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Čustva predstavljajo pomemben del našega bitja. So dragoce-
na življenjska energija. Izražajo nas in oživljajo naše misli in 
voljo, budijo silne odzive. Povzročajo, da občutimo naša sta-
nja, da slutimo in doživljamo, da zmoremo biti občutljivi in 
čuječi. Pa vseeno ne uspemo vseh čustev, ki se v nas pojavijo, 
sprejeti in vzljubiti. So taka, ki jih ljubimo, in taka, ki jih ne. 
Ena z veseljem pokažemo, spet druga skrivamo in celo posku-
šamo zadušiti. Nekatera bi radi v sebi zadržali za vedno, druga 
postanejo naši sovražniki. Bojujemo notranje bitke z zavistjo, 
z neuresničeno zaljubljenostjo, z agresivnostjo, strahom, s sra-
mom in mnogimi drugimi. Nagnjeni smo, da nanje nalepimo 
besedo »slabo«. Vsa čustva pa, ki se v nas budijo, niso sama v 
sebi ne dobra, ne slaba. Najbolj vzvišena ne odločajo o naši 
svetosti in tudi najbolj »ponižujoča« ne o naši neetičnosti. 

Krzysztof Grzywocz (1962) je bil poljski duhovnik, škofijski 
eksorcist, teolog, voditelj duhovnih vaj in iskan duhovni spre-
mljevalec, predavatelj duhovnosti na Teološki fakulteti na 
Univerzi v Opolu in dolga leta spiritual tamkajšnjega semeni-
šča. 17. avgusta 2017 je izginil v Lepontinskih Alpah, v bližini 
vrha Bortelhorm na meji med Švico in Italijo.

ZAVIST, NEURESNIČENA 
ZALJUBLJENOST, AGRESIVNOST, 

SRAM, JEZA, PRAZNINA 
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Zavist, neuresničena zaljubljenost,  
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Človek je čustvo Boga. 

T. Mann,  
Čarobna gora

Moji mami
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Učil je ljubiti neljuba čustva

Knjiga Neljuba čustva je ena mnogih sledi lepih sre-
čanj s Krzysztofom Grzywoczom v Salvatorijanskem 
centru duhovne formacije v Krakovu. Formacijska sre-
čanja, ki jih je vodil v naši hiši, so bila kakor srečanja 
prijatelja s prijatelji. Izredno topla, polna bližine in glo-
bokih vsebin. Prišel je dan, ko je za seboj pustil zadnjo 
sled. Nisem vedel, da bo zadnjič. V sredo, 16. avgusta 
2017, ob 18.26, sem od Krzysztofa Grzywocza dobil 
kratko e-sporočilo: »Dragi Krzysztof, pošiljam pregle-
dano besedilo ‚V duhu in prijateljstvu‘ …« Nihče od 
nas ni pomislil, ne on ne mi, da bo ta niz predavanj o 
prijateljstvu njegovo slovo od udeležencev naših sre-
čanj. Z vidika časa in nenadnega izginotja gospoda Kr-
zysztofa zvenijo njegova predavanja kakor »duhovna 
oporoka prijatelja«. Že same okoliščine, v katerih je 
zaključil pregledovanje besedil, so simbolične. Poslal 
jih je na predvečer vzpona na goro, s katere se ni več 
vrnil. S pregledovanjem besedila je končal v dragem 
mu mestecu Betten v Švici, kjer je poleti nadomeščal 
župnika. Pregledovanje je zaključil in besedila poslal v 
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10 NELJUBA ČUSTVA

