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N
a początku książki postanowiłaś umieścić tekst 
o  szczęściu, mimo że wcale nie powstał jako 
pierwszy. W ogóle mnie to nie zdziwiło. Od daw-
na mam wrażenie, zwłaszcza patrząc na zdjęcie, 
które wybrałyśmy na początek tego rozdziału, że 
w głowie „kwitną ci fiołki” i  że jesteś przykła-

dem możliwości przeżywania autentycznego szczęścia w prawdzi-
wym nieszczęściu. Może jednak sama wytłumacz swoją decyzję? 

A wiesz, dlaczego go w ogóle napisałam? Kiedy powstawał, mniej 
więcej pięć lat po usłyszeniu diagnozy Pawełka, wciąż stykałam się 
z  zadziwiającym odbiorem mnie przez innych. Współczucie było 
jeszcze do przyjęcia, ale biadolenie i  załamywanie rąk nad moim 
losem już nie! Niektórym ludziom, gdy nawiązywałam z nimi kon-
takty, na wieść o  chorobie i  objęciu synka hospicyjną opieką do-
słownie tężały twarze. Z kolei kiedy po raz pierwszy nas odwiedzali, 
czułam w nich ogromne napięcie, a potem dostawałam informację, 
że ta wizyta ich zwyczajnie stresowała. Wyobrażali sobie smutny 
dom, ciszę, jedzenie z mikrofalówki, a zobaczyli normalną rodzinę 
z dwójką dzieci, z których każde jest ważne. Paweł prawie już nie 
wychodzi na zewnątrz, ale całe dnie spędza z nami, w centrum na-
szego domowego świata, czyli w salonie. Gra muzyka, bo ją uwiel-
biamy, przychodzą goście, bo mamy cudowną rodzinę i  takich sa-
mych przyjaciół, z kuchni często dochodzą obiecujące zapachy, bo 
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dobre jedzenie też daje radość. Jesteśmy szczęśliwi, chociaż tylko 
my wiemy, ile za nami łez.

Tekst o szczęściu po prostu musi otwierać tę książkę. Ksiądz Kacz-
kowski, który w wielu momentach bardzo mnie inspirował, powie-
dział kiedyś na vlogu, że jeżeli mamy potrzebę się smucić i dołować, 
bo na przykład jesteśmy chorzy, smućmy się przez godzinę dzien-
nie. Nie więcej. Bardzo mnie to przekonuje, ostatecznie to ja panuję 
nad moimi emocjami, a nie one nade mną. Wypłakałam już tyle łez 
i wciąż nie bronię się przed nimi na siłę, gdy mogą mi przynieść 
ulgę. Popłaczę, ale potem stop. Żyję dalej i się uśmiecham.

Może pomagają mi w tym geny szczęścia, bo ja się już taka chyba 
urodziłam. Chyba nigdy, mimo cierpienia związanego ze stanem Pa-
wełka, nie dałam się do końca pochłonąć bezdennej rozpaczy, cho-
ciaż smutna i psychicznie obolała byłam wiele razy, a wokół mnie 
grasowały wtedy smoki. 

Tylko że ta „szczęściodajna” biologia wcale nie gwarantuje życia 
pełnego zadowolenia, a  z  kolei jej brak nie skazuje na dożywotni 
smutek. Naprawdę bardzo wierzę, że mamy moc sprawczą, by być 
szczęśliwymi ludźmi. Pod warunkiem jednak, że uda nam się zrozu-
mieć głębokie znaczenie słowa „szczęście”, które wcale nie oznacza 
braku zmartwień i drogi usłanej różami. Mamy moc, by doceniać, 
być wdzięcznymi, celebrować chwile, działać. Mamy też moc, by 
rozejrzeć się dookoła, zobaczyć swoje okna, podejść do nich i chcieć 
przez nie wyjrzeć… 
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Kolekcjonować radość to zauważać, poszukiwać i zachwy-

cać się smakami, dźwiękami i obrazami, rozmowami, 

spojrzeniami i gestami, splotami okoliczności i drobnymi 

sukcesami. Jest ich nieskończenie wiele.
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Szczęście w nieszczęściu,  
czyli moja opowieść o smokach 

Nie możesz zabronić ptakom smutku krążyć nad twoją głową, ale możesz 
nie dopuścić do tego, by uwiły gniazdo w Twoich włosach. 

