
Drodzy przyjaciele,  
na ustalone coroczne Rekolekcje Bractwa zadaliśmy sobie pytanie: „Co nas wyrywa z 
nicości?”. Przemożne i dramatycznie nieprzewidziane wydarzenie zmusiło nas do rezygnacji z 
naszego spotkania, które w głębi serca było zawsze przez wszystkich oczekiwane. To nie 
osłabiło tego pytania, uczyniło je jeszcze bardziej przejmującym ze względu na naturę 
wyzwania, przed którym stoimy na całym świecie. Właśnie zaistniała sytuacja sprawiła, że 
tym pilniejsza stała się potrzeba zmierzenia się z tym pytaniem, szukając odpowiedzi, która 
okazałaby się być odpowiednia. Wydało się nam zatem konieczne, aby kontynuować 
towarzyszenie sobie w tym przyprawiającym o zawrót głowy czasie, w którym nicość tak 
potężnie zagraża życiu wszystkich. Pragniemy stanąć wobec tej prowokacji, która dotyka nas 
wszystkich bez wycofywania się. Pozwoli nam to zweryfikować, czy nowe poznanie i nowa 
afektywność, właściwe dla „nowego stworzenia” zrodzonego przez chrzest, zaczynają stawać 
się w nas „zwykłą świadomością, z którą przeżywa się całość rzeczywistych okoliczności” (L. 
Giussani - S. Alberto - J. Prades, Zostawić ślady w historii świata, Wydawnictwo i Drukarnia 
Świętego Krzyża, Opole 2011, s. 75). Ksiądz Giussani oferuje nam cenną podpowiedź 
metodologiczną do przeprowadzenia tej weryfikacji: „Aby mentalność była naprawdę nowa, 
trzeba, by świadomość własnej «przynależności nieustannie angażowała ją w porównywanie z 
teraźniejszymi wydarzeniami». Zaangażowanie w porównywanie się z teraźniejszymi 
wydarzeniami jest wskazaną nam metodą, aby mentalność stawała się naprawdę nowa. 
Istotnie „jeśli nowa świadomość nie wchodzi w teraźniejsze doświadczenie, nie istnieje, jest 
abstrakcją. W tym sensie nieosądzanie wydarzeń jest uśmiercaniem wiary” (tamże, s. 76-77). 
Obietnica, że tego rodzaju porównywanie może przyczynić się w nas do rozkwitu owego 
nowego stworzenia, które rodzi się z chrztu i budzi się w spotkaniu z żywą wspólnotą 
chrześcijańską, czyni fascynującą tę naszą wspólną drogę. Tekst, który przygotowuję i nad 
którym będziemy pracować w nadchodzących miesiącach, zamierza być narzędziem do tej 
pracy. 
Tutaj będziecie mogli przeczytać Wprowadzenie do tego tekstu. 

Julián Carrón 
maj 2020 
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CO NAS WYRYWA Z NICOŚCI? 
Julián Carrón 

 
WPROWADZENIE 

 
 
„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?”1. 
Jakąż moc mają dzisiaj te słowa Psalmu po tym, jak z powodu wirusa, który postawił pod 
ścianą cały świat, wyraźniej zdaliśmy sobie sprawę z naszej nicości, z naszej kruchości i 
niemocy! Ta świadomość, którą pozwoliła nam zyskać historia z koronawirusem, sprawia, że 
jeszcze bardziej wyłania się nasze zdumienie – właśnie wtedy, gdy doświadczyliśmy 
oddalenia innych od nas z powodu możliwości zarażenia – obecnością Kogoś, kto troszczy się 
o nas, dla kogo jesteśmy warci więcej niż cały wszechświat: „Ukochałem cię odwieczną 
miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość”2.  
Jak moglibyśmy rozpocząć dzień, nie wzruszając się tą preferencją, którą odczuwamy wobec 
siebie? Tym bardziej w tym czasie. Jaka jest natura tej preferencji? Łaska, że zostaliśmy 
uczynieni uczestnikami tej nowiny – że nie jesteśmy sami z naszą nicością, że On jest, że 
Chrystus istnieje. To, w istocie, właśnie Jego obecność, obecność trwająca w historii, jest 
najcenniejszym darem, jaki zdarzyło nam się otrzymać. Dlatego, budząc się każdego ranka, 
prosimy: „Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź przez Maryję”, ażeby ta preferencja wibrowała 
jeszcze bardziej w nas oraz byśmy wciąż coraz bardziej mogli kosztować, smakować ten dar, 
bez którego nie bylibyśmy w stanie nawet spojrzeć na naszą egzystencjalną kondycję. 
„Co nas wyrywa z nicości?”. Jest to pytanie, które miało być myślą przewodnią naszych 
corocznych rekolekcji, najważniejszego gestu w życiu Bractwa. O ile sanitarny stan 
wyjątkowy zmusił nas do rezygnacji z niego, nie usunął jednak pytania, które, co więcej, 
zyskało, właśnie w świetle ostatnich wydarzeń, jeszcze większy ciężar właściwy. Pytanie, 
wysłane z wyprzedzeniem tym wszystkim, którzy mieli wziąć udział w rekolekcjach, by 
pomóc z uwagą spojrzeć na swoje doświadczenie oraz dojrzewanie osobistego wkładu, 
wywołało imponujące poruszenie oraz wir wdzięczności. Jest to kolejne potwierdzenie tego – 
jak zdarzyło się to już w ubiegłym roku3 – że kiedy coś dotyka nasze człowieczeństwo, wraz 
ze wszystkimi jego zranieniami, natychmiast to zauważamy i reagujemy. 
„Co nas wyrywa z nicości?”. Pytanie to zostało odebrane jako istotne dla doświadczenia 
życia, wzbudzając natychmiastową wdzięczność, a zarazem jako wielki gest przyjaźni. To 
rzuca także światło na znaczenie słowa „przyjaźń” – przyjaciółmi jest się po to, by pomagać 
sobie nie bać się pytań, także tych, które są angażujące i niepokoją, które ranią i wstrząsają. 
Nasze bycie razem nie mogłoby być przyjaźnią, gdybyśmy w jakiś sposób odsunęli je na bok. 
Otrzymawszy zaproponowane pytanie, jeden z was, rozpoczynając swój list, napisał mi: 
„Wybacz, że nie będę się zwracał do ciebie «proszę księdza». Chciałbym napisać do ciebie 
jak do przyjaciela, do przyjaciela, którego proszę o pomoc, przyjaciela, którego proszę o 
niemożliwe. A do przyjaciół zwracam się na ty”. Być przyjaciółmi znaczy patrzeć w twarz, 
razem, wraz z całym swoim człowieczeństwem, takim jakim ono jest, temu pytaniu: „Co nas 
wyrywa z nicości?”. 
 

