowień było zdecydowanie mniej, zresztą nikt nie prowadził szczegółowych statystyk. Nikt też nie oceniał,
w jakiej fazie uzależnienia znajdowali się ci, którzy zostali uzdrowieni,
co nie jest bez znaczenia. Jednak ogromnym sukcesem było już to, że
uzależnieni starali się utrzymywać abstynencję podczas pielgrzymki.
Ks. Szpak wspomina osoby, które „wyszły z narkotyków”: „Kilkanaście
lat temu na Muzycznym Campingu w Brodnicy odprawiałem mszę św.
Później przyszedł do mnie do spowiedzi młody człowiek. Zapytałem:
«Za co chcesz przeprosić Boga?». «Nie, ja chcę podziękować Bogu za to,
że mi wszystko odjął. Narkotyki odeszły, wszystkie świństwa odeszły.
To była łaska. Jestem nowym człowiekiem». Innym razem ktoś przysłał
mi SMS-a: «Andrzej, dzięki pielgrzymce odbudowałem wiarę, uczucia
i pozbyłem się kilku nałogów»”45.
Jeden z uczestników pielgrzymek opowiada o uzdrowieniu i swojej
drodze „poprzez zniewoloną wolność, chorą miłość, upadek, aż do zepsucia moralnego i nierozróżniania dobra i zła. Wszystko w imię źle
pojętych ideałów humanizmu, źle pojętych takich filarów jak pokój, miA. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 41-42.
W. Michalewski, Mistycy i narkomani, dz. cyt.
45
Z wywiadu z ks. Szpakiem, zbiory własne.
43
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łość, wolność. Pokój za wszelką cenę ze wszystkimi. Kosmiczne kompromisy bez zasad, godzące w idee pokoju i we mnie samego. Miłość, ale
tylko dla wybranych, dla tych, z którymi dobrze się czuję i lubię przebywać. Wolność nie liczącą się z niczym i nie biorącą odpowiedzialności
za cokolwiek”46. Dalej pisze o kluczowych momentach w swoim życiu:
„Miałem na karku trzydzieści lat życia w tym dziesięć głębokiego nurkowania w brunatno-wiśniowej goryczy. Podawanej igłą trzy – pięć razy
dziennie heroiny. (…) W tamtym czasie Bóg pozwolił, aby moja droga
skrzyżowała się z drogą Ewy. (…) Po ponad dwóch latach urodziła się
nam córeczka. Dla wielu narodziny dziecka są impulsem do przemiany
życia i przewartościowania hierarchii ważności. Dla mnie tak niestety nie było. Niemoc brała się z braku wiary w siłę miłości. Ewie coraz
ciężej było znosić stagnację i brak perspektyw na wspólną przyszłość.
Ja coraz więcej czasu poświęcałem heroinie, coraz rzadziej bywałem
w domu. Przyspieszałem tempo w zatracaniu się. Wiosną Ewa miała już
tego dosyć, ale nie bardzo wiedziała, co ma zrobić. Bo choć nienawidziła mojego uzależnienia, to jednak bardzo mnie kochała. Zaczęła się
głęboko modlić o nas. Wraz ze znajomymi często oddawali mnie Bogu
w charyzmatycznej modlitwie wstawienniczej. Także pościli w mojej intencji. Zaraz potem przyszły odważne kroki w życiu. Najpierw osobne
wakacje, a po nich osobne zamieszkiwanie. Coraz częściej razem modliliśmy się, prosząc Pana o naszą przyszłość. I choć sam ze sobą nic nie
robiłem, to jednak Łaska płynąca z nieba kropla po kropli drążyła moje
skamieniałe przez lata serce. Modlitwy zostawały wysłuchane, a Duch
Święty zaczął mówić m.in. przez bliskie nam osoby. (…) W tamtym czasie wcale nie myślałem o ślubie. Raczej pielęgnowałem swoją niemoc,
a nie rozmyślania o przyszłości. Dla grzejącego liczy się chwila obecna
i to, czy ma następną działkę, a jutro jest daleko. (…) Jednak stał się
CUD. W środę popielcową Bóg zabrał mi uzależnienie. Tak po prostu.
W jednej chwili. Bez bólu, bez objawów abstynencyjnych. Delikatnie jak
tylko Jezus potrafi. Po raz pierwszy od ponad dwunastu lat obudziłem
się rano i zauważyłem, że nie muszę przygrzać! Nie potrzebowałem już
porannego strzału! Cud Wielki! Tego nie wyjaśniają podręczniki psycho-medyczne tego świata. To łaska pochodząca od samego Boga! (…)
Na zlocie w Krakowie Andrzej przed Eucharystią bardzo długo modlił
46

