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 I 

  Mi³ujemy bliŸnich? Tak jak siebie 
samych? My? Ja mogê mówiæ, jak 
mi³ujê swoj¹ rodzinê, jakim to jestem 
wspania³omyœlnym i dobrym ojcem, 
jak potrafiê siê zatroszczyæ o swoich 
najbli¿szych. Ale d³u¿ej (tzn. staran-
niej) siê przygl¹daj¹c wszelkim sto-
sunkom panuj¹cym w rodzinie, rela-
cjom miêdzy cz³onkami tej, a jak¿e, 
wspania³ej, katolickiej rodziny, odno-
szê wra¿enie, ¿e coœ jest nie tak, jak 
powinno byæ. Wzorce czerpane od 
przodków, tych najbli¿szych, tkwi¹-
cych jeszcze w ¿ywej pamiêci, od 
dziadków i babæ, gdzie¿ one siê po-
dzia³y? Czy rzeczywiœcie kierujê siê 
wzorcami? A mo¿e ich unikam? Albo 
na swój sposób interpretujê. Mój sto-
sunek do ojca alkoholika, brak roz-
mów, krytyka wszelkich jego poczy-
nañ, czasem wspó³czucie, czasem z³o-
œliwoœci – to wszystko, co mogê mu
zaoferowaæ? Choroba alkoholowa 
niszczy wszystko, stosunki miêdzy-
ludzkie przede wszystkim. I najgor-
sze, ¿e w³asne dzieci zaczynaj¹ do-
strzegaæ, ¿e coœ jest nie tak. Zapew-
niam je codziennie, ¿e je kocham, ¿e 
s¹ najwa¿niejsze, ¿e ¿yæ bez nich nie 
mogê. Jak postawi¹ w koñcu pytanie: 
tato, a czemu ty z dziadkiem nie roz-
mawiasz? Czy ty jego kochasz, czy 
nie? Co im odpowiem? 
   Odpowiem, ¿e tak. Odpowiem, ¿e 
tak nie musia³o byæ, ale jest, ¿e tak 
wysz³o. ¯e trudno mi siê prze³amaæ, 
¿e jeszcze trochê czasu musi up³y-
n¹æ, ¿eby by³o normalnie. Tak te¿ 
mo¿na kochaæ swoich najbli¿szych, 
ale to pewnie jest dziwny sposób ko-
chania. 
  I jeszcze wspomnê dzieciom, jak 
kochali siê moi dziadkowie, jak moja 
matka rozmawia³a ze swoj¹ mam¹. 
¯e na tym siê wzorujê wzglêdem 
w³asnych dzieci. To ju¿ bêd¹ pewnie 
zna³y.

II
  
   ¯ydzi, masoni, Œwiadkowie Jeho-
wy, ma³o tego, przeklêci libera³owie, 
peda³y, wszyscy agenci, sprzedawczy-
ki, ubecy, TW, komuchy, ach, jeszcze 
Niemcy, Ukraiñcy, a nawet ci, no szyb-
ko, a zreszt¹, jeden diabe³.
 A kiedyœ arianie, menonici, Bracia 
Czescy, luteranie, oni znaleŸli schro-
nienie, swoj¹ now¹ ojczyznê w Naj-
jaœniejszej. Mi³owaæ, chocia¿by tole-
rowaæ. Patrzê i patrzê, s³ucham i s³u-
cham, i nie dowierzam. 
  Pos³ugujê siê jêzykiem szyderczym 
na co dzieñ. Pos³ugujê siê stekiem wy-
zwisk pod adresem wszystkich mnie 
otaczaj¹cych, chocia¿by odrobinę ina-
czej myœl¹cych ode mnie. Bo ja mam 
tylko na receptê na prawdê. Bo ja mam
krêgos³up moralny prosty jak... (za-
brak³o porównania, ale to niewa¿ne). 
Bo ja mam monopol na wszystko.
  Katolicki kraj, kultywowanie trady-
cji, martyrologia, Wojty³a, Pi³sudski, 
Wyszyñski, Wa³êsa, Bartoszewski, Ja-
ruzelski, Kuroñ, Geremek, Maciere-
wicz, Mi³osz, Mazowiecki…
  Dlaczego przeklinam wszystkich, 

