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„Niezależnie od tego, jak dziwnie to brzmi, należy zawsze stawać w obronie silnych
przeciwko słabym; szcześ̨liwych – przeciwko tym, którzy się nie udali; zdrowych – prze-
ciwko osobnikom zwyrodniałym i dziedzicznie obciaż̨onym.”1

F. Nietzsche

Fałszerze i truciciele myśli w swoich staraniach zatarcia granicy mied̨zy prawda ̨a kłam-
stwem, znaleźli cennego sojusznika, jakim jest konserwatywny jez̨yk. Koncepcje i słowa,
które dawno temu straciły swoje pierwotne znaczenie, nieprzerwanie od stuleci panuja ̨
nad ludzkościa.̨ Prawda ta dotyczy zwłaszcza koncepcji, które stały sie ̨ czymś codzien-
nym i powszechnym, które od wczesnego dzieciństwa były wpajane naszym istnieniom,
jako wielkie i niepodważalne oczywistości. Przeciet̨ne umysły łatwo zadowalaja ̨ sie ̨ tym,
co odziedziczone i nabyte, lub wpojone z pomoca ̨ władzy rodziców i nauczycieli, gdyż o
wiele łatwiej jest naśladować niż tworzyć.

Nasza epokawydala na świat dwóch intelektualnych gigantów, którzy zobowiaz̨ali sie ̨do
przewartościowania martwych społecznych i moralnych wzorców przeszłości, zwłaszcza
tych zawartych w chrześcijaństwie. Friedrich Nietzsche iMax Stirner podnieśli rek̨awi-
ce rzucona ̨ przez chrześcijaństwo, ponieważ widzieli w nim zgubna ̨ moralność niewolni-
ka, zaprzeczenie życia, burzyciela wszelkich elementów, które decyduja ̨ o sile i charakte-
rze. Prawda, Nietzsche przeciwstawiał moralności niewolnika nierozerwalnie zwiaz̨anej z
chrześcijaństwem, moralność pana zarezerwowana ̨dla nielicznych. Atoli ośmiele ̨ sie ̨zasu-
gerować, że jego idea pana, nie miała absolutnie nic wspólnego z wulgarnymi konceptami
pozycji, kasty czy bogactwa. Dużo bardziej prawdopodobne, że miał na myśli świetność
drzemiac̨a ̨ w ludzkich możliwościach, świetność istoty ludzkiej, która potrafiła by prze-
zwycież̨yć zmurszałe tradycje i wyświechtane wartości, tak by w konsekwencji nauczyła
sie ̨ jak zostać stwórca ̨nowych wspaniałych rzeczy.

Nietzsche oraz Stirner widzieli w chrześcijaństwie równie pochyla ̨ ludzkości, narzed̨zie
do łamania człowieczej woli. Widzieli oni w każdym ruchu zbudowanym na chrześcijań-
skiej moralności i etyce, próby nie emancypacji od niewolnictwa, a jego utrwalenia. Stad̨
też ze wszystkich sil stawili mu opór.

Niezależnie od tego czy zgadzam sie,̨ czy też sie ̨nie zgadzam całkowicie z tymi ikonokla-
stami, wierze, podobnie jak oni, że chrześcijaństwo doskonale przystosowało sie ̨ do szko-
lenia niewolników, do utrwalania niewolniczego społeczeństwa; w skrócie, do wiek̨szości
warunków, którym dziś musimy stawić czoło. W rzeczy samej, społeczeństwo niemogło by
zdegenerować sie ̨ do jego obecnej zatrważajac̨ej formy, gdyby nie asysta chrześcijaństwa.
Władcy ziemi od dawien dawna wiedza ̨ jak wielki potencjał trucizny kryje w sobie religia
chrześcijańska. Oto powód dla którego je wspieraja;̨ to dlatego dołożyli wszelkich starań
by przepoić nia ̨ ludzi od stóp do głów. Zbyt dobrze zdaja ̨ sobie oni sprawe,̨ że subtelność
chrześcijańskiego nauczania jest dużo bardziej skuteczniejszym zabezpieczeniem przed
rewolta ̨ i niezadowoleniem, niż pałka czy pistolet.

