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  O Jezusie przeczytać można, co tylko 
się chce.
  Po pierwsze, że nigdy nie istniał. 
Albo że, owszem, istniał, ale nie zo-
stał ukrzyżowany; ktoś inny zawisł na 
krzyżu zamiast Niego. Albo że został 
ukrzyżowany, ale nie umarł na krzy-
żu; ocknął się w grobie, skąd wyszedł, 
by umrzeć kilka dni później. Albo że 
ożenił się z Marią Magdaleną i miał 
dzieci. Albo że, jeśli przyjrzeć się bli-
żej, był trockistą lub zwolennikiem 
Fidela Castro. Albo że był po prostu 
tylko żydowskim nacjonalistą. Albo 
że był przybyszem z innej galaktyki. 
Albo że był homoseksualistą, a świę-
ty Jan Apostoł był jego kochankiem. 
Albo że był Murzynem. Albo że nie 
miał określonej płci, tylko był jedno-
cześnie mężczyzną i kobietą (a więc, 
prawdopodobnie, hermafrodytą). Albo 
że był istotą bezcielesną.

***

  To wszystko zupełnie mnie nie inte-
resuje. Pomijam w dodatku wszystkie 
badania historyczne prowadzone w cią-
gu ostatnich dziesięcioleci, wszystkie
uczone analizy Ewangelii, ich języka, 
ich wiarygodności i różnic w ich treści.
  Myślę o Jezusie jako o elemencie 
składowym cywilizacji europejskiej, 
myślę więc o Nim takim, jaki był po-
strzegany przez wieki, zgodnie z wy-
obrażeniami i stereotypami, które zna-
ne są nam wszystkim nie tylko z lek-
tury Nowego Testamentu, ale także 
z niezliczonych obrazów, figur w koś-
ciołach, kazań, kościelnej tradycji, a 
nawet kolęd. Myślę więc o Jezusie ta-
kim, jaki jest obecny w pamięci nas 
wszystkich, którzy wierzyliśmy i żyliś-
my w tej kulturze. Myślę, by tak rzec, 
o micie, nie zakładając jednak, że „mit” 
oznacza historię nieprawdziwą, fikcję,
wytwór wyobraźni (określenie „mi-
tyczny” dotyczy sposobu postrzegania 
i nie ma to nic wspólnego z prawdzi-
wością jakiejś historii). Unikam pyta-
nia, jak w narracji ewangelicznej od-
różnić prawdziwe od wyobrażonego, 
to, co jest do przyjęcia, od tego, co nie-
pewne.
  Myślę o Jezusie prawdziwym, a to 
znaczy: prawdziwie, rzeczywiście i nie-
zbywalnie obecnym w naszej historii.
(...) Chodzi (...) o pewną wiarę w ob-
rębie kultury. Jeśli idzie o wiarę reli-
gijną, ją również pomijam. Odsuwam 
także teologię - chrystologiczne spory 
są fascynującym tematem historycz-
nym, ale nie muszę ich rozważać, kie-
dy zastanawiam się nad moimi pyta-
niami. 
 Te pytania można sformułować krót-
ko: czy nasza kultura przeżyje, jeśli za-
pomni Jezusa? Czy wierzymy, że jeśli
Jezus zostanie wygnany z naszego 
świata, ten świat przepadnie? Dlacze-
go potrzebujemy Jezusa?
  Kiedy mówię o „zapomnieniu”, nie 
rozumiem tego dosłownie. Jego imię 
nie jest zapomniane. Jezus jako osoba 
nie jest nawet znienawidzony czy ata-
kowany; rzadko zdarza się, żeby ktoś 