Całość świadectwa na stronie: www.doziemiobiecanej.pl [dostęp: 10.07.2012].
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się z zamkniętymi oczami. Patrząc na niego, miałem nawet wrażenie, że
krzesło, na którym siedzi, unosi się nieco nad podłogą. Tak pięknie wtedy wyglądał… Przy znaku pokoju wystartował zza ołtarza jak torpeda.
Mijając ludzi, zatrzymał się przede mną i przytulił tak mocno jak dobry
tatuś, aż dech mi zaparło i zrobiło się cieplutko, a zamiast «pokój z Tobą» usłyszałem: «Robert, ożeń się z Ewą, jesteś tego godzien». Te słowa
były dla mnie umocnieniem dotyczącym decyzji. Bóg coraz wyraźniej
przygotowywał nas do tego dnia. Dzwoniąc chyba ze dwa razy w maju
do Szpaka, pytałem, czy zgłosił ktoś chęć wzięcia ślubu na pielgrzymce,
odpowiadał, że jeszcze nie, ale ślub będzie na pewno. W końcu zadzwoniłem i powiedziałem, że jeśli termin jest wolny, to ja zgłaszam ślub
z Ewą. Na co Andrzej całkiem spokojnie odpowiedział, że wie o tym
i cieszy się, że nareszcie sam mu to powiedziałem”47.
Dowodem niewytłumaczalnych zdarzeń, które niewierzący mogliby
nazwać przypadkiem, jest też jedno ze wspomnień wieloletniej uczestniczki pielgrzymek Ali, która była podporą ks. Szpaka w budowaniu duchowej wspólnoty młodych. „Każda z pielgrzymek niosła jakieś dobro.
Ale jak bym miała wybierać [tę szczególną – przyp. K.K.-J.], to z pewnością stawiam na moje pierwsze spotkanie w Częstochowie. Tam po
raz pierwszy zobaczyłam twarz osoby uwolnionej w jednej chwili od
nałogu narkomanii, alkoholu i nikotyny podczas mszy. Nie zapomnę
szczęścia wymalowanego w oczach i cudownego uśmiechu na twarzy.
Byłam tak poruszona tym wydarzeniem, że postanowiłam jeszcze bardziej poznać Jezusa Miłosiernego. Dlatego poszłam na studia teologiczne. Przed dostaniem się na KUL miałam już jasno sprecyzowany temat
pracy magisterskiej, którą pisałam w oparciu o Dzienniczek S. Faustyny
Kowalskiej. Następne pielgrzymki były kolejnym «rozdawaniem kart».
Ostatnią otrzymałam w tym roku w Wilnie, gdy stanęłam w miejscu
pierwszych objawień. Mam nadzieję, że ta «gra z Panem Bogiem» będzie nadal trwała i skończy się dopiero w dniu mojej śmierci.  Wrócę
jednak do twojego pytania. Jeszcze jedno mocne doświadczenie sprzed
19 lat. Nasza rodzinka mieszkała w tedy w Prudniku. Dzieci były małe.
Szpaku zaproponował nam, byśmy pojechali z nim na rekolekcje wielkopostne dla szkół zawodowych do Gliwic, aby zaświadczyć o Miłości
Boga względem nas. Mieliśmy starego fiata, ale finansowo nie było za
47
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dobrze. Do tej pory nie wiemy, skąd wzięły się pieniądze na paliwo
(10 zł), które wystarczyły na trasę w jedną stronę. Zadzwoniliśmy do
Andrzeja i mówimy w jakiej sytuacji jesteśmy, a On tylko – «Zaufajcie
Jezusowi». No i zaufaliśmy, a z tego zaufania wyszło nie 100 kilometrów, ale 1500. Mieliśmy być w Gliwicach 1 dzień i wrócić do domu.
Stało się inaczej – z Gliwic pojechaliśmy do Sosnowca, gdzie przyjął nas
ksiądz biskup Śmigielski, rodzony brat siostry Jasi, potem do Przemyśla.
Z Przemyśla wyruszyliśmy nad morze do Rumi, a stamtąd wróciliśmy
po dwóch tygodniach do domu. A gdy otworzyliśmy portfel, by kupić
chleb na śniadanie – to Krzysztof wyciągnął owe 10 zł, które pozwoliło
nam wyruszyć w nieznane. Tego, co żeśmy jako rodzina doświadczyli,
nie da się opisać jednym słowem. Patrzyliśmy na cuda Pana Jezusa, który był bardzo hojny w rozdawaniu swoich łask. Zaczęliśmy żartować, że
gdyby tak na wiosnę poprosić Pana Boga o śnieg, to wcale nie bylibyśmy
zdziwieni. Andrzej powtórzył ten żart w Gliwicach podczas kazania,
w momencie, gdy znudzona młodzież zaczęła «niezbyt grzecznie» się
zachowywać. Za chwilę można było usłyszeć grobową ciszę. Wszyscy
odwrócili głowę w stronę otwartych drzwi kościoła. Nie muszę chyba
wyjaśniać, że w tym samym momencie, na zieloną wiosenną trawkę
spadły ogromne płaty śniegu, zakrywając trawnik białym puchem. Bóg
posłużył się naturą, abyśmy doświadczyli Jego Mocy Sprawczej”.
Uogólnianie informacji o pielgrzymkach szpakowskich jest tak samo trudne, jak charakteryzowanie zjawiska Młodzieży Różnych Dróg.
Dlatego po wstępnym zarysie ze szczególnym uwzględnieniem tematycznego dialogu posłużę się opisami pierwszych dziewięciu i kilku
kolejnych losowo wybranych pielgrzymek, stworzonymi przez Janinę
Śmigielską, niezwykle rzetelną kronikarkę wszystkich 34 dotychczasowych pielgrzymek. Wedle jej zapisków, pierwsze trzy pielgrzymki
wchodziły w skład Warszawskiej Pielgrzymki Akademickiej, tak zwanej
„17-stki”. Zaczęło się, jak wyżej wspomniałam, od przełomowego 1979
roku. Wtedy poszło ze Szpakiem około 40 osób. Rok później było już
dwa razy więcej, a w 1981 zebrał ponad 150 osób z całej Polski.
„Biało-czarna” grupa hipisowska miała swój odrębny charakter – pisze Siostra Jasia – „różniący ją bardzo od pozostałych grup młodzieżowych, zarówno ze względu na sposób noszenia się, nawiązujący do ludzi
natury: długie włosy, wieńce na głowach, koraliki, ubiór często bardzo
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skąpy, albo – u dziewcząt – na wzór wschodni długie, kolorowe spódnice, przepaski na czole – jak też i sposób zachowania się, demonstrujący
odmienny styl życia, rewolucyjny w stosunku do przyjętego porządku
i form współżycia społecznego, odrzucający wszelkiego rodzaju nakazy i zakazy w imię tak przez nich pojmowanej wolności. O  ludziach
tego okresu trzeba powiedzieć jednak, że byli autentyczni, łączyło
ich prawdziwe braterstwo, potrzeba wspólnotowego życia, pogarda,
nawet skrajna, dla dóbr materialnych, pacyfizm. Wyrażało się to na
pielgrzymkach we wspólnych posiłkach, wspólnej modlitwie przed ich
rozpoczęciem, dzieleniu się przysłowiową kromką chleba i wszystkim,
czego drugi człowiek nie posiadał. Hipisów pociągała filozofia wschodu – zen – buddyzm, medytacje. Byli jednak dziećmi polskiej ziemi,
ochrzczonymi. Szli więc do Częstochowy ochoczo, z gromkim śpiewem,
odbijającym echem podwarszawskich bloków i tłumu żegnających ich
warszawiaków: «Hari Kriszna, Hari Kriszna, Kriszna Kriszna, Hari
Hari! Jezus Maria, Jezus Maria, Maria Maria, Jezus Jezus!» to owoc
ewangelizacji, jaką ks. Andrzej cierpliwie wśród hipisów przeprowadzał. Nie niszcząc – siał. Raz ich odkrywszy, związał się z nimi dozgonnie”48. W 1981 roku pewna pielęgniarka z Warszawy, pani Kazimiera
Gut, ofiarowała zamówiony przez siebie u artysty malarza specjalnie na
pielgrzymkę obraz Jezusa Miłosiernego49. Stanowi on odtąd nieodłączny element każdej pielgrzymki – jej czoło, znak rozpoznawczy, najważniejszy symbol.
W 1982 roku grupa szpakowska została karnie wyeliminowana
z warszawskiej pielgrzymki. Powodem był rzekomy brak zdyscyplinowania oraz zauważani eksperymentatorzy i uzależnieni od mleczka
makowego. Rzeczywistość była jednak, według świadków, zupełnie
inna. Hipisi byli tak atrakcyjni (odważnie demonstrowali swój sprzeciw
dla władzy, byli kolorowi, głośno śpiewali, tańczyli) dla wielu studentów,
że ci „przechodzili na stronę” ks. Szpaka. To zdecydowanie nie podobało się warszawskim duchownym. Był to rok stanu wojennego. PielZ kronik pielgrzymkowych spisanych przez Janinę Śmigielską, zbiory własne.
Pierwowzorem był obraz Adolfa Hyły, który namalował Jezusa Miłosiernego wedle
wizji Faustyny Kowalskiej w 1944 roku dla sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Pierwszym jednak, który uwiecznił wizję Siostry Faustyny, był Eugeniusz Kazimirowski. Jego obraz powstał trzy lata po objawieniu, w 1934 roku.
48
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grzymka mogła odbyć się tylko dzięki temu, że Telewizja Polska kręciła
o niej film dokumentalny50. Wolno jej było wyjść z Warszawy dopiero dzień po „siedemnastce”, ponieważ dopędziła ją, trzeba było czekać
na przedpolach Częstochowy na zezwolenie wejścia51.  Wejście pielgrzymki szpakowskiej odbiegało stylem od wszystkich wchodzących
w tym czasie, którzy szli żałobnie, milcząco – taką postawę nakazywał
stan wojenny. „Heje” – po swojemu – w euforii, z żywiołowym śpiewem, w tańcu. Pielgrzymka obfitowała w trudne sytuacje, m.in. ktoś
pod pozorem usprawnienia nagłośnienia, unieruchamiał je. Jednym
z obrazów utrwalonych przez telewizję jest msza polowa za domem, na
polu, na ołtarzu zbudowanym z plecaków.
Pielgrzymki w 1983 roku miało nie być. Nie dały na nią zezwolenia
ani władze państwowe, ani kościelne. Wiedzieli o tym wszyscy. Mimo
to, w corocznym terminie wyjścia – 30 lipca – przy kościele św. Anny
w Warszawie stawiło się 400 osób. Ks. Andrzej jeszcze próbuje przekonać, że nie ma szans, proponuje wyjazd do Jarocina, tam obiecał odprawić mszę, a potem – pociągiem do Częstochowy. Zadecydowali ludzie:
„Andrzeju, ty nas w to bagno?! A przede wszystkim, kto nam może zabronić iść do Częstochowy?!”. Decyzja zapadła: idziemy! Hierarchia też
uległa: „idźcie, błogosławię, tylko nie z Warszawy!” A więc spod Warszawy, pociągiem do Kielc i z Piekoszowa, z sanktuarium M.B. Miłosiernej,
trasą ustalaną na bieżąco, z dnia na dzień, przy pomocy wspaniałych
księży proboszczów. Wielka improwizacja i spontaniczność. Wspólnota 400 osób złączonych jedną ideą – i to wszystko przy jednej kulawej
tubie. Było dużo mocnych, utalentowanych ludzi, głęboko religijnych,
którzy tworzyli trzon skupiony przy Obrazie i ks. Andrzeju, oddziałując na innych. Nie było podziału na grupy; jednoczyła wszystkich radość bycia z sobą i duch modlitwy. Najpełniejszym tego wyrazem była
3-godzinna Msza św. w Janowie, z publicznym wyznaniem grzechów
przeciw wspólnocie i dialogowaną homilią, którą jako swoistego rodzaju fenomen opisał jeden z dziennikarzy. Już wówczas zapadła wspólna
decyzja: następna pielgrzymka z Góry św. Anny.
Wrócić tam, gdzie ogrody..., 1981, reż. J. Cieliszak.
Według moich rozmówców, pielgrzymka szpakowska prawie zawsze punktualnie stawiała się na Jasnej Górze, czasami wręcz czekała na swoją kolej, by móc wejść przed ołtarz
Matki Boskiej Częstochowskiej.
50
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Szósta pielgrzymka była bardzo trudna. Dojechało, na zew ks. Andrzeja, mnóstwo ludzi z Jarocina, którzy niewiele mieli wspólnego z hipisowskim towarzystwem. Liczba uczestników dochodziła na pewnym
etapie do tysiąca, przeciętnie było 800, stąd wspólnotowość, jedność,
należały do pięknych wspomnień z poprzedniego roku. Bywały etapy,
gdy „ogon” wyciągał się na długość 4 km! W tym czasie pojawiła się
w Dzienniku telewizyjnym wzmianka o „grupie narkomanów, głodnych
i obdartych, podążających na Jasną Górę pod przewodnictwem księdza
z Wrocławia”. Wszystko w tym komunikacie mijało się z prawdą, ale
nikt nie wątpił, że chodziło o pielgrzymkę szpakowską. Biskup opolski
zażądał od księży proboszczów, którzy pielgrzymkę przyjmowali, opinii w tej sprawie. Podobne rozpoznanie zrobił ks. Andrzej „po swojej
linii”. Okazało się, że w zebranych opiniach przeważały zdecydowanie
pozytywy, a to, co negatywne, pozwoliło wielu dotknąć problemów
młodzieży, o których nie mieli najmniejszego pojęcia. Warto tu odnotować fragmenty obszernej opinii kapelana Zakładu Caritas dla dzieci
upośledzonych intelektualnie w Kadłubie, która zawiera m.in. ważne
spostrzeżenia na temat pielgrzymkowych zwyczajów, zwykle określanych przez postronnych obserwatorów jako „hańbiące”. „Po przybyciu
przystąpili do ustawiania namiotów i przygotowania noclegów w wyznaczonym miejscu. O 17.00 otrzymali obiad, za który okazali dużo
szczerej wdzięczności. Udostępniono im skorzystanie z nowego basenu
krytego z podgrzaną wodą i łagodnym mydłem dziecięcym. Skorzystali bardzo chętnie, ale niestety wielu z nich bez jakiejkolwiek garderoby kąpielowej. Inni z braku miejsca także i kobiety w podobny sposób
w pobliskiej rzece. Osobiście nie widziałem, ale potwierdzili to bardzo
poważni i wiarygodni parafianie. Z okazji rocznicy Hiroszimy odbył się
o godzinie 20.00 Apel Pokoju, na który przybyli prawie wszyscy. Miałem
okazję przyjrzenia się im całkiem z bliska. Otóż ci młodzi w wiośnie
życia są podpadająco osłabieni fizycznie. Im nawet trudno usiedzieć,
dlatego pokładają się jeden na drugiego do pozycji leżącej. Wśród nich
utworzyło się dużo par (…) w większości wśród nich panuje koedukacja
na jawie i we śnie. Dla około 30 osób przygotowano osobne pokoje, dla
kobiet i mężczyzn. Niestety na darmo, gdyż szybko ułożyli się do snu
według swego hańbiącego zwyczaju. Czy wśród nich były prawdziwe
małżeństwa? Tego nie wiem, bo zapomniałem zapytać. Do samej północy z większego skupiska namiotów słyszano z oddali niezwykłe śpiewy
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i zawodzenia Alleluja. (…) Następnego dnia udali się do miejscowego
Kościoła, msza trwała od 6.00 do 9.45. Godne wspomnienia jest to, że
była dobrze odprawiona, a nawet dobrze przygotowana, co świadczy,
że ich kapłani-katecheci zasługują na najwyższe uznanie. (…) Kazanie
było o władzach duszy nieśmiertelnej, czynnikach naszej inteligencji
daru Bożego rozumu i wolnej woli. Na końcu kapłan wspomniał o trudnościach finansowych i zaproponował, by zgłosiło się 20 mężczyzn do
ośmiogodzinnej pracy na roli, przy żniwach, a za to gospodarze traktorami przywiozą bagaże do następnej miejscowości. W krótkim czasie
zgłosiło się 25 mężczyzn52. (…) Ten kapłan [A. Szpak, przyp. K.K.-J.]
posiada wśród nich duży autorytet i znajduje posłuch prawie u wszystkich. Przemawia do nich łagodnie i dobroduszną perswazją. (…) Jego
przewodnictwo wymaga dużo hartu, ofiary i poświęcenia. Uważam, że
jego pomocniczy klerycy w tak młodym wieku są wystawieni na ciężką
próbę życiową. Nasz wierny lud był nawet zgorszony ich obecnością na
tej pielgrzymce. (…) W czasie całego pobytu w Kadłubie nie było wśród
[pielgrzymów, przyp. K.K.-J.] żadnych kłótni, potyczek czy awanturnictwa. We wzajemnych stosunkach byli sobie bardzo przyjaźni, życzliwi
i pomocni. Okazali to także podczas mszy, po słowach «przekażcie sobie
znak pokoju» nastąpiło ożywienie, ale przyciszone, z powagą miejsca
sakralnego. Z  tak miłym uśmiechem i wprost ujmującą życzliwością
wzajemnie przekazywali sobie znak pokoju, a był nawet dotąd mi nieznany prawdziwy pocałunek pokoju w krótkich odstępach trzykrotny.
Dobrze, że byłem w tej chwili zajęty Darem Bożego Miłosierdzia. Godne wspomnienia jest, jak potem gremialnie weszli na plac zabaw, gdzie
przebywają ci najbardziej cierpiący chłopcy, debile. W większości odwiedzający popatrzą i pominą, szybko odwracając wzrok, nawet z odrazą i obojętnością. Słyszałem nawet z ust wierzących i praktykujących, że
po co mają tacy żyć, lepiej dać im zastrzyk i niech zasną na wieki. Śmiem
twierdzić, że w ich opuszczeniu i monotonnej wegetacji nikt takiej radości im nie sprawił jak właśnie [pielgrzymi ks. Szpaka, przyp. K.K.-J.]. Na
placu zabaw zrobili im wesołe miasteczko, darzyli uśmiechami i pocałunkami, a potem porwali ich do tańca, przy ciągłym skandowaniu śpiewem Najświętszych Imion Jezus i Maria. Dzieci nie były tak szczęśliwe,
52
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radosne, jak za pobytu tej pielgrzymki. Nikt tak się z nimi nie bawił, nie
okazał im tyle serca – jak ci długowłosi ludzie”53.
Na tej samej pielgrzymce do akcentów pozytywnych i twórczych Siostra Jasia zalicza przede wszystkim muzykowanie Oldricha z Czechosłowacji, który skupiał na każdym postoju wokół siebie mnóstwo ludzi.
Z pomocą nieodłącznej gitary uczył z ogromnym zapałem i talentem
krótkich, pięknych tekstów w stylu kanonów z Taizé. Była też grupa
modlitewna, aktywizująca się szczególnie na wieczornych postojach,
z dala od zgiełku, przy świecach. Na uwagę zasługuje zdarzenie, kiedy
ks. Andrzej z brodą odprawiał ostatnią mszę św. na ołtarzu z kamieni,
zbudowanym błyskawicznie przez ludzi z pielgrzymki na kamienistym
wzgórzu, miejscu wyznaczonym, skąd roztaczał się widok na przemysłową część Częstochowy. Uległ prośbie Rafała, który uparł się wygłosić
traktat o. Rostworowskiego O Eucharystii – w miejsce homilii. Rafał –
samozwańczy zakonnik „Kameduła”, w białym habicie własnej produkcji, dysponował odpowiednim głosem i dykcją, jednak – z całym szacunkiem dla autora traktatu i tematu – nie był ku temu czas ani miejsce,
ani audytorium, a hipisi nie będą udawać. Kto odważniejszy, wchodził
na ołtarz i zaglądał przez ramię Rafałowi, ile ma jeszcze do końca. Ten
odpędzał ich, jak natrętne muchy, nie przerywając czytania, gdy jednak
pojawił się koło niego Kundalini, w egzotycznej, czerwonej szacie i takim też nakryciu głowy, Rafał nerwowo nie wytrzymał i chwyciwszy
Kundaliniego za bary, usiłował strącić go z pagórka. W rezultacie stoczyli się obaj w jednej masie splecionych ciał, migającej bielą i czerwienią ich ubiorów, równie szybko jednak stanąwszy na nogi, padli sobie
w objęcia z okrzykiem: „kocham cię bracie!”. Mateusz, najpobożniejszy
z hipisów, zaczął na tyłach grupy odmawiać ze „swoimi” różaniec. Ks.
Andrzej jakby nic nie zaszło, zastygł w bezruchu z twarzą ukrytą w dłoniach, jak kamień, na którym siedział z tyłu ołtarza.
Pielgrzymka w 1985 roku, wychodząca z sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, pod każdym względem była
„szczytowa”. Po pierwsze: pielgrzymi zostali okradzeni doszczętnie nocą, w pociągu, w drodze na pielgrzymkę, z całorocznych oszczędności.
Po drugie: był świetny zespół muzyczny, przewodzący całej pielgrzymce
– skupione przy ks. Andrzeju wszystkie gitary, dzwoneczki, flety, ka53