1 Cytat dodany przez tłumacza
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Bez wat̨pienia znajda ̨ sie ̨ i tacy, którzy powiedza ̨ mi, że mimo tego, iż religia jest tru-
cizna,̨ a zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo pozostaje najwiek̨szym wrogiem postep̨u
i wolności, to jednak zawiera ona w sobie i pewne dobre aspekty. Co do nauki Chrystusa
i wczesnego chrześcijaństwa, może sie ̨ zdarzyć, że ktoś zapyta; czy nie stoi ono przecież
na straży ducha ludzkości, jego prawa i sprawiedliwości ? Jest to najcześ̨ciej odtwarzany
argument, które skłonił mnie do podjec̨ia tego tematu, który zarazem umożliwia mi wy-
kazanie, że nadużycia chrześcijaństwa, tak jak nadużycia władzy, sa ̨uwarunkowane same
przez sie ̨ i nie moga ̨być zrzucone na przedstawicieli tego wyznania. Chrystus i jego nauka
to uosobienie uległości, bierności, zaprzeczenia życia; stad̨ jest odpowiedzialny za to co
zostało dokonane w jego imieniu.

Nie jestem zainteresowana teologicznym Chrystusem. Znakomite umysły takie jak Bau-
er, Strauss, Renan, Thomas Paine i inni obalili ten mit dawno temu. Jestem nawet gotowa
przyznać, że teologiczny Chrystus nie jest nawet w połowie tak niebezpieczny jak etyczny
i społeczny Chrystus. W miare ̨ jak nauka zajmuje miejsce ślepej wiary, teologia traci swój
grunt. Aczkolwiek etyczny i poetycki mit Chrystusa tak gruntownie przesycił nasze życie,
że nawet niektóre z najbardziej zaawansowanych umysłów, nie potrafia ̨ uwolnić sie ̨ z je-
go jarzma. Pozbyli sie ̨ oni samej litery, ale zachowali jej ducha; dalej jest to ten sam duch
który nawiedza nas zbrodniami i okropieństwem dokonanymi na rzecz ortodoksyjnego
chrześcijaństwa. Ojcowie kościoła moga ̨ sobie pozwolić na głoszenie ewangelii Chrystusa.
Nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla reżimu autorytetu i bogactwa; oznacza natomiast
samozaparcie i samo-wyrzeczenie, pokute ̨ i żal, wreszcie jest absolutnie obojet̨na wobec
wszelakiej niegodziwości, każdego oburzenia widocznego wśród ludzkości.

Stad̨ musze ̨powrócić do fałszerzy idei i słów. Tak wielu niezłomnych przeciwników nie-
wolnictwa i niesprawiedliwości , w nadzwyczaj niepokojac̨y sposób myli nauki Chrystusa
z wielka ̨ walka ̨ o społeczne i ekonomiczne wyzwolenie. Podczas gdy stoja ̨ one wzgled̨em
siebiewwiecznym i nieodwołalnymkontraście. Jednawymaga odwagi, przekory i siły. Dru-
ga głosi ewangelie ̨uległości, niewolniczego przyzwolenia na wole innych; jest całkowitym
zlekceważeniem charakteru i samodzielności, tym samym unicestwieniem wolności i do-
brobytu.

Kto szczerze daż̨y do radykalnej transformacji społeczeństwa, kto usiłuje uwolnić je od
utrapień zależności i ned̨zy, musi odwrócić sie ̨ plecami od chrześcijaństwa, zarówno jego
pierwotnej jak i dotychczasowej formy. Wzdłuż i wszerz, jak okiem sieg̨nać̨, już u zarania
swojej koncepcji, chrześcijaństwo miało na celu przeobrażenie ziemi w padół łez; każdo-
razowo czyniło z życia słaby, schorowany obiekt, od zawsze krzewiło w człowieku strach,
obarczajac̨ go dychotomia,̨ gdzie życiowa energia oddaje sie ̨niekończac̨ej walce ciała z du-
sza.̨ W potep̨ieniu ciała jako czegoś złego, jako tego które wodzi na pokuszenie, człowiek
okaleczył swój byt w daremnych próbach zachowania czystej duszy, podczas gdy ciało gni-
ło od zadanych mu tortur i ran.