1. O jakiej nicości mówimy? 
 

 
1 Ps 8, 5. 
2 Por. Jr 31, 3.  
3 Odniesienie do Rekolekcji Bractwa Comunione e Liberazione, zatytułowanych „Co wytrzymuje próbę czasu?”, 
które odbyły się w Rimini w dniach 12-15 kwietnia 2019 r. ©
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Jeśli mówiliśmy o „nicości”, jest tak dlatego, że życie współczesnego człowieka – to znaczy 
nasza egzystencja osobista i społeczna – wciąż coraz wyraźniej i mocniej, bez szczególnego 
szumu i rozgłosu, ale w każdym razie nie bez widocznych skutków, wydaje się naznaczona 
przez nihilizm. Nie czynimy aluzji do kulturowego prądu, ale do sytuacji egzystencjalnej. To 
właśnie spojrzeniem na tę sytuację jesteśmy zainteresowani, choćby tylko pod kątem jej 
zasadniczych rysów, nie ze względu na upodobanie do analiz albo opisów, ale z pasją tego, 
kto pragnie odkryć drogę pozwalającą życiu każdego z nas zmierzać ku własnemu spełnieniu, 
pośród podarowanych nam okoliczności, jakie by one nie były. 
Czym charakteryzuje się nihilizm, który w sposób mniej lub bardziej jawny, mniej lub 
bardziej świadomy, wniknął w nasz sposób myślenia i życia? 
Z jednej strony przedstawia się on jako podejrzliwość w stosunku do ostatecznej konsystencji 
rzeczywistości – wszystko kończy się w nicości, także my sami. „Z przyprawiającego o 
zawrót głowy dostrzegania ulotnego wyglądu rzeczy rozwija się – jako uległość i kłamliwe 
zaprzeczanie – pokusa myślenia, że rzeczy są iluzją i nicością”4. 
Z drugiej – w związku z pierwszą – nihilizm przedstawia się jako podejrzliwość w stosunku 
do pozytywności życia, do możliwości istnienia sensu oraz użyteczności naszej egzystencji, 
co zazwyczaj przekłada się na postrzeganie pustki jako zagrażającej temu wszystkiemu, co 
robimy, wywołując delikatną desperację, także w egzystencjach zajętych i pełnych sukcesów, 
z terminarzami zapełnionymi spotkaniami i planami na przyszłość. 
Znany w latach 80. film Niekończąca się opowieść nawiązuje do tej sytuacji w 
przekonywujący i trafny sposób. Chodzi o dialog Gmorka, „sługi Potęgi kryjącej się za 
Nicością”, i Atreyu, młodego bohatera wezwanego do powstrzymania Nicości. „Ludzie 
zrezygnowali z wiedzy. I zapominają o swoich marzeniach. W ten sposób szerzy się Nicość” 
– mówi Gmork. „Co to jest Nicość?” – pyta go Atreyu. „Jest otaczającą nas pustką. Jest 
rozpaczą wyniszczającą świat, a ja zrobiłem tak, by jej pomóc […]. Ponieważ łatwiej jest 
panować nad tym, kto nie wierzy w nic. A to jest najpewniejszy sposób zdobycia władzy”5. 
W takich sugestywnych metaforach wyraża się coś z tej postawy, którą dzisiaj określamy 
słowem „nihilizm”. Wszyscy możemy to rozpoznać: „nicość szerząca się” w życiu, 
„wyniszczająca rozpacz”, „otaczająca nas pustka”, to znaczy pustka, która staje się 
fenomenem społecznym. 
Być może to, że zostaliśmy zmuszeni do zatrzymania się z powodu koronawirusa, skłoniło 
nas do refleksji – jak nie zdarzało się to od dłuższego czasu – nad tym, kim jesteśmy, jak i 
czym żyjemy, jaka jest nasza świadomość o nas samych i rzeczach. Jak mówi Tołstoj: 
„Wystarczyłoby, by współczesny człowiek powstrzymał się na chwilę od swojej aktywności i 
zastanowił się, porównał potrzeby swojego rozumu i serca ze wszystkimi aktualnymi 
warunkami życia, by zauważył, że całe jego życie, wszystkie jego działania znajdują się w 
ciągłej i uderzającej sprzeczności z jego sumieniem, rozumem i sercem”6. 
Oto jak młoda licealistka uświadomiła sobie, kim jest, zatrzymując się, by podjąć refleksję: 
„Sądzę, że w pierwszym tygodniu kwarantanny przeżywałam, jak wielu innych ludzi, chwile 
wielkiego przygnębienia. Idea przebywania w zamknięciu w domu, bez możliwości 
zobaczenia przyjaciół, mojego chłopaka oraz bez możliwości swobodnego wychodzenia 
sterroryzowała mnie. Potem jednak wykonałam serię telefonów, które mnie zmotywowały do 
działania. Zwłaszcza telefon do mojego przyjaciela, który w obliczu mojego stwierdzenia: 
„Mam się dobrze, ale nie za bardzo”, zapragnął zgłębić problem. Rozmawiając z nim, 
uświadomiłam sobie, że od dawna nie zadawałam sobie pytań, zgadzałam się, by wszystko po 
mnie spływało, trochę ze strachu, trochę dlatego, że nie chciałam dojść do niewygodnych 
odpowiedzi. Uświadomiłam sobie, jak głupie jest niezadawanie sobie pytań, jeśli potem nie 