Dokument skierowany do Kurii Biskupiej w Opolu, Kadłub, 17 sierpnia 1984 roku.
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staniety, tamburyny, grzebienie. Przy pięknej pogodzie, towarzyszącej
przez pierwsze cztery etapy, ludzie szli bez przesady w tańcu. Po przyjściu na nocleg odbywał się prawdziwy „Sacrosong” dla mieszkańców.
Repertuar był niezmiernie bogaty, a oprócz zespołu byli utalentowani
soliści z własnym programem. Ks. Andrzej śpiewał Idź Mojżeszu, Ballada o Jezusku, Nie będziemy nigdy sami i inne. „Organista” robił furorę
swoim wielooktawowym głosem. Tak było w Kramsku, Dobrej, Warcie,
Sieradzu. Uwieńczeniem tych wieczornych występów było Misterium
Pokoju. Niepowtarzalne, wspaniałe widowisko, rozgrywające się na
tonącym w mroku rynku, który stał się wielką estradą świateł, świec
i płonących lampionów, muzyki, poezji, modlitwy o pokój i wielkich
improwizacji pantomimicznych. W Burzeninie zakończyły się artystyczne szaleństwa. Przyszedł zimny deszcz, który lał z nieprzerwaną
intensywnością przez cztery dni i noce. W krytycznym dniu pielgrzymi zostali zatrzymani na nieplanowany nocleg w Szyndzielowie, gdzie
udzieliła im dachu nad głową remiza strażacka, węgla użyczyła szkoła,
zaś miejscowy Ośrodek Zdrowia obdarował obficie lekami przeciwgrypowymi i witaminami. Pod koniec czwartego dnia przestało padać, ale
ciężkie chmury wisiały jeszcze nisko, a po obu stronach drogi prowadzącej do Krzepic jawił się obraz klęski: stojące niemal całkowicie w wodzie
snopy zżętego zboża. Kościół kolegiaty w Krzepicach był tego wieczoru
miejscem mini-Misterium Pokoju, z udziałem nielicznej grupy mieszkańców. Młody człowiek z Krzepic podszedł do mikrofonu i w imieniu
mieszkańców Krzepic przeprosił za uprzedzenie do pielgrzymki i wszelkie inspirowane tym niewłaściwe zachowania się swoich współziomków
względem ludzi. Po trzecie, obecność na pielgrzymce biskupa Janusza
Zimniaka, przedstawiciela Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa
młodzieży, który szedł z pielgrzymką z Warty do Sieradza i na postoju, na
trawie spożywał posiłek. Po czwarte, niewiarygodna wprost gościnność
mieszkańców Sieradza. Pewna stara kobieta, od dawna nieopuszczająca swego mieszkania, zeszła z pomocą swojej córki z drugiego piętra
swego bloku, by przywitać pielgrzymów, których miała u siebie gościć.
Szczęśliwa, że dane było jej dożyć tego momentu. Po piąte, autentyczny cud, doświadczenie skuteczności i wspólnej, pełnej wiary modlitwy.
Gdy w Krzepicach rano znów zaczęło padać, ks. Andrzej w czasie mszy,
w modlitwie wiernych, zawołał: „Ludzie! Gdy wszyscy krzykną Boże
daj słońce, to Bóg musi usłyszeć i wysłuchać”. Ku zdumieniu wszyst-
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kich wychodzących z kościoła po mszy ukazało się bezchmurne, w pełnym blasku sierpniowego słońca niebo. Po szóste, pątnicy dostali 150 kg
„reaganowskiego sera”. Żelazna pozycja w codziennym posiłku, ku radości wegetarian, których spora grupa zawsze w pielgrzymkach uczestniczy. Natomiast pudła po serze stały się wspaniałym materiałem na
lampiony.
Pierwsze dwa dni ósmej pielgrzymki w 1986 roku ze Szczyrku to
marsz przez góry. Jak pisze Siostra Jasia, przy pięknej pogodzie, pozwalającej cieszyć oczy rozległym widokiem beskidzkiego krajobrazu. Drugie dziecko Marysi i Andrzeja M. – Małgosia, które „szło” wraz z matką
w jej łonie z Lichenia w ubiegłym roku, jechało teraz w głębokim wózku
niemowlęcym. Bardziej było niesforne niż jechało. Ludzie pomagali.
Z  zeszłorocznego zespołu muzycznego pozostało tylko tęskne wspomnienie, choć byli ci sami ludzie z instrumentami – Przemek, Sławek, ale
ich gitary milczały. Tacy byli aktywni… Coś zaszło w ich życiu w czasie,
który upłynął, coś, co spowodowało zmiany w ich psychice. Dobrze, jeśli była to dziewczyna, którą obejmowało wolne od gitary ramię. Gorzej,
gdy człowiek szedł samotny, tylko ze swymi myślami, obecny i zarazem
nieobecny. Pielgrzymka była dla niego jedynym miejscem, gdzie mógł
być sobą. Oldrich (Czech, przyjeżdżał do Polski, nielegalnie przekraczając granicę) nie przyjechał. Ewa zabroniła mu ryzykować. W razie gdyby
go złapali, groziła mu kara 2 lat więzienia. Mieli wkrótce się pobrać.
Zaryzykował jednak i zjawił się w Częstochowie.
Są na pielgrzymkowym szlaku etapy, gdzie obowiązek zachowania
ciszy nie wynika tylko z najeżonego sankcjami regulaminu. Do tych należały Dolina Prądnika Czerwonego. Przejście przez nią odbywało się
w głębokiej ciszy. Nikt nie śmiał profanować ludzkim głosem tego miejsca świątynnego, bogatego we własny śpiew unikalnej przyrody – ptaków i drzew. Pod „Maczugą” było już wszystko przygotowane do mszy,
gdy nieoczekiwanie znów przyjechał biskup Janusz Zimniak. Charakter
tej wizyty był zgoła odmienny od zeszłorocznego: jako kompetentny
hierarcha miał prawo i obowiązek zareagować doraźnie na otrzymany
donos o istniejącym w pielgrzymce złu i jego tolerowaniu. Chodziło
o dwie postaci zła: uczestnictwo w pielgrzymce ludzi uzależnionych
i „wspólne spanie”. I jedno, i drugie dotyczyło nielicznych, niemniej wyrabiało opinię negatywną całej grupie według zasady, że zło jest jaskrawe i nawet przy mnóstwie dobra będzie dostrzegane zwłaszcza przez
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ludzi, dla których pielgrzymka jest czymś świętym. Biskup Janusz Zimniak miał niełatwe zadanie zmierzyć się z młodzieżą w tych kwestiach.
Ludzie z pielgrzymki z szacunkiem, inteligentnie i rzeczowo zadali księdzu biskupowi pytanie, na które nie było odpowiedzi: „Czy fakt spania
w jednym namiocie z dziewczyną, de facto bezgrzeszne, jest grzechem,
przez fakt stwarzania domysłu grzechu u kogoś?”. Pytali też, czy można odbierać szansę wyjścia z nałogu narkomanowi, który w tej intencji
idzie do Częstochowy i może znaleźć się tylko w tej grupie, która nikogo nie odrzuca. Gdy nikogo nie namawia i nie handluje. Tu włączył
się głosem wspierającym biskupa pewien hipis, który co roku domagał
się eliminowania narkomanów, by była ona czysta. Na trasie pielgrzymki leżała również Skawina. Darek zainicjował szczególną manifestację
przeciwko truciu środowiska przez hutę. Pielgrzymka przeszła przez
miasto w demonstracyjnym milczeniu z twarzami przewiązanymi chustami, szczelnie osłaniającymi nos i usta. Dalej, w Tyńcu, pielgrzymi doznali niebywałego zaszczytu – mogli skorzystać z gościnności słynnego,
najstarszego w Polsce Opactwa Benedyktyńskiego i słuchać na żywo
wykładu – homilii na temat Eucharystii samego dra Jankowskiego.
Następna, dziewiąta pielgrzymka z Kazimierza Dolnego nad Wisłą
(z Sanktuarium Zwiastowania) zyskała miano „Wolnej Trybuny”, którą
otworzył ks. Andrzej już na pierwszej mszy św. jeszcze w Kazimierzu,
dając możliwość wypowiedzenia się każdemu w dialogowanej homilii. Cała pielgrzymka była jej ciągiem. Początek dały słowa ks. Andrzeja o wierności: „małe rzeczy są małymi rzeczami, ale wierność Bogu
w małych rzeczach jest naszą wielkością (…). Mamy rok Kongresu
Eucharystycznego, wniknijmy w czasie tej pielgrzymki w zagadnienie
Eucharystii”. Potoczył się wartki dialog, przeradzający się w dyskusję
ukazującą nurtujące ludzi problemy, gdzie sprawy Boże zbiegały się
i przeplatały ze prawami Ruchu, troską o zachowanie jego idei. Cały rok
czekano na takie właśnie forum, gdzie każdy może się wypowiedzieć
w sposób wolny i niczym nieskrępowany. Tak istotne dla Ruchu wartości, jak poczucie więzi wspólnotowej, solidarność, braterstwo, ciepłe
stosunki międzyludzkie, zanikały. Starsi hipisi nie umieli i nie starali
się nawiązywać kontaktu z młodzieżą „hipisopodobną”, jak ją określano.
Co roku tych, którzy po raz pierwszy, jest połowa. Wartości dla Ruchu
istotne nie były przekazywane „od ręki”, trzeba było w nich wzrastać.
Jedną z zasad było też: „Tu nie ma mistrza, każdy ma mistrza w sobie”.
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Jednak, jak zauważył jeden pielgrzym, mogę mieć mistrza w sobie, ale
muszę go najpierw zaprosić do swojego serca. Różnica pokoleń w Ruchu
dawała znać o sobie. Niektórych „ciągnie” jeszcze na pielgrzymkę z nieokreślonej tęsknoty: „wrócić tam, gdzie ogrody”. Jest ich jednak coraz
mniej, a i ci nie znajdują tego, co ich kiedyś zafascynowało, izolują się,
tworząc ekskluzywne grupki lub idąc samotnie, bo wymagania ich jedynej, niezrównanej osobowości nie znajdują tu zaspokojenia. Zamknięci
w swoim świecie, zresztą pełnym sprzeczności, wbrew głoszonym przez
siebie hasłom braterstwa, wspólnoty, miłości, przejawiają de facto skrajny indywidualizm, a nawet egocentryzm.
W dyskusjach, tych najburzliwszych, powracał stale problem ludzi
uzależnionych i ich uczestnictwa w pielgrzymce. Problem nieznajdujący
rozwiązania, przynajmniej w kategoriach ludzkich oraz administracyjnych. Starsi, „czyści” nieodmiennie żądali eliminowania takich. I równie nieodmienny był opór obrony: „To jedyna grupa, gdzie mogą być!”,
„heje nigdy nikogo nie wyrzucali”, „dajmy im szansę”. Na tym zazwyczaj
się kończyło. Jedynie handlarze nie mogli liczyć na tolerancję. Zwykle
szybko byli identyfikowani i wyrzucani z pielgrzymki. Należy tu dodać,
że do dziś pielgrzymka Młodzieży Różnych Dróg i Kultur kojarzona
jest z problemem narkomanii i do dziś, mimo stuprocentowej eliminacji problemu już wiele lat temu, krążą legendy o narkomanach ścinających pola makowe. Ks. Szpak pisze o tym w swoich notatkach: „niestety
w niektórych miejscowościach i parafiach miano nas za narkomanów.
Ale niewiele sobie z tego na szczęście robiliśmy. Zdarzały się epizody,
które rzutowały potem na całość. Jednak twardo trzymaliśmy się Boga
i to było cudowną naszą tożsamością i wizytówką, a jednocześnie profilaktyką i terapią duchową”54.
Siostra Jasia w opisie pielgrzymki z 1987 roku charakteryzuje też jedną z licznych manifestacji, która dla postronnych obserwatorów mogłaby stanowić mylący, wręcz odwrotny efekt. (Zaznaczam, że był rok
1987, kiedy to na temat narkomanii krążyło w społeczeństwie wiele irracjonalnych mitów). Jeden z abstynentów i największych przeciwników
wszelkiego rodzaju nałogów, obwiesił się strzykawkami, pudełkami po
papierosach, butelkami do wódce, następnie „ukrzyżował się” na brzozowych żerdkach i położył na polnej drodze, którą szła pielgrzymka.
54