Sharon Creech, Dwa obroty księżyca

Bajki mają czasem szczęśliwe zakończenie. Na przykład wte-
dy, gdy okrutny smok-terrorysta ponosi klęskę i  ginie albo 
musi uciekać za góry, za lasy. Ale przecież radosna, piękna, 
pozytywna może być także dowolna chwila pomiędzy począt-
kiem i końcem tej historii. Nie tylko do momentu pojawienia 
się w niej smoka, a potem – dopiero gdy zostanie on już poko-
nany. Można bowiem tworzyć swoje szczęście, żyjąc ze smo-
kiem pod jednym dachem. Fantazja? Nie – to moja bajka, to 
moje życie… 

Żyli długo i szczęśliwie

Słowo „szczęście”, od kiedy pamiętam, stanowiło dla mnie 
zagadkę i  wprawiało w  poczucie lekkiej dezorientacji. Było 
tak, gdy jako mała dziewczynka słuchałam zakończeń baśni, 
których bohaterowie, po serii nieszczęść i  niebezpiecznych 
przygód, przechodzili w  fazę życia zamkniętą w  lapidarnym 
stwierdzeniu „żyli długo i szczęśliwie”. Niestety, nam, czytel-
nikom i słuchaczom, podgląd tego dalszego ciągu nie był już 
dostępny. Pamiętam, że czułam wtedy zawsze niedosyt podob-
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ny do tego, jaki odczuwa się, gdy musimy przed samym koń-
cem seansu fascynującego filmu przerwać jego oglądanie. Bo 
to, co było potem i jak wyglądała ta szczęśliwa codzienność, 
interesowało mnie chyba jeszcze bardziej niż pełne grozy, lecz 
mało prawdopodobne perypetie księżniczek i  królewiczów. 
Snułam domysły, jak to długie i  szczęśliwe życie wyglądało 
konkretnie? Nie było już złej macochy ani smoka, ale co działo 
się od rana do wieczora przez tygodnie, miesiące, lata? Wyda-
wało mi się wtedy, że pewnie było im nieustannie przyjemnie, 
wesoło i słodko. Nie-szczęścia już nie ma i skoro „żyli szczę-
śliwie”, pewnie nigdy nic złego, niemiłego ani bolesnego, nic, 
czego by nie chcieli, im się nie przydarzyło. To jest szczęście 
– nie dzieje się nic złego…

Inne bajki o szczęściu

Wiele lat później dowiedziałam się, że są też inne opowieści 
o  szczęściu. Na przykład taka, w  której królewicz nie potrafi 
być szczęśliwy, pomimo że zwyciężył smoka, pojął za żonę 
królewnę i otrzymał pół królestwa. Niby wszystko ma – wszel-
kie wygody, miłość, zdrowie oraz uznanie i szacunek otocze-
nia. A jednak po jakimś czasie czegoś mu zaczyna brakować. 
Wciąż jest niezadowolony. Życie wydaje mu się jałowe. Wyru-
sza więc na poszukiwanie kolejnego, jeszcze straszniejszego 
i trudniejszego do pokonania smoka. Wierzy, że kiedy zwycię-
ży tego potwora, już na pewno osiągnie szczęście. 

Ale bywa też, że królewicz i królewna nie mogą rozprawić się 
ze złym smokiem. Z jakiegoś powodu zamieszkał on na stałe 
w ich pałacu i nie sposób tego zmienić. Nie jest im łatwo, bo 
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każdego dnia zmagają się z niedogodnościami wynikającymi 
z życia pod jednym dachem z bestią. Po pewnym czasie jednak 
się przystosowują, a codzienne potyczki ze smokiem zaczynają 
traktować jako zwyczajny element życia. Królewska para nie-
postrzeżenie doskonali sztukę współistnienia z nieproszonym 
gościem i  zaczyna zajmować się rzeczami, które wcześniej 
z powodu smoka wydawały się obojgu niemożliwe. Uprawia-
ją pałacowy ogród (choć czasem płaczą nad zdewastowanymi 
kwiatami), wieczorami słuchają dźwięków harfy (która po-
zwala im choć na chwilę zapomnieć o gadzinie), a czasem na-
wet organizują bale (choć nigdy nie wiadomo, czy w ostatniej 
chwili nie będzie trzeba wszystkiego odwołać). Wprawdzie 
zdarza im się zastanawiać, jak wyglądałaby ich rzeczywistość 
bez smoka, ale gdzieś w głębi serca czują, że wiodą całkiem 
szczęśliwe życie.

