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14 Sarmacja - niedokończona przygoda.
O potrzebie republikańskiej
rekonstytucji polskości
Sarmaci wrócili. W specjalistycznych periodykach, ale też coraz
częściej w mediach głównego nurtu, pojawiają się nawiązania do
Pierwszej Rzeczpospolitej. Wytworzyła się wręcz swoista intelektualna
moda na używanie pojęć „neosarmatyzm” i „republikanizm”.
Bartłomiej Radziejewski

38 Zanim powstał Petersburg.
Stulecie Polaków
Szlachecka kultura sarmacka skutecznie zintegrowała szlachtę,
mieszczaństwo i duchowieństwo wszystkich narodów oraz
obrządków. W czym tkwiła siła antyimperialnej Rzeczypospolitej?
Krzysztof Jabłonka

58 O polskiej kostce Rubika,
sensowności partii chadeckich
i Europie na rozdrożu
Kiedy w lewicowej prasie węgierskiej czytam krytyki pod adresem
Polski, że ma aspiracje, by „na nowo stać się regionalną potęgą
Europy Środkowej”, to wtedy głośno mówię do siebie: „No wreszcie!”
Z Viktorem Orbànem rozmawia Grzegorz Górny

84 Wszystko jest polityką, ale polityka
to nie wszystko
Próbuję, patrząc na swoje życie i działania, ułożyć je w logicznym
porządku, w którym nie obrócą się one przeciwko sobie, ale będą się
nawzajem wspierać. Wiara wspiera wolę. Wola wspiera osiągnięcie
celu. Cel oznacza służbę sprawie wyższego rzędu. Viktor Orbàn
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96 Nasza walka ’68.
Doświadczenia literackiej podróży
Przedstawiciele niemieckiego pokolenia ’68 z absolutnym brakiem
poczucia humoru i poszarzałymi twarzami zareagowali na konstatację,
że byli dziećmi swoich rodziców. Na swą obronę przytaczali z reguły te
same argumenty, które dało się słyszeć w 1945 roku. Götz Aly

116 Między kultem dialogu
a prowadzeniem dialogu
Dialog nie może być i nigdy nie jest głównym celem chrześcijan. Tym
bowiem na zawsze pozostaje głoszenie Ewangelii i misja, której dialog
jest tylko jednym ze środków. Tomasz P. Terlikowski

140 Dialog
O popularnych odwetowych grach komunikacyjnych i dialogu, który
wyprowadza z zaciskającej się pętli samobójczych sprzężeń zwrotnych.
Wojciech i Anna Salwa

144 Blaski i cienie III RP
Nie jest tak źle. Odnieśliśmy sukces, ale sukces zawsze ma swoją
cenę, a jej częścią jest nijakość Polski. Z Antonim Dudkiem rozmawia
Piotr Pałka.

168 Systemowcy czy systematyzatorzy?
Dopóki istnieje przekonanie, że wystarczy państwo określić prawnie,
a wszystko inne podlega wolnemu rynkowi, dopóty nie ma wspólnoty.
I wtedy nie ma sobie co stawiać pytania: po co nam Polska? Z Andrzejem
Horubałą i Wojciechem Klatą rozmawiają Grzegorz Górny i Piotr Pałka

188 Na celowniku homolobbystów
Tolerancja nie oznacza akceptacji. Wiele rzeczy można, a nawet trzeba
tolerować przez wzgląd na godność i wolność każdego człowieka.
Co nie oznacza, że należy go wspierać, gdy z tych atrybutów korzysta
w sposób szkodliwy dla siebie i otoczenia. Z ks. dr. Dariuszem Oko
rozmawia Bartłomiej Radziejewski
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210 Nowa „nauka” – memetyka, czyli
pasożyty umysłu w służbie ateizmu
Zygmunt Freud traktował Boga jako jedno z nieświadomych
fałszywych przekonań. Obecnie twórcy memetyki twierdzą, że Bóg
jest memem, innymi słowy: wirusem a nawet pasożytem umysłu.
Marek Błaszkowski

218 Chesterton, „Bolek” i Putin
Nikołaj Patruszew, do niedawna szef Federalnej Służby
Bezpieczeństwa, powiedział wprost: to my, czekiści, jesteśmy teraz
współczesną rosyjską arystokracją. Tadeusz Grzesik

224 Blogowisko

EKSPERYMENT

Krytyka, komentarze i inne wycieczki pod adresem,
czyli parę słów od internautów. Dyskutantów nakręca:

246 Dar czy zabójstwo na granicy życia
i śmierci?
Jan Paweł II uznał transplantacje za dopuszczalne pod warunkiem,
że istnieje moralna i naukowa pewność śmierci dawcy organów.
Czy śmierć mózgowa spełnia te kryteria? Tomasz P. Terlikowski

268 Miłość silniejsza od śmierci
mózgowej
Pacjenci, którzy do nas przychodzą, mają karty wypisowe ze
stwierdzeniem, że mózg jest nieczynny. Pani Barbara Jackiewicz
mówiła, że jej syn nie ma już mózgu – jednak, kiedy wiozła go
karetką na lotnisko, żeby przewieźć go do nas, Krzysztof płakał...
Z Janiną Mirończuk rozmawia Elżbieta Ruman

Na sobotnie wieczory...
W serii Powieści z Krzyżykiem ukazały się dotychczas:

Kolejne w przygotowaniu!

www.wydawnictwo.fronda.pl
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Jirafa Roja poleca serię

BIBLIOTEKA MYŚLI SPOŁECZNEJ

NOWOŚĆ! Józef Piłsudski, „Bibuła”
„Bibułą w żargonie rewolucyjnym nazywają każdy druk nielegalny, nieopatrzony sakramentalną formułą »dozwolone
cenzurą«” – pisał w 1903 roku Józef Piłsudski – wówczas redaktor pisma „Robotnik”.
W „Bibule”, napisanej w latach przynależności do PPS, barwnie opisuje zasady funkcjonowania konspiracyjnych wydawnictw : tajniki redagowania i powielania zakazanych druków, zorganizowaną siatkę redakcji i kolporterów oraz ich
metody przemycania pism przez granicę zaboru.

w serii także:

Jirafa Roja, ul Mazowiecka 2/4, p. 112, 00-048 Warszawa, tel. (4822) 826 22 08, www.jirafaroja.pl, sylwia@jirafaroja.pl
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284 Modlitwa w piekle
„Ja, Josel Rakower, (...) piszę te słowa, gdy wokół mnie w ogniu stoją
domy warszawskiego getta, a dom, w którym się znajduje, jest
ostatnim, który jeszcze nie płonie.” Dawid Rosengarten

290 Śmierć Franka
Najciekawszym wydarzeniem z czasów mojej pracy w szpitalu
była śmierć 26-letniego Franka. Wielkiego zbrodniarza i przestępcy
wszelkich praw boskich i ludzkich, co ujawniło się dopiero w chwili
jego śmierci. s. Maria Szczepańska

296 Wyspa szaleńców
Mimo wszelkich znamion obłędu, ekstrawagancki mnich uchodzi
wśród prostego ludu niemal za świętego. Czyta w myślach,
przewiduje przyszłość, przywraca zdrowie, wypędza demony.
Iwan Fiodorow

300 Robota dla grzesznika
Często mówią: aktor odegrał samego siebie. Ale co to znaczy? Proszę
spróbować zagrać samego siebie. Najzwyczajniej, jak to się dziś
ujmuje, wstrzeliłem się w temat. Rozmowa z Piotrem Mamonowem.

306 Historia trzech spotkań
U mężczyzn nic nie jest proste. To dlatego prawie ich tu nie ma.
Owszem są tacy, których z trudem odróżnić można od kobiet.Ale
innych nie znajdziesz w tej zimnej kaplicy. Sławomir Zatwardnicki
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RYBA WPŁYWA NA WSZYSTKO
“give me some fish, gimme gimme some fish”
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Götz Aly (1947) niemiecki historyk, dziennikarz, współpracował m.in. z „die
tageszeitung”, „Berliner Zeitung” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Autor
m.in. takich książek, jak Państwo Hitlera („Hitlers Volksstaat”) i Nasza walka
‘68 („Unser Kampf ‘68”).
Marek Błaszkowski (1962) adwokat i menedżer. Ostatnio interesuje
się zagadnieniem prawnym, jakie stanowi stosunek bezstronnego
światopoglądowo państwa do ateizmu. Członek Polskiego Towarzystwa
Kreacjonistycznego.
Iwan Fiodorow (1976) krytyk filmowy i literacki, zaangażowany

w działalność bractwa prawosławnego. Mieszka w Moskwie.
Grzegorz Górny (1969) redaktor naczelny „Frondy”. Mieszka w Warszawie.
Tadeusz Grzesik (1964) w PRL-u działacz Grup Politycznych Wola-Robotnik,

w stanie wojennym drukarz i wydawca periodyków podziemnych: biuletynu
MRKS-u „CDN” oraz organu PPS „Robotnik”. Publikował w podziemiu pod
pseudonimem „Tolo Maj”. Były członek Rady Głównej PPS, były członek
Rady Głównej UPR. Obecnie przedsiębiorca, od 2003 roku współwłaściciel
i wiceprezes spółki Fronda PL. Mieszka w Izabelinie.
Krzysztof Jabłonka (1951) historyk ze szkoły prof. Andrzeja Zahorskiego,

napoleonista, nauczyciel licealny, dyplomata, konsul polonijny w Charkowie
i Grodnie, autor książki Wielkie bitwy Polaków. Mieszka w Warszawie.
Viktor Orbán (1963) węgierski polityk, działacz opozycji antykomunistycznej,
założyciel partii FIDESZ, w latach 1998-2002 premier Węgier. Mieszka w
Budapeszcie.
Piotr Pałka (1981) redaktor naczelny portalu Fronda.pl. Mieszka na wsi pod

Warszawą.
Bartłomiej Radziejewski (1984) doktorant w Instytucie Politologii UKSW,

publicystyczny wolny strzelec. Mieszka w Warszawie, ale jest i będzie
lublinianinem.
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Dawid Rosengarten (1979) bukinista, bibliofil, bibliotekarz. Mieszka

we Wrocławiu.
Elżbieta Ruman dziennikarka prasowa i telewizyjna, publikowała

m.in. w „Niedzieli”, „Być sobą”, „Idziemy”, obecnie pracuje w redakcji
programów katolickich TVP. Mieszka w Józefowie.
Anna Salwa (1948) polonistka (UJ 1970), woli chodzić w góry niż siedzieć
przy komputerze, rekonstruuje uszkodzone teksty, recenzuje debiuty.
Mieszka w Kielcach.
Wojciech Salwa (1947) absolwent etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim

(1972), w latach 1980-1991 nauczyciel akademicki związany ze szkołą
antropologii historycznej prof. Andrzeja Wiercińskiego, od 1992 roku
niezależny konsultant i wykładowca. Mieszka w Warszawie.
S. Maria Szczepańska (1913-2007) od 1935 roku zakonnica Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia, posługiwała w szpitalach w Tarnowie, Lwowie,
Krakowie, Żaganiu i Dąbrowie Górniczej oraz w domu późnej starości
w Krakowie.
Tomasz P. Terlikowski (1974) doktor filozofii, publicysta, dziennikarz

radiowy i telewizyjny, tłumacz, autor wielu książek, takich jak m.in.
Bogobójcy i starsi bracia, Tęczowe chrześcijaństwo, Kiedy sól traci smak,
Moralny totalitaryzm. Mieszka w Warszawie.
Sławomir Zatwardnicki (1975) zamierza żyć wiecznie, mąż Olhy

z Ukrainy, tato Oksany, jeden z moderatorów wspólnoty „Szekinah”
z Gliwic, felietonista internetowego „Biuletynu Miłośników Dobrej
Książki”, autor bloga confessiones.salon24.pl. Publikował w „Przeglądzie
Powszechnym”, „Pastores” i „Przewodniku Katolickim”, pracuje w branży
ochrony środowiska. Mieszka na Górnym Śląsku.

Sarmacja
– niedokończona przygoda.
O potrzebie republikańskiej rekonstytucji polskości

Bartłomiej Radziejewski

Nowa rzeczywistość międzynarodowa przypomina
zasadniczo otoczenie państwa średniowiecznego. Brak
suwerenności władzy, wielość podmiotów decyzyjnych,
konieczność osiągania celów raczej poprzez wpływ
i metaregulację niż przez ścisłą kontrolę – to punkty
styczne „wieków średnich” i epoki globalizacji. W tej
ostatniej najlepiej radzą sobie Stany Zjednoczone. Co więcej,
amerykański model państwa wydaje się wręcz stworzony do
globalizacji. W tym kontekście szukanie przez Polskę wzorów
w Europie Zachodniej wydaje się niezbyt przemyślane.
O wiele lepszym układem odniesienia dla nas jest
republikanizm amerykański, który pod wieloma względami
przypomina tradycję sarmacką.

Sarmacja - niedokończona przygoda
Autor Autorski

Sarmaci wrócili - można pomyśleć, patrząc na dzisiejszą Polskę.
W specjalistycznych periodykach, ale też coraz częściej w mediach głównego
nurtu, pojawiają się nawiązania do Pierwszej Rzeczpospolitej. Wytworzyła
się wręcz swoista intelektualna moda na używanie pojęć „neosarmatyzm”
i „republikanizm”. W muzeach zaroiło się od portretów trumiennych i pasów
słuckich. A nowo powstające instytuty badawcze obierają sobie patronów
spośród wielkich wodzów przedrozbiorowych. Pojawili się – last but not least –
ludzie głoszący potrzebę przebudowy Polski w duchu neosarmackim. Słowem:
widoczna jest coraz większa potrzeba zakorzenienia w dziedzictwie dawnej
Rzeczpospolitej.
Zakochani w nowoczesności sceptycy tradycji oczywiście pukają się
w głowę, uznając to wszystko w najlepszym razie za dziwactwo, a w
najgorszym – za niebezpieczne wstecznictwo, o ile nie ogranicza się do
postmodernistycznej zabawy. Poza tym wielu nie bardzo rozumie, w jaki
sposób miałoby być możliwe nawiązanie dialogu z przodkami sprzed
paruset lat. Właśnie z myślą o nich – obok samych neosarmatów – warto
odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Czy tradycja tak odległa ma
jakąkolwiek rację bytu? Czy w ogóle tradycja ma w ponowoczesnym świecie
sens? A jeśli nawet, to w jaki sposób pogodzić ją z dzisiejszą rzeczywistością?

Dylematy polskiego ducha
Tradycja, niezależnie jak oddalona w czasie, jest uniwersum symbolicznym,
które pozostaje żywe i aktualne o tyle, o ile chcą i potrafią skorzystać z niego
współczesne pokolenia. Tradycja, podobnie jak naród i ojczyzna, to – jak
dowodziła Antonina Kłoskowska – byty wyobrażone, co oznacza, że ich
wartość i treść są pochodnymi wartości i treści, jaką przypisują im ludzie.
Ernst Jünger stwierdził, że „tradycja to nie ustalona forma, ale żywy i wieczny
duch, za którego manifestację odpowiedzialne jest każde pokolenie”. Jeśli
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zatem duch tradycji Pierwszej Rzeczypospolitej wciąż żyje, czy też odżywa
nad Wisłą, to jego zmaterializowanie się jest jedynie kwestią czasu. Natomiast
forma jego obecności to już problem odpowiedzialności i inteligencji
współczesnych Polaków.
Przedstawiciele innych wielkich narodów byliby zdziwieni częstotliwością,
z jaką nasi sceptycy kwestionują zasadność przywoływania sarmackiego
ducha. Dla Niemców jest oczywiste, że Cesarstwo Rzymskie Narodu
Niemieckiego to stały element ich tożsamości i dziedzictwa. Są nawet tacy,
którzy jak John Laughland dowodzą, że promowana dziś przez Niemców idea
integracji europejskiej jest kontynuacją ottońskich idei uniwersalistycznych.
Podobnie, dla błyskawicznie rosnących w potęgę Chińczyków, całkowicie
naturalne jest sięganie do starożytnych idei konfucjańskich w dzisiejszym
wysiłku budowania nowoczesnej tożsamości. A Turcy z roku na rok coraz
częściej odwołują się do tradycji Imperium Osmańskiego, i to bynajmniej
nie z czasów bezpośrednio poprzedzających Atatürka, tylko do tej z XV
i XVI wieku.
Czy Polacy są tak dalece inni, że w ich przypadku rekonstrukcja tradycji jest
niemożliwa? Oczywiście nie. Proces transformacji tożsamości przechodzili
już zresztą kilkukrotnie. Po raz pierwszy, gdy oświeceniowe elity próbowały
wyrugować sarmatyzm i zwesternizować Rzeczpospolitą, co się nie udało.
Później, o wiele skuteczniej, polską tożsamość przebudowali romantycy.
Wreszcie, po klęskach romantycznych zrywów i głębokim doświadczeniu
kompletnej nieprzystawalności koncepcji mesjanistycznej do politycznych
realiów, duchową próżnię wypełniła zaimportowana z Zachodu, ale dobrze
nadająca się do lokalnych warunków idea etniczno-narodowa. Nie udało jej
się co prawda wygrać z piłsudczykowskim pragmatyzmem, ale głęboko wryła
się w świadomość Polaków. Dziś, po kataklizmach wojny i komunistycznej
niewoli, dogorywa na marginesie III RP. Jej miejsce próbował zająć narzucony
z zewnątrz komunizm, co zakończyło się klęską, ale doprowadziło do
wielkiego spustoszenia duchowego. I tę pustkę próbowała hibernować
postkomunistyczna III RP.
W tle tych wszystkich metamorfoz był duch sarmacki. Przejawiał się
w różnych formach, ale zawsze był w jakiś sposób obecny. To z niego
romantycy wywiedli głęboko emocjonalne umiłowanie wolności. Był też
mesjanizm, oparty przecież na przekonaniu o wielkiej przeszłości narodu. Do
niego nawiązywała pragmatyczna sanacja, zarówno w swojej polityce wobec
Sarmacja - niedokończona przygoda

mniejszości (a przynajmniej w jej początkowych założeniach), jak i w optyce
geopolitycznej.
Duch ten nie zginął nawet po kolejnej utracie niepodległości i katastrofach
XX wieku. Pokazał to fenomen Polskiego Państwa Podziemnego – świadectwo
unikalnej zbiorowej zdolności samoorganizacji. Pokazał heroizm Powstania
Warszawskiego – dowód masowej gotowości do oddania życia za
wolność. Pokazał (na poziomie społecznego zaangażowania) unikalny ruch
„Solidarności” – niespotykany gdzie indziej na taką skalę zorganizowany
bunt przeciwko nowoczesnej formie zniewolenia. Wszystko to były
w istocie rokosze przeciwko despotyzmowi, wychodzące od mniej lub
bardziej świadomej recepcji republikańskiego aksjomatu, że człowiek – jako
istota z natury godna i wolna – ma prawo wypowiedzieć posłuszeństwo
niesprawiedliwej władzy. Potem jednak nastała III RP i walka wydawała
się zakończona. Przecież mamy niepodległą, i to Rzeczpospolitą, więc
w czym problem?

Polskość dziś
Dzisiejsza Polska jest – jak dowodzi Ryszard Legutko – krajem zerwanej
ciągłości. Wiek XX był dla Polaków stuleciem katastrof narodowych, przy
których zabory czy wojny XVII wieku jawią się jako drobne wypadki. Planowa
eksterminacja narodu – poczynając od jego gilotynizacji, czyli mordowania
profesorów, oficerów, pisarzy, lekarzy i urzędników – przez nazistów, może
być porównywana jedynie z Holocaustem. A skutki wytracenia piątej części
narodu w obozach koncentracyjnych i ulicznych łapankach bardzo mocno
odczuwamy do dziś. Późniejsze półwiecze komunistycznego zniewolenia
również nie ma paraleli w historii, ponieważ było okresem dalszej
egzekucji wykształconych przed wojną elit i zastępowania ich czołobitnymi
miernotami, asystującym w rugowaniu resztek polskości. I wznoszeniu w jej
miejsce nowej, internacjonalistycznej tożsamości, której symbolem pozostaje
do dziś ponure gmaszysko Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina, górujące
nad warszawskim krajobrazem.
W pesymistycznej wizji Legutki z Eseju o duszy polskiej dzisiejsi Polacy
to dość bezładna zbieranina wykorzenionych i zagubionych jednostek.
Zindoktrynowanych przez pedagogikę wstydu, wmawiającą im, że jedyną
szansą na uzyskanie pełnoprawnego obywatelstwa Zachodu jest wyrzeczenie
się rojeń o wskrzeszaniu dawnej tożsamości – wszak ta jest anachroniczna,
ciemna i niebezpieczna – oraz zeuropeizowanie się. Co ta europeizacja bez
odwołania do narodowej tradycji ma właściwie znaczyć, zastanawiało się już
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wielu, spośród których najtrafniej odpowiedział chyba Zdzisław Krasnodębski.
Otóż tak ogólnikowa oferta modernizacji poprzez westernizację skutkować
musi rzeczywistym utrwaleniem wykorzenienia i peryferyjności.
III RP nie jest prawdziwą republiką. Jest tworem chimerycznych,
wyobcowanych i zakompleksionych elit. Pod fasadą nowości kryje się
prawna kontynuacja PRL-u. Pozory praworządności osłaniają jedynie tyranię

Osłabione państwo wymaga wzmocnionych
obywateli. Ta nowa rzeczywistość
międzynarodowa przypomina zasadniczo
otoczenie państwa średniowiecznego.
prawa pozytywnego, w dużym stopniu pochodzącego jeszcze z czasów
komunistycznych. A republikańska ornamentyka nie jest w stanie ukryć
podstawowej prawdy: że państwo spenetrowane przez obce wywiady i mafie
oraz lepiej traktujące narodowych oprawców niż bojowników wolności jest
po prostu niesprawiedliwe z natury. Czyli nie jest Rzeczpospolitą.
Może więc rację ma Jadwiga Staniszkis, upatrująca rozwiązania polskich
dylematów tożsamościowych w zarzuceniu tradycji i zdefiniowaniu się
jako części większej europejskiej całości, funkcjonalnej jako realizująca
określone i bardzo ograniczone cele prowincja? Taki wariant oznaczałby
właściwie kres polskości jako samoistnego bytu. To wyjście tyleż wygodne,
co odpowiadające mentalności zgoła niewolniczej, jakże obcej polskiemu
duchowi republikańskiemu, który mimo wszystko żyje. I w ostatnich latach
znów się ukazał podczas wyborów z 2005 roku, kiedy to ogromna większość
wyborców poparła hasło IV RP, niezależnie od tego, jak egzotyczne siły się pod
nim podpisywały. Czyli opowiedziała się za budową nowego, sprawiedliwego
państwa, takiego, jakim III RP miała być od swojego początku, ale jakim
nigdy się nie stała. Tak więc również teza Legutki o zerwanej ciągłości jest
trafna tylko częściowo, bo w jakiś sposób sarmacki instynkt wolności wciąż
w Polakach drzemie. A wyjściem z historycznej matni nie jest wyrzeczenie się
odrębności, lecz przeciwnie – wymyślenie się na nowo.
Sarmacja - niedokończona przygoda

I choć republikański instynkt z pewnością nie jest już udziałem wszystkich
Polaków, lecz może zaledwie niewielkiej mniejszości, to przecież historię
zawsze zmieniała mniejszość. Zdolna do zmobilizowania swoim programem
szerokich mas, ale jednak wąska grupa ludzi z wizją i determinacją. To,
czy dążąca do republikańskiej re-konstytucji polskości mniejszość będzie
wystarczająco silna i skuteczna, jest sprawą otwartą. Kluczowe jest co
innego – jak zrehabilitować tego poobijanego przez historię ducha wolności
i pogodzić go ze współczesnością? Innymi słowy, jak zrekonstruować polską
tradycję republikańską w warunkach zupełnie innych niż te, w których
święciła ona największe tryumfy?

Globalizacja, retradycjonalizacja i neośredniowiecze
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw dobrze zrozumieć,
czym jest współczesność dla polityki i państwa, czyli jak się ma to, co
nowe w naszej epoce, do tradycyjnych sposobów walki o dobro wspólne.
Żyjemy w dobie globalizacji, przekształcającej westfalski system stosunków
międzynarodowych (zapoczątkowany w 1648 roku) w nowy ład o nie do
końca jeszcze rozpoznanym charakterze i kształcie. Pomimo sporej dozy
niepewności, wiadomo już, że będzie to – bo już zaczął być – porządek
wielowymiarowy i wielobiegunowy, w którym znaczenie państw narodowych
znacznie maleje na rzecz organizacji międzynarodowych, ponadnarodowych
i pozarządowych, wielkich korporacji itp. Przemiany te nie prowadzą, wbrew
wyolbrzymiającym prognozom z początku lat dziewięćdziesiątych, do końca
państwa narodowego, lecz jedynie do ograniczenia jego suwerenności
w wyniku powstania sieciowej struktury krzyżujących się pod różnymi kątami
„pajęczyn”, złożonych z wielu mniej lub bardziej trwałych koalicji.
Co to wszystko oznacza dla państwa i polityki? Jedną z nielicznych
wyczerpujących odpowiedzi na to pytanie dała Jadwiga Staniszkis we
Władzy globalizacji. Osłabione, pozbawione przez globalizację suwerenności
państwo powinno przede wszystkim na nowo zdefiniować pojęcie władzy.
Tradycyjna, suwerenna jej forma jest już bowiem niemożliwa. Należy
zatem przestawić się na władzę jako wpływ na kluczowe decyzje w sieci
powiązań, na harmonizowanie sprzecznych interesów i metaregulację. Tak
„przeprogramowana” władza jest świadoma, że wybiórcze i ograniczone
oddziaływanie przynosi jej więcej pożytku niż polityka w dotychczasowym
tego słowa znaczeniu. Nie wyznacza sobie już celów jako wartości
absolutnych, lecz określa jedynie warunki brzegowe politycznych korzyści
i pilnuje, aby dynamika procesów dziejących się już w większości poza
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państwem nie wykroczyła poza pożyteczny dla niej „zakres częstotliwości”.
Sporadycznym ingerencjom politycznym takiej władzy towarzyszy
systematyczne przenikanie przez nią do „pajęczyn” niepaństwowych, aby
przekierować kierunki ich działania w pobliże celów państwa.
Przemiany współczesnego świata degradują więc państwo. W konsekwencji
zwiększają pole działania dla społeczeństwa, organizującego się już nie
tylko we wspólnotę polityczną, ale też choćby w organizacje pozarządowe.
Choć mogłoby się wydawać, że oznacza to marginalizację polityki, jest tak
tylko do pewnego stopnia. Jakkolwiek tradycyjna rywalizacja przenosi się
bowiem coraz bardziej na pole gospodarki i kultury, następuje jednocześnie
polityzacja tych dziedzin, wynikająca właśnie z coraz mniejszych możliwości
bezpośredniego oddziaływania państwa, podczas gdy sama potrzeba polityki
nie maleje. W chaosie globalizacji kluczowym problemem dla narodu1 staje
się więc znalezienie odpowiednich ram dla tych procesów, aby wykorzystać
je na swoją korzyść. Innymi słowy: najbardziej palącym problemem staje
się znalezienie stosownej tradycji, starej lub nowej2. Te złożone przemiany
otwierają również pole do popisu dla wolności. I to nie tylko tej rozumianej
jako niezależność, ale także wolności jako możliwości działania. Osłabione
państwo wymaga wzmocnionych obywateli.
Ta nowa rzeczywistość międzynarodowa przypomina zasadniczo
otoczenie państwa średniowiecznego. Brak suwerenności władzy3, wielość
podmiotów decyzyjnych, konieczność osiągania celów raczej poprzez
wpływ i metaregulację niż przez ścisłą kontrolę – to punkty styczne
„wieków średnich” i epoki globalizacji. Stąd popularny wśród politologów
(np. Hendley’a Bulla, a u nas Włodzimierza Anioła) stał się pogląd
o neomediewalizmie we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
1 Wbrew postmodernistycznej modzie uznaję kategorię „narodu” za jak najbardziej adekwatną do opisu współczesnej rzeczywistości, a sam naród za byt o niesłabnącej sile i znaczeniu. Polemika ze zwolennikami tezy o „końcu
narodu” wymagałaby osobnego wywodu, dlatego w tym miejscu nadmienię jedynie, że podczas gdy narody Zachodu zajmują się demontażem państwa narodowego i samych siebie, Wschód – z Chinami i Indiami na czele – idzie
dokładnie w przeciwną stronę, w czym upatruję jednej z istotnych przyczyn tak gwałtownego zmniejszenia się dystansu rozwojowego między nimi. Natomiast europejskim prozelitom „końca narodu” można zarzucić, że w istocie
wcale nimi nie są, ponieważ dekonstruując stare narody, jednocześnie tworzą nowy – europejski.
2 Przy czym tradycja już istniejąca ma tę przewagę nad projektowaną, że – o ile posiada cechy użyteczne
we współczesności – jest samoistnym źródłem siły, podczas gdy ta druga może być trudna do urzeczywistnienia,
w związku z coraz mniejszymi możliwościami oddziaływania na kulturę przez państwo.
3 Trzeba mieć bowiem świadomość, że średniowieczny „suweren” nie miał nic wspólnego z suwerennością
w jej nowoczesnym, Bodinowskim rozumieniu. Większość swojej władzy delegował, chcąc nie chcąc, w ręce
wasali, nad którymi nie miał często realnej kontroli. Zmuszony był też tolerować istnienie – i polityczną aktywność – wielu niepaństwowych (nie będących częścią dominium) podmiotów, z jednocześnie transnarodowym,
międzynarodowym i supranarodowym Kościołem na czele.
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Globalizacja niesie ze sobą także inny paradoks. Zdaniem Görana
Therborna, tożsamość kształtuje się przede wszystkim w starciu
z innymi tożsamościami. Globalizacja odsłania ich wielość z jednej
strony, z drugiej atakuje lokalne tradycje zuniwersalizowaną globalną
popkulturą. W efekcie wywołuje gwałtowną reakcję obronną, polegającą
na wzmocnieniu dotychczasowej tożsamości. Tak więc globalizacja oznacza
retradycjonalizację.
Skoro zatem mamy do czynienia z powrotem – na poziomie struktury
relacji – do średniowiecza i równoczesnym renesansem tradycji, nasuwa się
pytanie o to, kto i w jaki sposób najbardziej na tych zmianach skorzysta, oraz
w jakim stopniu – jeśli w ogóle – może to być Polska?

Ameryka i Europa wobec neośredniowiecza
Amerykańscy politolodzy (m.in. Samuel Huntington i Vincent Ostrom)
zwracają uwagę na specyficzne, odmienne od europejskich źródła
współczesnej tradycji politycznej Stanów Zjednoczonych. Leżą one,
w przeciwieństwie do europejskich – nie tylko w oświeceniu, lecz także
w przednowoczesnym prawodawstwie brytyjskim, nie znającym jeszcze
ani suwerenności, ani scentralizowanej biurokracji, ani jednolitego
i zhierarchizowanego prawa. Stąd autonomia stanów, prawo posiadania
broni, sądownictwo oparte na precedensach. I właśnie
zachowując tę przednowoczesną tradycję
polityczności, USA wyrosły
na supermocarstwo!
Wykształciły też formułę
republikańskiego (później
demokratycznego)
imperializmu, polegającego
na przekształcaniu świata
na podobieństwo federacji
stanów, ale z silnym
akcentem na dobrowolność
tego procesu.
Co więcej, amerykański
model państwa wydaje
się wręcz stworzony
do globalizacji.
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Korozja suwerenności go nie dotyczy, bo nigdy jej tam nie było. Pojawienie
się niepaństwowych aktorów na arenie stosunków międzynarodowych nie
szkodzi mu, bo są tam już od dawna i zrośli się z administracją publiczną.
Kryzys hierarchicznego prawodawstwa także jest dla Ameryki obojętny,
ponieważ system precedensowy od początku premiował samodzielność
sędziego i prawo zwyczajowe. A brak „jednolitej racjonalności formalnej”

Sarmatyzm był próbą wypracowania koncepcji
narodu na tyle pojemnej, aby zmieścili się
w niej nie tylko Polacy i Litwini, ale też Rusini,
a w mniejszym stopniu Żydzi, Ormianie,
Tatarzy, Niemcy czy Włosi, jeśli tylko chcieli
pracować dla Rzeczpospolitej i zostali uznani za
godnych nobilitacji do rangi obywateli.
sprzyja autonomii poszczególnych „wspólnot etycznych”. Nieprzypadkowo
to Amerykanie (chociaż pomysł i pierwsza próba należały do Japończyków)
jako pierwsi zbudowali społeczeństwo informacyjne i są największymi
beneficjentami globalizacji. Jeśli pozycja USA względnie osłabła w ostatnich
latach, to nie ze względu na niedostosowanie do realiów współczesności, ale
przez – charakterystyczne dla późnej mocarstwowości – wzięcie na siebie
przez państwo większej liczby międzynarodowych zobowiązań niż jest ono
w stanie zrealizować.
Na tym tle europejski model państwa4 wypada dość anachronicznie,
paradoksalnie z powodu swojej późniejszej, oświeceniowej genezy. Wiara
w racjonalność (i skuteczność) biurokracji i skłonności centralistyczne idą
pod prąd logice globalizacji. Z polskiego, wolnościowego punktu widzenia,
szczególnie niekorzystnie jawi się pewna coraz wyraźniej rysująca się
tendencja w zachodnioeuropejskiej teorii polityki, tendencja powrotu
do idei suwerenności w klasycznym jej rozumieniu. Towarzyszy temu
4 Mam na myśli model kontynentalnej Europy Zachodniej.
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uznawanie państwa (state) za historyczny fenomen kontynentalnej Europy
Zachodniej (Otto Brunner, Ernst-Wolfgang Böckenförde). Konstruowanie
tożsamości ogólnoeuropejskiej przebiega zatem zgodnie ze schematem,
w którym naturalną reakcją na szok globalizacji jest powrót do korzeni.
Tymczasem korzenie zachodnioeuropejskiej tradycji politycznej to przecież
absolutyzm5! W tym kontekście budowanie scentralizowanej biurokracji
na potrzeby absolutystycznych rządów XVII- i XVIII-wiecznych monarchów
jawi się jako pierwowzór dzisiejszego biurokratyzmu unijnego. Historia
wydaje się powtarzać! Potwierdza to coraz większa instrumentalizacja
prawa wspólnotowego przez Unię Europejską (Traktat Lizboński). Na
tle wspomnianych tendencji teoretycznych jest to racjonalne: skoro to
władza (a nie naród) jest suwerenna, prawo staje się dla niej wyłącznie
narzędziem panowania.
W tym kontekście szukanie przez Polskę wzorów w Europie wydaje się
niezbyt przemyślane. O wiele lepszym układem odniesienia dla nas jest
republikanizm amerykański, który pod wieloma względami przypomina
tradycję sarmacką.

Czym jest sarmatyzm?
Współczesność to zagrożenie, ale jednocześnie wielka szansa na odrodzenie
polskiego ducha republikańskiego. Z jednej strony, sama z siebie powoduje
powrót do tradycji. Z drugiej, wywołuje dojmującą potrzebę daleko idącej
przebudowy państwa. Sięgnięcie po tradycję sarmackiego republikanizmu
wychodzi naprzeciw obu tym wyzwaniom. Jest ona bowiem głęboko
przesiąknięta duchem wolności, samorządności i praw człowieka. Co
więcej, ma cechy szczególnie predestynujące do konsumowania owoców
globalizacji, a to ze względu na uderzające podobieństwo do opisanego wyżej
amerykańskiego republikanizmu6. Sarmacki republikanizm to bowiem dziecko
późnego średniowiecza, doskonale przystosowane do panujących w nim
warunków. A dzisiaj mamy do czynienia właśnie z nowym średniowieczem.
Skoro tak, to trzeba przede wszystkim właściwie zrozumieć naturę Pierwszej
Rzeczpospolitej, z czym wciąż są u nas spore problemy. Neosarmatyzm nie
może też być wybiórczym i dowolnym manipulowaniem tradycją, jak się
5 To wtedy powstało państwo w dzisiejszym, nowoczesnym rozumieniu tego pojęcia (state a nie dominium,
a nawet nie republic). Język polski nie oddaje, niestety, tych niezwykle istotnych niuansów. Szczególny paradoks
polega na tym, że późniejsze wykorzystanie przez oświeceniowych ideologów (Rousseau!) pojęcia republiki,
doprowadziło do swoistej kompromitacji tegoż. W efekcie, realizujące najlepsze wzory republikańskie USA nie
mają „republiki” w nazwie, podczas gdy taki stricte oświeceniowy i nowoczesny twór jak Francja – owszem!
6 Istnieją zresztą istotne poszlaki znacznego wpływu sarmatyzmu na amerykańskich Ojców Założycieli. Ich
weryfikacja to pole do popisu dla polskich historyków idei, filozofów i politologów.
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niektórym wydaje. Musi wychodzić od pojęcia jej istoty i dopiero wtedy
rekonstruować ją w nowych warunkach.
Samo pojęcie sarmatyzmu ma historię równie nieszczęśliwą, jak pojęcie
liberalizmu7. Użyte po raz pierwszy przez propagandę stanisławowską
w latach sześćdziesiątych XVIII wieku, znaczyło tyle co specyficzna kultura
najbardziej zacofanej, w tępy sposób konserwatywnej, warcholskiej szlachty
polskiej. Ta publicystyczno-propagandowa manipulacja została utrwalona
przez niechętnych republikanom historyków ze szkoły krakowskiej
(będących zagorzałymi zwolennikami Habsburgów), a później przez
bojących się jak ognia odrodzenia polskiego republikanizmu komunistów.
Miarą intelektualnej mizerii III RP jest niezdolność do uporania się z tym
problemem interpretacyjnym przez dwadzieścia lat istnienia. Bo przecież
słowa, zwłaszcza tak kluczowe, mają ogromne znaczenie, a błędne używanie
jakiegoś pojęcia przez dowolnie długi czas nie usprawiedliwia braku
poszukiwań – i braku znalezienia – prawdziwego desygnatu.
Realny sarmatyzm pojawił się już w początkach XV wieku wraz
z zacieśnianiem unii polsko-litewskiej8, w odpowiedzi na potrzebę
wypracowania nowej, szerszej formuły polityczności dla członków
wspólnoty, która powstała w wyniku unii. Tradycyjna polskość już nie
wystarczała, jako zanurzona w etniczności i partykularna. Sarmatyzm był
próbą wypracowania koncepcji narodu na tyle pojemnej, aby zmieścili
się w niej nie tylko Polacy i Litwini, ale też Rusini, a w mniejszym stopniu
Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Niemcy czy Włosi, jeśli tylko chcieli pracować dla
Rzeczpospolitej i zostali uznani za godnych nobilitacji do rangi obywateli.
Z tego powodu utożsamianie sarmackości z polskością, tak samo jak z kulturą
polsko-litewską, jest równie nieadekwatne jak redukowanie Brytyjczyków do
Anglików czy Amerykanów do białych anglosaskich protestantów (WASP).
Sarmatyzm to zatem koncepcja narodu politycznego, czyli takiego,
dla którego etniczne pochodzenie jest obojętne. Liczą się zasługi dla
Rzeczpospolitej i to one – uwspółcześniona starożytno-republikańska cnota
– decydują o statusie obywatela. Ten zaś musi mieć środki materialne i czas
na służbę publiczną, więc w oczywisty sposób nie może to być każdy. Faktem
jest, że ta wspaniała zasada nigdy nie została w pełni zrealizowana. Jej
konsekwentne wcielenie wymagałoby jakiejś formy egzaminu obywatelskiego
7 Mam na myśli klasyczny liberalizm polityczny.
8 Już Jan Długosz używał w Rocznikach określeń: Sarmacja, sarmackość, sarmacki, a po Traktacie o dwóch
Sarmacjach (1517) Macieja z Miechowa pojęcie to stało się powszechnie używane.
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poprzedzonego dokumentacją zasług publicznych, skoro to rozumna cnota
i zasługi decydują o obywatelstwie. Nie zaś dziedzicznego szlachectwa,
które w późnej Sarmacji doprowadziło do absurdu polegającego na tym,
że wałęsający się po żydowskich karczmach rębajło był obywatelem tylko
dlatego, że jego odlegli antenaci przelewali krew za ojczyznę. Dodajmy,
że konsekwentna realizacja republikańskiej idei obywatelstwa nie udała
się jeszcze nikomu w żadnym miejscu świata. Zatem jest to zadanie wciąż
czekające na realizację!
Pierwsza Rzeczpospolita kształtowała się poprzez opór szlachty wobec
królewskiej samowoli zmierzający do skrępowania monarchy prawem.
I w początkowym okresie, od Andegawenów po Kazimierza Jagiellończyka,
przypominała pod tym względem dominia reszty Europy. Przywileje w rodzaju
neminem captivabimus z roku 1430 mają swoje zachodnie odpowiedniki,
i to nawet wcześniejsze (jak choćby angielska Magna Charta Libertatum
z 1215 roku). Jednak na Zachodzie ograniczanie jedynowładztwa zatrzymało
się na wprowadzeniu zaledwie elementów praworządności, potem zaś
zaczęło się gwałtownie cofać, aby pchnąć Europę w stronę absolutyzmu.
Dopiero w kontrze do tego ostatniego pojawiły się w XVII wieku liberalizm
i tzw. nowożytna szkoła praw natury, których postulaty zaowocowały
powstaniem modelu monarchii konstytucyjnej, uważanej dość powszechnie
za początek nowożytnego republikanizmu, z którego później wylęgła się
liberalna demokracja.
Tyle że na terenie unii polsko-litewskiej już w XV i XVI wieku wykształcił
się ustrój będący republikańskim państwem prawa par exellence – Pierwsza
Rzeczpospolita. Od czasów Jana Olbrachta obradował w nim dwuizbowy
parlament o rozległych i stale rosnących kompetencjach. Ograniczeń
jedynowładztwa z dawnych czasów nie tylko nie zniesiono, jak w tym samym
czasie na Zachodzie, ale stale je rozbudowywano i przekuto w doktrynę. Od
chwili uchwalenia artykułów henrykowskich (1573) Rzeczpospolita była na
sto lat przed Anglią państwem konstytucyjnym9.
Sarmaccy myśliciele głosili poglądy, z których dużą część udało się
zrealizować, dalece wyprzedzające idee XVII-wiecznych liberałów. Paweł
Włodkowic, Stanisław ze Skalbmierza i Andrzej Łaskarz ogłosili na soborze
w Konstancji (1414-18) koncepcję prawa narodów i ochrony praw człowieka
na długo przed Hugo Grocjuszem i przedstawicielami nowożytnej szkoły
praw natury. Andrzej Wolan (zm. 1610) sformułował de facto koncepcję
9 Choć faktycznie była nim sporo wcześniej. Do chwili, gdy francuski Henryk Walezy ujawnił swoje despotyczne zapędy, nie widziano po prostu potrzeby spisywania zwyczajowego prawa, którego nikt dotychczas nie
negował.
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wolności zawierającej w sobie komponent wolności negatywnej – słusznie
uważanej za najważniejsze osiągnięcie zachodniej myśli wszechczasów – gdy
Thomasa Hobbesa i Johna Locke’a, którym przypisuje się jej autorstwo, nie
było jeszcze na świecie. Dzieło Wawrzyńca Goślickiego (De optimo senatore),
uznawanego w ówczesnej Rzeczpospolitej za myśliciela raczej drugiego
szeregu, było kilkukrotnie zakazywane w Anglii jako wywrotowe, zanim
po kilkudziesięciu latach tamtejsi filozofowie mogli zacząć głosić poglądy

Republikanizm zapewnił Europie
Środkowo-Wschodniej z Polską na czele kilkaset
lat największego znaczenia międzynarodowego,
bogactwa materialnego, intelektualnego
i duchowego w całej jej historii.
zbieżne z Goślickim, tyle że jako „własne” i „przełomowe”. Ten zwolennik
republiki z przewagą arystokracji (czyli Senatu) był zresztą najbardziej bodaj
wpływowym sarmackim myślicielem za granicą – w Stanach Zjednoczonych,
w przeciwieństwie do Polski, dość powszechne jest przekonanie, że Gorlicki,
obok tzw. braci polskich, istotnie zainspirował Thomasa Jeffersona i Thomasa
Paine’a – Ojców Założycieli USA.
Choć w Pierwszej Rzeczypospolitej rządziła na co dzień reprezentacja
polityczna narodu (trzy „stany sejmujące”: król, Izba Poselska i Senat), to
zasadniczo rządziło prawo. Prawo uchwalone za zgodą owej reprezentacji,
dotyczące w równym stopniu wszystkich obywateli, łącznie z królem,
który był jedynie primus inter pares. Prawo w niczym nie przypominające
dzisiejszego legalnego bezprawia, bo podlegające żelaznej regule
niesprzeczności z wyższą instancją normatywną – lex naturale. A więc prawo
rozumne i wychodzące od dobrego obyczaju, który miało jedynie uzupełniać
i poprawiać w razie konieczności.
Natomiast praktyka rządzenia była doskonale przystosowana do
warunków późnego średniowiecza. Nie mówiono o suwerenności, bo władzę
uznawano za potrzebną tylko do tego, czego mieszkańcy nie załatwią
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sami. Stąd autonomia żydowska, ormiańska i socyniańska. Społeczności
te funkcjonowały na obrzeżach narodu politycznego, co nie przeszkadzało
w ich pozyskiwaniu dla dobra wspólnego. Żydowscy bankierzy kredytowali
wyprawy wojenne, ormiańscy kupcy dostarczali towary, a tatarscy jeźdźcy
– przelewali krew za Rzeczpospolitą, po czym wracali do meczetów
podziękować Allachowi za zwycięstwo. Sarmacka władza była więc władzą
świadomie i dobrowolnie ograniczoną, nastawioną na metaregulację raczej
niż na kontrolę. To dlatego była tak atrakcyjna, że pod jej zwierzchnictwo
garnęły się okoliczne ludy i kolejne fale imigrantów.
Ale Sarmacja była z punktu widzenia jej obywateli przede wszystkim
„królestwem wolności”. Państwem, w którym każdy z nich mógł wierzyć
w dowolnego boga i głosić najzuchwalsze poglądy polityczne. Państwem
szanującym własność i sferę prywatną, dającym obywatelowi pełną
swobodę działania w granicach prawa. Wola jednostki była ceniona do tego
stopnia, że w parlamencie wystarczył jeden głos, aby zapobiec uchwaleniu
prawa, co legło później u podstaw używania liberum veto z najbardziej
błahych i partykularnych powodów. Jednak przez kilka wieków instytucja
ta nie przeszkadzała Rzeczpospolitej być wielkim i sprawnie rządzonym
mocarstwem, ponieważ prymat dobra wspólnego był tak silnie zakorzeniony
w umysłach „panów braci”, że będąc mniejszością w jakiejś sprawie,
ustępowali pozostałym posłom, aby nie być zawalidrogami w rozwoju
wspólnoty. Bo prócz preliberalnej wolności negatywnej, przywiązywali
ogromną wagę do wolności pozytywnej, czyli właściwego wykorzystania
aurea libertas ku ogólnemu pożytkowi. Mieli zatem to, czego – zdaniem
Legutki – najbardziej brakuje współczesnym mieszkańcom Zachodu, a czego
brak sprawia, że wolność tych ostatnich jest „wolnością samotnika na
bezludnej wyspie”.
To właśnie ten pionierski sarmacki wynalazek wolności legł u podstaw potęgi
Rzeczpospolitej. Potęgi, którą Joseph Nye określiłby jako soft power, gdyby znał
jej losy. Bo w czasach, gdy Europa toczyła krwawe wojny domowe i zaborcze,
Sarmacja rozrosła się do milionowej powierzchni drogą układów i paktów,
zawieranych z proszącymi o włączenie ich do Rzeczypospolitej państwami
i miastami. Tak było z Gdańskiem i całymi Prusami, z Kurlandią, Inflantami,
Siedmiogrodem i Rusią. Niechęć szlachty do agresji i przywiązanie do koncepcji
wojny sprawiedliwej (wypracowanej jeszcze za Włodkowica i Łaskarza)
sprawiały, że to sąsiedzi, zagrożeni despotyzmem krzyżackim, moskiewskim
czy osmańskim, gorąco zabiegali o ich wcielenie do sarmackiego państwa.
Krym, Psków, Nowogród i Moskwa wielokrotnie o to prosiły. „Jeśli w czymś
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zawiniliśmy – pisał Artur Górski – to w tym, żeśmy tych krain, o włączenie
wołających, do związku Rzeczypospolitej nie włączyli”.
Jednak skoro było tak dobrze, to dlaczego skończyło się tak źle? Wielu
próbowało odpowiedzieć na to pytanie, na czele z przedstawicielami dwóch
najważniejszych polskich szkół historycznych: krakowskiej i warszawskiej.

Obecny system szkolnictwa wyższego jest już
tak blisko dna, że wkrótce jedynie rewolucja
będzie mogła go uratować. Kluczowe będzie
to, kto ją przeprowadzi. Dlatego pierwszym
krokiem do republikańskiej odnowy powinno
być szerzenie postsarmackiej idei wśród
ekspertów i przyszłych decydentów.
Pierwsi upatrywali przyczyn upadku Rzeczpospolitej w jej wewnętrznej
słabości, w niezdolności do nadążenia za oświeconą Europą, w fałszywym
przekonaniu o doskonałości swojego ustroju, podczas gdy był on efemerydą
i anachronizmem, i jako taki musiał paść ofiarą nowoczesnych imperiów.
Drudzy twierdzili, że I RP w porę zdała sobie sprawę ze swojej słabości,
podejmując niezbędne reformy, zwieńczone wspaniałą Konstytucją 3 maja, ale
odrodzenie przerwała agresja zaborców. Podstawowym założeniem obu tych
koncepcji jest wewnętrzna słabość republikańskiej Rzeczpospolitej. Nawet
jeśli upadła nie ze swojej winy, to jednak zawiniła słabością właśnie, i tym, że
reformy – zmierzające w kierunku westernizacji – podjęła zbyt późno.
Nie zgadzam się z takim ujęciem. Przecież republikanizm zapewnił Europie
Środkowo-Wschodniej z Polską na czele kilkaset lat największego znaczenia
międzynarodowego, bogactwa materialnego, intelektualnego i duchowego
w całej jej historii. To nie jego wewnętrzne sprzeczności, ale historyczne
zaniechania wynikające z niepełnego rozwinięcia się sarmatyzmu doprowadziły
do odcięcia go od życiodajnych soków I RP – od ekspansji na Wschodzie.
Kiedy w roku 1610 hetman Stanisław Żółkiewski wyruszał do Moskwy,
wszystko było przygotowane. I zgoda parlamentu, i pieniądze na wyprawę,
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i liczna, najsilniejsza w Europie (a pewnie i na świecie) armia. Jakże inaczej
niż podczas poprzednich wschodnich eskapad organizowanych (lub tylko
planowanych) od Kazimierza Jagiellończyka po Stefana Batorego! Moskiewscy
bojarzy i pomniejsza szlachta z radością powitali hetmana i królewicza
Władysława, którego zgodzili się ogłosić nowym carem. Tym samym w latach
1610-11 nieomal doszło do unii sarmacko-moskiewskiej, analogicznej do
tej, którą pod koniec XIV wieku zawarły Polska i Litwa. Gdyby postawiono
wówczas kropkę nad i, Moskwa stałaby się kolejnym członem Rzeczpospolitej.
Po takim wzmocnieniu, przyłączenie kolejnych państewek i miast, ciągnących
się od Krymu po Ural, byłoby kwestią czasu. Nigdy nie powstałaby Rosja,
a bez niej nigdy nie doszłoby do rozbiorów Rzeczpospolitej10.
Zawinił jeden człowiek. Zygmunt III Waza. Jego celem nie było dobro
Sarmacji, tylko korona szwedzka, do której tytuł cara miał być tylko
przystankiem. To dlatego, gdy unia polityczna i religijna były już prawie
gotowe, wysunął absurdalny postulat przejścia Moskwy na katolicyzm
i oddania mu korony. Tym samym pogrzebał największe geopolityczne
przedsięwzięcie w historii Polski, a w konsekwencji i Sarmację. Moskwianie
uznali go za tyrana i zaatakowali wojsko Rzeczpospolitej, które na ich
zaproszenie weszło wcześniej do miasta. Późniejsze losy słynnej interwencji
na Kremlu, z płonącą Moskwą i dziesiątkami tysięcy trupów, były już tylko
ponurym epilogiem.
Jestem najdalszy od przypisywania sarmackiej klęski osobistym cechom
Zygmunta III Wazy. Uważam, że klęską Pierwszej Rzeczpospolitej była sama
możliwość objęcia przez taką postać tronu i trwanie na nim do naturalnej
śmierci. Najwyraźniej sarmackie społeczeństwo obywatelskie nie było
jeszcze wystarczająco dojrzałe, aby człowieka o chlubnym rodowodzie,
ale kupczącego tronem, wysuwającego niedorzeczne propozycje i w ogóle
działającego w interesie własnym, a nie publicznym – uznać za szkodnika
i odsunąć od władzy. Zapłaciło za to wysoką cenę. Fenomenalna okazja
ustanowienia pax polonica od Odry po Ural nie tylko nigdy się nie powtórzyła,
ale doprowadziła do powstania Rosji – nowoczesnego, despotycznego
państwa, postrzegającego Rzeczpospolitą jako śmiertelnego wroga i na
tym strachu budującą swoją tożsamość. Otoczona już wkrótce przez trzy
despotyczne mocarstwa, dla których, ze względu na swoją soft power była
zasadniczym zagrożeniem, Sarmacja musiała zostać przez nie unicestwiona.
10 W tym kontekście ustanowienie w 2005 roku przez Rosję 7(4) listopada Dniem Jedności Narodowej
i świętem „pamięci wyzwolenia Moskwy i Rosji od Polaków w roku 1612” nie jest, jak przedstawiły to polskie
media, wydarzeniem kabaretowym, ale powrotem do źródeł tożsamości rosyjskiej po ostatecznym bankructwie
idei komunistycznej.

Nie dane jej było położenie Stanów Zjednoczonych, rzeczpospolitej powstałej
w tym samym czasie, gdy Sarmacja upadała, pozbawionej wrogów i mogącej
spokojnie uczyć się samej siebie. Za kilka błędów strategicznych Pierwsza
Rzeczpospolita zapłaciła życiem, jakby w myśl maksymy Talleyranda: „to
gorzej niż zbrodnia – to błąd”.
W przedstawionym przeze mnie kontekście sarmacki republikanizm jawi się
inaczej niż widziano go do tej pory. Jawi się jako niedokończona przygoda,
twór ostatecznie niedojrzały, nie w pełni urzeczywistnione marzenie. To
dzieło wymagające dokończenia przez współczesnych Polaków. Jednocześnie
jest on na tyle zakorzeniony, że ciągle żyje w najgłębszych pokładach kultury.
A ponieważ globalizacja dodatkowo go reanimuje, pytanie nie brzmi: „czy”,
ale „jak” będzie przebiegać republikańskie odrodzenie w Polsce.

W stronę republikańskiej odnowy
Przede wszystkim będzie to proces bardzo korzystny. Republikanizm
naturalnie zagospodarowuje próżnię po odchodzącej do lamusa suwerenności,
ponieważ jest nastawiony na harmonizowanie sprzecznych interesów
i metaregulację. Toleruje odmienność i jednocześnie potrafi wykorzystać
ją do celów politycznych. Rozumie ograniczoną skuteczność biurokracji,
więc preferuje indywidualną inicjatywę. Rozpoznaje słabość państwa,
w związku z czym wspiera obywatelską samoorganizację. Otwiera
perspektywy dla międzynarodowej integracji wolnych narodów. Docenia rolę
praworządności oraz szanuje prawa człowieka i obywatela. Unika jednak
wynaturzeń wolności dzięki mocnej podstawie metafizycznej – prymatowi
prawa naturalnego. Neosarmacki republikanizm jest dokładnie tym, czego
potrzebujemy w dobie globalizacji!
To najlepsza tradycja, jaką mamy. Ani romantyczny mesjanizm, ani endecki
nacjonalizm, ani tym bardziej postkomunistyczna chimera nie mogą się z nim
równać pod żadnym względem, z wyjątkiem jednego – wieku. Od czasu, gdy
Polska była republikańska, minęło już tak wiele czasu, że w społeczeństwie
i kulturze zaszły daleko idące zmiany, korodujące kapitał wolności. Jednak
społeczeństwo nie jest niezmienne. Wykształcenie nowego pokolenia
liderów i obywateli w duchu republikańskim jest możliwe. Pod warunkiem,
że nad Wisłą dokona się rewolucja edukacyjna porównywalna z tą z czasów
odnowienia Akademii Krakowskiej przez Władysława Jagiełłę czy założenia
Collegium Nobilium przez ks. Stanisława Konarskiego. Obecny system
szkolnictwa wyższego jest już tak blisko dna, że wkrótce jedynie rewolucja
będzie mogła go uratować. Kluczowe będzie to, kto ją przeprowadzi. Dlatego
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pierwszym krokiem do republikańskiej odnowy powinno być szerzenie
postsarmackiej idei wśród ekspertów i przyszłych decydentów oraz praca nad
przekładaniem jej na konkretne rozwiązania ustawowe, aby przestała być
jedynie fetyszem zamkniętym w dusznych salach profesorów. Na szczęście
think-tanki tym właśnie się zajmujące zaczęły już w Polsce powstawać.

