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NIE JESTEŚMY LEPSI OD KALEGO

Emigracja zawsze jest kłopotem. Kłopotem dla samych emigrantów i dla ludzi, w 

kraju, do którego przybywają emigranci. Milionom naszych rodaków udaje się znaleźć 

stabilizację życiową na wyspach brytyjskich, w Skandynawii i gdzie indziej. Tym bardziej 

powinniśmy być wrażliwi na przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy pragną 

zmienić swój los w Europie. Niestety, tak nie jest. W większości myślimy jak Kali z powieści 

„W pustyni i puszczy”. Sienkiewiczowski Kali jest naiwnym wyobrażeniem „dzikusa”, który 

nie zna abecadła moralności i cywilizacji. Sienkiewicz się nie popisał, powtarza stereotypy z 

epoki kolonizacji. Współcześni naśladowcy Kalego uważają się za obrońców cywilizacji i 

dlatego chcieliby zamknąć Europę przed napływem czarnej biedoty, a zwłaszcza 

muzułmanów. Przeraziła mnie telewizyjna wypowiedź Mariana Piłki, twierdzącego, że Polska

powinna bronić cywilizacji chrześcijańskiej przed islamem. Cóż to ma wspólnego z 

chrześcijaństwem?

Nowość Ewangelii Jezusa polega na tym, że znosi ona podział na swoich i obcych. Na 

pytanie - kto jest moim bliźnim? - Jezus odpowiada przypowieścią o miłosiernym 

Samarytaninie, która mogła naprawdę wkurzyć jego żydowskich słuchaczy. Obcy, który nie 

był zobowiązany do przestrzegania Prawa Bożego, zachował się bardziej przyzwoicie niż 

kapłan i lewita, którzy okazali się poprawnymi funkcjonariuszami religijnymi, lecz nie zdali 

egzaminu z człowieczeństwa.  Chroniąc swą rytualną czystość nie chcieli dotykać człowieka 

zranionego, narażonego na śmierć. Samarytanin był prawdopodobnie kupcem (miał 

zwierzęta, towary i pieniądze, znajdował się na szlaku handlowym), mógłby pilnować swego 

interesu,  z przypadkowo spotkanym człowiekiem nic go nie  wiązało.  Pomagając mu tracił 

czas i pieniądze. Czy można aż tyle dać komuś, kto nie jest ani krewnym, ani rodakiem, ani 

współwyznawcą? Jezus nie pozostawia wątpliwości, że bliźnim jest każdy człowiek, a kiedy 

znajduje się w potrzebie, trzeba odłożyć wszystko inne na bok i zająć się nim.



Mieszkając w Polsce, żyjemy w dość spokojnym i w miarę dostatnim kraju. 

Podziwiam Włochów za to, że obca jest im ksenofobia, a mają dosyć własnych problemów i 

mogliby tłumaczyć się, że pomaganie obcym przerasta ich siły. Władze cywilne oraz parafie 

stworzyły w Italii imponującą sieć ośrodków dla uchodźców, w których nikt nie pyta o religię.

Wstydzę się za tych Polaków, którzy dzielą włosa na czworo i szukają wymówek, aby 

odmówić pomocy nawet rodzinom chrześcijan z Syrii. Chyba jest prawdą, że punkt widzenia 

zależy, od miejsca siedzenia. Świadomość, że Morze Śródziemne stało się w ostatnich latach 

wielkim cmentarzyskiem, widok uchodźców, ich nędza i bezradność, sprawiają, że Włosi nie 

pozostają obojętni i bezczynni.  Oby nie pozostali zupełnie osamotnieni na naszym 

kontynencie.  Jeśli słowo solidarność coś znaczy, to właśnie to, że ciężary, które spadają 

(chcąc nie chcąc) na nasze narody, należy dzielić i nosić wspólnie. Ale najpierw trzeba zdjąć 

ideologiczne łuski z oczu i zobaczyć po prostu bliźnich. Lęk przed napływem ludzi z daleka, 

jest złym doradcą.  Podpowiada go chyba jakiś zły demon, który chce klęski chrześcijaństwa i

cywilizacji  na ziemi między Odrą a Bugiem. 
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