
Cisza, taka, która rani… 

 Od jakiegoś czasu, coraz częściej słyszę ciszę. Powstaje, gdy nie dochodzą do nas żadne 

dźwięki, a znika, gdy coś słyszymy, cokolwiek, nawet własny oddech. Zaczęłam szukać 

definicji ciszy, lecz ani jedno objaśnienie nie pasowało do mojego wyobrażenia. Sama uważam, 

że ciszy nie można znaleźć. Nikt nie jest w stanie tego zrobić, bez duchowego spokoju. Może 

czasami wydaje nam się, że trwamy w ciszy, ale czy aby na pewno? W środku możemy 

krzyczeć z bólu, bezsilności, czy rozpaczy. Krzyczeć, bowiem sądzimy, że inaczej się nie da, 

że jedyną drogą jest właśnie ten krzyk. Krzyczeć, nawet jeśli nikt, kompletnie nikt nas nie 

słyszy.  

 Obecnie żyjemy w trudnych czasach, w których cisza jest czymś normalnym, czymś 

codziennym. Wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do hałasu, do dźwięków, które słyszeliśmy, 

zanim nastała totalna cisza. Byliśmy pewni, że ktoś zawsze gdzieś jest, że znajdujemy się                   

w danej grupie społeczeństwa. Teraz wszyscy mogą tylko liczyć na samotność.  

 Początkowo byliśmy bardzo nieświadomi niebezpieczeństwa, które wlało się do 

naszego azylu. Wpłynęło jak woda do morza, jak deszcz w rynnę. Byliśmy nieświadomi tak 

wielkiego ryzyka, czekaliśmy, aż sztorm wreszcie tu dotrze. Pomimo błyskawic, grzmotów, tak 

jasnych i niebezpiecznych, zbliżających się coraz to większymi krokami.  

 Teraz wszyscy wołają o pomoc. Wszyscy domagają się, aby usłyszeć jakikolwiek 

dźwięk, byleby wiedzieć, że nie jest się samotnym, byleby odgonić od siebie pustkę, która                     

z dnia na dzień zamienia się w coś naturalnego. Jak ją wypełnić? Ciszą niszczymy, ciszą 

odpowiadamy, przez nią płoniemy w środku. Stajemy się kimś nieznającym niczego. Zimnym 

i pustym człowiekiem.  

 Kontakty międzyludzkie zostały urwane. Z dnia na dzień zakończone. Opierały się tylko 

na poproszeniu o notatki, czy o pracę domową. Wszystko stanęło w miejscu. Niektórzy 

próbowali w to brnąć, lecz tak naprawdę tylko coraz bardziej cofali się od mety. Stanęli i nie 

potrafili pogodzić się z tym wszystkim, bowiem to, co mieli, zostało zabrane. Krzyczeli                   

w środku, ponieważ świat został zniszczony, spalony. Najgorsza w tym całym zamieszaniu była 

właśnie cisza.  

 Z mojego punktu widzenia nie da się osiągnąć czy znaleźć ciszy. Można jedynie 

próbować, bowiem nadziei nikt nikomu nie odbierze. Osoba silna będzie przy swojej ideologii, 

swoich przekonaniach. Cisza pozwala niektórym osiągnąć spokój, wiarę                               i 

przywraca racjonalne myśli. Są tacy, dla których cisza jest strasznie męcząca. Pojawia się, gdy 

nic do nich nie dochodzi. Jest odpowiedzią na ich myśli, które z każdą kolejną minutą zabija. 

Testuje ich wytrwałość, lecz jednocześnie doszczętnie psując. Dlatego też wiem, że każdy ma 

własny sposób na odnalezienie ciszy duchowej czy po prostu ciszy. Dla każdego cisza oznacza 

co innego. Niektórym pomoże, niektórych zrani, tak jak nigdy dotąd.  

  


