
On i obrońcy Jego 

 Działo się to, chciałoby się powiedzieć w 

normalnym, zwykłym kraju, należącym od przeszło tysiąca 

lat do wielkiej rodziny cywilizowanej, poczciwej Europy, 

tyle tylko, że powiedzieć  tak o tym kraju jednak nie można, 

byłoby to zbyt dużym nadużyciem i nieuczciwością wobec 

tych wszystkich państw, które są właśnie obrzydliwie 

normalne. Prawdą jest jednak, że kraj ten należy od tysiąca 

lat, z nieznacznym okładem, do kultury chrześcijańskiej 

Europy. Ba, do niedawna jeden z jego synów zasiadał nawet 

na stolcu papieskim w Watykanie, będąc tym samym 

najwyższym dostojnikiem Kościoła chrześcijańskiego na 

świecie. Tylko czy coś dobrego z tego wynikło, coś zmieniło 

w mieszkańcach tego kraju? Nic! Albo jeżeli już, to bardzo 

niewiele. Albowiem ani ów syn tej ziemi, ani owe tysiąc lat 

dziedzictwa tej tradycji nie było w stanie powstrzymać tego, 

co się pewnego dnia wydarzyło. Pamięć, zarówno o nim, jak 

i tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa tej ziemi, okazały się 

zbyt słabe w obliczu… 

 Był późny wieczór, ale tłum gęstniał i gęstniał. Z 

każdą chwilą stawał się coraz trudniejszy do poskromienia i 

kontrolowania. Jego nieobliczalność dawało się wyczuć w 

powietrzu coraz wyraźniej. Krzyż stał już tutaj od kilku dni i 

od kilku też dni gromadziło się przy nim coraz więcej ludzi. 

Tym razem jednak gromadzili się przy nim nie tylko jego 

zwolennicy, lecz również i przeciwnicy jego obecności w 

tym miejscu. Przeszkadzał im, bo – jak mówili – zawłaszczał 

w sposób uzurpatorski przestrzeń publiczną świeckiego 

państwa. A oni w takim państwie wyznaniowym żyć nie 

chcieli. Dlatego tutaj przyszli. 
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W pewnym momencie jeden z nich krzyknął, 

przystawiając do ust megafon: 

– Wolność dla cyklistów i cyklistek! Ważny jest 

właściwie ugotowany makaron i dobrze przyrządzone 

spaghetti. Nam też należy się przestrzeń dla naszych misek i 

garnków z makaronem i słoików z sosem! 

Ktoś inny dodał: 

– Chcemy koła – nie krzyża! Krzyż jest fajny, ale 

rower lepszy! 

A jeszcze inny: 

– Krzyż żąda dostępu do morza! 

I: 

– Księża na księżyc! 

To bezgranicznie rozbawiło zebranych. Śmiechom i 

brawom nie było końca. Gdy jednak w końcu one ucichły, 

głos ponownie zabrał człowiek z megafonem. 

– Dość bezczelnego zawłaszczania państwa przez 

chrześcijański taliban! My – Najwyżsi Kapłani Bogini 

Niewidzialnego Różowego Jednorożca mówimy: dość 

tolerancji dla niegotujących! Spaghetti górą! 

Na co obrońcy krzyża, nie dając się stłamsić i 

zepchnąć do defensywy bez walki, zaczęli skandować:  

– Hańba! Hańba! Hańba! 

Nie było to oczywiście zbyt lotne i zaskakujące, ale 

odniosło pewien skutek: głos przeciwników krzyża nie był 

już tak wyraźny i przytłaczający. 

– Żydzi rządzą Polską! – krzyknął ktoś z tłumu 

broniącego krzyża, anonimowo, nierozpoznawalnie, zza 

czyichś pleców, jakby bał się ujawnienia; jakby 

zdemaskowanie krzyczącego groziło czymś strasznym, na 
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przykład pręgierzem albo banicją. I zaraz dodał: – Wszystko 

wykupują. Nawet wody głębinowe niedługo wykupią. Chcą 

nas wziąć żywcem! 

Zbiegowisko przeradzało się powoli w teatr absurdu. 

Nie było tylko wiadome, w jakim kierunku on się rozwinie. 

– Niedługo to będą zrywać krzyżyki z szyi – 

zawtórował mu inny głos, tym razem kobiecy. 

– Polsko, obudź się! – krzyknął kolejny Anonim, 

jakby na trwogę. 

Na co ktoś, stojący po drugiej stronie tej 

ideologicznej barykady społecznej, odkrzyknął: 

– A wy w końcu idźcie spać! 

– Najlepiej wiecznie! – ktoś dorzucił i znowu przez 

plac przetoczyła się fala śmiechu i braw. Przeciwnicy krzyża 

na powrót odzyskiwali pole. 

