
,, Co ci w duszy gra’’ ? Samotność?  

  
Samotność, Frederic Leighton. 

 

Rozmowa z duszą – Leopold Staff 

 

- Kogóż to, duszo moja, kogo to 

szukamy?  

Sto miast zbiegliśmy tłukąc od bramy do 

bramy.  

 

"Stęsknione serce nasze samo siebie 

szuka.  

Dłoń nasza w drzwi nie bije: to serce tak 

puka."  

 

- Kogóż to się boimy, kogo się boimy,  

Że gnamy w dal nieścigłą przez mrozy i 

zimy?  

 

 

"By świat za mały nie był, ty i ja się 
straszę.  
 

Świat jest tak jeno wielki jako serce 
nasze."  
 
- Czemu smutek i żałość serce nam 
spopiela,  
Gdy my pragniem radości, wołamy 
wesela?  
 
"Cicho. Daj pokój sercu. Wszakże 
cierpi przecie.  
Radość z bólu się rodzi, jako z matki 
dziecię." 
 

 

Proszę cię, duszo moja, bądźże mi szaloną, 
Bo ukradłem nadzieję gdzieś w karczmie przydrożnej! 

Ciesz się zgubą!  

Niech będzie przeklęty ostrożny. 

Sonet szalony – Leopold Staff 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frederic_Leighton
https://1.bp.blogspot.com/-EVqr2K7kl5k/ThBRodjg6GI/AAAAAAAAaZ8/1D1x7znj9Ho/s1600/891cebac.jpg


Jednym z najpiękniejszych utworów poświęconych poczuciu 

osamotnienia w świecie jest wiersz pt. 

"Samotność" Rainera Marii Rilkego: 

Samotność jest jak deszcz.  

Z morza powstaje, aby spotkać zmierzch;  

z równin niezmiernie szerokich, dalekich,  

w rozległe niebo nieustannie wrasta.  

Dopiero z nieba opada na miasta.  

 

Mży nieuchwytnie w godzinach przedświtu,  

kiedy ulice biegną witać ranek,  

i kiedy ciała nie znalazłszy nic,  

od siebie odsuwają się rozczarowane;  

i kiedy ludzie, co się nienawidzą,  

spać muszą razem - bardziej jeszcze sami:  

samotność płynie całymi rzekami.  

Samotność często nas sobie zawłaszcza.  NIE POZWÓL NA TO ! 
Żyć samotnie, a być samotnym to dwie różne sprawy !  

Samotność wywołuje gniew, smutek, depresję, bezwartościowość, urazy, pustki, wrażliwość i 

pesymizm. Samotni ludzie często czują, że są nielubiani, brakuje im empatii wobec innych. 

Boją się odrzucenia, ale na wszelki wypadek trzymają się z daleka. 

 

 

                                                                                  https://www.e-tapetki.pl/271521,jesien-grafika-deszcz-liscie-dziewczyna.php 

https://samequizy.pl/moi-przyjaciele-bol-smutek-samotnosc 

 

https://www.e-tapetki.pl/271521,jesien-grafika-deszcz-liscie-dziewczyna.php


Żyć samotnie, a być samotnym to dwie różne sprawy 

Może znasz to uczucie? Kiedy wokół ciebie jest pełno ludzi, może bliskich,  którzy się weselą 
lub są poważni. Wiesz, że powinieneś się czuć dobrze, cieszyć się obecnością innych. A jednak 
– dokucza ci samotność i czujesz się z tym źle. Jak to możliwe? Tęsknisz za kimś, a może za 
czymś? Może czujesz się nieszczęśliwy? Zastanowić się, co jest przyczyną przeżywania samotności 
i czy chcesz być samotny/a?  

Zmotywuj się do działania i zacznij  konstruktywnie radzić sobie  z problemem. 

Może będzie ci potrzebna pomoc ! Nie bój się o nią poprosić !  

 

Samotność to straszna trwoga, aby ją pokonać wystarczy 

drugi człowiek. 

 

,,Żyj z całych sił 

I uśmiechaj się do ludzi 
Bo nie jesteś sam… 
 
Niech dobry Bóg 
Zawsze cię za rękę trzyma 
Kiedy ciemny wiatr 
Porywa spokój 
Siejąc smutek i zwątpienie 
 
Pamiętaj, że 
Jak na deszczu łza 
Cały ten świat nie znaczy nic a nic... 
Chwila, która trwa 
Może być najlepszą z Twoich chwil...’’ 
 
Autor: Maciek Balcar , Kompozytor: Jurek Styczyński, wykonanie: zespół - Dżem 

 

"Każdy z nas jest drobiną pyłu, którą unosi wiatr życia, aby potem rzucić na ziemię. Musimy 

znaleźć sobie podporę, aby podać naszą dłoń cudzej dłoni, bo chwila jest zawsze niepewna, 

niebo zawsze dalekie, a życie zawsze obce". 

