
BLASK OCZU 
Co nas wyrywa z nicości? 

Julián Carrón 
 

ROZDZIAŁ 2 
„JAK WYPEŁNIĆ TĘ OTCHŁAŃ ŻYCIA?” 

 
 
Pytanie, które umieściliśmy w centrum naszej uwagi, jest zasadnicze: „Co nas wyrywa z 
nicości?”. Jak możemy w nieuniknionym dramacie życia nie ulec naszej podatności na 
zranienia oraz naszej bezsilności? Co może odpowiedzieć na brak sensu? Szok wywołany przez 
koronawirusa, który wstrząsnął każdym z nas, budząc w nas strach o swoje życie, jeszcze 
bardziej wyostrzył to pytanie, zmuszając do rozważenia z jeszcze większą jasnością prób 
udzielenia odpowiedzi. 
 
1. Usiłowania niewystarczające 

 
a) Argumenty, które nie powalają już nikogo 

 
Niektórzy uważają, że wystarczy jakiś dyskurs, by zwyciężyć wyzwanie szerzącej się nicości. 
Ale same dyskursy, jak pokazuje nam nasze doświadczenie, nie wystarczają. Myśl, filozofia, 
analiza psychologiczna albo intelektualna nie są w stanie sprawić, że człowieczeństwo 
wystartuje na nowo, przywrócić oddech pragnieniu, odrodzić/zrodzić na nowo „ja”. Biblioteki 
są ich pełne, a za sprawą sieci wszystko jest na wyciągnięcie ręki, ale nicość szerzy się 
niezmiennie. Człowiek uświadamia sobie tę niewystarczalność, kiedy zwraca większą uwagę 
na to, co porusza się w głębi każdego z nas. „Byt ludzki oznacza coś więcej niż tylko byt; w 
grę wchodzi to, co przysłaniane, tłumione, lekceważone czy zniekształcane. Jak przeniknąć 
skorupę ludzkich przystosowań i dowiedzieć się, czy przystosowanie jest ostatecznym 
powołaniem człowieka? Badamy ludzkie zachowanie; nie wolno pomijać zamętu w głowie 
człowieka”50. 
Ileż słów z tych, które słyszymy, a także wypowiadamy, nie ma sensu! Mówi o tym Szekspir 
w charakterystyczny dla siebie uszczypliwy sposób: „Nie ma sobie równych […], jeżeli idzie 
o ilość pustosłowia produkowanego na minutę. Jego rozsądne myśli są jak dwa ziarnka pszenicy 
zagrzebane w dwóch korcach plew; szuka się ich cały dzień, a gdy się wreszcie znajdzie, 
okazuje się, że szukać nie było warto”51. Rozum może działać bez sensu, posługując się 
argumentami pozbawionymi rzeczywistej treści. „Władza poznawcza zawsze jest skłonna do 
zbaczania z drogi, gdy chodzi o grę pojęć, czym zresztą może się upajać, nie dostrzegając, że 
już przecięła więź łączącą ją z rzeczywistością”52. 
Jednym słowem, nie wystarcza proponowanie konceptów, choćby nawet słusznych i 
właściwych; to nie to jest w stanie pozyskać życie i zaspokoić charakteryzujące je pragnienie. 
Nawet „dyskurs religijny” – „suma różnych oderwanych idei, które nie będą zdolne 
zmobilizować innych”53 – nie jest w stanie pociągnąć współczesnego człowieka. Nie wystarcza 
mieć religijną wizję, mówić o Bogu, o transcendencji albo o boskości, by wydostać się z bagna 
nihilizmu. Można być kulturowo religijnymi albo wręcz chrześcijanami i doświadczać pustki 
egzystencji, aż po rozpacz, abstrahując od wypowiadanych słów oraz głoszonych wartości. To 
nie abstrakcyjne i moralistyczne przemówienia – jakie by one nie były: świeckie czy religijne 