Pora wreszcie sobie uświadomić, że kraje naszego
regionu zamieszkuje 146 milionów mieszkańców
wytwarzających przeszło 1,5 biliona dolarów PKB.
Zatem reanimacja Europy Środkowo-Wschodniej
oznacza pojawienie się na scenie międzynarodowej
siły o potencjale zbliżonym do Rosji.
Natomiast drugim torem działania powinno być inicjowanie jak największej
liczby dyskusji, seminariów i szerzenie republikańskiej postawy w mediach,
bo w ten sposób świadomość Polaków można zmieniać tu i teraz.
Kiedy republikanizm stanie się już wystarczająco popularny wśród elit,
pojawi się dylemat, jak zmieniać państwo. Radykalne zerwanie z III RP
byłoby korzystne nie tylko symbolicznie. Natomiast w republikańskiej logice
działania lepiej mieści się zmienianie sensu instytucji, a nie ich samych.
Podobnie jak średniowieczne polskie patrimonium ewolucyjnie przekształciło
się w Rzeczpospolitą, dziś także możliwe jest stopniowe zastąpienie
pseudorepubliki przez państwo sprawiedliwe. Poprzez wymianę ludzi, którzy
będą je tworzyć.
W tym celu należy przyśpieszyć proces tzw. krążenia elit. Jednym
z najbardziej oczywistych środków do tego celu mogły być dekomunizacja
i lustracja, ale być może jest już na nie za późno. Najważniejsze narzędzie
to jednak wprowadzenie merytokracji wszędzie, gdzie to możliwe – jest ona
zarówno sprawiedliwa, jak i wydajna.
Zasada prymatu dobra wspólnego postrzegana jest często jako wytwór
dobrodusznej i dość naiwnej społeczności szlacheckiej. Czasy bez wątpienia
bardzo się zmieniły i dziś trudno byłoby znaleźć ludzi, którzy dobrowolnie
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poddawaliby się karze11. Dlatego nowoczesny republikanizm powinien
wchłonąć biurokrację jako podstawowy instrument działania – i przymusu
wobec przestępców. Z drugiej strony, dobro wspólne można przełożyć na
konkretny program polityczny, np. definiując je w opozycji do interesów
partykularnych. Realizacja tej zasady oznaczałaby konieczność rozbicia
kolonizujących państwo sitw w rodzaju korporacji zawodowych czy
ukrócenie samowoli służb specjalnych – dzisiejszych odpowiedników
dawnych królewiąt.
Globalizacja, jak wspomniałem, reanimuje tradycję. To jednak proces
spontaniczny, w związku z czym nie możemy mieć pewności, że najbardziej
przysłuży się on właśnie republikanizmowi. Powinniśmy więc starać się
ograniczać budzenie się tradycji innych niż republikańska (zwłaszcza
nacjonalizmu etnicznego), a jej samej – pomagać. Można to robić przede
wszystkim poprzez odpowiednią politykę kulturalną i historyczną.
Uwzględniając główne kierunki rozwoju współczesnej popkultury, czyli
multimedialność, interaktywność i ludyczność. Eksponowanie wielkiego,
wciąż niedocenionego należycie dorobku sarmackiej teorii i praktyki
politycznej służyłoby kształtowaniu dumy narodowej i tożsamości
republikańskiej. Dałoby też poważny atut w polityce zagranicznej,
uzasadniający wzrost podmiotowości RP, z którym tak trudno pogodzić się
Europie Zachodniej, przywykłej, że od wieków Polska była jedynie prowincją
wielkich mocarstw12. I otwierając oczywiście ogromne przestrzenie dla
promocji kraju jako „ojczyzny praw człowieka”, „prekursora demokracji”
czy też „pioniera federalizmu międzynarodowego”, z czego dziś korzystają
głównie Wielka Brytania i Francja.
Republikanizm to wspólnota polityczna, naród polityczny. Wprowadzenie tej
zasady oznaczałoby ostateczne zerwanie z „prawem krwi”, które umożliwiło
Stanowi Tymińskiemu kandydowanie w wyborach prezydenckich. W czasach
zapaści demograficznej zbudowanie atrakcyjnego z zewnątrz narodu
politycznego otwiera możliwości przyciągania imigrantów. Ale nie jako
tworzących getta etniczne gastarbeiterów, jak to miało miejsce na zachodzie
Europy, lecz jako pełnoprawnych obywateli, jeśli tylko zechcą nimi zostać.
Republikanizm to wreszcie wspomniany już federalizm (konfederalizm)
11 Pisał Adam Mickiewicz: „Mamy w dziejach polskich przykłady, że ludzie bardzo możni oddawali się sami
w ręce sprawiedliwości. Nie zamykano ich do więzień, nie przydzielano im straży, używali swobodnie czasu przeznaczonego na przygotowanie się na śmierć. Szlachcic polski bowiem, uciekający przed karą sądową, uważany
był za infamisa, za człowieka bez czci i odwagi...”.
12 Wystarczy przypomnieć popularność określenia „wersalski bękart” czy brak uznania granicy polsko-niemieckiej w traktacie z Locarno. Współczesne przykłady w rodzaju wezwania Polski przez prezydenta Francji do
„siedzenia cicho” są powszechnie znane.
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międzynarodowy – tworzenie dobrowolnych sojuszy, a z czasem być
może unii, w połączonej naturalną wspólnotą interesów Europie
Środkowo‑Wschodniej. Pora wreszcie sobie uświadomić, że kraje naszego
regionu zamieszkuje 146 milionów mieszkańców wytwarzających przeszło 1,5
biliona dolarów PKB. Zatem reanimacja Europy Środkowo-Wschodniej oznacza
pojawienie się na scenie międzynarodowej siły o potencjale zbliżonym do
Rosji, z którą każdy musiałby się liczyć. Dobrze rozumiał to Piłsudski, który
wysunął koncepcję Międzymorza, mającą być w istocie pochodną sarmackiego
myślenia geopolitycznego.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiła się niepowtarzalna okazja
realizacji tego programu, w wielokrotnie korzystniejszych w porównaniu do
międzywojnia warunkach. Niestety, obejmowanie sterów polskiej polityki
zagranicznej przez kolejne inkarnacje Zygmunta Wazy (Skubiszewski,
Geremek, Wałęsa) doprowadziło do sytuacji, w której prawie wszystkie
inicjatywy integracji regionalnej wychodziły od krajów innych niż Polska, by
wymienić tylko Grupę Wyszehradzką, CEFTĘ, Trójkąt Polska-Ukraina-Rumunia,
Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Litwa czy Wspólnotę Demokratycznego
Wyboru. I – jakby sam ten fakt nie był wystarczająco kompromitujący –
spotykały się z chłodnymi reakcjami naturalnego lidera, czyli Warszawy.
Dziś, po wejściu prawie wszystkich krajów regionu do Unii Europejskiej
– na drodze osobnych negocjacji, a więc jakby zgodnie z kolonialną zasadą
„dziel i rządź” – możliwości działania są nieporównanie mniejsze. Jednak
jeśli integracja zatrzyma się na obecnym poziomie lub się cofnie, pojawi się
kolejna historyczna szansa dla Europy Środkowo-Wschodniej. Dobrze by było
przygotować się intelektualnie i dyplomatycznie do takiego scenariusza.
Warto dodać, że neosarmacka koncepcja narodu politycznego, jako
ewentualny model promowany w regionie, miałaby ten walor, że znacznie
łagodziłaby dzisiejsze niesnaski etniczne między Węgrami a Rumunami,
Słowakami a Węgrami czy Czechami a Słowakami.
Powyższy eksperyment intelektualny odsłania tylko kilka aspektów
potencjalnej republikańskiej odnowy. Całkowicie pomija na przykład
fundamentalne pytanie o to, jak odbudować silną gospodarkę w świecie
międzynarodowych transferów kapitałowych, outcourcingu produkcji
i zobowiązań na zabezpieczonym długu. To z pewnością temat dla całego
pokolenia doktorantów i ekspertów, nadmienię więc tylko, że polskim
ekonomistom także przydałoby się nieco sarmackiej „pańskości”. Czyli
przekonania, że zasługujemy i jesteśmy w stanie samodzielnie tworzyć reguły,
według których działamy. Że jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość. █
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Czasy Dymitriady były jedynym momentem
w trudnych dziejach Moskwy, kiedy to zasada
wyższości prawa nad wolą władcy mogła utrwalić
się na stałe w kulturze państwa moskiewskiego.
Stąd taka gotowość uznania carem syna
królewskiego Władysława Zygmuntowicza, wraz
z obyczajem i prawem kraju, z którego przybył, ale
pod warunkiem przyjęcia prawosławia i uroczystej
koronacji na cara w Soborze Uspieńskim na Kremlu.
Królewicz Władysław nigdy nie dopełnił tych
warunków i za cara na Rusi uważany nie jest do
dziś, choć pieczęcie i przysięgi składano na jego imię
po całej Rusi Moskiewskiej, a nawet za Uralem.
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Niewątpliwie wpływy polskie w Rosji osiągnęły swoje apogeum w XVII
wieku, choć twierdzenie takie jest zarazem pewnym spłaszczeniem
tematu. Po pierwsze: wpływy te obejmowały wszystkie narody wschodniej
Rzeczpospolitej, a w pierwszej fazie głównie Białorusinów, których
powszechnie zwano Litwinami, oraz Ukraińców, zwanych wówczas
„Niżowcami” lub po prostu Kozakami, bez względu na narodowość, z której
by się wywodzili. Po drugie: państwo moskiewskie żadną miarą w XVII
wieku Rosją nie było, co najwyżej Rusią Moskiewską lub – w nomenklaturze
łacińskiej – Moskowią.

Antyimperialne imperium
Przemiany obyczajowe, jakie zaszły w Rzeczpospolitej w okresie renesansu
i baroku, zadecydowały, że na obszarach wschodnich powszechnie używano
w warstwach „piśmiennych” języka polskiego (tak jak dziś używa się
angielskiego, a niegdyś francuskiego), polskiego obyczaju, a nawet stroju,
podczas gdy w rdzennej Polszcze i na dworze królewskim „zażywano
obyczaju hiszpańskiego”. Dopiero przeciwstawienie się dworowi Wazów
w okresie rokoszu Zebrzydowskiego, jako jawnej opozycji szlacheckiej,
zaowocowało zerwaniem z obyczajem dworskim i wytworzeniem rodzimej,
odrębnej kultury stanowej, dla której też znaleziono wspólną nazwę
w antycznej przeszłości Sarmacji.
Szlachecka kultura sarmacka, posługując się powszechnie mową polskiego
baroku, skutecznie zintegrowała szlachtę, mieszczaństwo i duchowieństwo
wszystkich narodów oraz obrządków w obrębie Rzeczpospolitej, uczyniła
jej patriotami zarówno niemieckojęzycznych mieszczan Gdańska i Rygi,
jak i prawosławnych bojarów Mołdawii czy muzułmańskich murzów ordy
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tatarskiej. Swym zasięgiem – u szczytu potęgi – objęła zarówno obszar
protestanckiej Estonii na północy, jak i prawosławne księstwa naddunajskie
na południu. Działania te miały więcej wspólnego z jednoczeniem Europy,
jakie przyjdzie nam obserwować cztery wieki później niż z budowaniem
imperium. Choć podstawy ideologiczne dostarczali już niektórzy szlacheccy
publicyści, z których jeden, Henryk Rzewuski napisał i opublikował w 1600
roku De Imperio Sarmatico (O Imperium Sarmackim), którym – jego zdaniem
– wkrótce powinna stać się Rzeczpospolita, rozpoczynając tak jak Rzym czy
Bizancjum swoje podboje. Nigdy jednak tak się nie stało.
W czym zatem tkwiła siła antyimperialnej Rzeczypospolitej? Nie w triumfie
języka polskiego, ale w tym, jakie treści w owym czasie można było po
polsku przeczytać. Bardzo mało lub niewiele pisano po polsku o samym
narodzie polskim (znacznie częściej po łacinie), za to bardzo dużo o ustroju
Rzeczpospolitej i prawach jednostki w nim zawarowanych jako fundamencie
– szlacheckiej oczywiście, ale nie jedynie – wolności. Powoli obejmowano
mianem narodu wszystkich wykształconych ludzi, co jest przebłyskiem
Oświecenia. Dlatego też Rzeczpospolita i rozpowszechniony w niej język
polski stały się synonimami uniwersalizmu barokowego oraz jego kultury
w środkowej Europie, a wkrótce także i na wschodzie, czyli w Moskowii. Tak
powszechnie zwano państwo moskiewskie, dopóki car Piotr I u progu XVIII
wieku nie zbudował Petersburga, a swemu krajowi, rozłożonemu na dwóch
kontynentach, nie nadał nowej, choć wcześniej już znanej nazwy Imperium
Rossicum, czyli po prostu Rosji. Dodać należy, że nazwa ta do zamieszkującego
je „ludu ruskiego” tak się miała, jak Imperium Sarmaticum do Polaków,
Litwinów i Kozaków Ukrainy. Do dziś budzi zdziwienie osób odwiedzających
Rosję, że termin Rosjanie nie oznacza tam narodu w naszym rozumieniu,
lecz wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej, niezależnie od narodowości.
Stąd można być Rosjaninem (jak Amerykaninem) narodowości tatarskiej,
czukockiej, polskiej, a także „russkiej”, czyli rosyjskiej w naszym rozumieniu.

Zapładnianie Rosji
Przestrzeń kulturowa nie znosi próżni i jeśli naród nie ma z góry
przemyślanych wzorców i koncepcji, to przyjmuje takie, które są najbliżej.
Stąd słuszna jest uwaga pewnego badacza dziejów rosyjskich, że Rosja pod
koniec starego i u progu każdego nowego stulecia otwiera się nieznacznie
na obce prądy i myśli, wchłaniając inną kulturę, aby zamknąć się na głucho
Zanim powstał Petersburg. Stulecie Polaków

do... następnego stulecia. Tak było na przełomie XV i XVI wieku. W czasie gdy
Kolumb odkrywał Amerykę, a Europa otwierała się na resztę świata, na Rusi
Moskiewskiej dość powszechnie, w nastrojach smutku i żalu, w zamkniętych
cerkwiach oczekiwano z całą powagą końca świata, gdyż na rok 1492
przypadał bizantyński rok 7000. Gdy minął strach i trzeba było żyć dalej,
mógł się rozwinąć choć trochę renesans, który dotarł na Ruś przez Litwę,
Polskę i Krym, gdzie były kolonie genueńskie. Do dziś symbolem otwarcia na
ten włosko-polski renesans są czerwone ściany i baszty zbudowanego przez
mistrzów z Italii moskiewskiego Kremla.
Czymś podobnym były czasy Borysa Godunowa, szukającego w państwie
Wazów wyjścia na Europę. Przetarto wtedy szlaki mórz północnych
i zhołdowano Chanat Syberyjski Tatarów Tomskich. Czas „Wielkiej smuty”,
który był w polityce okresem zamętu – w kulturze „smutą” nie był. Następny
taki okres otwarcia na wpływy zewnętrzne to panowanie Piotra I i odgórne
europeizowanie Rosjan przez cara i jego naśladowców, głównie Niemców
petersburskich, o których słusznie napisał Paweł Jasienica, iż rządząc
Rosjanami, bardziej nimi pomiatali niż Polakami i Litwinami, których im
przyszło z niejakim trudem podbić. Potem miały miejsce krótkie, ale jakże
owocne czasy Aleksandra I, najazdu Napoleona, „wojny ojczyźnianej”,
skutkujące myślą okcydentalną i dekabrystami na placu Senackim
w Petersburgu. Takim okresem były też czas reform uwłaszczeniowych
Aleksandra II i wielki rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku,
zamrożony rewolucją bolszewicką. Końcowe fazy tych procesów stanowią
gorbaczowowska pierestrojka i jelcynowska odwilż końca XX wieku.
Każdy ze wspomnianych okresów skutkował spontanicznym
przyjmowaniem kultury i języka jakiegoś kraju, przez który kultura
ogólnoeuropejska wlewała się na Ruś szerokim strumieniem. Obecnie jest
to masowa kultura anglojęzyczna, w XIX wieku była to kultura francuskiego
oświecenia i romantyzmu, w XVIII stuleciu – kultura niemiecka, w XVII –
kultura polskiego baroku, a w XV i XVI – kultura litewsko-ruska, z jednej
strony wypierająca prawie dwustuletnie wpływy tatarskiej niewoli,
z drugiej zaś wzmacniająca bizantyjskie korzenie religijne, będące poprzez
prawosławną Cerkiew podstawą wszelkiej kultury na Rusi.

Polskie diabły i aniołowie
Nie dziwi zatem nikogo fakt, że przyszedł czas, „jak bóle na rodzącą”, i na
polską kulturę, co skutkowało niesłychaną modą na język, obyczaj i stroje
polskie w państwie moskiewskim na początku XVII wieku. Dziwić może
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jedynie, że czas ten przyszedł już po wyparciu wpływów politycznych
i „wygnaniu” Polaków z Kremla w 1612 roku, z czego w dzisiejszych czasach
uczyniono spóźnione święto narodowe.
Dlaczego zatem razem z Polakami nie wypędzono z państwa
moskiewskiego i polskich wpływów? Ano właśnie dlatego, że nie zagrażały
one już temu państwu. Pamiętajmy, że na Rusi obyczajem polskim, częściej

Dwuletnie rządy i okupacja Kremla, na
początku Litwinów hetmana Gosiewskiego,
potem koroniarzy Mikołaja Strusia, stanowiły
niepodważalną okazję do przeprowadzenia
wewnętrznych reform kraju w nowym,
a właściwie nowożytnym duchu.

„lackim”, nazywano wszystko, co przychodzi z Europy i nigdy polskim z istoty
nie było, jak choćby protestantyzm czy modę niemiecką. Na tej samej zasadzie
wiek wcześniej jeńców polskich z pierwszych polsko-moskiewskich starć
nazywano „ludźmi litewskimi” i jako Litwinów kierowano na podbój Syberii.
Różnicę zauważono i odnotowano dopiero w czasach Dymitriad, kiedy to
niemiecko-protestanckich jej uczetników, strzelających, o zgrozo, do ikon,
nazywano „polskimi diabłami”.
Warta w tym miejscu odnotowania jest pewna prawidłowość
kulturowo‑geograficzna. O ile we Francji i ludowej kulturze francuskiej diabeł
był przeważnie Włochem, niekiedy Hiszpanem, o tyle w Niemczech był dość
powszechnie Francuzem, w Polsce Niemcem, w Rosji Polakiem, a wśród
ludów Syberii, od Czukczów po Eskimosów – Rosjaninem. Stąd konkluzja
antypolskiego filmu 1612 o Polakach – jawliais‘ angiełami, a stalis‘ diawołami –
przestrzega przed zachwytem nad tym, co polskie, gdyż w rzeczywistości jest
to diabelskiej proweniencji. Przeto Dymitriady i w ogóle smutnyje wriemiena
postrzegano w Rosji zawsze negatywnie, nie doceniając owych uchylonych
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drzwi, przez które, póki się nie zatrzasną, choć na chwilę wlewała się inna
kultura. Niewielu historyków chciało dostrzec coś przeciwnego.
Oto nagła śmierć Borysa Godunowa i zabójstwo jego syna Fiodora
w jednej chwili zdjęły z narodu odwieczny pancerz caryzmu, bez którego nie
wyobrażano sobie normalnego życia, a którego przywrócenie poczytywano
za konieczny obowiązek. Nagle można było coś wybrać i wybrano Dymitra
Iwanowicza. Bez wzgłędu na to, czy był w istocie samozwańcem, czy też nie –
w oczach ludu był Rurykowiczem, dziedzicem tej ziemi, która mu jedynie się
należała. Kiedy padł ofiarą mordu, okrzyknięto go oszustem i papistą, a jego
prochy wystrzelono na zachód, „skąd przyszedł”.

Rok 1612: zaprzepaszczona okazja
Ale to właśnie z pierwszym Dymitrem przybyła na Ruś przez Polskę kultura
baroku. Gody kremlowskie z Maryną Mniszchówną były tego dobitnym
symbolem. Niektórzy początek tych wpływów upatrują w uroczystym
wjeździe do Moskwy Lwa Sapiehy z poselstwem w roku 1600, wraz
z bogatymi darami, których resztki można do dziś podziwiać na Kremlu.
Próba nowego, zgodnego z prawem a nie z wolą cara sądzenia poddanych,
zapoczątkowana aktem łaski wobec spiskujących na życie pierwszego
Dymitra braci Szujskich, zakończyła się powtórzeniem zamachu oraz
zamordowaniem Dymitra i jego szlachetnych planów przez zbrodniczy klan,
którego przedstawiciel, Wasyl Szujski, został legalnym carem Wszechrusi.
Od razu należy dodać, że głównymi przeciwnikami tego władcy byli jego
szlacheccy poddani. Zawiązali spisek, a ród Romanowych postarał się
o kolejnego Dymitra, aż w końcu sam osiagnął władzę.
Magnacka Rada, zwana Siemibojarszcziną, czyli Radą Siedmiu Kniaziów,
zastępująca obalonego cara Wasyla, po klęsce jego brata Dymitra pod
Kłuszynem, gdzie hufce husarskie Stefana Żółkiewskiego rozgromiły
30-tysięczną armię moskiewską i jej szwedzkich najemników, zaprosiła
litewskie wojska hetmana na Kreml, by strzegły go przed „worem
tuszyńskim”, czyli Dymitrem II, rezydującym w Tuszynie pod Moskwą
i dybiącym na carską stolicę. Rządy tak potem oczernianej Semibojarszcziny
były jedynym momentem w trudnych dziejach Moskwy, kiedy to zasada
wyższości prawa nad wolą władcy mogła utrwalić się na stałe w kulturze
państwa moskiewskiego. Stąd taka gotowość uznania carem syna
królewskiego Władysława Zygmuntowicza, wraz z obyczajem i prawem kraju,
z którego przybył, ale pod warunkiem przyjęcia prawosławia i uroczystej
koronacji na cara w Soborze Uspieńskim na Kremlu. Królewicz Władysław
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nigdy nie dopełnił tych warunków i za cara na Rusi uważany nie jest do dziś,
choć pieczęcie i przysięgi składano na jego imię po całej Rusi Moskiewskiej,
a nawet za Uralem.
To właśnie zastępcze zaprzysięganie na jego imię szlachty-dworiaństwa
wywołało w 1611 roku bunt prowincji, w tym Niżnego Nowogrodu.
Rządząca Moskwą i okolicami, a potem już tylko Kremlem Semibojarszczina
z kniaziem Mścisławskim na czele znalazła się w tragicznej sytuacji: pragnęła
wprawdzie utrwalenia na Rusi „obyczaju polskiego”, głównie politycznego,
ale bez Polaków, tymczasem nastąpił ich najazd wraz z Litwinami jako
konkwistadorami wschodnimi. Dwuletnie rządy i okupacja Kremla, na
początku Litwinów hetmana Gosiewskiego, potem koroniarzy Mikołaja
Strusia, stanowiły niepodważalną okazję do przeprowadzenia wewnętrznych
reform kraju w nowym, a właściwie nowożytnym duchu, do czego zresztą
obecni na Kremlu „Polacy” się nie mieszali.
Jednakże przedłużające się walki o Smoleńsk oraz wrogość prawosławia,
które widziało w polskim obyczaju jedynie wpływ jezuitów, podkopały
w narodzie zaufanie do tej części moskiewskiej elity, która chciała raz na
zawsze usunąć z Rusi opryczninę (poprzedniczkę carskiej Ochrany oraz
sowieckiego NKWD i KGB) i powtórnie otworzyć kraj na barok europejski,
tyle że bez kontrreformacji i jezuitów. Ta część elit sprzeciwiała się ponownej
izolacji od Europy, a zwłaszcza od polskiego republikanizmu.

Promieniowanie ,,polskiego obyczaju”
Oficjalnie Kreml padł 4 listopada 1612 roku. Wyszła z niego procesyjnie
mocno pokiereszowana Semibojarszczina, łącząc się w jedno „z russkim
narodem”, którego wrogiem pozostali już tylko Polacy i jezuici, co stało się
kanwą nowego święta jedności.
A jednak to nieprawda. Podczas zajmowania Kremla przez wojska kniazia
Pożarskiego i jego opołczeńców, co miało miejsce 7 listopada, pięć dni po
zawartym rozejmie, rozgrywały się wydarzenia dwojakiego rodzaju. Jedną
bramą wychodzili Polacy i wojska cudzoziemskie, głównie Niemcy, pod wodzą
Mikołaja Strusia, którego kurtuazyjnie podejmował sam kniaź Pożarski. Przed
drugą bramą tymczasem, gdzie czekali już Kozacy kniazia Trubeckiego, nikt
nie miał wątpliwości, co czeka poddających się russkich obrońców sprawy
Semibojarszcziny, którym zamarzyły się prawa takie, jakie miała choćby
polska czy litewska szlachta w swym państwie za miedzą. Ci skazani byli
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na zagładę jako zdrajcy razem z ich demokracją. Oni nie mieli złudzeń. Nie
wierzyli zapewnieniom, że cokolwiek będzie im darowane. Cofnęli się na
Kreml i wysadzili w powietrze w jednej z cerkwi.
Ten symboliczny gest powinien położyć kres niechcianym wpływom
polskim na Rusi, a w Moskwie w szczególności. Ale tak nie było, bo być
nie mogło. Rusini moskiewscy mało na ogół zdawali sobie sprawę, że
obronę suwerenności zawdzięczali nie tylko swej determinacji w walce
z „interwencją”, lecz równie zdecydowanym działaniom szlachty
litewsko‑polskiej, która w demokratycznym państwie zdolna była zmusić
władcę do odstąpienia od cudzoziemskich planów, nie dając mu pieniędzy na
„imperialną” wojnę poza granicami państwa. To zmusiło ostatnią wyprawę
Władysława Wazy po koronę carów do negocjacji i podpisania w 1619 roku
rozejmu dywilińskiego na 30 lat.
Wraz z ustąpieniem zagrożenia politycznego mieszkańcy państwa
moskiewskiego nie widzieli już nic groźnego w tym, co po Polakach zostało,
zaś ich nowyj obraz żizni chcieli dobrowolnie naśladować w nadziei, że
politycznie da on podobne efekty. Szlachta-dworiaństwo coraz bardziej
odróżniała się od chłopstwa i potrzebowała wzorców, które by to podkreślały.
Zachodnioeuropejskie były zbyt odległe i mniej zrozumiałe, a ponadto
„heretyckie” i niebezpieczne dla prawosławia. Obyczaj polski zaś, a ściślej
sarmacki, był bliski i zrozumiały, zwłaszcza po przyswojeniu go i w przekazie
ruskiej szlachty Rzeczpospolitej.
Bezpieczeństwo polityczne i prymat Cerkwi w życiu duchowym otworzyły
więc wrota wpływom polskim w życiu publicznym oraz prywatnym.
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Spodziewano się nie tylko zmiany dotychczasowych rządów, ale wraz
z obyczajem także utrwalenia nowych zasad swobód obywatelskich, tak
żywo obserwowanych za miedzą. Jednakże moskiewski upór w zbieraniu
ziem ruskich, nieudana wojna o Smoleńsk w latach 1632-34, a wreszcie
tragiczny dla obu stron „potop”, podkopały i załamały partnerskie stosunki
z Rzeczpospolitą, czyniąc z niej na powrót politycznego wroga.

Polskie wpływy na Syberii
Od tamtych czasów wpływy polskie na Rosję zaczęły się uwidaczniać
w innej sferze, co było związane głównie z osiedlaniem na Syberii jeńców
wojennych wziętych podczas walk z Rzeczpospolitą. Równie masowo do
azjatyckiej części imperium przesiedlani byli mieszkańcy zwłaszcza Białorusi
oraz wszelkiego rodzaju „ochotnicy”, którym dano do wyboru: albo ciężką
służbę w kazamatach czy twierdzach, albo bardziej lub mniej wolną służbę na
bezkresnych przestrzeniach Syberii i Kipczaku, jak wtedy nazywano dzisiejszy
Kazachstan.
O ile w czasach Stefana Batorego obywateli Rzeczpospolitej osiedlających się
na wschodzie dość powszechnie nazywano „ludźmi litewskimi”, bez względu
na ich narodowość, o tyle po roku 1612 wszelką szlachtę z ziem Litwy,
Polski czy Rusi-Ukrainy zwano Lachami. Byli oni niekiedy pierwszym zrębem
cywilizacyjnym, wyznaczającym granice Europy poza grzbietami Uralu.
Szybko też upowszechnił się stereotyp „zdradzieckiego Lacha”, który
zmienia front i przechodzi na służbę wroga. Tak miało być w końcu XVI
wieku z sekretarzem i kronikarzem chana syberyjskiego Kuczuma, którego
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czyny i bohaterską walkę o stolicę Iskyr miał on opisać. Tekst owego zapisu,
odnaleziony w XIX wieku i wydany w roku 1876 w Oczierkach istorii do
dziś budzi wątpliwości, czy nie jest falsyfikatem z innej epoki. Niezależnie,
jaka jest prawda, tekst ten potwierdzałby wzorzec Polaka-buntowszczika,
gotowego sprzymierzyć się z każdą siłą walczącą z imperialną Moskwą,
a potem z Rosją.
W takim duchowym środowisku dojrzewa późniejszy mit polskiego
wallenrodyzmu, zagnieżdżonego we wnętrzu Rosji. A zatem rósł lęk przed
nim, rodząc stałą obawę o nielojalność i możliwość zdrady ze strony
więzionych na wschodzie Polaków. Niemal w naturalny sposób stawali się
oni sprzymierzeńcami prześladowanych przez carat i Cerkiew prawosławną
starowierców, którzy okrzyknęli cara i wszelką władzę antychrystem, chroniąc
się przed nim w tajdze Sybiru.
Zbuntowani Polacy stawali się nie tylko sprzymierzeńcami, ale i legendą
dla samych Rosjan, stawiających opór caratowi i zsyłanych – tak jak oni –
w obce im strony. Również ludy syberyjskie, traktujące nieufnie rosyjskich
osadników i kolonizatorów, odnosiły się z sympatią do Polaków. Byli oni także
pożądanym sojusznikiem dla sąsiadów Moskwy, którymi na wschodzie byli
jedynie Chińczycy.

Bitwa na Lenie, czyli mord honorowy
Szczególnym przykładem, ukazującym wpływy polskie na Syberii, było
wyrosłe nad Amurem w drugiej połowie XVII wieku pograniczne państwo
Jaksa z centrum i stolicą w twierdzy Ałbazin. Jego powstanie i późniejsze
perypetie, wiodące do ostatecznego upadku, potwierdzają przypuszczenie, iż
„Państwo Środka” gotowe było tolerować i popierać każdą samorodną formę
państwowości, mogącą powstrzymać ekspansję państwa moskiewskiego.
Przestano ją tolerować w chwili, gdy stała się częścią tego państwa
i wzmacniała jego siły na wschodzie.
Powstanie „Państwa Jaksy” było niezwykle charakterystyczne dla
mentalności i ducha niezależności Polaków zesłanych na wschód, na
najdalsze kresy wczesnej Europy. Początek dała mu zbrodnia wojewody
z Ilińska – Obuchowa oraz bunt przeciwko niej, który wybuchł latem 1665
roku podczas dorocznego jarmarku w Kiereńsku nad Leną. Tego roku jak
zwykle na świętego Jakuba ściągnęły tłumy okolicznej ludności. Zwyczajowo
jarmark rozpoczynał się w lipcu i trwał do święta Spasa, czyli do 6 sierpnia.
W Kiereńsku zjawił się zarówno „polski jeniec” Nikifor Jaksa-Czernichowski,
zarządzający warzelniami soli w Ust-Kutsku przy ujściu Tunguski do Jeniseju,
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jak i Wawrzyniec Obuchow, wojewoda iliński, dla którego była to
okazja do zbierania jasaku od miejscowych ludów i sprawowania
sądów w mieście. Zwyczajowo dostawał cenne futra soboli,
łasic i kun leśnych. Jego obecność wykorzystywali miejscowi
kupcy, wręczając mu „dobrowolne” dary w zamian za zgodę na
prowadzenie handlu w jego okręgu.
Tego roku jednak gubernator-wojewoda porzucił nagle jarmark
i 25 lipca opuścił w pośpiechu Kiereńsk, „zapominając o swych
obowiązkach sądowych i skarbowych, a nawet o własnych zyskach”.
Wraz z całą świtą ruszył w górę Leny, wracając jak najszybciej do
Iliska. W pościg za nim ruszyły łodzie Jaksy-Czernichowskiego, które
gdzieś na zakolach rzeki Leny dopadły dwór wojewody i wydały mu
nocną bitwę. W twardych i surowych warunkach syberyjskich nikt
nie spodziewał się litości od zaciętego wroga. Wojewoda zginął,
a jego ludzie znaleźli się w niewoli.
O przyczynach owej bitwy „na Lenie“ tak pisze kronikarz
holenderski van Witzen zaledwie dwadzieścia lat po tym
wydarzeniu: „Obuchow zhańbił siostrę polskiego kapitana, co
było przyczyną krwawego odwetu”, a łaciński Anonim objaśnia
sytuację: „Nikifor Czernichowski miał siostrę i wyrządzona jej
ciężka zniewaga spowodowała zabicie Obuchowa. Brat krwawo
pomścił targnięcie się wojewody na cześć jego siostry”. Ot, znany
na wschodzie „polski honor”. W innych przekazach mówi się z kolei
o pohańbionej żonie zesłańca. Tak czy inaczej – bunt był faktem,
a wojewoda trupem. Coś trzeba było zrobić ze zbuntowaną, teraz
wyjętą spod prawa kozacką zgrają.
Holenderski kronikarz tych wydarzeń opisuje to tak: „By się
zemścić kapitan ten zabił wojewodę i splądrował składy państwowe.
Następnie razem z innymi buntownikami uciekł w kierunku
południowo-wschodnim i tam zbudował gród zwany Ałbazinem,
gdzie żył spokojnie lat dziesięć. Gdy zaś upłynął ten czas, wysałał
kogoś do Moskwy z prośbą o wybaczenie popełnionej zbrodni.
Obiecał w zamian, że od tego czasu on i jego ludzie zaczną płacić
coroczne podatki. Poprzedni czyn został mu wybaczony i wojewoda
jenisjejski otrzymał rozkazy, aby zaopatrywać Ałbazin we wszystko,
co mu jest potrzebne”.
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Wyprawa do ziemi niczyjej
Relacja ta, w pełni wiarygodna, streszcza nam przyszłe losy zbuntowanych
„ludzi kresów” i ich państwa. Jak się jednak miały one w szczegółach?
Jaksa‑Czernichowski wraz z osiemdziesięcioma towarzyszami, po
rozgromieniu Obuchowa i splądrowaniu magazynów, ruszyli w przeciwną
stronę niż mogła ich ścigać jakakolwiek „ręka sprawiedliwości“, czyli w dół
Leny do ujścia rzeki Olekmy, a następnie w górę tej rzeki do przełęczy Tagir
w łańcuchu Gór Stanowych, za którymi rozciągało się dorzecze Amuru i gdzie
nie sięgała władza carskich wojewodów. Ziemie te wcześniej „odwiedziły”
i splądrowały co najmniej dwie moskiewskie wyprawy. Pierwsza – Wasyla
Pojarkowa, który w lipcu 1643 roku idąc z Jakucka w górę rzeki Adan, dotarł
w te rejony, druga – Chabarowa, który w marcu 1649 roku krótszą drogą
przez rzekę Olekmę przybył do twierdzy Ałbazin nad Amurem, skąd spłynął
na łodziach do jej ujścia, do Oceanu Spokojnego. W 1653 roku wojewoda
nerczyński objął władzę nad Amurskim Krajem, który Chińczycy uważali
jednak za swoje terytorium. Dlatego w ciągu dwóch lat – od 1653 do 1655
roku – zniszczyli oni wszytkie bazy i fortece moskiewskie nad Amurem,
z legendarnym Ałbazinem włącznie.
„Po odejściu wojsk chińskich dorzecze Amuru, wyludnione i puste,
stało się ziemią niczyją”. Nie zaginęła jednak pamięć o żyznej krainie.
I tak w tę pustkę dziesięć lat później wkroczyły oddziały zbuntowanej
grupy Jaksa‑Czernichowskiego, odbudowując Ałbazin i odnawiając dzieje
zaginionego miasta. O samym Czernichowskim, jego pochodzeniu i rodzinie,
pisał w XIX wieku zesłaniec Marian Dubiecki, członek Rządu Narodowego
ds. Rusi-Ukrainy podczas powstania styczniowego. Skazany na śmierć,
doczekał się jednak zesłania na dożywotnią katorgę w okolicach Nerczyńska.
A był to czas, kiedy Rosja ponownie zajęła Amurski Kraj i w pośpiechu go
kolonizowała, szukając historycznych praw do tej ziemi.
Według relacji Sulewskiego, Dubiecki miał natrafić na liczne ślady
działalności Polaków, jak i potomków Czernichowskiego. Swą rozprawę o nim
zatytuował Osadczy ziemi Mandu. Pisząc pod bacznym okiem carskiej cenzury,
nic nie wspominał, że był on jeńcem i zesłańcem polskim, co jasno wynikało
z dokumentów, a przymiotnik „polski” konsekwentnie zastępował słowem
„europejski”, co było wystarczająco zrozumiałe i stało się swoistą regułą na
Syberii. Zarówno w źródłach, jak i opracowaniach Czerniachowski dla jednych,
głównie Niemców, jawił się jako „przywódca zbójeckiej bandy, zbuntowanej
przeciwko prawowitej wadzy”, dla drugich zaś, zwłaszcza badaczy sowieckich,
był „założycielem wolnej republiki kozackiej, walczącej z feudalnym uciskiem”.
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Dla wszystkich był jednak „polskim szlachcicem, podróżnikiem, kapitanem i...
przestępcą”. Kim zatem był wcześniej?
Ród jego wywodził się najprawdopodobniej z Polesia wołyńskiego, około
stu kilometrów na północ od Żytomierza, gdzie Czernichowscy z polskim
przydomkiem Jaksa, herbu Gryf, licznie zamieszkiwali. Pierwszy opisał jego
dzieje anonimowy zesłaniec, który w swym dziele łacińskim datowanym na
1680 rok, a dedykownym kanclerzowi duńskiej korony von Hornowi z prośbą
o ocalenie z Sybiru, pisze, iż Czernichowscy przybyli do Jenisjejska w 1632 roku

,,Sądził on (Czernichowski) zapewne,
iż nadając nazwę swojego przydomka
pierwszej osadzie powstałej w krainie Mandu,
uwieczni bądź siebie, bądź gniazdo swoje”,
co rzeczywiście się stało.
jako jeńcy kolejnej wojny z Rzeczpospolitą. Niemiecki kronikarz F.G. Muller
poprawia datę na rok 1638 i pisze o nim tak: „Polak on albo Litwin, Nikifor
syn Romana Czernichowski, który był przybył w roku 1638 ze swymi licznymi
rodakami z Moskwy do Jenisjejska, był posłany do wykonywania służby na
Syberii... z czego zachowały się dwie wiadomości: pierwsza, że w 1650 roku
był zarządcą kolonii rolniczej w Czeczyńskim Wołoku, czyli przeprawie, druga,
że w 1652 roku w Ust-Kutsku sprawował nadzór nad tamtejszą ważelnią soli”.
Z tego to właśnie Ust-Kutska wyruszył latem 1665 roku na sławetny jarmark
do Kiereńska.
Już wcześniej obserwowano masowe ucieczki chłopów pańszczyźnianych
i wolnych kozaków, „zwabionych mirażem bogactwa Rzeki Czarnego Smoka,
czyli Amuru, jak i ich żałosny powrót-ucieczkę przed mściwym mieczem
Mandurów”. Jak pisze o Czernichowskim Muller: „widział on, jak wielu
uciekinierów z ilińskiego kraju uszło nad Amur, aby zbrodnie ich nie były
ukarane”. Po buncie i zabójstwie wojewody Obuchowa wiedział on dokładnie,
gdzie i którędy uciekać. Tracąc po drodze zaledwie dwunastu ludzi, zdołał przed
zimą 1665 roku dotrzeć do ruin dawnej twierdzy, by jeszcze raz ją odbudować.
Zanim powstał Petersburg. Stulecie Polaków

Rzeczpospolita nad Amurem
Tak zaczął się okres największej świetności „polskiego Ałbazinu”, stolicy
„Państwa JAKSA”, z którym dyplomacja chińska korespondowała... po polsku.
Tak opisuje jego założenie Dubiecki: „Starym obyczajem wschodnich krain
Rzeczypospolitej, której tradycje głęboko tkwiły w jego umyśle, zatknięto
krzyż na wyniosłym brzegu, gdzie miał stanąć gród i zaczęto szancowanie
taboru... Obok krzyża wtykano żerdzie ze snopiem, wskazując miejsce zebrań
osadników”.
Niemiec Muller dodaje: „Moskale zachowali dla tej osady nazwę Ałbazin,
jak dawniej to miejsce nazywali Chińczycy i Mandurowie... Jednak nazwa
Jaksa nie była bez znaczenia”. Jej pochodzenie wyjaśnia Dubiecki tak:
„Sądził on (Czernichowski) zapewne, iż nadając nazwę swojego przydomka
pierwszej osadzie powstałej w krainie Mandu, uwieczni bądź siebie, bądź
gniazdo swoje”, co rzeczywiście się stało. Ostatecznie nazwa Jaksa przylgnęła
do całego obszaru „wolnego państwa nad Amurem”, którego centrum
i stolicę stanowił odbudowany Ałbazin. Chińczycy w swej korespondencji
z Czernichowskim nazywali jego państwo „Ja-ko-sa”.
Gród posiadał nie tylko obwarowanie i palisadę wokół zabudowań,
ale i księgę praw, trzymaną w sali sądowej, mieszczącej się nad główną
bramą, w której każdy mógł zobaczyć jej własny herb, zapewne pomysłu
Czernichowskiego lub kogoś z jego grona. Wyryty jest on na pieczęci z 1676
roku i wyobraża orła białego w koronie, z głową zwróconą na lewo, z łukiem
i strzałą w obu szponach. Przy tym nie wiemy, czy głowę orła odwrócono
celowo „na wschód”, czy był to tylko błąd rytownika pieczęci, który go wyrył
tak, jak go widział. Godnym uwagi jest stwierdzenie, że nad tak odwróconą
głową wyraźnie góruje jagiellońska korona.
Władztwo Czernichowskiego dość szybko, bo w ciągu pięciu lat
rozprzestrzeniło się na ziemie wzdłuż Amuru, należące do plemienia Daurów,
którzy bez protestów płacili jasak w sobolowych skórach.
Zasady współżycia międzyludzkiego i przestrzeganie podstawowych
praw osobistych, przeniesione nad Amur przez Czernichowskiego rodem
z Rzeczypospolitej, gdzie były one oczywistością – stały się na krótką chwilę
i na małym obszarze oazą swobody i dobrobytu na nieznaną później skalę.
Bez wojewodów, bez urzędników, bez wszechobecnego nadzoru i bez
„pomocy” z zewnątrz „nastąpił szybki rozwój rolnictwa i handlu i to na skalę
niespotykaną na Syberii”. W przekazach źródłowych nie ma nawet śladu,
by miejscowa ludność podniosła oręż przeciw osiedleńcom z Jaksy, co było
niemal normą gdzie indziej, choćby w sąsiednim Nerczyńsku.

Jeden z urzędowych donosicieli skarżył się, że do Jaksy przywożone są duże
ilości ryżu z Mandżurii, co powoduje zmniejszenie produkcji rolnej, tak bardzo
potrzebnej innym okręgom Syberii. Za ryż w Ałbazynie płacono futrami,
tak samo poszukiwanymi zarówno w Chinach, jak i w Moskwie. „Dawni
i współcześni historycy rosyjscy zgodnie podkreślają wielką rolę cywilizacyjną
i gospodarczą, jaką odegrał eksperyment Czernichowskiego nad Amurem.
Stworzył on tam na 12 lat małą Rzeczpospolitą, tylko bez pańszczyzny
i poddaństwa”.

Między Rosją a Chinami
Dalsze losy Jaksy-Ałbazynu, już bez Czernichowskiego, rozstrzygnęły
się niestety dość szybko. Gdy stała się ona twierdzą moskiewską, zaczęła
w istotny sposób zagrażać posiadłościom chińskim. W roku 1684 (7193 ery
bizantyńskiej) do wojewody nerczyńskiego przyszło pismo od Aleksieja
Tołbuzina z Ałbazinu, donoszące, iż Fiedka Telskij i Gawriła Dimitrijew, kupcy
przybyli z Chin, przywieźli ze sobą trzy pisma: „jedno pisane ruskim pismem,
drugie cesarskim (tj. chińskim), a trzecie po polsku”.
Było to ultimatum cesarza Kang-szi, nakazujące mieszkańcom „Jo-ko-sy”
jak najszybsze opuszczenie grodu i powrót do Jakucka pod groźbą niechybnej
śmierci. Cesarz z poczuciem tolerancji obwieszczał: „Jest naszym zwyczajem
ludziom przebywającym w naszych stronach okazywać wielkoduszność
i gościnę. Życzymy wam spokojnego życia, ale gdzie indziej”. I dodawał: „Nie
było naszym zwyczajem wszczynać wojenne kroki niespodziewanie i dlatego
ostrzegamy was, abyście nie trwali w złudnej nadziei, że uda się wam
ułożyć stosunki pokojowo”. Po czym grzmiał już całkiem groźnie: „Musicie
z jak największym pośpiechem wracać do Jakucka. Niech ta miejscowość
(Ałbazin) stanie się granicą waszego terytorium, do której możecie zbierać
daniny i wyruszać na łowy. Nigdy więcej nie wolno wam przekraczać naszych
granic i zakłócać spokoju i porządku. Musicie także wydać zbiegów, a i
My odeślemy wam dezerterów Lah’czi, którzy się u Nas znajdują”. Była to
ostatnia wzmianka o Lachach w służbie chińskiej – do ich wydania, jak można
mniemać, nigdy nie doszło. Cesarz kończył swe pismo zdecydowanie: „Jeżeli
nadal nie okażecie skruchy i pozostaniecie głusi na nasze rozkazy, Jaksa będzie
zburzona, a wy zgładzeni z oblicza ziemi”.
W ślad za słowami 10 czerwca 1685 roku ruszyła nad Amur armia
chińska w sile 3,5 tysiąca ludzi. Załogę zaś Ałbazinu stanowiło 450 stałych
mieszkańców i trochę żołnierzy. Po dziesięciu dniach obrony, gdy umocnienia
zniszczył skutecznie ostrzał artyleryjski, oporu zaniechano. Namiestnik carski
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Tołbuzin wynegocjował w chińskim obozie, bijąc czołem w stronę cesarskiego
pałacu, spokojne odejście obrońców i mieszkańców do Nerczyńska. Spośród
nich 41 wybrało poddaństwo chińskie. Nie wiemy, jacy byli to ludzie, ale
zapewne bali się kary w państwie moskiewskim. Chińczycy błyskawicznie

Dziś po dawnej twierdzy pozostała niewielka
wioska kozacka, licząca kilkuset mieszkańców
i przystanek autobusowy pod nazwą Ałbazino.

zburzyli fortecę i odeszli w swoją stronę, zostawiając nietknięte zbiory
i pola uprawne, na które natychmiast powrócili poprzedni osadnicy
i mieszkańcy Jaksy.
Jesienią nadeszły spóźnione posiłki. Ich dowódca, niegdyś porucznik
artylerii polskiej, Niemiec z pochodzenia, o nazwisku von Beton, w ruinach
dawnej twierdzy wzniósł nowoczesną fortecę ziemną na wzór francuski,
z występującymi do przodu redutami, osłaniającymi dostęp do wałów. Nie
minął rok, a w lipcu 1686 wojska chińskie powróciły pod Ałbazin, wznawiając
oblężenie. Mimo śmierci w walce wojewody Tołbuzina, von Beton zaciekle
bronił Ałbazina do końca października, mając pod swoją komendą ponad 1000
zbrojnych ludzi. Uratowało go pismo cara Piotra I do cesarza Kang-szi, które
w uniżony i pełen pochlebstw sposób prosiło o rozejm. Chińczycy wycofali się,
przerywając oblężenie Ałbazinu, który zwycięstwem kończył swe istnienie na
mapach obu imperiów.
Trzy lata jeszcze toczyły się rokowania obu stron, nim ostatecznie
w Nerczyńsku zawarto traktat kończący wojnę o granice. Akt podpisano
28 sierpnia 1689 roku w znacznej mierze dzięki mediacyjnej roli
znienawidzonych w Moskwie jezuitów, którzy wchodzili w skład delegacji
chińskiej. Krążyli oni między obu misjami w roli tłumaczy nie tylko języka,
ale i kultury. Byli negocjatorami łagodzącymi spory i wyjaśniającymi
cierpliwie niechybne pożytki, głównie handlowe, płynące z zawarcia pokoju.
W końcu Moskwa ustąpiła znad Amuru, co było chińskim warunkiem
Zanim powstał Petersburg. Stulecie Polaków

wstępnym. Granica wróciła na grzbiet Gór Stanowych, gdzie była poprzednio,
rozgraniczając dorzecza Leny. Dociągnięto ją aż do brzegów Oceanu
Spokojnego. Moskwa uzyskiwała w zamian korzystne przyzwolenie na handel
z Chinami, o który tak usilnie zabiegała, okraszone faktorią w Pekinie.
Tak wytyczona granica „nerczyńska” dotrwała przez dwieście lat do
roku 1858, kiedy to po wojnie krymskiej upokorzone Imperium Rosyjskie,
wykorzystując jeszcze większe osłabienie Chin, odebrało im bez walki, na
mocy traktatu z Aigun, cały Amurski Kraj, a w roku 1860 jeszcze dorzecze
Ussuri, tworząc w nim Primorski Kraj i budując Władywostok – symbol
ostatecznej władzy na wschodzie. Próby natychmiastowego zasiedlenia
tak zdobytego kraju okazały się jednak tragiczne. Ponad jedenaście tysięcy
Kozaków zabajkalskich przesiedlono w trybie administracyjnym na nowo
zajęte tereny. Niemal osiem tysięcy z nich zmarło z głodu i niedostatku tylko
w ciągu pierwszego roku. Na miejscu żyznej niegdyś Jaksy-Ałbazinu panował
głód. Dziś po dawnej twierdzy pozostała niewielka wioska kozacka, licząca
kilkuset mieszkańców i przystanek autobusowy pod nazwą Ałbazino.

Republika Zabajkalska
Ostatecznie cały eksperyment zbuntowanych Polaków-Lah’czi, trwał
dwadzieścia pięć lat: od buntu w Kiereńsku w 1665 roku do traktatu
w Nerczyńsku w 1689 roku. Pozostawił jednak legendę, którą długo opiewano
w pieśniach, że istniał kiedyś nad Amurem wolny kraj, i że mogło być w nim
lepiej niż jest obecnie – choćby tak jak w Kanadzie, która w 1867 roku
uzyskała niepodległość w ramach Korony Brytyjskiej, nie zrywając jednak
z nią więzi.
Pieśni te dotrwały do momentu, gdy podchwycili je nowi zesłańcy z czasów
powstania styczniowego, przysłani nad Bajkał do budowy drogi wokół jeziora.
Przyłączyli się oni do spiskujących w Kańsku rewolucjonistów rosyjskich pod
przywództwem Serno-Sołowjowa. Z jego inspiracji podjęli wyzwanie i 6 lipca
1866 roku proklamowali w Kułtuku nad Bajkałem powstanie Republiki
Zabajkalskiej, wznosząc wyhaftowany w ukryciu sztandar Syberyjskiego
Legionu Wolnych Polaków i podejmując walkę nie tyle o własną wolność i kres
katorgi, ile o wolną Syberię dla wszystkich jej mieszkańców. Właśnie poprzez
Syberię chciano zdemokratyzować resztę Rosji. Wielu Polaków zawróciło
z drogi ku granicy mongolskiej w Kichacie, by podjąć pod Miszychą nad rzeką
Bystrą beznadziejną walkę z nadchodzącymi Kozakami. Kto nie poległ, dostał
się do niewoli. Spieszący im na pomoc liczni zbiegowie z kopalń nerczyńskich
ruszali w drogę z miejsca, gdzie kiedyś stał Ałbazin. Marzyło im się „wolne
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życie w wolnym kraju”, co było dewizą niegdyś istniejącego tam kraju. Dziś
upamiętnia ich bezimienny krzyż nad Bajkałem i ruiny twierdzy nad Amurem.
Czasy Piotra I, które rozpoczęły się upadkiem Ałbazinu, położyły kres
kulturowym wpływom polskim w nowo wykreowanej Rosji, ustępując miejsca
bardziej przedsiębiorczym Szkotom, Holendrom, a zwłaszcza Niemcom. Okres
ten zakończył się także politycznym upadkiem suwerenności Rzeczpospolitej
w 1717 roku. W Rosji mówiono o niej już tylko z politowaniem. A jednak coś
zostało na stałe z wzajemnej fascynacji z dawnych lat. Kłopotliwa politycznie,
mało atrakcyjna gospodarczo, ma jednak Polska w kulturze Rosjanom zawsze
coś ciekawego do powiedzenia. █

Dziś źródłem problemu jest fakt, że europejskie społeczeństwa, gdy
oceniają polityczne osiągnięcia jakiejś partii, rządu czy nawet samej Unii
Europejskiej, z reguły stosują ekonomiczne miary. Dziś PKB stało się czymś
w rodzaju wszechmogącego bożka. Wszystko, co leży poza tym wymiarem,
wydaje się nieważne, a czasem nawet kłopotliwe. A ponieważ niesłychanie
trudno jest wyrażać chrześcijańskie przesłanie w kategoriach PKB, to
z punktu widzenia współczesnej polityki tematy tradycyjnie chrześcijańskie
stają się nie tylko kłopotliwe, ale też po prostu nieistotne.
O polskiej kostce Rubika, sensowności partii chadeckich i Europie na
rozdrożu

O polskiej kostce rubika,
sensowności partii
chadeckich i Europie na
rozdrożu
Rozmowa z Viktorem Orbánem

Foto: Pál Hagyma

Viktor Orbán (ur. 1963) węgierski polityk, z wykształcenia
prawnik, działacz opozycji antykomunistycznej, założyciel partii
FIDESZ. 16 czerwca 1989 roku podczas pogrzebu bohaterów
powstania węgierskiego 1956 roku wygłosił na Placu Bohaterów
w Budapeszcie słynne przemówienie, w którym zażądał
wycofania z Węgier armii sowieckiej i przeprowadzenia wolnych
wyborów. Od 1990 roku zasiada nieprzerwanie w węgierskim
parlamencie. Jako przewodniczący FIDESZ-u w 1995 roku
przekształcił go ze Związku Młodych Demokratów w Węgierską
Partię Obywatelską, a w 1999 roku wyprowadził to z ugrupowanie
z międzynarodówki liberalnej do chadeckiej (Europejskiej Partii
Ludowej). W latach 1998-2002 był premierem Węgier i stał na
czele koalicyjnego rządu. Od siedmiu lat jest liderem opozycji
wobec wspólnego rządu socjalistów i lewicowych liberałów. Jego
partia FIDESZ, według wszystkich sondaży, najprawdopodobniej
wygra przyszłoroczne wybory parlamentarne, a on sam ponownie
zostanie premierem. Orbán jest wiernym Kalwińskiego Kościoła
Reformowanego. Żonaty z prawniczką Anikó Levai. Mają pięcioro
dzieci. Mieszkają w Budapeszcie.

