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Czyżby kolejna książka podróżnicza? Tak zdaje się sugerować po-
korny jej tytuł.

W ciągu ostatnich kilku dni zostałem poddany próbie kli-
matycznej wytrzymałości. W poprzednim tygodniu temperatura 
w godzinach południowych znacznie przekraczała czterdzie-
ści stopni Celsjusza. W ubiegłą sobotę natomiast przyszedł sur. 
Powiało bardzo zimnym powietrzem z argentyńskiej Patagonii 
i  temperatura w  ciągu zaledwie kilku nocnych godzin spa-
dła do dziewięciu stopni. Było to bardzo drastyczne i mocno 
odczuwalne jej obniżenie. Krajobraz zmienił się radykalnie: 
przenikliwe zimno, bardzo silny wiatr, deszcz i zachmurze-
nie… Czytając tę książkę, można poznać realia pracy misyjnej tak 
daleko od kraju, wyzwania klimatu, oswajanie obcego kulturowo 
środowiska. Czy można spodziewać się po tej lekturze jeszcze cze-
goś więcej? Oczywiście!

Tutaj Czytelnik przeżywa swoiste rekolekcje prowadzone 
przez misjonarza. Będąc prowadzonym przez niego, można od-
być osobiste nauki, a jednocześnie przewędrować Boliwię, pozna-
jąc piękno boliwijskiej przyrody, egzotykę bytowania ludności, 
kontrasty i  bogactwo mentalne tamtejszego ubóstwa, znaczenie 
przywiązania do miejscowej tradycji, odmienność wartościowa-
nia świata i obrzędowości religijnej, chrześcijańskiej. Można rzec, 
kolejna wędrówka przez dalekie lądy, tyle że oglądana z perspek-
tywy misjonarza, osoby duchownej. Ale z pozoru „tylko” tyle!

Wciąż pokutuje myślenie, że rolą misjonarza jest: dawać jeść, 
odziewać, podleczyć, zbudować elegancką szkołę, dawać, dawać…, 
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a w zamian, jak za szklane paciorki, zaganiać do kościoła, nawra-
cać na przynętę… taki wielki kiermasz z Panem Bogiem i miejsco-
wymi ludami. 

Kto spośród dzisiejszych katolików zdoła w jednym krótkim 
zdaniu udzielić odpowiedzi: Kto to jest misjonarz? albo: A kim ty 
jesteś, dzisiejszy katoliku?

A  taka zwarta jest ta odpowiedź: jest świadkiem. I  ja mam 
świadczyć, jako katolik, na co dzień, sobą.

Ta książka jest jak rekolekcje. Ujmuje Czytelnika za rękę i pro-
wadzi w  ślad za skromnym franciszkaninem przez Boliwię do 
Boga. Ta książka to przewodnik po ludzkim życiu, po codziennym 
naszym ziemskim pielgrzymowaniu w tęsknocie za Bogiem. A że 
poznajemy przy okazji egzotykę Boliwii, to tylko uatrakcyjnia na-
sze rekolekcje misyjne. Autor mógłby przeprowadzić nas przez 
każdy inny kraj, ale tak go posłano, akurat tam. Uczestniczymy 
więc w codziennej posłudze misjonarza wśród ubogich, chorych, 
niewyedukowanych, prostych, żyjących w oddaleniu o wieki od 
cywilizacji zamożnej Europy. Uczestniczymy w  egzotycznie od-
prawianych obrzędach chrześcijańskich świąt, uroczystości. Lecz 
Autor nie epatuje odmiennością tych światów, udowadnia, że 
ludzkie bytowanie wszędzie jest takie samo, to poszukiwanie sen-
su istnienia, głód, choroba, cierpienie, osamotnienie, odrzucenie, 
pragnienie wiary, ból i radość oraz potrzeba akceptacji, miłości. 

To przewodnictwo misyjne Autora po ludzkim życiu jest cał-
kowicie wolne od jakichkolwiek podziałów, ocen, wartościowań 
ludzi, od europocentryzmu. To nie są jeszcze jedne wspomnienia 
kolejnego misjonarza z heroicznych lat na misji, choć i  takie są 
ogromnie potrzebne Czytelnikom. Ta książka, jak rekolekcje, jest 
pielgrzymką przez Boliwię, ale przede wszystkim przez historię 
misyjnego Kościoła, edukuje w podstawach wiary i podstawach 
wiedzy o jej historii, zmieniającej się tradycji, odmienności kul-
turowej i obrzędowej, edukuje w podstawach etyki i moralności 
katolickiej, przywraca najprostsze perspektywy w widzeniu roli 
katolika w świecie, który także, niczym misjonarz, ma za zadanie 
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być świadkiem, w swoich uwarunkowaniach, tam, gdzie i on jest 
posyłany. 