 
50 J. Heschel, Kim jest człowiek?, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 28. 
51 W. Szekspir, Kupiec wenecki, w: tegoż, Komedie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, akt I, sc. I, s. 505. 
52 F. Varillon, Pokora Boga, Éditions du Dialogue. Société d’Éditions Internationales, Paris 1982, s. 32. 
53 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 147. ©
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– wyrwą nas nicości. Dlatego Evdokimov pisze: „Kazania już nie wystarczają, zegar historii 
wskazuje godzinę, kiedy nie chodzi już o to, by mówić o Chrystusie, ale o to, by stawać się 
Chrystusem, miejscem Jego obecności i Jego słowa”54. Koncepty, nawet kiedy wszystkie są 
perfekcyjne, nie są w stanie wygenerować ani okruszyny tego, co może zwyciężyć nicość. 
Wiedza, w jakiejkolwiek wersji, nie jest w stanie walczyć z egzystencjalnym, konkretnym 
nihilizmem. I nie wystarcza zmienianie konceptów oraz powiększanie naszej intelektualnej 
wiedzy, by sobie poradzić. 
Dostojewski na swój sposób wyraża irytację wobec pustego gadania o rzeczywistym 
doświadczeniu: „Cała ta gadanina, tokowanie, te wszystkie niemilknące, bezustanne komunały, 
w kółko, w kółko te same, tak mi się przejadły […], że, słowo daję, rumienię się, nawet kiedy 
kto inny zaczyna o tym przy mnie, cóż dopiero ja sam”55. Ale rację takiej irytacji – która w 
naszych czasach stała się rozpowszechniona oraz której my sami osobiście doświadczamy – 
wskazuje von Balthasar: „W świecie, który nie ufa już sobie na tyle, by potwierdzić piękno, 
dowody wykazujące prawdę utraciły swoją logikę. Oznacza to, że sylogizmy działają 
wprawdzie poprawnie, jak maszyny rotacyjne albo kalkulatory, które bezbłędnie dają ściśle 
określoną liczbę wyników na minutę, ale samo wnioskowanie [tych rozumowań, tych 
sylogizmów] jest mechanizmem, który nikogo nie zniewala, a sam wniosek nie zamyka 
sprawy”56. Możemy mówić nawet prawdziwe rzeczy, ale jeśli nie wydarzają one na naszych 
oczach jako konkretne piękno, które pociąga – „pulchritudo est splendor veritatis”57, piękno 
jest blaskiem prawdy, stwierdza święty Tomasz – nie powalają już nikogo, ani nas, ani innych. 
W istocie, mówi jeszcze von Balthasar, „jeśli verum brak splendor, który dla Tomasza jest 
znakiem piękna, wówczas poznanie prawdy staje sie czysto pragmatyczne i formalistyczne”58. 
 

b) Mnożenie reguł 
 
Inni uważają, że antidotum na egzystencjalny nihilizm jest etyka. W ten sposób mnożą się 
przywołania do obowiązku, do „rzeczy do zrobienia”, które mogą nawet spotykać się z 
posłuszeństwem, szacunkiem, ze względu na własne przetrwanie albo różne korzyści, ale nawet 
w najmniejszym stopniu nie odpowiadają na niepokój „ja”, na pilną potrzebę sensu. „Gdy 
brakuje znaczenia, pozostaje tylko powinność, bezużyteczny obowiązkowizm, który jeszcze 
bardziej ciągnie mnie na dno”59, mówił cytowany wcześniej młody przyjaciel. Jest to 
spostrzeżenie dobrze wyrażone przez Tołstoja: „Zawsze po takich przebudzeniach Niechludow 
układał sobie reguły, których zamierzał stale przestrzegać: prowadził dziennik i zaczynał nowe 
życie w nadziei, że nigdy go już nie zmieni; nazywał to turning a new leaf [odwracaniem nowej 
karty]. Ale za każdym razem […] znowu upadał, często poniżej tego poziomu, na którym 
znajdował się poprzednio”60. Etyka, nawet jeśli można się z nią zgodzić, nie wystarcza. I znów 
von Balthasar odsłania nam głęboką rację tego: „Jeśli zaś bonum brakuje owej voluptas [tego 
uroku, który przyciąga naszą osobę i pozwala doświadczać pełni, zadowolenia], która dla 
Augustyna jest znakiem jego piękna, wówczas odniesienie do prawdy pozostaje czymś 
utylitarnym i hedonistycznym”61. 