Z zapisków ks. A. Szpaka, zbiory własne.
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Każdy więc musiał go mijać. Potem, w pozycji stojącej już demonstrował przy ołtarzu w czasie mszy polowej, odprawianej na boisku, na skraju wsi. Miał to być protest przeciwko używaniu środków psychoaktywnych i uzależnianiu się.
Wbrew wszystkiemu ks. Andrzej wierzył w Ruch i często to publicznie wyznawał, jakby chciał dodać otuchy tym, którzy już zwątpili. Może dlatego też była to „Pielgrzymka Nadziei”? Ks. Szpak sam jej bardzo
potrzebował, bo w miarę jak ubywało starych przyjaciół, czuł się coraz
bardziej samotny i zdany na własne siły w organizowaniu pielgrzymkowych akcji, a potem ich prowadzeniu. Cały trud organizowania,
uzgadniania z właściwymi urzędami, wytyczania trasy, ustalania w parafiach możliwości zakwaterowania, sposobu wyżywienia, starania się
o sprzęt nagłaśniający, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i całość akcji – spoczywał wedle Siostry Jasi na ks. Andrzeju. Zawsze też zabiegał
o uczestnictwo osób duchownych w pielgrzymce. Byli już franciszkanie,
konwentualni i brązowi, reformaci, kapucyni, dominikanie, salezjanie,
salwatorianie, michaelici, karmelici, werbista oraz siostry Sacré Coeur.
Pielgrzymka ta znalazła się na granicy przemian. Szczególnie jeśli
chodzi o opinię duchownych i mieszkańców miejscowości, przez które przechodzi. Znamienny był głos księdza proboszcza w Krajnie, który, nie wiadomo, czy pod wpływem toczącego się w Kościele dialogu,
czy wysłuchanej spowiedzi, z twarzą mokrą od łez podszedł do mikrofonu przy ołtarzu ze słowami pełnymi emocji: „jeszcze nie byłem na
takim spotkaniu. Spotykają się biskupi, kardynałowie, mówią o Bogu.
Przyjaciele, wy mówicie o Bogu, tym trudnym Bogu w swoim życiu.
Andrzeju, choćby ci barykady stawiali, kłody rzucali, nie poddaj się!
Ty musisz całym sobą, całym życiem oddać się tej sprawie, połóż na
szalę cenę życia!”. Ten sam ksiądz przyniósł za chwilę przed ołtarz dwie
torby pełne pączków i napojów. Wiadomo, co znaczył taki głos proboszcza na trasie pielgrzymki dla Andrzeja, postaci w niektórych sferach
„kontrowersyjnej”, który na swoją głowę ściągał już różne głosy.
W tym roku czuł się chyba szczególnie zagrożony w swej kondycji fizycznej i duchowej, skoro przywdział swego rodzaju zbroję, nie zdejmując jej z piersi do końca pielgrzymki: częstochowską ikonę, namalowaną
specjalnie dla niego przez przemyskiego plastyka Tomka.
Wiele emocji turystycznych i duchowych przeżyć dostarczyło przejście przez Góry Świętokrzyskie. Ich, nomen omen, szczytem była adoracja
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Krzyża w świętokrzyskiej bazylice, poprzedzona procesjonalnym wniesieniem cudownych relikwii przez kapłanów, ubranych w czerwone szaty.
Niektórzy w lepszej kondycji, jak pisze Siostra Jasia, „«zaliczyli» jeszcze św. Katarzynę. Natomiast zejście ze św. Krzyża do Jędrzejowa przez
zalesione góry było nie tylko pełne emocji i atrakcji, lecz omal nie zakończone dramatem. Obfitość malin ściągnęła ludzi ze szlaku, nawet
tych nielicznych, którzy mieli świadomość, że znajdujemy się w sercu
Puszczy Jodłowej, pełnej jeszcze, choć już mocno przerzedzonych, gigantycznych drzew jodłowych, świadków naszych dziejów, inspirujących twórczość Żeromskiego. Miejsce kontemplacji i zadumy. Nie
przeszkadzało to wcale raczyć się teraźniejszością, którą były pachnące
maliny, kuszące czerwienią w popołudniowym słońcu, jakby specjalnie
dla nas świecącym teraz po pochmurnym dniu. Na nic się zdały wysiłki
«Kwakiego», który wdrapawszy się na wysoką jodłę, usiłował kierować
ludzi na właściwą ścieżkę. Nie było wątpliwości, że część zabłądziła. (…)
Mrok już zapadał i msza polowa na boisku u podnóża gór dawno się
rozpoczęła, gdy z rysującej się groźnie i tajemniczej ściany lasu wyłoniły
się sylwetki ostatnich zabłąkanych. Wszyscy odetchnęli z ulgą i msza
potoczyła się dalej, w pełnym już spokoju. A po niej jakby było mało
jeszcze wrażeń, zapłonęło wielkie ognisko. Tańczący wokół niego ludzie
manifestowali swą radość, a nade wszystko – kondycję fizyczną!”55.
W tym roku też rozpoczęła swą wielką pielgrzymkową nowennę
„Mamuśka”, czyli pani Irena z Łomży, postać na stałe „wpisana” w obraz
szpakowskiej pielgrzymki. Od razu, na mszy w Kazimierzu Dolnym, nawiązała poprzez mikrofon kontakt ze wszystkimi: „Szczęść Boże, Dzieci
Boże”. Odtąd jej głos z nieodmiennym pozdrowieniem stał się żelazną
pozycją w spotkaniach przy ołtarzu56. Trzeba tu dodać, że na wielu pielgrzymkach „rodziły się” rozmaite hasła, takie jak „hej ho, niech żyje
rock’n’roll”, którymi potem pozdrawiano się przez dwa tygodnie.
Lata 90. zmieniły odrobinę oblicze szpakowskiej pielgrzymki. Pojawiło się kolejne pokolenie, słabo pamiętające lata peerelowskiej szarzyzny i kontrastu, jakim byli wtedy hipisi i ich sympatycy. Jednak urodzeni w latach 70., mimo dorastania w zupełnie innej rzeczywistości
społecznej i ekonomicznej, bardzo starali się dopasować do starych, hi55
56

Z kronik pielgrzymkowych Janiny Śmigielskiej, zbiory własne.
Tamże.
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pisowskich standardów i zasad współżycia. Także pociągała ich muzyka
przełomu lat 60. i 70., fascynowała hipisowska moda i styl życia, starali
się też tworzyć poezję, ale pociągały ich również narkotyki, alkohol i papierosy. Mimo to procent osób używających środków psychoaktywnych
na pielgrzymce był już zdecydowanie mniejszy niż dekadę wcześniej,
a wśród nich byli raczej eksperymentujący niż uzależnieni. Był to czas,
kiedy w ogólnej populacji nastolatków następowała intensyfikacja subkultur młodzieżowych, w których modne było być metalem, grungowcem (szczyty list przebojów „okupowane” były przez Nirvanę, Alice in
Chains, Pearl Jam czy Soundgarden) albo ascetycznym punkiem. Rzeczywistość społeczna nie lubi próżni, dlatego choć kończyły się czasy
Jarocina, zaczynał się czas „Przystanku Woodstock”57 i wojujących
ekologów. Na pielgrzymkę szpakowską przyjeżdżali więc coraz częściej
młodzi fascynaci spod znaku „Towarzystwa przyjaciół chińskich ręczników”58, ale też nastolatki, które właśnie odkrywały świat po premierze
filmu Oliviera Stone’a pt. The Doors59.
Pielgrzymka na dobre zmieniła się na początku XXI wieku, kiedy
młodzież lat 90. zaczęła studiować, dojrzewać i coraz rzadziej przyjeżdżać. „Starych” było już zdecydowanie mniej, natomiast zaczęło się
pojawiać więcej osób przypadkowych, niezwiązanych z hipisowskimi
ideami albo takich, które fascynowały się nimi tylko podczas wakacji.
Lata dwutysięczne to także czas, kiedy stopniowo „dochodziły” całe rodziny z dziećmi. Obecnie dzieci stanowią już prawie połowę wszystkich
pielgrzymujących, dlatego nawet trasy wybierane są tak, by mogły nimi
przejechać wózki dziecięce.
Jubileuszowa, trzydziesta pielgrzymka w 2008 roku wyszła, a właściwie wyjechała z Brukseli, na znak jedności europejskiej. W tej swoistej,
autokarowej podróży, zorganizowanej przez ks. Szpaka, wzięło udział
ok. 150 osób, w tym młodzież z chóru Echa Sacrosongu. Pątnicy zwiedzili Brukselę, Amsterdam, Poczdam i Paryż. Wyprawa każdego dnia
57
Festiwal muzyczny, stworzony przez Jerzego Owsiaka i jego fundację W.O.Ś.P., początkowo na wzór amerykańskiego Woodstock. Pierwszy Przystanek Woodstock odbył się
w 1995 roku w Czymanowie nad Jeziorem Żarnowieckim. Por. www.wosp.org.pl/przystanek_woodstock [dostęp: 15.09.2012].
58
Symboliczna dla przełomu lat 80. i 90. „organizacja” happeningowa Jerzego Owsiaka.
Por. J. Owsiak, Listy do Owsiaka, Otwock 1992.
59
Polska premiera odbyła się w grudniu 1991 roku.
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kończyła się mszą i koncertem dla mieszkańców przyjmujących pielgrzymów. Wydarzenie to jednak nie zostało odnotowane w mediach,
mimo że był to ewenement na skalę, jeśli nie światową, to co najmniej
europejską.
W 2009 roku, w 40. rocznicę święceń kapłańskich ks. Andrzeja Szpaka, pielgrzymi wyruszyli z Miechowa pod hasłem „Pielgrzymka Młodzieży Różnych Dróg w Roku Księdza”. Z  niezwykłą gościną przyjęci
w samym Miechowie i okolicach, gdzie urodził się i spędził dzieciństwo
ks. Szpak. Drogę rozpoczęła uroczysta msza święta w Sanktuarium Bożego Grobu, w której uczestniczyło ok. 70 osób, chór i orkiestra Echa Sacrosongu oraz okoliczni mieszkańcy. Trasa, jak przed laty, wiodła przez
Jurę Krakowsko-Częstochowską i dobrze znane pielgrzymom tereny.
Odwiedzali zabytkowe kościoły i klasztory, rozmawiali już nie tylko
o swoich problemach, hipisowskich ideałach, drodze, uzależnieniach,
ale także o powołaniu, misjach, świętych misjonarzach, mistykach, małżeństwie i innych uniwersalnych ludzkich sprawach. Dzieci, stanowiące
wyjątkowo liczną grupę, dominowały i „przewodziły” wspólnotowym
obrzędom. Można więc mówić raczej o „pielgrzymce rodzin” albo „dzieci i młodzieży”, mając na uwadze wysoki poziom „poczucia młodości”
u większości pielgrzymów.
Jak zawsze też wchodząc na częstochowskie Aleje NMP, zamiast
uporządkowanego kordonu ludzi w jednolitych koszulkach, machających jednolitymi kwiatkami czy balonikami, wbiegła różnorodna, na
pozór chaotyczna grupa, z której jeszcze część tradycyjnie ubrana była
na biało, by na polu przyklasztornym utworzyć pacyfkę i krzyczeć na
całe gardło: „JE-STEŚ-MY!”, przy głośnych dźwiękach bębnów, fletów
i gitar. „Cały plac pod Wałami należy do nas, wyśpiewujących: Alleluja, Maryja! Jesteśmy jednym, nieskończonym słońcem, na zawsze, na
zawsze, na zawsze! A pokój niech będzie z nami”60. Szpak frunie do góry już trzydziesty pierwszy raz, w towarzystwie wianków i zaraz potem
moment kulminacyjny: spotkanie z Maryją twarzą w twarz i w cichej
modlitwie złożenie tego, z czym każdy do Niej szedł.
Dla wielu pielgrzymka stanowi czas zmiany i refleksji nad całym
swoim życiem, ale też dwutygodniowe „studium z zakresu nauk humaZ kronik pielgrzymkowych spisanych przez Janinę Śmigielską, Pielgrzymka Młodzieży Różnych Dróg i Kultur 2009, zbiory własne.
60
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nistycznych i społecznych”. Jest szkoleniem praktycznym prowadzonym
przez mądrych duchownych, ale też samych pątników, doświadczonych
przez życie. Wielu, poza specyficzną wrażliwością, ma zdolności organizacyjne, choć pytanie, na ile pielgrzymka stanowi wspólnotę samorodną, a na ile kierowaną przez ks. Szpaka, jest otwarte. Pojawiają się
bowiem opinie, że ta mityczna wspólnotowość hipisowska nie mogłaby
funkcjonować bez twardej ręki księdza. Nie wykształciła się bowiem
przez lata pielgrzymowania żadna świecka większa grupa. Mimo to
pielgrzymka szpakowska zdaje się wydarzeniem nieomal kultowym, po
którym powrót do codziennej rzeczywistości jest jak przeskok w inny
świat. Jak pisze jeden z pielgrzymowiczów z pokolenia lat 90.: „doszedłem do wniosku, iż pielgrzymka jest bytem fundamentalnym w naszym
życiu, to wędrowanie do Boga, szukanie, daje nam doznać wiele prawdy
ukrytej. Tak jak natura ma w sobie wiele prawdy ukrytej, czekającej na
śmiałków, tak i pielgrzymka jako kapitalny sposób na wędrowanie z innymi, może to być powód powierzchowny, nie wymagający od uczestnika rozumienia i zagłębiania – ot w intencji prywatnej, np. za zdrowie.
Ale tak jak nasz Abraham, Mojżesz czy nawet Jezus byli wędrowcami
nie tyle by wędrować, ale by poznać lub obcować z prawdą, że jesteśmy
tu tylko wędrowcami, zmierzamy do Ojca, do Domu. (…) Dobrze jest
wędrować, choć może tylko symbolicznie, to w sercu może zakorzenić
się świadoma głębia (…). Na ostatniej pielgrzymce popsuł mi się sandał,
zawiązałem starą struną, lecz po paru dniach przecierała się i brałem
następną tak, że cały stary komplet się przydał, nawet nie wiecie, jakie to
może być żmudne, ale szedłem dalej. Wczoraj w Warszawie spotkałem
bezdomnego i od razu rzucił mi się w oczy sandał przewiązany reklamówką – «ten to ma przechlapane» – pomyślałem i jak rzadko uwierzyłem mu na słowo, że zbiera na jedzenie”61.
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Za: http://www.doziemiobiecanej.pl/notka/79/milimetr/ [dostęp: 10.05.2012].