 
4 L. Giussani, L’uomo e il suo destino, Marietti 1820, Genova 1999, s. 13. 
5 Niekończąca się opowieść (Die unendliche Geschichte, RFT 1984), reżyseria i scenariusz: Wolfgang Petersen. 
6 L. Tołstoj, Il non agire w: Il risveglio interiore, Incontri, Sassuolo 2010. ©
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byłam szczęśliwa. W ten sposób zaczęłam pytać siebie, co tak naprawdę budzi we mnie 
strach, i uświadomiłam sobie, że największy niepokój wywołuje we mnie cisza, ponieważ 
skłania mnie do myślenia, stawia mnie wobec moich pytań. A pierwszym powodem, dla 
którego boję się zadawać sobie pytania, jest to, że obawiam się, iż nie mam na nie 
odpowiedzi. To wyjaśnia, dlaczego tak bardzo uciekam przed nieuchronną ciszą, która 
ogarnia mnie przed zaśnięciem. By ją oddalić, pozwalam, by mój umysł ogarniały 
najróżniejsze myśli, tak by nie przejmować się rozliczeniem się z samą sobie, dopóki nie 
nadejdzie sen. Niepokoją mnie odpowiedzi na pewne pytania, obawiam się, że pytania te 
zmuszą mnie do rozliczenia się z fragmentami mnie, których nie chcę poznać, albo sprawią, 
że będę musiała podjąć trudną drogę. Jak powiedział mój przyjaciel, wolę żyć pod kloszem 
zrobionym z uśmiechów, śmiechów, chwil zniechęcenia i smutku, które wszystkie są 
całkowicie pozbawione życia, wyblakłe. Żyję na karuzeli emocji, która jednego dnia wznosi 
mnie do góry, a drugiego sprawia, że popadam w najciemniejsze zniechęcenie; ekscytuję się, 
gdy doświadczam tej emocji, by potem zgromadzić wszystko w szufladzie „piękne 
doświadczenia”. Ale uświadamiam sobie, że mnie to nie wystarcza, chcę o wiele więcej, chcę 
czegoś, co koniecznie musi być wielkie, ponieważ – jak mówi Kierkegaard – «nic 
skończonego, nawet cały świat, nie może usatysfakcjonować ludzkiej duszy, która odczuwa 
potrzebę wieczności»”. 
Jakiś czas temu w „Śladach” nihilizm, o którym mówimy, był opisywany jako 
„wyrafinowany wróg, trudny do uchwycenia i rozszyfrowania, ponieważ nie zawsze posiada 
wyraziste rysy […], lecz o wiele częściej przybiera nieuchwytną postać pustki”7. 
Nieuchwytną, a zarazem bardzo konkretną. Zaprzyjaźniony student ujął to w takich oto 
słowach: „Nicość jest o wiele bardziej wyrafinowana i podstępna, niż to sobie wyobrażałem, 
mała codzienna nicość, która wielokrotnie – istnieje takie ryzyko – może zdominować moje 
dni”. 
Starając się możliwie jak najlepiej uwidocznić problem – którego niektórzy być może nawet 
nie dostrzegają albo wzbraniają się przed zobaczeniem go – możemy powiedzieć: podejrzenie 
o brak konsystencji rzeczywistości oraz o brak zaufania w możliwość znaczenia i spełnienia 
życia splatają się i wspierają nawzajem w tym nihilizmie, który nas dotyczy. 
Aktualna forma nihilizmu daje się opisać, krótko mówiąc, jako poczucie pustki na zewnątrz 
(kontekst, w którym przychodzi nam żyć, mogący czasem przedstawiać się jako „klosz 
zrobiony z uśmiechów, śmiechów, chwil zniechęcenia i smutku, które jednak wszystkie są 
całkowicie pozbawione życia, wyblakłe”) i w naszym wnętrzu („uświadamiam sobie, że mnie 
to nie wystarcza, chcę o wiele więcej”), czego konsekwencją jest osłabienie relacji z 
rzeczywistością, z okolicznościami, które wydają się ostatecznie wszystkie pozbawione 
sensu, niezasługujące na naszą zgodę na nie. Występuje jakby odrętwienie „ja”, które 
powstrzymuje zaangażowanie w to, co się wydarza, nawet wtedy, gdy jest się wchłoniętym w 
wir frenetycznych aktywności; tych aktywności, które niespodziewanie i na jakiś czas zostały 
przerwane przez koronawirusa – tak że, mniej lub bardziej, wszyscy w jakiś sposób jesteśmy 
„zmuszeni” zastanowić się, dokąd zmierzamy, co chcemy zrobić z naszym życiem, co 
naprawdę jest w stanie je wspierać. 
Lewis dodaje pewien koloryt temu opisowi: „Chrześcijanie – pisze w jednym ze słynnych 
listów Starego Diabła do Młodego – określają Nieprzyjaciela [to znaczy Chrystusa] jako tego, 
«poza którym jest Nicość». A Nicość jest bardzo mocna: dość mocna, by wykraść najlepsze 
lata człowieka, które mijają niepostrzeżenie, spędzone nawet nie w upojeniu grzechem, lecz 
na ponurym błąkaniu się myśli, nie wiadomo gdzie i w jakim celu; na zaspokajaniu 
zaciekawień tak słabych, że człowiek tylko połowicznie zdaje sobie z nich sprawę”8. 

 
7 Por. C. Esposito, Nihilizm z naszego podwórka, „Ślady” 6/2019, s. 8. 
8 C.S. Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 65-66. ©
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Odrętwienie, niestałość umysłu i, jak zauważa Orwell w swojej profetycznej powieści Rok 
1984, apatia: „To nie okrucieństwo i poczucie lęku najpełniej charakteryzowały 
współczesność, lecz ubóstwo, obskurność i apatia”9. Jest to „bezbarwna apatia”, która niszczy 
głębię „ja” oraz wykopuje rów, fosę, między nami a tym, co się wydarza: „Poza lekturą nie 
miałem dokąd się zwrócić, to znaczy nie było nic, co bym podówczas w swoim otoczeniu 
mógł cenić i co by mnie pociągało” – pisze Dostojewski10.  
Wydawało się zatem, że nic nie było naprawdę w stanie zaangażować „ja”. Relacje, które 
przecież mamy, rzeczy, które przecież robimy, nudzą nas, nawet te, które przez jakiś czas 
budziły nasz entuzjazm. 
To jest oblicze, jakie przyjął dziś nihilizm: astenia, brak napięcia, energii, utrata smaku życia. 
„Bogactwa więcej, ale siły mniej; zabrakło myśli, która by spajała; wszystko rozmiękło, 
wszystko się wygotowało i wszyscy się rozgotowali! Wszyscy, wszyscy, wszyscy 
rozgotowaliśmy się!...”11. 
Dlatego papież Franciszek utrzymuje, że „poważnym zagrożeniem […] jest utrata sensu 
życia”12. Wyraża to w fascynujący sposób Cesare Pavese w wierszu, który napisał, mając 
zaledwie 17 lat: „Iść drogami w osamotnieniu, / niepokojonym nieustannie przerażeniem, / że 
zobaczę, jak na moich oczach znika / wymyślana długo twórczość; / czuć, jak w duszy 
przygasa / żar, nadzieja… wszystko… wszystko / i pozostawać tak bez miłości, / […] / 
skazanym na codzienny smutek”13. 
Kilka miesięcy temu napisała do mnie młoda studentka: „W ostatnim czasie, jak nigdy 
wcześniej, uświadomiłam sobie, że przeżywam chwile nicości, chwile, w których horyzont 
mojego życia charakteryzuje się upadkiem pragnienia, a ja znikam, żyję połowicznie. Nicość 
we mnie przemawia delikatnie, skłania mnie do oszczędzania siebie: do oszczędzania moich 
sił, ponieważ warto robić tylko to, co sobie wymyśliłam, nie biorąc nawet pod uwagę innych 
propozycji; do oszczędności w relacjach, ponieważ nie warto współdzielić swoich trudów. 
Jednym słowem, skłania mnie do niezbędnego minimum, a ja jestem wciąż coraz bardziej 
wyjałowiona i niezadowolona. Także w tych ostatnich dniach listopada wydaje mi się, że żyję 
w grobowej atmosferze. W obliczu wielu pięknych okazji, zaczynając od nieoczekiwanej 
relacji z ludźmi z pierwszego roku po obrony magisterskie najlepszych przyjaciół, często 
pozostaję zamknięta w moich myślach i w moich trudach. Otóż zauważam właśnie, że 
znajduję się we władzy nicości, złego samopoczucia, którego nie potrafię wytłumaczyć”. 
Do takiego samego doświadczenia czyni aluzję fragment innego listu, który otrzymałem 
niedawno: „Przebywając w domu bez pracy [z powodu izolacji narzuconej przez sanitarny 
stan wyjątkowy], zacząłem doświadczać na własnej skórze, czym jest ta nicość, do której się 
odnosisz. Jeśli ten czas nie jest wypełniony czymś, co trwa, jest właśnie kompletnie pusty, a 
ja jestem niczym”. 
Ale to nie wszystko. Otóż, ukazanym cechom towarzyszy także poczucie niemocy, by 
zmodyfikować porządek, który przyjęliśmy („nieuchwytną postać pustki” – mówiliśmy), by 
znów się podnieść, jakby nie wystarczało wysiłków ani też pewnych bodźców, które docierają 
do nas z zewnątrz, by postawić nas na nogi, by zmienić nasze spojrzenie na nas samych i 
rzeczy, by pozwolić nam dostrzec doniosłość rzeczywistości oraz wyzwolić nas z pustki, 
którą odczuwamy. 