 
54 P. Evdokimov, Szalona miłość Boga, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 2001, s. 58. 
55 F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, Świat Książki, Warszawa 2018, s. 163. 
56 U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2008, s. 17. 
57 „Pulchritudo consistit in duobus, scilicet in splendore, et in partium proportione. Veritas autem habet 
splendoris rationem et acqualitas tenet locum proportionis” (św. Tomasz, Commentum in Primum Librum 
Sententiarum, distinctio III, quaestio II, expositio primae partis). 
58 U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, dz. cyt., s. 129-130. 
59 Zob. tutaj s.  
60 L. Tołstoj, Zmartwychwstanie, wyd. VI, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 105.  
61 U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t. 1: Kontemplacja postaci, dz. cyt., s. 130. ©
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Wszyscy znamy kruchość wszelkiego usiłowania oparcia odpowiedzi na pragnienie spełnienia, 
pełni, na moralnym wysiłku, na własnej mierze zaangażowania. W każdym razie, o ile jako 
dorośli przyzwyczajamy się do współdzielenia życia z niewykonalnością planów, programów 
na życie oraz „rzeczy do zrobienia”, by zaspokoić zapotrzebowanie wypływające z własnego 
wnętrza, tak w młodych percepcja pustki oraz głód sensu są palące – nawet wtedy, kiedy są 
zamaskowane – i poszukują oni w jakiś sposób, być może przeciwstawny, dróg zaspokojenia 
albo ucieczki. W artykule, który pojawił się kilka miesięcy temu w „Corriere della Sera”, 
zatytułowanym „Fragili e soli, così cadono i nostri ragazzi” („Krusi i sami, w ten sposób 
upadają nasi młodzi”) Susanna Tamaro pisała: „Nie ma weekendu, który nie przyniósłby 
smutnej kroniki wypadków z udziałem młodych przyjaciół, którzy tracą życie, roztrzaskując 
się na drogach po nocnych szaleństwach w dyskotece. By spróbować powstrzymać tę tragiczną 
rzeczywistość, wymyśla się nowe strategie: więcej kontroli, alkomaty przy wyjściu z dyskotek, 
środki transportu, które mogłyby odwieźć młodych do domu całych i zdrowych. Działania z 
pewnością konieczne, i po części zbawcze, ale które niewiele różnią się od chęci ogrodzenia 
przepaści drutem kolczastym. Z pewnością ktoś by ocalał, ale przepaść tak czy inaczej by tam 
była […]. Zdumiewa mnie to, że nikt, po tych powtarzających się zdarzeniach, nie zatrzyma się 
i nie powie: ale co się dzieje?”62.  
Wobec egzystencjalnej przepaści nie można uważać, że rozwiązaniem jest „drut kolczasty”. By 
ocalić życie przed pustką, nie wystarczają zasady, bariery, ograniczenia. To nie może być 
odpowiedź na tajemnicę naszego istnienia, a doświadczenie wciąż nam to potwierdza. Rzeczy 
nie zmieniają się nawet wtedy, gdy odwołujemy się, z większym wyrafinowaniem, do tego, co 
Grecy nazywali „właściwą miarą”, do etyki ograniczenia, która chroniłaby nas przed 
impulsami, aspiracjami i zbyt wielkimi pragnieniami. „Chciałbym – pisze Galimberti – żeby ta 
kultura ograniczenia została odzyskana przez naszą kulturę, która nie zna ograniczeń 
pragnienia”63. 
Czy pragnienie byłoby zatem defektem, który trzeba poprawić? Wobec jego ogromu, nadmiaru, 
który nie daje nam wytchnienia, od czasów Greków po nasze dni wydaje się, że jedyną strategią 
jest strategia zmniejszenia jego rozmiaru. Ale ta bardziej albo mniej zacięta walka, by 
zredukować je do akceptowalnych granic, jest najbardziej oczywistym potwierdzeniem jego 
strukturalnej nieograniczoności, jego niepokojącego ogromu. Upadek wszelkiej próby 
ujarzmienia pragnienia poprzez nałożenie ograniczeń, narzucenie zasad, pokazuje jego 
nieredukowalność, uwidacznia trwałość w głębi naszego bycia Augustiańskim cor inquietum. 
 