Budapeszt, 20 maja 2009

Rozmawia: Grzegorz Górny
Współpraca: Pál Hagyma

Polska pojawia się wielokrotnie w Pana biografii:
spotykał się Pan z profesorem Wacławem Felczakiem,
pracę doktorską pisał Pan na temat KOR-u, jeździł
Pan na papieskie pielgrzymki do Polski, spotykał się
z Janem Pawłem II. Jaką rolę odegrały wpływy polskie
w Pańskim życiu?
– Na moje osobiste związki z Polską oraz na ich ważną rolę w mojej
biografii należy spojrzeć szerzej, a mianowicie w kontekście tysiąca lat
bliskich związków pomiędzy naszymi narodami. Rozróżniam tu dwie
płaszczyzny: historyczną oraz współczesną. Dla Węgra słowa „Polska”
i „Polak” od razu kojarzą się z bohaterskością. To bardzo ścisły związek.
Polacy to naród, którego przeszłość sama w sobie jest bohaterska, i którego
wielu przywódców jest wzorem bohaterstwa. W romantycznym narodzie
węgierskim do dziś to przekonanie jest bardzo żywe. Węgrzy wysoko cenią
taką historię.
Inną historyczną przyczynę bliskości Polski widzę w fakcie podobnej
sytuacji „wciśnięcia” między obce potęgi i wynikającego stąd ucisku. Pod tym
względem Węgrzy odczuwają z Polakami wspólnotę losów. Polacy są jakby
ściśnięci między Rosją a Niemcami. W historii Węgier jednym z najbardziej
użytecznych do dziś powiedzeń jest okrzyk pochodzący z czasów walki
z Austriakami o niepodległość, który brzmi: „Między dwoma poganami,
za Ojczyznę!”. Rozumiano to wówczas tak, że z jednej strony cisnęli nas
Turcy, a z drugiej Austriacy. Tak więc i my czujemy się w sytuacji pewnego
wciśnięcia. Dziś z jednej strony otacza nas żywioł słowiański, a z drugiej
świat germański. Dlatego potrafimy zrozumieć Polaków nie tylko umysłem,
ale całym sercem.
Jeśli zaś chodzi o czasy najnowsze, to Polacy mieli na nas wielki wpływ.
Co prawda kostkę Rubika wymyślono na Węgrzech, ale polityczną kostkę
Rubika wymyślono na pewno w Polsce. Jak to rozumiem? Mniej więcej od
połowy XX wieku istniało zadanie, którego nikt nie potrafił rozwikłać: jak
walczyć z komunizmem w sposób skuteczny? Czyli nie tylko bohatersko,
ale też efektywnie. Węgrzy w ‘56 roku wybrali formę walki wręcz, wzniecili
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powstanie, które było oczywiście honorowe, bohaterskie i godne chwały,
ale nie osiągnęło swojego celu. Czesi z kolei w ‘68 roku wybrali inną formę
– stwierdzili, że partię trzeba zmieniać od środka. Trzeba w nią wejść, by
przekształcać ją od wewnątrz, bo tylko w ten sposób można skutecznie
działać. To było o wiele mniej godne chwały i mniej efektowne, prowadziło
do bardzo poważnych kompromisów, ale też nie okazało się efektywne –
naród czeski nie osiągnął upragnionego celu. W ostateczności zwyciężyła
doktryna Breżniewa.
Zadanie polegało więc na poukładaniu politycznej kostki Rubika. Jak
poprzekręcać jej elementy w taki sposób, by wszystko ułożyło się w pożądaną
całość? I tu odpowiedź dali Polacy w 1980 roku przez „Solidarność”. Było to

Gdy byłem dzieckiem, Zakopane stanowiło
szczyt moich marzeń podróżniczych. W tym
czasie pasjonował mnie też bardzo u nas
popularny polski serial Pan Wołodyjowski.
jasne wybrzmienie odpowiedzi, której sformułowanie poprzedziły dyskusje,
pisma, badania i refleksje kilku poprzednich lat, kiedy Polacy doszli do
wniosku: nie można iść ani na powstanie, ani w zmienianie partii od środka
– w centrum zainteresowania trzeba postawić nie bezpośrednią, polityczną
władzę, ale należy przede wszystkim zorganizować społeczeństwo. Kiedy zaś
nadejdzie możliwość przejęcia władzy politycznej, wtedy takie ukształtowane
społeczeństwo będzie umiało tego dokonać.
Od początku lat 80. starałem się w duchu tej strategii działać na
Węgrzech. Młodzi, którzy działali w ruchach pragnących przemiany,
przygotowujących zmianę ustroju, garściami czerpali z pism, z myśli polskich
opozycjonistów, brali od nich podstawy ideologiczne, strategiczne i taktyczne.
W przeciwieństwie do wielu osób po 13 grudnia 1981 roku byłem
pewny, że wygramy. Większość była wówczas przygnębiona porażką,
wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. W naszym regionie, w Europie
Środkowej, wytworzyła się całkowicie nowa sytuacja. Po próbach 1956 czy
O polskiej kostce Rubika, sensowności partii chadeckich i Europie na rozdrożu
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1968 roku nie pozostało nic – ani z powstania węgierskiego, ani z praskiej
wiosny. Glebę obu krajów zaorano i zasypano solą. W Polsce zaś, chociaż
był stan wojenny, chociaż były ofiary w ludziach, chociaż wiele osób
internowano i zamknięto w więzieniach, widać było wyraźnie, że opozycja
żyje i działa w konspiracji. Pod ziemią nadal wszystko żyło. To się udało po raz
pierwszy. Udało się zorganizować taki ruch oporu, który przetrwał brutalne
wystąpienie władzy. Próba złamania sprzeciwu społeczeństwa najbardziej
brutalną przemocą, siłami militarnymi, okazała się skuteczna tylko pozornie.
Było widać, że nawet w najcięższej sytuacji opór może przynosić efekty, że
zwycięstwo jest możliwe.
Naturalnie Polakom było łatwiej niż innym narodom, łatwiej niż Węgrom.
Po pierwsze dlatego, że Kościół katolicki był dla nich umocnieniem, stanowił
wielką siłę. Węgry pod tym względem bardzo się różniły i różnią. W zasadzie
nie ma jednego, dominującego wyznania, co ma swoje zalety, ale ma też spore
wady. Węgry w ogóle są mniej religijne. To powoduje poważne problemy
duchowe oraz sprawia, że nasze społeczeństwo jest zorganizowane w stopniu
o wiele mniejszym niż społeczeństwo polskie. W Polsce, zarówno w okresie
komunizmu, jak i w innych czasach niewoli, istniał pewien mocny, stabilny
system organizacyjny, nie tylko w sensie duchowym, ale także politycznym
i społecznym.
Dlatego uważałem za ważny symbol, że gdy zbliżaliśmy się do
decydującego momentu, kiedy na Węgrzech miał runąć komunizm,
16 czerwca 1989 roku, w czasie powtórnego pogrzebu męczenników ‘56 roku,
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Ponieważ jestem Węgrem, w dodatku znajduję
się w opozycji, są to dwa dobre powody,
by być prowokacyjnym, co robię w miarę
systematycznie.
na czele z Imrem Nagyem, gdy miałem możliwość wygłosić przemówienie,
to do mojego czarnego garnituru przypiąłem tylko jeden znaczek – znaczek
„Solidarności” z 1981 roku. To było celowe. Czułem, że to, co się zaczęło od
Polaków w roku ’80, teraz na Węgrzech doprowadzi do zwycięstwa.
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Miał Pan jednak wcześniej wiele bardziej osobistych
spotkań z Polską.
– Z Polską wiąże mnie wiele pozytywnych przeżyć. Moja pierwsza dłuższa
podróż zagraniczna miała miejsce właśnie do Polski. W wieku 13 czy 14 lat
trafiłem na wspaniały obóz harcerski. Dla moich rodziców z kolei wielką
podróżą ich życia był wyjazd do Zakopanego. Gdy byłem dzieckiem, Zakopane
stanowiło szczyt moich marzeń podróżniczych. W tym czasie pasjonował
mnie też bardzo u nas popularny polski serial Pan Wołodyjowski, nakręcony na
podstawie powieści Sienkiewicza. Mały Rycerz, który bronił ojczyzny przed
Turkami, był bardzo popularny. To wszystko stanowiło bardzo pozytywny
grunt pod kolejne kontakty.
Już na studiach spotkałem profesora Wacława Felczaka, z którym udało
nam się dokonać razem czegoś ważnego: wbić spory gwóźdź do trumny
węgierskich komunistów. Felczak miał spore udziały w założeniu FIDESZ-u –
partii, której mam zaszczyt przewodniczyć. Spotkaliśmy się w drugiej połowie
lat 80., gdy studiowałem prawo w Budapeszcie. Pewnego razu dowiedzieliśmy
się, że w akademiku naprzeciwko nas mieszka pewien profesor z Polski.
Zaprosiliśmy go z wykładem do naszego akademika. To był właśnie Felczak.
Już po tym pierwszym spotkaniu zdobył nasz wielki szacunek. Okazało się, że
w czasie II wojny światowej był kurierem polskiego podziemia i pełnił bardzo
ważne misje. Do dziś figuruje jako jedyny zagraniczny honorowy członek
FIDESZ-u w naszej historii.
Inną ważną postacią był profesor Maciej Koźmiński, dzięki któremu – i z jego
przedmową – opublikowaliśmy pełny tekst paktu Ribbentrop – Mołotow.
Wybuchł z tego wielki skandal polityczny. Na Węgrzech bowiem wcześniej
tylko słyszeliśmy o tej umowie, a wtedy ukazała się po raz pierwszy cała jej
treść. To również przyczyniło się do pogłębienia moich związków z Polską.
Jednak najważniejszym przeżyciem były doświadczenia z 1987 roku,
gdy pojechaliśmy do Polski, by uczestniczyć w pielgrzymce Jana Pawła II.
W Gdańsku mieliśmy wskazany adres studentów, którzy przyjęli nas na
nocleg. Ugościli nas wspaniale. Ale już po godzinie zjawiła się milicja i zwinęła
naszych gospodarzy. Wszystko z powodu transparentów, które oni szykowali
na Mszę z papieżem na Zaspie. Potem moja żona Anikó przemyciła te
transparenty na Zaspę, bo jako obcokrajowcowi było jej łatwiej. Anikó owinęła
się nimi na brzuchu pod ubraniem i pod ochroną pewnego księdza wniosła je
na plac, gdzie odbywała się Msza. Dla nas było to ciekawe doświadczenie, taki
bezpośredni udział w życiu polskiej opozycji.
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Wciąż nie powiedziałem jeszcze o kimś chyba najważniejszym, czyli
o samym Janie Pawle II, którego Polacy nazywają polskim papieżem, a my,
Węgrzy – środkowoeuropejskim (niech my też mamy jakiś swój udział w tym
dobru, którym świecił on w naszych środkowoeuropejskich ciemnościach).
Uważaliśmy, że ten papież reprezentuje także i nas. Miałem szczęście spotkać

Niezależnie od tego, co się dzieje w Hiszpanii,
również na Węgrzech stoimy przed
problemem: jak tu i teraz zdobyć większość,
jeżeli większość jest zainteresowana tylko PKB,
a w stosunku do innych wartości jest raczej
obojętna?
się z nim osobiście kilkakrotnie. Raz nawet zostałem przez niego przyjęty
z całą moją rodziną, ze wszystkimi dziećmi.
Mógłbym długo jeszcze wyliczać moje polskie przeżycia. Na koniec
napomknę może jeszcze o Michniku. W latach 80. był on najpopularniejszym
polskim autorem w węgierskim samizdacie. Jego listy pisane z więzienia
były na Węgrzech bardzo głośne. Wiele z niego korzystałem przy pisaniu
swego doktoratu.
To właśnie w Polsce, podczas zjazdu w Gnieźnie w 2004
roku, powiedział Pan, że jednym z najważniejszych
wyzwań, przed jakimi stają dziś politycy, jest odpowiedź
na pytanie: co jest ważniejsze – prawda czy większość?
– We współczesnej demokracji problem ten jest bardzo prosty. By
zrealizować swój program polityczny, trzeba przekonać większość i zdobyć
ją. Można o to walczyć, zamykając się na najważniejsze nawet prawdy, biorąc
je w nawias czy składając deklaracje im przeciwne. Politycy inspirujący się
chrześcijaństwem stają wobec tego przed ważnym pytaniem: jeśli otwiera
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się łatwa droga do zdobycia większości, ale z pominięciem tego, co uważamy
za prawdę, a nawet jest to droga przeciwna prawdzie, to czy można iść
taką ścieżką tylko dlatego, że doprowadzi ona do zdobycia większości?
Nasza odpowiedź jest następująca: nie można wybierać łatwej drogi. Trzeba
próbować osiągnąć w harmonii i prawdę, i większość. Nie można się łatwo
usprawiedliwiać: większość nas nie rozumie, więc nas nie popiera. Ale
z drugiej strony większość, która nie opiera się na prawdzie, jest krucha
i bezwartościowa.
Dla ludzi, którzy nie są politykami, ta zależność wydaje się prosta,
a właściwa droga łatwa. Jednak dla polityków stanowi to jeden
z najważniejszych dylematów. Nie mówię tego, by wzbudzać żal. Polityków
nie trzeba żałować ani im współczuć. Trzeba jednak pamiętać, że to trudne
zajęcie. Wojna w dzień i w nocy, ataki, niekiedy intrygi, podstępy. I kiedy
pojawia się pokusa łatwego zwycięstwa, czasem trudno ją odrzucić.
Partiom chadeckim zawsze towarzyszyło napięcie
między chrześcijaństwem a demokracją. W demokracji
suwerenem jest lud, a w chrześcijaństwie – Bóg.
Dlaczego partie chadeckie na zachodzie Europy coraz
częściej, powołując się na demokrację, występują
przeciwko wartościom chrześcijańskim, np. forsując
legalizację aborcji czy eutanazji? Czy taka formuła
chadeckości ma w ogóle sens?
– Kiedy po II wojnie światowej zaczęto kłaść duchowe fundamenty pod
budowę europejskiej jedności, padło wtedy jedno bardzo ważne zdanie.
Jest ono aktualne i dziś, ale dziś nikt – chyba tylko poza mną – nie śmie
go cytować, a wielu chciałoby nawet o nim zapomnieć. Ponieważ jestem
Węgrem, w dodatku znajduję się w opozycji, są to dwa dobre powody, by
być prowokacyjnym, co robię w miarę systematycznie. Powtórzę więc myśl
jednego z „ojców założycieli” wspólnoty europejskiej, Roberta Schumana,
który powiedział, że demokracja w Europie albo będzie chrześcijańska, albo
nie będzie jej wcale.
Dziś źródłem problemu jest fakt, że społeczeństwa europejskie, gdy
oceniają polityczne osiągnięcia jakiejś partii, rządu czy nawet samej Unii
Europejskiej, z reguły stosują ekonomiczne miary. Dziś PKB stało się czymś
w rodzaju wszechmogącego bożka. Wszystko, co leży poza tym wymiarem,
wydaje się nieważne a czasem nawet kłopotliwe. A ponieważ niesłychanie
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Chrześcijańscy politycy muszą dysponować
wystarczającą siłą duchową, by móc
powiedzieć: „Tak, to prawda. Musimy się
przyznać, że nie zawsze potrafimy sprostać
wymaganiom, nie zawsze udaje nam się
osiągnąć poprzeczkę, która wznosi się
ponad nami”.
trudno jest wyrażać chrześcijańskie przesłanie w kategoriach PKB, to z punktu
widzenia współczesnej polityki tematy tradycyjnie chrześcijańskie stają się
nie tylko kłopotliwe, ale też po prostu nieistotne. Kto chce osiągnąć sukces,
zdobyć większość, by zrealizować swój program, zmuszony jest patrzeć przez
pryzmat PKB.
Problem polega więc na tym, w jaki sposób partie chrześcijańskie zdolne
są wprowadzać do porządku dziennego inne tematy niż ekonomiczne
i prezentować ważne dla siebie sprawy. Bez wątpienia pod tym względem
krytyka może być kierowana zarówno pod adresem Europejskiej Partii
Ludowej (EPP), jak i poszczególnych europejskich partii chadeckich. Z drugiej
jednak strony, jeśli spojrzymy na realnie istniejącą politykę, to zobaczymy, że
dziś w Europie tylko EPP jest jedyną realną siłą, która podejmuje tego rodzaju
sprawy, utrzymuje je na powierzchni i czyni częścią politycznej debaty.
W ten sposób EPP w sposób uzasadniony uznaje siebie za chrześcijańską.
Pytanie nie brzmi, czy jest to partia chrześcijańska, ale czy jest chrześcijańska
w wystarczającej mierze.
Być może wkrótce się to zmieni. Okazuje się bowiem, że w czasie kryzysu,
oprócz PKB, nagle inne tematy stają się ważne. Moim zdaniem wchodzimy
w taki szczególny okres przewartościowania. Ważniejsze niż poprzednio stają
się takie problemy, jak demografia, rodzina, imigracja, tożsamość kulturowa
Europy. Przed politykami o chrześcijańskiej inspiracji otwiera się więc szersze
pole do gry niż to, którym dysponujemy w tej chwili.
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W politologii modna jest teoria wahadła, która mówi, że
raz rządzi lewica, a raz prawica i w ten sposób zachowana
zostaje równowaga. Tymczasem, jak rządzi lewica,
to zmienia ona radykalnie prawo (legalizuje aborcję,
eutanazję, sterylizację, związki homoseksualne itp.),
a potem, jak przychodzi do władzy prawica, to nie zmienia
ona już z powrotem tego, nie odwojowuje utraconego
terenu. Skąd bierze się tak defensywna polityka
europejskiej prawicy?
– Pod tym względem najciekawszym przykładem, według mnie, może
być Hiszpania. Dokonują się tam takie procesy polityczne, które powodują,
że kraj ten staje się pewnym laboratorium zmian. Zalegalizowano tam
wiele liberalnych obyczajowo rozwiązań, jak na przykład „małżeństwa
jednopłciowe”. Tymczasem w europejskim kręgu kulturowym Hiszpania
uznawana jest za kraj mocno katolicki. Gdyby trzeba było typować państwo,
które jako ostatnie zalegalizuje takie praktyki, to wydawałoby się, że
Hiszpania zrobi to jako ostatnia. A stała się pierwsza. W tym katolickim kraju
prowadzona jest też – pod wodzą lewicowego rządu – niesamowicie mocna
polityka antykościelna. Choć blask tego rządu wydaje się już przemijać.
Dla hiszpańskiej prawicy, jeśli wygra najbliższe wybory, praktycznym a nie
czysto teoretycznym wyzwaniem będzie to, czy potrafi ona odbudować świat
wartości z ruin, czy też spróbuje z nimi żyć.
Ale to właśnie hiszpańska prawica, czyli Partia Ludowa,
jeszcze przed nastaniem epoki Zapatero, gdy miała
władzę w regionach, na poziomie lokalnym sama
legalizowała związki jednopłciowe.
– Hiszpańska prawica musiała przejść bardzo ciężkie przeobrażenia ze
względu na swoje konotacje z systemem generała Franco. Teraz to na pewno
jest prawica demokratyczna. Nie można jej posądzać o bycie spadkobiercą
Franco. Ale trzeba pamiętać, że dyktatura Franco była prawicowa i ten fakt
kładzie się cieniem na obecnej prawicy. Chodzi mi o ich sposób patrzenia.
To tak jak na Węgrzech, gdzie dyktatura komunistyczna kładzie się cieniem
na partię socjalistów. W Hiszpanii socjaliści Gonzalesa przez długi czas
rządzili z sukcesami i prawica miała wielką trudność, by zdobyć większość,
co dokonało się dopiero w 1996 roku za Aznara. By odnieść sukces, musiała
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wykonać wiele taktycznych ruchów. I myślę, że tu trzeba szukać odpowiedzi
na postawiony problem. Później, po ośmiu latach, prawica znów straciła
władzę. Kiedy odzyska ją ponownie, będzie miała okazję, by pokazać swój
prawdziwy charakter.
Niezależnie od tego, co się dzieje w Hiszpanii, również na Węgrzech stoimy
przed podobnym, poważnym problemem: jak tu i teraz zdobyć większość,
jeżeli większość jest zainteresowana tylko PKB, a w stosunku do innych
wartości jest raczej obojętna? Z takich ludzi lewicowa propaganda bardzo
łatwo może uczynić wrogów prawicy, gdyż dla niej ważne są inne wartości.
Jak więc w takim świecie można uzyskać większość bez tego, co stało się na
przykład w Hiszpanii, bez utraty swojego charakteru?
No właśnie, jak?
– Na to pytanie moja odpowiedź jest następująca: współczesne prawicowe
partie chrześcijańskie trzeba sobie wyobrazić jako łódź, która ma mocną
kotwicę, by fale jej nie porwały. Ale oprócz mocnej kotwicy łódź ta powinna
mieć długą linę. To bardzo ważne. Potrzebujemy i kotwicy, i liny. To oznacza,
że może się zdarzyć, iż oddalimy się od naszej kotwicy, od moralnego
fundamentu, ale musimy być w nim mocno zakotwiczeni, abyśmy mogli do
niego zawsze powrócić.
Na Węgrzech rozwiązaliśmy to w ten sposób, że jako FIDESZ, czyli
sojusz partii, mamy przymierze z Chrześcijańską Demokratyczną Partią
Ludową (KDNP), która reprezentuje fundamentalne wartości chrześcijańskie
i ich pilnuje. My zaś, czyli stary FIDESZ, jesteśmy stroną wnoszącą myśl
obywatelską, czyli mamy możliwość docierania do szerszego grona wyborców.
Jesteśmy więc długą liną, ale dzięki instytucjonalnej współpracy z KDNP
nie odrywamy się od kotwicy. Rzecz jasna, wymaga to stałej autorefleksji
i samooceny. Oznacza to też wewnętrzne dyskusje. Ale według mnie
chrześcijańska prawica tylko w ten sposób może jednocześnie zachować
swoje korzenie i zdobywać większość. Przynajmniej na Węgrzech.
Czy dostrzega Pan, że na świecie trwa obecnie swoisty
Kulturkampf, który Jan Paweł II nazywał wojną cywilizacji
śmierci z cywilizacją miłości, a Benedykt XVI nazywa
konfliktem dyktatury relatywizmu z kulturą wartości?
O polskiej kostce Rubika, sensowności partii chadeckich i Europie na rozdrożu
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To spór, który odbywa się głównie na płaszczyźnie
kulturowej i obyczajowej, a jego stawką jest przyszły
kształt cywilizacji zachodniej.
– Opis współczesnej sytuacji przez obydwu papieży uważam nie tylko
za prawidłowy, ale także – w obu wypadkach – za niezwykle precyzyjny.
Rzeczywiście, stawką tej walki jest przyszłość cywilizacji zachodniej.
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Zanim zaczniemy okładać socjalistów kijem –
na co, wydaje się, niekiedy nawet zasługują –
powinniśmy posprzątać we własnym domu.
W tej kwestii politycy chrześcijańscy powinni być jednak niezwykle
ostrożni. Ulubioną metodą ataku lewicy, która za cel bierze niszczenie
charakteru prawicy, jest twierdzenie, że politycy chadeccy, głosząc wartości
chrześcijańskie, udają klechów, leją wodę na kazaniach, a sami piją wino.
I to czasem jest prawdą. Chrześcijańscy politycy muszą dysponować
wystarczającą siłą duchową, by móc powiedzieć: „Tak, to prawda. Musimy
się przyznać, że nie zawsze potrafimy sprostać wymaganiom, nie zawsze
udaje nam się przekroczyć poprzeczkę, która wznosi się ponad nami”. Jeśli
chadecy nie mają do tego odpowiedniej odwagi, to zawsze będą ginąć
w ogniu krytyki, jaki rozpala lewica. Trzeba odrzucić wyobrażenie, jakoby
politycy z prawicy byli lepsi od polityków z lewicy i moralnie ich przerastali.
Trzeba raczej jasno powiedzieć: wszyscy, każdy z nas, czy to z prawicy, czy to
z lewicy, jest tak samo grzeszny. Różnica polega tylko na tym, że my wiemy, iż
jesteśmy grzesznikami mogącymi liczyć na ułaskawienie, i dla nas ważne jest,
by grzech nazywać grzechem i szukać na niego lekarstwa. Taka jest różnica
między grzesznikami z prawicy a grzesznikami z lewicy, a nie to, że jeden jest
lepszy od drugiego. A ponieważ każdy człowiek jest omylny i słaby, dlatego
wielu tak łatwo pada ofiarą lewicowej propagandy, uważając ludzi prawicy za
obłudnych, nieszczerych i fałszywych.
Dlatego ważne jest, żeby te papieskie sformułowania przekładać na język
polityki, mówiąc, że w życiu publicznym musi istnieć poprzeczka. Że także
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do polityki należy przykładać miarę, która powinna mieć charakter moralny.
Do tej miary musimy przykładać nasze odpowiedzi na pytania, które stawia
życie. Jest z nami tak, jak ze skoczkami wzwyż – czasem przelatujemy nad
poprzeczką, a czasem ją strącamy. Ale niezależnie od tego poprzeczka istnieje.
Takie rozwiązanie wydaje mi się najlepszym sposobem, by nie dopuścić w tym
świecie grzeszników do tego, przed czym przestrzega obecny papież, czyli
do całkowitego upadku polityki w relatywizm. Bardzo trudno jest realizować
te wartości, wbrew ludzkiej słabości. Według mnie jednak musimy w tej
rozgrywce stawać bezwarunkowo po stronie życia.
A jak sytuują się dziś na mapie tego sporu o kształt
naszej cywilizacji Węgry? Powiedział Pan kiedyś:
„My, Węgrzy, przegapiliśmy wielką możliwość odnowy
duchowej po zakończeniu komunizmu”. Co to znaczy?
– Bardzo ważne jest, by nie traktować naszych społeczeństw jak byty
statyczne. Społeczeństwo jest jednym z najbardziej żywotnych organizmów.
Samo się zmienia i podlega ciągłym zmianom. Bez wątpienia, jeśli mówimy, że
Węgry dziś są takie, jakie są, to nie znaczy, że jutro będą takie same. Nie mam
też wątpliwości, że na początku lat 90., gdy następowała zmiana ustroju,
oferowane wtedy przez zachodnie społeczeństwo dobra konsumpcyjne,
wygoda czy materialny poziom życia zajmowały w hierarchii celów o wiele
wyższą pozycję niż pragnienie duchowej odnowy, której możliwość stwarzało
uwolnienie się od dyktatury. Wtedy ani Kościoły, ani politycy, ani organizacje
obywatelskie nie były w stanie zmienić tej hierarchii. To miałem na myśli, gdy
mówiłem o zmarnowanej szansie.
Niedawno słuchałem pewnego politycznego mówcy, który wspominał,
co mówili Węgrzy na początku lat 90.: „żebym tylko mógł co roku jeździć
na wakacje na Zachód”, „żebym tylko miał volkswagena”. Teraz można
swobodnie jeździć, nawet własnym golfem, ale co z tego? Czy problem
twojego życia został przez to rozwiązany?
W Pańskiej książce Ojczyzna jest jedna, która
wkrótce ukaże się w tłumaczeniu na język polski
nakładem „Frondy”, dostrzegam niepokój o przyszłość
węgierskiej tożsamości narodowej. Czy jest ona dziś
rzeczywiście zagrożona?
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– Mamy tu do czynienia z poważnym problemem historycznym.
Węgierskość w ciągu ostatniego półtora wieku była zarazem narodowa, jak
i międzynarodowa. Węgrzy mieli z jednej strony bardzo mocne poczucie
narodowej tożsamości, a z drugiej stale obecne w nich było pragnienie, by
należeć do czegoś większego, czuć się swobodnym we wspólnocie duchowości
epoki, we wspólnocie idei danego czasu. Kiedy przyjrzymy się na przykład
okresowi lat 1840-1850, gdy panował węgierski romantyzm z przebudzeniem

Europejską lewicę wciąż jednoczy myśl: jeśli nie
będą rządzić siły postępowe, czyli lewicowe, to
czeka nas okres czarnej reakcji, a zjednoczone
siły nacjonalizmu i fundamentalistycznego
chrześcijaństwa zamienią cały kontynent
w ciemnogród.
narodowej tożsamości, renesansem języka węgierskiego i utworzeniem
Akademii, to będziemy zdziwieni, widząc, że wielcy pisarze i poeci tamtego
czasu, tworząc pod mocnym wpływem narodowym, poruszali kwestie
wolności czy historii świata w wymiarze o wiele szerszym niż narodowy,
w wymiarze europejskim. Pragnienie przynależności do wspólnoty szerszej niż
narodowa nie powodowało jednak niszczenia idei narodu, ale jej umocnienie.
Do końca I wojny światowej taka sytuacja miała gwarancje geograficzne.
Kresowe regiony dawnych Węgier, z ich wioskami, ale i miastami, takimi
jak Sobodka, Kolozsvár czy Koszyce, z ich silnym systemem edukacyjnym
i bogatym życiem kulturalnym, które z definicji były narodowe, zawsze
umacniały poczucie narodowej tożsamości. Tymczasem wielka stolica,
kosmopolityczny Budapeszt, jak magnes przyciągała stamtąd najzdolniejszych
ludzi. W ten sposób zachowana była równowaga. Po 1918 roku utraciliśmy
jednak dwie trzecie terytorium kraju, a zwłaszcza miejsca chowu owego
narodowo zorientowanego narybku. W ten sposób został odcięty dopływ
świeżej krwi do centrum. Nagle równowaga między tym, co narodowe, a tym,
co międzynarodowe, została zachwiana.
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Od tego momentu można obserwować sukcesywne więdniecie tożsamości
narodowej, która była i jest poddawana różnym atakom. Od traktatu
w Trianon generalnie zmieniło się postrzeganie narodu przez samego siebie,
zmieniła się jego samoświadomość, poczucie narodowości. To wciąż można
byłoby jeszcze wytrzymać, narodowy krwiobieg wciąż jeszcze by pulsował,
gdyby nie czterdzieści lat komunizmu, który siadł nam na kark. Komunizm
węgierski zaprzeczał idei narodowej. Był antynarodowy, antywęgierski. Głosił
internacjonalistyczny socjalizm, w którym oczywiście naród nie był całkowicie
pozbawiony wartości, ale zawsze stał niżej niż światowa rewolucja i socjalizm
wspólnoty międzynarodowej, w której mieliśmy się rozwijać. Teraz jesteśmy
jak żaba, która może żyć i w wodzie, i na lądzie. Ten naród jeszcze istnieje, ale
może przeminąć, jeśli nie będzie miał płuc do oddychania.
Ta deprecjacja wartości narodowych szczególnie objawiała się w walce
elit, gdzie czołowe stanowiska przejmowali ci, którzy wyznawali wyższość
internacjonalizmu. Przedstawiciele kultury narodowej byli spychani
przynajmniej do drugiego rzędu. A ponieważ na Węgrzech tradycyjne Kościoły
nie były nastawione ofensywnie, nie były w stanie stworzyć przeciwwagi,
alternatywnej elity, która byłaby nastawiona pronarodowo. W tym sensie
w 1990 roku wolność przyszła do nas w dosyć trudnym momencie. W życiu
duchowym prawie wszystkie główne pozycje były zajęte przez zwolenników
idei międzynarodowych, które były interpretowane w opozycji do wartości
narodowych. Bardzo trudno będzie wyjść z tego stanu. Ale muszę podkreślić,
że dziś sytuacja i tak jest o wiele lepsza, niż dwadzieścia lat temu. Może to
zaskakujące, ale wolność działa...
Skoro jest lepiej, to dlaczego socjaliści wygrali ostatnio
na Węgrzech wybory parlamentarne aż dwa razy pod
rząd? Może lepiej zrozumieli oni ducha Węgier i lepiej
skomunikowali się z narodem?
– Trzeba pamiętać, że oni by nie wygrali, gdyby prawa strona sceny
politycznej była zjednoczona. W sumie prawica zdobyła większe poparcie niż
lewica. W 2002 roku FIDESZ-owi zabrakło do samodzielnych rządów jedynie
czterdziestu tysięcy głosów. A była taka partia prawicowa, która sama dostała
trzysta tysięcy głosów, ale niestety nie przekroczyła 5-procentowego progu
wyborczego. Gdybyśmy z tych 4,5 procent głosów otrzymali choć 1 procent,
socjaliści nigdy by nie wygrali. Czyli za pierwszym razem oni wygrali,
gdyż prawica nie zrozumiała historycznego pytania: czy pozwolimy na
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restaurację sił postkomunistycznych, czy raczej kontynuujemy chrześcijańską,
demokratyczną i narodową politykę? I za to prawica zapłaciła gorzką cenę
– przegrała wybory. Dlatego zanim zaczniemy okładać socjalistów kijem –
na co, wydaje się, niekiedy nawet zasługują – powinniśmy posprzątać we
własnym domu.
W 2006 roku sytuacja się powtórzyła – z tą tylko różnicą, że radykalna
prawica zdobyła już nie 4,5 procent głosów, lecz tylko 2 procent. Ale i wtedy,
gdybyśmy z tych 2 procent dostali połowę, to lewica nie mogłaby utworzyć
rządu. No cóż, Węgier ma jednak twardą głowę. Żeby dostrzec jakąś
historyczną prawdę, potrzebuje czasem dwóch, trzech wielkich porażek. Jak
w pewnym wierszu: „Mohacz jest nam potrzebny”. Po klęsce pod Mohaczem
w 1526 roku Turcy na długie lata zajęli Węgry. Wygląda na to, że bez
mohaczowego szoku Węgrzy nie potrafią zrozumieć, o jak wysoką stawkę
toczy się gra. Według mnie obecna sytuacja na Węgrzech jest porównywalna
z szokiem po Mohaczu. Dlatego wszystko nagle zmienia się na Węgrzech,
prawica zrozumiała, że musi występować w jedności, a lewica zmierza do
klęski. Teraz jest szansa, by nastąpiła realna zmiana.
Dlaczego zachodnia opinia publiczna była przez
wiele lat tak przychylna wobec lewicowego premiera
Ferenca Gyurcsánya, chociaż łamał on prawa
człowieka oraz używał kłamstwa i przemocy? Na
taką taryfę ulgową na Zachodzie nie mogą liczyć
ani Pan, ani Václav Klaus, ani bracia Kaczyńscy.
Żaden z Was nie zrobił nawet ułamka tego, co
Gyurcsány, a jednak w zachodnich mediach jesteście
przedstawiani jako wrogowie demokracji, a nawet
ludzkości. Dlaczego?
– Zobaczmy najpierw pozytywną stronę problemu poruszonego w tym
pytaniu. Wyraźnie widać, że Bruksela to nie jest Moskwa, która co rusz
wtrącała się w nasze wewnętrzne sprawy. Nie jest więc prawdą, że rządy
krajowe zajmują się spełnianiem poleceń płynących z Brukseli.
Teraz zobaczmy negatywną stronę problemu. Wygląda na to, że
Unia Europejska nie zawsze potrafi w sposób mocno zdecydowany
i zdeterminowany stawać w obronie praw człowieka. Problem łamania
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praw człowieka przez rząd węgierski został skierowany do instancji
wewnętrznych, ale Bruksela nie była skłonna potraktować tego problemu jako
międzynarodowy czy europejski.
Istniała też pewna zmowa. Od razu zaznaczam, że odrzucam tu teorię
spiskową, bo ta z definicji jest okryta tajemnicą. Tymczasem tutaj mieliśmy
do czynienia z jawną zmową między instytucjami w Brukseli a węgierskimi
postkomunistami. Poddaję się tu psychologicznemu naciskowi teorii
spiskowej, ale mówię o jawnych faktach. Kiedy przed wyborami w 2006
roku rząd Gyurcsánya sfałszował o połowę dane o deficycie budżetowym
oraz inne statystyki potrzebne do ocenienia sytuacji ekonomicznej kraju,
a narodowi przedstawił to jako rzeczywistość, wtedy Bruksela poparła
w tych fałszerstwach rząd, czyli współuczestniczyła w kłamstwie razem
z węgierskim rządem. Gyurcsány mógł powoływać się na unijnych komisarzy
i mówić: przecież Bruksela potwierdza nasze dane. Po dwóch miesiącach
okazało się, że rząd okłamał wszystkich. I rodzi się pytanie: dlaczego Bruksela
została współsprawcą w tej ofensywie kłamstw? Najbardziej życzliwa
odpowiedź brzmi: z nieuwagi, z niedopatrzenia, przez zaniedbanie. Ale być
może nie bez znaczenia jest fakt, że komisarzem odpowiedzialnym za sytuację
Węgier był polityk, który wcześniej był przewodniczącym hiszpańskiej
partii socjalistycznej.
Jest jeszcze inna rzecz, którą prawica musi zrozumieć. Bez wątpienia
istnieje i działa pewna solidarność i system wspomagania się europejskiej
lewicy. To ma bardzo mocne podstawy i sięga korzeniami jeszcze okresu
oświecenia. To nie jest zwykłe wspieranie się na podstawie wspólnoty
korzyści, ale na zasadzie podzielanych idei, do których należy m.in. silny
opór wobec wartości chrześcijańskich i narodowych. Europejską lewicę
wciąż jednoczy myśl: jeśli nie będą rządzić siły postępowe, czyli lewicowe,
to czeka nas okres czarnej reakcji, a zjednoczone siły nacjonalizmu
i fundamentalistycznego chrześcijaństwa zamienią cały kontynent
w ciemnogród. I oni w to szczerze wierzą. Dlatego też tworzy to bardzo
mocną platformę porozumienia dla nich i mogą na sobie polegać w sposób
automatyczny nawet w najbardziej odległych od ideologii problemach.
Zaznaczam, że nie odnosi się to do każdego sympatyka lewicy. Nie chcę
zranić nikogo, kto czuje się lewicowcem, a nie chce mieć udziału w tym
posępnym snuciu rzekomych zagrożeń, ale trzeba widzieć, że takie zjawiska
i siły istnieją oraz odgrywają dużą rolę. Prawica musi się z tym liczyć. Myślę,
że nie powinniśmy wypracowywać podobnego koszmarnego systemu
myślowego o naszych przeciwnikach, ale musimy dostrzec, że walka lewicy
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ma głębsze podstawy ideowe niż wskazywałaby na to debata codziennej
polityki. Dlatego partie prawicowe o wiele poważniej powinny potraktować
to, że są „skazane na siebie” i w większym stopniu powinny stać się
„towarzyszami broni”.
Jak wyobraża Pan sobie przyszłość zjednoczonej
Europy: jako kontynent wielu ojczyzn, czy jako
superpaństwo?
– Żyjemy w czasach wielkich przeobrażeń. W dużej części przemiany te
dzieją się poza Europą. Świat dziś jest inny od tego, który był jeszcze rok
temu. Ale nie jest też podobny do tego, który będzie za dwa lata. Tymczasem
w europejskiej debacie za mało uwagi poświęcamy tym zjawiskom.
Podam dwa przykłady. Pierwszy – w zeszłym tygodniu Brazylia i Chiny
rozmawiały o tym, by nie rozliczać się już w dolarach. Drugi – udział
Chin w handlu z Brazylią przekroczył udział USA. Mimo kryzysu rozwój
gospodarczy Chin w tym roku wyniesie około 6 procent, ale wydatki
budżetowe tego kraju na wojsko wzrosną o 15 procent. A trzeba jeszcze
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wspomnieć o zjawiskach demograficznych, które pokazują niekorzystne
tendencje dla tego, co nazywamy cywilizacją zachodnią czy chrześcijańską.
To wszystko powoduje wielkie przemiany w skali globalnej. Europa musi się
z tym liczyć.
Dominacja europejskiego systemu wartości w świecie nie byłaby możliwa
bez przewodniej roli gospodarczej i militarnej dominacji USA. Europejczycy
czasem w sposób uprawniony krytykują Stany Zjednoczone, ale pamiętajmy,
że przynależymy do tej samej cywilizacji. Kiedy zaś upadnie dominacja USA,
dokona się upadek całej cywilizacji, która jest inspirowana chrześcijaństwem.
Dlatego uważam za pozbawioną podstaw radość niektórych europejskich
intelektualistów, którzy cieszą się osłabianiem USA. Osłabienie USA
osłabia i nas, choć może to kogoś jeszcze zaskakuje. Dlatego myśląc
o roli Europy, trzeba brać pod uwagę tę zależność. Mówię tu o procesach
historycznych, długoterminowych.
Nie twierdzę, że nie ma szans, żeby z pomocą USA udało się te procesy
odwrócić, ale nie widzę na razie żadnych oznak tego. Dlatego rozsądnie jest
liczyć się z tym, że – jak sądzę – nadchodzi czas, w którym przeminie rola
cywilizacji chrześcijańskiej i europejskiej oraz symbolizującej ją dominującej
roli USA. A wtedy staniemy przed całkowicie innym układem globalnym,
w którym znaczenia nabiorą układy regionalne w Azji, Amerykach i Europie.
Dlatego też Europa powinna jeszcze ściślej współpracować niż dotąd.
Drugim czynnikiem osłabiającym naszą cywilizację – obok osłabionych
Stanów Zjednoczonych – jest to, że kraje Europy nie będą ze sobą ściśle
współpracować. Trzeba więc koniecznie umacniać współdziałanie krajów
Europy i kontynuować rozszerzanie Unii. Trzeba znaleźć sposób na
przyjęcie do niej krajów bałkańskich, Ukrainy i zawiązać jakieś historyczne
porozumienie z Rosją. Jeśli to się nie dokona, wtedy wpływy polityczne,
ekonomiczne i kulturowe Europy zmaleją w globalnej skali.
Ale są tacy politycy europejscy, którym marzy się
coś w rodzaju Eurosji. Zjednoczona Europa wspólnie
z Rosją w opozycji wobec Stanów Zjednoczonych. Idea
ta jest popularna zwłaszcza wśród prominentnych
przedstawicieli niemieckich socjalistów, takich jak
Schroeder czy Rahr.
– Ta idea ma mocne wsparcie lewicy w Europie Zachodniej. Wyraża się
ono otwarcie formułowanym postulatem, by Rosja stała się strategicznym
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partnerem Unii Europejskiej. Osobiście byłbym z takimi pomysłami bardzo
ostrożny. Europa ma jednego strategicznego partnera i są nim Stany
Zjednoczone. Obecny kryzys gospodarczy może to partnerstwo osłabić.
Jeśli świat anglosaski będzie utrzymywał, że mamy do czynienia tylko
z przejściowymi zawirowaniami w funkcjonowaniu kapitalizmu i trzeba
wrócić do takiego modelu, jaki panował przed kryzysem, to wtedy dystans
między światem anglosaskim a Europą będzie się powiększał. Jeśli jednak

Jeśli Europa kontynentalna oddali się od
świata anglosaskiego, wtedy jej relacje z Rosją
pojawią się w całkowicie innym układzie. My
w Europie Środkowej nie możemy się z tego
powodu cieszyć.
świat anglosaski porozumie się z Europą kontynentalną i wypracują taki
system gospodarczy, w którym wpływ państwa będzie mocniejszy, ale który
nie zniesie swobody handlu, wolności zatrudnienia i autonomii rynku,
tylko będzie je skutecznie kontrolował, to wówczas ten dystans będzie się
zmniejszał. Nie wiemy, który proces się dokona. To ekscytujące pytanie na
kilka następnych lat.
Jeśli Europa kontynentalna oddali się od świata anglosaskiego, wtedy
jej relacje z Rosją pojawią się w całkowicie innym układzie. My w Europie
Środkowej nie możemy się z tego powodu cieszyć. Chcielibyśmy tak dogadać
się z Rosjanami, żeby jednocześnie mieć po swojej stronie USA. Myślimy
nie w kategoriach porozumienia Unia – Rosja, ale porozumienia świata
zachodniego z Rosją. To stawia nas na zupełnie innej pozycji. Oczywiście
podstawą tego porozumienia jest fakt, że zarówno Zachód, jak i Rosja mają
korzenie chrześcijańskie. Tę relację trzeba rozważać, bo nie jest obojętne,
czy z Rosją dogaduje się tylko Europa, czy cały świat zachodni. Uważam
za niebezpieczne te pomysły pojawiające się w Europie Zachodniej, by
porozumiewać się z Rosją w konfrontacji wobec USA, a także te, które chcą
budować europejską tożsamość w opozycji do Stanów Zjednoczonych.
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Jeśli chodzi o Rosjan, to warto prowadzić z nimi taką politykę, która
jest precyzyjnie podzielona i dokładnie określona. Trzeba jasno stwierdzić,
w jakich punktach się zgadzamy, w czym Rosja jest naszym sprzymierzeńcem,
w czym nasze interesy się pokrywają, oraz to, w czym nie dochodzimy
do porozumienia, bo nasze interesy są przeciwstawne. Jeśli tego jasno
nie określimy, nasza współpraca z Rosją będzie pozbawiona mocnych

Kiedy w lewicowej prasie węgierskiej czytam
krytyki pod adresem Polski, że ma aspiracje,
by „na nowo stać się regionalną potęgą Europy
Środkowej”, to wtedy głośno mówię do siebie:
„No wreszcie!” (śmiech).
podstaw. Nam w Europie Środkowej zależy na tym, by jasno zdefiniować, iż
porozumienie świata zachodniego z Rosją jest możliwe tylko pod warunkiem,
że kraje naszego regionu, a więc także Polska i Węgry, zachowają swoją
polityczną niezależność i potrzebną do tego strategiczną samodzielność
ekonomiczną. Nie pozwolimy, aby Rosja zdobywała w naszym regionie
pozycje, które zagrażają tej niezależności. To musi być integralną częścią tego
porozumienia. Jeśli tego nie będzie, to Europa Środkowa stanie się ceną owego
układu. Staniemy się ofiarami porozumienia Zachodu z Rosją.
Ale to właśnie premier Gyurcsány podpisał w Moskwie
umowę, po której polska prasa pisała, że Węgry sprzedały
Europę Środkową Gazpromowi.
– To, o czym przed chwilą mówiłem, to stanowisko FIDESZ-u. Siły, które
obecnie rządzą na Węgrzech, przynależą do tego samego nurtu w Europie,
który prowadzi politykę prorosyjską i chcą się dogadać z Rosją wbrew USA.
Nie mają one nic przeciwko temu, by w regionie środkowoeuropejskim
na nowo umacniały się wpływy rosyjskie. Dlatego wewnętrzna walka
polityczna na Węgrzech ma swój wymiar międzynarodowy. My chcemy silnej
Europy Środkowej, której współpraca opierać się będzie na fundamencie
cywilizacji chrześcijańskiej. Dlatego nasza polityka zagraniczna wspierać
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będzie wspólnotę euratlantycką. Ich polityka z kolei orientuje się na
współpracę z Rosją. Podobne debaty geopolityczne toczono już wiele razy
w historii Węgier. Kiedy w latach 40. XIX wieku Węgrzy starali się odzyskać
niepodległość, wówczas Austriacy przeciwstawiali ich aspiracjom następujący
argument: jeśli Węgry wyrwą się z naszych objęć, trafią w łapy Rosji (śmiech).
Tak więc nic nowego pod słońcem.
Czy według Pana Europa Środkowa może wnieść coś
twórczego i oryginalnego do procesu jednoczenia się
naszego kontynentu? Czy jesteśmy skazani jedynie na role
ubogich krewnych, którzy muszą naśladować i doganiać
bogaty Zachód w poziomie dobrobytu i pomyślności?
– O Europie Środkowej trzeba myśleć również jako o regionie
gospodarczym. We współczesnym świecie, jeśli nie masz siły ekonomicznej,
to twoja rola na arenie międzynarodowej pozostaje nikła. Bez wątpienia
w naszym regionie Polska znajduje się w najbardziej korzystnej sytuacji,
gdyż jest największa. Ale ważne jest, by Polska nie poprzestała tylko na tej
konstatacji. Polska również pod względem ekonomicznym powinna być
liderem w naszym regionie i umacniać swoją pozycję poprzez ściślejszą
współpracę regionalną.
Kiedy w lewicowej prasie węgierskiej czytam krytyki pod adresem Polski,
że ma aspiracje, by „na nowo stać się regionalną potęgą Europy Środkowej”,
to wtedy głośno mówię do siebie: „No wreszcie!” (śmiech).
Uważam, że zadaniem Polaków w naszym regionie jest organizowanie
lub przynajmniej przewodzenie organizowaniu sfery ekonomicznej –
oczywiście z udziałem każdego, bo nikt nie chce być marginalizowany
w takiej współpracy, także my, Węgrzy. Ale realia są oczywiste – Polska ze
swoimi czterdziestoma milionami mieszkańców odgrywa tu kluczową rolę.
Trzeba zawierać środkowoeuropejskie porozumienia, najpierw energetyczne,
trzeba budować sieci komunikacyjne, wspierać nawzajem swoich inwestorów,
by działali jeden na rynku drugiego. Osobiście z radością widziałbym
o wiele więcej polskich biznesmenów, którzy odnieśli sukces na Węgrzech,
i węgierskich w Polsce.
Po pięćdziesięciu latach dominacji myślenia na linii wschód-zachód
zbyt wolno potrafimy przestawiać się na myślenie na osi północ-południe.
O polskiej kostce Rubika, sensowności partii chadeckich i Europie na rozdrożu

A przecież Europę Środkową można zorganizować tylko wzdłuż tej osi: od
Bałtyku po Adriatyk. Ale samo się to nie zorganizuje. W bardzo świadomy
sposób muszą zacząć działać rządy. Chciałbym następne dziesięć lat mojej
politycznej aktywności poświęcić budowie współpracy środkowoeuropejskiej.
Jeżeli taka współpraca się uda, wówczas będziemy mogli z pełną
odpowiedzialnością mówić, że nasz region może wnieść coś cennego dla całej
Europy, włącznie ze wspólnototwórczą siłą chrześcijaństwa.
Przecież nie można nie zauważyć, że chrześcijaństwo na Zachodzie
często staje się coraz bardziej indywidualistyczne, mimo że struktury są
tam bardzo rozbudowane. Niestety, w formach wspólnotowych znajduje
ono coraz mniejszy wyraz. My, w Europie Środkowej, reprezentujemy
bardziej wspólnotową formę chrześcijaństwa, która oczywiście opiera się
na szacunku dla pojedynczej osoby, ale znaczenie wspólnotowości jest u nas
mocniej podkreślone. Chrześcijaństwo na Zachodzie jakby częściej ogranicza
się jedynie do szukania odpowiedzi na pytania w życiu jednostki. Zachód
powoli zapomina, jak można przekuć energię płynącą z chrześcijaństwa
w rzeczywistą siłę społeczną, która potrafi to społeczeństwo kształtować.
W tym sensie Europa Środkowa może być siłą odnowy. Ale jeśli nie będzie
stała za nami siła gospodarcza, wówczas poprzestaniemy na statusie
biednego krewnego. Taki jest świat zachodni: duchowość musi być wsparta
siłą ekonomiczną. Bez tego nasze poglądy ograniczą się w najlepszym
wypadku tylko do ciasnych ścian akademickich sal wykładowych. A przecież
nie o to chyba nam chodzi.
Dziękuję za rozmowę. █

SONG OF SONGS
Dzień i Noc
26/27 czerwca 2009, Toruń

Rozmowa z Wojciechem Zagułą, pomysłodawcą
i dyrektorem „Song of Songs Festival”
To już 12. edycja festiwalu. Nie czuje się Pan już trochę wypalony?
Raczej zdystansowany, ale wynika to nie ze znudzenia tym dziełem, czy z braku
pomysłów, ale z faktu, że przy festiwalu pracują odpowiedzialni ludzie. Nie jest
to już organizacyjne pospolite ruszenie, ale sprawna maszyna, stąd nie potrzeba
zarywać nocy i tracić przytomności ze zmęczenia, aby festiwal się udał. Song of
Songs jest jednym z wielu przedsięwzięć, które produkuje nasza firma w ciągu
roku, stąd też podchodzimy do tego naszego pierwszego dziecka z miłością
i odpowiedzialnością, ale musimy w tym samym czasie nie zaniedbywać innych
latorośli.
Jaki jest pomysł na tegoroczny festiwal?
W tym roku proponujemy prawdziwy maraton festiwalowy: Song of Songs – dzień
i noc. Zaczynamy po południu 26 czerwca i gramy bez przerwy do drugiej, może
trzeciej w nocy. Będzie repertuar dla dzieci i rodzin – czyli specjalny urodzinowy
koncert Arki Noego (to już 10. urodziny!) oraz ich gości: Magdy Anioł, Tomka
Budzyńskiego, kabaretu Mumio, Darka Malejonka, będzie bardzo interesujący
projekt braci Pospieszalskich „MP3”, występ najstarszego i będącego w znakomitej
formie zespołu chrześcijańskiego New Life M., gościa z Ukrainy Dagadana. Na
granicy dnia i nocy odbędzie się krótkie nabożeństwo ekumeniczne, a potem
przyjdzie noc – będą łomoty i czady, a potem nocne koncerty akustyczne. Powinno
być pięknie i ciekawie.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dlaczego 26 czerwca warto pokonać spory kawał drogi, aby znaleźć
się w Toruniu?
Do Torunia zawsze warto przyjechać, bo jest piękny i klimatyczny. 26 czerwca
będzie wspaniała pogoda, dużo dobrej muzyki na festiwalu Song of Song i ludzie,
dla których ten festiwal jest ważny. Ale tak naprawdę to oni są najważniejsi.

www.songofsongs.pl

WSZYSTKO JEST
POLITYKĄ,
ALE POLITYKA
TO NIE WSZYSTKO
Viktor Orbán

Tłumaczył: Pál Hagyma

Wszystko jest polityką, ale polityka to nie wszystko
Autor Autorski

Podstawowe pytanie o granice władzy
jest w gruncie rzeczy pytaniem
o bojaźń Bożą. Oczywiście, władza jest
dzisiaj ograniczona. Mamy trójpodział
władz. Parlament ogranicza rząd
itd. Jednak władza pozostaje władzą.
I podstawowe pytanie brzmi: co
stanowi końcową, ostateczną granicę
tej władzy? Otóż ostateczną granicą
jest nic innego, jak tylko bojaźń Boża.

Poniższe wypowiedzi pochodzą z publicznej dyskusji Viktora Orbána
z katolickim ordynariuszem diecezji Kaposvár, biskupem Bélą Balásem, oraz
kalwińskim pastorem Zoltanem Balogiem, która odbyła się w grudniu 2005 roku.

W ostrej rywalizacji, jaka ma miejsce podczas kampanii przedwyborczej,
każda rozmowa o sprawach osobistych jest jakby odkryciem samego
siebie. Bo człowiek może szczerze rozmawiać wtedy, gdy znajdzie takie
towarzystwo, gdzie będzie mógł swobodnie poruszyć problemy, które
odsłonią i pozostawią bez obrony pewne sfery jego życia. Tymczasem istotą
kampanii przedwyborczych jest właśnie strzelanie w każde niezakryte
miejsce. Dzisiejszy wieczór uważam więc za intelektualne wyzwanie – bo
choć mam nadzieję, że nasze spotkanie okaże się bogate duchowo – to
muszę uważać na wszystko, co powiem, żebyśmy z jednej strony dodali sobie
wzajemnie odwagi, z drugiej jednak nie doprowadzili do naszego osłabienia.
Károly Lakat, przed laty wybitny trener futbolowy, zaskoczył kiedyś swoich
rozmówców następującym wyznaniem: „Jestem chrześcijaninem, Węgrem
i kibicem Fradi. Każde z tych określeń już samo w sobie wystarczy, abym
w tym kraju nie mógł nic więcej już zrobić”. Dlatego przyszłość oceni, czy jest
rozsądne, aby w tym kraju premier mówił o swej chrześcijańskiej wierze.
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Myślę jednak, że jest sens, aby polityk, czy w ogóle osoba publiczna, mówił
otwarcie o swej wierze, o swym przywiązaniu do chrześcijaństwa. Chciałbym
i życzę tego wszystkim, abyśmy mogli żyć w takim kraju. A są na świecie
takie kraje, gdzie choć istnieją wrogie strzały i są ludzie, którzy tylko szukają
odsłoniętych, możliwych do zranienia miejsc, to jednak nikt tam nie boi się

Przeszedłem dość długą drogę, bym mógł
wypowiedzieć zdanie: jestem człowiekiem
wierzącym, jestem chrześcijaninem.

mówić o swej wierze. Niektórzy myślą, że każde odkryte miejsce można
zranić. Ja myślę inaczej. Za właściwe, a nawet konieczne uważam pytanie o te
sprawy ludzi, którym mamy okazać nasze zaufanie i złożyć w ich ręce decyzje,
które będą miały wpływ na nasz los.

O wierze
Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. Oprócz imienia Viktor, które
Państwo znają, w mojej metryce chrztu widnieje także imię Michał. To chyba
niezła kombinacja. To, że zostałem ochrzczony i przyjęty do chrześcijańskiej
wspólnoty, było przede wszystkim zasługą determinacji moich dziadków. (...)
Niestety, nie otrzymałem żadnego religijnego wychowania. Wraz ze
starzeniem się dziadków z rodziny wyparowywała wiara, zanikały rozmowy
o wierze. Wzrastałem więc w środowisku niereligijnym. Tak samo było
też w szkole i do początku studiów – dopóki nie poznałem mojej przyszłej
żony, która pochodzi z praktykującej rodziny katolickiej. Od tego czasu
zaszły w naszym życiu wielkie zmiany. Osobiście przeszedłem dość długą
drogę, bym mógł wypowiedzieć zdanie: jestem człowiekiem wierzącym,
jestem chrześcijaninem.
Nadszedł w moim życiu moment, kiedy poczułem, że muszę nadrobić to, co
pominąłem, że muszę pewne rzeczy naprawić, poustawiać na swoim miejscu.
A ponieważ byłem ochrzczony w Kościele ewangelicko-reformowanym,
dlatego kiedy nadszedł ten moment – przyjąłem konfirmację. Konfirmacja
Wszystko jest polityką, ale polityka to nie wszystko

to przyrzeczenie, to ślubowanie na całe życie, to chwila, w której człowiek
jasno się deklaruje, że chce być chrześcijaninem. Kiedy nadszedł moment
konfirmacji, wówczas stwierdziłem, że choć nie zawsze wiedziałem, to
jednak zawsze czułem – a dziś wiem to na pewno – że Bóg był cały czas
ze mną, nawet wtedy, gdy nie zwracałem na Niego uwagi i nie miałem
świadomości tego. Dlatego teraz składam to ślubowanie, aby to bycie razem
nigdy się nie skończyło. Niech On pozostanie ze mną, i nie tylko ze mną,
ale także z tymi, którzy są mi drodzy, i których kocham. Tak doszedłem do
konfirmacji. Od tego czasu staram się postępować w duchu zadania, żeby
żyć na chwałę Boga i dla dobra ludzi, co na język zawodowego polityka
przetłumaczyłbym w następujący sposób: budować ojczyznę, tę przez małe
„o”, czyli kraj narodu węgierskiego, tu na tej ziemi, ale też budować ojczyznę
przez wielkie „o” – Ojczyznę Niebieską, Królestwo Boże, i to jest wyższy
sens i cel tego, co robię. To jest sens wyższego rzędu, ponad i poza wszelkimi
kalkulacjami politycznymi.
Coraz mocniej czuję, że ten właśnie sens daje mi siłę, by się temu
posługiwaniu poświęcić. Zaczynam też powoli odczuwać, że siła niekoniecznie
zależy od potęgi fizycznej. Siła niekoniecznie oznacza wielkość mięśni czy
zawsze wyprostowaną sylwetkę. Powoli zaczynam rozumieć, choć jestem
kalwinem, że człowiek jest najmocniejszy wtedy, gdy klęczy.

O pokusach
Nasz zawód jest niebezpiecznym zajęciem. W tym zawodzie wszystko,
co w świecie może być pomyślane jako pokusa, co rusz spotyka człowieka.
Zwłaszcza jeśli odnosi sukcesy, bo jeśli nie, to wiele pokus go omija. Ale
to, co nazywa się sukcesem tego świata, samo w sobie przynosi pokusy.
Można przecież rządzić drugimi, wydawać dyspozycje, decydować
o rozporządzeniach, które mogą postawić na nogi nawet cały kraj. Ego
człowieka może w jednym momencie się przez to rozrosnąć. To jest pokusa
władzy. Jest też pokusa pieniędzy, kiedy człowiek może postawić się ponad
ustawami, normami moralnymi czy zasadami kodeksu prawa, by wykorzystać
swoją pozycję dla osobistych korzyści. (...)
W sumie jest to zajęcie niebezpieczne, ale dlatego właśnie zawsze
zachęcam młodych, by próbowali w nim swoich sił. (...) Jestem jednak pewien,
że jeśli ktoś nie ma mocnego kręgosłupa, to zawód ten przywali go do ziemi.
Trzeba umieć to wytrzymać. Nie ataki trzeba umieć przetrzymać i przeżyć – to
jest łatwiejsze, to jest walka tego świata – ale pokusy, które przychodzą razem
z sukcesami; to jest prawdziwe wyzwanie.

89
Jak się wobec tego traktować sukces? Zwykle mówimy, że jest on darem.
Trzeba na niego zasłużyć. Nie znaczy to oczywiście, że mogę siedzieć
spokojnie w domu i czekać aż sukces sam zapuka do moich drzwi, ze
wszystkich sił muszę na ten sukces pracować. W naszym zawodzie bardzo
dużą rolę odgrywa wola. Trzeba jednak uważać, aby nie wywyższać woli
kosztem pokory.
Pewne cele, które sobie wyznaczyliśmy, trzeba bardzo chcieć osiągnąć. Tym
celem nie może być jednak pozycja. Trzeba wyznaczać sobie cele wyższego
rzędu i bardzo mocno chcieć je osiągać. Trzeba zgromadzić do tego wszelkie
potrzebne środki. Bez tego się nie uda. Dlatego trzeba wygrywać wybory. Nie
dlatego, że jest to dobre samo w sobie, ale dlatego, by móc uruchomić pewne
mechanizmy na rzecz osiągnięcia wspólnie wyznaczonych celów.
Tak więc z jednej strony sukces jest darem, ale z drugiej nie dojdzie do
niego bez woli. Nie osiągnie się go również bez pracy. Jeśli ktoś nie wierzy,
że sukces jest darem i bez tej wiary wyznacza sobie cel, to przecenia samego
siebie, myśląc, że wszystko zależy od niego, także końcowy sukces. A to
nie jest tak. Końcowy sukces jest darem. Ale dar ten nie przyjdzie, jeśli się
na niego nie zapracuje, jeśli się danej sprawie całkowicie nie poświęci. Nie
przeciwstawiam sobie woli, pokory, celów politycznych i sukcesu. Raczej
próbuję, patrząc na swoje życie i działania, ułożyć je w logicznym porządku,
w którym nie obrócą się one przeciwko sobie, ale będą się nawzajem
wspierać. Wiara wspiera wolę. Wola wspiera osiągnięcie celu. Cel oznacza
służbę sprawie wyższego rzędu. Próbuję to jakoś sobie poukładać i niekiedy
kusi mnie myśl, że być może zbyt dużo oczekuję od woli, ale zrezygnować
z niej nie mogę.

