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Konflikt – zagrożeniem czy szansą

Pamiętam, jak parę lat temu, w czasach jeszcze seminaryjnych, między mną a moim 

przyjacielem, doszło do poważnego konfliktu. O coś się pokłóciliśmy – nie pamiętam już 

o  co,  to  nie  jest  ważne.  Teraz  ważne  jest  to,  co  działo  się  we mnie  w tym trudnym 

doświadczaniu. Było to przede wszystkim zaskoczenie, że człowiek, którego znałem od 

kilku  lat,  przebywaliśmy  ze  sobą  większość  czasu  każdego  dnia:  wspólne  wykłady, 

modlitwa,  posiłki,  praca,  rekreacja;  okazał  się  kimś  innym niż  do  tej  pory  myślałem. 

Trwało we mnie pewne zranienie – zranienie, które bolało i to mocno. Łączyło się ono z 

pewnym zdezorientowanie. Co się właściwie dzieje? Co się stało? Gdzie się pomyliłem? – 

takie nurtowały mnie pytania. Narastało to we mnie jeszcze bardziej wtedy, kiedy próby 

pogodzenia  nic  nie  dawały,  a  niekiedy  kończyły  się  jeszcze  większym  konfliktem  – 

jeszcze mocniejszymi kłótniami. Rodziło to we mnie zniechęcenie.  Było, minęło, już nie  

wróci, trzeba żyć dalej! – tak sobie myślałem...

W tym momencie przerwę tę moją opowieść,  żeby spróbować nazwać to, czego 

doświadczyłem i trochę głębiej wniknąć w naturę tego, czego ja doświadczyłem, a i wam z 

pewnością  takie  sytuacje  nie  są  obce.  Mam  na  myśli  nie  tylko  to,  co  przed  chwilą 

nakreśliłem  w  paru  słowach,  ale  te  wszystkie  sytuacje,  w  których  doświadczyliśmy 

głębokiej samotności, niezrozumienia, odrzucenia, zranienia – nawet przez najbliższych, 

co zrodziło jeszcze większy ból i  może nawet bunt względem nich.  Mam na myśli  te 

doświadczenia,  które  zrodziły  w  nas  frustrację,  rozgoryczenie,  zniechęcenie,  kiedy 

poczuliśmy się zranieni oraz bezradni. Mówię tutaj po prostu o konflikcie, czy dokładniej 

mówiąc o kryzysie, kryzysie we wzajemnych relacjach.

Kryzys  dotyka  każdego  z  nas.  Nie  ma  człowieka,  który  nie  przeżywałby  

w swoim życiu kryzysów. Możemy oczywiście zignorować kryzys, wypierając go ze swej 

świadomości, możemy udawać, że nic się dzieje, ale i tak on kiedyś wyjdzie na wierzch, z 

jeszcze mocniejszą siłą. Przed kryzysami jeszcze nikt się nie uchronił i nic nas nie uchroni.



Kryzys  może  dotyczyć  przeróżnych  sfer  naszego  życia.  Przede  wszystkim 

pojawia się w relacjach małżeńskich i rodzinnych. Pojawia się także na płaszczyźnie życia 

zawodowego. Również sfera wiary nie jest wolna od pewnych wewnętrznych konfliktów – 

od kryzysów. Podobnie jest z wartościami czy z różnymi ideałami. Może dotyczyć także 

wielu jeszcze innych spraw, np. przyjętego światopoglądu, wartości,  jakie przyjęliśmy  

za swoje i jakimi staraliśmy się żyć, czy ideałów, które nam przyświecały. Może dotyczyć 

całego naszego życia, wszystkich jego sfer: i naszej duchowości, i naszej psychiki, i naszej 

cielesności – wszystkiego, co stanowi całe nasze życie, jego wielkie bogactwo: naszych 

relacji  z  ludźmi,  pasji,  pewności  siebie,  kształtowania  własnej  tożsamości,  wartości 

duchowych, marzeń.