sredo. Naslednji dan, v četrtek, 17. avgusta, je maševal 
v tamkajšnji cerkvi in se odpravil na pohod v Alpe, s 
katerega se ni več vrnil. Izginil je v gorah. Do tega tre-
nutka ne vemo, kje je. Nekje v Alpah. Z gotovostjo 
vere pa vemo, da je v rokah Boga, ki ga iz svojih dlani 
ni nikoli izpustil.
Po njegovem izginotju sem dan za dnem odpiral e-spo-
ročila skupnih prijateljev in znancev. Delili so svojo ža-
lost, bolečino, vprašanja. Ganjen sem jih bral. Z dovolje-
njem z vami delim del enega teh zapisov: »Ves čas sledim 
novicam o gospodu Krzysztofu Grzywoczu. Globoko 
doživljam vse skupaj. Mislim, da ga bo težko nadomesti-
ti. V mrzle dele Cerkve je prinašal nežnost in sočutje. In 
tega ni delal s pomočjo svojega znanja, ampak s svojo 
osebnostjo. Imel je lepo osebnost. Imam občutek, da se 
njegovo izginotje sklada s celo njegovo življenjsko potjo: 
njegova temna noč, sočutje do ljudi v depresiji, razume-
vanje samote, odhajanje v samoto, sprejemanje samo-
tnosti. In kar je zame najpomembnejše – njegovo Božje 
otroštvo. Zelo močno se je čutil Božjega otroka, Njego-
vega sina. Tega sem se od njega učil. (…) Občasno hodim 
po gozdu in sprašujem Boga: Kje on, Krištof, je? Ampak 
mi moje misli naročajo, naj se osredotočim na Jezusa, 
naj mislim na Jezusa, naj zrem v Jezusa, ker je to bolje 
od gledanja v temne in skrivnostne niše Alp.«
K nam bi moral priti v oktobru, saj smo načrtovali, da 
bo predstavil niz predavanj z naslovom »Ljuba čustva«. 
Že leta smo se dogovarjali. Temo je pripravljal že dalj 
časa in se ga je močno dotaknila. Ko sem ga prosil, da v 
nekaj stavkih strne vsebino pripravljenih predavanj, je 
zapisal: »Čustva spadajo med bistvene ‚strune‘, ki gradi-
jo našo vez z Bogom in ljudmi. Navadno jih delimo na 
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11

ljuba, ki jih raje sprejemamo in doživljamo, in neljuba, 
ki predstavljajo nekakšno breme – pogosto se jim izogi-
bamo in jih podcenjujemo. Vsa čustva pa imajo smisel 
in pomen. Kako dobro uglasiti in izkoristiti ‚strune‘ ču-
stev, ki jih na videz lažje sprejemamo in ljubimo, kot so: 
občutek varnosti, zadovoljstva in ugodja, sreče, veselja 
in hvaležnosti, ganjenosti in užitka, da bi bile naše vezi 
bolj harmonične in polne« (e-sporočilo z dne 2. 4. 2016). 
Teh nekaj stavkov je kot »relikvija« vsebine predavanj, 
ki je z nami ni mogel podeliti.
Zapustil pa nam je vsebino drugega niza predavanj: 
»Neljuba čustva«. O čustvih je znal govoriti ne le z ve-
liko sposobnostjo in visoko kulturo, ampak z občut-
kom. Vedel je, da ne gre za to, da bi poučeval o čustvih, 
ampak da bi pomagal srečati se s čustvi, ne bati se vsto-
piti v svet lastnih čustev, posebej teh težkih. Našel je 
ključ. »Prvi pogoj za dobro doživljanje čustev je, da jim 
zaupamo. Ko se pojavljajo, ne pridejo brez razloga, po-
sebej če so to tako imenovana težka čustva. Ko se poja-
vijo, prinašajo sporočilo, nekakšno šifro. (…) Ko se po-
javi čustvo, enostavno ali zahtevno, na primer bes ali 
strah, ne smemo hiteti z njegovo interpretacijo. To, da 
se sedaj bojim, je dejstvo. Čutim strah. Zakaj? Kaj mi 
ta strah sporoča? (…) Prosimo Gospoda, da bi se učili 
dobro razumevati jezik, šifro čustev, ki jih pred Njim 
odkrivamo.« Predavanja o »neljubih čustvih« so bila 
kakor dotik najnežnejših strun. Odmev v udeležencih 
je bil močan. Zanimanje za posnetke in knjižico je živo 
do danes. Krzysztofa sem prosil, naj nadaljuje delo in 
pripravi predavanja o »ljubih čustvih«. Ni skrival, da 
tudi sam vidi to potrebo, ampak sem začutil, da to še ni 
ta trenutek. Potreboval je več časa, saj tem ni pripra-

PREDGOVOR
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12 NELJUBA ČUSTVA

vljal po naročilu. Čakal je in zorel. V aprilu, leta 2015, 
mi je pisal, da se bo lotil teme »ljubih čustev«. Dogovo-
rila sva se za termin … 6.–8. oktober 2017. Ni prišel … 
ostal je v gorah.
Nekega dne je v pogovoru s svojim rodnim bratom Kr-
zysztof Grzywocz povedal: »V primeru nesreče v gorah 
iščete mene, ne mojega telesa.« Naj tako tudi bo. Išči-
mo ga v njegovih mislih, učenju in prisrčni molitvi in 
se s hvaležnostjo spominjajmo vsega, kar je z nami – 
vedno poln dobrih čustev – delil.

