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Zimą 1971 roku poznałem Bohdana Cywińskiego oraz liczne środowisko 

warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. My - 

środowisko postkomandoskie - bardzo potrzebowaliśmy tych rozmów. Myślę, że 

poszukiwaliśmy trwałych podstaw dla naszego sacrum. Chyba najważniejszy w tym 

środowisku i w tym czasie był dla nas wszystkich - a na pewno dla mnie - Krzysztof 

Śliwiński, biolog, teolog, smakosz. (…) Przychodził tam Bohdan Cywiński. 

Raczej powściągliwy, z dystansem do ludzi wywołanym chyba pewną 

nieśmiałością (…); Jacek Salij — dominikanin, człowiek wręcz dziecięcej wiary, 

żarliwy, otwarty; Andrzej Wielowieyski - pragmatyczny realista, człowiek twardych 

zasad; zamknięty w sobie, bardzo inteligentny Tadeusz Mazowiecki. 

Na pewno najważniejsze, czego się od nich dowiedziałem - choć może tego 

wprost nie powiedzieli, a tylko ja wywnioskowałem to z ich słów — że we wszystkich 

tekstach, gdzie mówi się Bóg, ja mogę myśleć: człowiek. Dla Gai i dla mnie było to 

prawdziwe olśnienie. Nagle dzięki temu dostępna nam się stała największa książka 

ludzkości, Pismo Święte. To wszystko, co nas dotąd odpychało, zaczęło teraz 

przyciągać. Myślę, że po chrześcijańsku rzecz biorąc, mam rację. Jeśli droga do 

Boga wiedzie przez człowieka i tyle jest dróg, ilu ludzi, to wolno mi zbliżać się do 

Niego przez miłość do człowieka. 

W tym samym czasie Krzyś dał mi pisma Bonhoeffera, pastora protestanc-

kiego, niemieckiego antyfaszysty związanego ze spiskiem 20 lipca 1944 i skaza-

nego za to na karę śmierci. Już same te fakty oczywiście przemawiały do mnie, ale 

najważniejsze były jego pisma religijne — niesłychanie otwarte na wszystkie 

ludzkie problemy, które dla nas były ważne. W jednym z jego listów już z celi 

śmierci, w trosce o to, aby nie wierzyć w Boga pod strachem, powiada: żyć trzeba 

tak, jakby Boga nie było. Stwierdzenie to stało się dla mnie kolejnym wielkim 

odkryciem. Dotąd, może w sposób nie całkiem uświadomiony, podejrzewałem, że 

moralność chrześcijaństwa oparta jest z zasady na strachu przed karą i 

pragnieniem nagrody. Nie umiałem sobie bowiem wyobrazić miłości do Boga, a o 

tym, że może ona wyrastać z miłości do człowieka, dowiedziałem się dopiero teraz. 

W deklaracji Bonhoeffera zachwycił mnie i przekonał całkowicie heroiczny wysiłek 

przeciwstawienia się religii nagrody i kary. Przede wszystkim jednak znalazłem w 

tej deklaracji szansę dla siebie. Bo znaczy ona przecież: żyć w świecie bez Boga 

zgodnie z Jego prawem, a więc ja mam żyć, jakby Bóg był. Tożsamość tych dwóch 

formalnie przeciwstawnych zdań była dla mnie symbolem tamtego spotkania 

wierzących z poszukującymi. Bo okazało się, że mówimy w różny sposób to samo. 

(…).  

Taką religię wyznawaliśmy chyba od zawsze. Nowe teraz było to, że 

zrozumieliśmy, jak niesłychanie prosty jest przepis na wielką miłość: Prawo 

moralne to znaczy Ewangelia. Trzeba żyć zgodnie z Ewangelią. I już, i tylko to. Ale 

jakie to trudne, może nawet niemożliwe? Może można tylko dążyć, starać się, 

zmierzać. Na pewno jednak w wielkiej, otwartej na świat miłości jest to o wiele 
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łatwiejsze. Pomyśleliśmy wtedy, że skoro nie dane jest nam uwierzyć w Boga 

osobowego, sprawiedliwego sędziego i stwórcę, to będziemy chrześcijanami bez 

Boga. Bo jak stale powtarza ksiądz Zieją, być chrześcijaninem - to żyć w Prawdzie 

i Miłości - kto ma miłość, ten ma Boga, a kto ma Boga, ten nie potrzebuje religii. 