Albo smok, albo szczęście

Te inne historie o  szczęściu opowiada samo życie. Wszyscy 
liczymy, że akurat nam w  udziale przypadnie wersja bajki, 
w  której smok (symbol zła, zagrożenia, cierpienia i  chaosu) 
w  ogóle się nie pojawi. Przecież tak bardzo pragniemy być 
szczęśliwi. Ale cóż, z biegiem czasu orientujemy się, że smoki 
w bajkach z życia wziętych są bardzo rozpowszechnione i ist-
nieje znikoma szansa, by przez całą opowieść z żadnym z nich 
się nie spotkać. Przyjmujemy więc ewentualność, że kiedyś 
ze smokiem (niepowodzeniem, zdradą, nieszczęśliwym wy-
padkiem, chorobą czy śmiercią) się zmierzymy, ale boimy się 
tego, bo przecież nigdy nie możemy być pewni, czy ze starcia 
wyjdziemy zwycięsko. 
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To naturalne, że smoka i  szczęście stawiamy na przeciwle-
głych biegunach naszego życia. Myślimy: „Jeśli spotkam smo-
ka, automatycznie przestanę być szczęśliwy, a moje szczęście 
wróci tylko wtedy, gdy smok odejdzie, gdy go pokonam, gdy 
skończy się ten etap”. Albo: „Zgoda – nieszczęście może mnie 
spotkać, takie jest życie. Ale będzie to epizod i jak kłoda zwa-
lona w poprzek drogi utrudni chwilowo moją podróż. Potem 
zaś… już tylko «długo i szczęśliwie». Albo smok, albo szczę-
ście…”.

A co się stanie, jeśli smok postanowi rozgościć się w naszym 
życiu na dłużej i nie znajdzie się żadna siła, która będzie po-
trafiła go pokonać? Czy będziemy już na zawsze skazani na 
przebywanie w krainie smoka, czyli strefie nie-szczęścia, żalu, 
smutku, lub w najlepszym wypadku zostaniemy zmuszeni do 
obojętnego współegzystowania z  panoszącym się stworem? 
Czy naprawdę tam, gdzie zamieszka smok, już nigdy nie bę-
dzie miejsca na szczęście? Co musi się stać, żebyśmy żyjąc ze 
smokiem pod jednym dachem, zaczęli uprawiać ogrody i słu-
chać dźwięków harfy? 

Kalkulator szczęścia 

Kiedy czujemy się szczęśliwi? Dlaczego jedni ludzie są bar-
dziej szczęśliwi od innych? Według Sonji Lyubomirsky, ame-
rykańskiej psycholog i  badaczki szczęścia, około pięćdzie-
siąt procent naszego ogólnego stanu zadowolenia zależy od 
genów, czyli od zdolności odczuwania szczęścia, otrzymanej 
w spadku po przodkach. Prawie każdy potrafi zdiagnozować 
siebie, czy zazwyczaj jest raczej optymistą, czy pesymistą. Te 
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pięćdziesiąt procent tworzy indywidualny, wyjściowy poziom 
szczęścia. Jest to względnie stała baza, z której wychodzimy 
i do której wracamy po różnych wydarzeniach obniżających 
lub podwyższających nasz nastrój. 

Zaskakujące jednak jest to, jak dzieli się pozostałe pięćdzie-
siąt procent. Według Lyubomirsky, poczucie szczęścia tylko 
w  dziesięciu procentach zależy od tego, co nam się w  życiu 
przydarza i warunków społecznych, w jakich żyjemy (pocho-
dzenie, środowisko, dochody). Wydarzenia i okoliczności mają 
wpływ w tym sensie, że choroba chwilowo obniża nasz prze-
ciętny poziom szczęścia, a wygrana w totolotka go podwyższa. 
Jednak bardzo szybko (nawet w trakcie trwania choroby) wra-
camy do swojego przeciętnego stopnia szczęśliwości. Nauka 
potwierdza więc to, o czym mądrość ludowa mówiła od dawna: 
bogactwo, piękno, a  nawet zdrowie mają tylko krótkotrwały 
wpływ na szczęście, którego jesteśmy w stanie doświadczać. 