Fernando Pessoi z jego "Księgi niepokoju" 

 



Czy dobrze być samotnym ?  Czy lubisz samotność ?                                                                                

Bywa, że każdy z nas czuje się samotny, to chyba nieuniknione. Myślimy wtedy, że nikt nas nie 
rozumie, że nikomu na nas nie zależy, że zostaliśmy sami ze swoimi problemami. Takie 
myślenie sprawi, że będzie nam coraz trudniej, możemy się nawet przyzwyczaić do takiej 
samotności. Będzie to nas przytłaczać i odbierać nam radość życia. Bywa także, że chcemy być 
przez chwilę w samotności, która pozwoli nam spojrzeć na świat i ludzi z innej perspektywy, 
zrozumieć samych siebie  - to ludzkie, nie ma w tym nic dziwnego. Jest to nam potrzebne, żeby 
uniknąć życiowych błędów, zastanowić się nad tym czego w życiu pragniemy, czuć, że żyjemy,  
cieszyć się każdą chwilą, mieć czas tylko dla siebie. Kiedy czujesz się samotny, to wyjdź 
naprzeciw drugiemu człowiekowi, otwórz się na innych, nie skrywaj siebie pod swoją cielesną 
,,skorupą’’. Musisz wiedzieć, że przez całe swoje życie będziesz spotykał tych dobrych i tych 
złych ludzi. To od ciebie zależy, czy stawisz temu czoła, czy uznasz, że jest to dla ciebie zbyt 
trudne -  wtedy poczucie samotności cię nie opuści.  

 

 

http://www.klub.senior.pl/roznosci/t-roznosci-page3969-8276.html 

,, Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną, i męką dla 
tych, co są do niej zmuszeni”. 

                                                                                                                                                        Tatarkiewicz. 

Znowu – Ks. Jan Twardowski 

Znowu przyszła do mnie samotność  

choć myślałem że przycichła w niebie  

Mówię do niej:  

- Co chcesz jeszcze, idiotko?  

A ona:  

- Kocham ciebie. 

Nie rozdzielaj- Ks. Jan Twardowski 

Miłość i samotność 

wzięły się pod ręce jak siostry 

idą noga w nogę 

nie rozdzielaj ich 

nie szarp. Łapy przy sobie 

miłość bez samotności 

byłaby nieprawdą 

samotność bez miłości rozpaczą 

stała Matka pod krzyżem 

jak pod srebrnym obrazem 

nie minęły trafiły 

do niej też przyszły razem 

Chodzi księżyc jak morał 

albo osioł po niebie 

jeśli były gdzie indziej 

to i przyjdą do ciebie. 

 

http://www.klub.senior.pl/roznosci/t-roznosci-page3969-8276.html


Nie umiem być sam- Jonasz Kofta 

Nie umiem być sam  
Silniejsza ode mnie  
Jest cisza  
W niej jedno życie  
Czy nie jest czasem  
Dziwnie wam  
Gdy własne serca słyszycie  
Gdy puste niebo, ustał wiatr  
Kwiat boi się, że zwiędnie  
Nie umiem być sam  
Nie umiem być sam  
W tej ciszy silniejszej ode mnie  

I muszę wstać  
I muszę iść  
Gdzie grają  
Grają mocno  
Już wiem  
Nareszcie, jak trzeba żyć  
Mam sposób na samotność  
Ten mocny dźwięk  
Ten mocny rytm  

Kofta porównuje tutaj samotność do "nieznośnej ciszy", zaś lekarstwem miałby być "mocny 
dźwięk" i "mocny rytm", czyli "uśmiechy wielu twarzy", a więc ostatecznie Ludzie.  

Lubię tęsknić   - Halina Poświatowska  

lubię tęsknić  
wspinać się po poręczy dźwięku i koloru  
w usta otwarte chwytać zapach zmarznięty  
 
lubię moją samotność  
zawieszoną wyżej  
niż most  
rękoma obejmujący niebo  
 
miłość moją  
idącą boso  
po śniegu.   

 

Uśmiechy wielu ust  

Bo wtedy się  

Nie liczy nic  

Jest tylko  

Rhytm and blues  

 

Nie umiem być sam  

Nikt mnie nie oswoił  

Z widokiem  

Mej własnej twarzy  

Czy nie jest czasem  

Znany wam  

Ten strach wobec własnych marzeń  

Samego siebie słabo znam  

To ja? Czy jakiś ktoś tam  

Nie umiem być sam  

Nie umiem być sam  

Ta cisza jest dla mnie za głośna  

 

I muszę wstać...  