 
9 Por. G. Orwell, Rok 1984, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2013, s. 69. 
10 F. Dostojewski, Notatki z podziemia, w: tegoż, Notatki z podziemia. Gracz, Wydawnictwo Puls, Londyn 1992, 
s. 42 („Z dzieł Fiodora Dostojewskiego. Tom I”). 
11 F. Dostojewski, Idiota, Wydawnictwo Puls, Londyn 1992, s. 400 („Z dzieł Fiodora Dostojewskiego. Tom 
VII”). 
12 Franciszek, Audiencja generalna, 27 listopada 2019. 
13 C. Pavese, „A Mario Sturani”, Monza ˗ Torino, 13 stycznia 1926. ©
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Jest to bolesne doświadczenie łączące wszystkich współczesnych nam ludzi. „Tak naprawdę 
nie ma nic, co byłoby w stanie przeszkodzić wciąż coraz bliższemu nawrotowi tych 
momentów, w których absolutna samotność, dostrzeganie powszechnej pustki, przeczucie, że 
twoje życie zbliża się do bolesnej i ostatecznej klęski, łączą się, by pogrążyć cię w stanie 
prawdziwego cierpienia”14. 
Potrzebujemy czegoś, co będzie w stanie przebudzić całą doniosłość naszego pragnienia i 
ponownie otworzy nas na prowokację rzeczywistości, okoliczności, abyśmy mogli 
„intensywnie przeżywać rzeczywistość”15. Zauważamy, że zwykłe wydarzanie się rzeczy nie 
wystarcza, znajdujemy się w sytuacji tego, kto usiłuje wyjść spod pokładu i znów ześlizguje 
się w dół, wraca do punktu wyjścia. Na nowo popadamy w naszą nicość. Nie wiemy, co może 
się jej przeciwstawić i nie rozumiemy, skąd zacząć od nowa. Dlatego czujemy się dogłębnie 
nieswojo z samymi sobą. 
Jest to złe samopoczucie rozpoznane u młodych – które jednak rozciąga się na wszystkich – 
przez psychoanalityka Galimbertiego, którego zdanie cytowaliśmy podczas Dnia Inauguracji 
Roku16: „Młodzież nie ma się dobrze, ale nie rozumie nawet dlaczego”17. 
„Gdy usłyszałem to zdanie Galimbertiego podczas Dnia Inauguracji Roku – pisze do mnie 
pewien młody przyjaciel – pękło mi serce, ponieważ opisuje ono doskonale moje życie w tym 
okresie. Już od wielu miesięcy jest we mnie obecny rodzaj niezadowolenia i smutku w tym 
wszystkim, co robię. Widzę, że to niezadowolenie jest wszędzie, jakby pod maską uśmiechów 
i moich tysiąca rzeczy do zrobienia królowała nicość, brak prawdziwego znaczenia, brak 
prawdziwej radości. Gdy brakuje znaczenia, pozostaje tylko powinność, bezużyteczne 
przesadne poczucie obowiązkowości [włoskie słowo doverismo], które jeszcze bardziej 
pociąga mnie na dno. Być może to właśnie jest nihilizm, o którym często nam mówisz. Jest to 
problem, który dotyczy mojego życia. Otóż, jakby życie było teraz mniej życiem. A 
pierwszym dowodem tego jest to, że to wszystko, co nie układa się po mojej myśli, staje się 
ogromnym głazem ciągnącym mnie na dno. Wystarczy drobnostka, mała rzecz, która nie 
układa się tak, jakbym chciał, a ja upadam, poddaję się, daję za wygraną. Wobec 
rzeczywistości jestem jakby zrezygnowany i smutny. Pomimo masek, próby udawania, że 
wszystko jest w porządku, przymuszania się, by iść naprzód, zauważam, że tak naprawdę, 
wobec wszystkich rzeczy, które mi się przydarzają i które widzę, jestem smutny, ale nie 
rozumiem dlaczego. Zaledwie kilka lat temu było odwrotnie, trudności były trampolinami, nie 
ogromnymi głazami; teraz staram się nie patrzeć na potrzebę, którą mam w sercu, udaję, że jej 
nie ma, udaję, że mam się dobrze, już nic mnie nie zdumiewa. Potrzebuję czegoś wielkiego, 
co zwyciężyłoby nicość, w którą wpadłem. Dziękuję ci za to, że mi towarzyszysz, prowokując 
mnie wszystkimi swoimi pytaniami, i proszę cię o pomoc, ponieważ potrzebuję zacząć znów 
się zdumiewać, potrzebuję zrozumieć to, co przydarza mi się w ciągu moich dni, ponieważ 
nie chcę pozostać w tej nicości”. Odpuszczamy, skupiając się na banalnych rzeczach, bez 
roszczeń, by wypełnić w jakiś sposób czas, który upływa. „Nicości się nie wybiera, nicości 
się ulega”18, ponieważ, jak mówił Malraux, „nie ma ideału, któremu moglibyśmy się 
poświęcić”, dla którego naprawdę moglibyśmy się zaangażować, „ponieważ znamy kłamstwo 
wszystkich ideałów, my, którzy nie wiemy, czym jest prawda”19. 
Aktualny nihilizm, jak widać, nie jest niegdysiejszym nihilizmem, który heroicznie atakował 
wartości; dzisiejszy nihilizm nie jest ambitny – ma oblicze „zwyczajnego” życia, ale z 

 
14 M. Houellebecq, Estensione del dominio della lotta, Bompiani, Milano 2007, s. 15; tłumaczenie własne.  
15 L. Giussani, Zmysł religijny, Wydawnictwo M, Kraków 2014, s. 184. 
16 Chodzi o Dzień Inauguracji Roku Dorosłych i Studentów z Comunione e Liberazione, zatytułowany „Kim On 
jest?”, który odbył się w Mediolanie 29 września 2019. 
17 U. Galimberti, „A 18 anni via da casa: ci vuole un servizio civile di 12 mesi”, wywiad S. Lorenzettiego, 
„Corriere della Sera”, 15 września 2019.  
18 C. Fabro, Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000, s. 28. 
19 A. Malraux, La tentation de l’Occident, Bernard Grassset, Paris 1926, s. 216; tłumaczenie własne. ©
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kornikiem w środku, ponieważ wydaje się, że nic nie ma wartości, nic nie przyciąga, nic 
naprawdę nie pasjonuje. Jest to nihilizm tolerowany biernie, który wnika pod skórę i sprawia, 
że pragnienie się męczy, jak maratończyk zmęczony chwilę po starcie. Augusto Del Noce 
mówił o „radosnym nihilizmie”, „bez niepokoju”, który chciałby zatopić „Augustiańskie 
inquietum cor meum” w powierzchownych przyjemnościach20. 
 