Mój kawałek tortu

Pozostaje jeszcze czterdzieści procent z całości szczęścia od-
czuwanego na przestrzeni życia i ta część zależy od nas. My 
sami aż w  czterdziestu procentach mamy wpływ na to, czy 
czujemy się szczęśliwi. Sonja Lyubomirsky uważa, że to wciąż 
bardzo duża strefa wpływu i nazywa ją naszym „kawałkiem 
tortu” lub „czterdziestoprocentowym rozwiązaniem”. 

Czym jest ów nasz kawałek? Wszystkim tym, co świadomie ro-
bimy, jakie podejmujemy decyzje, jak radzimy sobie z trudno-
ściami, a zwłaszcza jakie wzbudzamy w sobie myśli i uczucia. 
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Przyjęcie podstawowego założenia, że mamy wpływ na to, co 
myślimy i czujemy, że to my panujemy nad naszymi myślami 
i emocjami, a nie one nad nami – jest swego rodzaju przepust-
ką do szczęścia. Bo ono w  dużym stopniu wiąże się z  naszą 
świadomością, a dokładniej – świadomą decyzją, że będziemy 
szczęśliwi. 

Nieszczęścia chodzą po (szczęśliwych) ludziach

Choroba dziecka zagrażająca jego życiu to wydarzenie z ka-
tegorii: „nieszczęścia, tragedie, życiowe dramaty”. W potocz-
nym myśleniu doświadczenia należące do tego zbioru (a więc 
oprócz chorób także straty, śmierci bliskich osób, rozstania, 
wypadki, pożary czy powodzie) identyfikujemy jako skrajne 
przeciwieństwa szczęścia. Tak też traktujemy ludzi z naszego 
otoczenia, których one spotkały – jako osoby „biedne”, nie-
szczęśliwe, smutne, jeśli nawet się uśmiechające, to przez łzy. 
Nie można być szczęśliwym, gdy dotyka nas nieszczęście. Ta-
kie panuje przekonanie. 

Mam za sobą kilkuletnią już perspektywę życia mamy, której 
dziecko jest pod opieką hospicjum. Życia zazwyczaj postrze-
ganego jako ciężkie i smutne. Z tej perspektywy mogę powie-
dzieć, że właśnie przekonanie o nieszczęśliwym życiu ludzi, 
których dotknęło tak zwane nieszczęście – jest najbardziej 
destrukcyjne dla poczucia szczęścia. Owo przekonanie, bar-
dziej nawet niż samo wydarzenie, przyczynia się do myślenia 
o sobie jako o nieszczęśliwym człowieku. Pozbycie się takie-
go sposobu myślenia było dla mnie przełomowe na drodze do 
podjęcia świadomej decyzji o  szczęściu. Musiałam oddzielić 
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w głowie to, co się zdarzyło (a na co nie miałam wpływu) od 
siebie samej. Przejąć kontrolę nad swoimi myślami i emocja-
mi, aby nie były zdeterminowane tragedią. Nie znaczy, że zo-
stałam stoikiem zobojętniałym na cierpienia. Raczej że mimo 
pełnego zaangażowania w  życie mojego dziecka, mimo wła-
snego bólu kochającej matki, dałam sobie prawo do jednocze-
snego dążenia do szczęścia. Świadomie nie dopuściłam, aby 
dramat choroby synka pochłonął mnie bez reszty i zawładnął 
wszystkimi wymiarami życia. 