 

https://poezja.org/wz/Kofta_Jonasz/
https://poezja.org/wz/Poświatowska_Halina/
https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/kazdy-powinien-miec-kogos-z-kim-moglby-szczerze-pomowic-bo-chocby-czlowiek-byl-nie-5360462/


"Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby 

człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny." 
                                                                      Ernest Hemingway "Komu bije dzwon"  

 

"Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny." 

Jan Paweł II   

Możesz uniknąć samotności i  

walczyć z samotnością. 

"Idziemy przez ten świat samotnie, ale jeśli mamy szczęście, to przez jedną chwilę należymy 

do kogoś i ta jedna chwila pozwala nam przetrwać całe wypełnione samotnością życie." 

Paulo Coelho "Alchemik"  

Wyrabiaj / Wzmacniaj : 

1. Poczucie własnej wartości – uwierz we własne siły  i możliwości – nie 

zamykaj się w sobie.   To pomaga w:  okazywaniu i przyjmowaniu przyjaźni 

i miłości bez poniżania się., w nabieraniu ufności do innych ludzi i 

otwartości na innych ludzi.   

2. Zdolność porozumiewania się z innymi ludźmi. To pomaga w:  

pokonywaniu samotności i  izolowania się od innych ludzi.  

3. Zacznij lubić i akceptować siebie. Bądź świadomy/a swoich zalet i wad, 

próbuj zmieniać konstruktywnie to co jesteś w stanie w sobie zmienić na 

lepsze, nie zniechęcaj się porażkami – następnym razem będzie lepiej.    

To pomaga w:  okazywaniu empatii wobec innych ludzi, braku wrogości i 

negatywnego nastawienia wobec innych, poczuciu dystansu wobec siebie.  

4. Zaufaj innym i buduj bliskie relacje: To pomaga w:  pokonaniu strachu, 

lęku przed odrzuceniem, zranieniem. 

5. PAMIĘTAJ ! Nie bierz udziału w ,, niezdrowej rywalizacji’’, nie bądź 

zaborczy/a, roszczeniowy/a.  To może powodować: nadmierny 

krytycyzm i brak tolerancji wobec innych, domaganie się bycia w centrum 

uwagi, manipulowanie innymi, co w konsekwencji oddala nas od innych  

i rodzi poczucie samotności. 

https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/kazdy-powinien-miec-kogos-z-kim-moglby-szczerze-pomowic-bo-chocby-czlowiek-byl-nie-5360462/
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https://www.zamyslenie.pl/autor/Coelho-Paulo/


Wiem, ze ciężko jest walczyć  

z poczuciem osamotnienia gdy: 

 

1. Czujesz się nieakceptowany/ a przez innych, w tym najbliższych, odczuwasz brak 

zainteresowania Twoimi sprawami i problemami.  

2. W życiu rodzinnym nie układa się tak jak byśmy chcieli. 

3. Sytuacja ( obecna) wymusza na nas izolowanie się od innych ludzi, a relacje społeczne 

zostają zastąpione oglądaniem telewizji, grami na komputerze itd. 

 

PAMIĘTAJ O TYM, ŻE ŻYCIE W CIĄGŁYM POCZUCIE OSAMOTNIENIA 

TO PIERWSZY KROK DO DEPRESJI  

Wyróżniono trzy rodzaje depresji:  

l e k k ą , u m i a r k o w a n ą i g ł ę b o k ą (ciężką).  

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 do podstawowych klinicznych objawów 
pierwszego epizodu depresyjnego należą: 

1. obniżony nastrój pojawiający się rano i utrzymujący się przez większą część dnia, 
prawie codziennie, niezależnie od okoliczności; poczucie smutku i przygnębienia; 

2. utrata zainteresowania działaniami,  które zazwyczaj sprawiają przyjemność, lub 
zanik odczuwania przyjemności – tak zwana anhedonia, czyli zobojętnienie 
emocjonalne; 

3. osłabienie energii lub szybsze męczenie się. 

Ważne są również takie objawy dodatkowe jak: 

1. zaburzenia snu (najbardziej typowe – wczesne budzenie się); 
2. myśli samobójcze; 
3. problemy z pamięcią i koncentracją uwagi; 
4. utrata wiary w siebie i/lub pozytywnej samooceny; 
5. poczucie winy (nadmierne i zwykle nieuzasadnione); 
6. spowolnienie psychoruchowe (rzadziej pobudzenie); 
7. zmiany łaknienia i masy ciała (częstsze zmniejszenie apetytu niż zwiększenie). 

Źródło: 
https://www.zamyslenie.pl/kategorie/samotnosc/  

https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_o_samotno%C5%9Bci/ 

https://swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/20503-doswiadczenia-z-dziecinstwa-a-poczucie-samotnosci-w-wieku-doroslym 

https://twarzedepresji.pl/o-depresji/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samotno%C5%9B%C4%87 

 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 
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