2. Wolność staje wobec wyzwania 
 
W tym kontekście nasza wolność staje wobec wyzwania. Zadajmy sobie pytanie: czy możemy 
ograniczyć się do obserwowania z boku spektaklu nicości, który rozgrywa się w naszym 
życiu, jak pisze Houellebecq? „Postawiony na skrzyżowaniu czasu i przestrzeni, / obserwuję 
zimnym wzrokiem inwazję nicości”21. Wolność może także zdecydować, że nie będzie 
patrzeć i ucieknie: „Ok, znajdujemy się we władzy nicości. Phi, kogo to obchodzi!”, łudząc 
się, że rozwiążemy problem, odwracając po prostu wzrok. Możemy to w każdym razie zrobić. 
Edgar Morin, jeden z najbardziej znanych żyjących myślicieli europejskich, zauważa 
błyskotliwie: „Pojąłem, że źródłem błędów i iluzji jest ukrywanie faktów, które nam 
przeszkadzają, znieczulanie ich i eliminowanie z naszego umysłu”22. Jak to się mówi: baba z 
wozu, koniom lżej; czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Spróbowaliśmy zrobić wszystko 
w czasach koronawirusa. 
Gdyby Hiob żył w naszych czasach, jego przyjaciel Sofar, by pocieszyć go po przebytych 
nieszczęściach, mógłby mu powiedzieć: „W chwilach izolacji trzeba się zabawić! Nie ma 
lepszego środka przeciwbólowego od przyjemności!”. 
Ale czy to prawda? Czy naprawdę możemy odnieść sukces w dążeniu do celu, jaki Del Noce 
przypisuje radosnemu nihilizmowi, czyli w stłamszeniu niepokoju serca albo, jak mówi 
Morin, wyeliminowaniu z naszego umysłu ofensywy nicości? Niech każdy spojrzy na swoje 
doświadczenie i osądzi. Czy naprawdę możemy rozwiązać w ten sposób problem, jedynie 
odwracając wzrok w drugą stronę? 
Są tacy, którzy tak jak Andrea Momoito potrafią zdobyć się na szczerość i wyznać 
niepraktyczność tej drogi: „Przeżywasz trudny dzień? Nie przejmuj się, wyślę ci jeden z tych 
głupich żartów, które rozpowszechniamy przez WhatsAppa, mimo że w ogóle nie uważam je 
za śmieszne, mimo że czuję się cyniczką starającą się wydrzeć uśmiech innym, gdy nie 
pragnę nic innego jak tylko oglądnąć Hospital Central [serial w TV – przyp. red.]. Przesyłam 
innym nagranie z moją koleżanką Andreą Libą, myślę o umieszczeniu na Instagramie głupich 
obrazków GIF, a potem rozsypuję się, ponieważ nie wierzę już w nic. Potrzebuję wiedzieć, że 
mój świat znajduje się tutaj, ale tak nie jest. […] Nie mam już nic innego do powiedzenia, jak 
tylko to, że jestem zdesperowana, że z trudem rozumiem tak wielką radość wokoło i tak 
wielki optymizm, tak wiele zaproszeń do Zooma, tak wiele smsów, tak wiele aplauzów i tak 
wiele głupiego gadania. […] Nie pozostaje mi nic innego, jak nauczyć się współdzielić życie 
z tą złością. Z tą złością, która mnie osacza i za którą nie wiem, kogo obwiniać”23. 
Równie szczerze Sol Aguirre wyznaje, że wypracowała receptę, której brak konsystencji ona 
sama uznaje: „Oto jestem, by opowiadać bzdury […], by zobaczyć, czy przypadkiem jedna z 
nich nie wywoła uśmiechu na ponurym obliczu. Śmiech, po raz kolejny, jako antidotum na 
zbyt ponurą rzeczywistość. Chichot, często tak pogardzany, zawsze jest moim remedium”24. 

 
20 A. Del Noce, Lettera a Rodolfo Quadrelli, Inedito, 1984. „Il nichilismo oggi corrente è il nichilismo gaio, 
senza inquietudine (forse si potrebbe definirlo per la soppressione dell’inquietum cor meum agostiniano)”. 
21 M. Houellebecq, Cahier, La nave di Teseo, Milano 2019, s. 23; tłumaczenie własne. 
22 Por. E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina, Milano 2015, s. 
14. 
23 A. Momoito, „Público”, 10 kwietnia 2020. 
24 S. Aguirre, „El Español”, 3 kwietnia 2020. ©
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Rzecz w tym, pisze Simone Weil, że „nikt […] nie zadawala się samym tylko życiem. […] 
Chcemy żyć po coś”25, chcemy żyć intensywnie. 
„Można się mylić co do idei, ale nie sposób pomylić się w przypadku serca albo stracić swoje 
sumienie na skutek błędu”26. Jeśli nie sposób pomylić się w przypadku serca, to czym to 
skutkuje? 
 

3.  Zaskoczenie  
 
W obliczu naszej niezdolności do ostatecznego uporania się z naszym złym samopoczuciem – 
to znaczy, z problemem owej nicości, która niczym rdza niszczy nasze dni – możemy podjąć 
decyzję, by nie brać go pod uwagę, odsuwając go od siebie. Ale, oto zaskoczenie, ból 
pozostaje. I to jaki! Niepokój serca można ukryć, nie stłumić; poczucie braku satysfakcji 
można zamaskować, nie wyeliminować. Jest w nas coś, czego nie można ostatecznie uciszyć. 
Pomimo nakładanych masek i prób udawania, że nic się nie dzieje, wysilając się, by iść dalej, 
jesteśmy smutni i wszystko jest jak głaz, który nas miażdży. To nie jest tak: baba z wozu, 
koniom lżej! Ból pozostaje. Dlaczego? Ponieważ jest w nas coś, co stawia opór. 
„Wewnątrz, w głębi serca i sumienia, coś broniło się i wypowiadało piekącym żalem”27. 
Co stawia opór? Pisze o tym Houellebecq w liście do Bernarda-Henri Lévy’ego, który wiele 
razy w ubiegłym roku cytowałem, właśnie dlatego, że wydaje mi się, iż w przykładny sposób 
zaświadcza o ludzkiej dynamice, którą opisujemy: „Z trudem przyznaję, że wciąż coraz 
częściej odczuwałem pragnienie bycia kochanym. Najkrótsza chwila refleksji za każdym 
razem przekonywała mnie […] o absurdalności takiego marzenia […]. Ale refleksja była 
bezradna, pragnienie pozostawało i muszę przyznać, że pozostaje do dzisiaj”28. 
Tak więc – podkreślam z naciskiem – nie żartujmy sami z siebie i nie pozwólmy, by 
ktokolwiek z nas żartował, mówiąc, że aby rozwiązać problem wystarczy odwrócić wzrok w 
inną stronę: nihilizm ów punkt oporu znajduje przede wszystkim w nas samych. Zwróćmy na 
to uwagę. 
W obliczu wyzwania koronawirusa Isabel Coixet musi uznać swoją bezsilność: „Wszystko to, 
co uważaliśmy z góry za oczywiste, już nie istnieje. To zaś, co jawi się przed nami jest jakąś 
gęstą, pozbawioną światła mgłą. Przyznaję, że nie potrafię żyć tą godziną, tymi minutami, 
które stają się wiecznością”29. Hiszpańska reżyserka potwierdza, że nie potrafi stawać wobec 
tego, co wydarza się zarówno jej, jak i nam, i to wzbudza w niej ów głęboki niepokój, 
zamieniając mijające minuty w koszmar, który wydaje się nie mieć końca. 
Z kolei Sol Aguirre tak opisuje doświadczenie izolacji: „W pierwszym tygodniu zamknięcia 
bałam się. Nie tylko z powodu wirusa, ale także w związku z możliwością, że mógłby dopaść 
mnie smutek. A mam na myśli ten nieznośny i trwały smutek, który przesłania wzrok i życie. 
Nikomu się do tego nie przyznałam, ponieważ wiem, co by mi powiedzieli: bądź szczęśliwa, 
planuj, szukaj rozwiązań”30. 
Co uwidacznia się w tych reakcjach, w tych szczerych i otwartych wyznaniach? Trwanie owej 
pierwotnej struktury człowieka, jaką jest pragnienie. Jest czymś zdumiewającym zobaczenie 
tego w kimś takim, jak Houellebecq, o czym świadczy zacytowany list. „Pierwotna postawa, z 
jaką człowiek został stworzony – pisze ksiądz Giussani – jest jakimś zrywem w określonym 
kierunku i celu, czyli dążeniem ku tej tajemnicy, która go stwarza, ku nieskończoności Boga; 
Fecisti nos ad Te, Domine i irrequietum est cor nostrum donec requiescat in Te [„Stworzyłeś 