c) Obniżanie poprzeczki pragnienia  
 
Próby zredukowania oraz zamaskowania pragnienia są ciągłe i kapilarne, zwraca uwagę Luisa 
Muraro: „Sprzeciw i oszustwo przychodzą wraz z narzuceniem sobie umiaru – zadowalamy się 
tym, co małe. Oszustwo rozpoczyna się, gdy zaczynamy nie doceniać ogromu naszych potrzeb 
i zaczynamy myśleć, że trzeba dostosowywać je do naszych sił, które są naturalnie 
ograniczone”. W konsekwencji odpowiadamy „na sztuczne pragnienia takie jak te z reklamy, 
obierając za cele pierwsze lepsze rezultaty, nie działamy już zgodnie z naszym interesem, nie 
robimy już tego, co naprawdę nas interesuje, nie poszukujemy już naszej [autentycznej] 
korzyści; w praktyce ostatecznie męczymy się bardziej, by zyskać mniej”64. Obniżamy 
poprzeczkę naszego pragnienia, starając się oszukać nasze serce. Pewien chłopak napisał do 
mnie: „Z trudem przychodzi mi żyć na miarę mojego pragnienia i często idę po najmniejszej 
linii oporu, i zadowalam się czymś o wiele mniej”. Montale mówił: „Pustkę wypełnia się tym, 

 
62 S. Tamaro, „Fragili e soli, così cadono i nostri ragazzi”, „Corriere della Sera”, 18 października 2019. 
63 U. Galimberti, „Il greco senso della misura”, „la Repubblica”, 16 listopada 2019, s. 182. 
64 L. Muraro, Il Dio delle donne, Mondadori, Milano 2003, s. 31-32. ©
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co bezużyteczne”65. „Nie można zabić czasu, nie wypełniając go zajęciami, które zapełniłyby 
tę pustkę. A ponieważ niewielu ludzi potrafi patrzeć bez zmrużenia oka na tę pustkę, oto 
społeczna konieczność robienia czegoś, nawet jeśli to coś służy zaledwie do znieczulenia 
niejasnej obawy, że ta pustka w nas się pojawi”66.  
Czy jest dzisiaj coś bardziej decydującego od odkrycia istoty naszego pragnienia? „Ważna jest 
nie tyle danina składana przez wszystkich ludzkiej słabości, co natura i znaczenie 
przpełniającego nas pragnienia”67. Najbardziej podstępnym zagrożeniem naszych czasów jest 
właśnie wypieranie się autentycznej wielkości ludzkiego pragnienia; wypieranie się, które 
może podążać różnymi drogami oraz do którego na wiele sposobów może zachęcać ten, w kogo 
interesie znajduje się sprawowanie kontroli nad życiem innych. 
C.S. Lewis, ze swoją przenikliwością, wkłada w usta Krętacza ten oto koncept: „Najgłębsze 
skłonności i impulsy każdego człowieka są punktem wyjścia i surowcem, w który go 
Nieprzyjaciel [Bóg] wyposażył. Odcięcie go od tych skłonności i impulsów jest zawsze 
pewnym zyskiem; nawet w sprawach obojętnych jest rzeczą pożądaną, by w miejsce 
rzeczywistych własnych upodobań czy niechęci człowieka podstawić normy świata, konwencji 
lub mody”68. Diabelska taktyka jest następująca: oddalić nas od naszych najgłębszych 
impulsów, od naszych konstytutywnych pragnień, rozpraszając nas. Ale rozproszenie, 
wykorzystane przez wszelką władzę, by oddzielić nas od nas samych, okazuje swoją słabość, 
gdy rzeczywistość znów nami wstrząsa – jak widzieliśmy w tych czasach koronawirusa – 
rozbijając klosz naszych zwykłych oszustw. Rozproszeniem – by posłużyć się zdaniem rapera 
Marracasha, które przypomina epitafium – „wypełniam czas, ale nie pustkę”69. 
 