O bojaźni Bożej
Czy obywatele powinni wiedzieć, jakimi wartościami w życiu kieruje się
polityk, który podejmuje decyzje dotyczące ich życia? To jest chyba ten
moment, kiedy powinienem powiedzieć, że podstawowym pytaniem jest
pytanie o bojaźń Bożą. Niech dobry Bóg zachowa nas od polityków, którzy
nie boją się Boga! Nie mówię teraz o tym, o czym zwykle słychać podczas
kampanii przedwyborczych, że ktoś nie reprezentuje żadnych wartości,
albo że jego wartości nie są na poziomie albo że nie wytrzymują próby. Nie
chcę poetyzować. Podstawowe pytanie jest zupełnie inne: o granice władzy.
Oczywiście, władza jest dzisiaj ograniczona. Mamy trójpodział władz.
Wszystko jest polityką, ale polityka to nie wszystko

Parlament ogranicza rząd itd. Jednak władza pozostaje władzą, I podstawowe
pytanie brzmi: co stanowi końcową, ostateczną granicę tej władzy? Otóż
ostateczną granicą jest tylko bojaźń Boża.
Dość dużo rozmyślałem na ten temat. Jeśli polityk odczuwa bojaźń Bożą,
wtedy rozważy, kogo w rzeczywistości się boi, kogo uważa za ostateczną
instancję. Przecież pozornie ma wszystkie instrumenty władzy w swoich
rękach, a Bóg nie pojawi się przed nim w zbroi, aby go straszyć. Jeśli
człowiek to przemyśli, to odkryje, że kluczową sprawą jest to, czy wierzy,
iż kiedyś – nie wiem dokładnie, w jakich okolicznościach, nie mam teraz
przed sobą żadnej dramatycznej wizji – nadejdzie taki moment, że będzie
musiał za wszystko zapłacić, ze wszystkiego się rozliczyć. Czy polityk wierzy,
że może uniknąć tego momentu? Jeśli wierzy, że taki moment nadejdzie,
wtedy wszyscy możemy się czuć bardziej bezpieczni. Bo przecież – jeśli się
w to dobrze wmyślimy – ten, kto rozumie bojaźń Bożą, nie boi się jakiejś
nieznanej sobie potęgi jakiegoś pana, którego natury nie zna, jakiegoś tyrana,
który postąpi z człowiekiem według swego widzimisię. Nie – boimy się, że
otrzymamy dokładnie to, na co sobie zasłużyliśmy. Boimy się konfrontacji
z naszymi uczynkami. I to jest ostateczna granica – ponad wszelkimi
przepisami, podziałami władzy i konstytucjami – tego niebezpiecznego
zajęcia, jakim jest sprawowanie władzy.

O Kościele
W naszym zawodzie nauka historii jest przedmiotem obowiązkowym.
Kierowanie Węgrami nie jest misją oderwaną od czasu i miejsca, ale oznacza
prowadzenie tu i teraz narodu o określonej historii. Dlatego rozliczać się
powinniśmy nie przed międzynarodowym kapitałem czy obcymi potęgami,
nie przed Moskwą czy Waszyngtonem, ale przed tym narodem, którego
członkom mamy służyć. Dlatego musimy znać historię. Nie tyle jej szczegóły,
ile raczej ducha historii tego ludu. (...)
Historia Węgier niesie też pewną bezlitosną naukę dla przywódców.
Jednym z najmocniejszych historycznych doświadczeń, które żyje w narodzie
węgierskim i odciska się na jego instynktach, jest fakt, że przywódcy często
go zdradzali. Od czasów króla Mátyása, od jakichś 300-400 lat, jest to stale
powracające doświadczenie tego narodu, rodzące poczucie, że wcześniej
czy później przywódcy nas opuszczą. Albo wykorzystają swoją władzę
niewłaściwie, albo sprzedadzą z powodów osobistych ten lub inny kawałek
kraju, albo uciekną w czasie trudności, podczas gdy ich obowiązkiem jest
przewodzenie. Właściwie im większe pojawiają się trudności, tym bardziej oni
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powinni przewodzić, gdyż to jest ich zadaniem. Świadomość tego umacniała
mnie w najtrudniejszych chwilach. Nawet wtedy, gdy zarówno przyjaciele, jak
i przeciwnicy mówili mi, żebym dał sobie spokój, a życie ma tak wiele innych
uroków. Ale mi w głowie grała ta muzyka historii.
Każdy polityk widzi też rolę Kościoła w historii naszego narodu. To jeden
z najważniejszych uczestników naszych dziejów. To powoduje szacunek

Istotą narodu jest to, że może on
jednoczyć ludzi w sprawie osiągnięcia
wielkich, wspólnych celów. Do tego
potrzeba uwolnienia dusz z ciał. Kościół
jest głównym - nie jedynym, ale
najmocniejszym - wyrazicielem tej idei.
i przyjacielskie intencje w stosunku do Kościołów. Szacunek ze strony polityka
oznacza, że nie chce on wtrącać się w sprawy Kościoła. Nie może myśleć
o wydawaniu mu poleceń lub rozkazów czy choćby o formułowaniu wobec
niego mocnych pragnień. Gdy patrzę na Kościół nie okiem polityka z zewnątrz,
ale spoglądam nań od środka jako ktoś należący do Kościoła – to widzę, że
Kościół to nie tylko instytucja, a więc oznacza nie tylko duchownych i świątynie,
ale jest to przede wszystkim wspólnota. Kościół oznacza lud Jezusa Chrystusa,
przez Niego wybrany i powołany, i warto do tego ludu należeć. Konfirmacja
utwierdza nas w tym, że zostaliśmy do tej wspólnoty powołani.
Patrząc od środka, widzę też, że Kościół posiada pewną zdolność, niezwykle
ważną ze względu na politykę i świecką przyszłość narodu. Kościół bowiem
uwalnia ducha z więzów ciała. To bardzo ważne. Bo jeśli się sobie przyjrzymy,
to zobaczymy, że każdy człowiek, każde indywiduum znajduje się w osobnym
ciele, żyje jako osobne ciało. A przecież istotą narodu jest to, że może on
jednoczyć ludzi w sprawie osiągnięcia wielkich, wspólnych celów. Lecz
jak można jednoczyć, jeśli istniejemy w formie oddzielnych ciał? Do tego
potrzeba uwolnienia dusz z ciał. Według mnie, to właśnie oznacza zawołanie
Wszystko jest polityką, ale polityka to nie wszystko

sursum corda, gdy mówimy, że podnosimy w górę nasze serca. Kościół jest
głównym – nie jedynym, ale najmocniejszym – wyrazicielem tej idei. Jest
on zdolny powiedzieć nam: unieś w górę swe serce i tu, ponad swoją głową
możesz zjednoczyć się z tymi, z którymi przynależysz do jednej wspólnoty,
z pozostałymi członkami Kościoła. Tego rodzaju wspólnotę ludzi uniesionych
serc widzę w Kościele. Z punktu widzenia naszego zawodu bez trudu można

Kościół wyznacza miarę, ustawia na
pewnej wysokości poprzeczkę dla świeckiej
władzy wszystkich czasów. Dobrze robimy,
jeśli się do tego przymierzamy.
dostrzec, że wspólnota znajdująca się w takim stanie ducha, żyjąca w takim
zjednoczeniu, zawsze jest zdolna do większych osiągnięć niż zgromadzenie
osób znajdujących się osobno, zamkniętych w swych ciałach i myślących tylko
o własnej przyszłości.
Z tych samych powodów jako polityk wspieram kulturę i – co może
według niektórych zabrzmi dziwnie – sport. Sztuka, kultura czy sport potrafią
wyzwolić ducha, unieść serca i w ten sposób pomagają, byśmy stawali się
jedno. To nie przypadek, że właśnie przez te zjawiska najbardziej czujemy,
że stanowimy część jakiejś większej sprawy. Czujemy to na nabożeństwie
w świątyni, czujemy, gdy dotknie nas mocno jakieś dzieło sztuki, gdy widzimy
tego biedaka, który biegnie na bieżni – przecież on nie biegnie tam sam, on
biegnie dla nas, jego zwycięstwo jest także naszym zwycięstwem.
Patrząc z punktu widzenia zawodowego polityka, widzę, że Kościół i wiara
mogą w najwyższym stopniu wspierać twórcze zdolności narodu. Dlatego
uważam, że rozsądnie myślący i odpowiedzialny rząd powinien popierać
współpracę z Kościołem. Nie chodzi o wydawanie mu poleceń, bo tego robić
nie wolno. O co więc chodzi? Po pierwsze, trzeba umożliwić, by tego rodzaju
naród uniesionych dusz mógł się narodzić. Po drugie, władza powinna
przyjąć coś, co trudno jest zaakceptować. Musi mieć ona kogoś, kogo będzie
mogła zapytać, czy idzie w dobrym kierunku. Czy moja polityka ma jeszcze
kierunek? Czy to, co robię, prowadzi do celu, który sobie obrałem, zaczynając
pracę polityka? Im człowiek jest wyżej postawiony, tym trudniej mu jest –
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co sam przyznaję – przyjąć lustro, w którym będzie mógł się przejrzeć, ale
tym bardziej potrzebuje on takiego lustra. Musimy umieć przyjąć Kościół
jako uczestnika życia społecznego, ale uczestnika apartyjnego, który może
w pewnym momencie powiedzieć: „Drogi przyjacielu, być może wyznaczyłeś
sobie dobre cele, ale obserwuję cię od dawna i widzę, że jeśli nie zmienisz
kierunku, to swego celu nigdy nie osiągniesz”. Do tej rewizji kompasu, do
tego trzymania lustra Kościół ma nie tylko prawo, ale i obowiązek. (...)
Kościół wyznacza miarę, ustawia na pewnej wysokości poprzeczkę
dla świeckiej władzy wszystkich czasów. Dobrze robimy, jeśli się do tego
przymierzamy. Ja tak patrzę na Kościół. Nie da się oczywiście zaprzeczyć
faktowi, że wierni Kościołów chrześcijańskich mogą wyznawać różne poglądy
polityczne. Jednak im więcej jest wspólnot w danej miejscowości czy regionie,
im są one silniejsze, tym stanowią one bardziej sprzyjające zaplecze dla
świeckich sił, także partyjnych, prowadzących politykę zorientowaną na
budowanie wspólnoty. Z drugiej strony im bardziej świat, województwo
czy miejscowość są zindywidualizowane, tym bardziej otwiera się pole dla
myślenia egocentrycznego, dla sił, które głoszą: „Zajmuj się wyłącznie sobą,
miej na względzie tylko swoje cele”. Często więc duchowa gleba, na której
prowadzona jest walka polityczna, bardzo mocno wpływa, a niekiedy wręcz
decyduje o wynikach tej walki. Dlatego bywa, że czasami zwyciężają tacy
chrześcijańscy demokraci, którzy na to nie zasłużyli.

O nienawiści
Czy kiedy nienawidzę, jestem jeszcze chrześcijaninem? Myślę, że nienawiść
jest tam, gdzie nie ma już Boga. To stan bez chrześcijaństwa. Staram się jak
mogę unikać nienawiści, ale nie zawsze mi się to udaje. W człowieku czasami
otwierają się takie rany, że nawet, gdy mocno się stara, by nienawiść nie
uderzyła mu do głowy, to nie zawsze może powiedzieć, że udało mu się tego
uniknąć. Moim największym osiągnięciem jak dotąd jest ograniczenie tego
uczucia, gdy się pojawia, do minimum. W języku węgierskim o człowieku,
o którym źle myślimy, często mówimy: ty nędzniku! Przecież człowiek,
który grzeszy przeciwko nam, jest w gruncie rzeczy nędznikiem, biedakiem,
nieszczęśnikiem. Trzeba próbować rozdzielić człowieka od jego czynów. Zły
czyn trzeba nienawidzić, ale sprawcy nienawidzić nie wolno.
Zanim więc wpadniesz w przepaść, gdzie nie ma już Boga, możesz
zawrócić: „Rzeczywiście, biedaku, nędzniku, nie ciebie nienawidzę, tylko to, co
Wszystko jest polityką, ale polityka to nie wszystko

wyprawiasz”. Wtedy czujesz, że uwolniłeś się od wielkiego ciężaru, nie zalewa
cię już żółć, nie zalewa krew, nie wybuchasz, ale próbujesz rozwiązać problem.
Kiedy człowiek z nienawiści chce sądzić drugiego, wtedy przywłaszcza
sobie prawo do sądzenia, które mu nie przysługuje. To jakbyś usiadł na
chwilę na tronie Boga – i wtedy błądzisz. Jeśli natomiast oddzielisz czyny
od złoczyńcy, to czujesz, że nędznik zasługuje na pomoc, chociaż przeciw
jego grzechowi występujesz w sposób zdecydowany. W naszym zawodzie
jest to nieodzowne. Nasi przeciwnicy wykorzystują to przeciwko nam, gdy
chcą udowodnić, że ich nienawidzimy. Tymczasem nie chodzi o nienawiść,
ale o zdecydowane zdanie o złym czynie. Jeśli w naszym zawodzie pewnych
czynów nie osądzimy, jeśli nie zajmiemy stanowiska, nie powiemy, czy
według nas coś jest dobre, czy złe – to wtedy następuje paraliż, bo przestaje
być jasne, jakiej sprawie służymy.
W nasz zawód wpisane są spory. Człowiek spiera się z samym sobą,
z przeciwnikami, z pytaniami, które do niego przychodzą. Jaka będzie
dobra odpowiedź, a jaka zła? Czy uczynię dobrze, czy źle, dając taką, a nie
inną odpowiedź? Z tego nie można zrezygnować, to napędza nasze życie,
utrzymuje w ruchu nasz zawód, nasz umysł i ducha. Bez tego nie można
dobrze rządzić krajem, chyba że tylko podejmować decyzje rutynowo,
z przyzwyczajenia. Bez tego nie będziemy rozumieć nowych wyzwań. Prędzej
czy później taki kraj osłabnie. Dlatego potrzebujemy sporów i dyskusji. Spory
najczęściej dotyczą działań, czynów, projektów. Ważne, byśmy mieli o nich
swoje zdanie. Jeśli chcemy nie tylko zarządzać państwem, ale prowadzić kraj
w stronę dobra – a intencją chrześcijanina jest dążenie do Królestwa Bożego
– to musimy wypowiadać sądy nad czynami lub decyzjami: czy służą dobrym
celom, czy złym, czy są pożyteczne, czy szkodliwe.
Tego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Dlatego jesteśmy wystawieni
na zarzuty faryzeuszów, którzy twierdzą, że żywimy wobec naszych
przeciwników politycznych bezlitosne uczucia, że rządzi nami nienawiść.
Tymczasem zupełnie nie o to chodzi. Za moimi często bardzo zdecydowanymi
słowami w ostrych sporach nie stoi nienawiść do drugiego człowieka. Nawet
jeśli tak się niektórym wydaje lub chcą w ten sposób przedstawić sprawę.
Musimy bowiem umieć odróżniać człowieka od jego czynu.

O porażce i sukcesie
Wielu ludzi uważa chrześcijan za słabeuszy, bo nie umiemy się mścić,
rozpychać łokciami, zdobywać tego, co w danym momencie da się zdobyć, bo
później może nie być na to szansy. Nie zachowujemy się tak, jak dzisiejszy
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świat zwykł myśleć o ludziach sukcesu, o zwycięzcach. Jedynym ratunkiem
dla nas, jak sądzę, jest jasne określenie, co uważamy za sukces, a co za
porażkę. Trzeba to koniecznie określić, zarówno dla naszych dzieci, jak i dla
nas samych. Jeśli nie będziemy potrafili odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest
w naszym życiu zwycięstwem, a co przegraną, wtedy rzeczywiście możemy
okazać się słabeuszami.
To jest bardzo ważne także przy okazji wyborów parlamentarnych.
Problem polega na tym, że zdobycie większości jednoznacznie oznacza
zwycięstwo. Ale jeśli większość jest przeciwna prawdzie, wtedy być może
jest w stanie wygrać wybory, ale w rzeczywistości przegrywa. W życiu
społecznym Europy jest to zresztą największy problem chrześcijańskich
demokratów – relacja między prawdą a większością.
Ważne jest więc, jak rozumiemy zwycięstwo. Dla młodych, którzy dopiero
co wkraczają w dorosłe życie, jest to trudniejsze. My, którzy jesteśmy
już w drugiej połowie życia i mamy przed sobą bliżej niż dalej, widzimy
chyba ten problem lepiej. Widzimy, że prawdziwe zwycięstwo jest wtedy,
gdy niezależnie od materialnych warunków i okoliczności, człowiek jest
w stanie żyć w miłości, zachować pokój, harmonię i duchową równowagę.
To jest największy sukces. Zwycięstwo polega na tym, że nie damy sobie
tego odebrać. Jeśli to mamy, to wszystko inne przyjdzie później. A nawet
jeśli nie przyjdzie, to nawet wtedy nasze życie będzie wartościowe. Jeśli
my, chrześcijanie, potrafimy zachować ten sposób życia, wtedy okażemy się
zwycięzcami. Natomiast w przypadku ludzi pozornego sukcesu, którzy szybko
wszystko zgarnęli i urządzili się, wyjdzie na jaw, że są na pozycji straconej,
że przegrali. █
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Podczas konferencji zachodnioberlińskich
rewolucjonistów, którzy w grudniu 1969 roku
zajmowali się przyszłą strategią działań, Peter
Schneider mówił: „Jedynie scentralizowana
organizacja na wzór marksistowsko-leninowski może
być rzeczywiście spontaniczna. Jedynie członek kadr
ma kwalifikacje, aby być przywódcą w walce mas.
(...) Mówię to w pierwszej fazie budowy organizacji.
Organizację trzeba budować od góry do dołu. Zasada
centralizmu przeważa. A ta faza będzie trwała
w Niemczech bardzo długo, gdyż ma ona służyć
zakotwiczeniu centralistycznej, marksistowskoleninowskiej organizacji wśród mas”.
Żródło: http://www.perlentaucher.de/artikel/5340.html
Nasza walka ‘68. Doświadczenia literackiej podróży
Autor Autorski
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Wybitny historyk niemiecki Götz Aly, autor głośnej pracy Ludowe państwo
Hitlera, opublikował w 2008 roku książkę Nasza walka ’68. Tytuł owej pracy
Unser Kampf nieprzypadkowo nawiązywał do tytułu książki Adolfa Hitlera
Mein Kampf. Autor opisał bowiem paralele łączące pokolenie ’33, które walczyło
z demokracją Republiki Weimarskiej, z pokoleniem ’68, które walczyło z kolei
z demokracją w wydaniu Republiki Federalnej Niemiec. Dostrzegał w obu
ruchach wiele niepokojących podobieństw. Dodatkowym walorem jego pracy
było to, że występował nie tylko jako historyk i badacz przeszłości, ale także
świadek i uczestnik opisywanych wydarzeń. Aly był bowiem jednym z aktywnych
zwolenników ruchu ’68.
Publikacja Naszej walki ’68 wywołała w Niemczech medialną burzę.
Spotkała się z wieloma zaciekłymi polemikami, ale też z licznymi wyrazami
poparcia dla zawartych w niej tez. Historyk wystąpił na około czterdziestu
spotkaniach autorskich w całym kraju. Wrażenia z tych doświadczeń opisuje
w poniższym tekście.

Przedstawiciele pokolenia ’68 z absolutnym brakiem poczucia
humoru i poszarzałymi twarzami zareagowali na konstatację, że byli dziećmi
swoich rodziców. Brak oporu przeciw tyranii, którą zarzucali pokoleniu ’33,
chcieli zrekompensować oporem przeciw beztyranii.
Jubileusz czterdziestolecia rewolty ’68 wymagał publikacji
polemicznej, na którą wielu podstarzałych naprawiaczy świata bezzwłocznie
zareagowało rozdrażnieniem. Wystarczyło sformułować kilka ciętych
uwag na temat dawno minionego okresu błędów i zamętu oraz opatrzyć je
nostalgicznym, pasującym do tematu prowokacyjnym tytułem Unser Kampf, by
wyprowadzić z równowagi przedwczorajszych piewców antyautorytaryzmu.
Spłoszeni krzyczeli: Bezczelność! Wstrętne! Tego już za wiele!
Grupki dawnych towarzyszy walki trzymających się pod ręce
ściągały na moje wieczory literackie, razem około czterdziestu spotkań.
W ponurym nastroju zajmowali miejsca i od razu przechodzili do rzeczy:
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„Renegat! Konwertyta! Sprzedawczyk! Nawet nie zamierzamy czytać tej
tandety!”. Wielce wzburzeni rzucali w moją stronę kalumnie: „Zdrajca!”
i „Denuncjator!”, jednocześnie niezmiennie zapewniali o „wyłącznie
uświadamiającym charakterze naszego ruchu” i własnej niewinności. Jak
mogłem w ogóle zadenuncjować bądź zdradzić kogoś z tego nieskalanego
świata powszechnej emancypacji? W dolnosaksońskim mieście Hitzacker
wezwano do bojkotu mojego wykładu. Jego autorami byli starzy działacze
ruchów alternatywnych, silnie reprezentowani w okręgu Lüchov-Dannenberg,
którzy walczą tam o sprawiedliwy podział zasobów, protestują przeciw
elektrowniom atomowym i zajmują powierzchnię mieszkaniową ok. 150
metrów kwadratowych na osobę. W końcu zjawiło się około trzydziestu co
dzielniejszych słuchaczy, co wywołało wściekłość i oburzenie pod dachami
krytymi jakże kosztowną strzechą.
Podczas tych spotkań moi oponenci przytaczali z reguły cztery
argumenty na swoją obronę:
1. Kto wówczas nie działał, nie może oceniać tamtych czasów.
2. Pragnęliśmy czegoś nowego.
3. Nie wszystko było złe.
4. Nie pozwolimy zabrać nam naszej biografii.
Podobnie mówili po 1945 roku rodzice przedstawicieli pokolenia ’68,
a po 1989 roku także wielu obywateli NRD. Po pierwszych starciach z moimi
zdeklarowanymi „nieczytelnikami” znalazłem motto kolejnych spotkań:
Przeciw gnuśności czterdziestolecia.

„Kto dwa razy spał z tą samą kobietą, jest częścią
establishmentu”
Nie wszyscy, ale wielu oldies okazało się pewnymi siebie mistrzami
wymazywania pamięci oraz upiększania własnych biografii. I tak padały
całkowicie poważnie formułowane twierdzenia, jakoby hasło „USA-SA-SS”,
od lutego 1968 roku masowo skandowane na demonstracjach studenckich,
zostało zaimportowane z Francji. Tymczasem dokumentuje ono wiernie silną
potrzebę Nazi-Kinder, by zrzucić z siebie poczucie winy. Jak miałoby brzmieć
to hasło po francusku, pozostaje tajemnicą owych bajarzy. Abstrahując od
podobnych przykładów, byli aktywiści ruchu ’68 ograniczali się do dwóch
Nasza walka ‘68. Doświadczenia literackiej podróży

wymówek: 1. We Frankfurcie wszystko wyglądało inaczej niż w Berlinie
Zachodnim, nie mówiąc już o Tybindze. 2. Miałem kilka lat za mało (względnie
za dużo), aby uczestniczyć w „najgorszych ekscesach”. Czyli jakieś „ekscesy”
były, tylko utonęły w niepamięci.
Zieloni zdają się nie pamiętać, że na początku ich działalności co
najmniej połowa zarządu partii rekrutowała się z rewolucyjnych środowisk
Sponti oraz ugrupowań doktrynersko-marksistowskich. Dziś ci sami ludzie,
czy to będzie Anje Vollmer, Joschka Fischer, Jürgen Trittin, czy też Claudia
Roth, są zgodni co do tego, że owe grupy były jedynie żałosnym, marginalnym
zjawiskiem powszechnego „przełomu”. Jednak późniejsze sympatie
dziesiątków tysięcy zachodnioniemieckich studentów do prosowieckiego
związku studenckiego MSB Spartakus, grupy młodych socjalistów Stamokap,
bądź którejś tam z kolei międzynarodówki trockistowskiej nigdy nie były
bardziej wyraziste.
Lewicowe księgarnie, od których nader często dostawałem
zaproszenia na promocje moich książek o narodowym socjalizmie, chciały
tym razem oszczędzić swoim czytelnikom spotkania z autorem publikacji,
której tytuł był dla wielu niewymawialny, a według Jutty Ditfurth
„arcyniebezpieczny”. Z jednym wyjątkiem. Chodzi o księgarnię Roter Stern
z Marburga. Wielu księgarzy zwymyślało przedstawicieli wydawnictwa
S. Fischer Verlag i ostrzegało swoich stałych klientów oraz uczestników
programów lojalnościowych przed kupnem Unser Kampf. Sami oferowali
chętnie konformistyczne pozycje w stylu Rudi und Ulrike, czy też Mein ’68.
Popularnością cieszył się tytuł zawierający relacje świadków tamtych
wydarzeń Vom Duft der Revolte, natomiast osoby niedowidzące wybierały
album Wir waren dabei! z dopiskiem „z serdecznymi pozdrowieniami”.
W semestrze letnim 2008 roku władze uniwersytetu w Getyndze odrzuciły
studencki wniosek zorganizowania debaty na temat „1968” z moim udziałem.
Odmówiono przyznania zwykle niewielkich środków finansowych na
realizację tego typu projektów. Decyzja władz uniwersyteckich zawierała
adnotację, jakoby Unser Kampf był nieodpowiednią lekturą dla młodzieży
akademickiej, która i tak z zainteresowaniem przeczytała książkę.
Co bardziej rozsądni „sześćdziesięcioósmacy” działają w sposób
nieco mniej konfliktowy. Preferują ciche legendy, zwracają przede wszystkim
uwagę na to, że zarówno przy całej uzasadnionej krytyce, jak i szczegółowej
samokrytyce, to właśnie oni dali początek istotnym procesom przemian.
Niektórzy z nich twierdzą, że wówczas po raz drugi ukonstytuowała się
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Republika Federalna. Ich zdaniem, dopiero rewolta ’68 tchnęła ducha
wolnościowego w zachodnie Niemcy1.
Taki pogląd świadczy o bezkrytycznym przecenianiu własnej
roli. Tymczasem najważniejsze reformy w Republice Federalnej miały
miejsce we wczesnych latach sześćdziesiątych. Ich ojcami było wielu
dzisiejszych 75-, 85-latków, którzy działali wspólnie z reemigrantami,

Władze uniwersytetu w Getyndze odrzuciły
studencki wniosek zorganizowania debaty
na temat „1968” z moim udziałem. Decyzja
władz uniwersyteckich zawierała adnotację,
jakoby Unser Kampf był nieodpowiednią
lekturą dla młodzieży akademickiej, która i tak
z zainteresowaniem przeczytała książkę.
antyfaszystami oraz oczyszczonymi z winy nazistami. Manifest Sexualität
und Verbrechen – Beiträge zur Strafrechtsreform, praca zbiorowa Fritza Bauera,
Hansa Bürger-Prinza, Hansa Giese i Roberta Jägera ukazała się w 1963 roku
i wprowadziła ten temat do Bundestagu. Publikacja książki Ralfa Dahrendorfa
Gesellschaft und Demokratie in Deutschland z 1965 roku dała początek
nowej kulturze debaty w Niemczech. Dwie śmiałe sceny erotyczne filmu
Ingmara Bergmanna Milczenie postawiły pod wielkim znakiem zapytania
obowiązujący kodeks obyczajowy. W 1964 roku Federalny Urząd Certyfikacji
Mediów Niebezpiecznych dla Młodzieży zezwolił na wyświetlanie tego
filmu w pełnej wersji w imię zachowania artystycznej wolności. Jedenaście
milionów Niemców ten film obejrzało. Do wesołego pożycia seksualnego
zachęcał nie Rainer Langhans, tylko urodzony w 1928 roku dziennikarz
1 Np. Joschka Fischer w wywiadzie Halten wir fest: Die 68er sind an allem schuld, w: „Der Tagesspiegel”, 30
grudnia 2007. ���������������������������������������������������������������������������������������������
Także Wolfgang Kraushaar, który swoje kroniki ’68 wypełnił niemal wyłącznie dokumentami dotyczącymi rebeliantów, pomijając ówczesne stanowiska takich ludzi, jak Georg Kiesinger, Ralf Dahrendorf czy Ernst
Benda, konsekwentnie pielęgnuje tę legendę.
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i producent filmowy Oswalt Kolle. Jego film Das Wunder der Liebe zawierał
proste wskazówki, jak przytulnie urządzić zazwyczaj słabo ogrzewane i skąpo
wyposażone sypialnie, spowite mlecznym światłem przywieszonej do sufitu
lampy. Bezpośrednio zainteresowanym, czyli mężczyznom, udzielał rad, jak
zamienić jednostronne minuty rozkoszy na obustronne godziny szczęścia,
i zachęcał do eksperymentowania w życiu seksualnym. Wobec ukutego przez
męską część generacji ’68 hasła „Kto dwa razy spał z tą samą kobietą, jest
częścią establishmentu” można bez żadnych zastrzeżeń zaliczyć Oswalta Kolle
do oświeconych humanistów wczesnej Republiki Federalnej.

„Zbyt wiele podobieństw do nazistowskich wieczorów
szkoleniowych”
Podobne procesy zachodziły w polityce partyjnej. Silny wpływ
starych nazistów w FDP (Wolna Partia Demokratyczna), która jeszcze w latach
pięćdziesiątych mogła sobie pozwolić na skrzydło wewnątrzpartyjne zwane
„gauleiterowskim”, został przezwyciężony przez młode kadry partyjne.
Do ówczesnych przewrotowców należeli Walter Scheel, Hans‑Dietrich
Genscher czy Liselotte Funke. Równolegle, począwszy od 1961 roku,
wśród zachodnioniemieckich wyborców kształtowała się konsekwentnie
większość, która chętnie widziała na stanowisku kanclerza Willy Brandta,
czyli człowieka, którego konserwatyści lżyli mianem „zdrajcy ojczyzny”. Te
dynamiczne zmiany zachodzące w niemieckim społeczeństwie stworzyły
podstawę dla 1968 roku. Buntownicy stali się użytkownikami a nie
kreatorami postępowego ducha czasu. Socjolog kultury Wolfgang Eßbach,
który sam należał do Socjalistycznego Związku Studentów Niemieckich
(SDS), skonstatował w 2006 roku: „Trzeba stwierdzić, że wielu aktywistów
działających na rzecz reform, którzy urodzili się na początku lat trzydziestych,
a następnie zaczęli na nowo kształtować Republikę Federalną na początku
lat sześćdziesiątych, zostało dziś wypartych ze zbiorowej pamięci przez
pokolenie ’68, które odebrało im należną sławę”. Eßbach zwraca uwagę na to,
„że dla uczestników ruchu ’68 nie starzy naziści byli głównym przeciwnikiem,
tylko właśnie młodzi bezkompromisowi naukowcy pełni nowych idei”2.
Należeli do nich Hans Mayer, Wilhelm Hennis czy Christian Graf
von Krockow. Lista nazwisk jest dużo dłuższa. Filozof Odo Marquard w 1967
2 W. Eßbach, 1968 – Aufstand der Werte? Wykład w ramach konferencji: Vergesellschaftung der Werte: Wertedebatten in Deutschland seit 1945. Systemathische und historische Aspekte, organizator: Centrum Europy Wschodniej
Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, 4-7 maja 2006. Online-Publikation (PDF).
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roku odwrócił się od Nowej Lewicy, ponieważ według niego imprezy typu
teach-ins wykazywały wiele podobieństw z „nazistowskimi wieczorami
szkoleniowymi”, w których on sam jako młody chłopak brał udział. Z kolei
historyk Josef Wulf, który przeżył holocaust, reagował alergicznie z innych
powodów. Przebywając w Berlinie, szybko zauważył, jak nowi, młodzi
bojownicy światopoglądowi dystansują się od dotychczas uważanej za
oczywistą solidarności z Izraelem i przechodzą na stronę palestyńskich
guerillas. W przypadku Wulfa pojawia się dodatkowo pewien nieprzyjemny

znak zapytania. Czy ten człowiek, który zdołał przeżyć holocaust a następnie
wrócił do Niemiec, odebrałby sobie życie w 1974 roku, gdybyśmy my,
studenci ’68, pochylili się nad jego pismami, zamiast w 1967 roku dryfować
w kierunku niemającej związku z rzeczywistością „teorii faszyzmu”? Te same
wątpliwości wobec nowolewicowego ruchu sformułował Jean Amery. Hannah
Arendt w 1967 roku sucho i rzeczowo odpowiedziała pewnemu młodemu,
pobudzonemu ideą światowej rewolucji Niemcowi: „Oczywiście dotyka nas
to, gdy w Persji, Wietnamie czy w Brazylii panują «niegodne stosunki», ale
prawdopodobnie to nie my odpowiadamy za ten stan rzeczy. Wydaje mi się,
że jest to przykład odwróconej manii wielkości. Proszę spróbować uprawiać
politykę w Persji, zapewniam, że szybko Pan się z tego wyleczy. (...) W polityce
chodzi o to, aby tak nauczyć się myśleć, by narzucić sobie samoograniczenie”3.
Praktycznie wszyscy emigranci z wyjątkiem Herberta Marcuse’a, którzy
po 1933 roku musieli opuścić Niemcy, reagowali podobnie. Najpierw
towarzyszyła im radość z powodu niepokoju, którym ogarnięta była młodzież,
ale już po kilku miesiącach narastał w nich strach przed dobrze im znaną
niemiecką wściekłością, która tkwiła w uczestnikach pokolenia ’68, i miała się
wkrótce rozlać burzliwą falą.

Basso continuo narodowego socjalizmu akompaniowało
ruchowi protestacyjnemu ’68. I stąd właśnie brał się ten nieprzyjemny
ton podstawowy, słyszalny wyraźnie mimo wszystkich miłych dla ucha
wariantów tonów wyższych. Film Alma Mater z 1969 roku ilustrował ów
jakże niemiecki problem. Został nakręcony przez Rolfa Hädricha na Wolnym
Uniwersytecie w Berlinie dla publicznej telewizji NDR (Norddeutscher
Rundfunk). Hädrich bezkompromisowo dokumentował przebieg rewolty
w oryginalnych miejscach akcji. Niekiedy zdjęcia były zakłócane przez
realne czynniki zewnętrzne. Także takie sytuacje były rejestrowane
i wykorzystywane w filmie, bez żadnego uszczerbku dla narracji obrazu.
Scenariusz napisał Dieter Meichsner. Meichsner i Hädrich należeli do
pokolenia założycieli Wolnego Uniwersytetu. Fabuła filmu była ściśle
związana z wydarzeniami, rozmowami, obserwacjami i wrażeniami, które
miały miejsce podczas styczniowego strajku studenckiego w 1969 roku na tej
uczelni. Zdjęcia kręcono w semestrze letnim. I tak powstał obfitujący w realia
obraz ilustrujący ówczesne burzliwe zajścia. Głównym bohaterem filmu jest
reemigrant o liberalnych poglądach, profesor historii Freudenberg, który
rozczarowany nowymi stosunkami panującymi na uczelni, ostatecznie po
3 H. Arendt, H.-J. Benedict, Korespondencja, w: Mittelweg 36, 17/1, 2008, s. 2-8.
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raz drugi opuszcza Niemcy. Dzięki wgraniu oryginalnej ścieżki dźwiękowej
słyszymy funkcjonariusza SDS Tilmana Fichtera, który ze swoim szwabskim
akcentem nieustannie nawołuje do rewolucyjnego „zniszczenia”. Postać
Freudenberga jest kompilacją losów trzech profesorów Wolnego Uniwersytetu,
którzy po wojnie wrócili z emigracji do Niemiec: Ernsta Eduarda Hirscha,
Richarda Löwenthala oraz Ernsta Fraenkela. Ciekawe, że akurat film fabularny
dokumentuje w sposób najbardziej wyrazisty przebieg rewolty w 1969 roku.

„Jedynie zcentralizowana organizacja na wzór
marksistowsko-leninowski może być rzeczywiście
spontaniczna”
Tymczasem współczesna literatura wspomnieniowa dotycząca
’68 jest bardzo słaba. Taki stan rzeczy zawdzięczamy egocentrycznemu
wypieraniu pamięci. Dobrym przykładem tego zjawiska jest Rebellion und
Wahn (2008). Ta publikacja nasuwa mi się tym bardziej, ponieważ jej autor,
Peter Schneider, stawia za przykład mój konkurencyjny produkt Unser Kampf
jako opis „autoagresji”. Do czego zatem prowadzi miłość własna? Na stronie
334 swojej książki Schneider wspomina o konferencji zachodnioberlińskich
rewolucjonistów, którzy w grudniu 1969 roku zajmowali się przyszłą
strategią działań. To spotkanie jest istotne z tego powodu, ponieważ wyłoniło
żałosne marksistowsko-leninowskie kadry oraz zabrało buntującym się
studentom resztki woli przemian w kierunku demokracji. Schneider należał
do wąskiego kręgu organizacji kadrowej składającego się z około dwudziestu
osób i dwukrotnie zabierał głos podczas spotkania. Dziś tak oto streszcza
formułowane wówczas myśli: „Kto poważnie traktuje rewolucję, musi udać
się do zakładów pracy i mobilizować klasę robotniczą”. Ja, młody uczestnik
tamtych zdarzeń, który wraz z innymi czekałem na wyniki obrad, słyszałem
jednak coś innego. Można tego posłuchać jeszcze dziś, ponieważ przyszli
doktrynerzy przez wzgląd na wybitne znaczenie rezultatów kongresu dla
przyszłości (postępowej części) ludzkości uwiecznili swoje wystąpienia na
taśmie magnetofonowej.
Zatem towarzysz Peter Schneider wyartykułował następujące
zadania: „wprawienie w ruch walk klasowych w Niemczech”, „przyjęcie
najbardziej uciskanych w strategię najbardziej gotowych do walki” oraz
Nasza walka ‘68. Doświadczenia literackiej podróży

utworzenie „rewolucyjnej awangardy”. Następnie rozwinął temat: „Jedynie
scentralizowana organizacja na wzór marksistowsko-leninowski może być
rzeczywiście spontaniczna. (...) Jedynie członek kadr ma kwalifikacje, aby być
przywódcą w walce mas. Nie wystarczy tylko mówić, aby studenci odwiedzali
zakłady pracy i zdobywali w nich doświadczenie. (...) Jest konieczne, aby
studenci mogli przejmować funkcje przywódcze podczas akcji oraz konfliktów
zakładowych. Jestem zdania, że w przyszłości nie wolno nam będzie tolerować
nikogo, kto jako członek kadr rewolucyjnej organizacji, nie spełni tych
warunków. (...) Mówię to w pierwszej fazie budowy organizacji. Organizację
trzeba budować od góry do dołu. Zasada centralizmu przeważa. A ta faza
będzie trwała w Niemczech bardzo długo, gdyż ma ona służyć zakotwiczeniu
centralistycznej, marksistowsko-leninowskiej organizacji wśród mas”4.
Zagłębiając się w lekturę tekstu Schneidera z 2008 roku,
dowiadujemy się, że podczas konferencji „paranoidalni” osobnicy, którzy
zawsze wydawali mu się „podejrzani”, forsowali tworzenie późniejszych
doktrynerskich K-Gruppen (jeden z nich miał nawet trupią czaszkę!). Schneider
wymienia ich wszystkich z nazwiska. W swoich wspomnieniach wydanych
trzydzieści osiem lat po tych wydarzeniach przypisuje sobie „jedynie chęć
pomocy robotnikom niemieckim w rozbudzeniu ich świadomości”. Pada tu
pytanie, które autor rzekomo sam sobie stawiał: „Ale czy musiałem z tego
powodu od razu wstępować do organizacji kadrowej?”5. Cała książka opiera
się, jak twierdzi wydawnictwo, na „skarbie”, tj. „pamiętniku” Schneidera,
który miał „prowadzić jako jeden z nielicznych”. Najwyższy czas, aby
udokumentować wydarzenia 1968 roku na podstawie możliwie wielorakich
źródeł, zamiast opierać się na autokreacji tzw. świadków tamtych czasów.

„Technoidalni urzędnicy z umiejętnością posługiwania się
bronią i zadaniem defloracji”
Naturalnie zgłaszali się do mnie, czy to podczas publicznych debat,
czy też drogą listową byli sojusznicy ruchu, którzy zachowali w pamięci
żenujące momenty owych dzikich lat. Należy do nich Sibylle Lewitscharoff.
W 1972 roku robiła maturę w Stuttgarcie. Jeszcze jako uczennica wpadła
w środowisko antyautorytarnego przełomu i dziś wypowiada się na ten
temat dość niechętnie: „W moich wspomnieniach próbuję oczyścić ten
4 Nagranie magnetofonowe z obrad: Strategie-Konferenz, 6-7 grudnia 1969, Berlin; BArch, Tom 1394/1-10 (ZSI
153, Sammlung Wolfgang Schwiedrzik).
5 P. Schneider, Rebellion und Wahn, s. 334n.
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martwy czas ze wszystkiego co brzydkie”. Mimo że nigdy nie była członkiem
żadnej radykalnej grupy, dobrze pamięta zjawisko tzw. „przesuniętego
antysemityzmu”, „zachowanie autorytaryzmu w rzekomo antyautorytarnym
ruchu”, „zaprzeczanie rzeczywistości” oraz „awanturniczy narcyzm”.
Spoglądając wstecz, widzi swoje pokolenie tarzające „zbiorowe niemieckie
nieszczęście w gigantycznym słowotoku duszy” „Blablabla, blablabla...,
a wszystko w poważnym tonie i rzadko z poczuciem humoru”.
Sibylle Lewitscharoff opisuje, jak „na początku lat siedemdziesiątych
rewolucyjne kadry przybywały licznie z Frankfurtu na szwabską prowincję,

Furth ubolewa nad tym, że swojego
reformatorsko nastawionego teścia, który jako
Żyd i socjaldemokrata siedział w Buchenwaldzie,
nazwał wówczas „niemieckonarodowym
aparatczykiem”, nie zauważywszy w porę, że ma
przed sobą jednego z niewielu republikanów.
aby rekrutować uczniów, a chętnie także i uczennice do rewolucji”: „Jeden
z nich wyglądał jakby wyjęto go z koła anarchistów z czasów Dostojewskiego
i jakby od tego czasu się nie mył, grubawy, z bujną brodą, z rozpalonymi
i rozbieganymi oczkami. Drugi z kolei, typ politykiera, z zawodu listonosz,
z głową jak wylizane jajo. Jego widok nasuwał straszne skojarzenia, ponieważ
przed każdym zdaniem sięgał językiem do kącika ust. Wyglądu tych oziębłych
komisarzy łatwo się nie zapomina: technoidalni urzędnicy z umiejętnością
posługiwania się bronią, którzy przybyli na podstuttgarcką prowincję
z zadaniem defloracji. Mieli pozyskać dla ruchu nowy materiał (naprawdę,
tak to brzmiało). Było z nimi jeszcze cudowne dziecko z rodziny robotniczej
z Feuerbach, które z podniesionym palcem i łagodnym głosem nauczało niby
Jezus w świątyni”6.
6 S. Lewitscharoff, So superverfolgt und supergeheim. Schwatz-schwatz, meistens ernst, selten witzig: Wie es um
1970 wirklich war (fragment), w: „Süddeutsche Zeitung”, 10 stycznia 2009.
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Znacznie starszy od ówczesnych buntowników Peter Furth
argumentuje bardzo podobnie. Furth uczył się najpierw u Adorno
i był współwydawcą pisma Das Argument. Dziś jest przekonany, że
„immanentną cechą ruchu ’68 był totalitaryzm”. Furth ubolewa nad
destrukcyjnymi następstwami rewolty, nad arogancją i konformizmem
w myśleniu lewicy. Przede wszystkim jednak ubolewa nad tym, że swojego
reformatorsko nastawionego teścia, który jako Żyd i socjaldemokrata
siedział w Buchenwaldzie, nazwał wówczas „niemieckonarodowym
aparatczykiem”, nie zauważywszy w porę, że ma przed sobą jednego
z niewielu republikanów7.
W książce Unser Kampf cytuję kontrowersyjny tekst Reimuta
Reichego, byłego przewodniczącego SDS, zatytułowany Rewolucja seksualna.
Natomiast na uwagę zasługuje początkowo zupełnie przeze mnie przeoczona
jego reminiscencja z 1988 roku. Wpasowuje się ona myślowo w dwa
ostatnie rozdziały mojej książki: Strach przed przeszłością i Judenknacks
oraz Pokolenie ’68 a pokolenie ’33. Przed z górą dwudziestu laty Reiche pisał
o pewnych zadziwiających zjawiskach owych lat. Zauważył na przykład,
że wydana w 1967 roku książka Alexandra i Margarette Mitscherlich
Unfähigkeit zu trauern nie miała żadnego oddźwięku wśród ówczesnych
młodych gniewnych. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Owi młodzi
gniewni znajdowali się na jak najlepszej drodze, aby stać się samymi „częścią
tego tematu”. Reiche interpretuje redukowanie narodowego socjalizmu do
funkcji wszechobecnego, nienawistnego faszyzmu jako pozahistoryczną
próbę odreagowania indywidualnych zagrożeń płynących z historii Niemiec.
Poszukiwanie „rewolucyjnego podmiotu” postrzega on w sposób następujący:
„Masy ludowe są wewnętrznie «dobre», a «zło» narodowego socjalizmu jest
im obce”. W nawiązaniu do tego podaje przykłady „brutalnego rygoryzmu”
i pyta: „Dlaczego «sześćdziesięcioósmacy» musieli «niszczyć» wszystko, co
wydawało im się niesłuszne? Dlaczego strach dziecka przed rozstaniem
z rodzicami interpretowali jako część «złej świadomości»? Dlaczego
członkowie Komuny 1 na swoim słynnym zdjęciu dali się sfotografować nago?
Dlaczego stoją z podniesionymi rękoma twarzą do ściany, plecami do kamery,
a obok nich stoi małe, nagie dziecko?”.

7 P. Futh, Die Revolte hat eine Wächtergeneration hinterlassen, w: „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 6 sierpnia
2008.
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„Spontaniczne formy solidarności” w KZ Theresienstadt
Reimut Reiche przytacza na koniec swoich rozważań fragmenty
pisma Centralnej Rady Socjalistycznych Przedszkoli Alternatywnych
Kinderläden, wydawanego w Berlinie Zachodnim. Chodzi o krytykę
pracy Anny Freud i Sophie Dann na temat sześciorga dzieci w wieku od
sześciu do dwunastu miesięcy, które trafiły do obozu koncentracyjnego
Theresienstadt. Zostały one odseparowane od swoich rodziców, ale
przeżyły. Panie i panowie z Centralnej Rady zadenuncjowali autorki
raportu jako „mieszczańsko‑afirmatywne” pracownice naukowe oraz
potraktowali lata, które dzieci musiały spędzić w obozie, jako „próbę
kolektywnego wychowania”, by następnie sformułować pytanie: „Czy
kolektywne wychowanie sześciorga dzieci jest wzbogaceniem stosunków
międzyludzkich?”. Trudno w to uwierzyć, ale w odpowiedzi padło
bezwarunkowe „Tak”.
Podczas gdy Freud i Dann dokładnie obserwowały
i dokumentowały ciężkie traumy oraz zarówno psychiczne, jak i fizyczne
zaburzenia rozwoju dzieci, młodzi gniewni Niemcy z Centralnej Rady
traktowali Theresienstadt jako pole eksperymentalne: „Grupa dzieci z obozu
koncentracyjnego pomagała każdemu pojedynczemu dziecku wykształcić
i wykorzystać indywidualne umiejętności. Dzieci znosiły chętnie ograniczenia
wynikające z tego tytułu dla całej grupy. (...) Struktury autorytarne, jakie
możemy obserwować na co dzień wśród dzieci, nie mogły się rozwijać (...).
Dzieci automatycznie wstawiały się za sobą, gdy tylko czuły się zagrożone
lub niesprawiedliwie karane. Były lepiej przystosowane do warunków
panujących w Theresienstadt niż ich dorośli współwięźniowie. Spontanicznie
wykształcały formy solidarności, co w przypadku większości więzionych tam
osób było możliwe, jeśli w ogóle, dopiero w wyniku bolesnych doświadczeń
i pod presją panujących stosunków”8.
Kto przezwycięży się i przeczyta dziś te teksty, przestanie miło
wspominać czas buntu ’68.
Ludzie, którzy piszą absurdalne teksty, są wszędzie. Problem
leży gdzie indziej. To pisemko Centralnej Rady Socjalistycznych Przedszkoli
Alternatywnych sprzedawane było w ogromnych ilościach przed stołówką
8 R. Reiche, Sexuelle Revolution,. Erinnerung an einen Mythos, w: Die Fürchte der Revolte. Über die Veränderung
der politischen Kultur durch die Studentenbewegung, Berlin 1988 (wydawnictwo Wagenbach Verlag), s. 45-72, tu
s. 47, 60-69. A. Freud, S. Dann: Gemeinschaftsleben im frühen Kindesalter. Raport na temat sześciorga dzieci z obozu
koncentracyjnego w Theresienstadt, w: Kinder im Kollektiv (Anleitung für eine revolutionäre Erziehung, Nr. 5),
wyd. Zentralrat der sozialistischen Kinderläden, wydanie drugie, Berlin 1969, s. 35-75, dyskusja, s. 77-92, cytat:
s. 84N.
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studencką Wolnego Uniwersytetu podczas dziesiątków zebrań politycznych.
Pamiętam jeszcze brodatego mężczyznę, który je dystrybuował. Nikt
z kupujących, ciekawskich lub nader krytycznie nastawionych nie sprzeciwił
się publikowanym treściom. W słynnym, wielokrotnie wznawianym tomie
wydawnictwa Rowohlt Kinderläden. Revolution der Erziehung oder Erziehung
der Revolution? (1971) honorowe miejsce zajmuje wyżej wspomniana,
wielce podejrzana Rada, a cytowany numer znalazł się na osobliwej
liście zawierającej 23 tytuły godnej polecenia literatury. Redakcyjną
odpowiedzialność za serię Rororo-aktuell ponosił wówczas późniejszy
deputowany SPD do Bundestagu Freimut Duve.

„Nie można jednocześnie rozliczać się z mordów na
Żydach i robić rewolucji”
Tego rodzaju nieprzypadkowe absurdalne spekulacje oraz
brak reakcji na nie świadczą wyraźnie o tym, że między niemieckimi
przedstawicielami pokolenia ’68 a młodymi zwolennikami Hitlera, czyli
pokoleniem ’33, istniały historyczno-rodzinne zależności. W ujęciu naukowo
pojmowanej socjalizacji teza ta wydaje się być banalna. Jedni byli po prostu
rodzicami drugich. Rodzice „sześćdziesięcioósmaków”, którzy w 1933 roku
byli młodymi ludźmi, nadmiernie zachwycili się narodowym socjalizmem.
Znajdowali się w sprzyjającej radykalnym ideom fazie życia, a państwo
nazistowskie szczególnie mocno zabiegało o ich względy. Przeżywali w owym
czasie swoje pierwsze zawodowe wzloty i zawierali przyjaźnie. Rodzicom,
którzy w 1933 roku mieli od 15 do 20 lat, trudno było po 1945 roku odwołać
się do wartości czy kryteriów obowiązujących w okresie przednazistowskim.
Mieli przed sobą moralną pustkę. Tym bardziej że przeżyli szczególnie ciężką
traumę ostatnich dwóch lat wojny. Nasuwa się myśl, że ponadprzeciętna
liczba dzieci tej generacji została jeszcze w jakimś stopniu zatruta totalitarną
ideologią poprzez najbliższych krewnych, nauczycieli czy inne autorytety.
To, co dzieci pokolenia ’33 otrzymały za młodu, musiały w czasie rewolty
’68 wyrzucić z siebie i odreagować. Ten bunt po krótkiej wolnościowej fazie
wpadł w stare koleiny myślenia w kategoriach „przyjaciel – wróg”. Ów sposób
pojmowania świata będący pokłosiem zimnej wojny, która była bezpośrednią
konsekwencją niemieckiej krucjaty zniszczenia, skutecznie zdobywał umysły
Nasza walka ‘68. Doświadczenia literackiej podróży

niemieckich studentów od 1967 do mniej więcej 1977 roku. Nie jest to zarzut
wobec pokolenia ’68. Nie jest to jego winą ani też zasługą. Moją intencją było
opisanie historycznego związku między tymi dwoma pokoleniami.
Wielu moich słuchaczy reagowało gniewnie na próbę wyjaśniania
przeze mnie tych kolektywno-biograficznych powiązań. Na przykład
około sześćdziesięcioletnia słuchaczka stwierdziła: „My chcieliśmy dobra!
A narodowy socjalizm był złem!”. „Zapewne zgodzimy się – odparłem
– że społeczeństwo niemieckie jeszcze przez całe dziesięciolecia będzie
naznaczone skutkami narodowego socjalizmu, wojny i niemieckiej zbrodni?”.
„Naturalnie!”. „Skąd zatem czerpie pani siłę, aby stanowczo twierdzić, że
akurat pani życie miałoby być wolne od tego ciężaru!”. Milczenie.