 
25 S. Weil, L’amore di Dio, Borla, Roma 1979, s. 78; tłumaczenie własne. 
26 L. Dostojewski, Lettere sulla creatività, Feltrinelli, Milano 1991, s. 55. 
27 F. Dostojewski, Notatki z podziemia, w: tegoż, Notatki z podziemia. Gracz, dz. cyt., s. 88-89. 
28 F. Sinisi, „Michel Houellebecq, «La vita è rara»”, „Ślady” 5/2019, Strona Pierwsza. 
29 I. Coixet, „ABC”, 31 marca 2020. 
30 S. Aguirre, „El Español”, 10 kwietnia 2020. ©
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nas Panie dla siebie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie”] (św. 
Augustyn)”31. To jest zatem ta pierwotna struktura, która się komunikuje w swojej 
nieredukowalności, właśnie w głębi nihilizmu, który obecnie stał się nawykiem kulturowym i 
zjawiskiem społecznym. 
Jaki więc jest pierwszy ruch kogoś, kto nie chce żyć, uciekając od problemu, którego nie 
potrafi rozwiązać? Rozpoznanie i uznanie, właśnie w tym kontekście braku sensu, że istnieje 
coś nieredukowalnego, co przeciwstawia się nihilizmowi, wszelkiemu racjonalistycznemu 
cynizmowi, jak to znakomicie dokumentuje nihilista taki jak Houellebecq. Co jest w stanie się 
temu oprzeć? Moje nieredukowalne ja. 
Jeśli jestem uważny, to muszę uznać trwanie owej podstawowej struktury mojego ja, mnie, 
który także odczuwam brak sensu, będąc w nim zanurzony, a który od pewnego czasu stał się 
„klimatem”, „kulturą”: im bardziej nicość się rozszerza, tym bardziej rany i oczekiwania 
naszego człowieczeństwa dochodzą do głosu z całą ich mocą, nie są już dłużej chronione 
przez kulturowe interpretacje i kolektywne projekty, które już na nas nie działają: są to 
oczekiwania i rany pojawiające się w ich najbardziej elementarnej postaci, pozbawione 
pancerza wielu zbędnych słów. 
„Wewnątrz coś broniło się” – mówił Dostojewski. A Chesterton zauważa: „Dopiero po 
doświadczeniu jakiejś poważnej klęski, odkryjecie na serio to, co jest wam potrzebne”32. 
Zobaczyliśmy to z zaskoczeniem, gdy wybuchła epidemia koronawirusa. Po przebudzeniu z 
naszego odrętwienia pojawiły się pytania. „Żyliśmy w pewnej epoce – stwierdza Maurizio 
Maggiani, z którym redakcja „Tracce” przeprowadziła wywiad – która wydawała się być 
skończona. Epoka, w której nic już nie mogło się wydarzyć, wszystko miało swoją własną, 
niepodważalną logikę. System, który miał być bez skazy. Żyliśmy, jakby mówiąc: czego 
więcej oczekujesz? Czego lepszego pragniesz? A gdzie jest owo więcej? Gdzie jest to, coś 
lepszego? Był to koniec historii. […] Bezkresne wrzosowisko, równina. A tymczasem jakiś 
sejsmiczny wstrząs pofałdował tę zastygłą w bezruchu przestrzeń, czyniąc z niej niespokojny 
krajobraz”. Co okazało się być pierwszym skutkiem tego trzęsienia ziemi? Pytania. 
„Konieczne jest to, by każdy z nas stawiał sobie pytania, ponieważ one sytuują nas w mniej 
ograniczonej przestrzeni, wyprowadzają zza krat więzienia, w którym się zamknęliśmy. […] 
W zamieszaniu, w naszym chaosie, możemy dotrzeć do racji, do dojrzałej postawy. W jaki 
sposób? Po prostu, pytając. Zadając pytania”. W obliczu pytań ucisza się „wszelka arogancja, 
pycha”33, która tak często nam towarzyszy. 
Sprowokowani ową przyprawiającą o zawrót głowy okolicznością, pytania przedarły się przez 
ściany comfort zone, w której się schroniliśmy. Klosz rozpadł się na kawałki: „Zbyt długo 
żyliśmy w znieczuleniu”, mówi Nuria Labari, „będąc częścią systemu zbyt często błędnego u 
swych podstaw”34. Doświadczyliśmy tego, co Giussani stwierdza w dziesiątym rozdziale 
Zmysłu religijnego: „Osoba, która miałaby niewielki kontakt z rzeczywistością, ponieważ na 
przykład rzadko miała okazję podejmować jakiś trud, odznaczać się będzie nikłym poczuciem 
własnej świadomości, słabiej dostrzeże energię i drżenie własnego rozumu”35. 
Są chwile, kiedy rzeczywistość napiera na nas tak potężnie, że bardzo trudno jest złagodzić jej 
cios, uniknąć lub zignorować jej prowokację. To, co się wydarzyło – przy współudziale 
naszej wolności – przebudziło naszą uwagę, ponownie wprawiając w ruch nasz rozum, 
wyzwalając pytania o znaczenie, które właśnie wyrażają jego naturę. Mówię o owej pilnej 
potrzebie znaczenia, która nas stanowi i której (zaakceptowane) zderzenie z nagą i surową 