głosił nienawiść do Jezusa, bardzo czę-
sto natomiast ludzie powołują się na
Jego imię, żeby udowodnić, że to On 
mocno wspiera ich sprawy publiczne 
czy prywatne, polityczne czy religijne. 
Czasami jest ośmieszany (Nadstaw 
drugi policzek! Daj bandytom więcej, 
niż żądają! Módlcie się za tych, którzy 
was uciskają i nienawidzą! Śmiechu 
warte, prawda?), ale - częściej - ludzie 
się Nim posługują. A jednak to, że jest 
zapomniany, nie wymaga udowadnia-
nia; każdy, kto przeczyta Ewangelie 
i zastanowi się nad życiem, jakie nas 
otacza i jakie prowadzimy, dojdzie do 
takiego wniosku. Czy był Bogiem? 
Nie mam pojęcia. Ale jeśli jakiś Boży 
człowiek żył kiedykolwiek na tej zie-
mi, to był nim On.

  W przesłaniu Jezusa jest przynaj-
mniej jedna rzecz, która nie wzbudza 
wątpliwości i nie jest kontrowersyjna: 
to, że całe Jego życie i całe nauczanie 
toczy się w cieniu dnia ostatniego, dnia
nieuchronnego Sądu. Bez tego apo-
kaliptycznego oczekiwania niczego 
w chrześcijaństwie nie da się zrozu-
mieć. Tak jak święty Jan Chrzciciel 
Jezus nie tylko zapowiadał Królestwo 
i przypominał ludziom, żeby okazy-
wali skruchę i przygotowywali się do 
Paruzji w pokorze i z nadzieją: On to
Królestwo zaczął budować. Ku zrozu-
miałej zgrozie kapłanów żydowskich 
oskarżających go o uzurpację prawa, 
które ma tylko Bóg, przebaczał grze-
chy. Przebaczał grzechy nie w sen-
sie osobistym, nie tak jak każdy z nas 
może przebaczyć innym zniewagi 
i zranienia, których od nich doznał, 
ale w takim, że je znosił, unieważniał, 
wymazywał z życia. „Remittuntur tibi 
peccata tua”. Kto mógł tak powie-
dzieć? Fałszywy Mesjasz lub Mesjasz 
prawdziwy; szaleniec lub Christos -
Pomazaniec, szatański uzurpator lub 
Boży wysłannik; bluźnierca lub ten,
kto ma klucze do Królestwa. Unie-
ważnić grzechy nie znaczy wyrzec się 
prawa do kary albo do uczucia gnie-
wu i oburzenia. Nie, to coś więcej niż 
akt moralny i prawny - to akt onto-
logiczny, jeśli można tak powiedzieć, 
równy aktowi stworzenia ex nihilo; to 
unicestwienie świata takiego, jaki był 
przed przebaczeniem, zbrukanego i po-
grążonego w zamęcie przez grzech -
nieważne, jaki grzech, choćby tylko 
jeden grzech - i odtworzenie świata w 

jego czystości; jest to powtórne stwo-
rzenie wszechświata. Ten, kto ma tę
niezwykłą moc, musi być pełnomoc-
nikiem Stwórcy, jeśli nie Stwórcą sa-
mym. 
 Jezus nie tylko więc zapowiadał Kró-
lestwo - On je przynosił. I właśnie dla-
tego, że je przynosił, mógł powiedzieć
z pewnością, że wszystko, co robimy 
i myślimy, musi być podporządkowa-
ne sprawie Końca, który się przybli-
ża. Dla drogocennej perły Królestwa, 
pretiosa margarita, trzeba nam sprze-
dać wszystkie dobra, jakie posiadamy 
(Mt 13, 45-46). Wszystkie nasze ziem-
skie strapienia, wszystkie pragnienia, 
namiętności, wszystko, co mamy,
nasze doczesne nadzieje, wszystko to 
blaknie, a nawet znika w obliczu tej 
najważniejszej troski.
 Zbliża się Koniec, straszliwa katastro-
fa poprzedzająca nowy świat, świat, 
który zostanie na nowo stworzony.
Kiedy nastąpi? Jezus oczywiście nie 
określił żadnego dokładnego terminu 
Sądu Ostatecznego, powiedział nawet 
wyraźnie, że nie zna tego dnia (Mt 24, 
36) i że zna go tylko Ojciec. Ale dość
jasno dawał do zrozumienia, że ten 
dzień jest bliski, bardzo bliski, że ży-
jące wówczas pokolenie po okresie 
straszliwego ucisku (Mt 24, 34) ujrzy 
Syna Człowieczego przychodzącego 
na obłokach niebieskich z aniołami, 
którzy zgromadzą wybranych z czte-
rech stron świata (Mt 24, 30-31).