Epilog,
czyli końcowa część utworu,
nie do końca związana z fabułą

Po 25 latach pracy z młodzieżą wymagającą, zagubioną duchowo,
uzależnioną, zbuntowaną i kontestującą ks. Szpak postanowił wrócić ze
zdwojoną mocą do swojej muzycznej pasji. Stworzył w 2000 roku w Rzeszowie, przy kościele Opatrzności Bożej, młodzieżowy chór i orkiestrę
„Echo Sacrosongu”. Po roku działalności młodzi muzycy pod przewodnictwem ks. Szpaka wystąpili, prezentując dawne utwory grane na festiwalu Sacrosong przed papieżem Janem Pawłem II. Miał on wówczas
powiedzieć: „Jesteście wielcy, a już chciałem zwątpić, że kiedykolwiek
usłyszę Sacrosong”. Dziś młodzi mają w repertuarze ponad 60 utworów,
zagrali w ponad 200 kościołach Polski i Europy1. Koncertowali także
w Indiach oraz Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Główną ideą tego muzycznego przedsięwzięcia było przedłużenie
tradycji festiwalu Sacrosong, organizowanego od maja 1969 roku przez
Rodzinę Salezjańską, głównie ks. Jana Palusińskiego2. Ówczesny kardynał Karol Wojtyła dostrzegł w tym zamysł Boży i zaakceptował dzieło,
przyjeżdżając na każdą edycję, nawet tę w 1978 roku. Podstawą festiwalu
była koncepcja Święta Stworzenia Świata i Człowieka, która miała łączyć
narody i twórców kultury wokół Boga Ojca Stworzyciela, jak twierdzi
ks. Szpak. Na jej podstawie zrodził się hymn Sacrosongu: „Budujemy
Kościół Boży we własnym sercu, w domu, w kraju, budujemy Kościół
Boży na całym świecie”. W sumie stworzono 500 pieśni i piosenek religijnych, oraz 50 mszy. Podczas wakacji odbywały się warsztaty muzyczne dla solistów z wyższych szkół wokalnych. Festiwal odbywał się co
Zespół pod przewodnictwem ks. Szpaka koncertował m.in. w: Wilnie, Kijowie, Lwowie, Pradze, Budapeszcie, Rzymie, Turynie, Madrycie, Medjugorie, Paryżu, Lourdes, Berlinie, Brukseli, Barcelonie, Kopenhadze i Amsterdamie.
2
W. Dudziński, Pierwszy taki Sacrosong, tygodnik katolicki „Niedziela”, nr 20/2009,
w: www.niedziela.pl [dostęp: 25.10.2012].
1
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roku jesienią w różnych miastach Polski. „Przez dwa dni trwał konkurs
50 utworów, a trzeciego w niedzielę – finał. Kardynał Wojtyła zawsze
uczestniczył w koncercie laureatów. Był fundatorem głównej nagrody,
podpisywał wszystkie wyróżnienia za tekst i muzykę, dyplomy za wykonanie. Dla wykonawców największym zaszczytem było wystąpienie
przed osobistościami muzyki kościelnej i wypełnionymi po brzegi kościołami wiernych. Ten «odpust świąteczny» był jedynym tego rodzaju
festiwalem w całym obozie socjalistycznym, dlatego był prześladowany
(…). Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża Sacrosong stracił swego niezastąpionego protektora. Nikt z biskupów ordynariuszy nie
chciał angażować swojej diecezji w to międzynarodowe dzieło [powstały natomiast festiwale regionalne i zakonne – przyp. K.K.-J.]. Na terenie Italii usiłowały z poświęceniem propagować idee Sacrosongu prof.
Magdalena Lutka z siostrą. Pewnego razu powiedział do nich Jan Paweł
II mocne słowa: «Ratujcie Sacrosong!». To wezwanie było dla nas inspiracją, by kontynuować to Boże Dzieło”3.
Zespół ks. Szpaka kultywuje więc dzieło Jana Pawła II, nawołując do
pokojowego współżycia wszystkich narodów i religii, budowy cywilizacji miłości, współdziałania na rzecz poprawy warunków życia, zwłaszcza najuboższych, ale też do upowszechniania polskiej kultury narodowej. W 2011 roku zespół podróżował po Indiach i koncertował zarówno w kaplicach chrześcijańskich, jak i w hinduskich świątyniach, m.in.
w New Delhi. Tu przewodnikiem dla grupy, w której oprócz zespołu
muzycznego byli uczestnicy pielgrzymek i szpakowisk, był były hipis,
a obecnie wyznawca Kriszny. W ten sposób ks. Szpak połączył dwa
światy, realizując idee wspólnoty i dialogu międzyreligijnego. W 2012
roku zespół postawił sobie za cel „podbicie Dzikiego Zachodu” na kontynencie amerykańskim i zasianie tam ziarna idei Sacrosongu, zarówno
wśród Amerykanów, jak i Polonii. 46-osobowa grupa młodzieżowego
chóru, orkiestry, baletu, recytatorów z Rzeszowa, w sierpniu 2012 roku,
poleciała na drugą półkulę, by rozszerzać Słowo Boże. Koncertowanie
rozpoczęło się w USA od Linden NJ, potem Brooklyn NY, Washington D.C., Baltimore MD, Harrison NJ, Passaic NJ, potem były występy
w Oshawa ONT w Kanadzie i z powrotem w USA – Bridgeport CT,
3