Jak usłyszeliście na początku, także przyjaźni.  Wygląda to mniej więcej tak: oto 

doświadczyłem  jakiejś  trudności,  np.  pokłóciłem  się  z  kimś,  kogo  miałem  

za  kogoś  mi  bliskiego;  żadne  moje  argumenty  do  niego  nie  przemawiają,  

nie umiem go przekonać, a sam jestem pewny o słuszności tego, co ja sądzę; dochodzi do 

kłótni i rozejścia; zostaję sam; chociaż pozostałem przy swoim odczuwam ból; ból rodzi 

wątpliwość, co do postawy drugiej osoby i moich własnych poglądów; kiedy nic się nie 

zmienia pozostaje we mnie tylko pustka i ta pustka najbardziej boli.

Jak  sobie  poradzić  z  kryzysem? Jak  to  osiągnąć?  Zasada  jest  jedna  

i  prosta  –  krok  po  kroku  rozwiązywać  kryzys,  pamiętając  te  słowa  Ewangelii,  

w których Jezus mówi: „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli”. A zatem:

1. Zrozum to, co się stało. Trzeba dojść do sedna problemu, trzeba zrozumieć jednak 

nie tylko swoje własne reakcje, to, co się we mnie dzieje, ale także powinniśmy 

podjąć  trud  zrozumienia  drugiej  osoby  –  dlaczego  ona  tak  postąpiła,  co  nią 

motywuje, do czego ona dąży, na czym jej zależy. Należy zwrócić uwagę na emocje 

i  uczucia,  na  motywacje  i  pragnienia.  Trzeba  pomyśleć  także  o  swych 

przyzwyczajeniach – o nawykach, które ukierunkowują nasz sposób myślenia. Jest 

to niezmiernie ważne przede wszystkim w relacjach dzieci z rodzicami – wzajemne 

poznanie swych pragnień, marzeń, ideałów, tego, co jest dla mnie najważniejsze. 

Świadomość  siebie  samego  jest  niezmiernie  ważna.  Trzeba  poznać  siebie,  żeby 

poznać  drugą  osobę.  Trzeba  zrozumieć  siebie,  żeby  uszanować  drugą  osobę. 

Rozumiejąc bowiem siebie samych, łatwiej możemy zrozumieć także i ich.



2. Zweryfikuj swoje własne stanowisko w danej sprawie.  Któż z nas ma patent  na 

nieomylność?  My  także  popełniamy  błędy,  mamy  do  tego  prawo!  Warto  więc 

czasem pomyśleć i może z kimś porozmawiać, z kimś bardziej doświadczonym ode 

mnie,  czy  ja  mam  w  rzeczywistości  rację  –  a  może  to  właśnie  ja  się  mylę. 

Pamiętajmy, że uczymy się  przez całe życie  – przez całe życie  uczymy się,  jak 

mamy żyć.

3. Zmień siebie – zmieniając siebie, zmieniasz i innych.

4. Nie podejmuj w czasie kryzysu żadnych decyzji, znaczących dla Twojego życia. 

Przyjdzie na nie czas później. Teraz prawdopodobnie będą błędne.

5. Pamiętaj, że nie jesteś sam! Na twej drodze idzie wraz z Tobą Chrystus, aby Ciebie 

wspierać, aby dodawać sił i odwagi. Proś Go zatem o pomoc. Nie opuszczaj Go na 

modlitwie. On Ciebie nigdy nie opuści i poprowadzi tam, gdzie znajdziesz to, czego 

pragniesz – On  jest przecież „drogą, prawda i życiem”.

6. Żyj  cierpliwie  Bożą  ufnością.  Jako  dziecko  Boże,  masz  tą  pewność,  

że Twój Ojciec uchroni Cię przed wszystkim, co może Ciebie zniszczyć, zabić – 

zabić  Twego  ducha,  pozwoli  jednak  na  to,  co  choć  trudne  

i  bolesne,  pozwoli  Ci  na  wewnętrzny  wzrost  i  duchową  doskonałość,  pozwoli 

doświadczyć prawdziwej miłości, wolności i szczęścia.

7. Podejmij dialog z osobą, która stoi naprzeciw ciebie w danym konflikcie. Niech to 

będzie dialog dotyczący nie argumentów logicznych, ale twoich własnych emocji, 

jakie odczuwałeś i jakie odczuwasz w tym momencie. Chodzi w tym momencie o 

zakomunikowanie uczuć drugiej osobie. Mają być to jasne i konkretne komunikaty 

(najdłuższa  lista  emocji  liczy  207 pozycji).  Nie  jest  konieczne  ich  zrozumienie. 