tylko nie siebie samego? Na ka¿dego 
coœ siê znajdzie. Taki Pi³sudski, lute-
ranizmu jeszcze chyba nikt mu nie 
wytkn¹³, ale zawsze Berezê Kartusk¹ 
mo¿na przypomnieæ. Wojty³a? No, 
namaœci³ Niemca na papie¿a. 
  Wszystkie autorytety mogê podwa-
¿yæ. £atwo. Tylko w imiê czego? Zdo-
bycia w³adzy, chêci podporz¹dkowa-
nia sobie innych. Co zrobi³ takiego 
z³ego inny cz³owiek, ¿eby go a¿ tak 
znienawidziæ i upokorzyæ? Da³ siê 
z³amaæ ubekom, donosi³ na innych. 
To niech go On os¹dzi. Ja go mam 
przynajmniej szanowaæ, pokazaæ mu, 
¿e mo¿na inaczej, ¿e potrafiê wyba-
czyæ.
  Os¹dzaæ postêpowanie ludzi, ich b³ê-
dy, s³aboœci, ich postawy. Czy wolno 
mi? Komu wolno? Czy wszystko, co 
robili, by³o z³e? Na pewno by³o coœ 
dobrego w ich ¿yciu. Os¹dŸmy naj-
pierw swoich krewnych, najbli¿szych. 
I zobaczymy, ¿e nie byli tacy œwiêci. 
Potem obcych, innych. Nie na odwrót. 
Jednak najpierw powinienem siebie. 
    Mój ojciec by³ z³y. Bo za PRL-u 
krad³ ze swojej firmy miêso i kie³basy. 
I przynosi³ do domu dla mnie, kilku-
letniego dziecka, ¿ebym rós³. I mam 
go za to przekreœliæ, czy byæ wdziêcz-
ny? A mo¿e inaczej: by³ bohaterem, 
okrada³ system, a to jest usprawiedli-
wione. Moja matka by³a z³a. Posz³a 
do s¹du i ubezw³asnowolni³a swojego 
mê¿a z powodu jego pijañstwa. Pew-
nie go nie kocha³a. A przed Panem 
mu przyrzeka³a na dobre i na z³e, i na 
dodatek a¿ do œmierci. Kto to widzia³, 
¿eby na mê¿a takie rzeczy opowia-
daæ? Przecie¿ ch³op se mo¿e wypiæ. 
Albo: Wnuki bêd¹ mia³y przez ciebie 
problemy, nie dostan¹ siê na studia, bo 
z dziadkiem posz³aœ do s¹du! A tylko 
chcia³a z ¿ycia koszmar wyrzuciæ.
 „Cz³owiek jest ludzki w ludzkich wa-
runkach. Uwa¿am za upiorny nonsens 
naszych czasów próby s¹dzenia go 
wed³ug uczynków, jakich dopuœci³ siê 
w warunkach nieludzkich” (Herling-
-Grudziñski).
   Mam doœæ! 
  Teraz ja. Te¿ coœ mam na sumieniu, 
z mi³oœci do pracy. Pracujê w niemiec-
kiej firmie. Z akcentem na „niemiec-
kiej”. I pewnie za dwadzieœcia lat znaj-
d¹ siê jacyœ moralizatorzy i powiedzą,
¿e Ÿle robi³em, ¿e pracowa³em i budo-
wa³em nie polsk¹ gospodarkê… i za-
bior¹ mi moje sk³adki emerytalne.

III

   Teza 57. ¯e nie s¹ to skarby doczes-
ne, ³atwo st¹d poznaæ, ¿e ksiê¿a tak 
szczodrze nimi szafuj¹, poniewa¿ 
wiadomo o wielu duchownych, że oni
tego rodzaju skarby (doczesne) raczej 
pilnie zbieraj¹, ani¿eli pragn¹ rozda-
waæ.
  Teza 72. Kto przeciw samowolnym 
i k³amliwym s³owom kaznodziei od-
pustowego wystêpuje niech bêdzie 
b³ogos³awiony!
  To ze Œredniowiecza. Dopasowujê 
to wybiórczo, na w³asny u¿ytek, do 
czasów obecnych. Czy jestem upraw-
niony do krytyki? Mo¿e bluŸniê prze-
ciwko bliŸniemu, przeciw Bogu. Ale 

