
W S Z Y S T K O  ZACZ¢¸O SI¢

GDY MIA¸EM P I ¢ å  L AT *

Ma∏y ch∏opiec w przekl´tym 

kr´gu przemocy

Gdy si´gam pami´cià najg∏´biej jak tylko mog´ w lata dzie-
ci´ce, widz´ d∏ugà sal´ szpitalnà i mojà matk´, jak krzyczy
na pilnujàcà nas zakonnic´. Jako ma∏y ch∏opiec by∏em hospi-
talizowany z powodu krzywicy, trzeba mi by∏o wyprosto-
waç nogi.

Tamtego dnia powiedzia∏em mamie, ˝e siostry zabra∏y
mi paczk´, którà mi przynios∏a poprzedniej niedzieli. Mama,
której na pewno z trudem przysz∏o zgromadziç dla mnie t´
niewielkà iloÊç przysmaków, wpad∏a w furi´ i nie zastana-
wiajàc si´ wiele, wyrwa∏a mnie z ràk zakonnic i zabra∏a do
domu.

I tak ju˝ zosta∏em z krzywymi nogami. Przez ca∏e dzieciƒ-
stwo musia∏em znosiç g∏upie docinki i drwiny wywo∏ane mo-
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jà u∏omnoÊcià, a póêniej, ju˝ jako nastolatek, wstydzi∏em si´
z tego powodu, ˝e lekko utykam.

Nie zdziwi∏o mnie wtedy, ˝e moja matka krzyczy na zakon-
nic´. By∏em przyzwyczajony do krzyków. W domu ojciec wcià˝
krzycza∏. Bi∏ mojego starszego brata, ku rozpaczy matki, bo
zawsze uderza∏ go po g∏owie. WymyÊla∏ te˝ na mam´. ˚yliÊ-
my wi´c w nieustannym strachu.

Dopiero znacznie póêniej, ju˝ jako m´˝czyzna dzielàcy ˝y-
cie z innymi ludêmi, takimi jak mój ojciec, i z innymi rodzina-
mi, takimi jak nasza, zrozumia∏em, ˝e mój ojciec by∏ cz∏o-
wiekiem upokorzonym. Cierpia∏ z powodu swego zmarno-
wanego ˝ycia. Wstydzi∏ si´, ˝e nie mo˝e zapewniç rodzinie
bezpieczeƒstwa i szcz´Êcia.

Tak w∏aÊnie przejawia si´ z∏o spowodowane biedà. Cz∏o-
wiek do tego stopnia upokorzony nie mo˝e ˝yç, nie reagujàc.
Cz∏owiek biedny, czy dawniej, czy dziÊ, reaguje w taki sam
gwa∏towny sposób.

Dla ch∏opczyka, którym wówczas by∏em, oznacza∏o to wpro-
wadzenie w przekl´ty kràg przemocy. By∏a ona sposobem
reagowania na przeszkody, na wszelkiego rodzaju codzienne
trudnoÊci. I podÊwiadomie stawa∏a si´ dla mnie, tak samo
jak dla mojego ojca, sposobem na wyrównanie niezliczonych
upokorzeƒ, jakie musieliÊmy znosiç z powodu naszej wiel-
kiej n´dzy.

Mimo up∏ywu lat, zawsze mnie zadziwia to, ˝e rodzice roz-
mawiali ze sobà wy∏àcznie o pieniàdzach. Nie mieli ich prze-
cie˝ wcale, a k∏ócili si´ o nie bez koƒca. Kiedy zaÊ w domu
pojawi∏o si´ ich choç troch´, k∏ócili si´ o to, w jaki sposób je
wydaç. Póêniej, gdy mama zosta∏a sama, zawsze mówi∏a nam
o pieniàdzach. A kiedy by∏a mowa o ludziach, z którymi mo-
glibyÊmy mieç do czynienia, zawsze podkreÊla∏a, ˝e sà to
osoby bogate. O ksi´˝ach z parafii zawsze powtarza∏a: „Oni
sà bogaci”. Wed∏ug niej nawet skromna sklepikarka w

Ojciec Józef Wrzesiƒski40

wrz 02  2/11/08  2:14 AM  Page 40



naszej dzielnicy by∏a bogaczkà. Jednak mama nie by∏a
bynajmniej zazdrosna. Dla ludzi g∏odnych i b´dàcych w po-
trzebie liczy si´ tylko to, co mo˝e zaspokoiç ich niedostatek.
Zawsze tak jest, a w ponurych dzielnicach na obrze˝ach
naszych miast codzienne rozmowy, wymiana zdaƒ, sprowa-
dzajà si´ zawsze do tematu pieni´dzy.
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Ju˝ od najm∏odszych lat by∏em w∏àczony w starania o zdo-
bycie po˝ywienia. Kiedy mia∏em cztery lata, chodzi∏em paÊç
koz´ na okolicznych ∏àkach; ta koza ˝ywi∏a nas, mojà dopiero
co narodzonà siostrzyczk´ i reszt´ dzieci. Prowadzàc koz´
na ∏àki, przechodzi∏em obok ogromnej bramy klasztoru Do-