Pamiętajmy  bowiem,  że  niezrozumienie  nie  stoi  na  przeszkodzie  uszanowaniu 

uczuć. „Szanowanie i poważne traktowanie nawet niepoważnych uczuć kobiety jest 

wielka  mądrością  przynoszącą  bardzo  poważne  pożytki  mężowi”  –  pisze  Jacek 

Pulikowski. Dla mnie jest to najważniejszy moment drogi uzdrowienia.

8. Dialog  ten  może  być  kontynuowany  w  dyskusji o  charakterze  intelektualnym. 

Czasami jednak wymiana argumentów nie jest konieczna od razu. Może nastąpić w 

pewnym odstępie czasowym. Może się przydać w celu poznania siebie nawzajem 

(nie próbujmy za wszelką cenę przekonać innych do swego zdania – mają prawo do 



tego, aby myśleć inaczej, są przecież innymi osobami, a w tej inności powinni być 

przez nas szanowania, tak samo jak i my).

9. Podejmijmy  postanowienie.  To ostatni element, który powinien charakteryzować 

się  wyrażeniem  i  ukierunkowaniem  woli  na  to,  żeby  to,  co  stało  się  źródłem 

konfliktu, nigdy więcej nie doprowadziło do kryzysu w związku. Myślę, że potrzeba 

jasnego  aktu  pojednania,  który  zostanie  zapamiętany,  a  przywracany  w pamięci 

będzie znakiem wzajemnej miłości i poszanowania.

Oczywiście  można  wybrać  inne  drogi,  np.  drogę  ucieczki  od  sytuacji 

konfliktowych;  drogę  zaprzeczania,  że  mamy  do  czynienia  z  konfliktem;  drogę 

wzajemnych oskarżeń. Są to, jednak pozorne sposoby rozwiązywania konfliktu, ponieważ 

konflikt nie jest rozwiązany, lecz jedynie zakamuflowany. Wówczas jednak – prędzej czy 

później – wyjdzie i wybuchnie.

Powinniśmy zmienić swoje nastawienie do konfliktów. Zazwyczaj się ich boimy. 

Uważamy,  że  mogą  zniszczyć  związek.  Jednak  świadome  i  dojrzałe  rozwiązywanie 

konfliktów może wspaniale  zaowocować.  Tylko bowiem konflikt,  którego nie  chcemy 

rozwiązać, jest w rzeczywistości dla nas zagrożeniem. Wspólne podjęcie próby poradzenia 

sobie  z  konfliktem  może  się  okazać  wspaniałą  i  niepowtarzalną  szansą  dla  rozwoju 

małżeństwa rodziny czy w ogóle każdego człowieka.

Kryzys  dobrze  przeżyty  wydaje  wspaniałe  owoce.  Pokazał  mi  to  moje 

doświadczenie,  od  opisania  którego rozpocząłem to nasze  spotkanie.  Kryzys  ten trwał 

kilkanaście dni, po kilku nieudanych próbach pogodzenia daliśmy sobie spokój,  w imię 

szlachetnej wolności drugiego, przestaliśmy ze sobą rozmawiać.  Życie toczy się dalej – 

pewnie  obaj  sobie  to  wmawialiśmy.  Ale  ból  pozostał  i  nie  dawał  spokoju.  Przyszedł 

jednak  w  seminarium  czas  na  comiesięczny  dzień  skupienia:  czas  ciszy,  modlitwy, 

adoracji, rozmyślania i spowiedzi, a przede wszystkim pytania: Co się właściwie stało? I 

co ja mam z tym zrobić? Co chcesz, Panie Jezu, aby ja z tym zrobił? 