Polityczną formą sztucznej śpiączki była zimna
wojna, która formalnie zamroziła minione
wydarzenia. Czas mijał, nastąpiła „odwilż”.
Peter Schneider przytacza w swojej książce Rebellion und Wahn wypowiedzi
Rudiego Dutschke z okresu rewolty ’68 na temat narodowego socjalizmu.
Na pytanie towarzysza SDS Tilmana Fichtera, czy nie należałoby, zamiast
nieustannego koncentrowania się na przemocy w Afryce i Wietnamie, „zrobić
czegoś w sprawie rozliczenia mordów na Żydach”, Dutschke odpowiedział
po chwili wahania: „Jeżeli ruszymy ten temat, stracimy całą naszą siłę. Ta
historia nas pogrzebie. Nie można jednocześnie rozliczać się z mordów na
Żydach i robić rewolucji. Musimy najpierw zaproponować coś pozytywnego
wobec przeszłości”9.
Rudi Dutschke, a wraz z nim pozostali uczestnicy ruchu ’68, uciekaŁ
przed niemiecką historią. Jakie były tego skutki w praktyce, poświadcza
Reinhard Strecker, który od połowy lat pięćdziesiątych forsował akcję
uświadamiania społeczeństwa na temat niemieckich zbrodni. W 1960 roku
został federalnym referentem SDS ds. historii narodowego socjalizmu.
W tym samym roku członkowie SDS zorganizowali w Berlińskiej Kongreshalle
9 P. Schneider, Rebellion und Wahn, s. 190n. Dalsze, nie do końca przemyślane, jednak godne lektury relacje
Schneidera na temat indywidualnego obciążenia skutkami narodowego socjalizmu oraz próby ich odrzucenia
przy pomocy rewolty znajdują się na s. 20, 73, 121, 145, 182-192, 200n, 247, 259 jego książki. Por. także późniejsze
uwagi Rudiego Dutschke w: Götz Aly, Unser Kampf, s. 149, 151-168, 202-207.
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wystawę pt. Prześladowania Żydów. Całe przedsięwzięcie skończyło się bardzo
szybko, gdy w 1965 roku Rudi Dutschke, Bernd Rabehl i Christian Semler
zyskali decydujący wpływ w SDS. Od tego momentu „kwestia rozliczeń
okresu narodowego socjalizmu stała się nieistotna”. Strecker nigdy już nie
otrzymał „od tych ludzi” żadnych pieniędzy na swoje projekty. Dziś dokonuje
następującego bilansu: „Aktywistom antyautorytaryzmu zależało głównie na
spektaklu. (...) Okres narodowego socjalizmu nie był tematem, przy którym
można by było radośnie i spontanicznie się wyszaleć. Ofiary oraz obowiązek
sprawowania opieki nad nimi wymknęły się z pola widzenia. Wszystko było
podporządkowane idei totalnej rewolucji”10. Dlaczego Dutschke czy Rabehl nie
interesowali się zbrodniami narodowego socjalizmu, może pozostać pytaniem
otwartym. Dlaczego jednak ich ignorancja i obojętność stały się nagle
dominujące wśród młodych ludzi? Tłumaczę to sobie w następujący sposób.
Studenci spod znaku ’68 w okresie dorastania musieli patrzeć
w otchłań Auschwitz. Nie byli na to przygotowani oraz nie otrzymali
niezbędnego wsparcia zarówno ze strony rodziny, jak i społeczeństwa.
Siły, które forsowały masowe działania uświadamiające na temat
zbrodni nazistowskich, umiejscowiły się w państwowych instytucjach:
w parlamentach, administracji wymiaru sprawiedliwości oraz
w zróżnicowanym stopniu w ministerstwach federalnych i krajowych.
Wielkie debaty na temat przedawnienia, które odbywały się w niemieckim
Bundestagu, utworzenie Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych,
ciągłe spory w sprawach restytucji – tego wszystkiego w żadnym
razie nie domagała się większość społeczeństwa. Wręcz przeciwnie. To
wbrew tej większości organy konstytucyjne drugiej republiki niemieckiej
realizowały politykę rozliczeń z narodowym socjalizmem. Procesy przeciw
zbrodniom narodowego socjalizmu prowadzone od 1958 roku przez wymiar
sprawiedliwości przy asyście mediów, które w latach 1967-1977 odbywały
się prawie codziennie przed federalnymi sądami przysięgłych, niosły ze sobą
dla młodych ludzi ten sam przekaz. Oskarżonymi byli z reguły mężczyźni,
którzy ani wcześniej, ani później nie byli karani, którzy wykonywali normalne
zawody i wywodzili się ze wszystkich warstw społecznych i tym samym
niepokojąco przypominali najbliższych sąsiadów, aptekarza z naprzeciwka,
lekarza domowego, szanowanego nauczyciela czy też własnego ojca.
10 �����������������������������������������������������������������
Dorothea Hauser w rozmowie z Reinhardem Steckerem nt. akcji SDS Ungesühnte Nazijustiz, w: Ästhetik &
Kommunikation, numer 140/141, 39. 2008. (Tytuł numeru: Die Revolte. Themen und Motive der Studentenbewegung),
s. 147-154.
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„Brak oporu wobec tyranii miał być wyrównany oporem
przeciw beztyranii”
Ciężar okazał się zbyt wielki. Młodzież zachodnioniemiecka (swoją
drogą: nie wschodnioniemiecka ani austriacka) została skonfrontowana
ze zbrodniami ojców, jakie „dla świata, w którym żyjemy, będą tak długo
ciężarem, jak długo ten świat będzie istniał”11. Takie tło wydarzeń pozwala
interpretować ich paniczne uniki jako chaotyczną ucieczkę w rewolucyjne
koszmary i majaki. Rodzice, krewni oraz inne grupy społeczne nie potrafiły
(prawdopodobnie jeszcze nie potrafiły) zmierzyć się bezpośrednio ze
zbrodniami własnej przeszłości. Dlatego też młodzi ludzie wybrali sobie
państwo na wroga zastępczego. Jeden z wizjonerów ruchu ’68 Hans Magnus
Enzensberger w 1964 roku nadał kierunek temu zjawisku. Zestawił on realnie
istniejący KZ Auschwitz z potencjalną „zagładą”, do której może doprowadzić
wyścig zbrojeń, i tak powstałą korelację nazwał „Teraźniejszość i przyszłość
Auschwitz”. Chodziło generalnie o zapobieżenie „ostatecznemu rozwiązaniu”
w przyszłości. Hannah Arendt określiła zabieg Enzensbergera „formą wysokiej
klasy eskapizmu”12.
Ruch ’68 był konsekwencją II wojny światowej, największej
masowej traumy od czasów wojny trzydziestoletniej. W dokumencie pokoju
westfalskiego z 1648 roku jest zapisane, żeby nie mówić o przeszłości.
W kontekście 1945 roku oznacza to, że ci, którzy przeżyli wojnę, bez
względu na to, czy byli ofiarami, czy też krwawo pokonanymi sprawcami,
musieli przez wzgląd na nowy początek zapomnieć o tym, co się wydarzyło.
Ciężko zraniona fizycznie i psychicznie ludzkość zaordynowała sobie rodzaj
sztucznej śpiączki, czyli stan, w który lekarze wprowadzają osoby z ciężkimi
schorzeniami traumatycznymi. Polityczną formą sztucznej śpiączki była
zimna wojna, która formalnie zamroziła minione wydarzenia. Czas mijał,
nastąpiła „odwilż”, wyrosło pierwsze pokolenie powojenne i wybudziło świat
ze stanu śpiączki. Przebudzenie nie było przyjemne i wiązało się z ogromnym
bólem, napięciami i trudnościami w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.
Pobudka była szczególnie nieprzyjemna dla kraju, który rozpoczął wojnę
i na szczęście dzięki aliantom ją przegrał. W 1945 roku, inaczej niż w 1648
roku, było jasne, że wina leży po stronie Niemiec. Dlatego rewolta ’68
roku przebiegała znacznie ostrzej, bardziej zaciekle i dłużej niż angielskie,
11 Willy Brand w swoim słynnym wystąpieniu: Deutschland, Israel und die Juden, wygłoszonym 19 marca 1961
roku w Herzl-Institut w Nowym Jorku (Berlin 1961).
12 ������������
R. Oehmig, Schuld und Eskapismus, korespondencja: Hannah Arendt i Hans Magnus Enzensberger, München 2005.
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amerykańskie czy francuskie zamieszki ’68. Integracyjne i tradycyjne siły
były dużo silniejsze w krajach, które prowadziły wojnę obronną i wygrały
ją, niż w Niemczech, gdzie społeczeństwo utraciło moralną równowagę oraz
wszelką wewnętrzną zdolność przystosowania (to samo dotyczy ruchów ’68
w Japonii i Włoszech).
W 1995 roku Odo Marquard zdefiniował rewoltę ’68 jako „repryzę
mechanizmów odciążających”, z pomocą której spora część społeczeństwa
niemieckiego po 1945 roku konsekwentnie próbowała uciekać przed własną
przeszłością. Presja „samooczyszczenia” była od połowy lat pięćdziesiątych
coraz bardziej przemożna. Z jednej strony ze względu na coraz wyższą
stopę życia zachodnioniemieckich obywateli, przewyższającą znacznie
poziom życia ofiar niemieckich wojen rasowych, z drugiej zaś z powodu
coraz częściej wychodzących na światło dzienne szczegółów popełnionych
zbrodni. Oba czynniki czyniły „winę i wstyd” nieznośnymi, szczególnie dla
młodego pokolenia. Dlatego w 1968 roku zdecydowali się „być sumieniem”
zamiast „mieć sumienie”. „Nieczyste sumienie można odrzucić lub choćby
nieco złagodzić, stając się nieczystym sumieniem dla innych”. Dalej Marquard
analizuje pojęcie „spóźnionego nieposłuszeństwa”. „«Nie», którego zabrakło
przed 1945 rokiem, chciano nadrobić sprzeciwem wobec tego, co istniało
realnie, czyli wobec Republiki Federalnej. Brak oporu wobec tyranii miał
być wyrównany oporem przeciw beztyranii. A zaprzepaszczony sprzeciw
wobec dyktatury miał znaleźć swoją kontynuację w sprzeciwie wobec braku
dyktatury. Ten nowy rodzaj sprzeciwu obywatelskiego nie mógł wpływać
korzystnie na procesy demokratyzacji, tylko przede wszystkim wspierać
sympatie dla dyktatur rewolucyjnych”13.
W swojej książce Unser Kampf 1968. Gniewne spojrzenie
w przeszłość opisuję szczegółowo, jak wyglądały te ucieczki od przeszłości
oraz analizuję ich podłoże. Pokolenie ’68 nie jest ani wszystkiemu winne,
ani też nie może się poszczycić żadnymi szczególnymi osiągnięciami. Jego
uczestnicy stali się częścią większego konfliktu społecznego, którego sami
sobie nie wybrali, i którego nie mogli uniknąć. Tak należy rozumieć rewoltę
’68 i bez emocji wpisać ją do niemieckiej historii XX wieku. █

13 ��������������
O. Marquard, Verweigerung der Bürgerlichkeitsverweigerung. !945: Bemerkungen eines Philosophen, w: ders.,
Individuum und Gewalteinteilung. Philosophische Studien, Stuttgart 2004, s. 23-37.
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Dialog, tak często wynoszony pod niebiosa,
nie może być i nigdy nie jest
głównym celem chrześcijan.
Tym bowiem na zawsze pozostaje
głoszenie Ewangelii i misja,
której dialog jest tylko jednym ze środków.

Tomasz P. Terlikowski

Dialog ledwie dyszy. Najprostszy, zdawałoby się, dialog
z prawosławiem – od prawie ćwierćwiecza zablokowany
jest z przyczyn czysto politycznych. Moskwa nie ma ochoty
zrezygnować z pozycji „nowego Rzymu”, zaś Konstantynopol nie
ma dość siły, by zrealizować – jak się wydaje szczere u obecnego
patriarchy – pragnienie jedności z Rzymem.
Nie lepiej wygląda doktrynalna debata z anglikanami, którzy – choć
przez lata wielu uczestnikom dialogu wydawali się najbliżsi Rzymowi
– teraz popłynęli swą konfesyjną łódką w siną dal, odchodząc już nie
tylko od charakterystycznej dla nich via media między katolicyzmem
a protestantyzmem, ale od chrześcijańskiej antropologii i dogmatyki w ogóle.
Święcenia biskupie dla kobiet czy aktywnych homoseksualistów, udzielanie
sakramentu małżeństwa parom jednopłciowym – to tylko drobiazgi
w porównaniu z poglądami anglikanów na temat zabijania (dla wielu
z anglikańskich teologów czy hierarchów aborcja stanowi prawo kobiety,
a część z nich – jak np. biskup John Spong – otwarcie promuje już eutanazję)
czy na jedynozbawczą rolę Chrystusa (prymaska Kościoła episkopalnego
biskup Katharine Jeffers Schorri otwarcie odrzuca ów element chrześcijańskiej
wiary). I choć katolicy wciąż z anglikanami rozmawiają, a ekumeniści
zapewniają, że debata ta prowadzi do zbliżenia, to w obliczu odejścia sporej
części anglikanizmu od chrześcijaństwa właściwsze od dialogu byłoby
rozpoczęcie regularnych misji.
Nieco tylko lepiej wygląda dialog z luteranami. Ale i tu, po ogłoszeniu
wielkiego sukcesu, jakim była niewątpliwie Wspólna Deklaracja
o Usprawiedliwieniu, niewiele się zmieniło. Luteranie podążają nadal
swoją drogą, ordynują kobiety, zastanawiają się (a gdzieniegdzie już się
na to zdecydowali) nad ordynowaniem homoseksualistów na pastorów
i nad błogosławieniem par jednopłciowych. Dialog zaś służy im głównie

119
do potępiania katolików, gdy papież zdecyduje się na jakieś jednoznaczne
przypomnienie niezmiennych prawd wiary.
Większego postępu nie widać także w dialogu katolicko-żydowskim.
Jan Paweł II potępił wprawdzie chrześcijański antyjudaizm, a teolodzy
chrześcijańscy wytrwale pracują nad jego demaskowaniem w pieśniach,

Przyczyny fiaska dialogu ekumenicznego
i międzyreligijnego nie należy szukać w złych
strukturach, ale w tym, że opiera się on
obecnie na fundamencie, który nie może go
udźwignąć, a jego wyznawcy składają obietnice,
których – pozostając w łonie własnych wyznań
i tradycji religijnych – nie mogą zrealizować.
katechizmach, nauczaniu doktrynalnym, a nawet Ewangeliach, to próżno
jednak szukać podobnych starań po stronie żydowskiej. I nie może tego
zmienić – wbrew temu, co sądzi arcybiskup Józef Życiński1 – nawet pierwsze
zdanie deklaracji Dabru emet, w którym mniejszościowa grupa rabinów
oznajmiła, iż „w ostatnich latach nastąpiła dramatyczna, bezprecedensowa
zmiana w stosunkach żydowsko-chrześcijańskich”2. Powodem, dla którego
trudno uznać ową deklarację za prawdziwy przełom, jest nie tylko to, że
podpisała ją zdecydowana mniejszość, i to często odrzucanych we własnych
wyznaniach, teologów i rabinów żydowskich, lecz o wiele istotniejszy fakt,
iż pisząc o przemianie, sygnatariusze odnoszą się wyłącznie do przemian
po stronie chrześcijańskiej i przyznają, że to właśnie chrześcijańskie
przeprosiny, zmiany nauczania czy duszpasterstwa spowodować powinny
– ale tego jeszcze nie zrobiły – „przemyślaną odpowiedź żydowską”3. Dabru
1 Arcybiskup, polemizując z ks. Waldemarem Chrostowskim, którego zdaniem nie widać postępu w dialogu,
jako dowód, że jest inaczej, przytacza właśnie pierwsze zdanie deklaracji Dabru emet. J. Życiński, Daleko od Jana
Pawła, „Gazeta Wyborcza”, 28-29 marca 2009, s. 16.
2 Dabru emet. Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa ogłoszone 10 września 2000
roku, tłum. S. Krajewski, „Więź” 8 (514) 2001, s. 56.
3 Tamże.
Między kultem dialogu a prowadzeniem dialogu

emet jest oczywiście próbą takiej odpowiedzi, ale część zawartych w niej
postulatów czy stwierdzeń z trudem tylko może być uznana za rzeczywisty
fundament prawdziwego dialogu4. Trudno też nie dostrzec, że zbyt często
dialog traktowany jest przez jedną ze stron jako okazja do narzucenia drugiej
swojego postrzegania historii, teologii czy nawet polityki.
Odpowiedzialne za ten zastój nie są wcale skostniałe watykańskie
kongregacje, zachowawczość papieża (czy patriarchy Moskwy i Wszechrusi,
a nawet głównych rabinów Izraela), konserwatyzm i brak otwartości na
Sobór Watykański II u zwyczajnych wiernych i szeregowych duchownych,
ani nawet niechęć do dialogu – tylko zamknięcie na prawdziwy dialog
wśród ekumenistów i dialogistów. U jego podstaw leżą: fałszywe rozumienie
dialogu, błędne rozpoznanie rzeczywistości, niezrozumienie natury ludzkiej
i wreszcie eklezjologia, której nijak nie da się pogodzić z katolicyzmem
(ale także, by nie ograniczać perspektywy tylko do jednego wyznania,
także z ortodoksyjnym anglikanizmem, prawosławiem czy luteranizmem).
Przyczyny fiaska dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego nie należy
zatem szukać w złych strukturach, ale w tym, że opiera się on obecnie na
fundamencie, który nie może go udźwignąć, a jego wyznawcy składają
obietnice, których – pozostając w łonie własnych wyznań i tradycji religijnych
– nie mogą zrealizować.

Demokracja jako idol
Szukając źródeł współczesnego (niekiedy nieuświadomionego przez
samych jego uczestników) rozumienia dialogu i ekumenizmu, trzeba
niestety sięgnąć do pojęć politycznych i metapolitycznych. To liberalnie
rozumiana demokracja stanowi bowiem obecny fundament, na którym
budowana jest zdecydowana większość dialogów, i to jej wyznawcy
narzucają własny paradygmat oceny postępu w toczących się dialogach.
Istotą tego systemu pozostaje przekonanie, iż prawda jako taka nie istnieje
(a przynajmniej nie jest możliwa do osiągnięcia po tej stronie życia),
4 Trudno za taki fundament prawdziwego dialogu uznać na przykład punkt 5., w którym sygnatariusze najpierw stwierdzają, że „nazizm nie był fenomenem chrześcijańskim”, a już zdanie później dodają, że „bez długiej
historii chrześcijańskiego antyjudaizmu i chrześcijańskiej przemocy przeciwko Żydom ideologia hitlerowska nie
mogłaby zdobyć poparcia ani być wprowadzona w życie. Zbyt wielu chrześcijan uczestniczyło w nazistowskich
zbrodniach na Żydach lub sprzyjało tym zbrodniom. Inni chrześcijanie nie dość protestowali. Jednak nazizm nie
jest nieuniknionym rezultatem chrześcijaństwa. Gdyby hitlerowcom udało się wymordować Żydów, ich mordercza pasja bardziej bezpośrednio skierowałaby się przeciw chrześcijanom. Z wdzięcznością pamiętamy tych
chrześcijan, którzy ryzykowali lub poświęcili życie, by ratować Żydów w czasie rządów nazistów” – podkreślają
autorzy, a później kierują apel, ale bynajmniej nie do strony żydowskiej, lecz chrześcijańskiej: „mając to na uwadze, zachęcamy do kontynuowania czynionych ostatnio wysiłków teologii chrześcijańskiej, by jednoznacznie
odrzucić pogardę dla judaizmu i narodu żydowskiego. Z uznaniem odnosimy się do tych chrześcijan, którzy
odrzucili nauczanie pogardy i nie winimy ich za grzechy popełnione przez ich przodków”. Tamże, s. 57.
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a tym, co możliwe do osiągnięcia, jest wyłącznie rozumny kompromis
umożliwiający współistnienie wyznawców różnych religii i światopoglądów,
a także chroniący słabszą stronę w przestrzeni publicznej. To przekonanie
nie musi wiązać się – na co wskazuje niezwykle mocno jeden z guru
współczesnego liberalizmu politycznego John Rawls – z potępieniem silnych
przekonań czy wymuszaniem rezygnacji z własnej tożsamości5, ale oznacza
rezygnację z próby zbudowania społeczeństwa na trwałych, metafizycznych
czy religijnych fundamentach, które w istocie dzielą ludzi. W formie
zwulgaryzowanej (a taka zazwyczaj występuje w debacie publicznej)
oznacza to konieczność rezygnacji z mocnych tożsamości i odrzucenie (jako
niezgodnego z paradygmatem demokracji) postulatu absolutnej prawdziwości
wypowiadanych przez uczestników debaty twierdzeń6.
Kult agnostycyzmu poznawczego nie jest jednak nieograniczony.
Debata publiczna odbywa się bowiem na ściśle określonym polu. Zakazane
jest wszystko, co mogłoby kwestionować absolutną równość wszystkich
poglądów, stylów życia czy moralności. Polityk czy uczony otwarcie
przyznający, że homoseksualizm nie jest „orientacją seksualną” taką jak
normalne pożycie mężczyzny i kobiety, albo uznający takie akty za grzeszne,
jest gorliwie potępiany przez zwolenników wolności i otwartości debaty
jako piewca „mowy nienawiści”, homofob czy człowiek nawołujący do
prześladowania ludzi ze względu na ich życiowe wybory. Zakazane jest
również mówienie o karze śmierci czy uznawanie aborcji nie za „wybór
kobiety”, ale za zbrodnię. A wszystko nieodmiennie w imię tolerancji dla
uczuć innych, ewentualnie szacunku dla demokratycznych reguł, które,
zakazując kary dla przestępców, godzą się na zabijanie nienarodzonych ludzi,
dla niepoznaki określanych mianem zarodków czy płodów.
Niestety, ten typowy dla współczesności model dialogu w dziedzinie
politycznej przenika również do dialogu międzyreligijnego czy
ekumenicznego (co w sumie jest zrozumiałe, bo uczestnicy debat religijnych
5 „Liberalizm polityczny nie kwestionuje (…) ewentualnej prawdziwości twierdzeń wiary. Przede wszystkim
zaś nie twierdzi, że powinniśmy zachować wahanie i niepewność, a tym bardziej sceptycyzm wobec naszych
własnych przekonań. Chodzi raczej o to, byśmy uznali praktyczną niemożliwość osiągnięcia rozumnego i wykonalnego porozumienia politycznego co do sądów na temat prawdziwości rozległych doktryn, zwłaszcza porozumienia mogącego służyć politycznemu celowi, powiedzmy osiągnięcia pokoju i zgody w społeczeństwie, które
cechuje zróżnicowanie religijne i filozoficzne” – przekonuje John Rawls. Por. J. Rawls, Liberalizm polityczny, tłum.
A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 108.
6 Magdalena Środa, jedna z rzeczniczek zwulgaryzowanego liberalizmu w debacie publicznej, wprost nazywa
wszystkich, którzy uznają, że w kwestiach moralnych istnieje jedna prawda, „inkwizytorami”, których rola w debacie polega na tym, by „surowo pouczać i oświecać innych członków debaty, że jest tylko jedna prawda moralna, na
którą on ma monopol”. Por. M. Środa, In vitro, inkwizytorzy i anioł, „Gazeta Wyborcza”, 3 grudnia 2008.
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żyją w konkretnej przestrzeni ideowej i wychowani są pod wpływem
bardzo konkretnej teologii politycznej). W sferze religijnej celem także
staje się osiągnięcie zadowalającego wszystkie strony kompromisu,
którego niezbędnym kosztem jest rezygnacja z tego, co stanowi o specyfice
wyznaniowej. Na taką modłę skonstruowane są zresztą dwa główne
protestanckie modele ekumenizmu. Pierwszy z nich (nazwijmy go
ewangelikalnym) zakłada konieczność rezygnacji przez wszystkich chrześcijan
z tego, co dzieli, różnicuje tożsamości wyznaniowe i przeszkadza w jedności.
Celem dialogu jest w tym przypadku odnalezienie czegoś, co C.S. Lewis
określał mianem „chrześcijaństwa po prostu”7, a co w praktyce wyznaniowej
oznacza najprostszą, najbardziej ograniczoną wersję protestantyzmu.
Jako pierwszy próbę taką podjął Thomas Campbell, który w XIX wieku
stworzył w Stanach Zjednoczonych Kościoły Chrystusowe, mające na celu
zjednoczenie podzielonych chrześcijan na fundamencie Biblii. Hasłem ruchu
zjednoczeniowego (który zresztą błyskawicznie przekształcił się w nowe
wyznanie z własnymi tradycjami) były słowa: „Gdzie Biblia mówi, tam i my
mówimy, gdzie natomiast milczy, milczymy i my”8. Ostrożniejsze formy
tego myślenia postulowane są często w dialogach protestancko-katolickich,
w których wzywa się stronę watykańską do rezygnacji z najbardziej
dzielących dogmatów (szczególnie mocno dotyczy do nieomylności
papieskiej czy dogmatów maryjnych). I niestety, katoliccy uczestnicy dialogu
często odpowiadają na te wezwania pozytywnie, sugerując, że rezygnacja
z pewnych elementów wiary katolickiej może być usprawiedliwiona potrzebą
jedności9. „Tożsamość wyznaniowa jest tworem przejściowym, skazanym
na przeminięcie” – przekonuje o. Wacław Hryniewicz, postulując jednak
nie powrót oddzielonych wyznań do jedności z Kościołem katolickim, ale
tworzenie jakiejś nowej ekumenicznej pełni na własną rękę. „Jeśli chcę być
chrześcijaninem w sposób pełniejszy, to muszę scalać w sobie rozbite światy
duchowe”10 – podkreśla lubelski teolog.
7 W jego ujęciu chodziło nie tyle o budowanie jakiejś jedności wyznaniowej, ile o stworzenie apologii tego,
co „wyznawali niemal wszyscy chrześcijanie wszystkich czasów”. Por. C.S. Lewis, Chrześcijaństwo po prostu, tłum.
P. Szymczak, Poznań 2002, s. 7.
8 M. Libiszowska-Żółtkowska, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, Warszawa 2001, s. 118.
9 „Jednym z wielkich zadań, przed którymi stają współcześni teologowie, jest niestrudzone stawianie pytań,
co może i powinien uczynić ich własny Kościół w myśl kenotycznego imperatywu, podyktowanego postawą
samego Chrystusa. Imperatyw ten wymaga dzisiaj wyrzeczenia się tego, co pomniejsza wiarygodność Kościoła,
jego ekumeniczną uczciwość i możliwość pojednania. Jedność wymaga wyrzeczeń. Dotyczy to zwłaszcza zagadnienia prymatu biskupa Rzymu” – oznajmia ojciec Wacław Hryniewicz OMI. Por. W. Hryniewicz, Na drodze
pojednania. Medytacje ekumeniczne, Warszawa 1998, s. 26.
10 Nad przepaściami wiary. Z ks. Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawiają Elżbieta Adamiak i Józef Majewski, Kraków 2001, s. 200.
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Drugi model protestanckiego ekumenizmu oznacza w istocie zgodę na
wszystkie różnice oraz wezwanie do współpracy i symbolicznej wspólnoty
Stołu Pańskiego. Luteranie, zwinglianie, kalwiniści, metodyści, anglikanie
mogą się zatem różnić we wszystkim, ale łączyć ma ich wspólnota ołtarza
i kazalnicy oraz wzajemna akceptacja urzędów i doktryn. Ten model jest

„Nie wolno wiernym uważać, że Kościół
Chrystusowy jest zbiorem Kościołów i Wspólnot
eklezjalnych. Nie mogą też mniemać, że
Kościół Chrystusowy nie istnieje już dziś
w żadnym miejscu”
obecnie realizowany w ramach Światowej Rady Kościołów (z tym, że jest
on tam o wiele trudniejszy, ogranicza go bowiem obecność w tej strukturze
Kościołów prawosławnych i przedchalcedońskich, które na taki model dialogu
nie chcą się godzić). Żeby jednak taka formuła dialogu mogła być skuteczna,
konieczne jest albo uznanie, że prawda nie istnieje, albo przynajmniej, że nie
jest ona istotna dla jedności. Tożsamości wyznaniowe, doktryny teologiczne
czy dogmaty sprowadzone zostają w ten sposób do poziomu regionalnego
folkloru, pobożnościowego kolorytu, który nie powinien mieć jednoznacznego
wpływu na życie i nie może skłaniać do oceniania innych. Jednoznaczne sądy
i oceny są zresztą całkowicie zakazane i stanowią największą możliwą obrazę,
istną herezję w dialogu ekumenicznym.
Znakomitym przykładem tego, jak głęboko zakorzeniony jest ten styl
myślenia w dialogu ekumenicznym, pozostają reakcje (także teologów
katolickich) na watykańską deklarację Dominus Iesus z 2000 roku,
a konkretniej na zawartą w niej ocenę eklezjalności wspólnot protestanckich.
„Wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego Episkopatu oraz
właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium, nie są
Kościołami w ścisłym sensie” – podkreślali autorzy deklaracji, by zaraz potem
wyjaśnić podstawy takiego myślenia: „Nie wolno więc wiernym uważać, że
Kościół Chrystusowy jest zbiorem – wprawdzie zróżnicowanym, ale zarazem
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w jakiś sposób zjednoczonym – Kościołów i Wspólnot eklezjalnych. Nie
mogą też mniemać, że Kościół Chrystusowy nie istnieje już dziś w żadnym
miejscu i dlatego winien być jedynie przedmiotem poszukiwań prowadzonych
przez wszystkie Kościoły i wspólnoty”11. Odpowiedzią na te całkowicie
oczywiste dla wierzącego katolika słowa były potępienia rzucane na głowę
Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera (nie tylko przez protestantów,
ale i przez katolickich uczestników dialogu). Okazuje się, że przypomnienie
fundamentów wiary Kościoła miało zburzyć ekumenizm, zastopować relacje
międzywyznaniowe, a przede wszystkim zawrócić Kościół z drogi Soboru
Watykańskiego II12. I na nic zdały się wyjaśnienia kardynała Ratzingera,
który – przywołując dokumenty Vaticanum II – wykazywał, iż deklaracja
nie zawiera nic istotnie nowego, a jedynie jest powtórzeniem nauczania
soborowego. Dla jego krytyków litera Soboru nie miała znaczenia, Sobór był
bowiem, ich zdaniem, tylko „początkiem początku”13, a nie realnym punktem
odniesienia, do którego powinni odwoływać się teolodzy i duchowni.

Budować jedność w Prawdzie
Obie przedstawione powyżej koncepcje ekumenizmu pozostają jednak
w fundamentalnej sprzeczności z katolicką oraz soborową koncepcją
prawdziwego dialogu. Ta ostatnia opiera się bowiem na zupełnie innych
fundamentach. Jej celem nie jest pokój społeczny, tolerancja czy nawet
jedność kompromisu, ale Prawda i na niej zbudowana jedność. Obie te
wartości są dla Kościoła jednakowo ważne i nie może być mowy o dialogu,
który naruszałby którąkolwiek z tych zasad. „Droga ku pełnej jedności może
być realizowana tylko w prawdzie”14 – podkreślał Jan Paweł II w encyklice
Ecclesia de Eucharystia. Ekumenizm katolicki ma zatem bardzo jasno określony
cel, a jest nim właśnie jedność w Prawdzie, czyli pojednanie chrześcijan
w Mistycznym Ciele Chrystusa, którym jest właśnie Kościół katolicki.
I tak właśnie ów cel definiuje soborowy Dekret o ekumenizmie Unitatis
redintegratio, który apeluje do katolików, by ci mocniej zaangażowali się
w dialog ekumeniczny, tak by ustało zgorszenie podziałami wśród chrześcijan.
Lekarstwem na to zgorszenie nie ma być jednak powołanie jakiegoś nowego
bytu wyznaniowego, ekumenicznego super-Kościoła, ale powrót „braci
odłączonych” do Kościoła rzymskiego. „Pełnię bowiem środków zbawczych
11 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, par. 17
12 „Deklaracja Dominus Iesus zdaje się nie liczyć z rozwojem świadomości w Kościele; ona… chciałaby zatrzymać czas” – alarmował o. Wacław Hryniewicz. Kościół po Dominus Iesus. Dyskusja z udziałem ks. Wacława
Hryniewicza OMI, o. Jacka Salija OP, ks. Alfonsa Skowronka i ks. Tomasza Węcławskiego, „Znak” 5 (552) 2001, s. 17.
13 Co podkreślał ks. Alfons Skowronek, odwołując się do Karla Rahnera SJ. Por. tamże, s. 16.
14 Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia, par. 44, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2006, s. 766.
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osiągnąć można jedynie w katolickim Kościele Chrystusowym, który
mianowicie stanowi powszechną pomoc do zbawienia. Wierzymy mianowicie,
że jednemu Kolegium apostolskiemu, któremu przewodzi Piotr, powierzył
Pan wszystkie dobra Nowego Przymierza celem utworzenia jednego Ciała
Chrystusowego na Ziemi, z którym powinni zjednoczyć się całkowicie
wszyscy, już w jakiś sposób należący do Ludu Bożego”15 – podkreślali
Ojcowie Soborowi.
Ich nauka wyrasta zaś wprost z wielowiekowego nauczania kolejnych
papieży i soborów, które utożsamiały Kościół Chrystusowy z Kościołem
katolickim (pod zwierzchnictwem biskupa Rzymu). I choć prawda ta
wyrażona jest nowym, mniej ekskluzywnym czy wykluczającym językiem,
to jej istota nie podlega zmianie, a można ją wyrazić cytatem z papieskiej
bulli Unam sanctam Bonifacego VIII, który podkreślał, iż „jest tylko jeden
Kościół, święty katolicki i apostolski (...) Ten Kościół przedstawia się jako
Ciało Mistyczne, którego głową jest Chrystus, Jego zaś głową jest Bóg (...)
Ten Kościół jeden jedyny ma jedno ciało i jedną głowę, a nie dwie głowy
jak dziwoląg. Ta głowa to właśnie Chrystus i Piotr, Jego zastępca, a także
następca Piotra, według tego, co powiedział Pan do Piotra «Paś owce moje»
(J 21,17). Powiedział konkretnie moje, a nie te lub owe, co pozwala rozumieć,
że wszystkie Mu zostały powierzone. Jeśli zatem Grecy lub inni mówią, że nie
zostali powierzeni Piotrowi i jego następcom, to muszą przyznać, że nie są
z owiec Chrystusa, ponieważ Pan mówi u św. Jana, że «Jest jedna owczarnia
i jeden pasterz»”16.
Zmiana języka jest nie tyle próbą dowartościowania innych chrześcijan,
ile sposobem bardziej skutecznego głoszenia Ewangelii i budowania
jedności wszystkich chrześcijan w Kościele katolickim17. Ojcowie Soborowi
wprost stwierdzają, że zaangażowanie ekumeniczne powinno w dłuższej
perspektywie doprowadzić do przełamania przeszkód na drodze do pełnej
widocznej wspólnoty wiernych, która „trwa nieutracalnie w Kościele
15 Dekret o ekumenizmie Unitatis reditegratio, par. 3, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje,
Poznań bdw., s. 206.
16 Bonifacy VIII, Unam sanctam, w: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1998,
s. 61-62.
17 Taki był zresztą cel Soboru w ogóle. Nie miał on zmieniać katolickiej nauki, ale sprawić, by niezmienna
i wciąż ta sama nauka mogła być łatwiej przyswajana. Sobór „pragnie wyjaśnić swoim wiernym i całemu światu
naturę swoją i powszechne posłannictwo. Warunki naszej epoki nadają temu zadaniu szczególnie pilny charakter; chodzi o to, by wszyscy ludzie, złączeni dziś ściślej więzami społecznymi, technicznymi, kulturalnymi, osiągnęli pełną jedność również w Chrystusie” – głosi rozdział I Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium.
Por. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, par. 1, s. 105.
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katolickim”. Ekumenizm, dialog z innymi wyznaniami jest zatem metodą
budowania jedności, która w najmniejszym stopniu nie jest sprzeczna
z prowadzoną niegdyś pracą misyjną czy unityzmem. Cel dialogu, tak jak cel
misji czy budowania unii, pozostaje ten sam: jedność Kościoła. „Jest rzeczą
oczywistą, że sprawa przygotowania i pojednania jednostek, które pragną
pełnej więzi (communio) katolickiej, różni się istotnie od ekumenicznych
przedsięwzięć; nie ma tu jednak żadnej sprzeczności, ponieważ jedno
i drugie zależy od przedziwnych zrządzeń Bożych”18 – zaznaczają autorzy
Unitatis redintegratio.
Uważne wczytanie się w dokumenty ekumeniczne Jana Pawła II pozwala
dostrzec w nich tego samego soborowego ducha. „Kościół katolicki zarówno
przez swoją praxis, jak i w oficjalnych tekstach, wyraża przekonanie, że
komunia Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu oraz ich biskupów
z biskupem Rzymu jest w Bożym zamyśle podstawowym warunkiem
pełnej i widzialnej komunii”19 – podkreślał papież w encyklice Ut unum sint.
Ekumeniczna jedność nie dokona się zatem w jakimś nowym eklezjalnym
bycie, ale – jak wskazuje kardynał Walter Kasper – „wpisze się ona raczej
w bardziej tradycyjne ramy”, będzie „starym Kościołem w nowym kształcie”20.
Kościół Rzymu będzie zatem nadal jego centrum, a katolicka, apostolska wiara
broniona przez pokolenia przez następców Piotra jego fundamentem. Zmienić
mogą się tylko formy jej wyrazu, które niekiedy – co przyznają ojcowie
soborowi – mogły stać na drodze do pełnego zrozumienia Prawdy21.

Owoce prawdziwego dialogu
Na szczęście takie prawdziwe dialogi już się toczą i przynoszą realne
efekty. Najlepszym tego przykładem pozostaje trwające od kilkudziesięciu lat
zbliżenie tzw. Kościołów przedefeskich22 i przedchalcedońskich23 z Kościołem
18 Unitatis redintegratio, par. 4, s. 207.
19 Jan Paweł II, Ut unum sint, par. 97, w: Tegoż, Dzieła zebrane, t. I, s. 663.
20 W. Kasper, Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2005, s. 139.
21 „Sposób formułowania wiary katolickiej żadną miarą nie powinien stać się przeszkodą w dialogu z braćmi. Całą i nieskazitelną doktrynę trzeba przedstawić jasno. Nic nie jest tak obce ekumenizmowi, jak fałszywy
irenizm, który przynosi szkodę czystości nauki katolickiej i przyciemnia jej właściwy i pełny sens. Równocześnie
trzeba dogłębnie i prościej wyjaśniać wiarę katolicką w taki sposób i w takim stylu, by i bracia odłączeni mogli ją
należycie zrozumieć” – podkreślali ojcowie soborowi. Por. Unitatis redintegratio, par. 11, s. 211.
22 Wspólnota perska, która odłączyła się od wspólnoty z resztą chrześcijaństwa po Soborze Efeskim, przyjmując pewną interpretację poglądów Nestoriusza. Por. T.P. Terlikowski, Chrześcijanie przedefescy, czyli o nestorianizmie jako pewnym nieporozumieniu chrystologicznym, „Przegląd Powszechny” 11 (2003), s. 240-250.
23 Wspólnoty te określane są także mianem Prawosławnych Kościołów Orientalnych. Zalicza się do nich Kościół koptyjski, etiopski, syryjski, malankarski, erytrejski, ormiański. „Elementem wspólnym tych Kościołów jest
odrzucenie chrystologicznej definicji Soboru Chalcedońskiego (451) utrzymującej, że Chrystus jest jedną osobą
w dwóch naturach, niepodzielną i niezmieszaną. Uznanie, że Chrystus posiada dwie natury, oznaczało dla nich
nadmierne podkreślenie dwoistości w Chrystusie i kompromisowe rozwiązanie jedności Jego osoby. Pomimo to
odrzucili oni klasyczne monofizyckie stanowisko Eutychesa, który utrzymywał, że ludzka natura Chrystusa zosta-
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rzymskokatolickim. Wspólne deklaracje chrystologiczne Asyryjskiego Kościoła
Wschodu24 (niepoprawnie nazywanego nestoriańskim) czy Ormiańskiego
Kościoła Apostolskiego z Kościołem katolickim czy dialog teologiczny
z Kościołem koptyjskim nie pozostawiają złudzeń, że wspólnoty te łączy (w
znacznym stopniu) wspólna wiara. I to mimo iż wiele wieków temu ich drogi
rozeszły się – jak wówczas sądzono z głębokich przyczyn teologicznych, a jak

Wspólna wiara opiera się na żmudnym
przeanalizowaniu dokumentów wyznaniowych
wspólnot i cierpliwym przedzieraniu się przez
ich polemiczny ton ku prawdzie jaką zawierają.
się okazało – głównie z powodu wzajemnego niezrozumienia i sprzeczności
terminologicznych. A jednak wspólnoty te nadal pozostają odrębnymi ciałami
wyznaniowymi. Nie ma między nimi widzialnej jedności, która powinna być
naturalnym znakiem osiągniętych porozumień.
Do takiego wniosku doszedł w ubiegłym roku jeden z najwybitniejszych
asyryjskich teologów biskup Mar Mawai Soro, który wraz z tysiącem
„nestoriańskich” rodzin zdecydował się przyłączyć do wspólnoty z Rzymem.
Na skutek wieloletnich studiów teologii katolickiej i nestoriańskiej oraz
dialogu z Kościołem rzymskim hierarcha doszedł do wniosku, że „obie
wspólnoty wyznają tę samą wiarę apostolską i zachowują tę samą praktykę
wiary”. Do podobnej konstatacji doszło już ponad dwadzieścia lat temu
wielu asyryjskich księży i wiernych, którzy w nieoficjalnych rozmowach
przyznawali, że między ich Kościołem a Kościołem Rzymu nie ma różnic
doktrynalnych poza, być może, kwestią pojmowania prymatu papieskiego.
Mimo tego dość powszechnego przekonania, pogłębianego jeszcze w trakcie
dialogu, w roku 2004 patriarcha wraz z częścią biskupów zdecydowali się
zastopować dialog. Z taką decyzją biskup Soro nie potrafił się pogodzić.
ła wchłonięta do Jego natury boskiej, wybierając rozwiązanie św. Cyryla z Aleksandrii, który mówił o jednej wcielonej naturze Słowa Bożego” – opisuje specyfikę Kościołów przedchalcedońskich Ronald G. Robertson. R. G. Robertson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, tłum. K. Bielawski, D. Mionskowska, Bydgoszcz 1998, s. 33.
24 Deklaracja zawiera uznanie, że dwa różne sposoby wyrażania wiary w tego samego Chrystusa i jego naturę
nie oznaczają odmiennej wiary, uznano także tytuł Theotokos, który pierwotnie był przez nestorian odrzucany.
Między kultem dialogu a prowadzeniem dialogu

– Miałem świadomość, że cała tradycja Asyryjskiego Kościoła Wschodu
upoważnia nas do przyjęcia prymatu papieskiego, a jednocześnie widziałem,
że hierarchia mojej wspólnoty nie chce o tym słyszeć – podkreślał biskup,
którego rok później asyryjskie władze kościelne ekskomunikowały za
kontynuowanie dialogu z Rzymem. Od tego momentu wraz z wiernymi,
którzy pozostali przy nim, rozpoczął drogę do pojednania z Kościołem
chaldejskim, który wiele wieków temu wydzielił się z Asyryjskiego Kościoła
Wschodu i przyłączył do Rzymu. Ostatecznie do pojednania doszło niespełna
miesiąc temu.
Dla biskupa Soro to jednak nie koniec drogi. Jego marzeniem jest bowiem
ostateczne zjednoczenie wszystkich asyryjczyków ze Stolicą Apostolską.
I choć ma on pełną świadomość, że jego obecna decyzja na krótką metę
sprawie jedności nie posłuży, wywołując złość i rozdrażnienie jego byłych
współwyznawców, to nie ulega dla niego wątpliwości, że wytrwałe
świadectwo wierności prawdzie odegra swoją rolę w trudnym procesie
pojednania Kościołów. Jest to zresztą przekonanie głęboko zakorzenione
w historii Kościoła. Konwersja Johna Henry’ego Newmana przysłużyła
się przecież nie tylko katolicyzmowi, ale dała początek wielkiej rzece
konwersji na katolicyzm, w którym Anglicy odkrywali prawdziwą religię
swoich przodków. Nie inaczej było z decyzją Włodzimierza Sołowjowa,
który próbował łączyć w sobie dwie tradycje, dając w ten sposób początek
budowaniu jedności między Moskwą a Rzymem.
Oczywiście konwersje, i to grupowe, zawsze wywołują sprzeciw
wspólnoty, która zostaje zostawiona. Ale trudno nie dostrzec, że w istocie
to pozostawieni często nie potrafią zdobyć się na odwagę uczynienia
ostatecznego kroku. Między asyryjczykami a katolikami rzeczywiście nie
ma różnic dogmatycznych. Jeśli nie ma zatem między nami jedności, to
przeszkodą jest tylko „polityka eklezjalna”. Nie wiara, nie rozumienie teologii,
a kościelny, partykularny interes. I by to pokazać, potrzebni są prorocy, ludzie
pełni odwagi, którym nie zabraknie śmiałości, by uczynić decydujący krok ku
jedności. Ludzie, tacy jak biskup Soro, pokazują też, że ekumenizm nie jest
tylko czczym gadaniem, roztrząsaniem zawiłych kwestii, od których zwykłych
ludzi tylko boli głowa, ale że jego celem jest rzeczywista jedność. Nie taka
budowana na wzór Światowej Rady Kościołów, w której wyznania debatują
nad ekologią i zmianami klimatu, jak ognia unikając dzielących je kwestii
dogmatycznych czy moralnych, ale taka, w której rozmaite Kościoły wspólnie
uznają autorytet biskupa Rzymu, będącego widocznym znakiem jedności.
Decyzja biskupa Soro jest tylko jedną z wielu. Niemal w tym samym

czasie, gdy rozpoczęła się jego ostateczna droga do Rzymu – rozpoczęły się
również nieoficjalne rozmowy z Tradycyjną Wspólnotą Anglikańską, która
także pragnie pełnej jedności ze Stolicą Apostolską przy zachowaniu części
własnej specyfiki wyznaniowej. Grupa ta rozpoczęła działania w latach
siedemdziesiątych XX wieku, ostatecznie ukonstytuowała się jako wyznanie
w 1990 roku, zaś przed kilkoma laty poprosiła o przyjęcie pod jurysdykcję
biskupa Rzymu i o „pełną komunię sakramentalną i organizacyjną”.
Kongregacja Nauki Wiary w liście skierowanym do arcybiskupa Johna
Hepwortha z lipca 2008 roku odpowiedziała, że projekt unii (zakładający
możliwość zachowania części własnych tradycji liturgicznych czy zwyczajów)
jest „poważnie rozważany” przez Stolicę Apostolską.
Gdyby taka unia rzeczywiście powstała, to mogłaby ona być realną
propozycją dla tych anglikanów, którzy są przywiązani do własnych tradycji,
a jednocześnie nie są w stanie zaakceptować kierunku, w jakim zmierza
ich wspólnota. Już teraz, nie zważając na trudności, wielu z nich (także
biskupów) przechodzi na katolicyzm, uznając, że jest on pełną kontynuacją
Kościoła pierwszych wieków. Stworzenie Kościoła unickiego mogłoby ten
proces tylko przyspieszyć. Trudno też nie zauważyć, że powstanie globalnej
organizacji tradycyjnych anglikanów pozostających w jedności z biskupem
Rzymu mogłoby otworzyć nowe perspektywy w dialogu z konserwatywnymi
anglikanami afrykańskimi, którzy stopniowo zmierzają do zerwania jedności
z arcybiskupem Cantenbury. Ich ewentualne przystąpienie do unii nie jest
oczywiście ani pewne, ani przesądzone. Ale nie ulega wątpliwości, że ci,
którym rzeczywiście zależy na rzeczywistej, a nie jedynie retorycznej jedności
chrześcijan, powinni się o takie zjednoczenie starać.
Poważnie podjęty dialog nie zawsze musi prowadzić do widzialnej
jedności, ale zawsze zbliża do porozumienia i głębszego zrozumienia własnej
tożsamości wyznaniowej. Takim właśnie sukcesem zwieńczony został
dialog katolicko-luterański, którego efektem jest Wspólnota Deklaracja
o Usprawiedliwieniu (ostatnio podpisana także przez metodystów). Jej
autorzy podkreślają, że mimo wielu różnic w rozumieniu Kościoła, a także
natury grzechu, nie ma istotnej różnicy między nauczaniem Marcina Lutra
(a przynajmniej współczesnym jego rozumieniem) i wspólnot luterańskich
a nauczaniem Soboru Trydenckiego w kwestii usprawiedliwienia grzeszników.
„Wspólnie wyznajemy: Tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie
Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług zostajemy przyjęci przez Boga
i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas
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i wzywa do dobrych uczynków”25 – podkreślili autorzy Wspólnej Deklaracji
o Usprawiedliwieniu.
Ta wspólna wiara nie jest jednak zbudowana na jakimś wyznaniowym
kompromisie, na obopólnych ustępstwach czy tym bardziej, jak to sugeruje
o. Stanisław C. Napiórkowski OFMConv., na uznaniu, że nie należy i nie
da się mówić o prawdziwości konkretnej wyznaniowej doktryny i trzeba
budować jakąś nową symfoniczną prawdę, która zawierać będzie rozmaite
niekiedy sprzeczne ze sobą głosy i tworzyć z nich wielogłosowy koncert26.
Opiera się ona na żmudnym przeanalizowaniu dokumentów wyznaniowych
obu wspólnot i cierpliwym przedzieraniu się przez ich polemiczny ton ku
prawdzie, jaką zawierają. A ta – mimo licznych różnic – pozostaje taka
sama: „Gdy Apostoł mówi, że «człowiek zostaje usprawiedliwiony przez
wiarę» i «darmowo» z Bożego miłosierdzia ze względu na Chrystusa,
to słowa te należy rozumieć w takim sensie, w jakim przy nieustannej
zgodzie przyjmował je i wyjaśniał Kościół katolicki. Mówimy, że zostaje
usprawiedliwiony przez «wiarę», bo wiara jest początkiem ludzkiego
zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego usprawiedliwienia,
bez niej «niemożliwe jest podobać się Bogu» ani dojść do wspólnoty Jego
synów; mówimy zaś, że usprawiedliwiony jest «darmowo», bo nic co
poprzedza usprawiedliwienie, wiara lub uczynki, nie zasługuje na łaskę
usprawiedliwienia”27 – podkreślają autorzy Dekretu o Usprawiedliwieniu
Soboru Trydenckiego, a w Wyznaniu Augsburskim, będącym fundamentem
wiary luteranów znajdziemy podobne, choć wyrażone nieco innym językiem
stwierdzenie. Dotarcie do tej wspólnoty wiary, przedarcie się przez językowe
kategorie i stereotypy pozostaje głównym, choć bardzo trudnym, celem
dialogów ekumenicznych. Uciekanie przed takim zadaniem w tworzenie
jakichś nowych ekumenicznych doktryn jest czymś, co określić można „tanim
ekumenizmem”, ekumenizmem, który wcale nie zbliża, a raczej oddala od
siebie chrześcijańskie wyznania.
Niestety, z takimi działaniami także mieliśmy do czynienia w ostatnich
latach, nawet na poziomie papiestwa. Najmocniejszym tego przykładem jest
stosowanie (nieostre) terminu „Kościoły siostrzane” przez kolejnych papieży,
25 Wspólna Deklaracja w Sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej
Rady ds. Jedności Chrześcijan, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” nr 2 (44) 1999, s. 138.
26 C.S. Napiórkowski OFMConv., Bóg łaskawy. Nad „Wspólną Deklaracją o Usprawiedliwieniu”, Warszawa 2001,
s. 91.
27 Sobór Trydencki, Dekret o Usprawiedliwieniu, rozdz. 8, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, tom. IV, red. A.
Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2005, s. 299.
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co zostało podchwycone przez teologów. I choć zarówno Jan Paweł II, jak
i Paweł VI (który ten termin do obiegu teologicznego wprowadził) wyraźnie
podkreślali, że o relacjach siostrzanych można mówić tylko na poziomie Kościół
Rzymu a Kościoły partykularne28 – to już w posoborowej teologii, a także szerzej
w dialogu katolicko-prawosławnym, przyjęło się sądzić, iż termin ten dotyczy
w całości Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów prawosławnych. Praktyczne
wcielanie w życie takiej idei wymagałoby – co ma swoje źródła w tradycji
starożytnego, niepodzielonego Kościoła – zakazu ustanawiania równoległych
struktur duszpasterskich na terenie, na którym działa już Kościół siostrzany.
Dlatego patriarchat moskiewski zareagował niezwykle ostro, gdy Jan Paweł II
ustanowił na terenie Rosji katolickie struktury diecezjalne (przyczyny tej reakcji
były polityczne, ale ich uzasadnienie jak najbardziej teologiczne i, co więcej,
zrozumiałe). Dla prawosławnych był to dowód na to, że osiągnięcia dialogu
(często, niestety, trzeba przyznać, pozorne lub terminologiczne) nie przekładają
się na życie Kościołów.
Pełny, prawdziwy ekumenizm to zatem nie łatwe uzgadnianie stanowisk
za pomocą ustępstw, pomijania niewygodnych elementów czy słownych gier,
które sprawiają przyjemność dialogistom czy adwersarzom, ale to mozolny
proces zgłębiania doktryn, stanowisk, wychodzenia poza czysto werbalne
sformułowania, którego celem pozostaje jedność w Kościele katolickim
i prawda, z której jej depozytariusze nie mogą zrezygnować. Udawanie,
że jest inaczej, próby budowania jakiegoś ekumenicznego super-Kościoła
to w istocie zdrada nie tylko nauki Soboru Watykańskiego II, ale przede
wszystkim prawdziwego ekumenizmu, który opiera się na Chrystusowym
wezwaniu „aby byli jedno”.
28 „Przez stulecia żyliśmy jako Kościoły siostrzane, sprawując razem Sobory ekumeniczne, które broniły
depozytu wiary przed wszelkimi zniekształceniami. Dzisiaj po długim okresie podziału i wzajemnego niezrozumienia, Bóg pozwala nam odkryć na nowo, że jesteśmy Kościołami siostrzanymi, pomimo przeszkód, jakie
wyrosły między nami w przeszłości” – podkreślał Paweł VI w breve apostolskim Anno ineunte, a powtórzył to
za nim w encyklice Ut unum sint Jan Paweł II. Jan Paweł II, Ut unum sint, par. 57, w: Tegoż, Dzieła zebrane, t. I,
s. 646. Jeszcze bardziej jednoznacznie przedstawia tę kwestię Nota o określeniu „Kościoły siostrzane” Kongregacji
Nauki Wiary. „O «Kościołach siostrzanych» w sensie właściwym można także mówić w odniesieniu do Kościołów
partykularnych katolickich i niekatolickich; w ten sposób Kościół partykularny Rzymu może być także nazwany
«siostrą» wszystkich innych Kościołów partykularnych. Jak jednak przypomniano wyżej, nie można w sposób
właściwy twierdzić, że Kościół katolicki jest «siostrą» jakiegoś Kościoła partykularnego czy grupy Kościołów.
Nie jest to po prostu kwestia terminologiczna, lecz przede wszystkim zagadnienie poszanowania podstawowej prawdy wiary katolickiej: prawdy o jedyności Kościoła Jezusa Chrystusa. W istocie jest tylko jedyny Kościół
i dlatego termin «Kościoły» w liczbie mnogiej może odnosić się jedynie do Kościołów partykularnych. Zatem, należy unikać, jako źródła nieporozumienia i zamieszania teologicznego, stosowania takich sformułowań jak «oba
nasze Kościoły», które, jeżeli są odniesione do Kościoła katolickiego i do całości Kościołów prawosławnych (lub
jednego Kościoła prawosławnego), zakładają wielość nie tylko w płaszczyźnie Kościołów partykularnych, lecz
także w płaszczyźnie jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła wyznawanego w Credo, którego
rzeczywiste istnienie zostaje w ten sposób przesłonięte” – podkreślają autorzy Noty. Kongregacja Nauki Wiary,
Nota o określeniu „Kościoły siostrzane”, par. 11.
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Idźcie na cały świat
W przestrzeni międzyreligijnej czy społecznej dialog także nie
może oznaczać rezygnacji z prawdy i głoszenia Jezusa Chrystusa.
Sobór Watykański II nigdy nie wezwał do zaprzestania misji i nie
wyłączył z tego zobowiązania jakiegokolwiek narodu. Byłoby
to zresztą absolutnie niezgodne z nakazami Jezusa Chrystusa.
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem” (Mt 28,19) – mówił Jezus do swoich uczniów
już po zmartwychwstaniu. I nie ma takiej władzy kościelnej,
która mogłaby ten absolutnie fundamentalny nakaz z chrześcijan
zdjąć. Naszym obowiązkiem pozostaje wytrwałe głoszenie
całemu światu, że Jezus Chrystus (konkretna, historyczna postać,
a nie jakiś mityczny Logos, który rozprzestrzenia się w różnych
kulturach)29 jest Jedynym Zbawicielem. „Biada mi, gdybym
nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16) – stwierdza św. Paweł. Te
wezwania pozostają na zawsze aktualne. Dialog zatem, tak często
wynoszony pod niebiosa, nie może zatem być i nigdy nie jest
głównym celem chrześcijan. Tym bowiem na zawsze pozostaje
głoszenie Ewangelii i misja, której dialog jest jednym ze środków.
Celem dialogu z religiami niechrześcijańskimi jest bowiem – jak
pokazuje ks. Marian Rusecki – odkrywanie w innych religiach
elementów prawdy i zbawienia, które mają zbliżyć te wspólnoty
do chrześcijaństwa, w którym odnaleźć one mogą pełnię tych
wartości, które Kościół rozpoznał także u nich30.
Takie rozumienie dialogu międzyreligijnego wyrasta zresztą
z litery Soboru Watykańskiego II. W deklaracji o stosunku Kościoła
do religii niechrześcijańskich Nostra aetate ojcowie soborowi
wyraźnie odwołują się do Pawłowego przekonania, że Bóg jest
w jakimś stopniu poznawalny z samej natury31, a zatem, że
29 „Nie jest zgodne z wiarą chrześcijańską wprowadzenie jakiegokolwiek podziału pomiędzy Słowa i Jezusa Chrystusa (…) Nie można też oddzielać Jezusa od Chrystusa albo mówić
o «Jezusie historycznym», który byłby różny od «Chrystusa wiary». Kościół zna tylko Jezusa
jako «Chrystusa, Syna Boga Żywego» (por. Mt 16,16). Chrystus nie jest nikim innym jak Jezusem
z Nazaretu” – podkreśla Jan Paweł II. Jan Paweł II, Redemptoris misio, par. 6, w: Tegoż, Dzieła
zebrane, t. I, s. 337.
30 M. Rusecki, Chrystologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego, w: „Dialog międzyreligijny”, red. H. Zimoń SVD, Lublin 2004, s. 35.
31 „To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił”
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religie – także te naturalne – mają realną wartość i zawierają pewne elementy
prawdy. Odkrycie tych elementów, dotarcie do nich, wyakcentowanie ich
może doprowadzić ludzi innych religii do zrozumienia, że prawdy częściowe,
których doświadczali w swoich wspólnotach, w pełni obecne są w Prawdzie
Jezusa Chrystusa obecnego w Kościele katolickim. „Kościół katolicki nic nie
odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym
szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych
nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad
przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień
owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest
głosić bez przerwy Chrystusa, który jest «drogą, prawdą i życiem» (J 14,6),
w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego, i w którym Bóg wszystko
ze sobą pojednał. Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością
przez rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo
wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra
duchowe, które tam się znajdują”32 – zaznacza deklaracja Nostra aetate.
Słowa te dotyczą przede wszystkim religii naturalnych: buddyzmu,
hinduizmu, taoizmu, dżinizmu, sikhizmu, a także rozmaitych kultów
pierwotnych. W każdym z nich znajdują się wartości, które mogą i powinny
być wyeksponowane w dialogu, tak by ułatwić ich wyznawcom przyjęcie
chrześcijaństwa lub przynajmniej bardziej godziwe i pełne życie. Ale nie
sposób nie uznać, że obowiązek eksponowania tego, co dobre i prawdziwe
w innych religiach, odnosi się także do islamu. Sobór przedstawił nawet
własną interpretację tego, co rzeczywiście ułatwić może dialog i co zbliża obie
religie (Bóg Stwórca, cześć dla Maryi Dziewicy, uznawanie Jezusa za proroka,
uznanie Dnia Sądu33). Ale dostrzeżenie i wyakcentowanie wartościowych
elementów w danej religii nie powinno przesłaniać tego, co jest w niej nie
do zaakceptowania, ani – tym bardziej – prowadzić do prób skonstruowania
jakiejś wymarzonej wizji religii, która bliska byłaby chrześcijaństwu. A wydaje
się, że takie właśnie działania są podejmowane w trakcie trwającego od
kilkudziesięciu lat dialogu z islamem. Religia ta, w opiniach dialogistów,
przekształca się w jakąś całkowicie nierealną i nierzeczywistą „religię pokoju
i miłości”, Koran zaś otrzymuje miano niemal świętej księgi głoszącej Boga
Abrahama i wspólne z chrześcijaństwem wartości.
Szczery i pełny dialog uświadamia jednak, że wcale tak nie jest. Bóg Koranu,
choć niewątpliwie wzorowany jest na Bogu Biblii, różni się od Niego w bardzo
(Rz. 1,19) – podkreślał św. Paweł, odnosząc się do pogan.
32 Deklaracja o Stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, par. 2., s. 335.
33 Tamże, par. 3.