Bezcenną wartością poznawczą jest tu autentyzm, niezwykła 
otwartość, szczerość Autora, w każdym jego słowie – jako wyraz 
obdarzania Czytelnika misyjnym zaufaniem, zwracanie się wprost 
ku sercu Czytelnika, jakby wnikanie do jego serca poprzez rozum, 
prostymi, zrozumiałymi zdaniami, barwnymi, plastycznymi opi-
sami zarówno Boliwii, jak i w  licznych dygresjach dotyczących 
realiów życia duchowego i życia duchownych w Rzymie czy Kra-
kowie, w świecie czy w Polsce. 

Unikalny obraz sytuacji Kościoła w świecie, osadzony w rze-
czywistości aktualnej, w odniesieniu do przemian socjalnych, po-
litycznych, gospodarczych w sensie globalnym także. Z prostotą 
i klarownie wyjaśnia Autor także istotę problemów polskiego Ko-
ścioła, daje kwintesencję wad i mocnych cech naszego narodu, 
a w nim katolików i hierarchów kościelnych, kierunki upragnio-
nych, niezbędnych przemian.

Do tego, w tej skromnej objętościowo książce, otrzymujemy 
iście rekolekcyjne przeprowadzenie pełnej powtórki z podstawo-
wych zasad naszej wiary. Przypomnienie słów tak świętych mi-
sjonarzy, jakimi byli św. Franciszek czy Jan Paweł II i odnoszenie 
się Autora do ich wzorów, do ich „bycia świadkami”. Książka ta 
to niemal niezbędnik wiedzy dla dzisiejszego katolika, napisany 
miłością i głęboką wiedzą teologiczną oraz życiową, osobistą mą-
drością Autora. 

Czytając, zapragniemy się znowu poprawić, powrócić do tej 
czystej wiary dziecięcej, na nowo oczyścić serce, wyrzucić nagro-
madzone pokłady goryczy i zwątpienia, żalu do innych. Czytając, 
można na nowo uwierzyć i pójść za swoim nowym, dobrym mi-
sjonarzem.

Kwintesencja celu i  sposobu utworzenia tej książki, według 
mnie, zawiera się w następujących jej akapitach, które zacytuję 
wyrywkowo, a  mimo to dadzą one obraz całości, jakby credo 
misyjnej posługi Autora:
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„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli 
nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego że są świadkami” 
(Paweł VI, Do członków „Concilium de Laicis” – 2 października 
1974).

Powinniśmy pisać o  tym, co przeżywamy, i dzielić się wła-
snym doświadczeniem. 

Dzisiejszy człowiek na nowo musi odkryć prawdę, że Bóg 
go kocha, a nikt inny niż odważni uczniowie Chrystusa nie jest 
w stanie zanieść światu tej Dobrej Nowiny. 

Nie bójmy się świata! Nie zamykajmy się w twierdzy, ale nie 
pozwalajmy także na to, aby ewangeliczne przesłanie rozmyło się 
w nic niemówiących frazesach o szczęściu i miłości. Mamy być 
wyraźnym znakiem sprzeciwu i proroczym głosem wzywającym 
do nawrócenia.

Spośród właściwych form głoszenia Dobrej Nowiny i spotka-
nia się z tym światem najodpowiedniejszą pozostanie ta, którą ob-
rał sam Jezus Chrystus: metodologia wcielenia i uniżenia. Polega 
ona na zejściu do człowieka w jego realnej, konkretnej sytuacji 
i przemówieniu jego własnym językiem. 

Świat potrzebuje świadectwa radości. Nie tej pustej i banalnej, 
ale płynącej z autentycznego doświadczenia miłości Boga. 

Jeśli ktoś mi powie, że Pan Bóg nie działa przez ludzi – to nie 
uwierzę. A jeśli w to kiedyś, nie daj Boże zwątpię – to będzie moja 
osobista porażka.

Zmartwychwstały Chrystus ciągle nam jednak przypomina: 
„Odwagi, nie bójcie się. Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). 