Religia i moralność chrześcijańska opiewa chwałe ̨zaświatów, w zwiaz̨ku z czympozosta-
je obojet̨na na okropieństwa doczesnego życia. W rzeczy samej, idea wyrzeczenia sie ̨same-
go siebie, chwalac̨awszystko, cowywołuje u człowieka ból i smutek, stanowi tu sprawdzian
ludzkiej wartości, czyniac̨ z tych doświadczeń przepustke ̨do raju. Biednimaja ̨zawiadywać
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rajem, podczas gdy bogaci pójda ̨ do piekła. Może to wzmacniać desperackie wysiłki boga-
tych do kucia żelaza póki gorac̨e, do zużytkowania tego ziemskiego życia, na ile sie ̨ da: do
tego by pławić sie ̨w bogactwie i zbytku, by zacieśniać łańcuchy okalajac̨e tych błogosławio-
nych niewolników, by ograbić ich z ich przyrodzonych praw, by poniżać i gorszyć o każdej
godzinie dnia. Kto może winić bogatych, wiedzac̨, jak mszcza ̨ sie ̨ na biednych, dlatego, że
teraz jest ich czas, i sam miłosierny, chrześcijański Bóg wie doskonale, jak umiejet̨nie i
gruntownie bogaci tego dokonuja.̨

A biedni ? Uczepili sie ̨tej obietnicy chrześcijańskiego nieba, jak jakiegoś domu spokojnej
starości, sanatorium dla okaleczonych ciał i słabych umysłów. Znosza ̨ i godza ̨ sie,̨ cierpia ̨
i oczekuja ̨ , dopóki ostatnie resztki szacunku dla samych siebie nie zostana ̨ wybite im z
głów, póty ich ciała nie uwied̨na ̨ i struchleja,̨ a duch zostanie złamany w niekończac̨ym sie ̨
oczekiwaniu na chrześcijański raj. Chrystus przybył jako przewodnik ludu, odkupiciel Ży-
dów spod rzymskiego panowania; ale już od samego poczat̨ku swojej działalności, dowiódł,
że nie interesuje go ziemskie życie. W świetle palac̨ych potrzeb biednych i wydziedziczo-
nych swojego okresu, to co im zaproponował, było niczym wiec̨ej jak sentymentalnymmi-
stycyzmem, niejasna ̨ i pomylona ̨ idea,̨ której brakowało oryginalności i iskry. Kiedy, jak
napisano w ewangelii, Żydzi odwrócili sie ̨ od Jezusa, przybijajac̨ go do krzyża, mogło być
to spowodowane gorzkim rozczarowaniem jego osoba,̨ która obiecała im tak dużo, a dała
tak mało. Obiecał radość i szcześ̨cie w innym świecie, podczas gdy na jego oczach ludzie
umierali z głodu.

Mogło być to również skutkiem sympatii, jaka ̨Rzymianie darzyli Jezusa, a w szczególno-
ści Piłat, uznajac̨ go za całkowicie nieszkodliwego w stosunku do ich poteg̨i. Piłat filozof
mógł oszacować „wieczne prawdy” Chrystusa jako zbyt anemiczne i martwe, zestawiajac̨
je z siłami, które próbował zwalczać. Rzymianie, równie poteż̨ni co bezlitośni, musielimieć
nie lada ubaw, widzac̨ człowieka, który głosił pokute ̨ i cierpliwość, zamiast wzywać lud do
broni przeciw swoimprześladowcom. Tymczasempubliczna kariera Chrystusa zaczyna sie ̨
edyktem, „nawróćcie sie,̨ bo bliskie jest królestwo niebieskie”.

