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RECENZJE

JULITA ORZELSKA

O CIERPIENIU

Vittorino  Andreoli, Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, przeł. M. Bie-
lawski, Kraków: Wydawnictwo Homini 2009, s. 331.

Cierpienie jest zjawiskiem powszechnie znanym. Vittorino Andreoli wykracza poza 
powszechny sposób rozumienia cierpienia, twierdząc, iż wynika ono z samego faktu 
istnienia, że stanowi przejaw bólu istnienia. Książka Zrozumieć cierpienie dotyczy 
fenomenu cierpienia egzystencjalnego. Autor dowodzi, że cierpienie wpisane jest 
w indywidualny plan życiowy każdego człowieka, niezależnie od obiektywnych 
okoliczności. Jednak, choć podkreśla ważną funkcję cierpienia w egzystencji 
jednostki, to nie wychwala go ani nie popiera. Intencją Autora jest wprowadzenie 
czytelnika do „teatru cierpienia, ukazując maski komedii ludzkiej”, która cały czas 
się rozgrywa i która przesycona jest cierpieniem, tak jakby to ono było jego głów-
ną osnową. „Teatr cierpienia” to życie, a „maski komedii” to ludzkie zachowania 
nacechowane obłudą w imię „dobrych intencji”, które de facto utrwalają przemoc 
i nieme cierpienie, płynące z niezgody na niesprawiedliwość, pozór, głupotę bądź 
perfidię. Vittorino Andreoli, wprowadzając czytelnika w głąb ludzkich dusz, sta-
wia pytanie: Czy cierpienie nie jest przywilejem człowieka – głównego bohatera 
w rozdawaniu cierpienia?  Niezależnie od cierpienia wyznaczonego trajektorią losu, 
istnieje cierpienie niepotrzebne, zbędne i możliwe do uniknięcia. Książka ta jest 
wyrazem buntu „lekarza dusz” przeciwko cierpieniu wywołanemu świadomymi 
ludzkimi intencjami, z nadzieją na refleksje u tych, którym nieobca jest troska 
o kondycję człowieka.

Autor, ukazując bardzo różnorodne aspekty cierpienia (m.in.i związane z od-
czuwaniem lęku i niepokoju, frustracji i złego samopoczucia, z reprezentowaną 
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postawą introwertyczną bądź ekstrawertyczną, ze skłonnościami depresyjnymi czy 
też zachowaniami heroicznymi), zaznacza, iż nie ma osobowości z góry podatnych 
na szczęście. Każdy człowiek w obrębie rozpaczliwych doświadczeń cierpi inaczej. 
Nie ma człowieka, który by nie cierpiał, osoba bowiem niepodatna na cierpienie 
nie byłaby człowiekiem. Z całą pewnością nie są to myśli dokonujące rewolucji 
w analizie problematyki cierpienia. Jednak Vittorino Andreoli nie zostawia czytel-
nika tylko z tymi rozważaniami. Bardzo ważną u niego – z punktu widzenia troski 
o człowieka – jest analiza podkreślająca konieczność radzenia sobie  z cierpieniem, 
by miało moc wyzwalającą, a nie degradującą. Główny cel książki to uwrażliwienie 
czytelnika na to, że fakt cierpienia nie może przekreślić walki o świat mniej nazna-
czony bólem. Przeciwnie, cierpienie może być eliminowane lub redukowanie do 
minimum (poprzez m.in. przekształcenie go w siłę o mocy twórczej, s. 238).

Potrzeba wiele wysiłku, by nauczyć się żyć z bólem egzystencjalnym, gdyż 
ból pozostaje w każdym z nas na zawsze. Wynika to z pamięci uczuć, w której 
przechowujemy wszystkie cierpienia, których zaznaliśmy w przeszłości. Pamięć 
bólu zawiera osobniczą historię, która pozwala przeżywać podstawy egzystencji, 
do których Autor zalicza:

1. Kruchość i niemoc;
2. Potrzebę szukania drugiego człowieka;
3. Istotę związków uczuciowych, które są niczym wyłomy skalne;
4. Piękno potrzeby innych ludzi;
5. Znaczenie koncepcji społeczeństwa rozumianego jako wspólnota, która 

pomaga nam i daje poczucie bezpieczeństwa;
6. Poczucie boskości, zbędności lub niewystarczalności, które odsyła w stronę 

Absolutu;
7. Piękno modlitwy, która niekoniecznie musi polegać na recytacji katechi-

zmowych formuł wiary lub niewiary;
8. Zmienność i przemijalność świata, potrzebę końca i położenia kresu 

cierpieniu;
9.  Potrzebę nowej hierarchii wartości, nie opierającej się na schematach 

hedonistycznych i mentalności sukcesu, lecz mówiącej o poczuciu sensu 
życia i egzystencji (s. 70–71).