Krzysztof Wons SDS
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DUHOVNO ŽIVLJENJE  
IN ČUSTVA

Danes se veliko govori o čustvih in temi je posvečeno 
precej knjig in člankov. Po eni strani to lahko priča o 
pomenu teme, po drugi pa o njenem podcenjevanju in 
naporu, ki spremlja zrelo doživljanje in izražanje čustev. 
Svet, v katerem čustva niso cenjena, je nečloveški. V 
Opolu si je bilo pred nekaj leti mogoče ogledati zanimi-
vo, simbolično skulpturo. Stala je pred poslopjem zava-
rovalnice, na pol poti med železniško postajo in starim 
trgom. Predstavljala je človeško telo z jasno oblikovano 
glavo in natančno izdelanim okvirjem okrog nje, ki je 
simboliziral človeške sisteme, gospodarstvo in organiza-
cije. Spodnji del kipa, izdelan iz lesa, je bil prazen in iz- 
žgan. Na mesto, kjer je v človeškem telesu srce, si lahko 
vložil dlan. Izžgana zgnita praznina na mestu, kjer bi 
moral biti prestol človeške občutljivosti, nežnosti in ču-
stev. Svet je lahko v svojih sistemih in organizacijah še 
tako popolno urejen, a če v njem ni prostora za čustva 
in človeško rahločutnost, je nečloveški.
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14 NELJUBA ČUSTVA

Posebno pozornost hočem posvetiti »neljubim ču-
stvom«. Kaj so to »neljuba čustva«? V mislih imam ta, 
ki jih težko doživljamo, ki jih težko sprejmemo, ko se 
pojavljajo v nas ali v osebah, ki so nam blizu. To so: 
čustvo agresivnosti, strahu, zavisti, sramu, neuslišane 
zaljubljenosti, šibkosti in krhkosti življenja, žalosti, 
praznine, odtujenosti … Ko se pojavljajo, smo pogosto 
vznemirjeni, čutimo se krive; želimo jih skriti in jih ne 
pokazati pred nikomer. Zdi se nam, da taka čustva pri-
čajo o naši nezrelosti in napakah v našem razvoju. Več-
krat jih uvrščamo med slaba, negativna in nemoralna. 
Vsako poglavje bo posvečeno enemu teh čustev. 

Najprej bo opisana zavist, potem čustvo zaljublje-
nosti, ki se ne more uresničiti v trajni in izključujoči 
zvezi. Govorili bomo o sramu in agresivnosti. Celoto 
bo zaključila analiza čustva praznine in odtujenosti – 
krhkosti in slabotnosti življenja, o kateri lahko slišimo 
v besedah »Danes sem tako zbit,« ali v enainpetdese-
tem psalmu, ki opisuje skrušenost človeškega srca.

Tu predstavljenih misli ne smemo jemati za sistem, 
teorijo, ki vse zaobjame in razloži. Veliko točk, ki so s 
to temo povezane, se ne bomo dotaknili. Ostaja nam 
tisoče različnih zadev, ki jih ne moremo opisati. Naj bo 
to le majhna steza, ki vodi preko obširne planjave vpra-
šanj, povezanih s tematiko – tudi Tatre lahko prehodi-
mo na več načinov, po različnih poteh.

Vprašanja, povezana z neljubimi čustvi, so v teh 
premislekih del širše teme, ki je duhovnost. Duhovno 
življenje je neločljivo povezano s čustvi – je izjemno 
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razumno in zelo čustveno obenem. Svetniki Cerkve, 
največji teologi, mojstri duhovnega življenja so bili lju-
dje velike čustvene občutljivosti. Gre za osebe z visoko 
kulturo čustvovanja, med katerimi ne manjka izvrstnih 
pesnikov (posebno pozornost si zasluži sveti Janez od 
Križa), slikarjev in glasbenikov. Čustva so namreč po-
sebno mesto srečanja in dialoga s človekom in Bogom. 
Človek, ki ne kaže svojih čustev, ki jih z muko izraža, 
je tragično samoten. 