Po co kajać sie,̨ czego żałować w świetle czegoś, co miało w swoim zamyśle przynieść
wyzwolenie ? Czy ludzie nie dosyć trwali w cierpieniu; czy ich dotychczasowe cierpienie
nie uprawniało ich już wwystarczajac̨ym stopniu do wyzwolenia ?Weźmy na ten przykład
kazanie na górze. Czym ono jest, jeśli nie mowa ̨pochwalna ̨na rzecz kapitulacji wobec losu,
nieuchronności rzeczy ?

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
Niebo musi być zatem okropnie nudnym miejscem, jeśli rezyduja ̨ tam ubodzy duchem.

Jak cokolwiek kreatywnego, cokolwiek żywego, użytecznego i piek̨negomożewyjść od ubo-
gich na duchu ? Idea ofiarowana w Kazaniu na górze jest najpoważniejszym oskarżeniem
przeciw naukom Chrystusa, ponieważ dostrzega ona w ubóstwie umysłu i ciała cnote ̨ i
dlatego, że cnote ̨ te chce zachować poprzez nagrode ̨ i kare. Każda inteligentna istota jest
świadoma, że naszym najgorszym przekleństwem jest ubóstwo ducha; że jest ono przyczy-
na ̨zła i nieszcześ̨cia, całej niesprawiedliwości i zbrodni na świecie. Każdy wie o tym , że po
ubogich duchem nie można oczekiwać niczego dobrego; na pewno nie wolności, sprawie-
dliwości i równości.
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„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiad̨a ̨ ziemie”̨
Co za absurdalne przeświadczenie! Cóż za zachet̨a dla niewolnictwa, bierności i paso-

żytnictwa! Poza tym, to nie prawda, że ci siedzac̨y cicho moga ̨ cokolwiek odziedziczyć.
Właśnie dlatego, ziemia została im skradziona, gdyż siedzieli cicho. Milczenie jest biczem,
którego kapitalizm i rzad̨y używaja ̨ by wymusić od człowieka posłuszeństwo, jego niewol-
nicze położenie. Najbardziej oddani słudzy państwa, kapitału czy specjalnych przywilejów,
nie potrafiliby wymyślić bardziej porec̨znej ewangelii, niż to zrobił Chrystus „odkupiciel”
ludzi.

„Błogosławieni, którzy łakna ̨ i pragna ̨ sprawiedliwości, albowiem oni bed̨a ̨nasyceni”
Ale czy to nie Chrystus wykluczył możliwość sprawiedliwości, kiedy rzekł „Ubogich za-

wsze mieć bed̨ziecie” ? Ale przecież Chrystus świetnie władał gramatyka,̨ niezależnie od tego
czy jego wywody były ze soba ̨ całkowicie sprzeczne. Nigdzie, aż tak dobitnie tego nie wy-
kazał kiedy polecił „Oddajcie cezarowi to co należy do cezara a bogu to co należy do boga”

Interpretatorzy twierdza,̨ że Chrystus musiał iść na te ustep̨stwa wobec władz. Jeśli to
prawda, to ten pojedynczy kompromis był wystarczajac̨y, by uprawomocnić już tego sa-
mego dnia, najbardziej bezwzgled̨na ̨broń w rek̨ach oprawców, straszliwa ̨chłoste ̨ i bezlito-
snego poborce ̨ podatkowego przeciwko ubogim, zniewolonym i upodlonym ludziom, dla
których Chrystus rzekomo umarł. A kiedy jesteśmy zapewniani, że „Błogosławieni którzy
łakna ̨i pragna ̨sprawiedliwości, albowiem oni bed̨a ̨nasyceni”, czy powiedziano nam jak do tego
dojdzie? W jaki sposób? Chrystus nigdy nie zaprzat̨ał sobie tym głowy. Sprawiedliwość nie
spadnie z nieba, tylko dlatego, że Chrystus tak chciał. Sprawiedliwość wyrasta z wolności,
społecznych i ekonomicznych szans oraz równości. Wszak, jak pokorni i ubodzy na duchu,
kiedykolwiek bed̨a ̨mogli ustanowić ten stan rzeczy ?

„Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/wamurag̨aja ̨i prześladuja ̨was, i gdy zmego powodumówia ̨
kłamliwie wszystko złe nawas. Cieszcie się i radujcie, albowiemwasza nagrodawielka jest w niebie.”

Nagroda w niebie jest wieczysta ̨przynet̨a,̨ przynet̨a,̨ która złapała człowieka na stalowy
hak , gorsetem, który nie pozwala mu wzrastać i rozwijać sie.̨ Wszyscy pionierzy prawdy
byli i nadal sa ̨piet̨nowani; byli i wciaż̨ sa ̨prześladowani. Ale czy każa ̨oni ludzkości, by pła-
ciła tak wygórowana ̨cene,̨ o jakiej mówi Chrystus ? Czy staraja ̨sie ̨przekupić ludzkość, aby
zaakceptowała ich idee ? Wiedza ̨ oni dobrze, że kto przystaje na czyjaś̨ prawde ̨ z powodu
łapówki, wkrótce wymieni ja ̨ na prawde,̨ tego, który zaoferuje wiec̨ej. Dobro i zło, kara i
nagroda, grzech i pokuta, niebo i piekło, jako duchowy motor chrystusowej ewangelii sta-
nowiły przeszkode ̨ w funkcjonowaniu świata. Obejmuja ̨ wszystko, co wiaż̨e sie ̨ z kwestia ̨
nakazów i dyrektyw, ale brakuje jej najważniejszych rzeczy, tych których potrzeba nam
najbardziej.

Pracownik, który zna przyczyne ̨ swoich udrek̨, który zdaje sobie sprawe ̨ z ułudy nasze-
go nikczemnego systemu społeczno-przemysłowego, może zdziałać wiec̨ej dla siebie i lu-
dzi swojej klasy, aniżeli Chrystus i jego wyznawcy kiedykolwiek uczynili dla ludzkości; z
pewnościa ̨ wiec̨ej niż uległa cierpliwość, ignorancja i rezygnacja dotychczas dokonały. O
ile bardziej uszlachetniajac̨y, o ile wiec̨ej korzystny jest skrajny indywidualizm Stirnera i
Nietzschego niż chorobliwa atmosfera chrześcijańskiej wiary. Jeśli odrzucali oni altruizm
jako zło, to oceniali go przez pryzmat chrześcijaństwa, które przewidujac̨ nagrody za pa-
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sożytnictwo i bierność,umocniło wiek̨szość społecznych chorób, w swoim oczekiwaniu, że
zostana ̨ one uleczone kazaniami o miłości i współczuciu.

Dumne i niezależne charaktery preferuja ̨ nienawiść wobec tego rodzaju odrażajac̨ej i
sztucznej miłość.Żadna nagroda nie skłoni wolnego ducha do opowiedzenia sie ̨przeciwko
wielkiej prawdzie, tak jak żadna groźba kary nigdy go od tego nie odstraszy.

„Nie sad̨źcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”
Otóż to. Chrystus był reformatorem, zawsze gotowym łatać, uskuteczniać i iść w ślad

starego porzad̨ku rzeczy; nigdy zaś niszczyć i odbudowywać. Jest to ewidentnie przyczyna,
która przysparza mu tylu przychylnych uczuć ze strony coraz to nowych rzesz reformato-
rów. W istocie, cała historia państwa, kapitalizmu i kościoła dowodzi, że ich ugruntowanie
wspiera sie ̨ na idei „Przychodzę nie po to, żeby zniszczyć prawo” To klucz dla posłuchu i uci-
sku. Naturalnie, nie po to przecież Chrystus chwalił ubóstwo; czy to nie on propagował nie
przeciwstawianie sie ̨ złu ? Dlaczego by wiec̨ ubóstwo i zło miałoby dalej nie rzad̨zić świa-
tem?
Tak bardzo jak jestem przeciwniczka ̨ każdej religii, tak dalece jak rozpatruje ̨ je w katego-
riach brzemienia i zbrodni przeciw rozsad̨kowi i postep̨owi, tak również uważam, że żadna
religia nie wyrzad̨ziła takiej szkody czy przysłużyła sie ̨ tak bardzo zniewoleniu człowieka,
jak religia Chrystusa.