brego Pasterza, a wtedy jedna z zakonnic zagadywa∏a do mnie
czasem. Pewnego dnia zapyta∏a, czy nie chcia∏bym codzien-
nie rano s∏u˝yç do mszy. I tego w∏aÊnie dnia zosta∏em po raz
pierwszy w ˝yciu zaanga˝owany do pracy. Bo dla mnie nie
by∏o to nic innego, jak najem. Za s∏u˝enie do mszy mia∏em
dostawaç ka˝dego ranka du˝y kubek kawy z mlekiem, chleb,
konfitur´, a w dni Êwiàteczne nawet mas∏o. Ponadto siostry
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obiecywa∏y dawaç mi dwa franki tygodniowo. I to te dwa franki
przesàdzi∏y, ˝e si´ zdecydowa∏em.

Tak oto, nie majàc jeszcze pi´ciu lat, zosta∏em w∏àczony
w trud utrzymania rodziny. Ka˝dego ranka, przez prawie jede-
naÊcie lat, mama wyprawia∏a mnie na msz´ o siódmej. Po-
trzebowa∏em co najmniej dziesi´ciu minut, ˝eby dobiec do
kaplicy znajdujàcej si´ za wysokimi murami klasztoru. W
zimie po drodze marz∏em i ba∏em si´ ciemnoÊci. Bez wzgl´-
du na to, czy wia∏ wiatr, czy pada∏ deszcz, skulony, strasznie
zaspany, czasem krzyczàc ze z∏oÊci, bieg∏em d∏ugà ulicà Êw.
Jakuba, schodzi∏em pustà, nieprzyjaznà ulicà Brault, prowa-
dzàcà w stron´ ∏àk i stawia∏em si´ do s∏u˝by u sióstr jako
ministrant, po to ˝eby mama mog∏a dostaç czterdzieÊci sous.
Nie pami´tam, bym któregokolwiek dnia opuÊci∏ ten mój po-
ranny obowiàzek i jeszcze dziÊ wydaje mi si´, ˝e ca∏e moje
dzieciƒstwo kszta∏towa∏o si´ wokó∏ niego.

Widocznie mam´ bardzo gn´bi∏o to nasze przymieranie g∏o-
dem, skoro zgadza∏a si´ codziennie rano wyp´dzaç mnie, ma-
∏ego ch∏opca, na ulic´. Zapewne zdawa∏em sobie spraw´ z
b∏´dnego ko∏a, w którym tkwi∏a mama, i dlatego wzià∏em na
siebie ten obowiàzek, bez zadry w sercu czy ubli˝ania Bogu.

Wkrótce zresztà by∏em zmuszony powtarzaç t´ samà drog´,
tam i z powrotem, tak˝e w po∏udnie. Poniewa˝ byliÊmy naj-
biedniejsi ze wszystkich mieszkaƒców naszej dzielnicy, nic dzi-
wnego, ˝e zaraz po szkole p´dzi∏em znowu do klasztoru, tym
razem po to, ˝eby przydêwigaç do domu, w blaszankach albo
puszkach po konserwach, posi∏ek sk∏adajàcy si´ z tego, co jad∏y
zakonnice. Siostry magdalenki dawa∏y mi suchy, ∏uskany groch,
soczewic´, ziemniaki, czasem kilka kawa∏ków mi´sa, no i
bochenek chleba, podstaw´ naszych rodzinnych posi∏ków.

W ten oto sposób wszystkie dni mojego dzieciƒstwa by∏y
ÊciÊle dostosowane do rytmu ˝ycia zakonnic ze zgromadze-
nia Dobrego Pasterza, do ich modlitw i posi∏ków, bo tylko
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dzi´ki temu g∏ód w naszej rodzinie móg∏ byç jako tako zas-
pokojony.

MyÊl´ o tym czasem, kiedy obserwuj´ dzisiaj dzieciaki
wdrapujàce si´ na furgonetk´, albo podà˝ajàce za wózkiem
swego ojca, kiedy ten udaje si´ na poszukiwanie zb´dnych
rzeczy po piwnicach i strychach. Te dzieci zostajà Êmieciarzami
albo zbieraczami z∏omu; ja s∏u˝y∏em do mszy, albo w bramie
klasztornej czeka∏em na jedzenie. DziÊ, tak samo jak daw-
niej, dziecko biedaków nie ma dzieciƒstwa, bo ledwie zaczyna
chodziç, a ju˝ musi byç odpowiedzialne za to czy tamto.

A jednak zdarza∏o mi si´, tak jak i dzieciom ˝yjàcym dzi-
siaj w biedzie, bawiç si´ i Êmiaç. Wynajdywa∏em sobie do za-
bawy ró˝ne zakamarki i kryjówki, albo odkrywa∏em naj-
dziwniejsze kr´te przesmyki w starej dzielnicy Angers i tam
razem z kumplami bawiliÊmy si´ w labirynt. Ca∏y czas istnia∏a
jednak droga do klasztoru, którà musia∏em przebywaç co-
dziennie, tam i z powrotem, „droga poni˝enia”, która wyma-
za∏a ze wspomnieƒ mego dzieciƒstwa to, co mog∏o w nich
byç jako tako pocieszajàce.

