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ODBUDOWYWANIE NADZIEI U OSÓB OCIEMNIAŁYCH 

(OPOWIEŚĆ W OBRAZACH) 
 
 
Wprowadzenie 
 

d 30 lat związana jestem – jako polonista i tyflolog - z Laskami. W 
ostatnich latach zajmowałam się rehabilitacją dorosłych osób nowo 
ociemniałych.  

Każde spotkanie z osobą nowo ociemniałą było dotykaniem jej dramatu 
ślepoty, bo ma on przecież zawsze wymiar osobowy. I każde spotkanie stanowiło 
wyzwanie do obmyślenia właściwej strategii rehabilitacyjnej; zawsze chodziło o 
„zlepienie” świata - o odbudowanie nadziei. 

Moją opowieść, będącą zapisem doświadczeń z tej pracy, postanowiłam 
zamknąć w trzech obrazach:  

 obraz pierwszy ma pomóc zrozumieć, co tak naprawdę staje się z człowiekiem, 
gdy traci on wzrok;  

 obraz drugi ujawnia głęboką potrzebę, wręcz konieczność nadziei prawdziwej, 
niezawodnej w życiu osoby nowo ociemniałej;  

 w obrazie trzecim i ostatnim opowiem o pewnym sposobie z-lepiania świata i o 
od–locie, czyli o doświadczeniach z zakresu terapii przez twórczość.   
 
Dlaczego obrazy?  
Często mówimy nie starcza słowa i obraz pokazuje więcej; w oka mgnieniu 

ogarniamy coś – doświadczamy czegoś, co wymyka się słowu.  
 
1. OBRAZ PIERWSZY - CO STAJE SIĘ Z CZŁOWIEKIEM,  

GDY TRACI WZROK 
 
Zacznijmy od uświadomienia sobie, że samo zamykanie oczu nie uczy nas, co 

znaczy „nie widzieć”, ale pozwala wyobrazić sobie na przykład, co znaczy nie widzieć 
barw i czym byłoby nasze życie bez wzrokowych wyobrażeń. Widzenie powiązane jest 
przecież z całym naszym sposobem myślenia.  

Warto z pewnością zapytać jeszcze, jakby to było, gdybyśmy pozostali tylko ze 
wspomnieniami wzrokowych wyobrażeń. Zauważmy - doświadczymy wtedy przede 
wszystkim nie cierpienia z powodu „braku widzenia”, ale „bólu utraty”.  

Przywołuję tu bliskie mi myślenie Thomasa J. Carrolla - autora klasycznego już 
dzieła z zakresu podstawowej rehabilitacji osób ociemniałych zatytułowanego 
„Ślepota”2. Pół wieku temu, podsumowując swoje dwudziestoletnie doświadczenia z 

                                                
2 Niestety praca dostępna jest w Polsce od lat jedynie w maszynopisie; wydanie pierwsze po polsku z 
tytułem „Utrata wzroku” zapowiada wydawnictwo Media Rodzina na styczeń 2010 roku. 

O 
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pracy z nowo ociemniałymi, pisał: „Jeśli na człowieka widzącego spada w pełnym 
rozkwicie jego życia ślepota, następuje koniec tego życia; (...) koniec nabytych metod 
działania, utrata dotychczasowych stosunków z ludźmi,  z otoczeniem, w którym ów 
człowiek tkwił głęboko. (...) Jest to druzgocący cios zadany pojęciu o samym sobie, 
pojęciu, które człowiek zbudował starannie, celowo, podświadomie w ciągu swego 
życia, cios, który trafia niemal w sam rdzeń człowieczeństwa”3.  