Jakże byliśmy szczęśliwi. Nie wiedzieliśmy, że byle przypadek, bakteria, może to 

szczęście zniszczyć. 

Dzięki odkryciu, że „Bóg” mogę rozumieć: „człowiek”, nagle przemówiła do 

mnie także liturgia. Krzyś nas prowadzał na msze i to było dla mnie wielkie 

przeżycie. Szczególnie spowiedź powszechna: „Spowiadam się Bogu 

Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, 

uczynkiem i zaniedbaniem...” 

Miałem świadomość, ile krzywd narobiłem w swoim życiu ludziom. Ale w tym 

momencie rodziła się nadzieja, że te grzechy mogą mi być odpuszczone. Drogę do 

odpuszczenia grzechów wskazuje modlitwa, którą według Ewangelii ułożył 

Chrystus: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 

Bardzo chcę wierzyć, że moja pełna gotowość do odpuszczenia moim 

winowajcom sprawia, że odpuszczone są mi moje winy. Nie, nie chodziło mi wtedy 

o to, co będzie po mojej śmierci. W życie po życiu nie tylko nie umiałem uwierzyć, 

co znaczy przecież wyobrazić sobie tego, ale prawdę mówiąc, wtedy mnie to raczej 

nie interesowało. Potrzebowałem uspokoić wyrzuty sumienia, więc wiara, że 

grzechy mogą być odpuszczone, była i jest dla mnie ulgą. Niestety słaba ta moja 

wiara, więc i ulga tylko chwilowa. Nie wierzę i wcale nie chcę wierzyć w naukę 

Kościoła o skażeniu natury ludzkiej przez grzech, sądzę, że jesteśmy skazani na 

czynienie zła przez stosunki społeczne. Doszliśmy wtedy z Gają do takiego 

wniosku i opisałem to w eseju Zło, które czynię, opublikowanym w piśmie 

dominikanów „W drodze”, a podpisanym Elżbieta Grażyna Borucka, bo tak właśnie 

nazywała się Gaja. Pisałem tam, że jesteśmy skazani na czynienie zła. Przez 

głęboki, ogarniający wielkie społeczeństwa podział pracy uczestniczymy w 

systemie społecznym - nad którym nie panujemy, a on czyni zło za nas i dla nas. 

Więc każdy, kto w cichości ducha pokornie znosi system, grzeszy ciężko przez 

zaniechanie. Zaś każdy, kto się przeciw niemu buntuje, wchodzi na ścieżkę 

biblijnego Abrahama, bez jego pewności, że słyszy głos Boga. 

Jedyną nadzieją jest utopia, ład wolności ludzkiej. Także dlatego niezbędna jest 

wiara w Prawo Moralne, stała, wieczna, uniwersalna, a w każdym razie nas 

przekraczająca, bo bez tego dążenie do utopii prowadzi do zbrodni. 

Właśnie transcendentnego prawa moralnego poszukiwaliśmy my, ludzie lewicy, 

świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na naszej formacji, odpowiedzialności 

za komunizm. Wiedzieliśmy, że nie można się ubezpieczyć od błędu intelektual-

nego. Szczególnie w działaniu jest on nieuchronny. Zrozumieliśmy jednak, że nie 

można się ubezpieczyć od błędu moralnego — po prostu trzeba mieć 

transcendentne prawo moralne. Co znaczy, że jeśli uczynię zło, będę to wiedzieć 

— nie zabrnę więc w ścieżki, z których nie ma odwrotu. 