By∏y zresztà i inne „drogi wstydu”, zwiàzane z dokucz-
liwym brakiem ˝ywnoÊci. Widz´ siebie, ma∏ego ch∏opca, za-
noszàcego do sklepu spo˝ywczego butelk´ po oliwie, ˝eby jà
nape∏niono za pi´çdziesiàt centymów. JeÊli nie by∏a pe∏na a˝
do samiuteƒkiego korka, mama odsy∏a∏a mnie z powrotem,
˝eby dolano tych kilka brakujàcych kropel. Takie to by∏y nie-
ustanne upokarzajàce zmagania ludzi biednych, chcàcych na-
syciç swój g∏ód.

Kiedy indziej musia∏em odnosiç do sklepu mi´snego zbyt
twarde kawa∏ki koniny. Majàc siedem lat, otrzyma∏em bowiem
nowe zatrudnienie. Marie-Louise, w∏aÊcicielka sklepu, zleci∏a
mi robienie dla niej zakupów i prawie codziennie dawa∏a mi
w zamian za to kawa∏ki koniny, warte dwa franki. Mama
jednak domaga∏a si´, by mi´so by∏o Êwie˝e i kruche. W razie
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czego nie waha∏a si´ odes∏aç mnie z powrotem, z niedo-
brymi kawa∏kami na dowód, ˝ebym na ich podstawie za˝à-
da∏ lepszego gatunku na rodzinny stó∏.

Rekompensatà za odczuwany wstyd by∏a dla mnie jako
ch∏opca si∏a fizyczna, ciosami pi´Êci nieÊwiadomie wyna-
gradza∏em sobie zbyt ci´˝ki obowiàzek ˝ywienia rodziny. Pa-
mi´tam, ˝e majàc szeÊç lat roz∏o˝y∏em przeciwnika na ∏opat-
ki pod ˝ywop∏otem, ok∏adajàc go pi´Êciami. 

Kiedy moja matka wybra∏a si´ do zakonnicy w przed-
szkolu dowiedzieç si´, czy przyjmà mnie do szko∏y podsta-
wowej, us∏ysza∏a od siostry w odpowiedzi: „OczywiÊcie, niech
go pani tam poÊle, on tutaj bije wszystkie dzieci”.

Wszystko si´ zacz´∏o, gdy mia∏em pi´ç lat 45

Kleryk Józef Wrzesiƒski na dziedziƒcu kopalni w Sesseval, 
Francja, ok. 1944.

wrz 02  2/11/08  2:14 AM  Page 45



Tak wi´c w moim ˝yciu od wczesnego dzieciƒstwa nak∏a-
da∏y si´: brak pieni´dzy, upokorzenie i agresja.

Nie przypominam sobie, bym wróciwszy ze szko∏y zasta∏
kiedyÊ w domu mam´ radosnà. By∏a kobietà opuszczonà i nie
by∏ dla niej pocieszeniem fakt, ˝e sama dzielnie dêwiga ci´˝ar
utrzymania czwórki dzieci. Czeka∏a wcià˝ na jakàÊ wiado-
moÊç od ojca, a zw∏aszcza na pieniàdze, które mia∏ jej przy-
sy∏aç, a które nie przychodzi∏y. Tymczasem trzeba by∏o zap∏a-
ciç za gaz, za w´giel na zim´, wymieniç piecyk…

Prawie zawsze by∏o u nas zimno. W starej kuêni, gdzie
mieszkaliÊmy, nieustannie hula∏y przeciàgi. Wiatr wciska∏
si´ szparà pod drzwiami wejÊciowymi, przenika∏ przez prze-
pierzenia. Jedno z nich by∏o zrobione ze skrzynek pokrytych
papierem do pakowania. Papier si´ dar∏ i wtedy przeciàg dmu-
cha∏ w nas.

By∏o zimno tak˝e dlatego, ˝e wszystkie pokoje znajdujàce
si´ nad naszym mieszkaniem by∏y pod∏àczone pod ten sam
przewód kominowy. Przewód cz´sto si´ zatyka∏ i gdy my na
dole rozpalaliÊmy pod kuchnià, Teresa, córka krawca, miesz-
kajàca na górze, schodzi∏a nauràgaç mamie, ˝e dym przedo-
staje si´ do niej. Wtedy mama, ˝eby uniknàç awantury, wyj-
mowa∏a z paleniska kawa∏ki w´gla uzbierane przez nas na
ha∏dzie ko∏o gazowni. Te grudki, które wynajdywaliÊmy z
niema∏ym trudem, by∏y tak marnego gatunku, ̋ e raczej wzma-
ga∏y, ni˝ zwalcza∏y, ziàb panujàcy w domu.