Apelując o położenie kresu cierpieniu, o przerwanie ciągu niedorzecznych, 
bezmyślnych, aktów wywołujących cierpienie, podkreśla jednocześnie, że samo 
przeżycie cierpienia spełnia pewną funkcję hermeneutyczną i jest narzędziem po-
znawania i kluczem do lektury świata i historii. Zaznacza, że humanizm to także 
cierpienie. Autor, kreśląc obraz człowieka uwikłanego w cierpienie, stanowiące 
jego immanentną cechę, upomina się o nowy humanizm wyrażający się we współ-
odczuwaniu.
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Apelując o humanizm zawierający w sobie element współczucia jako jednego 
z najistotniejszych praw człowieka, zwalczający nieczułość i fikcję szczęśliwości, 
upomina się o wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka. Wydawałoby się, że 
powinno to być upomnienie zbędne, że są to kwestie oczywiste. Jednak – w obliczu 
ludzkich zachowań – potrzebny jest głos wyrażający rozpaczliwy krzyk o obudzenie 
i przebudzenie, o odzyskanie wrażliwości. Ten krzyk to bunt niezgody na pozo-
rowaną czułość, współczucie, szczerość, lojalność, przyjaźń czy miłość. To apel 
o zaniechanie fikcji skazującej na niebyt (samotność).

Nowy humanizm – jak podkreśla Andreoli – rozbudziłby na nowo radość z po-
mocy jako daru składanego z samego siebie, a nie dawania jałmużny, która jedynie pod-
kreśla różnice, pozwalając na wykluczenie, samotność i cierpienie. Nasze społeczeń-
stwo – niestety – nie czuje współczucia, gdyż nie dostrzega  cierpienia, a również nie 
dostrzega radości innych. Dlatego ważne jest upomnienie się o humanizm, w którym 
podkreśla się, że wszyscy potrzebują pomocy (skoro cierpienie wpisane jest w każdy 
los indywidualny), gdzie nie istnieje kategoria tego, kto daje i tego, kto otrzymuje. Da 
to nadzieję na walkę z obojętnością jako najbardziej kaleczącym innych uczuciem, 
wbrew powszechnej opinii, że obojętność nie wyrządza krzywdy. Obojętność jest 
chorobą niezwykle rozpowszechnioną w naszym społeczeństwie, funkcjonującą pod 
maską skrajnego indywidualizmu, wywołującą cierpienie poprzez – paradoksalnie 
– niedostrzeganie cierpienia. Nie potrafimy cierpieć z tymi, którzy cierpią, dzieląc 
z nimi uczucia i oferując najcenniejsze z dóbr – siebie. A tych, którzy ośmielają się 
przeżywać, współodczuwać, z ironią nazywa się niedostosowanymi (do życia). 

Odnosząc się do treści książki V. Andreolego można zaryzykować stwierdze-
nie, że ułomność emocjonalna jest najbardziej drastycznym przejawem kalectwa 
współczesnego człowieka. Autor, pokazując różne wymiary cierpienia, nie dzieli 
ludzi na dobrych i złych,  pięknych i brzydkich, zdrowych i chorych, bogatych 
i biednych, wierzących i niewierzących, dzieci i dorosłych, słusznie dowodząc, że 
każde przeżycie cierpienia to walka z własną samotnością w jego obliczu, przed 
którą możemy się uchronić, jeżeli zrozumiemy istotę, sens i potęgę emocji, zaświad-
czających o człowieczeństwie, pozwalających na godne współodczuwanie.

Zdecydowanie najistotniejszym przesłaniem książki Vittorina Andreolego 
Zrozumieć cierpienie jest próba uświadomienia czytelnikowi, że cierpienie może 
i powinno być życiodajnym źródłem inicjującym i organizującym nowe działania 
w krytycznych momentach zwątpienia i braku nadziei. Odnosząc m.in. swoje 
rozważania do współczesnej edukacji, upomina się o przeciwdziałanie zwątpieniu 
(afirmując opór wobec braku nadziei). Tylko w dialogu otwartości na drugiego 
człowieka odnaleźć można radość jako sposób odczuwania życia (mimo istnienia 
cierpienia). Taka postawa nie przyczyni się oczywiście do eliminacji cierpienia 
z naszego życia, ale z pewnością osłabi ból będący przejawem wielu doznań.