A. Szpak, Historia sacrosongu, w: www.echosacrosongu.pl [dostęp: 21.10.2012].
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Trenton NJ, wreszcie – na koniec – zespół pokłonił się Matce Bożej
w amerykańskiej Częstochowie, czyli w Doylestown PA4.
Jak pisze dyrygent zespołu Andrzej Szypuła5, któremu ks. Szpak powierzył kierownictwo muzyczne, „występy «Echa Sacrosongu» to prawdziwe religijne misterium, w którym różne dziedziny sztuki łączą się
w chwale Boga Ojca. Chór, orkiestra, balet, stroje, ruch sceniczny, rekwizyty, recytacje Pisma Świętego, prezentacje natchnionej poezji religijnej przywołują na myśl pasje, kantaty, oratoria, pisane od tysiącleci
przez najlepszych mistrzów na chwałę Bożą (ad maiorem Dei gloriam),
spektakle z pogranicza teatru muzycznego i widowiska czy może nawet
Teatru Rapsodycznego, w którym Karol Wojtyła, jako aktor, w młodych
latach brał żywy udział i często o nim wspominał. A jeśli jeszcze rzecz
całą czynią młodzi ludzie, uczniowie gimnazjów, szkół średnich, także artystycznych, studenci i absolwenci akademii muzycznych i innych
uczelni, to możemy powiedzieć, że rzeszowskie «Echo Sacrosongu» jest
spadkobiercą najlepszych tradycji naszej narodowej polskiej kultury,
która od tysiącleci ma swoje głębokie i mocne chrześcijańskie korzenie,
których żadna siła wyrwać nam nie zdoła”6.
Ponad czterdziestoletnią działalność ks. Andrzeja Szpaka można nazwać drogą do „ziemi obiecanej”, która jest dla niego ziemskim wznoszeniem się ku niebu. Drogę tę wyznaczają momenty, w których Bóg
był bardzo blisko, „kiedy byłem małym chłopcem w wiejskim domu,
w roziskrzoną od gwiazd noc, mroźnym powietrzem, bielutkim śniegiem i Wigilią, gdy jechałem do rodzinnego domu po trzech pierwszych
latach pobytu w seminarium, gdym jesienią przyniósł na plebanię do
kochanego księdza Józka Talika w Polanie koszyk grzybów, gdy w Polanie prowadziłem tydzień kultury chrześcijańskiej z moim Sacrosongiem, na koncercie SBB Józka Skrzeka, gdy patrzyłem, jak hipisi słuchają
muzyki, gdy mieszkałem pod namiotami pierwszy raz w życiu z hipisaA. Szypuła, Święto Stworzenia Świata i Człowieka (po pwrocie z USA), w: www.echosacrosongu.pl [dostęp: 20.10.2012].
5
Andrzej Szypuła, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, pedagog, publicysta, redaktor naczelny pisma „Kamerton”, aktywny działacz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
współzałożyciel i wykładowca Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie, autor ok. 600 publikacji z dziedziny kultury, szczególnie muzycznej, kierownik artystyczny
kilkunastu chórów i orkiestr, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” i wieloma innymi prestiżowymi nagrodami.
6
A. Szypuła, Święto Stworzenia Świata i Człowieka, dz. cyt.
4
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mi na plaży w Gdańsku Stogach i byliśmy jedną rodziną, kiedy szliśmy
w pielgrzymce w 1985 roku, w piorunach i w wielkiej ulewie po modlitwie o deszcz. Bóg był blisko też na zlocie zjednoczenia pod zamkiem
w Chęcinach, kiedy po 6 dniach deszczu, pod namiotem nad Soliną,
Marshall przestał grzać i dotknęliśmy odzyskanego raju wolności, kiedy
podczas przekazywania znaku pokoju, sporo lat temu, w czasie mszy
co druga osoba nie wytrzymywała emocji i łez. Bóg był blisko, kiedy
mój zespół dawał koncert w Kolonii na Światowych Dniach Młodzieży
z Benedyktem XVI, podczas licznych wejść pielgrzymki na Jasną Górę
i kiedy grupa duchowo wznosiła się do gwiazd, doświadczała nieziemskich radości i nikt nie myślał o ogłupiającym alkoholu. Także podczas
ślubów naszych ludzi w Częstochowie czy na pielgrzymce, ale też gdy
ludzie przyjeżdżali do Siostry Jasi i każda godzina była inna, bo wśród
nich było Słowo Boże, Msza i hejowe piosenki”7.
Hipisi, jak pisze Anna Radecka, byli duchową awangardą społeczeństwa. Ich poziom umysłowy daleko przekraczał ich wykształcenie, a zainteresowania obejmowały najróżniejsze prądy filozoficzne i religijne.
Ich dążenia były wyrazem buntu przeciwko panującemu w świecie odhumanizowaniu, technokracji, wyrażonej w państwach kapitalistycznych kultem pieniądza, a w państwach socjalistycznych kultem produkcji. Preferowali rolę jednostki, która powinna realizować się zgodnie
z cechami swojej osobowości, a robienie kariery budziło w nich wstręt.
Najważniejsze były przeżycia duchowe i więzi emocjonalne między
ludźmi. Byli poszukiwaczami siebie, także na gruncie chrześcijaństwa8.
W tych poszukiwaniach zdecydowaną część ludzi prowadził ks. Szpak,
który pomagał Ruchowi przetrwać trudny czas peerelowskich represji
i niezgody na „nielegalne zgromadzenia”. Kościoły, przy których odbywały się szpakowiska, były kloszem, choć metaforycznie mówiąc, nie
do końca pozwalały na wejście przed ołtarz. Do dziś bowiem pokutują
mity o narkomanach, choć ci przestali „przewijać się” przez zloty dobrą
dekadę temu.
Wprawdzie nie czas jeszcze na podsumowania działalności ks. Szpaka, to z perspektywy prawie 40 lat pracy można powiedzieć, że udzielając wywiadów, biorąc udział w programach radiowych i telewizyjnych,
7
Słowo Szpaka, 7 października 2010 roku, w: www.doziemiobiecanej.pl [dostęp: 12.08.
2012].
8
Tamże.
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przyczynił się on do zmiany poglądów społecznych na narkomanię, ale
też na młodzieżową kontrkulturę. Jako jeden z pierwszych duchownych
docierał przez mass media do poszukującej młodzieży, m.in. poprzez
popularny program Telewizji Polskiej Luz. Jego działalność wpisywała
się w poszukiwania polskiego Kościoła środków skutecznej profilaktyki
uzależnień. Był niekwestionowanym pionierem nawiązywania kontaktu
z osobami utożsamiającymi się z subkulturami młodzieżowymi. Współpracował z innymi księżmi, którzy organizowali duszpasterstwo festiwalowe w Jarocinie oraz w innych miastach (Katowicach, Brodnicy). Wzorowali się na nim duchowni, katecheci, pedagodzy, którzy jako klerycy
i studenci m.in. teologii, psychologii czy pedagogiki KUL i ATK9, przyglądali się jego działalności, a potem poszli swoją drogą, wykorzystując
metody ks. Szpaka w relacjach z wymagającą młodzieżą10. Znajdował
uznanie wśród specjalistów zajmujących się problematyką patologii
społecznej i terapii uzależnień, w tym wśród biskupów i duchownych
duszpasterstw młodzieżowych. Nieraz wzbudzał kontrowersje, także
w salezjańskiej wspólnocie. Ks. Tomasz Kijowski SDB, delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego oraz rzecznik prasowy Inspektorii Krakowskiej, twierdzi, że w Rodzinie Salezjańskiej ks. Szpak z jednej strony jest
szanowany za konsekwencję i siłę charakteru, a z drugiej postrzegany jako ten, który nie jest skuteczny, ponieważ podtrzymuje w grupie
młodzieży patologię. Jednak, jak pisałam wyżej, skuteczność, szczególnie w pracy z uzależnionymi, to nie liczba wyleczonych (zaleczonych),
ale tych, którzy uwierzyli w Boga. „Szpak pytany, czy jego praca jest
skuteczna w obszarze terapii, odpowiadał, że jego metoda nazywa się
terapią Łaski i to jest bardzo salezjańskie. Bo po co salezjanie zostali
powołani przez Ducha Świętego do życia? Po to, żeby młodzi ludzie poszli do nieba. Szpak mówił: ja nie wiem, czy on wyjdzie z narkomanii,
nie wiem, czy on będzie zdrowy – ja walczę, żeby on umarł jako człowiek wierzący, żeby godnie umierał. I to nie jest ucieczka od pytania,
czy praca Szpaka jest skuteczna. On po prostu chce postawić człowieka
Akademia Teologii Katolickiej, dawna nazwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
10
Por. B. J. Soiński, Możliwości inspiracyjne duchowości franciszkańskiej w duszpasterstwie młodzieży zagrożonej narkomanią, w: Satanizm. Rock. Narkomania. Seks, red.
A. J. Nowak, Lublin 1999, s. 287.
9
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z całą jego chorobą, uzależnieniem i cierpieniem przed obliczem Jezusa
Miłosiernego”11.
Spory dotyczące roli i znaczenia ks. Szpaka w ruchu hipisowskim
trwają i będą trwały, dopóki osoby je prowadzące nie spojrzą na siebie
z pełną akceptacją i miłością. A to, mając na uwadze naturę człowieka,
jego indywidualizm, ale też specyfikę funkcjonowania grup społecznych, nie jest łatwe. Być może nieporozumienia te są dowodem na normalność ludzi utożsamiających się z ruchem hipisowskim i szpakowiskami. Dowodem, że są to po prostu normalni ludzie, którzy potrafią
się różnić, spierać, nawet kłócić ze sobą i obrażać na całe lata, ale też
wybaczać sobie i wieść przeciętne życie. Każdy z nich bowiem oprócz
historii związanej z ks. Szpakiem ma własną historię, która niewątpliwie
jest pierwsza w ich drodze do „ziemi obiecanej”.
Ksiądz Szpak, przez lata pracując intensywnie z młodzieżą, nigdy się
nie zestarzał. Mimo dojrzałego wieku, nobliwego wyglądu i zadumania,
mimo chwilowego zmęczenia na twarzy i bolączek, w dalszym ciągu ma
energię dwudziestolatka. Kiedy rozmawiam z nim o jego nowych pomysłach, w sekundę zapominam, że przed chwilą mówił, że ma gorączkę
i jest chory. Opowiada z takim zapałem, jakby zaraz miał wstać z łóżka
i pędzić na zlot z gitarą, ogłaszając ludziom Dobrą Nowinę. Jego pasja
życia i praca, która nigdy się nie kończy, niewątpliwie mogą stanowić
wzór nie tylko dla duchownych wychowawców. Zaś jego praktyczne doświadczenie, które próbowałam w tej książce oblec w teoretyczne ramy,
jest wartością bezcenną.
Na zakończenie przytoczę niepublikowany tekst przygotowany przez
ks. Andrzeja Szpaka na jedno z krakowskich sympozjów organizowanych przez księdza biskupa Adama Śmigielskiego w latach 80. Tekst ten
zawiera refleksję dotyczącą pracy duszpasterskiej w obrębie ruchu hipisowskiego. Jest kwintesencją moich powyższych dywagacji i uzgodnień
teoretycznych na temat metod pracy ks. Szpaka z Młodzieżą Różnych
Dróg.
„Traktowałem ten Ruch jako ruch dorosłych niezależnych. Uważałem się za przedstawiciela Kościoła szukającego porozumienia na drodze dialogu z dorosłymi ludźmi, posiadającymi własne poglądy na wiele
spraw. Starałem się ukazywać światopogląd chrześcijański, uznając ich
11

Fragment wywiadu z ks. T. Kijowskim SDB, sierpień 2012.
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prawo do posiadania odrębnego światopoglądu. Nie mogłem im nic narzucać, gdyż młodzież ta, z całej Polski, nie podlega mi formalnie jako
duszpasterzowi. Młodzież uciekła właśnie od tych, którzy nieodpowiednio przekazywali im prawdę, chciała być wolna od systemów i organizacji. Musiałem postępować drogą nie konfrontacji, lecz szukania tego, co
łączy Kościół z nimi.
Uznając słuszność niektórych zarzutów co do pewnych struktur
i organizacji państwowych i społecznych, razem z nimi poszukiwałem
prawdy o prawdziwym społeczeństwie. Mogłoby się wydać, że młodzież
ta, odrzucona przez społeczeństwo, znalazła protektora kontestacji we
mnie. Tymczasem mnie chodziło o wykazanie, że młodzież ta nie ma
w swych postawach tylko samych negatywów. Uważałem tę młodzież za
ludzi nieumiejących dostosować się do swego czasu. (…) Dlatego chodziło mi o wydobycie pozytywnych stron młodzieży jako grupy i poszczególnych osób. Dążyłem do wyzwolenia wszelkiej ich indywidualnej twórczości. Starałem się stworzyć klimat, warunki do rozwoju pozytywnych zachowań społecznych i międzyosobowych. Jestem księdzem,
a ksiądz jest wszędzie tam, gdzie ludzie i ich sprawy. Chciałem być
przyjacielem młodzieży, z którą nie potrafiła nawiązać kontaktu szkoła, rodzina, a także parafia. Nie twierdzę, że forma mojej pomocy była
najdoskonalsza, ale proszę zważyć, że na te sporadyczne spotkania nie
miałem oficjalnego pozwolenia. Ileż godzin i spotkań trzeba poświęcić tej, powiedzmy, ułożonej młodzieży, aby ją wychować, a co dopiero
tej nieułożonej! Dlatego o owocach nie myślałem. Bóg może posłużyć
się oślicą, żeby mądrego Balaama pouczyć. Myślę, że rozbijając Ruch,
nie uchroni się tej młodzieży od zła. Wręcz przeciwnie – ona potrzebuje wspólnoty, dobra, rodzinnej atmosfery. Chciałem, aby braterstwo,
pokój, miłość przeżywać w kontekście religijnym. Chciałem wyzwolić
spontaniczność religijną. Dowartościowałem tych, którzy wierzyli mocno, gorąco, radykalnie. Chciałem, by ta grupa stała się apostolska, by
wzajemnie sobie pomagali.
Nie wiem, kogo reprezentuje chrześcijanin, który bez poznania rzuca
kamieniem w drugiego. Bóg przecież każdego chce zbawić i to przekonanie nie pozwalało mi wątpić w różnych przeciwnościach. Zbawić,
rozumiem tutaj jako zrozumienie przyczyny niespołecznego postępowania i jako usunięcie tych przyczyn. W tym sensie uważam, że Jezus
umiał jako psychiatra określić stan psychiczny swojego «pacjenta» i od-
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powiedzieć na potrzebę duchową «chorego». Dopiero kiedy w ewolucji
metody doszliśmy, że jedynie Ewangelia może dać odpowiedź na egzystencjalne zagadki społeczne i osobiste, zrozumiałem, jak mi daleko
do bycia przykładem żywej Ewangelii. Jeśli ktoś z was będzie świętym,
młodzież da się formować jak wosk. Autorytetem może być tylko ten,
kto jest sługą zrozumiałym i wyrozumiałym. Pierwszy muszę być
w wypełnianiu Ewangelii.
Ta młodzież broniła się przed autorytetem, ale go potrzebowała.
Zrozumiałem, że ktoś musi ją kochać. Pałka nie może być jedynym
czynnikiem wychowującym. Ta młodzież potrzebuje ewangelizacji.
Wszczepienia Ewangelii w życie. Ona nie chce i nie umie być w tym
społeczeństwie, które ją niszczy i nie daje wzrastać. Nie trzeba uciekać
od rodziny – trzeba ją uzdrowić. Nie trzeba uciekać od instytucji – trzeba w nią wszczepić miłość”12.
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Fragmenty dokumentów Służby Bezpieczeństwa
na temat działalności ks. Andrzeja Szpaka w latach 1984-1985
(pisowania oryginalna)