Jak mo˝na by wyt∏umaczyç biernoÊç mojej matki, którà i
dziÊ zauwa˝am u tylu innych matek, wsz´dzie gdzie panuje
n´dza? L´k mojej matki, by nie zadrzeç z sàsiadami, bra∏ si´
zapewne z przem´czenia, ale jeszcze bardziej ze strachu. Ma-
ma czu∏a si´ cudzoziemkà i nigdy nie przesta∏a si´ obawiaç,
˝e mog∏aby zostaç deportowana do ojczystej Hiszpanii, ˝e
policja mog∏aby nas zaaresztowaç z Bóg wie jakiego powodu.
Podobnie matki z oÊrodków dla bezdomnych zawsze ˝yjà w
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strachu, ˝e zaraz zjawi si´ ktoÊ, ˝eby im wyrzàdziç krzywd´.
Co do Teresy, córki krawca, która przychodzi∏a rugaç ma-

m´, zdarzy∏o si´, gdy by∏em jeszcze bardzo ma∏y, ˝e pewne-
go dnia z∏apa∏em pogrzebacz i z krzykiem zaczà∏em nim wy-
machiwaç przed Teresà. Nie wiem, co do niej wrzeszcza∏em,
uniesiony dzieci´cà wÊciek∏oÊcià, ale faktem jest, ˝e od tej
pory nasz biedny ogieƒ móg∏ si´ spokojnie tliç w starej ku-
chence z dziurawym paleniskiem, którego szpary zatykali-
Êmy wcià˝ na nowo glinà wykopanà na pobliskich ∏àkach.

Mama cz´sto skar˝y∏a si´ innym ludziom na wszystko, co
jà gn´bi∏o, na mnie, na k∏opoty, które jej sprawia∏em, na moje
opóênienie w nauce, zachowanie w szkole, na to, ˝e mocz´
si´ w ∏ó˝ku. I to by∏ jeszcze dodatkowy ci´˝ar wstydu na∏o-
˝ony na moje ramiona, bo ca∏a dzielnica o tym wszystkim si´
dowiadywa∏a. Biedni nie chowajà przed innymi swoich ran.
Nie majà doÊç si∏y, by ukrywaç trudnoÊci egzystencji, która
ich wyczerpuje.

A jednak to dzi´ki matce mia∏em szans´ uzyskaç Êwia-
dectwo ukoƒczenia szko∏y. W szkole publicznej niewielu by∏o
uczniów niep∏acàcych za nauk´, a my w dodatku byliÊmy naj-
gorszymi uczniami w klasie. Tak wi´c, gdy dosz∏o do koƒ-
cowych egzaminów, dyrektor nie chcia∏ mnie do nich w ogóle
dopuÊciç, przekonany, ˝e z pewnoÊcià sobie nie poradz´.
WczeÊniej nie zakwalifikowa∏ te˝ mojego starszego brata,
ale wtedy matka z tego powodu si´ nie oburzy∏a. Gdy jednak
przysz∏a moja kolej, nie zrezygnowa∏a tak ∏atwo. Wiedzia∏a,
˝e nie jestem g∏upi, tylko mam za du˝o ró˝nych odpowie-
dzialnych obowiàzków na karku, a tak˝e za du˝o cierpieƒ, i
˝e zbyt g∏´boko odczuwam krzywd´ doznawanà przez naszà
rodzin´. OtrzymywaliÊmy pomoc charytatywnà, ale nigdy nie
to, co nam si´ nale˝a∏o, i poczucie krzywdy by∏o naszym co-
dziennym losem. Mama nie chcia∏a, ˝eby mi przyby∏ jeszcze
jeden powód. I to ona spowodowa∏a, ˝e w koƒcu dopuszczo-
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no mnie do koƒcowego egzaminu i w ten sposób otrzyma-
∏em Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y. 

Dopiero dziÊ zdaj´ sobie spraw´, ile nagromadzonego obu-
rzenia, ile odwagi potrzebowa∏a moja matka, by tak bardzo
broniç swoich dzieci. Broni∏a mnie te˝ z uporem, przyparta
do muru, kiedy panie z opieki parafialnej wpad∏y na pomys∏,
˝eby mnie umieÊciç w Domu Sierot w Auteuil. Projekt by∏
na pozór rozsàdny, ale jak˝e upokarzajàcy dla dziecka uro-
dzonego w biedzie i dla matki, zmuszonej oddaç syna na wy-
chowanie z dala od reszty rodzeƒstwa. 

Pod wp∏ywem dobrze mi znanego gwa∏townego odruchu
poni˝onej godnoÊci, mama odmówi∏a. Wola∏a naraziç si´ na
utrat´ ˝yczliwoÊci aktywistek parafialnych.

I tak zresztà byliÊmy na marginesie. ̊ yjàcy w skrajnej n´dzy,
byliÊmy wÊród proletariatu dzielnicy traktowani w specjalny
sposób. Z innymi ludêmi byliÊmy powiàzani przez ja∏mu˝n´,
nie przez przyjaêƒ.

