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Skąd się bierze nadzieja? Nie trzeba oszukiwać. Z innymi, ale przede wszystkim ze sobą. Jest to jedyny, ale 
niepodlegający negocjacjom warunek, aby z zyskiem przyjąć to, co wynikło z potocznego wywiadu 
Bernharda Scholza z ks. Juliánem Carrónem, który odbył się w czwartek wieczorem podczas Meetingu w 
Rimini. Oni nie oszukiwali nawet dla niuansów. W swoich odpowiedziach nie osukiwał ksiądz, 
przewodniczący Bractwa Komunii i Wyzwolenia; a tak samo przewodniczącego spotkania w jego pytaniach. 
Z wielką gracją i krzyżacką wytrwałością, prowadzący wywiad nie przemilczał żadnej z możliwych skał, z 
którymi może zderzyć się nadzieja; a jego rozmówca nigdy nie wymknął się odpowiedzi zaczerpniętej z 
abstrakcyjnej myśli, ale zawsze wystawiał doświadczenie. Swoje doświadczenie, przez które budował swoją 
świadomość i wiarę. I doświadczenie słuchacza, każdego z nas, wielokrotnie zapraszanego do 
uświadomienia sobie własnego doświadczenia i wyciągnięcia z niego wszelkich przekonań. Patrzenie, 
widzenie, przechwytywanie to najczęściej używane terminy; w moim zeszycie nie ma takich słów, jak 
studium, wnioskowanie, myślenie, wymyślanie.

Nadzieja. A potem przebudzenie człowieka, tak brzmi tytuł niedawnej książki Carróna. Jak możesz mówić o 
przebudzeniu człowieczeństwa, atakuje Scholza, w tak dramatycznym momencie jak ta pandemia? 
Przychodzi na myśl czas, miesiące i miesiące, aż kto wie, kiedy połowa świata jest sparaliżowana, uwikłana, 
przestraszona, zablokowana regułami. Oto pierwsze „spojrzenie” Carróna: «Oto przebudzenie 
człowieczeństwa na naszych oczach; w istocie przeżywamy to: to Meeting, którego nikt nie uważał za 
możliwe, a które zamiast tego zostało odtworzone nowe i żywe tutaj i w stu dwudziestu miastach świata ». 
Ale skąd ta nadzieja? Wywiad zaczyna się i kończy tym pytaniem, które jest tematem wieczoru. W środku 
rozwija się ścieżka, dla której ostateczna odpowiedź nie utknęła, ale odnosi się do prawdziwego istnienia. 
Pierwsza odpowiedź jest oparta na Pavese i przybliża nadzieję do czekanie nieodłącznej i nierozerwalnie od 
człowieka : „Nikt nam niczego nie obiecał, więc po co czekamy?”. Ostateczna odpowiedź ... później.

Pierwszą przeszkodą, czyli pół oszustwem, jest utożsamianie nadziei z optymizmem. Carrón odpowiada 
Kandydowi (temu antyklerykalnemu) Wolterowi, który szydzi z chęci argumentowania, że „wszystko jest w 
porządku”, kiedy rzeczywistość taka nie jest. Ponieważ rzeczywistość „jest nieustępliwa, a cała nasza szansa 
polega na tym, czy mamy przyczółek, który wytrzyma wstrząsy”. W przeciwnym razie, „gdy już skończą się 
próby samodzielności, do widzenia nadziei”. Scholz sugeruje, że bardzo częstym sposobem złagodzenia 
uderzenia tej niemożności jest przejście w stan czuwania, siedzenie biernie i czekanie, aż zły okres 
dobiegnie końca. Iluzja, zgodnie z poradnikiem CL, bo „wstawanie rano mając jako jedyny powód dniu, 
spędzenia dnia niczego nie łagodzi, ale czyni sytuację jeszcze bardziej nie do zniesienia”. A więc? Przyszła 
kolej na cytat z Montale: „Nieprzewidziane jest jedyną nadzieją”. Tak, ale jakie wsparcie mieć nadzieję, 
nawet jeśli rzeczywistość nam nie odpowiada lub wydaje się nam wroga? Jasno powiedziane, jak nie dać się
zwieść fałszywym nadziejom? (każdy może pomyśleć o tych, z którymi w taki czy inny sposób spotkał się jak 
pinokio z kotem i lisem, red.). Oto inne potężne „spojrzenie” Carróna: „Każdy patrzy w siebie, co czyni go 
sobą.  Każdy może sprawdzić, jaką drogę obrał w życiu i w okolicznościach Covid: jeśli zdał sobie sprawę, że 
trudności były prowokacją dla jego inteligencji i wolności, szansą na rozwój. Albo gdyby stało się to, czego 
obawiał się Eliot, że żyjąc stracił życie ».