 
31 L. Giussani, Alla ricerca del volto umano, Rizzoli, Milano 1995, s. 231. 
32 G.K. Chesterton, Le avventure di un uomo vivo, Mondadori, Milano 1981, s. 62; tłumaczenie własne. 
33 M. Maggiani, „Il cambio della vita”, wywiad pod redakcją Alessandry Stoppa, „Tracce-Litterae 
communionis”, maj 2020, s. 15-16. 
34 N. Labari, „El País”, 18 marca 2020. 
35 L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 170. ©
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rzeczywistością ponownie w niesamowity sposób wydobyło nas na powierzchnię. W tym 
sensie mówimy o „przebudzeniu człowieczeństwa”36. 
Im bardziej nihilizm się rozszerza i im bardziej oczywista staje się niemożność życia bez 
poczucia sensu, tym bardziej odczuwalne jest owo niezniszczalne pragnienie bycia 
upragnionym, bycia kochanym. 
To jest właśnie to, co wydarzyło się „synowi marnotrawnemu”37, o którym mówi Ewangelia: 
im bardziej się pogrążał, tym bardziej zaskakująco odzywała się w nim tęsknota za jego 
ojcem. Lecz nawet ten, kto sądzi, że nie ma ojca – jak ktoś, kto identyfikuje się z pozycją 
opisaną przez Houellebecqa – zdaje sobie sprawę, że pragnienie bycia kochanym pozostaje, 
jest nieredukowalne. 
„Nasz czas jest nieufny wobec słów, ucieka przed dogmatami. Mimo to zna znaczenie 
pragnienia. Pragnie w mglisty sposób, sam nie wiedząc czego chce, jedynie z poczuciem, iż 
ma w sobie jakąś pustkę, która domaga się wypełnienia”38.  
To pragnienie nie słabnie, nie gaśnie. Dlatego Czechow mówi, że aby zrozumieć, kogo mamy 
przed sobą, to punktem, na który należy patrzeć jest właśnie jego pragnienie: „Kiedy w 
przeszłości przychodziła mi chęć zrozumienia kogoś bądź samego siebie, brałem pod lupę już 
nie działania [tak jak to właśnie my czynimy: z moralizatorską furią wobec siebie, łatwo 
zatrzymujemy nasze spojrzenie na tym, w czym błądzimy, by następnie „się biczować”], w 
których wszystko jest skomplikowane, ale pragnienia”. Tak właśnie postępuje Jezus: co On 
dostrzega w Samarytance? Jej łaknienie, pragnienie. On zwraca się ku pragnieniu tej kobiety: 
„Ja mam wodę, nową, inną wodę, jedyną, która zaspokoi twoje pragnienie”39. W tym sensie 
Czechow oświadcza: „Powiedz mi, czego pragniesz, a powiem ci, kim jesteś”40. 
Całe nasze ja zawiera się w naszym pragnieniu, wszystko tkwi w tym, czego autentycznie i 
najgłębiej pragniemy. A ty, czego teraz chcesz, czego pragniesz? „Wierzę, że to moje ciągłe 
przywoływanie do pragnienia, które pojawia się we mnie w doświadczeniu mojego życia, [...] 
jest jedną z tych rzeczy, która czyni bardziej sympatycznym [bardziej interesującym] to, co 
mówię, ponieważ jest czymś ewidentnie ludzkim, choć najmniej zrozumianym ze wszystkich 
spraw”41, dlatego wielu chciałoby ją stłamsić – jak to dopiero co powiedzieliśmy – odwrócić 
wzrok w inną stronę, podeptać ją. 
Jak żyć w takiej sytuacji? Od czego zacząć, by na nowo odzyskać życie, którego utrata nam 
zagraża? To pytanie wyraża pewną egzystencjalnie pilną potrzebę, jest ono niczym cierń 
tkwiący w ciele.  
Z powodu nieredukowalności pragnienia, które trwa pomimo szerzącej się nicości i które 
czyni życie bardziej dramatycznym, sprawiając, że to pytanie jest jeszcze bardziej palące, 
stajemy wobec alternatywy: albo poddać się, odwracając wzrok w drugą stronę, udając, że nic 
się nie stało i żartując z samych siebie albo pozwolić, by całe to nasze pragnienie głośno 
wołało, wspierając w pełni pilną potrzebę serca, której nikt nie może stłumić. Możemy 
rozpoznać rzeczywistość, wychodząc od naszego niepokoju, i głośno wołać. 
Ale... czy rozsądnie jest wołać, skoro – ostatecznie – niczego nie ma? Czasami odczuwamy 
zniechęcenie, zmęczenie wołaniem. Innym razem przeważa wątpliwość, czy warto wołać. 
Powodem tego zniechęcenia, tej wątpliwości jest to, iż przyjmujemy za pewnik istnienie 
owego wołania serca, owego pragnienia, które opiera się wszelkiemu nihilizmowi. Jednak 

 
36 Zob. J. Carrón, Przebudzenie człowieczeństwa. Refleksje z czasu przyprawiającego o zawrót głowy. Bur, 
Milano 2020, ebook. 
37 Łk 15,11˗32. 
38 E. Varden, La solitudine spezzata. Sulla memoria cristiana, Edizioni Qiqajon - Comunità di Bose, Magnano 
(Bi), 2019, s. 143. 
39 Por. J 4, 4-42. 
40 A. Czechow, Una storia noiosa,w: Tenże, Racconti, Torino 1974, s. 201; tłumaczenie własne. 
41 Fraternità di Comunione e Liberazione (FCL), Documentazione audiovisiva, Giornata di meditazione per gli 
sposati, Milano, 23 stycznia 1977. ©
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istnienie owego wołania, pytania, pragnienia jest czymś najmniej oczywistym. Do tego 
stopnia, że kiedy się nad tym zastanowimy, zaczynamy się dziwić jego istnieniu. A zatem, o 
czym świadczy istnienie tego wołania? 
Jeśli jest wołanie, jest odpowiedź. Tego typu stwierdzenie czasami jest trudne do pojęcia. 
Powodem tego jest to: uznanie owego wołania za coś z góry oczywistego. Korzystając w 
pełni z rozumu, wierny temu, co wyłania się z doświadczenia, Giussani wskazuje pewną 
trwałą zasadę: „Potwierdzenie istnienia odpowiedzi” jest „zawarte w samym fakcie 
pojawienia się pytania”42. Jakkolwiek tajemnicza byłaby ta odpowiedź, to jednak istnieje. Jest 
wpisana w pytanie (w tym sensie we wspomnianym wywiadzie Maggiani zauważa, że 
odpowiedź „jest już w pytaniu”43). Faktycznie, podkreśla z naciskiem Giussani, „nie 
dopuszczając możliwości istnienia odpowiedzi, eliminuje się również pytanie”44. Pytanie o 
znaczenie, o miłość, o spełnienie jest domniemanym potwierdzeniem owej pełni, „ostatecznej 
odpowiedzi, która znajduje się poza dostępnymi doświadczeniu metodami egzystencjalnymi” 
która jednak jest. Skąd wiem, że jest? Ponieważ – powtarzam – jej istnienie jest wpisane w 
samą dynamikę mojej osoby, w strukturę wymogu mojego człowieczeństwa. „Gdyby 
odrzucić hipotezę jakiegoś «poza», to owe wymogi zostałyby w nienaturalny sposób 
zdławione”45. 
 