Nie my jedni. Pami´tam pewnà matk´ pijaczk´ i jej nie-
Êlubnego syna. Gdy wieczorem wraca∏ do domu, znajdowa∏
matk´ le˝àcà na pod∏odze w kuchni, zaciàga∏ jà do ∏ó˝ka i uk∏a-
da∏ do snu. Czasem przychodzi∏ do nas i mama zaprasza∏a go
wtedy do sto∏u, cz´stujàc naszym chlebem i zupà. 

By∏a te˝ wró˝biarka. Nie ˝yczy∏a sobie, by psy przysta-
wa∏y pod jej oknem. My, dzieci, te˝ traktowaliÊmy jej Êcian´
jak pisuar, wi´c wymyÊla∏a nam. LubiliÊmy jà i dlatego jej
dokuczaliÊmy. Nie dokuczaliÊmy natomiast ani rzeênikowi
Recifowi, ani stolarzowi Cesbornowi. Oni byli „wielcy” w dziel-
nicy, nie nale˝eli do naszego Êwiata. 

Pewnego dnia znaleziono wró˝biark´ w jej norze martwà,
umar∏a z g∏odu. Przez dwa tygodnie nikt si´ o nià nie zatrosz-
czy∏. Tego wieczoru mama p∏aka∏a, bo to samo mog∏o si´ zda-
rzyç i nam. „Kto by si´ nami zainteresowa∏ – mówi∏a – ja te˝
tak umr´”. 
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Czy˝ nie od niej w∏aÊnie nauczy∏em si´ walczyç, nie tylko
po to, by wziàç odwet za upokorzenie, ale w imi´ wyzwole-
nia wszystkich ludzi wykluczonych? 

Pewnego dnia jeden z najwy˝szych ch∏opaków w szkole –
nazywa∏ si´ Siche – okropnie si´ rozz∏oÊci∏ na s∏abszego od
siebie, m∏odszego koleg´. Przygniót∏ go pod drzwiami do
ubikacji, t∏uk∏ pi´Êciami i kopa∏. Co mnie wtedy napad∏o?
Rzuci∏em si´ z furià na tego du˝ego i zaczà∏em go ok∏adaç
pi´Êciami, kopaç i drapaç po twarzy, dopóki nie zjawi∏ si´
nauczyciel i si∏à mnie od niego nie odciàgnà∏.

Dlaczego tak postàpi∏em? Ten cherlawy malec nie by∏ dla
mnie kimÊ wa˝nym. A jednak to w∏aÊnie on utkwi∏ mi w
pami´ci, a nie kara, która mnie wtedy spotka∏a. Zosta∏em
wyrzucony ze szko∏y. Ale ma∏o pami´tam ze wszystkiego, co
potem nastàpi∏o. Z ca∏ego zamieszania, które si´ zrobi∏o,
najlepiej zapami´ta∏em, jakby to by∏ punkt zwrotny, w∏aÊnie
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tego ma∏ego ch∏opca, który pozwala∏ si´ biç znacznie silniej-
szemu od siebie dryblasowi. Wydaje mi si´, ˝e to by∏ w∏aÊnie
poczàtek walki, w której b´d´ mo˝e przegrywajàcym, lecz
którà b´d´ prowadzi∏ z uporem przez ca∏e ˝ycie. 

Nie by∏o wcale takie proste, staç si´ bojownikiem wyst´-
pujàcym w obronie ludzi wykluczonych, bo dzia∏a∏em ju˝ teraz
nie dla poszczególnych osób: matki pijaczki, wró˝biarki, cherla-
wego, zahukanego ch∏opca – raz tu, raz tam. Musia∏em ich roz-
poznaç w ca∏ej masie ludzkiej, poczuç si´ czàstkà tej masy;
b´dàc ju˝ doros∏y, odnaleêç siebie w tych malcach z baraków,
czy raczej Êmietnisk otaczajàcych nasze miasta, w tych m∏o-
dych bezrobotnych, którzy p∏aczà z wÊciek∏oÊci. Oni prze-
d∏u˝ajà w nieskoƒczonoÊç n´dz´ mojego dzieciƒstwa, Êwia-
dczà, ˝e sytuacja ludzi w ∏achmanach trwa wiecznie. 

Jest jednak w naszej mocy wygraç z takim beznadziejnym
stanem rzeczy. N´dza przestanie istnieç ju˝ jutro, je˝eli po-
mo˝emy tym m∏odym ludziom wziàç sobie do serca los ich
spo∏ecznoÊci n´dzarzy, przekszta∏ciç agresj´ w Êwiadome
dzia∏anie, uzbroiç si´ w mi∏oÊç, nadziej´ i wiedz´, po to by
walk´ z ignorancjà, g∏odem, ja∏mu˝nà i wykluczeniem dopro-
wadziç do koƒca. 

Nie jest to jedynie sprawa rzàdów, ale tak˝e zadanie ludzi,
zgadzajàcych si´ iÊç razem z wykluczonymi, zwiàzaç swe ̋ ycie
z ich ˝yciem, czasem wszystko opuÊciç, by dzieliç ich los.