Carrón w dużym stopniu czerpie ze swojego doświadczenia jako nauczyciela i wychowawcy.  On powtarza 
to, co wyjaśnił chłopcom, aby zrozumieli, że nadzieja na przyszłość zależy od czegoś, co dzieje się obecnie, 
zgodnie z definicją księdza Giussaniego. Powiedział do hiszpańskich chłopców:  «Jeśli macie ukochaną 
osobę, która jest poważnie chora, tak bardzo, że nie pozostawia ona nadziei, a w pewnym momencie 
dowiadujecie się, że po drugiej stronie świata została uzdrowiona inna osoba z tą samą chorobą, to się 
zmienia, i jak! wasze spojrzenie na przyszłość ». Tylko obecne wydarzenie, obecność, sprawia, że nadzieja 
na przyszłość jest rozsądna i możliwa. Jednak nie byle jaką obecność. « Oczywiście, że nie! Nie każda 
obecność wie, jak zapewnić bezpieczeństwo podczas burzy, jak Jezus na łodzi ze swoimi uczniami. Ale tam 
widzimy, że nadzieja opiera się na wierze, na zaufaniu, że podobnie jak uczniowie pokładamy lub nie 
pokładamy w tym wyjątkowym człowieku, który został zabity i którego widzieli zmartwychwstałego, żywego
». W końcu wszystko się w tym kondensuje: jeśli to możliwe, że to się wydarzy, a nawet jeśli wydarzy się 
dzisiaj, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu na brzegach Jeziora Galilejskiego. Odpowiedź brzmi: to się 
zdarza. Nie przez magię: z powodu spotkania z pewnymi ludźmi zmienionymi przez to wydarzenie i tego 
świadkami ».

Podczas pierwszego dnia  Meetingu odbyło się piękne udokumentowanie tego rodzaju przeżyć. 
Autobiograficzny autor hiszpańskiego intelektualisty Mikela Azurmendiego, który jako pierwszy w radiu 
spotyka głos mówiący „różne” rzeczy, potem jego przyjaciel, potem inny, wszyscy o bardzo normalnym, 
niezwykłym życiu pożądanym i którego jedynym wyjaśnieniem jest Chrystus tutaj obecny.

W ostatniej części rozmowy ze Scholzem, Carrón ma okazję zilustrować, jak to stanowisko nie jest ani 
opium narodów, ani spirytualistycznym odwrotem, ale sprawia, że ludzie z entuzjazmem, inteligencją i 
hojnością wkładają ręce w ciasto, próbując budować bardziej sprawiedliwe formy społeczne życia dla 
człowieka. Nie jest to też pozycja, która z niej wychodzi, odkładając wszystko na życie pozagrobowe. 
Weryfikacja nie polega na wiecznym szczęściu, ale na stokroć tutaj. Tutaj otwiera się szerokie pole pracy we
wszystkich fałdach i strukturach życia. Określona zostaje prawdziwa ścieżka edukacji i rozwoju młodych 
ludzi. Począwszy od relacji rodzic-dziecko, lub w każdym razie wychowawca-uczeń. To: wprowadzanie 
rzeczywistości jako wielkiej kuźni możliwości i sugestii, akceptacja ryzyka; a nie staranie się oszczędzać 
dzieciom kontaktu z rzeczywistością, postrzeganą jako zagrożenie, przed którym muszą się bronić, 
„wstrzykując strach w ich krew ”.

Na pierwsze pytanie - skąd się bierze nadzieja? - obecnie najbardziej kompletna i niezatrzymana odpowiedź 
brzmi: „Z wyjątkowego i nieoczekiwanego daru, który dociera do nas poprzez cielesne spotkanie i sprawia, 
że się spełniamy”.

(Maurizio Vitali)