2. Nasze człowieczeństwo 

 
Jeśli nie wydarza się coś, co byłoby w stanie pozyskać do końca nasze istnienie, przebudzając 
zainteresowanie całą rzeczywistością, wszystko staje się obce, jak mówi Józef Roth: „Obcość 
narastała wokół każdego z osobna i każde siedziało jakby pod szklanym kloszem – patrząc na 
pozostałych i nie mogąc nawiązać kontaktu”70. Ale ani same dyskursy – jakie by one nie były: 
świeckie czy religijne – ani przywołania do obowiązku, do „rzeczy do zrobienia”, nawet w imię 
religii, nie są w stanie wyzwolić nas do końca z tej astenii pragnienia ani z tego odrętwienia 
zainteresowania, o którym swojego czasu napomknęliśmy. 
Pokazuje to list, który napisał do mnie młody przyjaciel: „Odkrywam w sobie, że największą 
pokusą jest myślenie, że znam już odpowiedź na to pytanie: «Co nas wyrywa z nicości?». Ale 
w faktach wciąż znajduję się na krawędzi nicości. Wszystkie rzeczy, nawet moja dziewczyna 
albo nauka, nawet moja praca magisterska mogą stać się nudne, wszystkie takie same i w jakiś 
sposób odległe [niewystarczające, by zaspokoić pragnienie]. Dopiero później uświadamiam 
sobie tę obojętność [której nie uchodzą nawet uczucia] i im bardziej się jej przyglądam, tym 
bardziej wydaje mi się, że zauważam sprzeczność nawet w stosunku do tego, co wydaje mi się, 
że wiem. Zauważam, że jestem otoczony przez nicość, nawet rozmawiając po prostu z moimi 
kolegami z roku. Dialog toczący się między nami poświęcony jest nicości, przechodzimy od 
jednego zagadnienia do drugiego, nie pamiętając już o tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Ale 
jest jedna rzecz, którą rozumiem w obliczu tego rodzaju momentów, a mianowicie, że nie 
jestem stworzony dla nicości. Potrzebuję nie rozmawiać bez sensu, potrzebuję czegoś, co mnie 