135
istotnych kwestiach. „Bóg Biblii działa w historii. Objawia się ludziom, ażeby
przyjść im z pomocą w ucisku. W objawieniach swych pozostaje wolny. Nie
pozwala sobą rozporządzać. Jest gotów czynić niespodzianki. Pragnie wchodzić
w historię człowieka. Wydaje się, że Bóg Koranu nie chce podejmować takiego
ryzyka. Pozostaje poza obrębem historii. Chce, żeby Go poznawano i czczono
jako Jedynego, w Jego wielkości i majestacie, jako Stwórcę, Prawodawcę

Bóg Biblii działa w historii. Objawia się
ludziom, ażeby przyjść im z pomocą w ucisku.
Pragnie wchodzić w historię człowieka. Wydaje
się, że Bóg Koranu nie chce podejmować
takiego ryzyka.
i Sędziego. Te Jego rysy znajdujemy bez wątpienia również w biblijnym
obrazie Boga. Jednakże Jego pozahistoryczność w Koranie (...) pociąga za sobą
pewne następstwa. Koran nie będzie mógł już przyjąć objawienia się Boga
w Jezusie Chrystusie”34 – podkreśla niemiecki biblista Joachim Gnilka. Nie
mniej istotne jest to, że nie ma miejsca w Koranie na koncepcję człowieka jako
obrazu Bożego, a wspólnota Boga z człowiekiem jest zwyczajnie niemożliwa.
Wszystkie te elementy pokazują doskonale, że w istocie islam nie jest wcale
tak bliski chrześcijaństwu. Jest on sprytnym spreparowaniem biblijnego
przekazu, tak by wyrzucić z niego wszystko, co najważniejsze. Uświadomienie
sobie tego uwalnia od naiwnych oczekiwań oraz wymusza zdecydowaną akcję
misyjną wobec ludzi nie mogących doświadczyć miłości Boga, który w Koranie
pozostaje kimś odległym i dalekim.
Inna sprawa, że próba podjęcia takich otwartych misji pokazałaby
natychmiast prawdziwe oblicze dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego.
Normalna działalność misyjna jest w krajach muzułmańskich przecież
całkowicie zakazana, a najdelikatniejsze choćby zaakcentowanie
prawdziwości chrześcijaństwa czy fałszywości islamu kończy się tam
więzieniem lub przynajmniej wygnaniem (co spotkało jednego z najlepszych
34 J. Gnilka, Biblia a Koran. Podobieństwa i różnice, tłum. W. Szymona OP, Kraków 2005, s. 79-80.
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koptyjskich znawców Koranu). Nie zmieniają tego w niczym kolejne światłe
apele liderów świata muzułmańskiego do przywódców Kościołów i wyznań
chrześcijańskich. Listy imamów czy ulemów w niczym bowiem nie zmieniają
tragicznej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, co najwyżej polepszają
wizerunek muzułmanów w krajach Zachodu. Przykładem może być dokument
opublikowany wspólnie przez Watykan i Uniwersytet Al-Azhar, w którym
znalazły się apele do przywódców zachodnich o powstrzymanie publikowania
obrazów czy tekstów, mogących obrazić muzułmanów, ale zabrakło choćby
najsłabszej sugestii do przywódców świata islamskiego, by wpłynęli na

Jak pokazuje ostatnia pielgrzymka
Benedykta XVI do Izraela, niekiedy strona
żydowska zamiast dialogu domaga się
(a niekiedy wprost wymusza) nieustających
ustępstw i przeprosin.
swoich wiernych, żeby ci przestali prześladować i zabijać duchownych
i świeckich chrześcijan. Kto zyskał na takim apelu? Trudno mieć wątpliwości.
Nie inaczej trzeba potraktować ostatnie apele saudyjskiego monarchy
króla Abdullaha, który wezwał wyznawców wielkich religii monoteistycznych
do spotkania, dialogu i współpracy. Można by je było potraktować poważnie
dopiero wówczas, gdyby w jego własnym królestwie takie spotkanie było
możliwe. A jak na razie za posiadanie Biblii w języku arabskim, jej wspólne
z przyjaciółmi (ale we własnym domu) czytanie, a nawet za noszenie
krzyżyka, tak by był on widoczny – grożą w Arabii Saudyjskiej bardzo
srogie kary. 700 tysięcy tamtejszych chrześcijan musi się liczyć z tym, że za
praktykowanie swojej wiary trafią do więzienia, a nawet będą torturowani.
Symboliczne otwarcie Arabii Saudyjskiej, jakim może być zgoda na otwarcie
pierwszej w tym kraju świątyni katolickiej, o czym wciąż toczą się rozmowy,
niewiele poprawiłoby ogólną sytuację. Trudno bowiem spodziewać się, by
wahabiccy duchowni rzeczywiście zgodzili się na to, żeby chrześcijaństwo
mogło realnie działać w ich kraju, także przyjmując konwertytów czy
proponując chrzest. Bez takiej możliwości zaś trudno mówić o rzeczywistym
dialogu i spotkaniu.
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O wiele prostsza, przynajmniej pod względem religijnym, jest sprawa
dialogu z judaizmem. I tutaj – musimy mieć tego świadomość – celem
ostatecznym pozostaje powrót Izraela do Chrystusa, czyli nawrócenie.
Sugerowanie, że od czasów Soboru Watykańskiego II35 Kościół głosi coś
innego, jest zwyczajnym oszustwem lub wynikiem głębokiego niezrozumienia
chrześcijaństwa. Ofiara Chrystusa została bowiem złożona za wszystkich,
a – jak wskazuje św. Paweł – ci, którzy ją odrzucają, pozbawiają się także
jej owoców. Dotyczy to także Żydów, którym Kościół zwyczajnie nie może
odmawiać głoszenia Ewangelii. Jest to zresztą tym ważniejsze, że nawrócenie
Izraela – jak pisał św. Paweł – będzie „powstaniem ze śmierci do życia”
(Rz 11,15).
Tak jednoznaczne postawienie sprawy misji także wśród Żydów nie
zmienia w niczym faktu, że Izrael jest nadal narodem wybranym i nadal
pozostaje świadectwem wierności Torze i Bogu Tory dla świata. Za św.
Pawłem, który pisał, że „nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed
wiekami” (Rz 11,2), przypomina to także Sobór Watykański II36. „Również
Izrael post Christum ma ważną i wielką funkcję zbawczą na świecie”37 – uznaje
niemiecki teolog Franz Mussner, podkreślając, że chodzi przede wszystkim
o to, iż lud ten pozostaje nośnikiem szczególnie ważnych dla przyszłości
i teraźniejszości świata idei: mesjańskiej i sprawiedliwości. Jest także żywym
dowodem na to, że Bóg istnieje i dotrzymuje swoich obietnic. Dla chrześcijan
obecność Izraela i judaizmu także ma ogromne znaczenie. Dzięki niemu
mamy bowiem dostęp do tradycji, w której wychowywał się Jezus Chrystus.
Odmienne interpretacje tych samych niekiedy fragmentów pozwalają również
głębiej zrozumieć Pismo Święte, a także część własnej teologii.
Głębokie zrozumienie i otwarcie na dialog ze stroną żydowską (z
zachowaniem współczucia dla ofiar Holokaustu) nie może i nie powinno
zamieniać się w proces nieustannych ustępstw. Prawdziwy i pełny
dialog zakłada bowiem, że spotykają się dwie strony, z których każda
ma coś do powiedzenia o sobie, i każda może ubogacić stronę drugą.
Niestety, jak pokazuje choćby ostatnia pielgrzymka Benedykta XVI do
35 Ostatnio odkrycie takie poczyniła choćby Katarzyna Wiśniewska, która przekonywała czytelników „Gazety Wyborczej”, że „chęć nawracania Żydów po Soborze Watykańskim II [została – dop. mój] zarzucona przez
Kościół”. K. Wiśniewska, Kłucie krzyżem, „Gazeta Wyborcza”, 4-5 maja 2009.
36 „… Żydzi nadal ze względu na swych przodków są bardzo drodzy Bogu, który nigdy nie żałuje darów
i powołania” – podkreślają Ojcowie Soborowi. Deklaracja o Stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra
aetate, par. 4, s. 336.
37 F. Mussner, Traktat o Żydach, tłum. J. Kruczyńska, Warszawa 1993, s. 93.
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Izraela, niekiedy strona żydowska zamiast dialogu domaga się (a niekiedy
wprost wymusza) nieustających ustępstw i przeprosin. A to ma niewiele
wspólnego z rzeczywistym dialogiem, który bierze pod uwagę także
możliwości strony przeciwnej, a przede wszystkim fakty historyczne. Strona
żydowska wielokrotnie podchodziła do dialogu czysto pragmatycznie,
próbując załatwiać swoje interesy i nie zwracając uwagi na uczucia czy
wrażliwość chrześcijan. Próżno też szukać pełnej wzajemności w relacjach.
Przeprosiny czy apele o zmianę antyjudaistycznych wątków w tradycji
chrześcijańskiej nie spotykają się z analogiczną (choć stosowną do rozmiaru
problemu) odpowiedzią strony żydowskiej. A przecież – jak wskazuje ks.
Waldemar Chrostowski – „uprzedzenia, stereotypy, urazy, niechęć i pogarda
nagromadziły się przez wieki po obu stronach – żydowskiej i chrześcijańskiej.
Każdy, kto chce się zmagać z tym balastem, musi go najpierw poznać
i przekonać się, że jest wyniszczający i nabrzmiały. Gdy postulat rachunku
sumienia ograniczy się tylko do jednej strony, uniemożliwia to sensowne
i owocne nawiązanie dialogu”38.

Ekumeniczny dżihad
Dialog międzyreligijny, ale także dialog z ludźmi niewierzącymi, ma jednak
jeszcze jeden, nie mniej istotny cel. Jest nim budowanie poparcia dla świata
bardziej sprawiedliwego, pokojowego i bezpiecznego. Chrześcijanie mogą
i powinni angażować się w to, by dzięki dialogowi z Żydami, muzułmanami,
sikhami czy szintoistami świat stawał się nie tylko przestrzenią współpracy,
w której każdy może się rozwijać, ale również, by chronieni byli w nim
najsłabsi. Dlatego nie należy pozostawiać dialogu ekumenicznego
lewicowcom czy postępowcom. Konserwatywni katolicy powinni całym
sercem zaangażować się we współpracę z Żydami czy muzułmanami w tych
kwestiach, które nas łączą. A jest ich, wbrew pozorom, dość dużo: prymat
prawa Bożego nad ludzkim, obrona rodziny, władzy rodziców nad dziećmi,
wierności małżeńskiej, a także godności osoby ludzkiej i nienaruszalności
życia (niestety, zarówno islam, jak i judaizm dopuszczają aborcję w pewnych
sytuacjach). Współpraca w tych sprawach, jak pokazały polityczne sukcesy
Jana Pawła II w walce z aborcją, może być niezwykle owocna.
Mimo wielu różnic „ekumeniczny dżihad”, by posłużyć się pojęciem
ukutym przez Petera Kreefta39, jest zatem w przypadku pewnych środowisk
chrześcijańskich, żydowskich, islamskich, a nawet buddyjskich możliwy.
38 Kościół, Żydzi, Polska. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają Grzegorz Górny
i Rafał Tichy, Warszawa 2009, s. 73-74.
39 P. Kreeft, Ekumeniczny dżihad. Ekumenizm i wojna kultur, Warszawa 2005.
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Niestety, utrudnia go fakt, że środowiska najbliższe chrześcijanom
w kwestiach bioetycznych są zazwyczaj najbardziej fundamentalistycznie
nastawione w sprawach religijnych. Wiele wskazuje więc na to, że choć
w kwestii badań nad komórkami macierzystymi pobieranymi z ludzkich
embrionów ultraortodoksyjni Żydzi, muzułmanie i katolicy mówią niemal to
samo, to przemawianie jednym głosem nie będzie możliwe. O wiele bardziej
prawdopodobna jest współpraca w obronie małżeństwa. W tym przypadku
ortodoksyjni Żydzi, muzułmanie, buddyści, hinduiści i chrześcijanie różnych
wyznań mogą i przemawiają już jednym głosem.
Wszystko to razem skłania do ostrożnego optymizmu, jeśli chodzi
o przyszłość dialogu międzyreligijnego. Aby mógł się on zrealizować,
konieczne jest zaangażowanie w niego ortodoksyjnych katolików. Jest to tym
ważniejsze, że taka aktywność zdecydowanie utrudni zafałszowywanie tego,
czym jest dialog w rozumieniu nauczania soborowego i kolejnych papieży.
Tylko wierność temu nauczaniu może rzeczywiście pchnąć dialog naprzód:
ku jedności wszystkich chrześcijan w Kościele katolickim, ku przyjmowaniu
Chrystusa przez ludzi innych religii, ale także ku budowie społeczeństwa,
w którym nawet najsłabsi będą bezpieczni, a rodzina pozostanie
fundamentem życia społecznego. █

DIALOG
Wojciech Salwa

Anna Salwa

Kielce, 22 czerwca 2005

Dialog
Anna, Wojciech Salwa

Dialog:
Rozmowa
W której Obydwie Strony Świadomie Dążą
Do
Zrozumienia
Właściwego sensu i
Prawdziwych motywów
Wypowiedzi Partnera.

(I odwołują się do tych wypowiedzi
Wyłącznie w celu
Pogłębienia tego Zrozumienia.)
Dialog jest więc możliwy tylko wtedy, kiedy Strony powstrzymują się od
recenzowania wypowiedzi Partnera. Wymaga zatem zaniechania nie tylko
otwartego werbalnego i niewerbalnego demonstrowania dezaprobaty lub
aprobaty i karania (besztania) lub nagradzania (chwalenia) Partnera, ale:
nawet mentalnego osądzania komunikatów Partnera, a już szczególnie jego
samego jako osoby.
Nie odbiera to jednak żadnej Stronie prawa do neutralnego,
nieoceniającego Nadawcy zakomunikowania Mu, jak Odbiorca czuje się,
słysząc od Niego jakieś treści lub doświadczając z Jego strony jakiejś formy
komunikacyjnej ekspresji, oraz tego, czy gotów jest tym razem nadal
konfrontować się z takimi treściami czy formami, czy też nie jest aktualnie
do tego gotowy i prosi o przerwę lub zmianę formy lub przedmiotu rozmowy.

Służą do tego tak zwane „komunikaty JA”, mówiące o własnym stanie
i potrzebach, a nie „komunikaty TY”, będące recenzjami domniemanego
stanu partnera i „dyrektywami pokontrolnymi” lub komunikatami-karami za
niespełnianie przez Partnera naszych oczekiwań.
Oczywiście otwartość komunikatów JA jednej Strony nie może być
(choć to wtedy bardzo łatwe) wykorzystana sprytnie przez drugą Stronę do
sformułowania tym bardziej druzgocących komunikatów TY. (Najkrótszym
komunikatem TY jest też jednostronne zerwanie komunikacji.)
A więc Dialog możliwy jest tylko przy uczciwych, niepodstępnych
i przyjaznych zamiarach wzajemnych obydwu Stron.
Celem Dialogu jest zbliżenie się do PRAWDY1 i wzajemna pomoc
w tym zamiarze.
(Korzystanie z wglądów [„świadectw”] Partnera, jakkolwiek byłyby one
odmienne czy ewentualnie zaburzone – i udzielanie Mu swoich wglądów
[„świadectw”] ze świadomością potencjalnej nietrafności takich obrazów oraz
oczywistej odmienności doświadczeń własnych od doświadczeń Partnera)
Nie jest natomiast celem Dialogu uzyskanie przewagi decyzyjnej czy
choćby prestiżowej, wywarcie wpływu emocjonalnego czy przeforsowanie
własnej interpretacji faktów (tzw. „negocjowanie wersji uzgodnionej”)
zwłaszcza pod jakiegokolwiek rodzaju groźbą czy w zamian za jakiegokolwiek
korzyści.
Nie jest też nim pozbywanie się w ramach tego rodzaju „dialogicznych
uzgodnień” minnority rapports (raportów mniejszości), czyli „świadectw”
odmiennych niż nasze i „naszych”.
Tym właśnie Dialog różni się od dyskusji, przewodu sądowego czy każdej
formy odwetowych gier komunikacyjnych karmiących się przeświadczeniem,
że od spodziewanego bólu wolno się chronić poprzez selektywną komunikację
z Partnerem, a najlepszym sposobem na tę selektywność jest separowanie
Partnera w odpowiedzi na komunikaty nie dość dla nas komfortowe,
a to poprzez ranienie go, poniżanie, okazywanie obojętności lub wprost
zrywanie komunikacji.
1 PRAWDĘ rozumiemy tu zgodnie z definicją klasyczną: jako zgodność subiektywnego obrazu rzeczywistości, wytwarzanego w umyśle z rzeczywistością samą (obiektywną) występującą poza umysłem. (ADAEQUATIO
INTELLECTUS ET REI). Z powodu znanego problemu kryterium tej zgodności oraz oczywistej ułomności wszelkich
subiektywnych obrazów („świadectw”), wartość DIALOGU jako dobrowolnie przyjętej i obustronnie przestrzeganej procedury wzajemnego nieuprzedzonego korzystania stron ze swych niezupełnych obrazów (wglądów,
„świadectw”) jest w procesie zbliżania się do PRAWDY nie do przecenienia. Tym bardziej więc nie może tu dochodzić do żadnych „rekomendacji”, „dedykacji’, „sugestii” itp. Interpersonalnych „uzgodnień”. Zbliżanie się do
prawdy jest wewnętrznym procesem wolnej i odpowiedzialnej osoby ludzkiej i nikt nie ma prawa zakłócać go czy
wręcz niweczyć poprzez próby społecznej, a w tym zwłaszcza politycznej konformizacji.
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Skuteczność tych metod nie budzi wątpliwości, unicestwia jednak
partnerstwo i stanowi przyzwolenie na rewanż ze strony Partnera w tym
samym trybie, pozbawiaja stosunki wszelkiej szlachetności i sprowadza je do
poziomu zwierzęcej walk o terytorium lub do jednostronnego pasożytnictwa
emocjonalnego, gdzie koszta złudnego spokoju jednej, zwalniającej się
(zwykle bezwiednie i kompulsywnie) od skrupułów Strony, płaci notorycznie
druga, godząca się na ten rodzaj niesymetrycznego użytkowania siebie,
już to z pobudek wysokich: emocjonalnych lub ideowych, już to z niskich:
uzależnienia emocjonalnego (paniczny strach przed samotnością), lub wręcz
ekonomicznego. Tak czy owak jest to matnia, zawsze zła w skutkach, choć
bardzo popularna społecznie strategia.
I tylko Dialog, choć jest to zachowanie tak trudne (i mało jeszcze
uznane i wypraktykowane społecznie), wyprowadza z zaciskającej się pętli
samobójczych sprzężeń zwrotnych, do jakich wiodą te popularne w naszej
kulturze sposoby radzenia sobie z odmiennością zdań.
Bo tylko Dialog jest w istocie porozumiewaniem się Osób.
Może jest on po prostu najbardziej „ludzką” postacią przejawiania
się miłości? █
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Dziś otwierają się niewyobrażalne w XX wieku możliwości
inwigilowania już nie setek czy tysięcy, ale milionów ludzi. Dlatego
uważam, że trzeba bardzo uważnie patrzeć na ręce np. firmom
telekomunikacyjnym i wielkim bankom, a zwłaszcza służbom specjalnym,
które są w demokracji złem koniecznym. Nie sposób utrzymać bez nich
stabilnego państwa, a równocześnie trzeba stale pamiętać, że w swej
działalności ze swej istoty naruszają one fundamentalną dla zdrowej
demokracji zasadę jawności. Dlatego przy każdej okazji, zwłaszcza gdy
rozmawiam z młodymi Polakami, którzy nie pamiętają okresu sprzed 1989
roku, powtarzam do znudzenia, że demokracja i wolność nie są nam dane
raz na zawsze i trzeba ich stale bronić przed różnymi zagrożeniami.
Maj 2009

Rozmawia: Piotr Pałka
Już 20 lat minęło od 1989 roku. Co kilka dni mamy
20. rocznicę jakiegoś wydarzenia związanego z tzw.
transformacją ustrojową. Pamięta Pan swoje osobiste
przeczucia z tamtego okresu dotyczące przyszłości
naszego kraju. Jak w 1989 roku wyobrażał Pan sobie
Polskę za 20 lat, w roku 2009?
– Prowadziłem tyle badań historycznych na temat tego okresu, że to
mi mocno utrudnia przypomnienie sobie moich osobistych wspomnień.
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Rozmowa z Antonim Dudkiem

Antoni Kazimierz Dudek (ur. 1966) – politolog i historyk.
Pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu
Pamięci Narodowej. Zajmuje się najnowszą historią polityczną
Polski oraz jej współczesnym systemem politycznym. Autor i
współautor kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów, członek
redakcji półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość”. Publikuje m.in.
w tygodniku „Wprost” oraz w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku”.
Na antenie TVP Historia od maja 2007 prowadzi program
publicystyczny Kulisy III RP. Mieszka w Warszawie. Odznaczony
srebrnym medalem „Zasłużony kulturze - Gloria Artis” (2005) oraz
Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

Mogę jednak powiedzieć jedno, że o roku ’89 trudno jest mówić jako o jednym
okresie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w styczniu ’89, a zupełnie inaczej
w grudniu ’89. Polska wykonała wówczas olbrzymi skok. W styczniu ’89
jeszcze się nie zaczął Okrągły Stół i tak naprawdę do końca nie było wiadomo,
czy się w ogóle zacznie. W grudniu ’89 wiadomo już było z kolei, że PZPR
zostanie zlikwidowana, od trzech miesięcy istniał rząd Mazowieckiego, przed
miesiącem upadł mur berliński, a przez Czechosłowację przeszła „aksamitna
rewolucja”. W Rumunii zaś na gwiazdkę rozstrzelano Ceauşescu, który
jeszcze w sierpniu sugerował interwencję zbrojną Układu Warszawskiego
w Polsce w związku z powierzeniem stanowiska premiera Mazowieckiemu.
Dlatego kiedy mowa o przeczuciach, ważne jest rozróżnienie, której części
tego wyjątkowego roku one dotyczą. W styczniu ’89 byłem pesymistą, bo
uważałem – mam jakieś zapiski z przełomu 1988 i 89 roku – że komuniści
realizują kolejny wielki socjotechniczny manewr, który ma im pozwolić
zyskać na czasie, umocnić się, aby potem chwycić za gardło. Tkwiłem w tym
przekonaniu do 4 czerwca, chociaż z rosnącą nadzieją, że wybory przyniosą
sukces opozycji. Pamiętam, że mój coraz większy optymizm zakłóciła jedynie
rozmowa – na kilkanaście dni przed wyborami – z niewiele ode mnie młodszą
dziewczyną, która powiedziała mi, że żadne głosowanie ją nie obchodzi
i ani myśli w nim uczestniczyć. Wtedy wydawało mi się to jakimś skrajnie
ekscentrycznym zachowaniem, a później okazało się, że dotyczyło to ponad
jednej trzeciej Polaków, którzy – warto o tym pamiętać – w ogóle nie zadali
sobie trudu wzięcia udziału w pierwszych po wojnie wyborach, w których
rzeczywiście był jakiś wybór.
Dla mnie osobiście, zresztą tak jak dla większości Polaków – tu nie
będę wielkim odkrywcą – prawdziwym przełomem był właśnie 4 czerwca,
a dokładnie wyniki wyborów, które odbyły się tego dnia. To był przełom
psychologiczny, bo PZPR została definitywnie zdelegitymizowana,
a równocześnie okazało się, że Moskwa kompletnie się tym nie przejmuje.
Ta świadomość odegrała ważną rolę po 4 czerwca, kiedy okazało się, że
w ogóle nie ma reakcji Kremla na to, co się dzieje. Wtedy pojawił się pomysł
– upubliczniony przez Michnika – „wasz prezydent, nasz premier”. Na to
też nie było oficjalnej reakcji Moskwy, co de facto oznaczało akceptację.
Z drugiej strony partia komunistyczna została przez wyniki wyborów totalnie
zdelegitymizowana. To łącznie dowodziło, że tak jak było dotąd, już nie
będzie. Zaczynało się coś zupełnie nowego, oczywiście nie było wiadomo ani
kto będzie rządził, ani jak długo potrwa okres przejściowy. To był z pewnością
początek okresu przejściowego, którego długość można różnie liczyć. Jeśli
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przyjmiemy krótszy okres, to trwał on do września 1989 roku, czyli do
powstania rządu Mazowieckiego, ale w dłuższej perspektywie datowałbym
jego kres na grudzień ’90 roku, kiedy to Wałęsa został prezydentem.
To wtedy komuniści oddali ostatni ważny urząd, chociaż mnóstwo
pozostałości starego systemu dalej zostało. Była jednak wielka nadzieja, że

W styczniu ’89 byłem pesymistą, bo
uważałem że komuniści realizują kolejny
wielki socjotechniczny manewr. Tkwiłem w tym
przekonaniu do 4 czerwca.
Wałęsa zrobi drugą falę rewolucji i skończy z pozostałościami po PRL. Dopiero
w 1992 roku okazało się, że drugiej fazy rewolucji już nie będzie.
Czy to było w ogóle w zasięgu Pańskiej wyobraźni,
że za dwadzieścia lat będzie Pan cenionym
komentatorem politycznym, który na łamach kilku
ogólnopolskich dzienników i kilku prywatnych
telewizji będzie krytykował i Wałęsę, i Jaruzelskiego?
No, i że Pana gabinet będzie znajdował się na 28.
piętrze supernowoczesnego biurowca w centrum
Warszawy?
– Nie patrzyłem na to w takich kategoriach osobistych. Zaczynałem
wówczas pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim i zakładałem, że długie lata
będę pracował jako nauczyciel akademicki. To się zresztą sprawdziło, bo do
dziś tam pracuję, co też sobie bardzo cenię.
Jakoś w tym okresie, chyba to był rok 1990, napisałem bardzo
pesymistyczny tekst do „BruLionu”, zdaje się jeszcze pod pseudonimem. Było
to kalendarium do fikcyjnej książki na temat przewrotu czerwcowego, gdzie
kreśliłem wizje ustanowienia w Polsce dyktatury w ciągu kilku najbliższych
lat. Założenie było takie, że nie można przejść od totalitaryzmu czy sytemu
quasi-totalitarnego, jaki panował w PRL, bezpośrednio do demokracji, że tak
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naprawdę potrzebna do tego będzie faza przejściowa, czyli okres dyktatury.
Chodziło mi o to, że skala wyzwań społecznych i ekonomicznych, które stoją

Uczestniczyłem w takiej debacie, gdzie znany
historyk, politolog, ekonomista i socjolog
mieli porównać II i III RP. Wszyscy uczestnicy
tej ankiety uważali, że klasa polityczna II
RP była o niebo lepsza od klasy politycznej
III RP, wyżej oceniali też bilans dokonań Polski
międzywojennej w sferze kultury.
przed krajem odchodzącym od komunizmu, jest tak wielka, że wymagać
będzie jakiejś formy rządów autorytarnych, po której dopiero nastąpi
demokracja. Zakładałem, że napięcia społeczne związane z transformacją
gospodarczą będą tak wielkie, iż system demokratyczny najzwyczajniej tego
nie przetrwa. Na szczęście się pomyliłem.
Taka była taka moja diagnoza na początku lat 90. Po prostu nie wierzyłem,
że możemy od razu przejść do budowy demokracji w takim normalnym,
zachodnim sensie. A to się okazało możliwe. Oczywiście trwało to kilka lat
i nie obyło się bez zawirowań, chociażby wtedy, gdy oskarżano Wałęsę, że
dąży do dyktatury. Przypomnę choćby historię tzw. nocy teczek i całą historię
związaną z upadkiem rządu Olszewskiego, a później tzw. inwigilację prawicy
i obiad drawski. Tak naprawdę Wałęsa w ’91 roku, a dokładnie do wyborów
parlamentarnych w październiku ’91 roku, mógł podjąć próbę ustanowienia
systemu autorytarnego, ale on na szczęście tylko o tym mówił i to w Polsce.
Rzeczywiście miał kilka wypowiedzi, w których sugerował, że za chwilę
weźmie „wszystko za twarz”, ale nigdy realnie tego nie próbował zrobić.
Moja diagnoza okazała się na szczęście fałszywa. Ja się bałem nowej
dyktatury, jakiejś nacjonalistycznej czy może raczej populistycznej. Zupełnie
nie wierzyłem, że to wszystko może się tak dobrze potoczyć. Generalnie
bowiem uważam, że na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat losy Polski
potoczyły się znakomicie. Co nie znaczy, że nie doznałem też całego
szeregu rozczarowań.
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W ocenie ostatniego dwudziestolecia w Polsce jest dychotomiczny
podział, któremu ja się przeciwstawiam. W jednym obozie działają
apologeci III RP w rodzaju Waldemara Kuczyńskiego, przy którym nie można
powiedzieć jednego złego zdania o tym państwie, bo zaraz się „rzuca
do gardła i gryzie mocno”. W drugim zgromadzili się radykalni krytycy
dwudziestolecia, utrzymujący, że współczesna Polska to Ubekistan i jedno
wielkie niepowodzenie, którego istotę najlepiej oddał klasyk Józef Oleksy
w rozmowie z Gudzowatym: „kosmopolityczne gangi rozkradły Polskę”.
Rzeczywiście trochę rozkradły, ale nie większość, i wydaje mi się, że bilans
tego dwudziestolecia będzie w przyszłych podręcznikach dodatni.
Taka perspektywa, że generalnie to jest wszystko wielki
sukces, choć pewnych szans nie wykorzystaliśmy, jest
dzisiaj dominująca. Jest także druga perspektywa,
moim zdaniem niestety prawdziwsza, że przy tych kilku
sukcesach nie udało nam się przełamać fatum braku
podmiotowości Polski, co rzutuje nie tylko na wielką
politykę, ale także na to, jak żyjemy, na to, co nam się
podoba, a co nie. Peryferie, zerwana ciągłość, kompletne
zignorowanie naszej tradycji, to są wątki dosyć mocno
dyskutowane w kręgach konserwatywnych. Jest dobrze,
bo ciepła woda płynie w kranie (jakby za PRL nie leciała),
a poza tym gdzieś nas tam przyjęli, gdzieś nas pochwalili,
więc jest dobrze, bo Polska jest jakaś. Problem w tym, że
jest nijaka.
– Jest oczywiście ogromna masa nijakości, ale jak sobie przypomnę spory
z lat 30. na temat II RP, to podobne zarzuty też się pojawiały. Były na to
różne recepty na czele z piłsudczykowską, w ramach której dość nieudolnie
budowano tożsamość państwową, próbując przekreślić podziały etniczne.
Była też stanowiąca jej antytezę recepta endecka, zalecająca nam budowę
katolickiego państwa narodu polskiego, no i była recepta socjalistyczna. Nie
mówię już o komunistach, bo oni dawali receptę na wyprzedaż państwa
polskiego. Ale sporej części inteligencji, która bez przekonania przebierała
w tych receptach, towarzyszyło poczucie rozczarowania. W pewnym stopniu
tak jest i dzisiaj, choć ja akurat uważam, że bilans obecnego dwudziestolecia
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jest lepszy niż międzywojennego. Zaskoczę Pana. Parę miesięcy temu
uczestniczyłem w takiej debacie, gdzie znany historyk, politolog, ekonomista
i socjolog mieli porównać II i III RP. Przygotowałem dla nich taką małą ankietę,
aby przyznając punkty, porównali oba te państwa w różnych obszarach,
takich jak polityka zagraniczna, stan elity politycznej, poziom modernizacji
itd. Kiedy podsumowałem punkty przyznane przez nich obu RP, to okazało
się, że w większości kategorii III RP wygrywa. Tylko w jednym przypadku, i to
był mój przypadek, doliczyłem się remisu. To mnie zresztą samego zaskoczyło,
bo intencjonalnie lepiej oceniam III RP. Chociaż oczywiście nie we wszystkich
obszarach III RP wygrywała. Wszyscy uczestnicy tej ankiety uważali, że klasa
polityczna II RP była o niebo lepsza od klasy politycznej III RP, wyżej oceniali
też bilans dokonań Polski międzywojennej w sferze kultury. Mówiąc krótko,
moim zdaniem nie jest tak źle. Odnieśliśmy sukces, ale sukces zawsze ma
swoją cenę, a jej częścią jest właśnie wspomniana nijakość Polski.
Teraz kwestia tożsamości, o której Pan wspomniał. Powiem tak – my się
różnimy od innych narodów w UE. Mówi się, że Polska jest katolicka, ale
ten katolicyzm jest płytki, fałszywy. To jest prawda i nieprawda zarazem.
Jak weźmiemy główne wskaźniki mające pokazywać poziom religijności,
to rzeczywiście jesteśmy na tle Europy krajem katolickim. Wielu jednak
uważa, że to za mało, bo katolicyzm mógłby być głębszy, a ustawa aborcyjna
jeszcze bardziej restrykcyjna. To oczywiście jest hipotetycznie możliwe, ale
w istniejącej rzeczywistości mało realne.
Co do wspomnianej nijakości, to mam wrażenie, że powoduje ją zwłaszcza
zmęczenie sposobem uprawiania polityki w Polsce, co rzutuje na inne sfery,
w których sytuacja nie wygląda najgorzej. Mam poczucie, że są dwie Polski:
Polska TVN 24, obejmująca jakieś pół miliona obywateli, zamożnych, dobrze
wykształconych, żyjących w świecie polityki, w którym jest ważne, co Tusk
powiedział o Kaczyńskim, a co Kaczyński o Tusku. Poza nią jest większość
Polaków, która żyje zupełnie czym innym. Oni raczej nie mają poczucia, że
mamy tu jakiś brak tożsamości. Oni się nad tym nie zastanawiają i żyje im
się chyba dobrze. Bo gdyby żyło im się źle, to zrobiliby to samo co Polacy
4 czerwca 1989 roku, tzn. wymieniliby całą klasę polityczną przy którymś
z kolejnych głosowań. A dotąd tego nie zrobili. Od ’91 roku wybierają tych
samych polityków, w różnych konfiguracjach, pod różnymi szyldami. Jak
długo ta Polska większości, ta Polska masowa – jak ją możemy nazwać –
będzie uważała, że żyje im się nieźle, tak długo system polityczny w obecnym
kształcie będzie funkcjonował. Być może przyjdzie kiedyś taki dzień, że będą
mieli tego wszystkiego dosyć, poziom życia się obniży, wówczas wymiotą
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obecną klasę polityczną. To jest pytanie o przyszłość polskiej demokracji
i trudno tutaj o jasną odpowiedź.

Nie jest tak źle. Odnieśliśmy sukces, ale sukces
zawsze ma swoją cenę, a jej częścią jest
właśnie nijakość Polski.
Pan mocno akcentuje wpływ jednostek na politykę,
a jednostki mają duży wpływ na rzeczywistość. Które
jednostki najbardziej zawiodły?
– Na początku, do roku ’91, najbardziej zawiedli Tadeusz Mazowiecki
i Lech Wałęsa. Uważam, że oni źle rozpoznali układ sił w Polsce na początku
lat 90. Najpierw przecenili rozmiary zakulisowych wpływów obozu
komunistycznego, drżąc przed partią generałów i kiedy w końcu po puczu
Janajewa i upadku Związku Sowieckiego uznali, że tego zagrożenia nie ma,
to z kolei – i to dotyczy już nie tylko Mazowieckiego i Wałęsy – całe elity
solidarnościowe poczuły się zbyt pewnie.
Teza, że skoro komuniści się rozpadli, to teraz my będziemy się dzielić
władzą, okazała się prawdziwa na półtora roku. Potem postkomuniści
wrócili do władzy wskutek rozbicia obozu solidarnościowego. Ponad 2
miliony głosów, które dały SLD zwycięstwo w 1993 roku, nie robią wrażenia
w porównaniu z prawie dwukrotnie większą liczbą głosów oddanych na
ugrupowania postsolidarnościowe, które wskutek rozbicia nie wprowadziły
ani jednego posła do sejmu. To pokazuje skalę błędu całego obozu
postsolidarnościowego.
Patrząc zaś na to z perspektywy dwudziestolecia, nie mogę
podarować Wałęsie i Mazowieckiemu zwłaszcza jednej rzeczy. Chodzi
o wymiar sprawiedliwości i pozostawienie go w takim kształcie,
w jakim odziedziczyliśmy go po PRL. Poza kilkoma skompromitowanymi
prokuratorami, na czele ze słynną Bardonową, niczego tam nie zmieniono.
Cały system wymiaru sprawiedliwości, budowany na zasadzie skrajnego
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upartyjnienia i dyspozycyjności – co do dziś zresztą nie zostało dobrze
opisane – został przeszczepiony do III RP. Moim zdaniem zatruło to państwo
i do dziś sobie z tym nie poradziliśmy.
Autorytet trzeciej władzy został oparty na zgniłych fundamentach
i mamy z tym wielki problem. Z jednej strony próbuje się budować taki

Kiedy w 2005 roku nie udało im się zrobić
rządu koalicyjnego PO-PiS, trzeba było wspólnie
zmienić konstytucję i ordynację wyborczą,
wprowadzając spójną władzę wykonawczą,
system większościowy i konstytucyjne
gwarancje dla opozycji.
autorytet, a z drugiej panuje świadomość, że to wszystko jest wątpliwe
i „brzydko pachnące”. Zostaliśmy z takim rozdwojeniem. Ja bym chciał,
żeby sędzia to był w Polsce ktoś obdarzony powszechnym szacunkiem, żeby
to była osoba o wielkim autorytecie, ale tak nie jest. Wynika to z tego, że
nie ma rzeczywistego etosu wymiaru sprawiedliwości. W stworzeniu go
przeszkodziły zgniłe fundamenty, a później wynikające ze stanu moralności
tego środowiska kolejne afery. Ten etos pozostaje dwuznaczny i można mieć
tylko nadzieję, że to się zmieni dopiero po wymianie pokoleniowej. Ale
pewności nie mam żadnej.
A inne błędy ostatnich dwudziestu lat?
– Inne błędy to na przykład polityka wschodnia rządu Mazowieckiego,
czyli zbyt późne podjęcie sprawy wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski,
co na szczęście nic nas nie kosztowało. Jednak gdyby pucz Janajewa się udał,
to groziłoby Polsce pozostanie w sferze geopolitycznych wpływów Rosji czy
Związku Sowieckiego, bo pod rządami Janajewa mógłby on jeszcze jakiś czas
przetrwać.
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Inne błędy ciągnęły się dłużej. Nie zdołano zbudować rzeczywistej służby
cywilnej ani profesjonalnych służb specjalnych, a w WSI pozostawiono
przestępczy układ odpowiadający m.in. za aferę FOZZ. Rafał Matyja ma
rację, gdy zauważa, że w III RP najgorzej wyglądało tworzenie instytucji,
a takie potworki jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystawiają nam jako
państwu fatalne świadectwo.
Wielkim błędem było nieuchwalenie przez sejm pierwszej kadencji
konstytucji, czego efektem jest bardzo lewicowa konstytucja zafundowana
nam przez centrolewicową koalicję z ’97 roku. Najgorsze jest jednak to, że
ona nie zlikwidowała wiszącej nad polskim ustrojem „klątwy roku ’90”,
jak nazywam wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich do
systemu parlamentarno-gabinetowego. To zapoczątkowało niekończącą się
wojnę trzech prezydentów z premierami. Ten konflikt istnieje niezależnie
od charakteru osób sprawujących te funkcje. Problemem jest bowiem błąd
ustrojowy – mamy pękniętą władzę wykonawczą. Dopóki tego nie naprawimy,
dopóty będziemy oglądać żenujące wojny kolejnych premierów z kolejnymi
prezydentami. Chyba że powtórzy się moment, iż jednojajowi bliźniacy
obejmą te urzędy, bo chyba rzeczywiście był to jedyny czas, kiedy tej wojny
nie było. Ale to raczej już się nie powtórzy.
Na pewno wielkiej szansy nie wykorzystał Marian Krzaklewski. Gdyby
lepiej kierował AWS, nie byłoby ani PO, ani PiS-u w dzisiejszej postaci.
Mógł wyborczy sukces przekuć na stworzenie silnej, jednolitej partii
centroprawicowej. Gdyby bezmyślnie nie brnął w wybory prezydenckie,
mając bardzo małe poparcie, natomiast skoncentrował się na budowaniu
partii centroprawicowej, to być może dzisiaj zarówno Jarosław Kaczyński, jak
i Donald Tusk byliby politycznymi emerytami. Albo prosiliby teraz, chodząc
jako petenci z jakimiś listami po AWS, o przyjęcie ich na listę kandydatów do
europarlamentu. Tymczasem zrobił to ostatnio Marian Krzaklewski.
Oczywiście niekiedy z błędów wynikały też rzeczy pozytywne. „Klątwa
roku ’90” dotknęła także przywódców lewicy: Kwaśniewskiego i Millera.
Mam tu na myśli rok 2001, kiedy lewica miała już wszystko w Polsce: miała
niemal samodzielną większość w sejmie po wielkim zwycięstwie SLD, miała
swojego prezydenta i właściwie wydawało się, że czeka nas co najmniej osiem
lat rządów lewicy, które zmieniłyby Polskę w Rywinlandię. Tego na szczęście
uniknęliśmy. Niestety, były takie inne obszary, na których niespójność
władzy wykonawczej przekreśliła działania modernizacyjne. Moim zdaniem
rząd Buzka źle wybrał kierunek reform. Trzeba było zająć się wymiarem
sprawiedliwości, a nie na przykład szkolnictwem, któremu w niczym nie
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pomogło wprowadzenie gimnazjów. Poziom szkół podniesie się tylko
wówczas, gdy będą w nich dobre kadry, a dobre kadry pojawią się, jak będą
dobre płace i zostanie wprowadzony mechanizm konkurencji i zewnętrznej
oceny nauczycieli. Bez tego cała ta buzkowa operacja ze szkolnictwem
przypominała mieszanie herbaty, do której nie dosypano cukru.
Piętą achillesową Polski pozostaje – co chyba wszyscy przyznają – cała
infrastruktura komunikacyjna. Zaczynam podejrzewać, że mamy jako naród
jakiś defekt cywilizacyjny, bo niezależnie od tego, kto rządził, nikomu nie
udało się przełamać impasu w zakresie budowy dróg. Kiedy Polska wchodziła
do UE, wierzyłem, że przynajmniej dorobimy się dzięki temu bardzo szybko
nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Mija właśnie pięć lat od
tego momentu, a dróg dalej nie ma. To są rzeczy, które się w Polsce nie udały
i nie ma za bardzo nadziei, żeby szybko się udały.
Jest Pan wyraźnie rozgoryczony nieudacznictwem
kolejnych prawicowych rządów. Skąd się bierze
ta niemoc w działaniu prawicy w Polsce? Nawet
jak wygrają wybory, zawodzą w działaniu, budują
silne formacje na wybory, potem dość szybko
się dzielą lub rozpadają. Jaka powinna być
prawica przyszłości?
– Można powiedzieć, że silne formacje zostały stworzone. Bo mamy PO,
którą można uznać za partię centroprawicową, i PiS, które jest bez wątpienia
prawicowe. Oba te ugrupowania przetrwały już niemal dekadę, w tym
trzykrotne kampanie parlamentarne. Nie ma w ogóle porównania do niczego
z lat 90. – to już jest nowa jakość. Problem się zaczyna, kiedy te partie
dochodzą do władzy, bo ani PiS (co pokazały dwa lat budowy IV RP), ani PO (co
pokazało obecne półtora roku) nie są przygotowane do sprawowania realnej
władzy. Tutaj tkwi problem.
Żadna z tych partii nie miała komfortowej sytuacji, bo brakowało jej
samodzielnej parlamentarnej większości. Ale nasuwa się pytanie: dlaczego
nie miały tej samodzielnej większości? Bo panowie Tusk i Kaczyński nie
potrafili się dogadać. Kiedy w 2005 roku nie udało im się zrobić rządu
koalicyjnego PO-PiS, trzeba było wspólnie zmienić konstytucję i ordynację
wyborczą, wprowadzając spójną władzę wykonawczą, system większościowy
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i konstytucyjne gwarancje dla opozycji (np. zasadę, że szefowie służb
specjalnych, telewizji publicznej czy NIK muszą mieć poparcie 2/3
posłów). A później zrobić szybko przedterminowe wybory, które wyłoniłby
ugrupowanie rządzące samodzielnie Polską przez cztery lata oraz to, które
byłoby jedyną opozycją.
Można mówić, że byłyby to rządy niedemokratyczne. Uważam jednak,
że właśnie dla dobra polskiej demokracji nie byłoby źle, gdybyśmy mieli
przynajmniej przez jedną dekadę – bo ten system dłużej by nie przetrwał –
takie rządy. W 2005 roku zwyciężyło jednak po raz kolejny ciasne partyjne
myślenie. Jednak nawet z tym mniejszym koalicjantem – mam tu ma myśli
za pierwszym razem Samoobronę i LPR, a teraz PSL – powinno udać się
rozwiązać pewne rzeczy. A to się nie udało ani PiS, ani też – przynajmniej na
razie – PO.
Podam jeden przykład szczególnie mi bliski, czyli szkolnictwo wyższe.
Rząd PiS-u nawet nie próbował wejść w fazę konkretów, jeśli chodzi o reformę
szkolnictwa wyższego, tylko od razu Jarosław Kaczyński popadł w jakąś
frustrację wywołaną faktem, że środowiska akademickie wystraszone
fatalnie przygotowaną operacją lustracyjną nienawidzą go. I wymyślił rzecz
najbardziej kuriozalną, czyli powołanie uniwersytetu, który zgromadzi całą,
nieliczną prawicową profesurę z Polski i tam będą uprawiali wolną naukę,
ku chwale IV RP. To przecież było jakieś absurdalne tworzenie prawicowego
getta i oddawanie walkowerem całego środowiska akademickiego lewicy. Do
tej pory nie mogę wyjść ze zdumienia, jak sobie przypomnę to spotkanie, na
którym premier Kaczyński przedstawiał sympatyzującym z PiS profesorom
projekt powołania tej uczelni. Dostarczył tylko sporej uciechy szydercom
z „Gazety Wyborczej”, bo nikt przytomny ze świata akademickiego by na to
nie poszedł.
A co zrobiła PO, mając zdecydowanie wyższe notowania w środowisku
akademickim, a nawet będąc jego głównym eksponentem? Najpierw pani
minister Kudrycka wyszła ze śmiałą ideą zlikwidowania habilitacji, po
czym po jednym liście otwartym profesorskiej starszyzny szybko się z tego
wycofała. I od ponad roku przygotowuje projekt, który jest nijaki i ciągle
nie trafia do parlamentu. Moim zdaniem, ten jej projekt tylko pogłębi chaos
i zapaść widoczną od dawna w szkolnictwie wyższym. Bo teoretycznie on
znosi habilitację w dotychczasowym kształcie, praktycznie jej nie znosząc.
Pojawi się też problem nierównomiernego finansowania szkół wyższych,
co zakłada idea „flagowych uczelni”. A to jeszcze bardziej skonfliktuje
środowisko. Moim zdaniem, w projekcie minister Kudryckiej brakuje
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podstawowego mechanizmu, który jest jedyną szansą poprawy sytuacji
szkolnictwa wyższego, tj. wprowadzenia rzeczywistej konkurencji wśród
wszystkich pracowników naukowych, od asystenta do profesora tytularnego

Nowi ludzie muszą sobie sami torować
drogę do władzy. Muszą powstać nowe partie
polityczne, których liderami będą ludzie
w polityce całkowicie nowi i zasada ta będzie
dotyczyła też większości działaczy tych partii.
włącznie. Wymagałby on stworzenia skutecznego mechanizmu oceny
pracowników, którzy byliby zatrudniani wyłącznie na kilkuletnie kontrakty.
Powinny temu towarzyszyć mechanizmy znane z systemu anglosaskiego, jak
na przykład, że nie można pracować na uczelni, na której się zrobiło doktorat.
Dla podniesienia poziomu tego ostatniego, który rzeczywiście w ostatnich
czasach znacząco się obniżył, wprowadziłbym też jednego anonimowego
recenzenta. To nie są rzeczy nowe, ale trzeba się bardzo narazić środowisku
akademickiemu, aby je wprowadzić.
No dobrze, jeśli PO i PiS nie są nas w stanie już niczym
pozytywnym zaskoczyć, to może czas na inną formację,
inne pokolenie? Jak mogłoby to wyglądać? Analitycy
polityczni z nudów wymyślają różne dziwne figury
typu „nadchodzi czas pokolenia GoldenLine”, które
przeobrazi polską politykę itd. To mi trochę przypomina
Pana koncepcję sprzed kilku lat, zanim usłyszeliśmy
o koncepcji PO-PiS-u. Prognozował Pan, że w ciągu
czterech lat nastąpi przesilenie w polskiej polityce, utraci
znaczenie podział solidaruchy – komuchy, a na scenę
z impetem wejdzie pokolenie trzydziestolatków. To się
nie sprawdziło, ale może teraz ten czas nadchodzi?
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– To jest strasznie trudne do przewidzenia. Nowa prawica może się
pojawić w Polsce dopiero w momencie, kiedy zacznie rządzić lewica. Dopóki
będzie rządziła centroprawicowa PO, a główną siłą opozycji będzie PiS, to
te partie zrobią wszystko, by wyeliminować każdego konkurenta na prawej
stronie sceny politycznej. Dopiero kiedy ludzie oddadzą władzę lewicy, która
będzie w Polsce wprowadzać różne eksperymenty na wzór hiszpański,
dopiero wówczas powstanie atmosfera do budowy zupełnie nowej prawicy. To
jest wariant radykalny.
Drugi wariant, znacznie bardziej umiarkowany mówi, że w końcu Tusk
i Kaczyński się zmęczą i odejdą na emeryturę, a w to miejsce wejdą politycy
stojący dziś w drugim czy trzecim szeregu, którzy będą potrafili swoje
formacje zmieniać. Ten scenariusz jest dla mnie bardziej prawdopodobny, ale
mniej ciekawy, ponieważ ja nie sądzę, żeby na przykład Zbigniew Ziobro czy
Grzegorz Schetyna byli w stanie zaproponować coś nowego. Mam wrażenie,
że będzie to kontynuacja linii poprzedników i w tym sensie te partie są już
wypalone. Uważam, że młodej polskiej demokracji najwięcej może dać partia,
która po raz pierwszy dochodzi do władzy. Jak dochodzi po raz drugi do
władzy, to ci sami ludzie, chociaż teoretycznie bardziej doświadczeni, są już
ostrożniejsi i mniej skorzy do ryzykowania rzeczywistych zmian. Bo te zawsze
kosztują głosy wyborców.
Tymczasem podstawowym problemem polityki jest chęć jak najdłuższego
utrzymania się przy władzy, co w systemie demokratycznym często prowadzi
do autoparaliżu ludzi ją sprawujących. Dlatego zastanawiam się, czy nie
powinno się wprowadzić jednokadencyjności w przypadku najwyższych
stanowisk z obszaru władzy wykonawczej: prezydenta, premiera, ministrów
czy szefów wszelkich urzędów centralnych. Takie ograniczenie czasowe
mogłoby w polityce podziałać bardzo dobrze. Po prostu wierzę w zmianę,
w rotację, wierzę w nowych ludzi.
Może sam nie jestem dobrym przykładem, bo pracuję na jednej uczelni
już dwadzieścia lat i może czas się przenieść na inną, ale jestem przekonany,
że trzeba zmieniać otoczenie i problemy, którymi się człowiek zajmuje.
Wiem, jak poszerzył się mój obraz świata, gdy trafiłem do urzędu, jakim jest
przecież IPN. Wcześniej, pracując wyłącznie na uniwersytecie, kompletnie nie
rozumiałem np. znaczenia ukrytej siły, jaką jest biurokracja. Ja się po prostu
boję rutyniarstwa. Na wyższych szczeblach potrzeba co jakiś czas ludzi ze
świeżym spojrzeniem. Oczywiście tutaj jest jeszcze jeden problem. Rotując,
trzeba mieć elementarne poczucie pewnej kontynuacji, nie może tak być, że
nowy szef dezawuuje wszystkie decyzje swojego poprzednika.
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Tymczasem dzisiejsze partie najczęściej reanimują osoby mocno już
wysłużone. Ostatnio PiS robi to z Zytą Gilowską, PO z Krzaklewskim, a SLD
z Kwaśniewskim. Za chwilę pewnie inne osoby z lat 90. zechcą wrócić do
polityki, ale to wszystko już było. Są oczywiście też przypadki wchodzenia
do polityki nowych twarzy, jak na przykład Marek Migalski, ale masowe
wejście nowych ludzi do wielkiej polityki nie dokona się przez decyzje liderów
obecnych partii. Oni będą jedynie wpuszczać poszczególne osoby, żeby
wzbogacić paletę, nie tracąc przy tym kontroli.
Dlatego realnie patrząc, nowi ludzie muszą sobie sami torować drogę
do władzy. Muszą powstać nowe partie polityczne, których liderami
będą ludzie w polityce całkowicie nowi i zasada ta będzie dotyczyła też
większości działaczy tych partii. To będzie wtedy jakaś nowa jakość. Przy
całej mojej sympatii do niektórych wyborów ideowych Polski XXI, to nie jest
partia nowa, tylko partia zbierająca ludzi, którzy albo odeszli, albo zostali
wyrzuceni z PO lub PiS. Chociaż oczywiście nie można z góry wykluczyć, że
Kazimierz Ujazdowski będzie tym, na którego kiedyś pójdą głosować wyborcy
centroprawicowego elektoratu. Podobnie jest z Libertasem, choć do niego
mam już więcej zastrzeżeń.
Najbliższą okazją do istotnej zmiany na scenie politycznej będą
oczywiście przyszłoroczne wybory prezydenckie. Tak się w polskiej polityce
ułożyło, że to właśnie one mają największy wpływ. W 1990 roku zrodziły
Unię Demokratyczną, w 1995 uruchomiły proces, który doprowadził do
uformowania AWS, a po 2000 roku narodziła się zarówno PO, jak i PiS.
„Bezdzietne” były jak na razie jedynie wybory z 2005 roku, choć i one – za
sprawą rejterady Cimoszewicza – wprowadziły SLD w stan długotrwałej
zapaści, co do dziś rzutuje na układ sił politycznych w Polsce. Dlatego jeśli
w przyszłym roku kandydat wywodzący się spoza partii obecnych dziś
w parlamencie znajdzie się w pierwszej trójce pretendentów z najwyższym
poparciem, to może to stać się początkiem kolejnej wielkiej przebudowy
naszej sceny politycznej. Nie podejmuję się jednak prognozowania, jakiej
może on być orientacji, ani tym bardziej typować jego nazwiska. Jeśli
natomiast kolejne miejsca zajmą kandydaci PO, PiS, SLD i PSL (nie przesądzam
tu kolejności), to będzie jasny sygnał, że również wybory parlamentarne
z 2011 roku podtrzymają dzisiejszy układ polityczny.
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Twierdzi Pan, że największą szansą na zmianę jest
zwycięstwo lewicy, która będzie wprowadzała w życie
skrajne postulaty światopoglądowe. Czy to oznacza, że
odpowiedzią na to będzie prawica silnie przywiązana do
nauki Kościoła?
– Niekoniecznie. Moim zdaniem nie będzie w Polsce jednej prawicy.
Wchodzimy w fazę głębokiego kryzysu gospodarczego i to rok 2010 pokaże
jego głębię. Także kryzys może przemeblować polską scenę polityczną.
Nie chciałbym, żeby tak się stało, bo to może oznaczać, że w wyborach
zwyciężą skrajni populiści. Jeżeli jednak z kryzysem ekonomicznym jakoś
sobie poradzimy, to główną osią sporu stanie się już wkrótce konflikt o rolę
i miejsce Kościoła katolickiego. To właśnie przekonanie, że Kościół ma w Polsce
za duże wpływy, może wynieść lewicę do władzy.
Już w tej chwili mamy zbyt duży rozrzut poglądów, aby wyobrazić sobie
jedną partię prawicową skupiającą wszystkich. Moim zdaniem, w Polsce jest
miejsce na dwie prawice – zawsze istnieć będzie to skrzydło ortodoksyjnie
katolickie i bardziej neutralne światopoglądowo. Będzie zatem prawica
katolicko-narodowa, ale będzie też prawica laicka. Nie wiem, która będzie
silniejsza. Na pewno wewnątrz prawicy będą ortodoksyjni katolicy walczący
o realizację postulatów Kościoła, ale będą też prawicowcy walczący o pewne
wartości konserwatywne, którzy w tej walce pozostaną areligijni. Nie będą
zwalczać Kościoła, ale też nie będą go specjalnie bronić, a już na pewno nie
będą dążyć np. do zaostrzenia obecnego ustawodawstwa antyaborcyjnego czy
finansowania Kościoła z budżetu.
Czy zwycięstwo lewicy oznaczać będzie likwidację PO i PiS? Niekoniecznie.
Zależeć to będzie od tego, czy zmieni się system finansowania partii i czy
ludzie bogaci zaczną inwestować w politykę obok PO i PiS. Istnieją w Polsce
osoby, które są w stanie wyłożyć na kampanię polityczną kilkadziesiąt
milionów złotych z własnej kieszeni. Tylko z różnych względów tego nie
robią. Ale wystarczy jedna taka osoba (pokazał to trochę Palikot, który jest
silny głównie siłą swoich pieniędzy), by nieco na naszej scenie politycznej
namieszać. Dlatego wydaje się prawdopodobne, że to właśnie z biznesu
przyjdą ludzie zmieniający polską politykę.
Oligarchowie, którzy idą do polityki z otwartą przyłbicą?
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– Tak, przy czym zaznaczmy, że Palikot nie jest oligarchą, bo oligarchowie
to w Polsce np. Walter i Solorz, a u nich nie widzę chęci otwartego
angażowania się w politykę. Chociaż ich dwóch uważam za ludzi wielkiego
biznesu mających największy wpływ na życie polityczne.
Oni raczej wolą grać tymi partiami, które są na scenie politycznej, np.
oddziaływać na PO, bo to według mnie jest ich główny obszar penetracji.
Może się jednak pojawić jakiś biznesmen, który pójdzie śladem Palikota,
ale będzie uprawiał poważną politykę. Palikot wybrał inny scenariusz.
Paradoksalnie może się okazać, że jest pionierem polityki zmierzającej

Być może hipotetyczny kandydat
w przyszłorocznych wyborach prezydenckich
właśnie dzięki Internetowi będzie mógł zebrać
takie zaplecze finansowe, że przeciwstawi się
dominującym kandydatom wspieranym przez
największe partie.
w kierunku sektora rozrywkowego. Taka polityka charakteryzuje się tym, że
walczy się o władzę, której sprawowania nikt nie traktuje poważnie. To jest
wersja optymistyczna, bo zakłada stabilność gospodarczą i dobrobyt, a tylko
w takich warunkach polityka może się stać częścią sektora rozrywkowego.
Tymczasem, jak już wcześniej wspomniałem, w Polsce narastają coraz
poważniejsze problemy do rozwiązania, dlatego mam wrażenie, że czas
Palikotów jeszcze nie nadszedł.
Powiedział Pan, że jest spore prawdopodobieństwo, że
gdy opadnie już kurz po kryzysie finansowym, główną
osią sporu politycznego może stać się Kościół i jego
nauczanie. Obecnie mocno się akcentuje brak lidera
w Kościele po śmierci Jana Pawła II i nic nie pomaga
zaklinanie rzeczywistości, że ma go zastąpić kardynał
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Dziwisz. To nie jest jedyny problem. Czy Kościół
hierarchiczny jest przygotowany na scenariusz, o którym
Pan mówi?
– W Polsce jeszcze na szczęście nie ma kryzysu religijności. Jest natomiast
ewidentny kryzys przywództwa kościelnego, które – mówiąc brutalnie –
odcina kupony od pontyfikatu Jana Pawła II. Z każdym rokiem będzie to
bardziej żałośnie wyglądało.
Przyjdzie taki moment, w którym okaże się, że „król jest nagi”. Bo
poza nielicznymi hierarchami, którzy są w mniejszości, ten Kościół nie ma
wyraźnych liderów, ma natomiast zadowolonych z siebie, aroganckich
biskupów, którzy prędzej czy później zderzą się z twardą rzeczywistością.
I mogą się zderzyć nie tylko z wiernymi, ale także z szeregowymi księżmi.
Spodziewam się, że ci, którzy idą teraz do seminariów, jako młodzi księża
będą bardziej krytycznie oceniać swoich biskupów jako ludzi nie z tej
epoki. Mogą stwierdzić, że biskupi nie tyle prezentują anachroniczny model
religijności, ile w ogóle żadnego modelu nie prezentują. Przyznam, że
z zażenowaniem słucham wypowiedzi niektórych biskupów, mam poczucie,
że tracą kontakt z rzeczywistością. Jeśli mam rację, to zderzenie z tą
rzeczywistością będzie szalenie bolesne.
To nie dotyczy wyłącznie biskupów. Ostatnio byłem świadkiem takiego
zderzenia w trakcie ciekawej dyskusji dotyczącej lustracji na Targach Książki
Katolickiej. To było „starcie” dwóch utytułowanych księży profesorów z UKSW
– potencjalnych biskupów – z takim dołem kościelnym reprezentowanym
przez szeregowego duchownego, który – muszę przyznać – prezentował
radykalne poglądy i występował do owych księży profesorów z pretensjami
w kwestii niezlustrowania się Kościoła. Tymczasem Episkopat zadowolony
z siebie ogłosił, że problem lustracji już nie istnieje. Ale ci szeregowi księża
wcale tak nie uważają.
Chciałbym zostać dobrze zrozumiany: w małym stopniu chodzi tu
o lustrację, chodzi o coś więcej: o sam styl uprawiania posługi kapłańskiej.
Mam wrażenie, że część biskupów tkwi w epoce, która już się skończyła.
Moim zdaniem, Kościół utrzyma w Polsce swoją ogromną rolę, jeśli stanie
się bardziej demokratyczny, i nie chodzi mi o to, żeby wierni wszystko
przegłosowywali czy wybierali biskupa, ale żeby ten biskup rozumiał, że musi
zabiegać o wiernych, bo jest ich sługą. Biskupi nie rozumieją, że ich rola jest
także służebna, takiej postawy bardzo brakuje.
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Kiedy szedłem na tę rozmowę, wstąpiłem do
jednego z największych warszawskich Empików.
Jaka literatura polityczna jest tam najlepiej
eksponowana? Dzieła zebrane Adama Michnika, SB
a Lech Wałęsa, książka Zyzaka o Wałęsie i wspominki
Leszka Millera, jak to nas dzielnie wprowadzał do
Unii Europejskiej. Same podsumowania, rozliczenia.
Jakaś paranoja. Brakuje książek wychylonych
w przyszłość. Jest ich jak na lekarstwo, a te, które
są, choćby Władza globalizacji Jadwigi Staniszkis,
przeszły praktycznie bez echa. Nie czyta ich
inteligencja, nie czytają ich politycy. Wolą rozkładać
na części życiorys Wałęsy, co oczywiście jest w pełni
uprawnione, ale nie jako dyskusja zastępcza.
Wychodzę z tego Empiku, a na drzwiach wisi plakat
reklamujący występ jednego ze znanych kabaretów
pt. Od III do V RP. Tylko kabarety zastanawiają się
dzisiaj nad przyszłością Polski?
– Faktycznie jest marnie. Zgadzam się z Pańską opinią, że kondycja
intelektualna jest marna, nie tylko samych polityków, ale także tych, którzy
zajmują się opisywaniem polityki: politologów, socjologów, historyków,
publicystów. Prawie wszyscy swoje wypowiedzi ograniczają do krótkich
gatunków dziennikarskich, a nikt nie pisze dłuższych, głębszych analiz
na temat przyszłości Polski. Polscy politycy w zasadzie nie piszą żadnych
programowych książek, bo uważają, że nikt tego nie będzie czytał, a jak już
coś napiszą, to nędzne broszurki, do których rzeczywiście nikt nie zagląda,
bo znajdzie tam ogólniki i banały. Nie ma nawet książek opisujących obecne
partie polityczne. Panuje przekonanie, że to są niepoważne tematy. Za tematy
poważne uchodzą prace analizujące teorię demokracji wedle rozmaitych
zachodnich teoretyków, z których trudno jednak dowiedzieć się czegoś
konkretnego o nadwiślańskiej polityce.
Tutaj przegrywamy kompletnie z II RP. Przypomnę olbrzymie bogactwo
analizy naukowej i publicystyki, którą próbowali uprawiać politycy
i publicyści z różnych opcji, począwszy od Mieczysława Niedziałkowskiego
z PPS po ludzi z Falangi.
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Dzisiaj nikt sobie nie stawia pytań np. o przyszłość polskiej polityki
zagranicznej. O roli Polski w UE mamy pojedyncze prace osób, które są
nieznane. Gdzie jest ktoś, kto prowadziłby analizy na miarę tych, które
w latach 30. wyszły spod pióra np. Adolfa Bocheńskiego? Nie powiem niczego
nowego, ale ten problem bierze się z realnego braku think-tanków w polskiej
rzeczywistości. To powinny być miejsca, gdzie powstawałyby takie koncepcje.