Ks. Andrzej Szpak jest opiekunem ruchu w Polsce. Jest on z księdzem z Przemyśla. Do niego zjeżdają się członkowie ruchu z całej Polski. W miesiącu styczniu w każdą sobotę i niedzielę w Przemyślu odbywają się zebrania członków ruchu z całej Polski. Zebrania te prowadzi
ks. Andrzej Szpak. Odbywają się one w mieszkaniu prywatnym „siostry
Ani”. Jest to kobieta w średnim wieku. Posiada 3 pokojowe mieszkanie
w bloku mieszkalnym w jednym z osiedli Przemyśla. (…) „Siorta Ania”
nie jest zakonnicą. Do niej jednorazowo przyjeżdża około 20-30 osób
i tam przychodzi ks. Andrzej, który omawia różne sprawy dotyczące ruchu, pyta się o kłopoty i różne osobiste sprawy. Dyskusje, przynajmniej
te, w których brał udział X miały religijny charakter, dotyczący założeń
ruchu. (…) Opieka nad ruchem ze strony ks. Andrzeja polega na wytyczaniu programu działania, prowadzenia spotkań z członkami ruchu
z całej Polski oraz organizowaniu zjazdów ogólnopolskich. Coroczne
największe zjazdy ruchu pacyfistycznego odbywają się w dniu 14 sierpnia w Częstochowie. (…) Drugim po ks. Andrzeju jest brat Mateusz
z Lublina. Mieszka w prywatnym domu w Lublinie. Mieszkanie to
jest wynajęte. Tam również odbywają się zjazdy pacyfistów. Właścicielka zgadza się na to, ale zastrezgła sobie by nie było żadnych kłopotów z MO. (…)
Na terenie Polski ruch pacyfistyczny jest bardzo rozbudowany. Pacyfizm tego rodzaju do jakiego należy X ma bardzo sile odchylenia religijne. Skupia ludzi wierzących, którzy wyznaja zasady wolności i miłości bliźniego. Spośród innych ruchów pacyfistycznych a tym bardziej
punkowców i gitowców itp., wyróznia się właśnie wyznawaniem miłości
bliźniego i obowiązkiem niesienia pomocy duchowej, moralnej i pomocy w różnych sytuacjach życiowych dla każdego kto tego potrzebuje
a zwłaszcza wewnątrz ruchu oraz bezwzględny zakaz używania przemocy lub nawet reagowania przemocą na przemoc. Bardzo znaną zasadą
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wpojoną przez księdza Szpaka i hasłem jest „być w zgodzie z prawem,
zgodnym ze szkołą i rodzicami - w tym wyraża się wolność i stosunek
do ludzi”. Zakazane jest używanie narkotyków, nie jest wskazane tzw.
wędrowanie po kraju, gdyż to najczęściej prowadzi do łamania prawa,
kradzieży i podległości innym, którzy muszą utrzymywac i maja prawo rozkazywać. Prawdziwy pacyfista powinien sumiennie pracować lub
uczyć się a jednocześnie duchowo wyznawać zasady wolności i miłości
człowieka.
Na terenie kraju istnieje kilka ośrodków ruchu pacyfistycznego. Ich
działalnością kieruje ks. Andrzej. Posiada zgodę władz kościelnych na
tę działalność lecz brak jest formalnego patronatu ze strony kościoła.
Obecnie ks. Andrzej oczekuje na decyzję kurii krakowskiej, do której
zwrócił się z prośbą o przejęcie patronatu ale nie jest jeszcze wiadomym
czy do tego dojdzie. Kościół raczej niechętnie dotychczas patrzył na tę
sprawę. W „Gościu Niedzielnym” w listopadzie lub październiku ukazał
się bardzo mocno krytyczny artykuł pod adresem ks. Andrzeja.
(opracowano na podstawie zeznań jednego
z tajnych współpracowników)
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Z teczki personalnej dot. ks. Andrzeja Szpaka1
(pisownia oryginalna)
„Kandydat w pracy duszpasterskiej zajmuje się młodzieżą z tzw.
marginesu społecznego. Organizuje z nimi spotkania i wszelkiego rodzaju obozy i wycieczki. Ostatnio powstał projekt utworzenia tego typu
duszpasterstwa w skali ogólnopolskiej. Kandydat posiada dotarcie oraz
autorytet w tego typu grupach społecznych. Może w wyniku utworzenia
takiego duszpasterstwa zająć poważne stanowisko kierownicze i koordynujące. Z kandydatem w przeszłości prowadzono rozmowy w związku z organizowaniem wycieczek i obozów dla młodzieży resocjalizowanej” (1976 r.).
„W dniu 19.08.1976 funkcjonariusze MO przeprowadzili czynności
służbowe w stosunku do wędrownej grupy hippiesów jaką ujawniono
w Grybowie woj. Nowy Sącz. Kilku spośród zatrzymanych podawało, że
pośród nich jest ksiądz Andrzej z Wrocławia. (…) Jest salezjaninem, pod
adresem gdzie jest zameldowany mieści się parafia. Z wykształcenia jest
nauczycielem, uzupełnia wiedzę z pedagogiki młodzieży trudnej. Zbiera
materiały do opracowania. Młodzieżą trudną interesuje się od kilku lat.
Zaczął od pracy wśród wrocławskich gitowców, ale poniósł porażkę, jego pupile okradali kioski i miał z tego powodu wiele przykrości. Organa
milicji potraktowały go wtedy ze zrozumieniem, ale przełożeni zakonni
mieli do niego pretensje, że niepotrzebnie ryzykował. Pełni w parafii
funkcje wikariusza i z tej racji prowadzi katechezę młodzieży. Ponownie
zetknął się z młodzieżą trudną, tym razem z hippiesami, od kilku lat ma
do tych ludzi dotarcie, wie o tym, że wielu z tych ludzi używa narkoty1
Teczka założona przez WUSW Przemyśl w 1976 roku, prowadzona do 1987 roku. Zawiera dane personalne ks. Szpaka, notatki służbowe opisujące próby jego werbunku na TW
ps. „Kwiatek” (pseudonim nadany przez SB) oraz pisma dokumentujące przebieg spotkań
z hipisami. W teczce nie znajdują się dokumenty ani sprawozdania pisane lub podpisywane przez ks. Szpaka, tylko opisujące jego działalność. Z treści wynika, że w werbunek
ks. Szpaka zaangażowanych było co najmniej czterech tajnych współpracowników SB.
Źródło: IPN Rzeszów.
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ków i pije alkohol. Wszyscy są w jakimś sensie nienormalni, a przede
wszystkim zagubieni i psychicznie rozbici. Próbuje ich resocjalizować,
nie ma w zamiarze ureligijniać - to są przeważnie osoby niewierzące,
a często rodzicami ich są ludzie «wysoko postawieni». Grupę, wraz
z którą został zatrzymany, spotkał nad morzem. (…) panują tu specyficzne zasady współżycia, zupełna dowolność, łączy ich w zasadnie zlepek
różnych filozofii - -coś z ateizmu, pacyfizmu, buddyzmu, pierwotnego
chrześcijaństwa a ponad to styl bycia. Namówił ich na udział w 260 pielgrzymce warszawskiej na Jasną Górę. Tam dołączyli hippiesi - -Niemcy, Czesi, Węgrzy. Do Grybowa przybyli na dwa dni. (…) [Ks. Szpak
- dop. K.K.-J.] poza nauczaniem religii oraz zajęciami wśród hippiesów
prowadzi tez liczna grupę oazową - nie ma jednak nic wspólnego z ks.
Blachnickim, który działa na terenie Krościenka. Interesuje się też muzyką, gra na kilku instrumentach, działa na rzecz Sacro-Song” organizowanych przez salezjanów. Z całości rozmowy odniosłem wrażenie, że
jest to człowiek opanowany manią a ponadto naiwny. Nie wyklucza się
jednak, że grał taką rolę. Na jego prośbę poprzestałem na rozmowie polecając, aby wpłynął na grupę a po załatwieniu spraw przez MO i zwolnieniu z komisariatu nie grupowali się ponownie. Powinien też liczyć się
z tym, że może się na rozmowie ze mną nie zakończyć, zależnie od tego
jakie będą wyniki sprawdzania pozostałych członków grupy (narkotyki,
literatura). Zwróciłem uwagę, że niezależnie od tego jest podstawa do
ukarania go (…). Funkcjonariusze MO w czasie rozpytywania hippiesów dokumentowali też rolę ks. Szpaka w tym zgrupowaniu, ale tylko
kilku wskazywało na jego dominującą rolę i to raczej ogólnikowo”.
(opracował kpt. B. Motyka)
„Był organizatorem i inicjatorem imprezy religijnej pod nazwą Sacrosong 77. W tym celu nawiązał szereg kontaktów z osobami świeckimi,
w szczególności zatrudnionych na odcinku kulturalno-oświatowym.
Niektóre z tych osób zajmują kierownicze stanowiska w tym odcinku
pracy. W 1978 roku na czele grupy 98 osobowej brał aktywny udział
w Sacrosongu 78, który odbywał się w Częstochowie. W dniach 10-18
października 1978 w Przemyślu pod jego przewodnictwem odbył się
«Tydzień Kultury Chrześcijańskiej». Z jego współudziałem został zorganizowany I Walny Zjazd byłych wychowanków Salezjańskiej Szkoły
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Organistowskiej, który odbył się w Przemyślu 16.-17. 10. 1978r. Kandydat cieszy się dużym szacunkiem i poparciem ordynariusza kurii
przemyskiej ks. bpa Ignacego Tokarczuka. (…) Nabierząco prowadzi
sie rozpoznanie kandydata, przez dostępne źródła informacji, tj. TW
ps. «Lipowski» oraz przez środki techniki operacyjnej i przez rozmowy
operacyjne z danego środowiska”.
(opracował Kier. Sekcji V Wydz. IV KWMO w Przemyślu,
Kpt. T. Rudnicki)
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Fragmenty kazania ks. Andrzeja Szpaka,
Częstochowa, sierpień 198321

Mówimy dziś o dialogu. Idźmy dziś z dialogiem do naszego ojca.
Rodzonego ojca, któremu niejedno można zarzucić. Ale wyrastał on
w czasie, kiedy nie było zbytniego dialogu, taką osobowość mu uformowano. Dlatego wybaczcie mu. Bo nie wiadomo, jaką nam osobowość
uformują. Może taką, że już nie ma sensu żyć, niektórzy mówią. Nie ma
sensu żyć! Tracę sens życia, ktoś mi mówi. Ma szesnaście lat i się kończy!
Gdzie są tego przyczyny? W nim samym? Guzik! Na pewno nie! To nie
jest prawda, że to w nim jest cała przyczyna! Módlmy się za takich gorąco! Za takich, którym nie dano Boga, walczono z Bogiem!
Gdzie jest przyczyna tej dekadencji?! Gdybyś tylko wiedział, gdy odkryjesz, jak jesteś bardzo kochany! Tak cię kocha, że wszystko ci daje.
Daje nawet narkotyk, chcesz, weź, weź całą fortunę i idź w świat, mówi
ojciec. Ale czekam na ciebie. Chcesz tego? Spróbuj! Masz jedno życie
i twoje życie! Kocham cię, dlatego ci daję, nawet to! Ale nie miej potem
do mnie pretensji. Dla tych, którzy nie mają sensu życia, powiem to, co
powiedział ktoś trzy lata temu: próbowałem wszystkich środków, próbowałem wszystkiego, ale teraz jestem zaćpany Chrystusem. Bóg dopuszcza, że błądzisz. A może kiedy będziesz już dojrzały, kiedy będziesz miał
te trzydzieści lat, to zrozumiesz, że minęła twoja młodość. Może będzie
ci smutno. Dlatego żebyś nie był smutny, zastanów się. Teraz. (…)
Kochajmy tych, co błądzą. I nigdy ich nie opuśćmy. Nigdy. Bo jeśli
będziesz przy nim, kiedy będzie miał stres, to nie weźmie. NIGDY mu
nie podawaj. Rób cokolwiek, tańcz, na głowie stawaj, ale mu nigdy nie
podawaj! Gwizdaj, strzelaj, bądź cudakiem, dziwakiem, żeby się zaczął
śmiać i żeby zapomniał o stresie. Gdyby w momencie krytycznym był
przy nim człowiek, nie wiziąłby! Ale nie było człowieka!!! Może tatuś,
który miał być człowiekiem, który stał się nadczłowiekiem, doprowadził
do tego. Przebaczajcie mu. Wiemy, że to słowo jest tu potrzebne. (…)
2