***

  A jednak ta ostateczna godzina nie 
nadeszła i kolejne pokolenia chrześci-
jan znalazły się wobec przykrego dy-
lematu. Czy to możliwe, żeby Jezus 
się pomylił? Tego pytania nie dało się 
uniknąć. Niektórzy odpowiadali: kiedy
Jezus zapowiadał nieuchronny Ko-
niec, nie myślał w kategoriach ludz-
kich - czyż święty Piotr nie powiedział 
w swoim liście, że u Boga tysiąc lat jest 
jak jeden dzień? „Wkrótce” w sensie 
boskim może znaczyć równie dobrze 
„dziś wieczór”, jak „za dziesięć tysię-
cy lat”; jednak prawdą jest, że wraz 
z przyjściem Chrystusa Królestwo 
zaczęło już powstawać, że od chwili 
Jego śmierci ludzkość w swej istocie 
jest zbawiona.
 Inni mówili: Jezus jako człowiek nie 
był ani wszechwiedzący, ani wszech-
mocny (dowodem na to, że nie wie-
dział wszystkiego, jest właśnie przy-
znanie, że nie zna terminu tego wiel-
kiego dnia). Można przyjąć, że nie był 

nieomylny co do faktów (takich jak 
data Sądu), to jednak nie zmniejszało 
ani nie zubażało jego godności Syna 
Bożego.
  Jeszcze inni mówili: głównym prze-
słaniem Jezusa wcale nie jest oczeki-
wanie wielkiego wydarzenia. To ra-
czej afirmacja teraźniejszości jako po-
czątku Królestwa, to obecność Boga,
który, ukryty, odsłania się za pośred-
nictwem swego Syna. Niepotrzebne 
są więc spekulacje na temat ostatniego 
dnia. Chrześcijaństwo to radość z te-
raźniejszej obecności Bożej objawio-
nej w Jezusie. Jakkolwiek by było, 
okazało się, że chrześcijanie są zdolni 
zarówno do przyjęcia wiary w misję 
Zbawcy, jak i idei Sądu Ostatecznego.
 Nie umieli jednak postrzegać swoich 
trosk i swego życia w boskiej wizji 
czasu, tak więc istniało ryzyko, że 
apokalipsa, odsunięta w przyszłość 
całkowicie nieokreśloną i niedającą 
się określić, straci wszelkie uchwytne 
znaczenie. (...)

***

  Czy (...) głoszona przez Jezusa apo-
kalipsa, nieunikniona, ale o niedają-
cym się określić terminie, istnieje na-
dal dla nas, w naszej epoce, w świetle 
naszej zdemitologizowanej (i to jak!) 
świadomości? Co może nam dać w ży-
ciu, jak wpłynąć na to, o co zabiega-
my? Czy jej potrzebujemy?
  Moja odpowiedź brzmi: bardziej niż 
kiedykolwiek. Przyswojenie sobie apo-
kaliptycznego sposobu patrzenia na
świat jest prawdopodobnie warun-
kiem, aby rasa ludzka mogła przeżyć i 
uniknąć apokalipsy samozagłady, 
wielkiego Końca, który sama sobie 
przygotowuje.
  Nasza ziemia nie jest wieczna, pew-
nego dnia przestanie istnieć. 
  Egzystencja człowieka na jej po-
wierzchni też nie jest wieczna, a każdy 
z nas żyje w cieniu swojej apokalipsy 
prywatnej, nieuniknionej i w gruncie 
rzeczy nieodległej: własnej śmierci. 
  Przesłanie Jezusa było takie: w obli-
czu nieuniknionego Końca wszystkie 
dobra i rzeczy ziemskie są jeśli nie 
bezwartościowe, to w każdym razie 
drugorzędne i względne, nigdy nie po-
winny uchodzić za dobra same w so-
bie, a tym bardziej za wartości abso-
lutne. Myśleć inaczej to idolatria, to 
oddawanie najwyższej czci temu, co 
nietrwałe, bez znaczenia, pozbawione 
wagi.
  Nie, On nie zalecał surowej ascezy, 