MieliÊmy do zaoferowania 

tylko samych siebie

Nie jesteÊmy twórcami, lecz tylko spadkobiercami. To inni
zainicjowali – w KoÊciele wspó∏czesnym, we Francji i na
Êwiecie – dzia∏alnoÊç, której celem jest dostrzec bied-
nych, spo∏ecznoÊç wykluczonych. Ludzie tacy jak ks. Godin,
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o. Depierre, Abbé Pierre, otworzyli niejedne drzwi, dotarli
do Êwiata n´dzy. JesteÊmy w istocie ruchem duchowym,
màdroÊci serca bardziej ni˝ myÊli: ruchem, który dostrzeg∏
biednych, ludzi w n´dzy. Walczymy o pokój, o chleb, o spra-
wiedliwoÊç: te zmagania i dzia∏ania spotykajà si´ w którymÊ
miejscu we wspólnej trosce o cz∏owieka najbardziej pogar-
dzanego. Nie jesteÊmy twórcami, choç n´dza sk∏ania nas do
tego – byç mo˝e jesteÊmy nowatorami. 

Na czym polega nasza oryginalnoÊç? Gdy zaczà∏ si´ Ruch
ATD Czwarty Âwiat, spo∏eczeƒstwa by∏y pewne siebie, wszys-
cy myÊleli, ˝e post´p w dziedzinie pomocy spo∏ecznej zlikwi-
duje n´dz´ automatycznie i nieodwracalnie, wszyscy byli
pewni zwyci´stwa. Czy w takiej sytuacji by∏o mo˝liwe, by na
wszystkich szczeblach uwierzono w to, co mówiliÊmy o n´dzy?
Tu tkwi∏a g∏ówna trudnoÊç, na jakà natrafiliÊmy. W tej sytu-
acji Abbé Pierre ujawni∏, jaki naprawd´ jest los najbardziej
cierpiàcych, a Ruch ATD Czwarty Âwiat skupi∏ uwag´ na
rzeczywistej sytuacji rodzin. W tym czasie by∏a to postawa
odwa˝na, bo spo∏eczeƒstwo zaczyna∏o w∏aÊnie traciç zainte-
resowanie rodzinà: zresztà organizacje spo∏eczne i publiczne
s∏u˝by spo∏eczne nigdy do koƒca nie zrozumia∏y, dlaczego
poÊwi´camy szczególnà uwag´ rodzinie. Dlaczego tak bardzo
nam na niej zale˝y? Dla cz∏owieka, któremu wszystkiego
brak, rodzina jest jedynym schronieniem: tylko tam jest jesz-
cze ktoÊ, kto go przyjmie, tylko tam on sam jest jeszcze
kimÊ. W rodzinie znajduje swà to˝samoÊç. Jego bliscy, dzieci,
˝ona, towarzyszka ˝ycia… sà jego ostatnim obszarem wolno-
Êci. Nawet je˝eli dzieci zostanà odebrane m´˝czyênie i kobie-
cie, ci zawsze czujà si´ zwiàzani z istotami, które zrodzili.
Poniewa˝ podkreÊlaliÊmy znaczenie rodziny, zawsze uwa˝a-
no nas za nale˝àcych do przesz∏oÊci, a my, choç bardzo cierpie-
liÊmy z tego powodu, byliÊmy niezachwiani. 

Od poczàtku istnienia naszego Ruchu decydujàce by∏o to,
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˝e nie mieliÊmy nic innego do zaoferowania, jak tylko sa-
mych siebie. Niczego nie posiadaliÊmy, nie byliÊmy organi-
zacjà u˝ytku publicznego, ani pracownikami spo∏ecznymi za-
le˝nymi od jakiegoÊ urz´du. MogliÊmy s∏u˝yç tylko naszymi
osobami i sercem bijàcym w nas. Nasz kraƒcowy niedos-
tatek, ca∏kowity brak pieni´dzy sprawi∏, ˝e zaakceptowa∏y
nas rodziny najbardziej upoÊledzone ˝yciowo. Nie mie-
liÊmy ˝adnej w∏adzy, ani politycznej czy spo∏ecznej, ani te˝
wsparcia lub rekomendacji ze strony jakiegoÊ wyznania.
PrzychodziliÊmy z go∏ymi r´kami, boso, do samego jàdra n´dzy.
MogliÊmy ofiarowaç tylko to, czym byliÊmy: kobietami i
m´˝czyznami gotowymi poÊwi´ciç swoje ˝ycie, by walczyç
razem z tymi, którzy zostali odrzuceni, którzy tkwià w n´dzy.
Jedynym naszym celem by∏ cz∏owiek, i dzia∏anie na jego
rzecz. Od poczàtku chcieliÊmy, by rodziny ˝yjàce w skrajnej
biedzie sta∏y si´ obroƒcami swych braci w niedoli. Zaczy-
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naliÊmy od zera, bez wyrobionych stosunków czy dojÊç, ogra-
niczeni przez sytuacje, gdy rodzinom brakowa∏o dos∏ownie
wszystkiego. Wiele z nich zna∏o jedynie ubóstwo, brak
wykszta∏cenia, bezdomnoÊç, choroby, bezrobocie, a wi´c w
ka˝dym wypadku odrzucenie i wykluczenie. ChcieliÊmy, by
ich aktywna postawa w tej walce by∏a dla spo∏eczeƒstwa
gwarancjà, pozwalajàcà w∏àczyç tych ludzi ponownie w jego
obr´b jako jednostki odpowiedzialne za siebie, za swoje
dzieci, za swoje ˝ycie, za s∏owa. Celem ich zaanga˝owania w
walk´ by∏o uÊwiadomienie spo∏eczeƒstwu, jakie sà mo˝li-
woÊci ka˝dego cz∏owieka: nigdy, ˝aden cz∏owiek nie jest u
kresu swych mo˝liwoÊci. Gdyby najbiedniejsi potrafili,
mimo omotujàcej ich zewszàd n´dzy, ˝yç w symbiozie i soli-
darnoÊci, gdyby  byli w stanie uznaç, ˝e konsumpcja i zysk
nie muszà byç jedynym motorem ˝ycia, motorem spo∏eczeƒ-
stwa, wówczas ka˝demu cz∏owiekowi zosta∏by zapropono-
wany nowy Êwiat, radykalna zmiana perspektywy. Proponowa-
liÊmy innà form´ relacji, inny horyzont naszych zmagaƒ. 