Świadek Chrystus przed swoimi oskarżycielami. Co za brak godności, jakiż brak wiary w
samego siebie i swoje idee! Ten „Zbawiciel ludzi” był tak słaby i bezradny, że potrzebował
całego gatunku ludzkiego, by ten pokutował za niego przez cała ̨wieczność, dlatego, że „on
umarł dla nas” Odkupienie poprzez krzyż jest gorsze niż potep̨ienie, z powodu straszliwego
cież̨aru, którym obarcza człowieka, ze wzgled̨u na wpływ jaki wywiera na ludzka ̨ dusze,
dławiac̨ i krep̨ujac̨ ja ̨ z pomoca ̨ faktu tej rangi co śmierć Chrystusa.

Tysiac̨e mec̨zenników zgineł̨o, acz niewielu, jeśli w ogóle, którykolwiek z nich okazał sie ̨
tak bezradny jak chrześcijański Bóg. Tysiac̨e z nich odeszło z wiek̨sza ̨walecznościa,̨ z dużo
wiek̨sza ̨odwaga ̨oraz głeb̨sza ̨wiara ̨w ich sprawe ̨niż Nazarejczyk. Żaden z nich przeto nie
oczekiwał dozgonnej wdziec̨zności od swoich bliźnich z powodu tego co zniósł w ich imie-
niu. W porównaniu z Sokratesem i Brunem, z godnymi podziwu mec̨zennikami z Rosji,
z chicagowskimi anarchistami, Francisco Ferre’rem i niezliczona ̨ reszta,̨ Chrystus wypa-
da nader biednie w ich świetle. W porównaniu z delikatna ̨ i krucha ̨Spiridonova ̨ (rosyjska
socjalistka-terrorystka zwiaz̨ana z eserowcami, która w 1906 r. zabiła funkcjonariusza władzy odpo-
wiedzialnego za represje wobec chłopów – przyp. red.), która poddawana była najstraszliwszym
torturom, najokropniejszymupokorzeniom, nie tracac̨ wiaryw siebie i swoja ̨sprawe,̨ Jezus
jest istnym zerem. Oni nie ugiel̨i sie ̨ i stawili czoła swoim katom z niezachwiana ̨ determi-
nacja,̨ a pomimo tego, że umierali również w imieniu ludzi, nie oczekiwali oni od nich nic
w zamian.

Zaprawde,̨ potrzebujemy wyzwolenia spod tej niewoli, tej hamujac̨ej nas niemocy i upo-
karzajac̨ej zależności od chrześcijańskiego moralizatorstwa. Nauczanie Chrystusa i jego
uczniów zawiodło, ponieważ brakowałomu żywotności, niezbed̨nej dla zrzucenia z ramion
naszego gatunku, całego niepotrzebnego balastu; nie spełniło oczekiwań, ponieważ już u
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samych swychpodstaw zanegowało ducha życia, który przejawia sie ̨namwmanifestacjach
natury, siły i wspaniałości jej żaru.

Pod jakak̨olwiek maska ̨ chrześcijaństwo by sie ̨ nie ukryło- czy to nowej formy liberali-
zmu, spirytualizmu, teologicznego chrześcijaństwa, nowego nauczania czy tysiac̨a innych
formhisterii i neurastenii – nigdynie zadośćuczyni fatalnej presjiwarunków, cież̨aru biedy
i niegodziwości naszego systemu. Chrześcijaństwo to spisek ignorancji przeciwko rozumo-
wi, mroku przeciw światłu, uległości i poddaństwa przeciw samodzielności i wolności; to
negacja siły i piek̨na wystep̨ujac̨a przeciwko afirmacji radości i chwały życia.
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