Przyszły historyk będzie musiał wskazać na
takie zjawiska, jak znaczące rozwarstwienie
majątkowe i towarzyszące mu spore obszary
biedy. Trudno też, aby pominął fakt, że
w demokratycznym kraju tylko wyjątkowo
udział w kolejnych wyborach brała ponad
połowa obywateli.
Jednak nie ma na to środków, bo partie wolą je ładować w kampanie
reklamowe, spoty i bilboardy. A potem są nieprzygotowane do przejęcia
władzy. Polskie partie przygotowują się wyłącznie do zwycięstwa wyborczego,
ale już nie do jego konsumpcji, w sensie wdrażania własnej wizji Polski. To
wszystko rzutuje także na elity.
Proszę sobie wyobrazić, że prof. Zdzisław Krasnodębski, intelektualista
chyba najbardziej ideowo utożsamiany z PiS, zamiast kolejnego zbioru
felietonów z „Rzeczpospolitej” publikuje głęboką analizę na temat przyszłości
naszego kraju w UE, albo pisze projekt konstytucji. Politycy PO, ich stronnicy
intelektualni, czuliby się przymuszeni, aby na to odpowiedzieć.
Profesor Krasnodębski kończy teraz książkę
o modernizacji. Może Pana zaskoczy?
– Mam nadzieję, że nas pozytywnie zaskoczy. I może ktoś z drugiej strony
barykady odpowie mu jeszcze lepszą książką. Oby. Obawiam się jednak, że
będziemy mieli do czynienia z kolejną krytyczną analizą postrzegania świata
przez redaktorów „Gazety Wyborczej” czy „Polityki”, a nie ze spojrzeniem,
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jak można Polskę skutecznie modernizować w takich obszarach, jak
infrastruktura komunikacyjna, wymiar sprawiedliwości, finanse publiczne czy
wspomniane już przeze mnie szkolnictwo wyższe.
Może katalizatorem zmian będą wysokie technologie.
Wykorzystanie Internetu już dzisiaj zmienia politykę,
a ostatnie wybory prezydenckie we Francji i USA nie
pozostawiają chyba wątpliwości, że ten trend będzie
jeszcze silniejszy.
– To jest właśnie wielka szansa dla ludzi spoza dotychczasowej polityki
partyjnej, chcących działać na scenie publicznej nawet bez wielkich
pieniędzy. Tylko proszę pamiętać, że Obama startował w ramach konkretnej
partii politycznej. Prawdziwa rewolucja byłaby, gdyby Obama nie był ani
republikaninem, ani demokratą.
Być może ten hipotetyczny kandydat w przyszłorocznych wyborach
prezydenckich właśnie dzięki Internetowi będzie mógł zebrać takie zaplecze
finansowe, że przeciwstawi się dominującym kandydatom wspieranym
przez największe partie. W poprzednich wyborach o takim kandydacie
marzyłem, ale teraz już coraz mniej w niego wierzę. Polacy może go i pragną,
ale jak przychodzi do wyborów, to wolą kandydatów partyjnych. Być może
jednak jest to kwestia konkretnego człowieka z określoną osobowością,
charyzmą. Jeśli się objawi, to może pójść drogą Obamy, z tym, że musiałby
sobie zbudować własny aparat wyborczy. Bo o ile Obama po zaciętej walce
był w stanie pokonać establishment Partii Demokratycznej stawiający na
Hilary Clinton, to w polskich realiach partyjnych nie ma szans, by jakiś
szeregowy parlamentarzysta PO czy PiS zdołał rzucić wyzwanie Tuskowi czy
tandemowi Kaczyńskich.
2039 rok. Niedawno Pan się przeniósł w tak odległą
przyszłość, żeby spojrzeć z tej perspektywy na rolę
polityków prawicy w III RP. Jak w 2039 roku będzie
opisywane obecne dwudziestolecie?
– Myślę, że ten czas będzie opisywany jako okres, kiedy Polska zrobiła
wielki skok cywilizacyjny oraz znajdowała się w najlepszym położeniu
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geopolitycznym od dobrych trzystu lat. Równocześnie jednak przyszły
historyk będzie musiał obok pochwał wskazać na takie zjawiska, jak znaczące
rozwarstwienie majątkowe i towarzyszące mu spore obszary biedy. Trudno
też, aby pominął fakt, że w demokratycznym kraju tylko wyjątkowo udział
w kolejnych wyborach brała ponad połowa obywateli. Wymieniając zaś
przywódców tego okresu, będzie miał prawo na pierwszym miejscu wymienić
Kwaśniewskiego, który nie tylko był prezydentem przez dwie kadencje, ale
w dodatku w 2000 roku wygrał wybory już w pierwszej turze. Tej sztuki
w Polsce chyba nikt szybko nie zdoła powtórzyć.
Może się zdarzyć, że za kilkanaście lat nastąpi
rehabilitacja PRL i oprócz ulic Jaruzelskiego i Wałęsy – jak
Pan niedawno sugerował – będziemy mieli Wyższą Szkołę
Biznesu im. Ireneusza Sekuły?
– Sekuły może nie, ale już Mieczysława Wilczka bym nie wykluczał…
A mówiąc poważnie, jeśli przetrwa demokracja i nie zniszczy jej kryzys
gospodarczy, ani różni populiści, którzy w jego wyniku mogą dojść do władzy,
to rehabilitacja PRL-u na taką skalę nie nastąpi. Będą oczywiście próby
rehabilitowania generała Jaruzelskiego, bo on tu jest postacią szczególną jako
współtwórca przemian 1989 roku. Mamy Kwaśniewskiego, który wprowadził
Polskę do NATO, i Millera, który wprowadził nas do UE. To są fakty, których
nie można pominąć. Zapamiętamy też SLD, bo rządziła przez prawie
połowę kończącego się dwudziestolecia. Znacznie trudniej będzie natomiast
przekonywać o dobrodziejstwach epoki PRL, o których od czasu do czasu
wspominają niektórzy starsi wiekiem działacze SLD.
Czy w tych scenariuszach na przyszłość dopuszcza
Pan możliwość jakichś form totalitaryzmu? Dzisiaj
takie zagrożenie dostrzega się głównie w nowoczesnej
technologii, która powoli nas od siebie uzależnia,
kontroluje, odbiera nam kolejne wycinki prywatności.
Oczywiście wszystko to „dla naszego dobra i wygody”. Czy
to jest realne zagrożenie? A może realny jest scenariusz
jakiegoś krwawego totalitaryzmu, podobnego do tych
z XX wieku?
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– Aby tak się stało, musiałby nastąpić jakiś kataklizm polegający np. na
całkowitym załamaniu globalnego systemu finansowego, w którego rezultacie
ludzie pozbawieni złożonych w bankach oszczędności oddaliby władzę
jakimś doktrynerom obiecującym nowy szczęśliwy świat. Wydaje mi się to
mało prawdopodobne, choć gdy czytam niektóre bardziej radykalne analizy
przyczyn obecnego kryzysu finansowego, to z pewnością takiej możliwości
nie wykluczam. Tymczasem nasze uzależnienie od rozmaitych systemów
monitoringu, Internetu czy telefonów komórkowych, a już wkrótce także
od interaktywnej telewizji, jest tak znaczne, że otworzy to – oczywiście
w skrajnie pesymistycznym scenariuszu – niewyobrażalne w XX wieku
możliwości inwigilowania już nie setek czy tysięcy, ale milionów ludzi.
Dlatego uważam, że trzeba bardzo uważnie patrzeć na ręce np. firmom
telekomunikacyjnym i wielkim bankom, a zwłaszcza służbom specjalnym,
które są w demokracji złem koniecznym. Nie sposób utrzymać bez nich
stabilnego państwa, a równocześnie trzeba stale pamiętać, że w swej
działalności ze swej istoty naruszają one fundamentalną dla zdrowej
demokracji zasadę jawności. Dlatego przy każdej okazji, zwłaszcza gdy
rozmawiam z młodymi Polakami, którzy nie pamiętają okresu sprzed 1989
roku, powtarzam do znudzenia, że demokracja i wolność nie są nam dane raz
na zawsze i trzeba ich stale bronić przed różnymi zagrożeniami.
Dziękuję za rozmowę. █

SYSTEMOWCY
CZY
SYSTEMATYZATORZY?
Rozmowa z Andrzejem Horubałą
i Wojciechem Klatą

Nie da się żyć we własnych domach i mieć
świadomość, że każde wyjście na ulicę jest
regulowane wyłącznie prawem i rynkiem.
Na tym się nie da stworzyć wspólnoty.
Dopóki istnieje przekonanie, że wystarczy
państwo określić prawnie, a wszystko inne
podlega wolnemu rynkowi, dopóty nie ma
wspólnoty. I wtedy nie ma sobie co stawiać
pytania:
po co nam Polska?
Warszawa, maj 2009
Rozmawiają: Grzegorz Górny i Piotr Pałka

Systemowcy czy systematyzatorzy?
Autor Autorski

Wiosną 2009 roku TVP 2 wyemitowała 5-odcinkowy cykl
publicystyczny System 09, którego autorami byli Andrzej
Horubała i Wojciech Klata. Zamierzeniem programu
była diagnoza współczesnej sytuacji Polski w wymiarze
politycznym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym
i duchowym. Jako stali komentatorzy w audycji wystąpili:
Maciej Gdula z „Krytyki Politycznej”, Bartłomiej Kachniarz
z „Frondy”, Michał Łuczewski z „Teologii Politycznej” i „44”,
Krzysztof Wołodźko z „Obywatela” oraz Aleksander Zioło
z Pracowni Warsztatów Socjologicznych.

W 1998 roku w filmie Trzysta mil do nieba grałeś
jednego z dwóch braci, którzy uciekają z Polski do
Skandynawii. Pod koniec jest taki moment, gdy rodzice
rozmawiają z wami i ojciec krzyczy do słuchawki: „Nigdy
tu nie wracajcie”. Czy gdybyś był na miejscu tego
chłopaka, to po 1989 roku zostałbyś w Danii lub Szwecji,
czy wróciłbyś do Polski?
Wojciech Klata: To jest pytanie, którego – moim zdaniem – nie należy
sobie zadawać.
Dlaczego? 2,5 miliona ludzi w latach 80. zadało sobie to
pytanie i odpowiedziało, wyjeżdżając stąd. Po ’89 roku –
nie znam cyfr – ale wyjeżdżających również można liczyć
w milionach.
WK: Tak, to idzie w miliony. Tylko że ci ludzie zwykle nie wyjeżdżali
dlatego, że gdzieś indziej byłoby im wygodniej, ale dlatego że nie mogli już
żyć tutaj. Polacy zwykle nie wyjeżdżali, żeby było im lepiej, ale dlatego, że
musieli. Albo czuli, że muszą. Uważam, że człowiek nie powinien stawać
przed takimi wyborami. Każdy ma jakieś swoje miejsce, w którym żyje. Rodzi
się w jakiejś społeczności, jest gdzieś zakorzeniony, ma też pewne wynikające
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z tego obowiązki. I nie jest tak, że nagle sobie wybiera miejsce, gdzie będzie
mu fajniej. To nie jest tak, że wystarczy zmienić swoje miejsce na ziemi
i będzie fajnie. Bardzo wielu ludzi wyjechało wtedy nie dlatego, że mogli sobie
wybrać, ale bardziej ze świadomości, że nie mają wyboru. Po ’89 roku tacy
ludzie są w diametralnie innej sytuacji, jeśli chodzi o powrót, ale ta sytuacja
ciągle nie jest oczywista. Pytanie, czy sytuacja się zmieniła, czy zmieniło się
to, co ich cisnęło, co zmuszało do wyjazdu.
Cisnął ich system.
WK: Tak, ale to zależy od indywidualnego przypadku, jedni wyjechali
z beznadziei, drudzy, bo kazali im wyjechać, inni myśleli, że wyjazd
coś odmieni.
Te warianty sprowadzają się do jednej odpowiedzi, tj.
do systemu. Ale po ’89 roku znowu system ich zmusza
do wyjazdu.
WK: W tych dwóch systemach co innego uwiera i uwiera w innych
miejscach. Teraz to uwieranie nie jest – powiedzmy sobie – „wspólnotowe”,
bardziej dotyczy poszczególnych ludzi. Jeśli po wejściu do Unii Europejskiej
wielu ludzi wyjeżdża, to nie tylko dlatego, by sobie poprawić byt, tylko ze
względu na tę beznadzieję tutaj. W totalizmie lat 80. „gniotło wszystkich”.
Teraz „gniecie” poszczególnych ludzi i każdy musi sobie z tym radzić sam.
Paradoksalnie mam wrażenie, że rozpad wspólnotowości, który mamy, bierze
się z tej świadomości, że „gniecie” tylko mnie, a sąsiada już nie.
A czym w ogóle jest ten „system 09”, poza tym, że –
jak rozumiem – można go nazwać bękartem systemu
komunistycznego. I czym w ogóle jest dla was system?
Andrzej Horubała: Dla nas system jest słowem-kluczem pozwalającym
diagnozować rzeczywistość i jej odmienność od tego, co istniało zarówno
w sferze marzeń, jak i w realu przed rokiem ’89. Pytając o system, pytamy
o reguły rządzące rzeczywistością, pytamy zarówno o relacje społeczne,
jak i o projektowanie swojej ścieżki kariery, o to, czym jest realny awans,
Systemowcy czy systematyzatorzy?

jak ludzie definiują szczęście, jakim podlegają przymusom, co uważają za
naturalne i oczywiste. Gdy staramy się ująć to w kategoriach systemowych,
odkrywamy to, co niepowtarzalne i unikalne dla naszej sytuacji tu i teraz,
a co jest zupełnie inne od projektów „Solidarności” i realiów komunizmu.
Przykładem może być obserwacja zmiany stosunku do pieniądza.
Dawniej ludzie swoją drogę życiową, ścieżkę zawodową często ujmowali
w kategoriach altruistycznych, wspólnotowych, dzisiaj motywacje finansowe
przyjmowane są jako coś absolutnie dominującego i normalnego. Przed
’89 rokiem pieniądz nie funkcjonował tak wysoko w hierarchii społecznej.
Rekonstrukcja systemu miała nam de facto pokazać, jak nasza rzeczywistość
różni się od pewnych projektów czy utopii „Solidarności”.
WK: Ja bym się czepił tego bękarta, obecnego systemu, który wyłonił się
z totalizmu komunistycznego. Jeśli to nawet jest bękart, to trzeba pamiętać,
że nie ma innego dziecka, bękart jest jedyną realnością i innej nie będzie już
nigdy. Wydaje mi się, że żaden z projektów na Polskę z ’89 roku nie wszedł
w życie. Dla każdego, kto był przywiązany do któregokolwiek z ówczesnych
projektów, dzisiejsza Polska będzie takim bękartem. Całe szczęście zresztą.
Mam wrażenie, że nie było takiej Woli, która przeprowadziłaby Polskę
z jednego miejsca na drugie. Gdyby taka Wola była, gdyby ktoś lub coś
wtedy było władne zaprojektować Polskę od podstaw i taką ją stworzyć,
to stałaby się tragedia. Na szczęście mamy bękarta, który jest realny, jest
rzeczywistością, jest wynikiem w znacznym stopniu spontanicznych
procesów społecznych, a nie jest utopią wcieloną.
AH: Założeniem naszego cyklu było podjęcie próby spojrzenia na naszą
najnowszą historię jako na element wielkiego procesu dziejowego. Chłodnym
okiem patrzeć na wielką zmianę, nie przyjmować języka rządzących
obecnie elit i wspierających je intelektualistów, którzy nie wyrastają ponad
polityczne doraźności i mimo wysokiej temperatury sporów działają wciąż
w systemie i na jego rzecz. To jest założenie naszego projektu. Obserwowanie
innych krajów postkomunistycznych, obserwacja tego, jak elity przechodzą
stopniowo na służbę innych mocarstw światowych, pokazuje jak w pewnym
momencie Polacy ze swoim kultem „Solidarności” stali się częścią pewnej
konieczności dziejowej. To jest właśnie ciekawe – zwracać uwagę na
determinizm historyczny, a nie rozwijać alternatywnej historii, co by było
gdyby… Nam chodziło o diagnozowanie rzeczywistości, sytuacji, a nie na
przekładanie tego od razu na hasło zmiany, na jakiś nowy ruch społeczny.
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Wasz projekt jest jednak taką próbą powiedzenia „to nie
tak”, „przebudźcie się”, próbą podsumowania i włączenia
do dyskursu tych, których głosy, choć często ważne, nie
zostały do niego wcześniej włączone. Do dziś trwają
w Polsce spory o to, co by było gdyby. Gdyby ktoś wpadł
na pomysł zrobienia „Systemu 91” czy „Systemu 94”,
byłaby szansa, że coś by się w Polsce inaczej potoczyło?
WK: Ja nie mam wrażenia, że to funkcjonowało w takim zamknięciu
i nie proponowało się nowych rzeczy. Podstawowym problemem badań, na
przykład politologicznych lat 90. jest brak cech stałych w tym systemie, brak
stałych praw rządzących rzeczywistością. Jaką mieliśmy stałość w ’91 czy ’94
roku? Wydaje mi się, że teraz mamy taki moment, gdzie to wszystko zaczyna
być w miarę stałe i nadaje się do opisywania.
Jednak ci badacze rzeczywistości radzili sobie świetnie.
Brali opis transformacji na przykład z Ameryki
Południowej i przykładali go do przypadku Polski.
Mnóstwo makulatury naukowej w taki sposób powstało.
WK: Gdyby tak robili, to jeszcze dobrze, ale oni najczęściej brali wzory
z krajów Europy Zachodniej.
Polska nie jest dobrze zbadana i opisana, wartościowe
rzeczy z tego opisu nie są włączone do debaty. Profesor
Legutko często powtarza, że nie przemyśleliśmy
komunizmu, dlatego nie możemy sobie z nim poradzić.
Takich obszarów jest więcej.
WK: To ja będę bronił naszych badaczy. Jak wiadomo, wzorcem do badania
opinii publicznej są sondaże Gallupa i amerykańska tradycja w tego typu
badaniach. Czy amerykańscy badacze są tak fantastycznymi naukowcami,
że o lata świetlne wyprzedzają naszych? No, raczej nie są. Mają za to długą
tradycję badań empirycznych, do której można się odwołać i wyciągnąć
wnioski do kolejnych badań. To po prostu musi trwać. My takiej tradycji
jeszcze nie mamy. Ona się dopiero tworzy. Należy się szacunek temu światu
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za oknem, na ulicy. A ten szacunek wymaga, aby wyjść i sprawdzić, przekonać
się, jak jest naprawdę. A to trwa. Dopiero na błędach uczymy się, jak dalej
badać. To jeszcze trochę potrwa.
Przyjęliście specyficzną metodę. Do tej pory Polska była
opowiadana przez Krzemińskiego, Śpiewaka, Czapińskiego
itd. Wy opowiadacie Polskę kimś innym. Dlaczego
jednak prof. Maria Łoś, a nie prof. Andrzej Zybertowicz?
Dlaczego prof. Małgorzata Grzymała-Busse, a nie Józef
Darski? Skąd taka metoda i jakie płyną wnioski z jej
zastosowania?
WK: To jest kwestia polityczności. Książka prof. Łoś Prywatyzacja państwa
policyjnego. Przypadek Polski, opowiadająca o uwikłaniu służb specjalnych
w przejście systemowe, ukazała się po angielsku, a po polsku nigdy się nie
ukazała. Dzieje się tak dlatego, bo tutaj nikt nie jest zainteresowany jej
wydaniem, ponieważ jest to materiał, w który polscy naukowcy nie chcą
wchodzić, również na poziomie wydawnictw. To są sytuacje mocno uwikłane
w bieżące zależności polityczne, dlatego wymykają się naukowcom. Poza
tym traktowane są narzędziowo i nie służą diagnozie. I jeśli my chcieliśmy
faktycznie opisywać rzeczywistość, to nie mogliśmy się dać wetknąć w żadne
okopy, dlatego nie mogliśmy sięgnąć po ludzi będących sztandarami tych
okopów. Myślę, że wielu naukowców, specjalistów z bardzo różnych dziedzin,
ma problem z przekazaniem tego, co naprawdę mają w głowach. Bo ludziom
się wydaje, że już jak ich widzą, to doskonale wiedzą, co oni w tych głowach
mają. Weźmy taki eksperyment: wybory w USA, decydująca debata finalna.
Małe miasteczko, jeden pub po jednej stronie ulicy i oglądanie debaty przez
środowiska demokratyczne, drugi pub po przeciwnej i oglądanie debaty
przez środowiska republikańskie. Sprawdzano odbiór tej debaty i był on
diametralnie różny w obu środowiskach. To jest nieuniknione. Właśnie
dlatego unikaliśmy tych badaczy-sztandarów.
Które z tych diagnoz, jakie usłyszeliście w Kanadzie czy USA,
były dla was nowe, odkrywcze i słuchając ich, nie mieliście
wrażenia, że słuchacie tego, czego się spodziewaliście?
AH: Wielkie wrażenie wywarła na mnie opowieść profesora Bronisława
Misztala, który potrafił beznamiętnie mówić o wielkiej krzywdzie, jaka
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zawsze towarzyszy przemianom systemowym. O tym, że najbardziej
zaangażowani wcale nie dostają rekompensaty za swe bohaterstwo,
a beneficjentami przełomu nie są ci najodważniejsi czy najszlachetniejsi…
W ogóle przeżyciem były rozmowy z ludźmi, którzy potrafią oderwać się od
bezpośredniego przekładania diagnoz na projekty polityczne. Wyśmienita
była pani profesor Maria Łoś, która głosem cioci podejmującej kuzynów na
herbatce opowiadała o roli tajnych służb w procesie polskiej transformacji.
Natomiast Wojciech był pod wielkim wrażeniem pani Busse.
WK: Ja od wielu lat jestem pod wrażeniem pani Busse. Ona wyjechała
z Polski, kiedy miała dziesięć lat. Zupełnie inaczej patrzy na to, jak powinna
wyglądać nauka i co wolno naukowcowi. Widać u niej wielką wolność
w poszukiwaniu prawdy i ta wolność pozwala uznać rzeczywistość taką,
jaka jest. Z badania rzeczywistości mają się tworzyć projekty społeczne,
a nie odwrotnie.
Czy to, o czym mówicie, wynika tylko z odległości
geograficznej, z odległości geograficznej od opisywanych
spraw? Czy może wynika z innych standardów naukowych
obowiązujących w Polsce i na Zachodzie?
WK: Chciałbym idealizować i powiedzieć, że to kwestia innego ulokowania
naukowców. Boję się, że tak jednak nie jest.
Podam przykład: w Goeteborgu rozmawiałem z panią
profesor, która napisała książkę o „plastikowych
rodzinach”. Kiedy powołałem się na amerykańskie
badania autorstwa Judith Wallerstein, pokazujące
negatywne skutki rozwodów, okazało się, że ta naukowiec
w Szwecji nie może badać negatywnych skutków
rozwodów, bo na to nie dostałaby grantów, może tylko
doszukiwać się pozytywnych stron rozbitych małżeństw.
A więc tam jest zakaz. Czyli jakieś tabu jednak istnieje.
To takie dopowiedzenie w kontekście twoich słów, że „nie
chciałbyś idealizować”.
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WK. No cóż, zgadzam się.
Wracając do rozmówców, których dopuściliście do głosu.
Są to ludzie nieuwikłani w polityczne zawiłości, ale też
antysystemowcy. Skąd taki dobór postaci, także tych
młodych z loftu, jak Kachniarz, Wołodźko, Łuczewski,
Zioło czy Gdula? Można postawić zarzut, że wasz obraz
rzeczywistości pokazany jest z „żabiej perspektywy”, coś
w rodzaju optyki „gosposi Prousta”.
AH: Że nie rozmawiamy z elitami? Ależ one tkwią w systemie i na przykład
teraz fetując 4 czerwca, prowadzą swoją grę, wmawiając społeczeństwu
całkowicie fałszywą, za to przydatną partiom wizję historii. Telewizja zaś
– nie zapominajmy – zamówiła u nas program, który byłby propozycją
nowego języka opisu rzeczywistości, różnego od tego, który rozbrzmiewa
w programach publicystycznych.
Integracja europejska, prawa człowieka…
AH: Tak. Ale też doraźny spór polityczny maskujący realny problem.
Wyciąganie sensacji z Magdalenki i ujawnianie, że Kiszczak rozmawiał
z kimś tam. Chodziło nam o pokazanie tego z jeszcze szerszej perspektywy,
z której jakieś drobiazgi historyczne nie mają znaczenia, skoro i tak na
fali jakiegoś determinizmu kształtuje się system przerastający Kiszczaka,
Michnika i innych aktorów telewizyjnych zdarzeń. Owszem, zdrada elit jest
ważnym punktem naszej diagnozy, ale ich świadectwo jest nam naprawdę do
niczego niepotrzebne. Okrągły Stół? To przecież format, który z powodzeniem
używany był w innych demoludach, by wykreować nowy system. I jako taki
jest interesujący. Ale przecież dzisiaj nikt nie traktuje tych „negocjacji” serio.
WK: Na przykład jeśliby do mnie przyleciał Marsjanin i zapytał, czy jak
obejrzy System 09, to będzie wiedział, jak jest w Polsce, to odpowiedziałbym
mu, że z całą pewnością nie. Ale też nie widziałem powodu do rozmawiania
w programie z Michnikiem, Jaruzelskim czy Wałęsą, bo to, co oni mają do
powiedzenia, to doskonale wiemy. Chcieliśmy uzupełnić układankę, a nie
tworzyć własną od zera.

Gadu-Gadu
wersja offline
Przyjaciele Zawsze Dostepni

Padają określenia „system”, „format”. Ale i system,
i format wymagają jakiegoś zaprojektowania. Jak to
pogodzić z tym, co powiedzieliście, że przemiana w Polsce
nie została zaplanowana?
AH: Gdy mówimy o niezrealizowanych, nieprzygotowanych projektach,
to mamy właśnie na myśli taką świadomość elit. Adam Michnik nie
uwierzyłby, gdyby dajmy na to w ’84 roku ujrzał siebie w obecnym
wcieleniu, jako wyrazistego członka establishmentu, broniącego status quo
całej transformacji. Dlatego uważamy, że projekt transformacji wymknął
się naszym elitom spod kontroli, ale był to element pewnego potężnego
procesu historycznego.
Rzeczywistość zawsze przerasta projekty…
WK: Całe szczęście!
... i nawet jak są jakieś scenariusze, to wymykają się
spod kontroli.
WK: To jedna sprawa. A druga: czy w zegarku jest ktoś pociągający za
sznurki, decydujący o tym, która godzina? Nie. A zegarek jest doskonale
działającym systemem.
Ale musi być zegarmistrz.
WK: Tak, ale ten przykład pokazuje, że nie musimy wskazywać człowieka,
który pociąga za sznurki, bo niezależnie od tego jest jakiś system. System
może działać bez zegarmistrza. Dla nas system to coś zewnętrznego, co
otacza człowieka i stwarza jego uwarunkowania. Chcieliśmy zobaczyć
uwarunkowania człowieka dzisiejszego w świetle wielkiej przemiany. Przez
20 lat powstały zależności, które musimy śledzić i nauczyć się z nimi żyć.
W tej diagnozie podejmujecie różne kwestie – społeczne,
gospodarcze, ekonomiczne, duchowe. A jaką widzicie
konkluzję tej diagnozy i jakie wnioski wam się narzucają?
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AH: Z radością dostrzegłem w układzie naszego programu odwzorowanie
struktury takiego drzewka rozmów na różnych forach internetowych.
Czasami coś, co wydaje się dygresją, ale zostaje wypowiedziane efektownie,
przyćmiewa wątek główny. I tak powinno być. Stąd w naszym cyklu
pojawiały się tematy, ujęcia, których wcześniej nie planowaliśmy. Trudno
o jedną wyrazistą diagnozę, o ekstrakt, streszczenie cyklu. Szukaliśmy
gorących miejsc, punktów zapalnych, perspektyw zaniedbywanych czy
przemilczanych. Przypomnę odcinek piąty o strategiach mniejszościowych
w debacie publicznej. Wysłuchanie bez gniewu i uprzedzenia, bez
konieczności prostowania i wchodzenia w spór, opowieści Agnieszki Graff
o skręcie Polski na prawo, ale też gorzkiej refleksji na temat błędu wejścia
lewicowych aktywistów w struktury NGO’sów i porzucenia przez nich sfery
czysto politycznej – to było naprawdę unikatowe. Bo dopiero z perspektywy
Agnieszki Graff mogliśmy zobaczyć, jak system jest delikatnie moderowany
przez polską tożsamość i katolicyzm. W całym programie jest dużo ujęć,
które dają do myślenia. Odcinek czwarty, w połowie poświęcony polskiej
wsi, głosami Barbary Fedyszak-Radziejowskiej i Stanisława Nowaka
stworzył mimowolnie niesamowite tło dla antychłopskich wypowiedzi
Władysława Frasyniuka, który na dzień czy dwa przed premierą tego
odcinka bluznął stekiem wyzwisk pod adresem polskich chłopów,
jednocześnie egzemplifikując mnóstwo inteligenckich czy miejskich
uproszczeń i przesądów.
System był moderowany przez tradycję
katolicko‑narodową. Wasz System 09 jest swoistym
oskarżeniem wobec Kościoła, że dał się wpleść w system
– nawet więcej – jest jego żyrantem.
AH: Owszem, taki głos też jest uprawniony, ale program jest jednak
polifoniczny. Kiedy Maciek Gdula atakuje Kościół, że nie broni wykluczonych,
to Krzysztof Wołodźko z „Obywatela” podaje przykład Radia Maryja
jako mocnego antysystemowego medium. Owszem, pokazując księdza
Isakowicza‑Zaleskiego, stawiamy diagnozę, że Kościół podobnie jak całe
społeczeństwo także się gubi.
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WK: Dodam jeszcze, że utożsamienie tradycji narodowo-katolickiej
z Kościołem, na dodatek hierarchicznym, nie wyczerpuje tematu. To, co
istotne, wykracza często poza obecne działania hierarchów.
Nie poszliście tym tropem.
AH: Poszliśmy. Rozmawiałem z Piotrem Pałką, szefem Fronda.pl, który
pokazywał Kościół jako wspólnotę w działaniu. Rozważania, czy biskupi
mogliby wezwać do bojkotu „pewnego wielkiego koncernu meblowego”,
który nie liczy się z poczuciem moralnym Polaków, to jest właśnie to!
Nie kusiło was, aby porównać sytuację Polski z innymi
demoludami? Kontekst przechodzenia z jednego sytemu
w drugi jest wspólny w Europie Środkowo-Wschodniej,
ale pewne charakterystyczne elementy są odrębne. U was
pojawia się chyba tylko odniesienie do Węgier.
AH: Kusiło nas wiele spraw, ale ograniczało pięć odcinków. Mamy nadzieję,
że na jesieni wystartuje cykl punktujący poszczególne problemy, oparty właśnie
na kontaktach międzynarodowych, będący taką analizą porównawczą.
WK: W odróżnieniu od Węgier u nas w momencie transformacji była silna
strona społeczna. Kornel Morawiecki, prezentowany w programie, to przykład
antysystemowca nastawionego na kontestację. U nich była silniejsza przemoc
symboliczna, wymuszająca datę momentu przełomu.
AH: W pierwszym odcinku jako moment realnego przełomu wskazujemy
sierpień ’80 i karnawał 16 miesięcy, bo to była prawdziwa rewolucja
i zanegowanie komunizmu.
WK: Jest jeszcze jedna rzecz. W ’89 roku z trybuny sejmowej bodajże
Rakowski wyraził przekonanie, że według niego ludzie wolą stół suto
zastawiony niż Okrągły Stół. Doktryna efektywności mówiąca: możecie mieć
wszystko w dupie, będziecie sobie mogli leżeć, będziecie mieć wszystko, czego
chcecie. Tak rozumiana efektywność była wtedy i jest do dzisiaj.
Taki przyczynek do tego, aby być niezadowolonym
z waszego cyklu. Wiele z waszych diagnoz to nic
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nowego, bo pisali o tym Andrzej Zybertowicz czy
Jadwiga Staniszkis. Tylko ona twierdzi, że system
można, a nawet trzeba naprawić czy uszlachetnić,
bo wszyscy tracą na jego złym funkcjonowaniu. Czy
nie macie poczucia, że poza kilkoma akcentami na
wspólnotowość, nie daliście sygnału, że ten system
można naprawić? A może uważacie, że się tego nie
powinno, czy nie da zrobić?
AH: Nie jest tak, że jeśli nie można naprawić systemu, to należy z nim
walczyć. Sądzę, że problemem tego systemu jest brak, już nawet nie
metafizycznego czy duchowego, ale w ogóle emocjonalnego filaru. W odcinku
o korporacjach Piotr Partyga przekonująco mówił o tym załamaniu wiary
w sens tego, co się robi w korporacjach. Załamaniu wiary w to, że będąc
elementem systemu, realizując jego cele, czyni się coś dobrego. Dlatego
koniecznością wydaje się zwrot ku wspólnotowości i obśmiewanym często
ideałom Sierpnia, ideałom „Solidarności”. Pytanie o „Solidarność”, niezależnie
od tego jak śmiesznie ono brzmi, jest także pytaniem o solidarność, właśnie
tę pisaną małą literą. Konkluzją odcinka o korporacjach jest stwierdzenie, że
ludzie powoli przestają wierzyć w to, że mechanizmy systemu są słuszne,
przestają wierzyć, że system jest drogą zbawienia.
WK: Ja natomiast jestem przekonany, że jest potrzebna duża zmiana. Ale
chcę ją sobie wyobrażać jak o sumę małych zmian i decyzji. Duża zmiana
przez małe poprawki.
Konserwatywne podejście. Jakie to mają być poprawki?
WK: To prawda, że konserwatywne. Nie chcę wnikać, co to ma być,
ponieważ określanie tego nie było naszym celem. Z jednej strony to są
dalej konkretne wybory i decyzje w zakresach działań eksperckich, czyli
w ograniczonych obszarach kompetencji.
Czyli suma wyborów indywidualnych składa się na
przemiany systemowe.
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WK: Z jednej strony tak uważam. Ale z drugiej strony chcę widzieć świat,
w którym, gdy ktoś proponuje coś dlatego, że po prostu uważa, że to jest
dobre, to nie będzie uznawany za dziwaka.
AH: Tutaj dotykasz jądra problemu. Czym jest szczęście i na jakiej
drodze możemy je osiągnąć. W Ameryce Południowej czy Afryce ludzie
definiują szczęście poza systemem liberalnym. My szczęście indywidualne
próbowaliśmy określać w ramach systemu. Ale to nie działa!
Mówi o tym w waszym programie pracownik korporacji,
człowiek sukcesu, który zwierza się, że zapieprza
osiemnaście godzin na dobę i jest wyciśnięty jak
cytryna, na nic nie ma czasu. I pyta siebie na końcu, czy
tak właśnie wyobrażał sobie szczęście, kiedy zaczynał
pracę w korporacji.
AH: Jest taka tabelka, którą analizowaliśmy, przygotowując cykl. Wartości
deklarowane przez społeczeństwo i wyznawane przez nie. Te deklarowane
wartości są konserwatywne: rodzina, przyjaciele, zdrowie, gdzieś tam niżej
pieniądze. I tak odpowiada także szczur korporacyjny, jakby nie zdawał sobie
sprawy z tego, że w swoim życiu realizuje model zupełnie przeciwny.
WK: Albo zdaje sobie z tego sprawę doskonale, ale nasza kultura jeszcze
nie nadążyła za przemianą społeczną. Nie nadążyła za tym, żeby wszyscy
dookoła mogli powiedzieć, że ma się gdzieś rodzinę, że chodzi o to właśnie,
żeby osiemnaście godzin zapierniczać po to, aby sobie kupić kolejną plazmę.
Bo system jest moderowany przez wartości katolickie...
WK: I my rzeczywiście nie wiemy, jak interpretować te wyniki. Czy mamy
do czynienia z ofiarami na siłę wtłoczonymi w pewne rzeczy? Czy też oni
zdają sobie sprawę z tego, że tak właśnie chcą żyć, ale mają rodziców i może
to tak nie wypada powiedzieć, że ta rodzina jest nic nie warta?
AH: Jeden z pracowników korporacji mówił nam, że wolny weekend to
luksus, na który może sobie pozwolić tylko wierchuszka. Totalny sukces
w korporacji polega na tym, że możesz wyłączyć komórkę w piątek o 18
i włączyć w poniedziałek rano. To znaczy, że osiągnąłeś niebo. Ale de facto
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do nieba prowadzi długa, kilkunastoletnia droga, kiedy to ta komórka
musi być cały czas aktywna. To jest właśnie rozziew między wartościami
deklarowanymi a tymi wartościami wyznawanymi, którymi się żyje. Ten
rozziew – moim zdaniem – jest zbyt duży, by móc go zharmonizować.
WK: Staramy się odtworzyć mechanizmy, które wpływają na nas jako
społeczność i na każdego człowieka indywidualnie, często bardzo intymnie.
Te mechanizmy nie muszą być oczywiste. Mnie to w sumie nie przeszkadza,
niech ktoś tam zasuwa nawet dwadzieścia godzin na dobę. Ja tylko chcę, aby
ludzie mieli świadomość tych uwarunkowań, którym podlegają. Staraliśmy
się te uwarunkowania pokazywać. Najlepiej je widać, jeśli pokaże się
katastrofy z nimi związane. Ale to nie oznacza, że z nimi związane są tylko
same katastrofy.
Są dwa bardzo intrygujące momenty w Systemie
09. Pierwszy to dramatyczne pytanie Jarosława
Urbańskiego: „Po co nam dzisiaj Polska?” – to jest
jakiś symbol, że to pada właśnie z jego ust. Drugi
moment, gdy pracownik korporacji mówi, że na
Zachodzie polscy pracownicy korporacji są postrzegani
jako w pewien sposób nieprzystosowani, bo im jeszcze
o coś chodzi. Wobec tego, po co nam dzisiaj Polska
i o co chodzi Polakom?
WK: To rzeczywiście ciekawe, że pytanie „Po co nam dzisiaj Polska?” wyszło
właśnie z ust anarchisty. Ono wskazuje na totalny kryzys państwa i polityki
jako narzędzia integrowania wspólnoty. Jeżeli takie rzeczy mówi zatroskany
anarchista, oznacza to dwie sprawy. Po pierwsze, państwo do tego stopnia
tego nie widzi, że można tego użyć jako oręża przeciwko państwu. To
pokazuje też, że ci wszyscy, którzy nie są anarchistami, a widzą potrzebę
redefiniowania tej wspólnoty, coś jednak zaniedbali w popieraniu tego, jak to
państwo ma wyglądać. U nas niestety mechanizmy systemu nie chcą działać.
Na pytanie „Po co nam Polska?”, nikt za bardzo nie ma ochoty odpowiadać.
Politycy nie mają ochoty odpowiadać, wielkie instytucje społeczne również
nie chcą odpowiadać, nie ma na to ochoty Kościół katolicki, ani uniwersytety.
Dla mnie to jakiś ogromny kryzys podmiotowości. Brakuje świadomości,
Systemowcy czy systematyzatorzy?

że to my jako wspólnota dalej stanowimy te poszczególne szczeble na
przykład polityczne. To dla mnie jest świadectwo, że żyjemy w kraju
postkomunistycznym.
AH: Z drugiej strony, pytania związane z podmiotowością, wspólnotą i z
Polską padły w kontekście pierwszego odcinka. Pytając o moment, wydarzenie,
w którym wspólnota odnajduje samą siebie, doszliśmy do przekonania, że
jeśli nie potrafimy świętować, to nasza wspólnota ma jakiś mankament.
Wskazując na sierpień ’80 i inne wydarzenia dla nas ważne, pytamy właśnie
o to, po co nam Polska, jaki model szczęścia chcemy nosić w sobie i traktować
jako wyzwanie. Znaczące jest, że w lofcie przedstawiciele różnych środowisk
praktycznie zgodzili się co do sierpnia ’80 jako wspólnego święta.
Nie ma święta, bo nie ma wspólnych wartości.
Opowiedzenie się za jakąś datą to też opowiedzenie się
za pewnymi wartościami. Jakie to są wartości, co wynika
z waszej diagnozy?
WK: W sferze politycznej dla mnie jest to samostanowienie narodu. I to się
nigdy nie stało po przejściu systemowym. A druga sprawa to punkt wyjścia
do pytania: po co nam Polska? Nie da się żyć we własnych domach i mieć
świadomość, że każde wyjście na ulicę jest regulowane wyłącznie prawem
i rynkiem. Na tym się nie da stworzyć wspólnoty. Dopóki istnieje przekonanie,
że wystarczy państwo określić prawnie, a wszystko inne podlega wolnemu
rynkowi, dopóty nie ma wspólnoty. I wtedy nie ma sobie co stawiać pytania:
po co nam Polska?
AH: W kontekście rocznic, o którym rozmawiamy, ustanowienie
4 czerwca jako święta podmiotowości Polaków jest absolutnym fałszem.
Jest to data pokazująca raczej ubezwłasnowolnienie społeczeństwa przez
na nowo zmiksowane elity, a nie wybuch demokracji. W czasie karnawału
„Solidarności”, w latach 1980-81 demokracja rodziła się na dole. Ludzie
naradzali się, jakie decyzje podejmować, organizowali się, wyłaniali
liderów lokalnych, cedowali na nich swoje zaufanie i problemy. To było
święto ludowładztwa i prawdziwa antykomunistyczna rewolucja. Telewizja
przypomniała ostatnio zapis narad „Solidarności” w czasie kryzysu
bydgoskiego w roku 1981. Niesamowite dotknięcie demokracji in statu
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nascendi, a jednocześnie zapowiedź klęski całego ruchu. Po ’89 roku z takim
oddolnym rodzeniem się demokracji nie mieliśmy już do czynienia.
WK: Mam wrażenie, że tej oddolnej demokracji nie było ze strachu. Ktoś
bierze na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie transformacji, ma
masę dobrych pomysłów, ale ma także świadomość, że to on wie, jak to zrobić
i nie ma co pytać ludzi, bo strach pomyśleć, co w tych ludziach siedzi. Być
może to droga dobra i jedyna. Ale jej konsekwencją jest to, że już się ludzi
potem nie pyta w ogóle o nic.
Michał Szułdrzyński postawił tezę, że dyskusje
ideowe nie toczą się dziś wewnątrz partii
politycznych. Rolę ośrodków ideowych przejęły
dzienniki („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”,
„Dziennik”). Wy, zapraszając do debaty ideowej,
sięgnęliście nie do gazet, ale do środowisk
znajdujących się poza mainstreamem. Dlaczego?
Czy ich diagnoza jest bardziej świeża? I czy według
was członkowie tego loftu z waszego programu,
którzy zgodnie z prawami biologii już wkrótce
będą nadawali ton debacie publicznej, będą robili
to samodzielnie, czy dołączą do wielkich mediów
i ośrodków już istniejących?
AH: Szczęśliwie udało się uniknąć w lofcie sporów stricte politycznych czy
partyjnych. Dzięki temu, że w lofcie nie uczestniczyły młodzieżówki partii,
które chciały coś udowodnić, możliwa była analiza rzeczywistości.
WK: Mam wrażenie, że partie nie przechwycą tych środowisk, które
zgromadziliśmy w lofcie, bo nie mają takiej potrzeby. Nasz system polityczny
w gruncie rzeczy nie różni się od tych zachodnich, które są kartelami partii
politycznych. Podstawowa różnica jest taka, że u nas ten kartel nie jest
na poziomie konkretnych partii z nazwami, ale środowisk zmieniających
szyldy. Polega to z grubsza na tym, że partie uczestniczące w systemie
mają zagwarantowane na tyle duże możliwości działania, że są w stanie
praktycznie wszystkie inicjatywy i próby wejścia kogoś nowego zablokować.
Systemowcy czy systematyzatorzy?

Dlatego partie polityczne nie boją się, że nagle wyskoczy ktoś nowy i coś
nowego zaprezentuje i to ten nowy reprezentant dotrze do ludzi. Nie ma
obawy, nie dotrze. Jeśli partie polityczne nie czują konkurencji, że ktoś im
odbierze popularność i poparcie, to nie mają potrzeby się zmieniać. Wszystkie
istniejące partie są zainteresowane tym, aby ten kartel trwał. Z tego biorą się
w Europie wszystkie wielkie koalicje. Jeśli politycy nie dogadają się, to będzie
jeszcze większy kryzys niż jest i przyjdzie jeszcze ktoś nowy, kto może im
uszczknąć z tego tortu przywilejów. O tym, czy ktoś pójdzie do polityki i jak
tam będzie funkcjonował, na pewno nie decyduje to, czy ma nowy, dobry
pomysł, którego chcą ludzie.
Z tych fragmentów debat w lofcie, które zdecydowaliście
się pokazać na wizji, wcale nie widać, żeby między
rozmówcami specjalnie iskrzyło. Poza trzema, czterema
momentami, to bez znajomości tych ludzi trudno było
odgadnąć, kto jest reprezentantem jakiego środowiska.
AH: Loft był miejscem diagnozy rzeczywistości. Odrzucenie ideologii
politycznych było warunkiem sine qua non rozmowy. Dużo korekt do naszego
projektu wprowadzaliśmy przed rejestracją loftu. Maciek Gdula podzielił się
ciekawymi obserwacjami na temat anty- i prosystemowej roli polskiej rodziny,
na podstawie badań terenowych. I tam nie było żadnego zacietrzewienia
ideologicznego. Nie były to diagnozy „Krytyki Politycznej”, ale socjologa. Nam
zależało, aby te diagnozy były eksperckie.
WK: Najbardziej podczas nagrań w lofcie cieszył mnie szczery, radosny,
ale i pełen politowania ton, gdy ktoś zapomniał się i wchodził w normalne,
utarte, perswazyjne narracje właściwe swojej opcji politycznej czy
światopoglądowej. Ludzie są na to strasznie wyczuleni. Kiedy ludzie to
odrzucają, zaczyna się bardzo ciekawa rozmowa, ale to nie oznacza, że
między rozmawiającymi nie ma sporu, ale jest to spór konstruktywny.
AH: I ludzie się świetnie słuchają, Maciek Gdula na przykład dokonywał
parodii takiej perswazji menedżerskiej, jaka funkcjonuje w korporacjach,
gdzie lider odwołuje się do poczucia samodoskonalenia, dobra wspólnego.
Był to argument przyjęty ze zrozumieniem przez Bartka Kachniarza, który
często ustawiał siebie na pozycjach obrońcy systemu. Po dyskusji w lofcie
doświadczyliśmy pięknego, radosnego różnienia się.

Gdyby to była debata wyborcza o godzinie 20.00 w TVP1,
to byłaby masakra.
WK: Niewątpliwie jest to kwestia stawki. Ale różnice między nimi troszkę
bledną z tego powodu, że oni są w tej samej sytuacji...
...czyli poza mainstreamem... Jesienny materiał, który
przygotowujecie, będzie też pod szyldem Systemu 09?
AH: Będzie to kontynuacja Systemu, w formie tygodnika, ale bardziej
interaktywna i zogniskowana na poszczególnych zagadnieniach.
Dziękujemy za rozmowę. █

Ks. Dariusz Oko (1960) dr filozofii i dr teologii, adiunkt Wydziału
Filozofii PAT w Krakowie, duszpasterz lekarzy w Archidiecezji
Krakowskiej. Przez wiele lat publikował m.in. w „Tygodniku
Powszechnym” i „Znaku”. Wydał m.in. takie książki, jak The
Transcendental Way to God according do Bernard Lonergan
(Frankfurt am Main 1991), Wolność i łaska. Łaska w Biblii,
nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej (Kraków 1997);
Przełom – wyzwanie i szansa (Kraków 1998). Mieszka w Krakowie.
Na celowniku homolobbystów
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NA CELOWNIKU
HOMOLOBBYSTÓW
Rozmowa z ks. dr. Dariuszem Oko
W „Tygodniku Powszechnym” dominuje bardzo silna, radykalna grupa
homoideologów, którą tworzą czołowi publicyści i redaktorzy tej gazety.
Ta grupa uważa się za reprezentację liberalnego skrzydła w Kościele. Ten
szczególnie rozumiany liberalizm idzie w podobnym kierunku, w jakim
poszedł Kościół w Holandii – odrzucenia nauczania Magisterium i płynięcia
z liberalno-lewicowym prądem epoki. Sądzę, że to jedna z głównych
przyczyn upadku „Tygodnika”. Jest on solą, która utraciła smak.

Foto: archiwum własne ks. dr. Dariusza Oko

Rozmawia: Bartłomiej Radziejewski

W niektórych środowiskach nazwisko Księdza jest
wymieniane jako przykład sztandarowego homofoba
w polskim Kościele. Homofobię zarzucali Księdzu nawet
publicyści katoliccy. Jak do tego doszło?
– Pod koniec maja 2005 roku opublikowałem w „Gazecie Wyborczej” tekst
pod tytułem Dziesięć argumentów przeciw, w którym przedstawiłem filozoficzne,
socjologiczne, medyczne i teologiczne racje przeciwko homoseksualizmowi.

Wcześniej próbowałem go wydrukować w „Tygodniku Powszechnym”, ale
został on odrzucony jako „homofobiczny”. Artykuł okazał się najczęściej
czytanym i dyskutowanym tekstem antyhomoideologicznym w Polsce.
Odpowiedź miała mnie unicestwić. Z jednej strony zostałem zasypany
gradem anonimowych, najbardziej obrzydliwych wyzwisk, ale i poważnych
gróźb. Do dzisiaj mnóstwo z nich można przeczytać na portalach gejowskich.
Z drugiej strony rozpoczęła się zmasowana publiczna nagonka na mnie.

Mój samochód został uszkodzony w taki
sposób, bym zginął w sprowokowanym
wypadku! Według policji postąpiono
tu zgodnie z klasycznymi metodami
komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.
Wstępem do niej był list szesnastu redaktorów „Gazety Wyborczej”,
w którym protestowali przeciwko mojemu tekstowi i odcinali się od
decyzji o jego publikacji na łamach swojego dziennika. Potem w „Gazecie”
wydrukowano całą serię wymierzonych we mnie artykułów, nie dając mi –
wbrew elementarnej ludzkiej uczciwości i etyce dziennikarskiej oraz prawu
prasowemu – żadnej możliwości odpowiedzi. Typowe dla „Wyborczej”
zaszczuwanie, „wykańczanie” inaczej myślącego.
Co charakterystyczne, na czoło tej nagonki wysunął się rzekomo
katolicki „Tygodnik Powszechny”. Najpierw zaatakowała mnie pani Halina
Bortnowska, która potraktowała mnie bardzo pogardliwie. Wystąpiła
przy tym otwarcie przeciwko stanowisku i nauczaniu Kościoła, określając
związek homoseksualny jako coś godnego najwyższego szacunku, czyli
de facto nazywając trwanie w grzechu śmiertelnym czymś chwalebnym.
Tym samym tropem poszedł ks. Jacek Prusak SJ ze swoim niesłychanie
agresywnym tekstem Inni inaczej w „Tygodniku Powszechnym”. Nie
znam innego przypadku tak brutalnego ataku księdza na księdza. Język,
argumentacja, zaciekłość tego artykułu były zadziwiająco podobne do tego,
co pisano na najgorszych portalach gejowskich. Ksiądz Prusak zarzucił mi
m.in. nieznajomość elementarnych zasad logiki, koniecznych do opanowania
na poziomie maturalnym, podczas gdy jestem autorem dwóch wysoko
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ocenionych doktoratów z teologii i filozofii. Stwierdził też, że kocham
chrześcijaństwo ponad prawdę i dlatego skończę na miłości własnej ponad
wszystko, czyli przypisał mi cechę Szatana. Merytoryczne przesłanie
tekstu Prusaka było tożsame z przesłaniem Bortnowskiej: pochwała
homoseksualizmu w jaskrawej sprzeczności z Pismem Świętym i nauczaniem
Kościoła. W podobnym tonie wypowiedział się ojciec Tadeusz Bartoś OP, dziś
już były duchowny.

Manipulacja polega na utożsamieniu krytyki
z nienawiścią. Podobnie trzeba by powiedzieć,
że każdy kardiolog nienawidzi swoich
pacjentów, mówiąc, że nadwaga i papierosy
doprowadzą ich do kolejnego zawału.
Moi śmiertelni wrogowie przeszli także do czynów. Mój samochód został
uszkodzony w taki sposób, bym zginął w sprowokowanym wypadku! Według
policji postąpiono tu zgodnie z klasycznymi metodami komunistycznej Służby
Bezpieczeństwa, która także w ten sposób eliminowała ludzi „Solidarności”.
Na szczęście modli się za mnie kilkaset osób, mam tysiące sympatyków
i wielu wspaniałych przyjaciół. Są wśród nich także dobrzy policjanci oraz
ochroniarze, którzy fachowo, dobrze mi doradzają i w razie potrzeby udzielają
pomocy. Pewnie dlatego jeszcze żyję.
Jak to możliwe, że w środowisku powszechnie uważanym
za katolickie urządza się nagonkę na duchownego i jawnie
propaguje homoseksualizm, wbrew stanowisku Kościoła?
– W „Tygodniku Powszechnym” dominuje bardzo silna, radykalna grupa
homoideologów, którą tworzą czołowi publicyści i redaktorzy tej gazety. Są
to przede wszystkim ksiądz Jacek Prusak oraz Tomasz Fiałkowski, Halina
Bortnowska, profesorowie Jacek Bomba, Krystian Lupa i Paweł Śpiewak.
Trzeba też wiedzieć, że panowie Bomba i Lupa należą do najbardziej
Na celowniku homolobbystów

zdeklarowanych, aktywnych i znanych homoseksualistów Krakowa. Ich
w pełni homoideologiczne teksty są publikowane przy wiedzy i poparciu
redaktora naczelnego, księdza Adama Bonieckiego.
Ta grupa uważa się za reprezentację liberalnego skrzydła w Kościele.
Nie chodzi zresztą tylko o stosunek do homoseksualizmu. Ksiądz Prusak
wielokrotnie nie tylko wspierał homoseksualizm i antykoncepcję, ale
podważał właściwie całą katolicką doktrynę seksualną. Mówi o konieczności
przeprowadzenia w Kościele rewolucji seksualnej podobnej do tej z lat 60.
i ma w tym pełne poparcie redakcji z Wiślnej.
Czy zatem środowisko to jest bliskie herezji?
– Tak trzeba nazwać otwarte odrzucanie nauczania Kościoła, tak mówią
o nim teologowie i biskupi. Ten szczególnie rozumiany liberalizm idzie
w podobnym kierunku, w jakim poszedł Kościół w Holandii – odrzucenia
nauczania Magisterium i płynięcia z liberalno-lewicowym prądem epoki.
Sądzę, że to jedna z głównych przyczyn upadku „Tygodnika”. Jest on solą,
która utraciła smak. Dla wierzących stał się już zbyt antychrześcijański, a dla
lewicowców jest jeszcze za mało lewacki. Stracił przytłaczającą większość
czytelników dla tych samych powodów, dla których Kościół w Holandii
stracił przytłaczającą większość wiernych. Losy tego Kościoła i tej gazety
są bardzo podobne i bardzo pouczające. Przynajmniej teraz już niejako
eksperymentalnie wiemy, jak wygląda jedna z możliwych dróg unicestwienia
i samounicestwienia Kościoła.
Jak reaguje na to kościelna hierarchia?
– Już Jan Paweł II proroczo pisał do Jerzego Turowicza w 1995 roku, że
dostrzega w „Tygodniku Powszechnym” dochodzenie do głosu lewicowych
tendencji, że nie stoi on dostatecznie po stronie Kościoła. Dzisiaj te tendencje
osiągają swoje apogeum. Niedawno abp Józef Michalik postawił na łamach
„Niedzieli” tezę, że trudno uważać „Tygodnik Powszechny” za pismo
katolickie. Wiadomo też, że miały miejsce bardzo liczne i bardzo poważne
upomnienia. Opinia publiczna może o nich nie wiedzieć, ponieważ Kościół nie
rozlicza się ze swoimi kapłanami za pośrednictwem mediów, próbuje ratować
ich ewangelicznie jak drzewo, które po okopaniu i nawiezieniu może wyda
owoce za rok.

