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P

odobnie można by spytać o każdego reformatora, lub założyciela religii niezależnie od tego,

czy był on postacią mityczną, czy też rzeczywistą. Czy Jezus, św. Paweł, albo Sathya Sai Baba byli
dobrzy? Na tę zagadkę nie ma właściwej odpowiedzi. Gdy znajdziemy zgodną z prawdą, najczęściej
naruszymy ustawę o ochronie uczuć religijnych. Z kolei wierzący bez cienia wahania zadeklarują
najwyższą dobroć swoich duchowych ojców założycieli, a sprzyjać temu będzie wiara, a nie lektura
ich dzieł, tudzież analiza ich czynów.
A może problem stanowi definicja pojęcia „dobroci"? Fideiści zdają się sądzić, iż dobroć
równoznaczna jest ze skutecznością. „Jeśli dana religia się przyjęła, to przecież tłumy podążające za
jej sloganami i kadzidłami nie mogą się mylić" — myślą wierzący, schlebiając sobie przy tym. Za
popularnością iść musi siła perswazji. Nic zatem dziwnego, iż „dobroć" założycieli lub reformatorów
religii jawi się postronnym obserwatorom jako dość… zasadnicza. Nie ma w tej „dobroci" miejsca na
dyskusję. Twórca religii jest chodzącą prawdą. A z chodzącą prawdą się nie dyskutuje. Można tylko
klęknąć i całować stopy. Oczywiście chodząca prawda posiada nie tylko odnóża, ale też silne, zbrojne
w twarde pięści ramiona. Nie jeden sceptyk musiał zbierać swoje zęby rozrzucone przez zapał
zaczepno-obronny nosicieli prawdy. W sprzyjających okresach historycznych bywa, iż owa twarda
pięść się rozchyla, w sam raz na to, aby nazbierać suchych gałęzi i spalić tego, lub innego apostatę
na stosie. Mówią przecież, że ogień wyzwala. I wszystko to mieści się w ramach definicji „dobroci"
stojącej u źródła, jak i na straży wierzeń religijnych.
Co jednak ciekawe, te same czyny i słowa, które u założycieli i apologetów religii są
niepodważalną „dobrocią", łatwo znajdą powszechne potępienie, jeśli porwą się na nie ludzie nie
uznający się za bogów, synów bożych, czy też proroków. Wezwanie do wyrżnięcia wszystkich
w obleganym mieście jest „dobrocią" tylko wtedy, jeśli wykrzykuje je prorok cytujący swego boga.
Jeśli ktoś działa podobnie brutalnie nie powołując się na „Pana Zastępów" natychmiast jawi się
wszystkim jako zbrodniarz, czy też psychopata.
„Dobroć" ludzi religijnych oparta jest zatem w dużej mierze na sile sprzyjającej propagowaniu
ich religii. Ta siła może mieć wymiar krwawej masakry, brutalnej dyskryminacji, albo też groźnych,
nie znoszących sprzeciwu dogmatycznych słów. Pięść „dobroci" religijnej lata na prawo i lewo, zaś ci
co zbierają rozsypane miłościwie zęby nie mogą owej „dobroci" już zagrozić nieopatrznym słowem
psującym atmosferę modlitwy i skupienia.
W naszych czasach nadal wiele jest wszędzie owej „dobroci". Wciąż toczy się wojna o pokój
w wydaniu imamów, księży, pastorów i guru. Odpowiednio zachęceni ludzie nadal potrafią szybko
zapełnić rów ciałami przeciwników „dobroci", rozebrać gołymi rękoma monumentalny, sprzeczny
z dozwolonym typem „dobroci" zabytek, czy też wprowadzić dawno zapomniane prawo cofające
miliony ludzi do uroczego skansenu średniowiecza, z okaleczonymi przez katów skazańcami
i kobietami uwięzionymi w domu za grzech bycia kobietą. „Dobroć" tego czy innego boga
podpowiada cierpliwie, iż nie ma gorszego zła, niż sukienka mini, wolny seks, albo seks pana
z panem, czy pani z panią. Mówią, że „dobroć" tego nie lubi i gdy męski penis dotknie nie tego, co
prokreacji wiernych służy, tsunami, albo też wybuch wulkanu za sprawą tego czy innego boga gotów
się zjawić i burzyć całe miasta. Jeśli jednak ten czy inny bóg w gapiostwie swoim zapomną
o tsunami dla „niedobrych" ich wierna trzódka marzy, by owe tsunami ku pożytkowi dusz w górę
wzniesionych zastąpić. Dla „potrzeb" dobroci warto opasać czasem własne dziecko bombami
i zachęcić, aby gdzieś wybuchło ku utrapieniu „tych złych", czyli nie widzących „dobra". Jeśli „dobroć"
nie może sobie pozwolić na tak jasne deklaracje moralnego oddania, zawsze zostają uczące myśleć
w jedynie właściwy sposób szkoły religijne.
W niektórych rejonach świata tradycje oświecenia i humanizmu nie pozwalają na zbyt wiele
religijnej „dobroci". Tym niemniej „dobroć" nadal tli się w sercach milionów. Autorzy ksiąg tak
„dobrych", że aż strach, nadal są poczytni, zaś ich imiona wymawiane są z pełnym namaszczenia
szacunkiem. O jednym z takich „dobrych" bohaterów mówię w mojej kolejnej „Bezbożnej
pogadance".
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