Naša občutljivost in čustva nas povezujejo. Zmo-
žnost izražanja in sprejemanja čustev rodi dar sočutja. 
Prek vživljanja, empatije, je človek zmožen iti iz sebe, 
izven zaprtega sveta svoje egocentričnosti. »Včutenje«, 
vživljanje, vodi k sočutju – skupnosti z drugo osebo v 
čustvih. Srečanje v razsežnosti čustev nas globoko 
združuje. Vez z drugim človekom, pa tudi z Bogom, je 
silno čustvena. Ves človek, vse njegove razsežnosti lah-
ko postanejo mesto srečanja, prostor dialoga: telo, do-
tik, geste, obraz, besede, ki jih izgovarja, razum, spo-
min – vse! Ko bi iz tega dialoga, iz tega srečanja, izklopil 
čustva, bi ta postal nemogoč. To se zgodi zato, ker člo-
vek ne le ima čustva, ampak je čustvo. Večkrat pravi-
mo, da »človek ima čustva«; enako pravilna je trditev, 
da »človek je čustvo«. Ta stavka sta pravilna in se do-
polnjujeta. Imam čustva, a tudi sem čustvo. Prvi stavek 
kaže na distanco, na odgovornost za svoja čustva. Vi-
dim, opazujem to, kar imam, in za to odgovarjam. Dru-
gi stavek govori o bistveni pripadnosti sveta čustev 
strukturi osebe. Ves človek se ponavzoča in izraža v 
čustvih. Od tod izhaja, da je zavrnitev čustev nekakšna 
zavrnitev celega človeka.

DUHOVNO ŽIVLJENJE IN ČUSTVA
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16 NELJUBA ČUSTVA

Od samega začetka krščanske duhovnosti so čustva 
mesto srečanja z Bogom. Tak primer najdemo v delu 
svetega Janeza od Križa, velike duhovne avtoritete, 
cerkvenega učitelja, prodornega teologa in mistika, 
zelo rahločutne osebe, obdarovane s pesniško sposob-
nostjo sprejemanja resničnosti, izjemnega poznavalca 
človeške psihe, ki čustev ni izključeval iz duhovnega 
življenja. Svojo ustvarjalnost izrazi tudi v komentarjih, 
ki jih napiše na svoje verze. V enajsti kitici Duhovne 
pesmi, v tretji točki, komentira besede: »Razkrij mi svo-
jo navzočnost.«1 V komentarju pravi: »Za jasnejše ume-
vanje povedanega je treba vedeti, da more biti Bog nav-
zoč v duši na tri načine.« Janez od Križa trdi, da je Bog 
navzoč v človeku – ta navzočnost se lahko uresničuje 
na tri načine. To je globoko, ne le teološko, ampak tudi 
antropološko postavljena teza.