Nowo ociemniały różni się od tego, kim był – ale też jest „ślepy” wśród 
widzących; ujawniają się jego uczucia przeplatane tymi dawnymi, którymi obdarzał 
sam ludzi niewidomych, gdy jeszcze posiadał wzrok. Nagle doświadcza też zależności 
od własnej pamięci i konieczności zaufania informacjom przekazywanym przez 
innych. Dotąd wzrok nie tylko pozwalał mu identyfikować rzeczy, ale wśród nich go 
ustawiał. Można było sięgnąć wzrokiem tam, gdzie teraz nie sposób dotknąć. Znalazł 
się - nieczuły na zmiany, kolor, poruszające się kształty - w pustce wizualnej. 
Utracona została możliwość swobodnego poruszania się i dotychczasowe techniki 
codziennego życia. Nastąpiła również utrata łączności graficznej, a mowa ciała 
rozmówcy dla osoby nowo ociemniałej stała się nieczytelna. To wszystko 
spowodowało utratę łatwości zdobywania informacji i utratę możliwości wizualnego 
postrzegania rzeczy miłych (natury „zmysłowej” i „duchowej”) oraz  wizualnego 
postrzegania piękna. Ale to nie koniec poniesionych strat. Do tego dołączą wszelkie 
utraty związane z czynnym życiem i sytuacją finansową, i możemy mówić teraz o 
utracie pełni osobowości, bo osoba nowo ociemniała utraciła niezależność osobistą i 
została oznaczona etykietą „niewidomy”. 

Oczywiście analizę strat związanych ze ślepotą stosuje się do każdej osoby 
nowo ociemniałej indywidualnie  i to samo dotyczy wypływającego z tej analizy 
programu rehabilitacji. Ale zawsze – zauważmy - aby żyć dalej, nowo ociemniały musi 
przejść przez cierpienie każdej utraty, zanim będzie można przystąpić do rehabilitacji.  

Po fazie szoku związanego z utratą wzroku, następuje faza cierpienia, którą 
cechuje niemożność działania, a nawet zrozumienia tego, co się stało i poczucie 
ogołocenia ze wszystkiego. Potrzebny jest też osobie nowo ociemniałej okres żałoby 
po własnym „ja”, którego już nie ma. Po czym stopniowo dopiero pojawia się u niej 
myśl, że „życie zostało zmienione, ale nie odebrane”. 

Uświadomienie ostatecznego charakteru utraty wzroku jest procesem 
bolesnym i długotrwałym; obronnie spotykamy często u osoby nowo ociemniałej 
negację, nieświadome oszukiwanie siebie i innych; nie dopuszcza ona myśli, że to, co 
ją spotkało, to może być stan trwały; trudno też często przyznać się jej do cierpienia 
Dlatego należy podjąć wszelkie starania, by w tej sytuacji nie została sama i 
przedstawić problem ślepoty w sposób umożliwiający akceptację i zrozumienie, a 
jednocześnie – przez bycie obok, razem – wzmacniać osobę nowo ociemniałą i 
wskazywać perspektywy, jakie przed nią otwiera rehabilitacja, a następnie pomóc w 
odnalezieniu utraconych zwykłych umiejętności. Należy jednocześnie umieć 
zaprzestać niesienia tej pomocy we właściwym momencie. 

Nade wszystko jednak nie wolno podtrzymywać i dawać nowo ociemniałemu 
fałszywej nadziei na odzyskanie widzenia.  

Dzięki nabyciu na nowo różnych umiejętności i sprawności osoba nowo 
ociemniała nie będzie z czasem czuła się tak bardzo zagubiona w świecie, ale do tego, 
by naprawić szkody wyrządzone jej życiu psychicznemu i by całkowicie powróciła do 
życia, konieczne są jeszcze inne działania terapeutyczne, które pozwolą zastąpić 
formułę „mam nadzieje, że…” na stwierdzenie: „mam nadzieję”. 

                                                
3 Thomas J. Carroll, Ślepota, mps. 
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Ta nadzieja na normalne życie zakorzeniona jest ostatecznie w odnalezionej na 
nowo, a czasem nawet w sytuacji niewidzenia dopiero odkrytej - nadziei prawdziwej. 
Nadzieja oznacza – użyję formuły ks. Józefa Tischnera ze „Świata ludzkiej nadziei” - 
wybieganie poza rzeczywistość, która nas otacza „tu i teraz”; ona wybiega ku światom 
przyszłym. I jej źródłem jest Światłość – Jezus Chrystus.  