Nie cała cierpię

Decyzja o  byciu szczęśliwym sprawia, że nawet w  obliczu 
nieszczęścia jesteśmy zdolni odczuwać drobne przyjemności 
i  pozytywne emocje. Sprzyja temu zdolność do tak zwanego 
współpobudzenia afektów, czyli mieszania przeciwstawnych 
emocji. Ta umiejętność zapobiega całkowitemu poddaniu się 
negatywnym uczuciom. Czuwając przy synku na OIOM-ie, 
można, gdy zaśnie, wyjść na piętnastominutową przerwę, za-
czerpnąć powietrza przed budynkiem szpitala i popijając kawę 
z automatu, poczuć ulgę i przyjemność odpoczywającego ciała 
– rozprostowanych nóg, oczu wpatrujących się w otwartą prze-
strzeń, nozdrzy wdychających świeże powietrze (co z tego, że 
w centrum miasta). Wieczorem można, przytulając się do star-
szego syna, z całą uwagą i zaangażowaniem czytać mu książ-
kę, a rano przed wyjściem do szpitala, biorąc bardzo szybki 
prysznic, świadomie cieszyć się orzeźwiającym strumieniem 
letniej wody. I to nie znaczy, że jest się obojętnym na cierpie-
nie dziecka. To nie znaczy, że nie ma lęku, stresu, płaczu. To 
się nie wyklucza. 
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Smutek w pakiecie ze szczęściem

Bycie szczęśliwym nie oznacza, że nie przeżywa się trudnych 
i nieprzyjemnych emocji. One są częścią naszego życia, dowo-
dem na nasze człowieczeństwo i reakcją na to, co nas spoty-
ka. Istotnym momentem było dla mnie uświadomienie sobie 
(to jednak zupełnie co innego niż wiedza czysto teoretyczna), 
że bolesne emocje, które przeżywam w związku z chorobą syn-
ka, są naturalne, a nawet dobre. Pokazują, że to, czego właśnie 
doświadczam, jest dla mnie ważne. Mówią o  mojej miłości, 
wrażliwości i  pozwalają działać odpowiednio do pojawiają-
cych się zagrożeń. To, co się dzieje – zapalenie płuc u  i  tak 
ciężko chorego dziecka – jest niepożądane, nie chcę tego. Ale 
moje bolesne uczucia wywołane tym wydarzeniem nie są złe, 
niepotrzebne… To nic złego, że tak się czuję, wszystko ze mną 
w porządku, moje reakcje są prawidłowe. Przekonanie, że wy-
znacznikiem szczęścia są wyłącznie przyjemne doznania i tak 
zwane pozytywne emocje, bardzo ogranicza zakres naszego 
szczęścia i uzależnia je od zewnętrznych okoliczności. 

Kolekcjonować pozytywność

Można być szczęśliwym, doświadczając różnych emocji – po-
zytywnych i negatywnych. Nie można jednak wyobrazić sobie 
szczęścia bez radości i  innych „pozytywności” (miłości, na-
dziei, podziwu, wdzięczności). Barbara Fredrickson w książce 
pt. Pozytywność pisze, że idealna proporcja to przewaga emo-
cji pozytywnych nad negatywnymi w stosunku trzy do jedne-
go. Chodzi o to, aby na przestrzeni dni, tygodni czy miesięcy 
doświadczać mniej więcej trzy razy więcej radości, zachwytu 
czy miłości niż smutku, rozczarowania lub złości.
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Czy osiągnięcie tego „szczęściodajnego” bilansu jest w ogóle 
możliwe, gdy na drodze życia dołączyło do nas tak zwane nie-
szczęście (na przykład choroba) i postanowiło zostać na dłużej? 
I tu znowu odpowiedzią jest świadome i planowe budowanie 
wewnętrznego poczucia szczęścia. Samo życie zatroszczy-
ło się o wypełnienie po brzegi mojego naczynia z bolesnymi 
uczuciami. Są tam: żal, smutek, gniew, bezradność związane 
z okrutną chorobą atakującą ciało mojego synka. Jeśli jednak 
chcę czuć się szczęśliwie i wierzę, że mam na to wpływ, muszę 
zapełnić „pozytywnościami” naczynie trzy razy większe. Sta-
wiam więc na jak najczęstsze, umyślne wzbudzanie w sobie 
takich emocji, jak radość, zachwyt, nadzieja czy wdzięczność. 
Chodzi o to, żeby nie czekać, aż zdarzy się coś szczególnie po-
zytywnego, ale aktywnie poszukiwać radości w  najdrobniej-
szych okruchach życia. To wprawdzie oklepana prawda, że 
przyjemności nie są źródłem trwałego szczęścia, istnieje jed-
nak pomiędzy nimi inny związek. Kto podjął decyzję o byciu 
szczęśliwym, potrafi świadomie odbierać przyjemności zmy-
słowe niezależnie od tego, czy spełnione są jakieś szczególne 
warunki. Delektuje się wiatrem i słońcem podczas godzinnej 
przejażdżki rowerem, smakiem ulubionych lodów kawowych 
albo szalonym tańcem z przyjaciółmi podczas spontanicznie 
zorganizowanej imprezy. 