Ojcze Kasprze, mój misyjny Bracie! Wielkie dzięki za otwarcie 
Twojego misyjnego serca, które na nowo otworzyło moje – rów-
nież misyjne – serce i otworzy jeszcze serca wielu na potrzeby 
misji, misjonarzy i misjonarek. 

ojciec dr Kazimierz Szymczycha SVD 
sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

Warszawa, 3 czerwca 2013 roku



11Wstęp

Z ojcem Kasprem spotkałem się w klasztorze Ojców Francisz-
kanów w Warszawie tuż przed jego wyjazdem do Boliwii. Jego 
klasztorna cela była praktycznie pusta, cały dobytek w dwóch 
spakowanych walizkach. Uśmiechał się i mówił: – Okazuje się, 
że nie potrzeba mi aż tak wiele rzeczy. Resztę rozdałem… Na jego 
twarzy malowały sie mieszane uczucia. Z jednej strony pewien 
niepokój, lęk przed nieznanym, a z drugiej radość dziecka, które 
pragnie poznawać nowe światy, nowych ludzi, objąć ich swoim 
sercem, a przez to poczuć się wolnym. Wolnym w miłości. To 
taka „wolność do”. Ale widoczna też była „wolność od”. Ojciec 
Kasper rozstawał się na kilka lat z Polską, naszym „polskim pie-
kiełkiem”, naszymi lokalnymi problemami, które wydają się nam 
być najważniejsze i jedyne. W duchu zazdrościłem mu tego wy-
jazdu, czułem podskórnie, że jego owoce będą wielkie, nie tylko 
dla niego samego, ale także dla innych. I oto trzymają Państwo 
w rękach książkę Stamtąd wszystko widzi się lepiej. Czytałem ją 
jeszcze przed wydaniem, w samolocie do Stanów Zjednoczonych. 
Leciałem do kraju uchodzącego za wzór szczęścia i  bogactwa, 
a  czytałem o  najbiedniejszym kraju Ameryki Łacińskiej. Para-
doks? Być może. Ale kto wie, czy właśnie paradoks nie jest istotą 
naszej egzystencji, naszej wiary i nas samych? Ojciec Kasper do-
skonale go wyczuwa, ma otwarte oczy i serce, przedstawia nam 
nie tylko nieznany świat mieszkańców Boliwii, ale także swój 
świat wewnętrzny, w którym możemy się przejrzeć jak w lustrze. 
Razem z  nim wypływamy na głębię, oswajając Boliwię, oswa-
jamy siebie i poznajemy Boga. „To właśnie w zetknięciu z inną 
kulturą, w trudnościach związanych z brakiem możliwości swo-
bodnego komunikowania się z innymi, w pewnym osamotnieniu, 
człowiek odkrywa prawdę o sobie” – pisze ojciec Kasper. I dalej: 
„…to droga, która prowadzi do odkrywania Boga: Tego, który jest 
ponad wszelkimi kulturowymi wyobrażeniami”. Stąd w  reflek-
sjach ojca Kaspra nie znajdziemy pychy ewangelizatora, który 
pojechał z misją nawracania prostych, zacofanych Indian. Wręcz 
przeciwnie, na każdym kroku widać pokorę. Ojciec Kasper cytuje 



12 Wstęp

zresztą jednego z misjonarzy, z którym się utożsamia: „Przyjecha-
łem, aby dać ludziom Chrystusa, ale On już tutaj był przede mną 
i to właśnie tutaj Go spotkałem”. I my dzięki ojcu Kasprowi Go 
spotykamy, z jednej strony w biedzie, cierpieniu, zacofaniu, z dru-
giej w radości, zabawie i tańcu, bo Boliwijczycy kochają święto-
wanie. Czy my, ludzie Zachodu, potrafimy się jeszcze dzisiaj tak 
szczerze radować? Czy dobrobyt dał nam szczęście? Czy koszty, 
jakie ponosi reszta świata, by nam żyło się wygodnie i  dostat-
nio, nie są za wysokie? Kto wie, może niektórym z nas książka 
ojca Kaspra Kapronia pozwoli ujarzmić i oswoić także te części 
nas samych, nad którymi nie mamy kontroli – chciwość, pychę, 
wieczne niezadowolenie, którym ciągle mało, które krzyczą: daj 
mi więcej! Jeśli tego nie zrobimy, któregoś dnia może się okazać, 
że świat nic już dla nas nie ma. Życzę Państwu wielu wzruszeń 
i wielu olśnień w trakcie lektury.

Marcin Styczeń 
Warszawa, 30 czerwca 2013 roku