 
2. OBRAZ DRUGI – DLACZEGO POTRZEBA NADZIEI 

PRAWDZIWEJ 
 
Założycielka Lasek – Matka Elżbieta Czacka była osobą ociemniałą. Straciła 

wzrok mając 22 lata. Choćby dlatego jej świadectwo i tyflologiczna refleksja nabierają 
szczególnego znaczenia. 

W „Notatkach” zapisała: „W r. 1899 straciłam bezpowrotnie wzrok. Trafiłam na 
doktora, który mądrze i sumiennie postawił sprawę. Powiedział mi prawdę, a 
jednocześnie wskazał mi nowe dla mnie drogi życia. Wskazał mi niewidomych, którzy 
w Polsce pozostawali prawie bez żadnej opieki. Wspominam o tym dlatego, że rzadko 
się zdarza, by okuliści w ten sposób postępowali”4. Zauważmy, osoba nowo 
ociemniała musi stanąć w prawdzie wobec siebie i tego, co się stało i wobec własnego 
życia. Nie ma nadziei na dalsze normalne życie bez otwarcia się na prawdę. Ta prawda 
– dopowiedzmy - może też być narzędziem przeciw człowiekowi, jeśli nie jest 
czyniona w miłości. Dlatego ten, kto ją wypowiada, który ma obudzić w nowo 
ociemniałym nadzieję, ma być tym, który przez niego jest zaakceptowany i zdobył 
zaufanie osoby nowo ociemniałej. 

 „W chwili gdy człowiek wzrok traci – zwraca uwagę Matka Elżbieta przed 
prawie stu laty, ale ta uwaga opisuje i dzisiaj niestety często spotykane zachowania5 - 
lekarze i otoczenie chorego najczęściej popełniają błąd, który mści się nieubłaganie 
przez całe dalsze życie niewidomego. Pod pozorem, by oszczędzić mu cierpień 
moralnych, nie wypowiadają się co do niebezpieczeństwa, które mu grozi. Chory 
pozostaje w niepewności, chwilami łudzi się nadzieją, że może być uleczony, myśli 
tylko o sobie, obawia się wszystkiego, co rzekomo mu może zaszkodzić, pozostaje w 
bezczynności i dziwaczeje coraz bardziej. Życie jego oscyluje pomiędzy nadzieją a 
rozpaczą, męczy się on i traci drogocenny czas, który niepowrotnie przemija. Przemija 
bezpowrotnie ważny moment w życiu niewidomego. Moment, w którym może i 
powinien przygotować się do życia, jakie go czeka. Tymczasem otoczenie chorego 
przez niemądrą dobroć i pieczołowitość źle zrozumianą usuwa od niego wszelki 
wysiłek, czyniąc go niedołężnym i niezaradnym kaleką. (...) Tymczasem niewidomy, 
przed którym ukrywają nieodwołalną prawdę jego ślepoty, nie przestaje się leczyć i po 
kolei zamęcza wszystkich okulistów miejscowości, w której mieszka, a czasem nawet 
objeżdża wszystkich sławnych okulistów całego świata, chociaż środków na to nie 
posiada”.  

W miejsce złudnej nadziei – powiedzmy raz jeszcze – trzeba wzbudzić nadzieję 
na to, że mimo ślepoty można żyć i działać jak człowiek normalny. Pierwszym 
krokiem ku normalności życia będzie więc rehabilitacja podstawowa. Pamiętając, że 
ślepota jest upośledzeniem kompleksowym, należy stopniowo przystosować inne 
zmysły do przyjęcia roli wzroku; następnie osoba nowo ociemniała może nabyć 
kwalifikacje i umiejętności posługiwania się specjalnymi przyrządami. Dopiero 

                                                
4 Matka Elżbieta Czacka, Notatki. Warszawa 2006, s. 223. 
5 Matka Elżbieta Czacka, O niewidomych. Warszawa 2008, s. 25-26. 
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później rozpoczyna się proces odbudowy poczucia jej psychicznej pewności siebie i 
kształtowanie stosunku do świata ludzi widzących. 