 
65 E. Montale, Nel nostro tempo, Rizzoli, Milano 1972, s. 18. 
66 E. Montale, „Ammazzare il tempo”, w: tegoż, Auto da fè, Il Saggiatore, Milano 1966, s. 207. 
67 H. de Lubac, „Ecclesia Mater”, w: tegoż, Medytacje o Kościele, wyd. III, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, 
s. 225. 
68 C.S. Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 69. 
69 «TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi», Marracash, 2019, © Universal Music. 
70 J. Roth, Ślepe zwierciadło, w: tegoż, Legenda o świętym pijaku i inne opowiadania, Wydawnictwo Austeria, 
Kraków-Budapeszt 2016, s. 138. ©
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pochwyci i wyrwie mnie z nicości, ale wydaje mi się, że samo dostrzeżenie tego nie wystarcza, 
by to zrozumieć”.  
A tymczasem – mówię – właśnie w spostrzeżeniu, że nie jesteśmy stworzeni dla nicości, 
znajduje się decydujący element, niezbędny, na drodze do rozpoznania tego, co wyrywa nas z 
nicości: odkrycie swojego ludzkiego dążenia, własnego człowieczeństwa. 
Czym jest to nasze człowieczeństwo, które nie pozwala się oszukać, którego nie możemy 
wykpić, któremu nie możemy udzielić pierwszej lepszej odpowiedzi, wybranej dowolnie? 
Oszustwo i rozproszenie pokrywają niepokój, ale nie wyrywają nas z nicości. Mimo że 
zranione, w złej kondycji, zagmatwane, nasze człowieczeństwo nie pozwala się zwieść, nie 
pozwala wywieść się w pole byle komu, i to jest znak, że jest mniej zagmatwane, niż się wydaje. 
Mimo że czasem, z powodu braku uczciwości albo uwagi czy też moralności, podążamy za 
tym, co nie jest prawdziwe, i pozwalamy się temu pociągnąć, wcześniej czy później 
człowieczeństwo, które w nas jest, sprawia, że uświadamiamy sobie, że podążaliśmy za wielką 
iluzją, jak mówił tytuł książki Françoisa Fureta, Przeszłość pewnego złudzenia, odnośnie do 
iluzji komunizmu. 
Nasze człowieczeństwo stanowi ostatecznie nieunikniony kluczowy wał. Dostrzegamy to w 
doświadczeniu. „Doświadczenie cenię przede wszystkim ze względu na jego uczciwość. 
Można, nie wiem ile razy, wybierać złą drogę, ale jeśli tylko ma się oczy otwarte, nie można 
ujść zbyt daleko, nie dostrzegłszy znaków ostrzegawczych. Człowiek może oszukiwać samego 
siebie, ale doświadczenie na pewno go nie okłamie. Wszechświat, jeśli w niego porządnie 
zastukać, zawsze dźwięczy czysto i prawdziwie”71. Doświadczenie jednak, żeby było 
doświadczeniem – w tym właśnie rzecz – zakłada osąd, ocenę, a zatem jakieś kryterium, w 
oparciu o które osąd może zostać sformułowany. Co jest tym kryterium? Nasze 
człowieczeństwo. Ono nie jest po prostu czymś, przez co cierpimy, ciężarem, który musimy 
nieść wbrew samym sobie, wirem, którego nie sposób zatrzymać i który utrudnia naszą relację 
z rzeczywistością – nie, ono jest dokładnie naszym kryterium osądu. 
Wciąż jeszcze pamiętam, jak się cieszyłem, kiedy świadomie odkryłem w sobie tę zdolność do 
osądzania, która pozwala doświadczać w relacji ze wszystkim. Otóż, doświadczenie jest 
próbowaniem osądzonym przez to kryterium, którym jest nasze człowieczeństwo – zbiór 
pierwotnych wymogów i oczywistości, który przynależy do nas strukturalnie i który aktywizuje 
się w porównywaniu z tym, co wychodzi nam na spotkanie. Odkryłem, że ten zbiór wymogów 
i oczywistości, które miałem w sobie, był najważniejszym kryterium, by osądzić to, co się 
wydarzało. 
To właśnie świadomość poznawczej doniosłości naszego człowieczeństwa prowadzi księdza 
Giussaniego do stwierdzenia: „Jedynie uważne, a także czułe i przepełnione pasją 
uświadomienie sobie samego siebie może otworzyć mnie na oścież i usposobić do 
rozpoznawania”72, dostrzegania tego, dla czego warto żyć. Powinniśmy zadać sobie pytanie, 
czy ta sama pasja, uważność, czułość charakteryzują nasze spojrzenie na nas samych. Czasem 
wydaje się niemal, że chodzi o rzeczy z innej galaktyki. Jakimż kontruderzeniem jest wówczas 
stwierdzenie księdza Giussaniego: „Jakże ludzki jest człowiek, jakże ludzkie jest 
człowieczeństwo!”73. Jakże ludzkie jest moje człowieczeństwo! Często boimy się 
człowieczeństwa, zamiast się nim pasjonować, dlatego czujemy się zmieszani, niezdolni 
dostrzec prawdę, i ostatecznie wszystko ulatuje w abstrakt. „Wpadł jakby w głęboką zadumę 
albo nawet, by tak rzec, w pewne zapamiętanie, i dalej szedł już ani nie dostrzegając, ani nie 
chcąc dostrzec otoczenia”74.  

 
71 C.S. Lewis, Zaskoczony radością, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2010, s. 256-257. 
72 L. Giussani, All’origine della pretesa cristiana, Rizzoli, Milano 2011, s. 3. 
73 L. Giussani, Affezione e dimora, Bur, Milano 2001, s. 42. 
74 F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, dz. cyt., s. 6. ©
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Im bardziej wykluczamy poza nawias nasze człowieczeństwo, tym bardziej wahamy się, aby 
uznać wartość tego, co się wydarza, niepewni co do kierunku, który trzeba obrać. Jest to 
przeciwieństwo tego, co hiszpański poeta Jesús Montiel zauważył ze wzruszeniem u swoich 
dzieci w czasach koronawirusa: „Moje dzieci nigdy nie przestają mnie zdumiewać. W czasie 
izolacji nie skarżyły się ani trochę, w przeciwieństwie do nas, dorosłych. Akceptują sytuację, 
ponieważ prawdziwą normalnością dziecka jest jego rodzina. Zauważyłem, że dziecko 
dorastające w kochającym kontekście – który niekoniecznie jest doskonały – nie pragnie wiele 
więcej. […] Wy nam wystarczacie – mówią. […] Uważam, że dzieci są dowodem na to, że nie 
jesteśmy stworzeni dla projektów, ale dla życia, kochając i będąc kochanymi. Jedynie w ten 
sposób mająca miejsce w danej chwili sytuacja ma sens i teraźniejszość nie rozpada się”75. 
Dzieci z łatwością dostrzegają to, czego potrzebują do życia – obecność rodziców. Podczas gdy 
my, dorośli, paradoksalnie mamy z tym trudność i popadamy często w narzekanie. Są 
oczywiście dorośli, którzy zachowują i pogłębiają proste człowieczeństwo dzieci. Etty 
Hillesum jest tego świetlistym przykładem. W swoim Pamiętniku pisze: „Boże, dziękuję Ci, że 
stworzyłeś mnie taką, jaka jestem. Dziękuję, że czasem mogę czuć w sobie tyle przestrzeni, 
która nie jest przecież niczym innym jak świadomością, że jestem pełna Ciebie”76. 
 