On widzi ca³e moje ¿ycie, a nie tylko 
to, co w tej chwili piszê, co robiê, czy-
tam. Ale tak postrzegam otaczaj¹cy 
mnie œwiat, mimo wychowania w sza-
cunku do Boga, Stwórcy, Rozumu, 
Idei, czy jak sobie Go ludzie nazywaj¹. 
A przede wszystkim do Cz³owieka.
  Czy Stwórca potrzebuje przepychu, 
bogactwa tu na ziemi? Œwi¹tynie ocie-
kaj¹ce z³otem i kryszta³ami? Ba³wo-
chwalczej hierarchii? Œci¹gaj¹cej ha-
racze zwane ofiar¹? Podporz¹dkowu-
j¹cej sobie t³umy wyznawców Jedy-
nego, ka¿¹c im dokonywaæ jedynie 
s³usznych wyborów, nie zawsze zgod-
nych z w³asnym sumieniem i zrozu-
mia³ych? A w imiê Jego szala³a ju¿ 
Inkwizycja, na wojskowych pasach 
nosili napis „Gott mit uns”.  Bo tak
mówi Tradycja. Tradycja te¿ zabra-
nia³a czytaæ samodzielnie Bibliê. Tra-
dycja zabrania³a, nakazywa³a, uczy-
³a, tak¿e pewnych wartoœci. Rozu-
miem, utrzymanie œwi¹tyñ kosztuje, 
jak wszystko inne we wspó³czesnym 
œwiecie. Sam siê do tego dok³adam, 
co niedzielê. Bo jest mi œwi¹tynia 
potrzebna. Tylko czy wszystkim jest 
potrzebna do prze¿ywania spotkania 
z Bogiem?  
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   W³asnym dzieciom bêdê w stanie 
pokazaæ tylko piêkno architektury
tych œwi¹tyñ. I wyt³umaczyæ, sk¹d siê 
wziê³y na tym œwiecie takie miejsca.
A czujê siê jednak inaczej obcuj¹c 
z Najwy¿szym w œwi¹tyni. Ale tylko 
wtedy, gdy taka budowla ma ducha 
– fara w moim mieœcie, koœció³ gim-
nazjalny. A gdyby cz³owiek nie za-
cz¹³ ich kiedyœ budowaæ? I ci¹gle no-
wych budowaæ. Gdyby ca³kiem ina-
czej zinterpretowaæ s³owa Chrystusa 
o budowie świątyni po wypędzeniu
z niej handlarzy? Gdyby rodzice prze-
kazali mi równie wielowiekow¹ tra-
dycjê czczenia Boga tylko np. w za-
kolu rzeki. Potrafi³bym te¿ ogarn¹æ 
wszystkie te myœli? Czasem g³êbiej 
zajrzê w siebie we w³asnym domu, 
w pasiece, oddaj¹c siê mojemu hobby, 
ni¿ w ceglanej, albo odlanej z beto-
nu katedrze, przy plebani, przy której 
stoi rz¹d niepojêcie drogich limuzyn.
Gdzie¿ tu powaga, ubóstwo, skrom-
noœæ. Gdzie¿ mi³oœæ bliŸniego, ubo-
giego? G³os wo³aj¹cy z ambony (tak-
¿e rozbrzmiewaj¹cy w eterze) o opa-
miêtanie siê, o wyrzekanie siê uciech, 
o mi³oœæ do brata i siostry. Informacja, 
¿e po nabo¿eñstwie dbêdzie siê spot-

kanie sympatyków i ofiarodawców 
w salce na plebani. A przy okazji cie-
kawy wyk³ad jakiegoœ naukowca na 
temat historii, sprzedaj¹cego swoje 
wydawnictwa podwa¿aj¹ce istnienie 
Holocaustu, lub jego usprawiedliwie-
nie. Czy Bóg tak¹ pos³ugê przyjmuje 
na swoj¹ chwa³ê? Czy tak wygl¹da 
czynienie dobra? Do tego s³u¿¹ koœ-
cio³y? Potrzebne s¹ do chwa³y Bożej
uczelnie wyk³adaj¹ce demagogiê, per-
swazjê i manipulacjê? Do tego s³u¿y 
pos³uga kap³añska?
  Wiem, dlaczego nast¹pi³ roz³am 
w Koœciele. Wymknê³y siê wolne 
umys³y ze zmonopolizowanych przez 
średniowieczny koœció³ uczelni. Ludz-
ki umys³ dostrzeg³ w koñcu, ¿e jest 
manipulowany, ograniczany. Mój te¿. 
Kupuj¹c sobie odpust, kieruj¹c się
spisanymi ludzk¹ rêka kodeksami 
koœcielnymi, wyznaj¹c w³asne grze-
chy przez uszy kap³ana, nie kierujê siê 
w³asnym rozumem. Pytam sam siebie: 
dlaczego tak robiê? Moje dzieci bêd¹ 
inaczej ju¿ postrzega³y takie sprawy 
duchowe. Jeœli ja sam zmierzam do 
rozumowania na swój sposób, to one 
posun¹ siê jeszcze dalej. Byleby nie za 
bardzo.