Założycielka Lasek mówi wprost, że to wszystko jednak nie wystarcza, żeby 
życie człowieka ociemniałego było pełne, dobre. Zwraca uwagę nie na potrzebę, ale 
wręcz na konieczność wiary dla niewidomych.  

„Dla człowieka, który nie cierpiał, który nie zastanawia się nad życiem i 
śmiercią, nad tą wieczną zagadką, o którą rozbija się najmądrzejszy rozum 
nieoświecony wiarą – pisze w listopadzie 1928 roku6 - dla takiego człowieka mogą być 
obojętne sprawy wiary, sprawy dotyczące jego duszy. Lecz wyobraźmy sobie 
człowieka, którego spotyka nieszczęście, dla którego wszystko, co miało niegdyś urok, 
przestało już istnieć, któremu już tu na ziemi nic nie pozostaje, a który nie wierzy w 
życie przyszłe. Co za męka i co za rozpacz! 

Co zrobi niewidomy, który stracił wzrok, lub taki niewidomy od urodzenia, 
który w całej pełni uświadomi sobie rzeczywistość kalectwa z całym szeregiem 
wyrzeczeń, braków, cierpień i upokorzeń, jeżeli poza tym życiem nie będzie widział 
nic innego. Jeżeli poza grozą krzywdy, niesprawiedliwości i cierpienia nie będzie 
rozumiał sensu tego wszystkiego, co go spotyka. Jest prawdą niezaprzeczoną, że 
kalectwo zamyka dotkniętemu nim drzwi do wszystkiego, co ludzie zwykli nazywać 
szczęściem na ziemi. Jeżeli więc wszystko się tu na ziemi kończy, to cóż pozostaje 
niewidomemu? Rozpacz, rozgoryczenie, zazdrość, nienawiść”. 

„Wiemy – napisze w znanym tekście „Dziecko niewidome”, opublikowanym w 
1938 roku, podkreślając rolę podstaw religijnych7 – że żaden światopogląd 
filozoficzny i żaden oparty na nim humanitarny system pedagogiczny nie daje takiego 
rozwiązania tego problemu, na którym mogłoby się oprzeć w pełni życie człowieka 
cierpiącego. Jedynie religia Krzyża i Zmartwychwstania daje wytłumaczenie sensu 
cierpienia, uczy świadomego i twórczego przyjęcia go i uczynienia z jego narzędzia 
zwycięstwa nad złem i nad samym cierpieniem. Tylko ona daje możność przyjęcia w 
prawdzie tych ciężarów i tych ograniczeń, które narzuca ślepota, i tylko ona uczy 
przetwarzać je na wartość pozytywną”. 

O tym doświadczeniu prywatnie powie: „Przeciwności wykazują nam, jak 
słabymi jesteśmy, a jak bardzo pomocy Bożej potrzebujemy. W tej słabości jest 
początek doskonałości, wtedy człowiek przestaje ufać sobie, a coraz więcej ufa Bogu i 
tylko w Nim całą swoją nadzieję pokłada. „In Te Domine speravi, non confundar in 
aeternum”8.  

Taka postawa – zaufania „niezawodnej nadziei” - pomaga przejść wszystkie 
męki utraty osobie ociemniałej, ale też jest pożądana u tych, którzy są obok, którzy 
niosą wsparcie, pomagają. Uderza bliskość tej myśli Matki z refleksją wpisaną w „Spe 
salvi”: nasza nadzieja w istocie jest zawsze również nadzieją dla innych, i tylko wtedy 
jest ona naprawdę nadzieją także dla każdego z nas9.  