3. „Zdolność «odczuwania» całego człowieka”  
 
Kto z nas każdego dnia przynajmniej przez chwilę okazuje prawdziwą czułość samemu sobie, 
swojemu człowieczeństwu? Wiele razy traktujemy siebie źle, zezłoszczeni wierzgamy 
przeciwko naszemu człowieczeństwu, które nie pozwala uwieść się kłamstwu. Chcielibyśmy 
przed nim uciec, a z drugiej strony nie jesteśmy w stanie go usunąć. Dobrze wyraża to zdanie, 
które w Wiedzy radosnej Nietzsche wkłada w usta wędrowca: „To płomienne pragnienie 
prawdy, rzeczywistości, braku pozorów, pewności! Jakże go nienawidzę!”77. 
Dlatego zawsze poruszało mnie zdanie Jana Pawła II: „Czułość to zdolność odczuwania całego 
człowieka”78. To „odczuwanie” człowieka w całości jest zasadniczą sprawą dla życia i jest 
przeciwieństwem sentymentalizmu. Jednak „rzadko spotyka się – mówi Giussani – osobę 
przepełnioną czułością w stosunku do samej siebie!”79. Jeśli spróbujemy policzyć, ile znamy 
takich osób, być może zostanie nam jeszcze kilka palców jednej ręki. Dzisiaj przeważa dość 
często złość, przemoc, w stosunku do samych siebie i innych, jak i wobec rzeczywistości. 
W każdym razie tym, czego każdy człowiek pragnie doświadczyć, jest właśnie ta czułość w 
stosunku do własnego człowieczeństwa, jak pisze Camus w Kaliguli: „Wszystko wydaje się tak 
pogmatwane. A przecież wszystko jest takie proste. Gdybym miał księżyc, gdyby miłość 
wystarczała, wszystko byłoby inne. Lecz jak zgasić to pragnienie? Jakie serce, jaki Bóg miałby 
dla mnie głębokość jeziora? […] Nie ma nic na tym ani na innym świecie, co byłoby na moją 
miarę. A przecież ja to wiem i ty to wiesz także, […] że wystarczyłoby, by stało się niemożliwe. 
Niepodobieństwo! Szukałem go na krańcach świata, na kresach siebie samego [tego właśnie 
wszyscy szukamy]. […] Wyciągałem ręce, wyciągam je i to ciebie spotykam, zawsze ty 
naprzeciw mnie; [jak plwociny na mojej twarzy. Ty we wspaniałym i słodkim blasku gwiazd 
[…], ty, który jesteś dla mnie jak jakieś zranienie, które chciałbym z siebie wyrwać 
paznokciami]”80. 