Na ile˝ trudnoÊci napotyka∏ taki projekt! Bra∏y si´ one
stàd, ˝e bardzo zamo˝ne spo∏eczeƒstwo nie chcia∏o, albo ju˝
nie potrafi∏o dostrzegaç n´dzy, deklarujàc, ˝e jà unicestwi∏o.
ByliÊmy zmuszeni staç si´ Êwiadkami tego, coÊmy s∏yszeli,
widzieli, prze˝ywali. Nie wystarczy∏o g∏osiç to Êwiadectwo
swym sercem: ono musia∏o staç si´ dost´pne rozumowi ludzi
tamtych czasów. Ta koniecznoÊç sk∏oni∏a Ruch do stworze-
nia instytutu badaƒ. StwierdziliÊmy, majàc na to dowody, ˝e
najbiedniejsi nie tylko nadal istniejà, sà wÊród nas, ale ˝e sà
Êwiadkami, bo to wy, ludzie tej epoki, ka˝ecie im ponosiç
skutki wszystkich sprzeniewierzeƒ, jakich si´ dopuszczacie
wobec w∏asnych przekonaƒ, deklaracji, idea∏ów. Stworzenie
instytutu badaƒ by∏o aktem politycznym w pe∏nym znacze-
niu tego poj´cia. Na podstawie dowodów, poinformowa∏ on
Êwiat o istniejàcej sytuacji i zaproponowa∏ podj´cie dzia∏aƒ.
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Dowiód∏ równie˝, ˝e spo∏eczeƒstwo mo˝e w imi´ s∏usznej
sprawy zgromadziç ludzi z najrozmaitszych Êrodowisk po to,
by najbardziej dotkni´tym daç mo˝noÊç wzi´cia odpowie-
dzialnoÊci za swoje sprawy. Wykaza∏, ˝e jest zdecydowanie
przeciwny prawu, które przeszkadza rodzinom ˝yjàcym w bie-
dzie braç na siebie odpowiedzialnoÊç rodzinnà, spo∏ecznà,
politycznà czy religijnà.