Matka Czacka zwraca również uwagę na wartość postawy stałości w życiu 
każdego człowieka. Ta postawa nabiera – odczytuję ją poprzez swoją praktykę 
tyflologiczną - specjalnego znaczenia dla osób nowo ociemniałych. Odbudowywanie 
nadziei oznaczałoby ostatecznie kształcenie postawy stałości. „Stałym może być 
nazwan tylko ten człowiek – określa Matka Czacka - który poprzez swoją zmienność i 
poprzez zmienność wszystkiego, co go otacza, zmierza stałym, wytrwałym i 
niezmiennym wysiłkiem woli do szukania oparcia na Bogu, który jest jedynie stałym, 

                                                
6 Tamże, s. 21-22. 
7 Tamże, s. 185. 
8 Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium. Warszawa 2007, s.93.  
9 por. „Spe salvi” (por. n. 48).  
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mocnym i niezmiennym punktem oparcia dla człowieka. Wiara i nadzieja torują 
drogę do tego zetknięcia się duszy z Bogiem. Miłość dokonuje złączenia”10.  

 
3. OBRAZ TRZECI I OSTATNI – KILKA UWAG PEWNYM 

SPOSOBIE Z-LEPIANIA ŚWIATA I OD–LOCIE, CZYLI O 
DOŚWIADCZENIACH Z ZAKRESU TERAPII PRZEZ 
TWÓRCZOŚĆ  

   
Znamy dobrze biblijny opis stworzenia człowieka: „(...) Pan Bóg ulepił 

człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał 
się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 7). Pamiętamy też biblijny werset z Księgi Początku: 
„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił,  było bardzo dobre” (Rdz 1, 31).  

Właśnie do tego archetypicznego gestu lepienia pragniemy powrócić zawsze, 
gdy my sami, nasz cały świat ulega rozbiciu, rozpada się. 

 
 Projekt „Z-lepienie świata” 

Zaproponowane przeze mnie działania twórcze miały pokazać osobom nowo 
ociemniałym, że palce „widzą”, „mówią” oraz „czują”, i że możliwe jest przez 
człowieka, który utracił wzrok, odzyskanie w pełni swej osobowości, „z-lepienie” jego 
świata.  

W grudniu 2001 roku poznałam Siostrę, artystkę – malarkę, która została 
skierowana do Lasek, by na nowo, „po niewidomemu” nauczyć się żyć.  Nagłe, 
znaczne pogorszenie widzenia, które przeżywała jako utratę wzroku, spowodowało 
koniec jej twórczego życia i doprowadziło ostatecznie do głębokiego kryzysu. Dlatego 
działania – oprócz tych obowiązkowych z zakresu rehabilitacji podstawowej –  
uwzględniały terapię przez tworzenie. Podjęte prace i towarzysząca im refleksja były 
propozycją nowej drogi do ludzi i świata; miały umożliwić nawiązanie na nowo 
kontaktu z najbliższym otoczeniem, a jednocześnie dać Siostrze nowe umiejętności 
zawodowe.  

Siostra utraciła wzrok; „utraciła wszystko”. Z czasem dopiero udało się 
postawić to najtrudniejsze pytanie: „Czy wszystko?” Przecież są ręce; teraz rozłożone 
bezradnie, bezwładnie opadają. Ale można je unieść; może coś z nimi uda się zrobić, 
coś nimi?  

Tak zaczęło się mozolne lepienie świata, działania zainspirowane lekturą „II. 
Plastisches Gestalten”13.  

Są ręce. Chwytają, obejmują, oglądają małą glinianą kulę, której nie widać, a 
„jest”. Powietrza też nie widać; po prosto „jest” i ręce rzeźbią powietrzną przestrzeń. 
Przekształcamy ją według naszej woli; po raz pierwszy wypowiadamy z pomocą ręki 
„fiat” otaczającemu światu i  stajemy się jego twórcą. Powoli nasze „ręce widzą, 
mówią, czują”. 

Przychodzi czas na odzyskanie twarzy; dzięki niej w widocznej formie pojawia 
się bycie, nasze  „ja”.  

Trudno jest opisać ludzką twarz, choć można ją ująć w dłonie lub zakryć. Oczy, 
usta, czoło... 