Kolekcjonować radość to zauważać, poszukiwać i zachwycać 
się smakami, dźwiękami i obrazami, rozmowami, spojrzenia-
mi i  gestami, splotami okoliczności i  drobnymi sukcesami. 
Jest ich nieskończenie wiele. Wystarczy wzbudzić i pielęgno-
wać w  sobie umiejętność ich dostrzegania, a  stanie się ona 
niewyczerpanym źródłem poczucia szczęścia. 
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Normalna sprawa

Kolejne ważne przekonanie, pomagające otworzyć się na świa-
dome budowanie szczęścia w nieszczęściu, dotyczy samej na-
tury spotykających nas nieszczęść. Niepomyślne zdarzenia 
losowe (choroby, wypadki, straty, rozczarowania), gdy przytra-
fiają się właśnie nam, zyskują rangę niezwykłych, strasznych 
i rzadkich. Takie ich wartościowanie dodatkowo nas unieszczę-
śliwia. A tak naprawdę są one zwykłe, naturalne i powszech-
ne. Są odwiecznym doświadczeniem całej ludzkości i  nieod-
łącznym elementem życia. Bardzo odciążająco działa na mnie 
prosta myśl, że od zawsze i na całym świecie dzieci chorowały 
i chorują. Dlaczego tak się dzieje, pozostaje jedną z najtrud-
niejszych do zaakceptowania tajemnic. Jednak przypominanie 
sobie o powszechności tego zjawiska zdejmuje ze mnie pew-
nego rodzaju piętno i  powstrzymuje przed negatywną oceną 
sytuacji, w której znalazła się nasza rodzina. Staram się myśleć 
o niej raczej w sposób: „to naturalne” niż „to okropne”. Podob-
ne myśli przywołuję świadomie, wydawałoby się sztucznie, po-
nieważ każdy z nas ma tendencję do odruchowego odbierania 
własnych doświadczeń jako niepowtarzalnych. Bo w ogóle to 
wewnętrzne, głębokie poczucie szczęścia, niezależne od sprzy-
jających wiatrów lub życiowych zawieruch, nie jest czymś, co 
osiągamy raz i na zawsze. Poza świadomą decyzją wymaga mo-
zolnej pracy, konsekwencji i samodyscypliny. 

Między bajki włożyć 

Ostatecznie więc między bajki należy włożyć przekonanie, że 
trudne okoliczności życiowe (czytaj: smoki) przekreślają moż-
liwość doświadczania szczęścia. 
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Przewlekła, nieuleczalna i wyniszczająca choroba synka Pa-
wełka wcieliła się w życiu naszej rodziny w rolę bazyliszka, 
potwora-domownika, z którym od kilku lat dzielimy naszą co-
dzienność. Pozostaje niezwyciężony, ponieważ postępu cho-
roby nie udaje się zatrzymać. Raz po raz wychyla łeb, łypie 
okiem i przypomina o swoim istnieniu. Strach o życie Paweł-
ka, cierpienie dziecka, żal, smutek, zmęczenie – to jego istot-
ne zwycięstwa. Fakty jednak są też takie, że ten niegdysiejszy 
tyran i dyktator teraz siedzi w kącie i rzadko kiedy waży się 
z  niego wyjść. Jest naszym stałym kompanem, ale potulnie 
chodzi na smyczy. Można z nim u nogi przemierzać ogromne 
odległości, wspinać się na szczyty, a czasem nawet radośnie 
wzlecieć ponad ziemię. 

 „Hospicjum to też Życie”, czerwiec 2013