Trzeba te˝ podkreÊliç, ˝e ze wzgl´du na postaw´ boga-
tego spo∏eczeƒstwa, które usi∏uje byç nieczu∏e na n´dz´,
Ruch ju˝ na poczàtku swego istnienia zdecydowa∏, ˝e b´dzie
ruchem mi´dzywyznaniowym, ponadpolitycznym, lecz…
nie awyznaniowym, nie apolitycznym. To wielka ró˝nica. Ja
sam doÊwiadczy∏em szansy, jaka jest udzia∏em katolików, i w
ogóle ludzi wierzàcych: wykszta∏cenie, jakie odbierajà, nakie-
rowuje ich na mi∏oÊç bliêniego. Majàc do czynienia z ró˝ny-
mi instytucjami, które – mimo ˝e pragnà walczyç o wyzwo-
lenie najbiedniejszych, okazujà si´ do tej walki niezdolne –
pomyÊla∏em, ˝e trzeba, byÊmy wszystkim ludziom ofiarowali
t´ szans´, którà mamy my, wierzàcy. Nie chodzi∏o o prawo
kierujàce si´ sprawiedliwoÊcià, zgodnie z którym ka˝demu
cz∏owiekowi, jakakolwiek by∏aby jego wiara, jego idea∏y, jego
kultura, by∏oby wolno zejÊç na sam dó∏ drabiny spo∏ecznej.
Trudno sobie wyobraziç, jakie to jest niedogodne dla tych,
którzy nie majà przywileju ˝yç w obszarach, w których ˝yje-
my my, nale˝àcy do któregoÊ KoÊcio∏a. Ka˝dy cz∏owiek powi-
nien móc uczyniç z najbiedniejszej rodziny biegun spotkaƒ,
czynnik wyzwolenia innych ludzi, rodzin´, która ratuje swych
braci. Trudno nam zrozumieç cierpienie prze˝ywane w zet-
kni´ciu z n´dzà przez tych, którzy od najm∏odszych lat nigdy
nie mieli mo˝noÊci spojrzeç na bliênich tak jak Chrystus, który
z losem najbardziej potrzebujàcego z∏àczy∏ si´ ca∏kowicie i bez
zastrze˝eƒ. Równie˝ w tym wypadku nie zawsze zdajemy
sobie spraw´, jak wiele zawdzi´czamy KoÊcio∏owi. 
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Francuska wolontariuszka, ateistka, w obliczu n´dzy zawsze
kieruje si´ jedynie sprawiedliwoÊcià i swym g∏´bokim huma-
nitaryzmem. Pora˝ka rodzin przygn´bia jà i niszczy. Nie mo˝e
przekroczyç tego stanu, nie mo˝e zaakceptowaç pora˝ki, bo
dla niej po przegranej nie ma ju˝ nic. Kiedy mówi´, ˝e dla tych,
którzy nie mieli szansy byç wychowani ze wzrokiem skie-
rowanym ku bliêniemu, mi´dzywyznaniowoÊç jest szansà uzy-
skania g∏´bszego motywu dzia∏ania, moje s∏owa nie sà w ˝a-
dnym razie nacechowane zarozumia∏oÊcià. W ka˝dym cz∏owie-
ku istnieje pewna sfera wspó∏czujàcej wra˝liwoÊci, która chce
si´ ujawniç, byç uruchomiona: t´ wra˝liwoÊç nale˝y kszta∏-
towaç od najm∏odszych lat. Akt mi∏osierdzia, potrzeba dzielenia
si´ z bliênim, stania si´ bliênim, g∏´boko cierpiàc wraz z nim,
niosàc w sobie jego cierpienie, przemieniajàc to cierpienie
w nadziej´ – to wynik wychowania bàdê na-wrócenia. 

W Ruchu nawiàzujemy ˝ywy kontakt z cz∏owiekiem, bez po-
Êrednictwa s∏u˝b spo∏ecznych, jakiegoÊ aparatu. Gdy nie jest
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si´ ograniczonym, wt∏oczonym w ramy jakiejÊ organizacji,
mo˝na ca∏kowicie si´ oddaç realizacji jakiegoÊ programu spo-
∏ecznego, którego powodzenie zale˝y od bliêniego, od kogoÊ,
z kim chcemy si´ tym programem podzieliç. Mo˝emy wtedy
umieÊciç najbiedniejszà rodzin´ w sercu Êwiata, w samym
jego centrum. Uczyniç centrum z cz∏owieka szczególnie dot-
kni´tego wykluczeniem, to tyle, co objàç w jednym cz∏owieku
ca∏à ludzkoÊç. Nie oznacza to, ˝e przestajemy widzieç rzeczy-
wistoÊç, ˝e przymykamy oczy. Zbli˝amy si´ do tego cz∏o-
wieka do granic mi∏oÊci: a mi∏oÊç nie ma granic, nie zamyka
si´, nie panuje nad sobà, jest zawsze szaleƒstwem.

Trzeba od razu Êmia∏o uznaç bezpoÊredni zwiàzek mi´-
dzy najbiedniejszym a Chrystusem: oni tworzà jednoÊç. Nie
mo˝na odrzucaç ˝adnego cz∏owieka, czy to bogatego, czy bied-
nego, odpowiedzialnego za swojà sytuacj´ n´dzarza, czy tego,
którego taka sytuacja spotka∏a. W mi∏oÊci nie ma granic.
Wszyscy sà cz´Êcià tej samej ludzkoÊci, wszystkich czeka to
samo przeznaczenie.

Kiedy dotar∏em do obozu w Noisy-le-Grand, powiedzia-
∏em sobie: te rodziny ˝yjàce w n´dzy same nigdy si´ z niej
nie wydostanà, ale ja spowoduj´, ˝e wejdà na schody Pa∏acu
Elizejskiego, Watykanu, Organizacji Narodów Zjednoczonych,
wielkich organizacji mi´dzynarodowych. Trzeba, ˝eby sta∏y
si´ w pe∏ni ich partnerami. Bezsensowne zamierzenie, po-
myÊlà niektórzy, powzi´te na tym pustkowiu, w Êrodku lata
1956! Chrystus patrzàcy z Golgoty na Êwiat potwierdza∏
swoje nad nim zwyci´stwo. Ka˝dy, kto umieÊci najbiedniej-
szego cz∏owieka w centrum swego pola widzenia, nie mo˝e
nie widzieç wszystkiego, nie mo˝e nie obejmowaç wszyst-
kich ludzi, nie mo˝e ˝adnego cz∏owieka pozostawiç na ubo-
czu. Mo˝e natomiast twierdziç, ˝e w jakimÊ sensie zwyci´-
˝y∏ Êwiat.
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