Kazanie spisane z nagrania audio, zbiory własne.
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Potrzebne jest nam dużo uczucia. Okazujmy innym uczucie! Miłość jest
pomysłowa! Niech ten ruch będzie ruchem wyzwolenia!
Ci, którzy was potępiają, też mają nałogi! Dlatego niech się przynajmniej modlą, jeśli nie mogą nic innego zrobić. Niech się mama modli,
jeśli nie potrafi pomóc, pójść do jakiejś placówki. Niech się przynajmniej modli! (…)
Chciałbym, żeby było mniej mszy smutnych. Żebyśmy się weselili.
Żebyście mogli wejść do waszego kościoła i żebyście czuli radość. Żeby
ksiądz dawał radość. Może ktoś powiedzieć: napił się czegoś czy co? Ale
żeby się chciało do niego przyjść. Nie upomina, ale wita was z radością!
Wierzę, że Duch Święty to sprawi. Ale my także próbujmy. Idźmy do
swojego kościoła, gdzieś tam, w Polsce, i powiedzmy: księże, może trochę inaczej? Mówmy z miłością. (…) A gdyby te msze w waszych parafiach były nudne, to zobacz, że tam jest Jezus! Kiedy się Go odkryje, nie
czuje się człowiek samotny! To jest zmora naszego świata, wymyślono
tyle narzędzi komunikacji, a człowiek czuje się samotny! Ze swoim problemem, z obsesją, zachwianą równowagą psychiczną. Społeczeństwo
też jest chore. Do czego tu resocjalizować?! (…) Udajmy się do kogoś,
kto jest zdrowy psychicznie! Jezus był zdrowy psychicznie. Udajmy się
do Niego. Jeśli uwierzysz Mu, będziesz uzdrowiony. Jezus jest potrzebny
nam jako uzdrowiciel naszej psychiki! Gdy cię cho-ro-ba bierze, pomyśl
o Jezusie!
Wyobrażam sobie, jak was kolana bolą. Alem się dorwał do mikrofonu. Nie myślcie o mnie źle, wybaczcie, jeśli ględzę. Ale może komuś
coś zostanie (…).
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Notatki ks. Szpaka.
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List napisany przez ks. Andrzeja Szpaka
do młodzieży31
Piszę do Was Przyjaciele krótki list o Święcie Stworzyciela świata
i człowieka… To Idea, z którą Echo Sacrosongu pragnie się udać do New
Delhi w styczniu 2011 r. To nie tylko Idea, lecz Rzeczywistość, o której
człowiek zapomina. Bóg powiedział do niego: „Pamiętaj, abyś Dzień
Święty święcił”. To wspaniałe święto ustanowił Bóg zaraz po stworzeniu
świata i człowieka…
Ono przybliża Raj jako Boską atmosferę Ludzi czystych serc. Chcemy
się do niego przygotowywać razem z katolikami hinduskimi i hinduistami przez trzy dni. Świętowanie rodzi kulturę i tradycje, które zbliżają ludzi. Święta będą miały charakter modlitewny, gdyż ustanowił je Stwórca.
Utwory Sacrosongu są pięknymi modlitwami artystycznymi, są kontynuacją Księgi Psalmów. Autorzy Psalmów we wspaniały sposób określają TOŻSAMOŚĆ BOGA: że kieruje światem, że wszystko od Niego
pochodzi, jest wszechobecnym, wszechmogącym, wszechatrakcyjnym
(po hindusku Krśną), a najbardziej, że jest Bogiem Ludzkim, pełnym
Miłości i Miłosierdzia. Myśl przewodnia 1-wszego dnia: Bóg stworzył
świat i Raj, w którym umieścił małżeństwo mężczyzny i niewiasty. Mamy zamiar połączyć Psalmy Biblijne, wersety kanonów Taizé w języku
angielskim, baletową choreografię sześciu dni stwarzania, utwory Sacrosongu oraz pieśni hinduskie miejscowego zespołu i publiczności. Myślą
przewodnią drugiego dnia będzie rodzina: Bóg stworzył dziecko. Sam
stał się Dzieckiem Pokoju. Echo Sacrosongu da tutaj koncert kolęd przy
żłóbku Dzieciątka razem z kanonami i piosenkami hinduskimi, ponieważ oni mają podobne święta w okresie Bożego Narodzenia. Trzeci
dzień będzie mówił o stworzeniu narodów. I tu postaramy się dać koncert o naszej narodowej Czarnej Madonnie, o odwadze polskiej wiary,
o cywilizacji Miłości, a Hindusi zaprezentują swoje pieśni narodowe
i regionalne. Pan Rakesz, który nas zaprosił, jest hinduistą. Wierzy, że
List opublikowany na stronie www.echosacrosongu.pl oraz www.doziemiobiecanej.pl,
wpis na forum z 9 października 2010 roku.
3
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już nie będzie musiał przeżywać kolejnego wcielenia, ponieważ jest dobry. Wybudował dwie świątynie hinduistom, ale pomaga też ludziom
innych wyznań. Właśnie Opatrzność Boża zrządziła, że się z nim spotkaliśmy i zafundował nam noclegi i wyżywienie. Nie chciejcie myśleć
zazdrośnie, czy nieżyczliwie. Kto nie chce jakkolwiek poprzeć, niech nie
krytykuje, proszę. Niech Was Bóg błogosławi.
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Tekst utworu znanego wśród pielgrzymów jako „Pogarda”.
Autor słów: „Kortez”
1. Bóg na podobieństwo Swoje stworzył Syna człowieczego,
by odkupił ludzkie znoje z grzechu pierworodnego,
zebrał uczniów i wykładał,
wielką wiedzę, co posiadał On i Jego Ojciec, Bóg.
Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy
bracia się.
2. Jeśli czynisz, jak Bóg czynił, nie ubliżaj Allachowi,
święty Koran by cię winił, żeś niegodzien człowiekowi.
Wyzbądź się swych aspiracji, żeś chrześcijanin innej nacji
i zapomnij słowo giaur.
Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy
bracia się.
3. Ty wychwalaj swego Boga, Lama niech zaś Buddę chwali,
przecież to ta sama droga, razem będą nas chowali,
spójrz na święte pisma Wedy i złocone świątyń brzegi
i uszanuj Krisznę.
Po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha, więc kochajmy
bracia się.
te.
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Wkładka „Desideraty”.
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„Kudły”, nr 1.
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„Kudły”, nr 2.
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„Kudły”, nr 3.
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Matryca wykorzystana w akcji „Nie strzelaj do mnie nawet dla zabawy”.
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Ks. Szpak w seminarium, ok. 1958 roku.
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Czasy Wyższego Seminarium, ks. Szpak pierwszy z lewej.

Czasy Wyższego Seminarium, ks. Szpak pierwszy z lewej.
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Postrzyżyny ks. Szpaka.
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Pierwszy zlot hipisów w Częstochowie, 1971 rok.
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Dyskusja. Pierwszy zlot hipisów w Częstochowie, 1971 rok.
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Zlot hipisów w Częstochowie, 1977 rok.

Ks. Szpak przy ołtarzu z kamieni.
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Ks. Szpak na Festiwalu Sacrosong.
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Pielgrzymka Młodzieży Różnych Dróg, lata 80. XX wieku.

Pielgrzymka Młodzieży Różnych Dróg, lata 90. XX wieku.

Ślub hipisowski.
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Msza święta w Częstochowie, lata 90. XX wieku.

Postój na pielgrzymce, lata 90. XX wieku.
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Postój na pielgrzymce, lata 90. XX wieku.
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Ks. Szpak na pielgrzymce.
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Ks. Szpak.
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Ks. Szpak, wejście Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg do Częstochowy,
lata 90. XX wieku.
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Eucharystia podczas festiwalu Rock Na Wyspie, 1984 rok.

Ks. Szpak frunie w górę.
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Ks. Szpak, ostatni dzień pielgrzymki, Częstochowa, 2012 rok.
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Siostra Jasia, ostatni dzień pielgrzymki, Częstochowa, 2012 rok.
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Ks. Szpak w rozmowie z autorką, lipiec 2012.
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Summary

Szpaku. Educational methods of Reverend Andrzej Szpak in his Work with
the Youth of Diverse Ways.
Reverend Andrzej Szpak (at present almost 70-year-old) is a Salesian monk
with a baggage of life experience, who faces each task with uncommon heroism.
He is a catechist known for his work with young people and families. For the last
37 years he has been strongly connected to the Polish hippie movement and served
as a counselor to drug and alcohol addicts. Since 1979 he has been an organiser
of Pielgrzymka Młodzieży Różnych Dróg i Kultur (An International Pilgrimage
of the Youth of Diverse Ways and Cultures). He is also a founder and supervisor
of an internationally acclaimed choir and orchestra, Echo Sacrosongu (The Echo
of a Sacred Song).
Rev. Szpak is a lonely wanderer gifted with organisation skills, which he
successfully applies in his interactions with groups and communities. Titled by
Bishop Michalik “an icon of the Salesians”, who works with a “steadfast persistence”,
he remains humble towards God and escapes any theoretical frameworks of social
and humanistic sciences. He is a Salesian charismatic with an unusual survival
strength, simultaneously a meditator and an outgoing, sociable person. Some are
of the opinion that he would have been a hippie nicknamed “Priest”, if he had not
been a real priest. Others state with all certainty, it is almost impossible to even
consider Andrzej Szpak following any other vocation – he was born a priest and
that is who he has always been first and foremost. The hippie movement has only
helped to liberate his genuineness.
Szpak has been spreading the Divine Truths among the confirmed atheists
with passion. Open and ready to listen to alternative views, he never discards his
identity. Not exempt from crises, he never surrenders nor shuns from challenges.
He accepts new ideas with eagerness and enthusiasm beyond human powers. His
faith helps him endure where others fail. He sees potential in everyone; stays up to
date and remains active on the internet and social networks like i.e. facebook.
Rev. Szpak began his adventure with the hippie movement after the first Polish
hippies had declared its finish, and so called “Polish heroine” had ripped its harvest.
He was one of many who noticed the grave problem of addiction in Poland, but
one of few who offered a solution to it at that time. Judged and assessed by many,
he has been supported by the Polish bishops (Śmigielski, Zimałek, Długosz), and
accused of adopting a pathological life style of the youth by others.
His pastoral activities can be perceived as the Church’s attempts to find an
effective measures of drug addiction prevention. He was an undeniable pioneer
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in the field of socialising with the youth subcultures and an inspiration for priests,
catechists, pedagogues, who got to know his methods as seminarists, students of
theology, psychology or pedagogy, and could use and develop them in their future
careers.1
Even though at times he was perceived as controversial (also among the
members of the Salesian Family), he has been recognised in the environment of
the social pathology specialists and addiction therapists, including bishops and
clergymen working with religious youth communities.
This book is not a biography, even though I describe some of the most vital
moments of the Reverend’s life. I have carefully chosen the facts I consider
crucial from the perspective of his work with young people. The book presents
the characteristics of some of the chosen methods of work with people as well as
concepts constituting a firm theoretical background for Reverend Szpak’s actions.
Hence, I recall and discuss the prevention system of Saint Don Bosko as well as
methods of social prevention and harm reduction, the importance of a dialogue
and authority in care and education, “pedagogy of the heart”, personalism and
pedagogy of co-existence.
A priests who recognises his vocation in work with and for the youth, rceives an
opportunity to devote himself utterly to this particular aim. Aware of it, Reverend
Szpak makes use of this unique gift by means of exercising Don Bosko’s methods of
the personal influence within a group and while facing the problem of an individual.
However, he does not limit his methods merely to the Salesian rules. He also allows
himself to be influenced by other sources and educational practices. In my view,
his activities can be considered in two groups: pastoral and pedagogical. This book
focuses on the latter.
Tłumaczyła: Magdalena Grabias

1
See B. J. Soiński, Możliwości inspiracyjne duchowości franciszkańskiej w duszpasterstwie
młodzieży zagrożonej narkomanią, in: Satanizm. Rock. Narkomania. Seks, ed. A. J. Nowak
(Lublin: 1999), p. 287.