Srečanje z Bogom ne poteka le prek znamenj, zuna-
njih dogodkov, ampak tudi v notranjem svetu človeka. 
Španski mistik nadaljuje: »Najprej bistveno. Tako pa 
ni pričujoč samo v dobrih in svetih ljudeh, ampak tudi 
v hudodelcih in grešnikih, pričujoč je sploh v vseh 
stvareh; s takšno pričujočnostjo jim namreč daje življe-
nje in bivanje. Če bi te bistvene pričujočnosti zmanjka-
lo, bi vse izginile in prejenjale bivati, zato je tudi duša 
nikdar ne more pogrešati.« Bog ni le ustvaril človeka 
in vse, kar obstaja, ampak je v njem navzoč kot vir vse-
ga obstajanja, ga ohranja in neprestano ustvarja. Dru-
ga oblika navzočnosti je navzočnost po milosti, prek 
katere Bog biva v duši. Bog na tak način ni prisoten v 
vseh dušah, saj ti, ki so padli v smrtni greh, to navzoč-
nost izgubijo; duša po naravni poti ne more vedeti, če 
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je Bog v njej tako navzoč. Tretja navzočnost je navzoč-
nost iz duhovne ljubezni, duhovnega občutja. Veliko 
pobožnih duš Bog na mnoge načine tako obiskuje in 
jih poživlja, radosti in razveseljuje. Te duhovne na- 
vzočnosti so prikrite, saj se Bog v zemeljskem življenju 
ne kaže, kakršen je v svojem bistvu. Zato za vsako od 
teh navzočnosti velja zgoraj navedeni verz: »Razkrij mi 
svojo navzočnost.« V zavedanju, da je Bog navzoč v 
duši vsaj v prvi obliki, ne prosi duša za njegovo navzoč-
nost, ampak izraža željo, naj ji odkrije to navzočnost, 
ki je v njej zakrita; naj bo to naravna, duhovna ali lju-
bezenska – čustvena. Sveti Janez od Križa tu govori o 
čustveni pričujočnosti Boga v človeku. Bog je lahko v 
človeku navzoč prek sveta čustev. Čustva so lahko pro-
stor Božje navzočnosti in njegova beseda nam. Lahko 
so tudi naša beseda Bogu – prostor in izraz molitve. 
Bog mi lahko govori prek mojih čustev, jaz pa mu lah-
ko prek njih odgovorim. 

Ko govorimo o Bogu, imamo velikokrat v mislih 
njegovo razumnost. Redko mislimo na njegovo čustve-
nost. Vse, kar govorimo o Bogu, je skrito v naših bese-
dah, ki so zaznamovane z našimi omejenimi načini 
mišljenja. Res je, da človek na drug način ne more go-
voriti o Bogu – ne moremo zapustiti sveta lastnih poj-
mov, predstav, lastnega mišljenja. Če lahko v tem kon-
tekstu govorimo o razumnosti Boga, lahko prav tako 
govorimo tudi o njegovi čustvenosti. Pri Thomasu 
Mannu, izvrstnem pisatelju, prejemniku Nobelove na-
grade, v njegovi izjemni povesti Čarobna gora, ki je pri-
stna analiza evropske kulture – mislim, da ne le te pred 
izbruhom prve svetovne vojne, ampak tudi sodobne –, 

DUHOVNO ŽIVLJENJE IN ČUSTVA
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18 NELJUBA ČUSTVA

najdemo presenetljive besede o čustvih in njihovi za-
koreninjenosti v duhovni svet. Mann piše: »Človek je 
božanski, kolikor čuti. Človek je čustvo Boga. Bog ga 
je ustvaril, da bi čutil po njem. Človek je samo organ, 
po katerem Bog praznuje ženitovanje z zbujenim in 
upijanjenim življenjem.«2

V učenju mnogih svetnikov in teologov najdemo 
celo goro odlomkov, ki govorijo o čustvih. Sveti Tomaž 
Akvinski jim da pomembno mesto v svojem delu Sum-
ma theologica. Prav njegov je stavek, ki je tako pomem-
ben in dragocen v razvoju duhovnega življenja, v pro-
cesu formacije. Akvinec piše: »Bog kliče od zunaj in od 
znotraj.« Kliče od zunaj, prek tega, kar je onstran 
mene, prek znamenj časa. Kliče na primer v besedah 
pridige, govori mi prek srečanja z bližnjo osebo, ume-
tniškega dela, glasbe ... Kliče pa tudi od znotraj, prek 
sveta mojih izkušenj, čustev, misli in spominov. Ko se 
ta glasova srečata, ko pojeta v isti intonaciji, govorita o 
istem, lahko domnevamo, da pravilno razbiramo Bož-
je klicanje – Besedo, ki nam govori.