Odkrywamy, że tracąc wzrok nie jesteśmy bez twarzy; to raczej sytuacja, w 
której coś pojawia się zamiast twarzy; pojawia się twarz-maska. Do człowieka, który 
utracił wzrok, odnoszą się wszystkie słowa oznaczające osobę, która nie stanowi 

                                                
10 Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium. dz. cyt., s.148. 
13 Anke-Usche Clausen, Martina Riedla. II. Plastisches Gestalten. Stuttgart 1979. 
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całości: „dotknięty nieszczęściem”, „kaleka”, „ułomny”, „niepełnosprawny”, 
„niewidomy” i okrutne stwierdzenie: „ślepy”. Osoba nowo ociemniała nie tylko różni 
się teraz od tego, kim była, ale jest „ślepa” w świecie widzących.   

Odzyskana twarz zaprasza do rozmowy. Dotykam siebie, bólu ciała i bólu 
samotności; odnaleziony język - lepienie -  staje się moją mową. Cierpiałam w 
samotności tylko swojego ciała; teraz „widzę”  i mogę sobie opowiedzieć o sobie, 
pokazać w końcu swoją twarz. Ostrożnie zlepiam swój świat. Powstaje autoportret.  

O tym najważniejszym doświadczeniu chcę także opowiedzieć innym. Krok po 
kroku pokazuję „lepienie świata” – pokazuję siebie i otwieram na tę przygodę kogoś, 
kto utracił  – podobnie jak ja – swój świat. Uczę języka, którym można to wyrazić.  

Niezwykła okazała się ta terapia przez twórczość; przełomowym wydarzeniem 
stał się sam projekt „Lepienie świata” i potem pierwsza rzeźba, która przedstawiała 
temat - przez Siostrę tak często wcześniej malarsko podejmowany – „Ecce Homo”. 

Istota dramatu niewidzenia tkwiła w utracie wizualnego postrzegania piękna i 
niemożliwości wizualnego wyrażania go. Świat został nagle zniekształcony, 
przesłonięty mgłą, utracił kolory.  

Dziś Siostra – jak dawniej – twórczo istnieje w świecie. a metoda z-lepienia 
świata jest dla innych propozycją terapii przez twórczość i daje możliwość 
wypowiedzenia ich największej utraty.     

 
 Projekt „Od-lot” 

Nowe działania twórcze symbolicznie ujawniają sens terapeutycznych działań z 
wykorzystaniem różnych dziedzin sztuki. 

 Ostatnio pokazywałam moim uczniom dwie wystawy rzeźb Piotra 
Kuscha:  „Kuraki” (2007)  i  „Od-lot” (2008). Zobaczyli, jak w rękach artysty – też 
niewidomego twórcy, z którym od lat współpracuję – ceramiczna forma „otwiera się” i 
kuraki-ptaki gotowe są do lotu.  

Jeden z oglądających zafascynowany tym, czego „dotknął”, zaproponował 
doświadczenie „prawdziwego od-lotu”. Poprosił o przyniesienie kolorowego papieru, 
żeby – jak się to później okazało - każdy mógł wybrać „swój” kolor i zrobić zgodnie z 
zasadami origami barwnego ptaka. Potem wystarczyła już sama siła wiatru, by 
poderwać z ziemi nasze papierowe formy i w powietrzu unosiły się kolorowe ptaki.  

 
*** 
 
Kompleksowa rehabilitacja nie tylko wprost oddziaływuje na ciało, ale powinna 

mieć moc leczenia duszy. Dzięki terapii przez tworzenie możemy określić, jakie 
bodźce wpływają na wyobraźnię osób niewidzących i wykonywane przez nie prace. 
Ten rodzaj terapii wzmacnia też świadomość własnego ciała i własnych odczuć, uczuć 
i emocji; w rezultacie ujawnia, jak osoby nowo ociemniałe rozumieją siebie i innych, i 
pozwala na nawiązanie kontaktu ze światem ludzi widzących. Warte zauważenia jest 
jeszcze samo wyzwolenie we wszelkich działaniach twórczych kreatywności osób 
niewidzących.  

Pamiętajmy, że jednak ostatecznie chodzi zawsze o odbudowanie nadziei 
prawdziwej. 

 
 
 
 

 