 
75 J. Montiel, „The Objective”, 2 kwietnia 2020. 
76 E. Hillesum, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 88. 
77 „Dieser Hang und Drang zum Wahren, Wirklichen, Un-Scheinbaren, Gewissen! Wie bin ich ihm böse!”. 
Tłumaczenie własne (por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 162). 
78 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 2001, s. 139. 
79 L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, Edit-Il Sabato, Roma-Milano 1993, s. 457. 
80 A. Camus, Kaligula, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 95. ©
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Jeśli nie znajdziemy „czegoś”, co pozwoli nam posiadać tę czułość w stosunku do naszego 
pragnienia, w stosunku do naszego człowieczeństwa, ostatecznie będziemy na nie patrzeć jak 
na jakieś zranienie, które będziemy chcieli z siebie wyrwać – dokładne przeciwieństwo miłości. 
Ale dlaczego chcielibyśmy wyrwać je z siebie? Żeby nie odczuwać dramatu, by stłumić 
możliwie jak najwięcej, by nie odczuwać niewystarczalności wszystkich rzeczy, w których 
pokładamy nasze nadzieje, by nie musieć rozliczać się z dysproporcją tego, czego pragniemy, 
oraz tego, co jesteśmy w stanie otrzymać. Jak mówi Camus: „Nie ma nic […], co byłoby na 
moją miarę”, albo jak śpiewa Guccini, odnosząc się do miłosnej relacji: „Widzisz, moja droga, 
trudno jest wyjaśnić, / trudno jest zrozumieć, jeśli już nie zrozumiałaś… // Jesteś wiele, choć 
nie jesteś wystarczająca, / […] jesteś wszystkim, ale to wszystko to wciąż mało”81. 
Rysuje się zatem alternatywa: czułość („zdolność «odczuwania» całego człowieka”) albo 
nienawiść wobec własnego człowieczeństwa („zranienie, które chciałbym z siebie wyrwać”). 
Ileż razy zamartwiamy się, ponieważ nie jesteśmy w stanie utrzymać w ryzach naszego 
człowieczeństwa, skompresować go. Pomimo wszystkich wysiłków uciszenia go, kiedy 
najmniej się tego spodziewamy, wybucha, daje się odczuć. 
Miguel Mañara Miłosza opowiada doskonale o tym doświadczeniu. Mañara oddaje się 
rozwiązłości, ale to nie jest w stanie zaspokoić otchłani jego człowieczeństwa, jego pragnienia. 
„Wlokłem miłość w rozkoszy, i w błocie, i w śmierci. […] Spożywam chleb gorzki w pustelni 
starczej nudy. Służyłem Wenerze z szleństwem, później ze złością i wstrętem […]. Zapewne, 
że w młodości szukałem, jako wy, nędznej radości – przybysza z obcych ziem, co życie nam 
swe dając, nie mówi, kim jest. Jednak dość wcześnie porwała mię żądza tego, czego wy nigdy 
nawet nie zaznacie: Miłości – ciemniej, bezmiernej i słodkiej. […] O, jak zasypać tę otchłań 
życia? O, co czynić? Bowiem tęsknota jest wszędy i wciąż potężniejsza, szaleńsza, jak pożar 
oceanu, od którego wszechnicość goreje”82. Pragnienie pozostaje, utrzymuje się, silniejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej, pomimo wszystko. To jest zaskoczenie, powiedzieliśmy. Nie gaśnie. 
Im człowiek dłużej żyje, próbuje, stara się je zaspokoić albo zagłuszyć, tym bardziej ono 
wzrasta. 
Dla świętego Augustyna nic jest porównywalne z głębią ludzkiego serca, które wibruje w 
każdym z nas: „Skoro otchłań to głębia, to czy nie sądzimy, że ludzkie serce jest otchłanią? Cóż 
bowiem jest głębszego niż ta otchłań? Ludzie potrafią mówić, mogą widzieć przy współudziale 
członków, można słyszeć ich mowę. Ale czyją myśl można przeniknąć, w czyje serce wejrzeć? 
Co wewnętrznie działa, co wewnętrznie potrafi, co tam czyni, co planuje, czego pragnie, czego 
nie chce, któż to zrozumie? Sądzę, że nie bez powodu uważa się człowieka za otchłań, o której 
gdzie indziej powiedziano: «Przystąpi człowiek, a serce ma głębokie, i Bóg zostanie 
wywyższony»”83. 
A zatem – powtórzmy jeszcze raz – co wyrywa nas z nicości, co może wypełnić tę otchłań 
życia, to nieredukowalne pragnienie, niewygodne i subtelne, „rozleglejsze niż tak uczyniony 
wszechświat”84, ludzki wymiar, który w nas jest, który demaskuje cząstkowość, 
niewystarczalność naszych usiłowań? 
 

 
81 „Vedi cara”, słowa i muzyka F. Guccini 1970, © EMI. 
82 O.V. Miłosz, Miguel Mañara, w: tegoż, Misteria, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 18-19. 
83 Por. św. Augustyn, Objaśnienia do Psalmów. Ps 36-57, 41,13, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 
1986, s. 133. 
84 G. Leopardi, Myśli, LXVIII, Oficyna Literacka, Kraków 1997, s. 71. ©
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