4.  „Ty”, które podejmuje wołanie 
 
Pytanie o wyczerpujące znaczenie, o pełnię miłości i spełnienia jest konstytutywne dla 
naszego rozumu, jest jego najwyższym wyrazem. Już samo pojawienie się pytania „zmusza 
nas” do potwierdzenia istnienia odpowiedzi, mimo iż wykracza ona poza horyzont tego, co 
możemy zmierzyć46. W przeciwnym razie nie byłoby wołania, nie potrafilibyśmy wyjaśnić 
istnienia pytania. Kiedy przekreślimy kategorię możliwości, która jest właściwą tkanką 
rozumu, kiedy, z powodu trudności potwierdzenia odpowiedzi, mówimy: „To nie jest 
możliwe”, zaprzeczamy rozumowi w jego własnej istocie, osłabiamy jego żywotny 
dynamizm. Gdybym się zagubił w lesie, wołanie: „pomocy!” byłoby najbardziej rozumnym 
gestem. Jednak wołanie zakłada możliwość, że jest ktoś, kto to moje wołanie usłyszy. I 
faktycznie, jakkolwiek odległa byłaby ta możliwość, to jednak nigdy nie mogę kategorycznie 
wykluczyć tego, że ktoś mnie usłyszy. W przeciwnym razie absurdem byłoby wołanie. Stąd 
też, w momencie, w którym – z powodu napotkanych trudności – neguję możliwość, że ktoś 
usłyszy moje wołanie, powstrzymuję się od wołania, mój rozum się zaciemnia. Otóż, to jest 
właśnie ta „irracjonalność” (ta „rozpacz”47), przez którą współczesny człowiek – każdy z nas 
– jest mocno kuszony: z powodu napotkanych po drodze trudności, mówi: „To nie jest 
możliwe” i, negując możliwość odpowiedzi, doświadcza osłabienia siły pytania, zaciemnienia 
rozumu, słabości pragnienia. Kiedy pytanie budzi się na nowo? Kiedy natrafiamy na 
obecność, która odpowiada, na obecność, która staje na wysokości naszego pytania o pełnię. 
Nie trudno zatem wyobrazić sobie, jak mocno musiało zabrzmieć wołanie niewidomego 
Bartymeusza, kiedy usłyszał, że zbliża się ktoś o kim słyszał, że odpowiadał na najgłębsze 
pytania ludzi dotyczące życia. 
„Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest 

 
42 L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 101. 
43 M. Maggiani, „Il cambio della vita”, dz. cyt., s. 15. 
44 L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 100. 
45 Tamże, s. 194. 
46 Pisze Giussani: „Szczytowym osiągnięciem rozumu jest percepcja, że istnieje ktoś nieznany, niedosięgły, ku 
któremu jednak zmierza każde ludzkie poruszenie, dlatego, że od niego także zależy. Tym właśnie jest pojęcie 
tajemnicy” (L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 197). 
47 Zob. L. Giussani, Zmysł religijny, dz. cyt., s. 124-127. ©
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Jezus z Nazaretu, zaczął wołać [woła się tylko w czyjejś obecności. Wiele osób przechodziło 
obok Bartymeusza, ale on zaczął wołać dopiero wtedy, gdy usłyszał, że mówiono o tym 
człowieku, mającym określone imię i nazwisko]: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 
mną!» [Nie woła się wobec kogokolwiek, woła się w obecności kogoś o konkretnym 
imieniu]. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu 
Dawida, ulituj się nade mną!». Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali 
niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, 
zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci 
uczynił?»”48. 
Od tej chwili, kiedy Jezus wkroczył w historię, na horyzoncie ludzkiego życia pojawia się 
Obecność, wobec której można wołać, Ktoś, kto wobec wołania każdego z nas, pyta nas: „Co 
chcesz, abym ci uczynił?”. Jest Ktoś, kto odpowiada na nasze wołanie, Obecność, której nikt 
już nie może usunąć, gdyż jest Faktem, który się wydarzył i który się wydarza, faktem 
teraźniejszym, który trwa w historii. Każdemu z nas dana jest możliwość spotkania się z nim. 
Bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy: oschłość bądź zmęczenie, które w sobie 
nosimy, niemożność bycia pochwyconym przez rzeczy lub nicość, która nas dopada, nikt nie 
będzie mógł uchylić się od uznania, niezależnie od przyjętej postawy, iż został dosięgnięty, że 
usłyszał rozlegające się, głośno rozbrzmiewające pytanie Chrystusa skierowane osobiście do 
niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. I nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy odpowiedzieli 
jak ślepy Bartymeusz: „Rabbuni, żebym przejrzał”49, żebym mógł „widzieć”, to znaczy, 
żebym mógł doświadczyć Twojej atrakcyjności, która wyrywa mnie z nicości. 
Dlaczego jesteśmy razem? Ponieważ my, podobnie jak Bartymeusz, uchwyciliśmy się tej 
Obecności, która jest w stanie odpowiedzieć na wołanie naszego człowieczeństwa, budząc na 
nowo ostateczną, nieredukowalną miłość do nas samych, niewyobrażalną w przeciwnym razie 
czułość do nas, i wspierając naszą drogę, abyśmy nie popadli w nicość. Jesteśmy razem, aby 
wołać jak ślepiec z Ewangelii. Tylko dlatego, że jest ta Obecność, której czyniąc miejsce w 
nas i pośród nas, możemy żyć pełnią życia. 
Czynienie miejsca w nas dla tej Obecności ma pewną nazwę. Jaką? Milczenie. „Milczenie 
[...] nie jest nicością, milczenie jest modlitwą, jest świadomością bycia przed Bogiem, [...] jest 
błaganiem”50. Marnujemy zbyt wiele czasu na rozmowy o sprawach, które nie mają żadnej 
wartości i nie oferują nam żadnej pomocy dla życia. My jednak w obliczu tych wszystkich, 
którzy mówią nam: „Nie wołaj, nie wołaj, nie wołaj!” – na różne sposoby podsycając 
rozproszenie – możemy postąpić jak Bartymeusz, który tym głośniej wołał: „Jezu, ulituj się 
nade mną!”. Jeśli drży w nas choćby odrobina miłości do nas samych, to owo wołanie 
wypełni nasze milczenie. W nieuchronnym dramacie życia możemy nie cenzurować, nie 
ulegać naszej bezbronności i naszej bezsilności, ponieważ jest Obecność, która nas ogarnia, 
która obejmuje całe nasze zdezorientowane i niespokojne człowieczeństwo, która pochyla się 
nad naszymi ranami i pyta nas: „Co chcesz, abym ci uczynił?” 
 

 
48 Mk 10, 46-51. 
49 Mk 10, 51. 
50 L. Giussani, La convenienza umana della fede, Bur, Milano 2018, s. 212-213. ©
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