   Leszek Kołakowski napisał esej Jésus ridicule. Un essai apologétique 
et sceptique” po francusku w latach 80. Nigdy go nie ukończył i w żadnej 
formie nie opublikował. W papierach profesora znalazła go żona Tamara 
Kołakowska. Z posłowiem ojca Jana Andrzeja Kłoczowskiego wydał go 
właśnie krakowski Znak. 

umartwienia, nienawiści do ciała i te-
go, co należy do świata. Jadał zarów-
no z uczniami, jak z wielkimi grzesz-
nikami, rozdzielał chleb, ryby, wino, 
błogosławił gościom weselnym, chwa-
lił w swych przypowieściach ciężką
pracę rolników i robotników, popierał 
przezorność, uzdrawiał chorych, po-
zwalał oddawać cesarzowi, co cesar-
skie. Ale choć nie miał pogardy czy 
nienawiści do tego, co cielesne, spro-
wadzał je na właściwe miejsce: nigdy 
nie jest warte tego, by je czcić czy 
kultywować dla niego samego.
  Jest tylko jedna rzecz godna bezwa-
runkowego pragnienia: to Bóg i Jego 
Królestwo; jest tylko jedna rzecz, która 
jest złem absolutnym: utrata duszy, jej 
nieodwracalne zepsucie.
 Chrześcijaństwo traci cały swój sens 
historyczny, moralny i religijny w mo-
mencie, gdy zapomni się o tej najważ-
niejszej idei: że wszystkie wartości 
doczesne są tylko względne i drugo-
rzędne. Znamy oczywiście w naszej 
epoce ludzi, którzy usiłują nas prze-
konać, że rdzeniem przesłania Jezusa
jest taki czy inny system polityczny, 
egalitaryzm, rewolucja, upaństwowie-
nie fabryk, zniesienie własności pry-
watnej.
 Są też tacy - mniej liczni - którzy mó-
wią, że przeciwnie: istotą Jego nauki 
jest zachęta do gromadzenia pieniędzy. 
Nie są oni chrześcijanami w żadnym 
uznanym sensie i nie ma potrzeby po-
święcać im więcej uwagi.
  Czy to najprostsze i naiwne przyka-
zanie Jezusa, tyle razy ośmieszane, jest 
już przeżytkiem?
   Czy zasługuje na pogardę? Mamy 
powody, by uważać, że potrzebujemy 
go bardziej niż pierwsi chrześcijanie,
że w gruncie rzeczy to, że zapomnie-
liśmy o Jezusie i w rezultacie o Jego 
najbardziej znanym przykazaniu, spra-
wiło, że znaleźliśmy się tam, gdzie te-
raz jesteśmy - często zrozpaczeni, 
wiecznie zatrwożeni, pozbawieni zna-
ków. Czyż nie jest tak, że - jak wszys-
cy widzą - nasza rozpaczliwa zachłan-
ność, ciągle rosnąca spirala potrzeb, 
nasze oczekiwanie, iż wszyscy, łącz-
nie z najbogatszymi, nie tylko mamy 
prawo, by mieć coraz więcej wszyst-
kiego, ale rzeczywiście mamy coraz 
więcej - że to wszystko doprowadziło 
nas do punktu, w którym skumulowa-
ne napięcie spowoduje przerażającą 
katastrofę? Mówią to niektórzy nielicz-
ni księża, to prawda - ale są ośmiesza-
ni; to znaczy: Jezus jest ośmieszany.
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