Wieczorem,  po zakończeniu  tych mini-rekolekcji  spotkaliśmy się  i  o  wszystkim 

sobie powiedzieliśmy, już bez nerwów, bez gwałtownych emocji. Każdy z nas powiedział 

drugiemu, co myśli i co go zabolało najbardziej. Najciekawsze jest to, że ani ja, ani on nie 

zmieniliśmy  swojego  zdania,  każdy  pozostał  przy  swoim.  I  w  końcu  uścisk  dłoni  na 

przypieczętowanie  zgody.  Wówczas,  przez  tan  cały  czas,  doświadczyliśmy,  jak  się 



różnimy, jak nasze myśli niekiedy biegną w całkowicie różnym kierunku. Zobaczyliśmy 

po prostu, że jesteśmy różnymi osobami. Jednak zobaczyliśmy, że to w tym wszystkim nie 

jest  najważniejsze.  Najważniejsze  i  jednocześnie  najpiękniejsze  było to,  że  mimo tego 

wszystkiego  dalej  pozostajemy dla  siebie  najlepszymi  przyjaciółmi.  Jesteśmy w stanie 

przyjąć siebie takimi, jakimi jesteśmy, w pełnej prawdzie o sobie. Nie udając, że jesteśmy 

kimś innym. 

Z  perspektywy  czasu  widać,  jak  bardzo  to  doświadczenie  było  każdemu z  nad 

potrzebne. To, co początkowo wydawało się klęską, zamieniło się w piękne zwycięstwo. 

Bez tego chyba nie byłoby to możliwe, a nasza przyjaźń pozostałaby przyjaźnią dwóch 

mały chłopców, a nie, jak teraz, dwóch księży.

Mówię  Wam o tym,  abyśmy przestali  bać  się  kryzysów,  a  kiedy czujecie  bądź 

będziecie czuć w przyszłości  – świadomie bądź podświadomie – że coś nadchodzi nie 

uciekali od tego, nie chowali się przed nim. Nie warto! Kryzys jest dla każdego z nas 

szansą, okazją do wzrastania, do stawania się bardziej dojrzałym, jeśli tylko stawimy czoła 

tej trudności, jaka nas dotyka. Możemy oczywiście nic nie robić, jednak to nie zmieni 

naszego  położenia,  a  nasz  wewnętrzny  ból  będzie  się  tylko  nasilał.  Mogę  śmiało 

powiedzieć, patrząc chociażby na własne doświadczenie, kryzys dla każdego jest darem – 

darem,  który  jest  ofiarowany każdemu z  nas  przez  Boga  samego.  Nie  po to  jednak,  

aby pokazać nam, że jesteśmy słabi i jeszcze bardzie pogłębić w nas uczucie nie-wartości 

siebie  samego,  pognębić  nas  w  bezsensie  naszego  życia,  lecz  po  to,  abyśmy  przez 

wewnętrzny wysiłek kształtowali w sobie to, co dojrzałe, co najcenniejsze, co najbardziej 

wartościowe,  co  najpiękniejsze;  a  inaczej  tego  uczynić  nie  możemy  jak  tylko  przez 

stawiania  czoła  wszelkim  trudnościom,  wszelkim  lękom  i  niepokojom  naszego  życia. 

Musimy mieć świadomość tych celów. Ona doda nam odwagi, koniecznej w tej duchowej 

walce o siebie samego; o to, aby bardziej być, jak to określił Jan Paweł II, bardziej być 

osobą, osobą wolną i szczęśliwą. Kryzys jest szansą budowanie siebie bardziej dojrzałego. 

Jest  także  szansą  budowania  bardziej  dojrzałych  i  trwałych  relacji  

z innymi.

„Jeśli  zanegujesz  istnienie  kryzysu  i  odrzucisz  możliwość  zmian,  utkniesz  w 

pułapce  stale  powtarzających się  tych samych  sytuacji.  Jeżeli  taki  stan  potrwa  dłużej, 

przestaniesz  się  interesować  czymkolwiek,  nawet  sobą  samym”  (Downs  Alan). 



Zapominając o tym, być może marnujemy jedyną szansę na szczęście własne i swoich 

bliskich, być może oddalamy ostatnią deskę ratunku na prawdziwe siebie zrozumienie i 

pogodzenie się. Szczęścia bowiem nie daje brak kryzysów w życiu. Prawdziwe szczęście 

dają jedynie kryzysy dobrze, to znaczy właściwie, przeżyte. Co jest owocem właściwie 

przeżytego kryzysu? Jest nim pogłębiona relacja z drugą osobą – bardziej otwarta, szczera, 

zbudowana  na  zaufaniu  i  poczuciu  odpowiedzialności.  Jest  poznanie  siebie.  Jest 

doświadczenie bycia kochanym.