Deus vocat – Bog kliče, govori od zunaj in od zno-
traj. Iz dveh smeri skuša objeti človeka: s strani mikro-
kozmosa – njegove globine – in s strani makrokozmo-
sa – tega, kar je zunaj človeka. Ta dva glasova morata 
biti en glas, saj je en Bog, ki kliče. Če gre za dva različ-
na glasova, je treba odkriti, kateri od njiju je lažen. To 
zna biti zahtevna naloga. Ne pozabimo, da k notra-
njemu svetu človeka spadajo tudi čustva, prek kate-
rih lahko govori Bog, ki lahko postanejo Njegova be-
seda.
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Občasno imamo lahko občutek, da v krščanstvu ob-
staja tiho prepričanje o večvrednosti razuma nad ču-
stvi. Čustva sumimo nezrelosti, ne razuma. Pravimo: 
»Tako čustveno nezrel je.« Razum je ta, ki mora paziti 
na čustva, jih kontrolirati in jim gospodovati. V kr-
ščanski duhovnosti govorimo o premišljevalni molitvi, 
o premišljevanju, ki je predvsem molitev razuma. Manj 
se govori o molitvi čustev. Če obstaja molitev razuma, 
mora obstajati tudi molitev čustev. Pregledati je torej 
treba tezo večvrednosti razuma nad čustvi.

Čustva niso nič slabšega od razuma. Enako po-
membna so. So enako genialna kot razum. Primerjanje 
razuma in čustev je pravzaprav mešanje redov. Ne mo-
remo reči, da je gora kaj slabšega od reke ali da so dela 
Mozarta nekaj boljšega od del Chagalla – gre za dva 
različna redova. Kaj pomeni »boljše« ali »slabše«? Po-
trebno je razumevanje v kategoriji bistvene različnosti 
stvari. Gre za različne redove, za nekaj popolnoma 
drugega: tako skladbe Mozarta kakor slike Marca Cha-
galla so sijajne in neprimerljivo lepe. Dva različna re-
dova: glasba in slikarstvo. Enako je z odnosom med 
čustvi in razumom. Razum je veličasten – je Božji dar 
človeku, je del te resničnosti, ki je bila ustvarjena po 
Božji podobi in sličnosti. Prav tako je s čustvi, ki sesta-
vljajo od Boga ustvarjenega človeka.

Čustva so izjemno inteligentna in se ne pojavljajo 
brez razloga. Razum se večkrat moti in jih narobe raz-
laga ter ne razume. Čustva pa so, če le niso bolehna, 
zelo inteligentna. S seboj prinašajo dragoceno sporoči-
lo. Kako ga slišati? Čustva imajo svoj kodni sistem, ki 

DUHOVNO ŽIVLJENJE IN ČUSTVA
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ga je treba poznati. Sporočila, ki jim moramo prisluh-
niti, so zelo modra – dogaja se, da razum ne more drža-
ti koraka z modrostjo čustev. Če se je pojavila okrožni-
ca Vera in razum, se lahko v šali vprašamo, če ni že čas, 
da se pojavi okrožnica Vera in čustva. Morda bi bilo to 
znamenje upoštevanja čustev. Pogosto govorimo, da 
razum skrbi za čustva, jih brani in nadzira. Je neka-
kšna luč, ki jim onemogoča, da bi zablodila. S to tezo 
se lahko spravimo le v primeru, da gre za vzajemno 
ljubezen. Tudi čustva namreč skrbijo za razum, kon-
trolirajo ga in mu dajejo svetlobo, da se ne izgubi v svo-
jih analizah. Pogosto čustva pokažejo razumu, kako 
daleč naj gre v svojih premislekih. Če se bojim, gre ra-
zum za tem čustvom. Zakaj se bojim? Kakšna nevar-
nost mi grozi? Če ne bi bilo čustva strahu, bi se razum 
ne spraševal o bližajoči se nevarnosti. Gre za vzajemno 
ljubezen: čustva služijo razumu in razum služi ču-
stvom. Ubog bi bil razum brez čustev in uboga bi bila 
čustva brez razuma, ker ne bi dešifrirala sporočil, ki jih 
nosita.

V zgodovini človeške misli je bil pojem razuma raz-
lično opredeljen. Ko je Platon, na primer, govoril o ra-
zumu, je mislil nekaj drugega, kar mislimo danes. Ra-
zum in čustva niso bila tako močno ločena med seboj. 
Človek je vendarle celota – razum je čustven, a čustva 
razumna. Razdelitev čustev in razuma je začetek trage-
dije človeka. Nič ni hujšega od mrzlega, preračunljive-
ga in nečutečega razuma. Hugo von Hofmannsthal je 
nekoč zapisal, da ne obstaja nevarnejša vrsta nespame-
ti kakor prav tak mrzel razum. Teza o vzajemni ljube-
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