Gdy wydawało się, że ten spór będzie się ciągnął w 

nieskończoność, przez tłum w stronę krzyża, począł się 

przeciskać człowiek, którego nie sposób było z nikim innym 

pomylić. Każdy, kto na niego spojrzał, wiedział od razu z 

kim ma do czynienia. Był to ten, który dziś wyglądał 

podobnie jak tamten sprzed dwóch tysięcy lat, za wyjątkiem 

ubioru oczywiście, które było, siłą rzeczy, 

odzwierciedleniem czasów współczesnych. Reszta jednak, 

czyli on sam, mimo że nie identyczny jak przed wiekami, 

zgadzała się prawie idealnie – nie można Go było z nikim 

innym pomylić: Jego postać wisiała w końcu od setek lat w 

wielu miejscach kultu religijnego! I nie tylko – w 

prywatnych domach, czy miejscach pracy również natrafiało 

się na Jego wizerunek. Dlatego też, gdy się pojawił, gdy 

udało mu się w końcu w kompletnej ciszy przecisnąć w 
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okolice krzyża – symbolu nierozerwalnie z nim związanego 

na wieczność – zapanowała konsternacja i zdziwienie. 

Wszyscy po obu stronach owej społecznej barykady zdawali 

się być zaskoczeni. Dotarło do nich z całą mocą, że ten 

nieznajomy to właśnie – On! Ten, którego zawsze 

oczekiwali i w którego wierzyli od najmłodszych lat. 

Przybysz, widząc zaskoczenie tłumu, postanowił je 

wykorzystać. Wolno powiódł wzrokiem dookoła, po czym 

powiedział: 

– Przyszedłem do was… przybyłem do was po raz 

drugi, albowiem zostałem przez was wezwany. Ja – Żyd 

zostałem wezwany przed wasze oblicze. Jestem tu, bo to, co 

się dzieje z tym – wskazał dłonią na krzyż, stojący obok – 

woła o pomstę do... do tego miejsca, w którym przebywam u 

boku Ojca mego. Przyszedłem, żeby wam powiedzieć, 

oznajmić, że nic nie zrozumieliście z ofiary – mojej śmierci! 

Tak tutaj, jak i wszędzie, gdziekolwiek jest człowiek. 

Sprofanowaliście mnie, moje cierpienie i ten krzyż – symbol 

śmierci mojej. Jestem już nikim i niczym dla was. – Ostatnie 

słowa wypowiedział dobitnie, stanowczo, kładąc na nie 

mocniejszy akcent. – A wszystko dlatego, że liczą się tylko 

wasze małe interesiki! Nawet wasz papież niczego was nie 

nauczył, niczego w was nie zmienił! 

Ktoś chciał coś powiedzieć, zaoponować, ale nie miał 

odwagi, więc Przybysz nieprzerwanie ciągnął dalej: 

– Jedno wszak powinniście, nie – musicie! przyjąć i 

zapamiętać: że krzyż nie służy do walki i dzielenia. Ten 

właśnie krzyż, to moje cierpienie i śmierć. Za was. Więc nie 

każcie mi żałować tej ofiary. Bo gdy tak się stanie, to… – 

Nie dokończył. Widać było na jego obliczu ból i rozpacz. 

Inne, co prawda, niż przed wiekami, ale wcale nie mniej 
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dotkliwsze. Po chwili jednak, rozkładając ręce, jakby miał 

zamiar za chwilę kogoś objąć, i wznosząc wzrok w górę, 

dodał: – Ojcze mój, któryś jest tam gdzieś jest, przepraszam 

cię za swoje nieposłuszeństwo, za moją naiwność i chęć 

udowodnienia ci za wszelką cenę, że warto było ponieść za 

ludzkość ofiarę jaką poniosłem. Ściągnij mnie już z tego 

krzyża, albowiem bezsensownie tam tkwię od dwóch tysięcy 

lat. Ludzie i tak – jak mówiłeś – niczego nie zrozumieli. Nie 

mam już sił walczyć o nich. Zakończ tę moją gehennę, 

zakończ ją, Ojcze. 

Przez dłuższą chwilę plac opanowało grobowe wręcz 

milczenie. Następnie w przerażającej ciszy Przybysz 

podszedł do krzyża, z niemałym trudem wyciągnął go z 

podstawy, do której był przymocowany, górną jego część 

oparł na ramieniu i ciągnąc jego tylny dolny fragment po 

ziemi, odszedł w mrok nocy. Tłum milcząco rozstępował się 

przed Nim, jak Morze Czerwone przed Mojżeszem, gdy ten 

przed przeszło trzema tysiącami lat prowadził lud Izraela z 

niewoli egipskiej. Ale o ile tamten miał jasny cel – Kanaan, 

ziemię obiecaną, o tyle ten obecny był pozbawiony nadziei, 

siły i jakiegokolwiek celu. Mógł jedynie odejść w 

zapomnienie. 
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