193
A jak Kościół odniósł się do nagonki na księdza?
– Otrzymałem wielkie, zdecydowane wsparcie ze strony Kościoła,
kardynałów, biskupów, księży i wielu wiernych, w tym szeregu profesorów
różnych specjalności. Spośród hierarchów solidarność ze mną wyrazili m.in.

Niedawno abp Józef Michalik postawił na
łamach „Niedzieli” tezę, że trudno uważać
„Tygodnik Powszechny” za pismo katolickie.
Wiadomo też, że miały miejsce bardzo liczne
i bardzo poważne upomnienia.
kardynałowie Stanisław Dziwisz, Marian Jaworski i Stanisław Nagy oraz
arcybiskupi Józef Michalik i Stanisław Nowak. Mam od nich szereg listów
z wyrazami serdecznego i zdecydowanego poparcia w moich zmaganiach.
Kościół rozpoznał i uznał mój szczególny charyzmat krytyki homoideologii
oraz homoherezji, a jego wypełnianie wyznaczył mi jako jedno z moich
głównych zadań.
Ale czy którykolwiek z hierarchów poparł Księdza
publicznie?
– Nie.
To podobnie jak w przypadku ks. prof. Waldemara
Chrostowskiego. Atakuje go publicznie mała część
duchownych pod swoim nazwiskiem, ale otwarcie nikt
nie stanie głośno w jego obronie – choć prywatnie
wielu biskupów i księży mówi, że się z nim zgadza
i solidaryzuje... Wracając jednak do głównego wątku
naszej rozmowy: czy czuje się Ksiądz homofobem?

Na celowniku homolobbystów

– „Homofob” to pojęcie z arsenału ideologicznej propagandy, podobnie
jak kiedyś „kułak” czy „zapluty karzeł reakcji” w ustach komunistów albo
„parszywy Żyd” w ustach nazistów. A te pełne nienawiści słowa były przecież
wstępem do fizycznej eksterminacji milionów ludzi! Homofob – to jest słowo,
które ma stygmatyzować, wykluczać, duchowo niwelować, zamykać usta
krytykom bez podania poza tym jakiegokolwiek racjonalnego argumentu.
Ma rozstrzygać i kończyć każdą dyskusję jeszcze przed jej rozpoczęciem.
Tym mianem określa się każdego, kto wypowie publicznie bodaj jedną
krytyczną uwagę na temat homoseksualizmu lub homoideologii. W machinie
homopropagandy „homofobia” to zaburzenie psychiczne mające polegać na
irracjonalnej niechęci lub nienawiści do homoseksualistów.
W ten właśnie sposób są określani ludzie niezwykle szlachetni, by
wymienić tylko Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Matkę Teresę z Kalkuty.
Z drugiej strony mamy homofanów, takich jak Adam Michnik, Jerzy Urban
czy Joanna Senyszyn. Manipulacja polega tutaj na utożsamieniu krytyki
z nienawiścią. Podobnie trzeba by powiedzieć, że każdy kardiolog jest
kardofobem i nienawidzi swoich pacjentów, kiedy krytykuje ich sposób życia,
mówiąc, że nadwaga i papierosy doprowadzą ich do kolejnego zawału.
Jeśli godzimy się na terminologię stosowaną przez homoideologów, to
stajemy przed wyborem: czy razem z największymi autorytetami świata
chrześcijańskiego, od Jezusa, przez wszystkich papieży, biskupów i myślicieli
chrześcijańskich, być homofobami, czy wespół z lewakami w rodzaju Urbana
czy Michnika nosić piętno homofanów.
Ale uważam, że nie powinniśmy się na to godzić! „Homofob” to wyzwisko
ubliżające ludzkiej godności. Przyjmować je to tak, jakby będąc polskim
patriotą z Armii Krajowej w latach 40. i 50., godzić się na miano „zaplutego
karła reakcji”. Musimy bronić swojej godności! Ale też nie pozwalać na
zakłamywanie debaty publicznej i fałszowanie języka. Z najwyższym
szacunkiem odnoszę się do każdego człowieka, także homoseksualisty,
nigdy nie używam takich słów, jak „pedał”, „ciota” czy nawet „pederasta”,
ale żądam także, żeby nikogo nie obrażano słowem „homofob”. Nie
jestem homofobem, ale krytykiem homoidelogii. Właśnie dlatego, że
tak wiele dowiedziałem się na ten temat, wiem, jak bardzo zagrożeni są
homoseksualiści i ich otoczenie. Staram się im pomóc, ratować – jako filozof
i teolog, jako ksiądz, czyli także lekarz ducha.
Dlaczego krytykuje Ksiądz homoseksualizm?

– Trzeba rozróżnić kilka spraw. Sama skłonność homoseksualna jest
rodzajem zaburzenia psychicznego i seksualnego, ale nie może być grzechem,
bo nie jest aktem wolnej woli. Kościół ocenia ją bardzo negatywnie i oferuje
pomoc osobom dotkniętym tym zaburzeniem. Czym innym jest wolna
akceptacja tego zaburzenia i czynny homoseksualizm – to jest oczywiste zło
i grzech, wielokrotnie jednoznacznie potępione w Piśmie Świętym i nauczaniu
Kościoła.
Największym zagrożeniem jest jednak homoideologia. I właśnie na
jej krytykowaniu się koncentruję. Robię to, ponieważ jest ona wielkim
kłamstwem na skalę światową, podobnie jak dawniej marksizm-leninizm czy
narodowy socjalizm. Krytykuję homoideologię dla tych samych powodów,
dla których wcześniej Wojtyła i Tischner jako młodzi księża krytykowali
ideologię marksistowską. Przedstawiając homoseksualizm jako pozytywny
i szczęśliwy styl życia, sprowadza ona młodych ludzi na złą drogę. Trzeba ich
ratować! Bo homoseksualizm to nie tylko grzech i zaburzenie, ale też groźna
patologia społeczna. Geje chorują na AIDS i inne choroby weneryczne częściej
niż prostytutki! Przemoc przytrafia im się też częściej niż heteroseksualistom.
Umierają zwykle wcześniej, częściej samotni. A homoideolodzy twierdzą, że
to droga do szczęścia! Dlatego walka z nimi jest walką o człowieka.
Z faktu, że wielu homoseksualistów jest nieszczęśliwych,
nie wynika jednak, że szczęśliwy związek homoseksualny
jest niemożliwy.
– Takie związki na dłuższą metę nie istnieją. W całych dziejach ludzkości
trudno wskazać bodaj jednego homoseksualistę, który byłby wierny jednemu
partnerowi przez całe, długie życie. To niespotykane. Statystyka pokazuje,
że ich „związki” trwają średnio półtora roku i nawet wtedy mają jeszcze
przynajmniej ośmiu partnerów „na boku”. Co czwarty gej w USA przyznaje
się, że w życiu miał więcej niż tysiąc partnerów, a tylko co czwarty, że mniej
niż stu!
A zatem „po owocach ich poznacie”. Jeśli głoszą radość, szczęście i prawa
człowieka, a sprowadzają na ludzi smutek, depresję, bezdzietność, grzech
i nietolerancję – sprawa jest oczywista. Zdrowe społeczeństwo nie może
promować społecznych patologii.
Jaki jednak wybór mają sami homoseksualiści, skoro –
jak twierdzą – ich seksualna odmienność jest wrodzona?
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Potwierdza to fakt, że w każdej populacji jest stały
odsetek osób homoseksualnych.
– Jest też stały odsetek chorych na schizofrenię, alkoholizm i setki
innych chorób. A rzekome genetyczne uwarunkowanie homoseksualizmu

Geje chorują na AIDS i inne choroby
weneryczne częściej niż prostytutki!
Przemoc przytrafia im się też częściej
niż heteroseksualistom. Umierają zwykle
wcześniej, częściej samotni. A homoideolodzy
twierdzą, że to droga do szczęścia!
to jeden z najbardziej zawzięcie rozpowszechnianych przez to środowisko
mitów. Tymczasem coś takiego jak gen homoseksualny nie zostało
odkryte, pomimo intensywnych poszukiwań i błyskawicznego rozwoju
genetyki w ostatnich latach. Badania dowodzą, że źródłami skłonności
homoseksualnych są najczęściej zaburzenia hormonalne w czasie ciąży
i – przede wszystkim – traumatyczne przeżycia w dzieciństwie. Brak uczuć
ze strony rodziców, szczególnie ojca, a zwłaszcza słabość ojca sprzyjają
powstawaniu tego zaburzenia. Tezę o psychospołecznych przyczynach
homoseksualizmu potwierdzają liczne przypadki bliźniąt jednojajowych,
jak wiadomo identycznych genetycznie, z których jedno jest hetero-,
a drugie homoseksualne.
Tak czy inaczej nie mają wyboru. Nikt na własne życzenie
nie podlega traumatycznym przeżyciom prowadzącym do
zaburzeń seksualnych.
– Ależ mają wybór! Homoseksualizm można bowiem z sukcesem leczyć.
W Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich od lat funkcjonują
ośrodki oferujące pomoc w tym zakresie. Terapia nie jest oczywiście łatwa
Na celowniku homolobbystów

– jak w każdym poważnym zaburzeniu psychicznym. Wymaga silnej
woli i systematycznego wysiłku ze strony chorego. Ale bardzo wielu się
udaje – zwłaszcza gdy jest wspierana wiarą i modlitwą. Wtedy dawni
homoseksualiści zostają często szczęśliwymi małżonkami i rodzicami
w związkach heteroseksualnych. Niektórzy piszą nawet książki o swojej
przemianie, jak na przykład Richard Cohen (Wyjść na prostą, Kraków 2005) czy
Alan Medinger (Podróż ku pełni męskości, Poznań 2005). Sam tylko holenderski
psychiatra Gerard van den Aardweg wyleczył ich kilkuset. Wystarczy tylko nie
przestraszyć się homoterroru i wziąć się do solidnej, lekarskiej pracy.
Pomoc homoseksualistom, i to tę najcenniejszą – duchową, niesie też
Kościół katolicki. Jego siłą jest prawda. I to wielu homoseksualistów do niego
przyciąga. Słyszą od nas fundamentalną prawdę o człowieku: że jest przede

W dzisiejszej Europie już są instrumenty
prawne umożliwiające aresztowanie
papieży za „homofobię”. Nie korzysta się
z nich jedynie z obawy przed wywołaniem
społecznego sprzeciwu.
wszystkim powołany do współistnienia z Bogiem, że erotyka jest ważną,
ale nie najważniejszą sferą życia. Często słyszę od moich podopiecznych, że
nie ma miłości bez seksu. I wtedy pomaga im retoryczne pytanie: czy zatem
wasi rodzice uprawiali z wami seks? Dzięki temu otwierają się na głębsze
rozumienie miłości niż to, do którego przyzwyczaja ich wszechobecna
permisywna popkultura.
Najważniejsze, aby uświadomić homoseksualiście, że – jak wszyscy ludzie
– jest dzieckiem Bożym, i że Bóg go kocha. Dał mu też godność i wolność, ale
nie po to, by niszczył siebie i innych, jak chcą homoideolodzy, ale by czynił
dobro, by rozwijał się do całej pełni człowieczeństwa. Tym samym to nie ślepe
podążanie za swoimi popędami, ale życie w prawdzie i moralności jest drogą
do szczęścia. A seks jest czymś wspaniałym i pięknym, ale zarezerwowanym
dla małżeństwa. Homoseksualista, o ile się wyleczy, może go doświadczyć, ale
wcześniej powinien się opanować, tak jak każdy człowiek musi opanowywać
swoje popędy.
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Kościół daje więc homoseksualistom nadzieję, i to nie tylko na
szczęśliwe życie na ziemi, ale przede wszystkim na zbawienie, podczas gdy
homoideologia sprowadza ich na manowce.
A zwykli chrześcijanie? Jak mają się zachować,
gdy przytrafi im się homoseksualista
w rodzinie?
– Przede wszystkim należy zachowywać najwyższy szacunek i delikatność,
dawać wsparcie i nadzieję. Trzeba pamiętać o nieskończonej ludzkiej
godności każdej osoby i wielkim obciążeniu psychicznym, jakie wiąże się

Tolerancja nie oznacza akceptacji. Wiele
rzeczy można, a nawet trzeba tolerować
przez wzgląd na godność i wolność każdego
człowieka. Co nie oznacza, że należy go
wspierać, gdy z tych atrybutów korzysta
w sposób szkodliwy dla siebie i otoczenia.
z tym problemem. Niedopuszczalne jest używanie takich określeń jak „pedał”
czy „ciota”, bo one godzą w godność. Potrzeba dużo rozmów i okazywania
pozytywnych uczuć. Potrzeba dobrego terapeuty i przewodnika duchowego.
Ale też jasnego postawienia sprawy: że rozwiązanie tego problemu można
osiągnąć poprzez zbliżanie się do Boga i panowanie nad własnym popędem,
a nie folgowanie instynktowi i uleganie pokusie promiskuityzmu.
Powstaje coraz więcej ośrodków pomocy homoseksualistom. I do nich
także można się zwracać po pomoc. Niestety, w Polsce jesteśmy pod tym
względem zapóźnieni. Jedynym takim znanym miejscem jest jak na razie
ośrodek „Odwaga” w Lublinie. Zbyt mało jest też księży specjalizujących się
w duszpasterstwie homoseksualistów. Z jednej strony to trudne wyzwanie,
wymagające sporej wiedzy, doświadczenia i szczególnych cech charakteru.
Na celowniku homolobbystów

Z drugiej strony wciąż zbyt niska jest świadomość problemu. No i kwestia
pieniędzy – polski Kościół nie cierpi na ich nadmiar.
Powołuje się ksiądz na nauczanie Kościoła i dowodzi,
że homoseksualizm jest grzechem. I to jest jasne dla
chrześcijanina. Ale w państwie świeckim argumentacja
religijna nie wystarcza do wykluczania mniejszości z życia
społecznego. Każdemu przysługuje wolność do chwili,
w której korzystanie z niej nie godzi w wolność innych.
– Nie chodzi o wykluczenie, ale o pomaganie, chronienie. Przeszkadzamy
ludziom w niszczeniu samych siebie i innych. Kiedy zobaczymy człowieka,
który chce się powiesić albo rzucić z mostu, mamy święty obowiązek
powstrzymywać go, ratować. Społeczeństwo stara się ograniczać zjawiska
patologiczne, które są oceniane prawie przez wszystkich (niezależnie od
wiary) jako w oczywisty sposób złe, ale których nie jesteśmy w stanie
zupełnie wyeliminować. Dlatego staramy się przynajmniej maksymalnie
ograniczyć narkomanię, prostytucję, pornografię, alkoholizm, nikotynizm.
W Szwecji każdy kontakt z prostytutką jest karalny – dla klienta. Ale problem
z homoseksualizmem polega na tym, że on niszczy przede wszystkim samych
gejów, ale także ich rodziny i otoczenie. Pomyślmy, jeśli młody mężczyzna na
zawsze już zejdzie na tę drogę, to jest to nie tylko tragedia dla niego i jego
rodziny, ale także dla dziewczyny, która miała czy mogła zostać jego żoną. Dla
niej nawet czysto arytmetycznie zabraknie już mężczyzny, ona już nigdy nie
zazna szczęścia posiadania rodziny, bycia żoną i matką. To jest nieszczęście
nie tylko dla niego, ale także i dla niej. Ratując młodego człowieka przed
takimi skłonnościami, ratujemy również ją oraz szereg innych osób – jego
obecną i przyszłą rodzinę. Ponosimy też najwyższą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dzieci. W Polsce sprawcami 40 procent przestępstw
pedofilskich są czynni homoseksualiści, stanowiący około 2 procent
społeczeństwa. Przypadki pedofilii duchownych, które wstrząsnęły Kościołem
w USA, w 90 procentach były natury homoseksualnej.
Lobby homoseksualne przedstawia różnicę między heteroa homoseksualizmem tak, jakby była to taka sama różnica jak między różnymi
kolorami skóry. To fundamentalne kłamstwo, które potrzebuje potem tysięcy
następnych kłamstw, by się utrzymać. Podobnie jak kłamstwo o komunizmie.
Homoseksualizm jest głębokim wypaczeniem natury człowieka. I dlatego
prowadzi do kolejnych dewiacji i patologii, o których mówiłem. To jest różnica
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jak pomiędzy zdrowiem a zaburzeniem. A mamy tysiące rozmaitych zaburzeń
oraz chorób ciała, psychiki i ducha. To tylko jedno z nich.
Podstawowe nieporozumienie leży też w fałszywej interpretacji pojęcia
wolności. Wolność jest w człowieku czymś największym, najświętszym,
ale nie może być oddzielana od odpowiedzialności za siebie i innych.

Czy kogoś z homoseksualistów potraktowano
w najnowszych czasach na Zachodzie
w sposób taki, w jaki traktuje się krytyków
homoideologii? Oczywiście nie.
Wolność należy wykorzystywać do czynienia dobra, a nie zła, jak to robią
homoseksualni aktywiści.
To skutek błędnej antropologii, którą przyjmują. Nawet abstrahując
od chrześcijaństwa, posługując się tylko rozumem niewspartym wiarą,
powinniśmy pojąć, że w człowieku i jego miłości, jego relacji do innych
najważniejsze jest to, co duchowe. A homoideologia degraduje ducha
i sprowadza istotę człowieczeństwa do cielesności, do zwierzęcego popędu.
Przeakcentowuje seksualność jako najwyższe powołanie człowieka. To
fałszywe, zwulgaryzowane wyobrażenie o człowieku jest fałszem, który rodzi
kolejne kłamstwa, dotyczące wolności, społeczeństwa i państwa.
Aktywiści homoseksualni twierdzą, że walczą jedynie
o tolerancję dla swojej odmienności.
– Tę już mają. Nikt dziś nie represjonuje homoseksualistów za ich
skłonności. Jakie możliwości działania mają, pokazuje choćby potęga akcji,
którą prowadzą. Zagrożeni są natomiast ich krytycy.
Ponadto tolerancja nie oznacza akceptacji. Wiele rzeczy można, a nawet
trzeba tolerować przez wzgląd na godność i wolność każdego człowieka. Co
nie oznacza, że należy go wspierać, gdy z tych atrybutów korzysta w sposób
niewłaściwy, szkodliwy dla siebie i otoczenia. Przykładem może być prostytucja.
Na celowniku homolobbystów

Wracając zaś do homoseksualistów: tolerancja przysługuje im na
Zachodzie od dawna. To dowodzi, że prawdziwy cel ich działalności jest
inny: przebudowa społeczeństwa w duchu homoideologii. Przeżyliśmy to
już w przypadku komunizmu i nazizmu. Powinniśmy skoncentrować nasze
wysiłki na tym, aby historia się nie powtórzyła.
Mocne porównanie. Ale czy uprawnione? Nazizm
i komunizm były ideologiami totalitarnymi,
dążącymi do całkowitego podporządkowania
jednostki despotycznemu państwu
i eksterminującymi oponentów.
– Homoideologia jest bardziej niebezpieczna, choć głosi tolerancję
i pluralizm. Ale gdy jej orędownicy dochodzą do władzy, ich działania
idą w przeciwną stronę. Włoski filozof i polityk Rocco Buttiglione nie
został członkiem Komisji Europejskiej tylko z powodu krytycznego wobec
homoideologii stanowiska. Szwedzki pastor Ake Green został skazany za
jedno kazanie, w którym – zgodnie z nauczaniem Kościoła – nazwał czynny
homoseksualizm grzechem. W dzisiejszej Europie już są instrumenty prawne
umożliwiające aresztowanie papieży za „homofobię”, Nie korzysta się z nich
jedynie z obawy przed wywołaniem społecznego sprzeciwu, a przecież
niedawno w ostatniej chwili udało się zablokować wielkie potępienie
Benedykta XVI przez Parlament Europejski.
Homoideolodzy są przebiegli i starannie planują swoje działania. Wiedzą,
że na obecnym etapie nie mogą sobie pozwolić na fizyczne podniesienie
ręki na papieża. Koncentrują się więc na eliminowaniu z publicznej debaty
swoich krytyków. Ale obecne przejawy nietolerancji z ich strony to zaledwie
preludium tego, co nas czeka, jeśli nie zostaną powstrzymani. Bolszewicy
głosili, że niosą prawdziwą wolność wszystkim narodom imperium
rosyjskiego...
Wynika z tego, że istnieje jakiś dalekosiężny, tajny plan
homoideologicznej ekspansji...
– Owszem, choć nie jest tajny. Został sformułowany na zjeździe
homoaktywistów w Wirginii w 1988 roku, ale z tą informacją trudno się
przebić w debacie publicznej. Celem tego programu jest takie przekształcenie
świadomości społecznej, aby legalizacja przywilejów dla homoseksualistów
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była zaledwie formalnością. Jego kolejne fazy to: znieczulenie, manipulacja,
konwersja i eliminacja przeciwnika.
W fazie znieczulenia społeczeństwo zostaje zasypane taką ilością publikacji
progejowskich, zostaje osiągnięta taka przewaga w mediach, aby po
początkowych oporach przynajmniej zmęczenie lub znudzenie doprowadziło

Skoro nawet Kalifornia – ta światowa „stolica
gejów” – była w stanie odrzucić w referendum
jednopłciowe „małżeństwa” i to już po ich
prawnym usankcjonowaniu, po trwającym
przez dziesięciolecia homoseksualnym
praniu mózgów, to my tym bardziej możemy
powstrzymać homoideologię.
do uznania zjawiska homoseksualizmu za coś normalnego. Grad publikacji
ma być jak huraganowy ogień przygotowawczy artylerii, pod którym strach
się w ogóle poruszyć, sprzeciwić. W Polsce program ten realizuje przede
wszystkim „Gazeta Wyborcza”. W ostatnich latach w jej różnych wydaniach
ukazywały się średnio trzy progejowskie artykuły dziennie.
Na etapie manipulacji geje i lesbijki są przedstawiani wyłącznie niezwykle
pozytywnie, jako ludzie szczególnie wrażliwi, szlachetni, pełni zasług
i sukcesów, a zarazem jako biedna, pokrzywdzona mniejszość. Służy też temu
wmawianie, że wielu wielkich ludzi przeszłości było homoseksualistami, co
jest tym łatwiejsze, że zmarli protestować nie mogą. Natomiast przemilcza
się i odrzuca nawet najbardziej oczywiste dane o ciemnych stronach
homoseksualizmu, na przykład o dużej reprezentacji homoseksualistów
w elitach nazistowskich (zwłaszcza w formacji SA).
W fazie konwersji następuje nihilistyczne odwrócenie wartości. To, co
dotychczas było zaliczane do patologicznego marginesu życia społecznego,
teraz ma być postawione w jego centrum jako rzecz godna najwyższego
szacunku. Natomiast krytycy homoideologii mają zostać wyparci na margines,
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wyłączeni z publicznego dyskursu. Krytyków należy przedstawiać jako
ludzi szczególnie odrażających. Bez żadnej dyskusji mają być wepchnięci do
kategorii ignorantów, nienawistników, homofobów i bigotów, żeby nawet
nie ważyli się odezwać. Maksymalnie zawyża się też procentowy udział
homoseksualistów w społeczeństwie. Niektórzy aktywiści mówią nawet 10-25
procentach, podczas gdy z badań wynika, że realny odsetek nie przekracza
zwykle 5 procent.
I wreszcie ostatni etap: eliminacja przeciwników. Ci, którzy tak głośno
krzyczą o tolerancji, często sami, gdy tylko osiągną dostatecznie wielkie
wpływy, nie chcą okazać jej innym. Wspominałem już o losie profesora
Buttiglione i pastora Greena. Ale przykładów jest znacznie więcej. Choćby
groźby wobec przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch abp.
Angelo Bagnasco, który po oprotestowaniu pomysłu tzw. „małżeństw”
homoseksualnych dostał list, w którym oprócz jego zdjęcia z namalowaną
swastyką był nabój, co w języku mafii oznacza śmierć. Albo wyrzucenie
z pracy hiszpańskiego sędziego tylko za to, że wbrew naciskom homolobby
nie przyznał homoseksualnej parze prawa do opieki nad dziećmi.
Wszystko to pod hasłami tolerancji, szacunku do
różnorodności i pluralizmu kulturowego...
– Fakty przemawiają jednoznacznie za tym, że te hasła to zwykłe mydlenie
oczu. Czy kogoś z homoseksualistów potraktowano w najnowszych czasach
na Zachodzie w sposób taki, w jaki traktuje się krytyków homoideologii?
Oczywiście nie. Żądanie tolerancji i równości, niezwykle szybko obraca się
w prześladowanie chrześcijan. Operuje się przede wszystkim frazesami
i hasłami, krzykiem i szantażem, a nie argumentami. Ta niechęć do
merytorycznej dyskusji jest zresztą na swój sposób racjonalna – wynika ze
strachu przed ujawnieniem intelektualnej mizerii swoich racji. Nic dziwnego,
bo dla czegoś, co jest wewnętrznie złe, nie można znaleźć żadnego dobrego
uzasadnienia – najwyżej jego pozór. A przeciwników trzeba zastraszyć,
zmusić do milczenia choćby złamaniem kariery zawodowej, choćby groźbą
więzienia i śmierci.
Środowisko homoseksualnych aktywistów jest w zasadzie
nieliczne i marginalne. Cieszy się jednak niesłychanym
wsparciem medialnym i politycznym. Skąd to ostatnie
się bierze?

205
– Główną siłą tego środowiska jest poparcie ateistów i lewicy. Ci sami
ludzie, którzy dawniej gorąco popierali komunizm, po tym, jak ideologia
ta ostatecznie zbankrutowała i skompromitowała się, zaczęli głosić
homoideologię. Cechuje ich ten sam co komunistów sposób myślenia
o człowieku i społeczeństwie. Jeśli uważają człowieka za wartość, to za
wartość samoistną, oderwaną od Boga i jakiejkolwiek transcendencji.
W efekcie wierzą w możliwość zaprowadzenia raju na ziemi. I bardzo chcą
to zrealizować. Sądzą, że jednym ze środków do tego celu jest „wyzwolenie”
homoseksualistów, tak jak kiedyś proletariatu. I podobnie im się to udaje.
Czyżby aktywiści homoseksualni pełnili więc rolę
leninowskich „pożytecznych idiotów” dla dzisiejszych
postępowców spod znaku nowej lewicy?
– O nikim nie powinno się mówić „idiota”, nawet jeśli jest „pożyteczny”,
bo to ubliżające godności człowieka. Ale faktycznie: homoideologia jest
propagowana z całą mocą przez największych wrogów chrześcijaństwa,
bo znakomicie dopomaga w jego unicestwieniu. Tam, gdzie zaczyna się
panowanie homoideologii, obumiera chrześcijaństwo, bo tego nie da się
pogodzić, tu jest jakieś radykalne albo – albo. Nieprzypadkowo największe
sukcesy homolobby odnosi w krajach najbardziej zdechrystianizowanych
i tę dechrystianizację dalej pogłębia. Gdzie homolobby sięga po władzę, tam
zaczyna zaraz prześladowanie swoich chrześcijańskich krytyków, którzy nie
chcą uznać jego nieomylności i quasi-boskości. Wprowadza prawo zmierzające
do umieszczenia ich w szpitalach psychiatrycznych albo więzieniach. To jest
dopiero tolerancja! Prawdziwie bolszewicka. Podobnie w ZSRS postępowano
z ludźmi, którzy nie uznawali najwyższej wartości komunizmu i nieomylności
partii. Chorzy albo przestępcy!
Homolobby jest bardzo sprawne językowo. Mówi
o „równouprawnieniu” zamiast o uprzywilejowaniu,
o „homofobii” zamiast o homorealizmie. Te manipulacje
oraz powstałe w ich wyniku potworki językowe są brane
za dobrą monetę, stają się stałym elementem dyskursu
publicznego. Jak się bronić?
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– Nie możemy pozwolić na narzucenie sobie fałszywego języka, który
od początku zakłamuje rzeczywistość. To tak, jakby pozwolić założyć sobie
kajdany i dyby. Musimy odrzucać określanie nas mianem „homofobów”, tak
jak Izraelici nigdy nie zgodzili się na określanie ich jako „podludzi” przez
nazistów. Nasza ludzka godność jest taka sama jak godność gejów i każdy
ma ją szanować! Bądźmy świadomi, że batalia o język ciągle trwa, a dopóki
trwa – można ją wygrać. Właśnie wielki naród żydowski powinien być dla nas

W Niemczech istnieje organizacja
(Krąg św. Stefana) zajmująca się
krasomówczym kształceniem katolików. Pilnie
potrzebujemy jej polskiego odpowiednika.
zawsze wspaniałym przykładem, jak trzeba bronić swojej godności, swoich
praw, jak bronić się przed nienawiścią.
Polska jest we względnie dobrej sytuacji, bo, na szczęście, należymy do
najbardziej wierzących narodów świata. Skoro nawet liberalna Kalifornia
– ta światowa „stolica gejów” – była w stanie odrzucić w referendum
jednopłciowe „małżeństwa” i to już po ich prawnym usankcjonowaniu, po
trwającym przez dziesięciolecia homoseksualnym praniu mózgów, to my tym
bardziej możemy powstrzymać homoideologię. Również w bitwie o język.
Nasza historia daje powody do optymizmu. Ani narodowy socjalizm, ani
komunizm nie zdobyły nad Wisłą wielkiej popularności – żeby zwyciężyć,
musiały być przyniesione z zewnątrz na obcych bagnetach. Bo demony
ideologii budzą się tam, gdzie słabną – lub śpią – rozum i wiara. Im więcej
w sercu wiary, tym mniej jest miejsca na ideologie.
Olbrzymia przewaga medialna przeciwnika napawa wielu ludzi lękiem
i pesymizmem. Zapominają oni, że my mamy przewagę na innym, dużo
ważniejszym polu – na polu prawdy. Historia pokazuje, że systemy oparte na
fałszu odnoszą co najwyżej tymczasowy sukces, załamując się dość szybko
pod ciężarem kłamstwa, które prowadzi je do nieuchronnych wewnętrznych
sprzeczności. Przeciw prawdzie i własnej naturze można żyć tylko przez
ograniczony czas, bo albo się zawraca z tej drogi, albo się ginie. Dlatego
właśnie chrześcijaństwo nawet jeśli przegrywa bitwy, to wygrywa wojny.
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Jakże potężne i niezwyciężone wydawały się państwa Stalina i Hitlera,
jakże bardzo nienawidzono w nich autentycznych chrześcijan i iluż ich
zamordowano! Stokroć lepiej jest przegrać jako warszawski powstaniec
niż wygrać jako jego kat z SS. Zarówno Jezus Chrystus, jak i wielu jego
naśladowców, w tym ks. Jerzy Popiełuszko, też na krótką, bardzo krótką metę
przegrali, też zostali zmiażdżeni przez zło.
Ale zwycięstwo jest możliwe nawet teraz. I powinno nam na nim zależeć,
bo nawet krótkotrwałe rządy wielkiego kłamstwa mają katastrofalne skutki,
jak nazizm i komunizm, a od przebiegu tej batalii zależy los milionów
ludzi. Gdyby w latach 30. było więcej mądrych i odważnych Niemców,
Hitler być może nie doszedłby do władzy. Wzorcową postacią jest dla mnie
jeden z największych filozofów naszych czasów, wybitny uczeń Edmunda
Husserla – Dietrich von Hildebrand, który natychmiast, jak mało kto,
dostrzegł istotę nazistowskiego zła, i aktywnie z nim walczył. Wychodząc
od prawdziwej filozofii i antropologii, Hildebrand potrafił przewidzieć, co
zrobią hitlerowcy. Potrafił też później przewidzieć, czym skończy się droga
Kościoła w Holandii. Gdyby takich ludzi jak on było więcej, uniknęlibyśmy
katastrofy nazistowskiego totalitaryzmu. Dlatego i dziś musimy walczyć
o uświadomienie elit i szerokich rzesz społeczeństwa.
Na pewno jesteśmy niewystarczająco przygotowani do tej walki, zwłaszcza
retorycznie. Powinniśmy te braki nadrobić. Wzorem powinien być dla nas
przede wszystkim sam Jezus. Często zapominamy o tym, że był on również
genialnym retorem. Pokazywał to dobitnie w dyskusjach z faryzeuszami czy
podczas kuszenia na pustyni przez szatana. Potrafił jednym celnym zdaniem
zmusić przeciwnika do zamilknięcia, ratował też w ten sposób swoje życie.
Naśladujmy go także na tym polu, tak jak robił to Jan Paweł II, sam wznosił
się na mistrzowski poziom retoryczny. Z kłamstwem homoideologów trzeba
walczyć podobnie jak Jezus walczył z kłamstwem faryzeuszów.
Oczywiście przekonywanie homoideologów nie jest łatwe, często
właściwie niemożliwe, może być tylko cudem łaski. Trzeba się pogodzić
z tym, że niektórych nigdy nie przekonamy, zwłaszcza w dyskusjach
medialnych, w których jest zbyt mało czasu na dogłębną analizę. W tych
ostatnich powinniśmy skoncentrować się na przekonywaniu publiczności,
na przekazaniu jej maksymalnej liczby faktów, jak i najlepszych argumentów
podanych w jak najbardziej zachęcającej formie. W Niemczech istnieje
organizacja (Krąg św. Stefana) zajmująca się właśnie krasomówczym
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kształceniem katolików. Pilnie potrzebujemy jej polskiego odpowiednika.
Kiedy już wykształcimy się retorycznie i erystycznie,
możemy nie mieć okazji do zaprezentowania
zdobytych umiejętności. Niedawne odwołanie debaty
o homoseksualizmie na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego – uczelni bądź co bądź katolickiej – pod
naciskiem „Gazety Wyborczej”, pokazuje, że wolność
słowa jest wartością dość kruchą.
– Znowu przychodzi mi na myśl Dietrich von Hildebrand, którego uważam
za patrona naszych zmagań. Kiedy naziści doszli do władzy w Niemczech,
natychmiast chcieli go zamordować. Uciekł do Austrii, gdzie zaczął wydawać
antynazistowską gazetę. Kiedy jednak miał zacząć pracę na Uniwersytecie
Wiedeńskim, okazało się, że jest poddany ostracyzmowi, bo zdecydowana
większość popierała tam nazizm. Wydawało się, że nie dojdzie do skutku
nawet jego wykład inauguracyjny, bo gdy miał go wygłosić, sala wypełniona
została przez uzbrojonych w pałki nazistów. Jednak kanclerz uczelni nie ugiął
się przed terrorem, wysłano oddział specjalnie wyszkolonej policji, który
usunął bojówkarzy i zapewnił wszystkim, a przede wszystkim samemu von
Hildebrandowi, bezpieczeństwo. Jaki kontrast. Jaka szkoda, że w mieście tak
heroicznym jak nasza Warszawa, na Uniwersytecie imienia człowieka tak
bohaterskiego jak kardynał Wyszyński, ustąpiono przed „Gazetą Wyborczą”
– tubą lewackich ideologii oraz jednym z najgroźniejszych i najbardziej
niegodziwych przeciwników chrześcijaństwa w Polsce.
Dziękuję za rozmowę. █

Rajskie osiedla czekają!
Luksusowe apartamenty na najwyższych piętrach

Nowa ,,nauka” - memetyka,

czyli pasożyty umysłu
w służbie ateizmu
Marek Błaszkowski

Alert bezpieczeństwa!

Wykryto Boga!
Pomiń

Przypomnij później

Kwarantanna

Ten plik nie ma zweryfikowanego klucza producenta.
Nie pokazuj więcej tego okna

Zygmunt Freud traktował Boga jako jedno z nieświadomych
fałszywych przekonań. Obecnie twórcy memetyki twierdzą,
że Bóg jest memem, innymi słowy: wirusem, a nawet
pasożytem umysłu.

Nowa „nauka” – memetyka, czyli pasożyty umysłu w służbie ateizmu
Autor Autorski

Coraz częściej mówi się o tym, że chrześcijanie powinni nauczyć się żyć
w świecie „postchrześcijańskim”. Czym się ten świat różni od chrześcijańskiego?
Obiektywnie nic się nie zmieniło. Bóg jest Stwórcą, Jezus zmartwychwstał,
Duch Pocieszyciel stoi u naszych serc1. To nie świat się zmienił, tylko
ludzkie poglądy. Ludzie otwarcie złorzeczą Bogu, zaprzeczają Jego istnieniu,
a najczęściej stali się po prostu obojętni. Ta obojętna większość jest
najbardziej przerażająca2. Żyje niczym opakowana grubą warstwą waty.
Niewiele do niej dociera. Jeśli jakąś chwilę swojego czasu poświęca Bogu, to
tylko bogu ludzkich poglądów, niegotowa otworzyć się na Boga Żywego.
Znaleźliśmy się nie tyle w „postchrześcijańskim” świecie, co wśród
„postchrześcijańskich” ludzi. Dlaczego?

Pasożyty umysłu tworzą „świat postchrześcijański”
Łatwo zauważyć, że nasze myśli, zachowania, poglądy prawie nigdy nie
są tak naprawdę „nasze”. Nabywamy je w drodze naśladownictwa. Od innych
ludzi. Co więcej, dziecko utrzymywane w izolacji po pewnym czasie traci,
i to nieodwracalnie, zdolność nawiązywania społecznego kontaktu. Dzieci,
które pierwsze lata swojego życia spędziły wśród zwierząt, nigdy nie nauczą
się mówić.
W pełni człowiekiem stajemy się tylko w relacji z innymi. Bóg stworzył
nas jako pozostających w relacji. Na swój obraz i podobieństwo. Jako
mężczyznę i kobietę3.
1 Ap 3,20.
2 Ap 3,15-16.
3 1 Moj 1,27.

Efektem międzyludzkich relacji jest kultura, w której stale jesteśmy
zanurzeni. Język, poglądy, zachowania, słowa i melodyjki, które krążą
w naszych głowach. To są zjawiska kulturowe. Wszystko, czego
doświadczamy, albo jest bezpośrednio kulturą, albo przez filtr kultury zostaje
przepuszczone. Dlatego łatwo pomylić kulturę z rzeczywistym światem.
Różnie próbowano nazwać jednostki informacji, którą między sobą
wymieniamy. Najwłaściwszą byłaby nazwa „instrukcje kulturowe”, jednak
ostatecznie przyjęło się określenie „mem” zaproponowane przez Richarda
Dawkinsa. W jego wizji kulturę tworzą memy – jednostki informacji dążące
do powielania się i walczące o miejsce w naszych przepełnionych mózgach.
Memy przenoszą się z głowy do głowy, z komputera do książki i tak
w kółko. Memów jest coraz więcej, a przez to coraz bardziej zażarta staje się
rywalizacja między nimi o naszą uwagę. Ponieważ chodzi o informację, która
steruje zachowaniem, wydawać by się mogło, że będziemy wybierać memy
korzystne, a odrzucać szkodliwe. Tak jednak nie jest. Naszą uwagę zaprzątają
te, które się sprawniej powielają, bez względu na ich obiektywną wartość4.
Odkrycie memów zaowocowało rozwojem „memetyki” – tworu, który
aspiruje do rangi nauki, ale jeszcze nią nie jest. Pisma memetyków pełne
są nieweryfikowalnych dywagacji. Wszystkie przepojone są też zajadłym
ateizmem twórcy memetyki. Boga próbuje się opisać jako jeden z wielu
memów. Próby takie rażą naiwnością przypominającą usiłowania Zygmunta
Freuda. Tamten uczony, dokonawszy odkrycia, że niektórych własnych
procesów psychicznych nie jesteśmy świadomi, próbował na tym odkryciu
zbudować od razu całą naukę. Boga potraktował jako jedno z nieświadomych
fałszywych przekonań5. Obecnie twórcy memetyki twierdzą, że Bóg jest
memem. Jak widać, zmieniają się mody, nie mija tylko moda na ateizm.
Memy doczekały się też innych określeń. Niektórzy nazywają je wirusami6,
a nawet pasożytami umysłu7. Mówi się, że nasz mózg posiada ogromne
możliwości, które wykorzystujemy tylko w kilku procentach. Dzieje się tak
dlatego, że nasze umysły zapchane są informacją bezużyteczną. Powiela się
4 R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Warszawa 2007.
5 Zygmunt Freud atakował Boga w kilku publikacjach. W Przyszłości pewnego złudzenia przepowiadał rychły
upadek religii, w Mojżeszu i monoteizmie w sposób dziecinny usiłował wyjaśnić powstanie religii, w Kulturze jako
źródle cierpień gloryfikował chciwość i żądzę, a wrażenie kontaktu z Bogiem tłumaczył wspomnieniami z okresu
płodowego. Dziś jego prace czyta się z uczuciem rozbawienia. Widać, jak niewiele Freud wiedział o religii i jak
szczerze nienawidził Boga. Trzeba jednak pamiętać, że przez dziesięciolecia jego prace były traktowane poważnie
i uczestniczyły w kreowaniu „postchrześcijańskiego” świata. Dziś podobnie poważnie traktowane są wynurzenia
Dawkinsa na temat religii. Usiłując zaprezentować Boga w roli jednego z memów, Dawkins staje się równie niepoważny jak Freud w Przyszłości pewnego złudzenia.
6 R. Brodie, Wirus umysłu, Łódź 1997.
7 C. Wilson, Pasożyty umysłu, tłum. B. Moderska, T. Zysk, Bydgoszcz 1990.
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To prawda, ze nauka w ostatnim stuleciu
dokonała niebywałego postępu. Od
rozwiązania problemów związanych
z istnieniem Boga jest jednak równie odległa
jak w czasach Heraklita.
ona niczym wirus komputerowy i żyje kosztem naszej energii psychicznej.
Doczekaliśmy epoki, w której pasożyty umysłu są produkowane zawodowo
przez specjalistów od reklamy i rozrywki, kreatorów trendów oraz wszelkiej
maści polityków i ideologów.

Stwórca jako mem
Czy Bóg jest memem? Z całą pewnością nie. Relacja, jaką z Nim
nawiązujemy, ma charakter głębokiej więzi osobowej. To doświadczenie
wykraczające poza język, poza wszelkie postrzeganie.
Chrześcijanie oczywiście organizują się, mówią i piszą o Bogu. Są to
zachowania kulturowe, lecz zakorzenione w transcendentnym, osobowym
Bycie. Łatwo odróżnić, czy czyjeś wypowiedzi religijne są efektem
powtarzania cudzych opinii, wygłaszaniem powierzchownych przemyśleń,
czy też mają źródło w żywej wierze. Ateiści, programowo zamknięci na
wszelkie relacje z Bogiem, niczego nie odróżniają, zachowują się, jakby
celowo zatykali uszy podczas koncertu. Zamiast słuchać, szukają przeróżnych
wyjaśnień. Bóg był już hipotezą nauk przyrodniczych, przeżyciem
psychologicznym, zjawiskiem kulturowym. Ostatnio opowiadają, że wiara
to wynik naszej konstrukcji biologicznej8. Mówią wszystko, byle tylko nie
przyznać, że On JEST.
Bezradni w rzeczowej argumentacji, ateiści są efektywni w uprawianiu
propagandy. W każdej minucie powstaje wiele nowych książek, filmów,
8 W. Burkert, Stwarzanie świętości. Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych, tłum. L. Trzcionkowski,
Kraków 2006.
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stron internetowych, programów telewizyjnych, reklam. Ta niewyobrażalna
ilość informacji to w większości tworzone w celach komercyjnych pasożyty
umysłu. Treść, jaką przenoszą, jest dla człowieka najczęściej zbędna, a czasem
wręcz szkodliwa. Ich jedynym zadaniem jest powielać się. Kto wyprodukuje
sprawniejszego pasożyta, ten osiąga większy zysk. Memetyka głosi, że
wirusy umysłu łączą się w grupy, aby lepiej wnikać do naszych mózgów.
W praktyce okazuje się, że elementem składowym większości takich grup jest
wirus ateizmu.
Jakie idee dominują w tak zwanym świecie „postchrześcijańskim”?
Naczelne są dwie. Wolność seksualna i osobisty sukces. Czyli mówiąc prosto
– kult prymitywnej żądzy i jeszcze bardziej prymitywnej chciwości. Z tych
naczelnych idei wynikają pozostałe. Propagowanie aborcji i eutanazji, kult
metek i karierowiczostwo, rozrost korporacji i zanik etosu pracy, prostacka
rozrywka i nieskończenie puste newsy o gwiazdkach, trendach i stylach.
Żaden z tych pasożytów umysłu nie zabrałby się w podróż do naszego mózgu,
gdyby towarzyszyła mu rzetelna informacja o Stwórcy. Światło kontaktu
z Bogiem zabiłoby go. Pasożyty potrzebują mózgów pogrążonych w ciemności
i dlatego łączą się z wirusem ateizmu.
Efektem ateistycznej propagandy jest człowiek uzależniony od strumienia
informacji płynącego z ekranu i monitora, łatwo poddający się manipulacji,
usychający duchowo. Jego mózg, wypchany po brzegi pasożytami, jest zdolny
korzystać tylko z kilku procent mocy, niczym zawirusowany komputer.
Okazuje się, że człowiek może być sobą tylko w relacji z Bogiem, tylko
w Bogu osiąga wolność. Pozbawiony tego fundamentu staje się niewolnikiem
pasożytów, „maszyną memową”9.
Jak to się stało, że rozwojowi nowoczesnych środków komunikacji
towarzyszy rozplenienie wirusów umysłu, które człowiekowi szkodzą?
Przecież Bóg zostawił nam „instrukcje kulturowe” służące dobru – Dekalog
czy przesłanie Jezusa Chrystusa.
Żyjący w IV wieku Ewagriusz z Pontu uważał zło za pasożyta umysłu.
Chodziło mu o myśli produkowane przez demony, podrzucane najsłabszym
duchowo jednostkom, by za ich pośrednictwem zarażać całą wspólnotę10. Jego
nauczanie bardzo dobrze uzupełnia się z memetyką.
9 S. Blackmore, Maszyna memowa, tłum. N. Radomski, Poznań 2002. Prawie na każdej stronie tej książki
prof. Blackmore składa hołd papieżowi ateizmu – Dawkinsowi. Logicznie prowadzony wywód, przy założeniu
nieistnienia Boga, doprowadza ją do wniosku, że nie istnieje ani wolna wola, ani osobowość. Te ponure wnioski
skłaniają prof. Blackmore’a do szukania ratunku w jakichś ewidentnie buddyjskich poglądach.
10 G. Bunge, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, tłum. J. Bednarek, A. Jastrzębski, A. Ziernicki, Kraków
1998.
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„Ja” czyli „memplex”
Człowiek poddany ateistycznemu praniu mózgu, odcięty od kontaktu
z Bogiem, nie jest szczęśliwy. To zupełnie oczywiste. Przecież umiera
duchowo. Aby się ze swoim stanem uporać, ofiara ateizmu sięga po różne
mechanizmy obronne z arsenału psychologii. W języku memetyki można
by powiedzieć, że wirus wywołujący chorobę ateizmu używa określonych
sposobów celem utrzymania się w ciele ofiary. Omówmy dwie z jego metod.

W memetyce powstała nawet teoria, że realnie
nie istnieje żadna ludzka osobowość, żadne
„ja”. Nie istnieje też wolna wola. Wewnątrz
czaszki znajduje się zbitka memów, „memplex”,
który steruje zachowaniem całego organizmu.

Pierwszą jest wiara we wszechmoc nauki. To prawda, że nauka w ostatnim
stuleciu dokonała niebywałego postępu. Od rozwiązania problemów
związanych z istnieniem Boga jest jednak równie odległa jak w czasach
Heraklita. W tym obszarze nie posunięto się ani pół kroku naprzód. Wielu
naukowców wierzy, że wreszcie nastąpi przełom i pewnego dnia sprawy
uchodzące dotąd za „ostateczne” czy duchowe zostaną empirycznie poznane.
Na razie jednak wiara ta pozostaje wekslem bez pokrycia. Przyjrzyjmy się
temu bliżej.
Fizyka od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku jest na tropie „teorii
wszystkiego”, jaką ma być teoria strun. Warto jednak pamiętać, że na tropie
„teorii wszystkiego” fizyka bywała wielokrotnie. Dążył do niej Arystoteles, za
będącą w zasięgu ręki uważali ją oświeceniowi encyklopedyści. W kwietniu
1900 roku Lord Kelvin wygłosił odczyt o stanie nauki, w którym przepowiadał,
że „teoria wszystkiego” jest bliska odkrycia. Drogę do niej zagradzały tylko
dwie chmury, jak to nazwał Kelvin: problem ruchu Ziemi wobec tzw. eteru
oraz problem promieniowania ciała doskonale czarnego. Pierwsza „chmura”
rozwinęła się w teorię względności, druga w fizykę kwantową. Odkrycia
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w tych naukach zaowocowały praktycznymi korzyściami, są niezwykle
głębokie intelektualnie, lecz nie dają się połączyć na poziomie teoretycznym.
Ma tego dokonać teoria strun. Idę o zakład, że w efekcie doczekamy się
nowych, niezwykłych informacji o strukturze świata. I nowych pytań.
Na razie hipotezy stawiane przez teorię strun przyprawiają o zawrót
głowy. Wielość wymiarów, złożoność świata znacznie odbiegają od prostego,
mechanicznego obrazu, jaki zwykle łączy się z ateizmem. Natomiast
hipotezy dotyczące tego, co znajduje się poza czasem i przestrzenią, tego,
co mogło istnieć przed stworzeniem świata, są równie śmiałe jak w czasach
Anaksymandra i Demokryta. I podobnie jak tamte, bardziej leżą w obszarze
filozofii niż fizyki.
Bezskutecznie będzie też człowiek poszukiwał u naukowców odpowiedzi
na pytanie: „Kim jestem?”. Na razie wiemy, że mózg ludzki działa jak
komputer pozbawiony głównego procesora. Nie ma żadnego ośrodka, który
mógłby o sobie powiedzieć „ja”. Psychologowie najczęściej poddają się i po
prostu badają zachowania, nie wnikając, czyje one są. W memetyce powstała
nawet teoria, że realnie nie istnieje żadna ludzka osobowość, żadne „ja”.
Nie istnieje też wolna wola. Wewnątrz czaszki znajduje się zbitka memów,
„memplex”, który steruje zachowaniem całego organizmu.
Prawdą jest, że bywamy warunkowani, poddawani manipulacji. Prawdą
również jest, że potrafimy to dostrzegać i się buntować. Współczesna nauka
wciąż nie umie wyjaśnić słów Hamleta, który powiedział, że nawet zamknięty
w skorupce orzecha byłby panem nieskończonych przestrzeni. Gdyby tylko
nie miał złych snów.
Ateiści często podnoszą tezę, że Bóg „spartaczył” świat. Świat jest zły.
Naukowo stworzyłoby się go lepiej. Jest to teza absurdalna. Przede wszystkim
struktury świata jeszcze nie znamy. Na razie wiemy, że jest niewyobrażalnie
skomplikowana, a jej odkrywaniu poświęcają się sztaby najwybitniejszych
umysłów. Próby „poprawiania Stwórcy” według różnych pseudonauk nie
skończyły się dobrze. Wszyscy wiemy, do czego doprowadziły materializm
dialektyczny Stalina czy teoria ras Hitlera. Kiedy ateiści mówią o „partactwie”
Stwórcy, należy się ich bać. Za słowami mogą pójść czyny. Niekontrolowane
manipulacje genetyczne, eutanazja, zabieranie przemocą dzieci.
Zdaniem ateistów nieistnienia Boga miało też rzekomo dowieść
religioznawstwo. Jest to kolejna bzdura. Religioznawstwo to nauka
o religijnych zachowaniach człowieka. Można je uprawiać bez względu na
własną wiarę. Są natomiast dziedziny wiedzy nakierowane bezpośrednio na
Boga. Filozofia, teologia, mistyka.
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Drugim mechanizmem obronnym, po który sięga ateista, jest
nieświadomość własnej śmiertelności. W świecie postchrześcijańskim śmierć
nie istnieje. Oznacza oblanych czerwoną farbą statystów, którzy przewracają
się seryjnie w co drugim filmie, albo rozrywane na strzępy postacie gier
komputerowych, z których prawie każda jest o zabijaniu.
Śmierć realna została z „postchrześcijańskiego” świata wygnana.
Człowiek o niej nie myśli. Panuje kult młodości, piękna, uciech. Ludzi starych
i chorych usuwa się z publicznego widoku. Oddani pod opiekę fachowców,
odgrodzeni, nie mącą ogólnego obrazu11. Planuje się zresztą, aby ich usypiać,
jak zwierzęta.
Kiedy śmierć uderza naprawdę, uderza blisko, wkraczają fachowcy. Rolą
krewnych i przyjaciół zmarłego jest jak najszybciej zapomnieć, nie rozważać,
co tak naprawdę się stało.
Dla ludzi współczesnych śmierć stała się pustym słowem. Myślą o sobie
jakby byli nieśmiertelni. I ten fałszywy obraz nie pozostaje bez wpływu na
rozwój ateizmu, a jeszcze bardziej na powszechną obojętność wobec Boga.
Około 60 procent naukowców deklaruje ateizm. Jest jednak wyjątek.
Lekarze. Otóż 77 procent z nich, także profesorów medycyny, wierzy w Boga12.
Liczby te obrazują, że ateistą najlepiej się jest, siedząc wygodnie w fotelu,
oglądając seriale i unikając refleksji.
Kiedy człowiek opiekuje się innymi, dotyka ich cierpienia, wtedy otwiera
się na Boga.
I Bóg przychodzi. █

11 Jest to jeden z wielu tematów poruszanych przez Josepha Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI
w dziele Śmierć i życie wieczne.
12 Na dane te powołują się sami ateiści m.in. na swojej stronie internetowej, przytaczam je więc na ich
odpowiedzialność.
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i Putin
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Nikołaj Patruszew, do
niedawna szef Federalnej
Służby Bezpieczeństwa,
powiedział wprost: to my,
czekiści, jesteśmy teraz
współczesną rosyjską
arystokracją.

Kiedy funkcjonariuszy brytyjskich służb specjalnych zapytano, jaki
utwór XX-wiecznej literatury najlepiej oddaje charakter działalności
owych tajnych organów, zdecydowana większość wskazała na powieść
Gilberta K. Chestertona Człowiek, który był Czwartkiem. Przedstawia ona krąg
spiskowców, którego siedmioosobowe kierownictwo okazuje się w całości
agenturą policji politycznej. Można by uznać taką konstrukcję za wymysł
fantazji autora, gdyby nie parę interesujących faktów.

Foto: Jan van Eycka – Zaślubiny Arnolfinich, fragment

W tym samym 1908 roku, w którym Chesterton opublikował swoją
powieść, w Rosji jako agent carskiej Ochrany zdemaskowany został szef
konspiracyjnej Organizacji Bojowej Partii Socjalistów Rewolucjonistów
– Jewno Azef. Okazało się, że ten przywódca terrorystycznej bojówki
eserowców z jednej strony organizował udane zamachy na najwyższe
osoby w państwie (w których zginęli m.in. brat cara, wielki książę Sergiusz
czy minister spraw wewnętrznych Wiaczesław von Plehwe), z drugiej zaś
strony wydawał w ręce policji swoich towarzyszy z konspiracji (choćby lidera
eserowców Grigorija Gerszuniego). Po otwarciu akt Ochrany okazało się,
że zamachy na premiera Rosji Piotra Stołypina organizowane były właśnie
z inspiracji… Stołypina. Miały być jednak przeprowadzane w ten sposób,
by sam premier wychodził z nich z życiem (choć w jednym z nich zginęły
dzieci Stołypina). Jak pisał Stanisław Cat-Mackiewicz: „Doszło do tego, że
konkurujące ze sobą departamenty policyjne tworzyły rozłamy w partiach
rewolucyjnych, aby mieć własne partie, własnych prowokatorów”.
Po upadku caratu metody Ochrany przejęli i udoskonalili czekiści,
a następnie służby specjalne wszystkich krajów komunistycznych. W aktach
Instytutu Gaucka szczegółowo udokumentowana jest działalność choćby
Saschy Andersona – legendarnej postaci berlińskiej opozycji. Kierowana
przez niego grupa Prenzlauer-Berg, uchodząca za centrum berlińskiej sceny
alternatywnej wrogiej enerdowskiemu systemowi, w rzeczywistości była –
jak określił to Wolf Biermann – „kwitnącym ogródkiem działkowym Stasi”.
Legenda samego Andersona budowana zaś była przez jego aresztowania
i fikcyjne pobyty w więzieniu.
Można utrzymywać, że tego rodzaju działalność charakterystyczna
była dla ustroju komunistycznego, a po jego upadku służby specjalne
w krajach demokratycznych nie stosują już takich metod. Można byłoby
tak twierdzić, gdyby nie decyzja niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego,
który w 2000 roku odmówił zdelegalizowania Narodowo-Demokratycznej
Partii Niemiec (NPD). Ministerstwo spraw wewnętrznych, które żądało
likwidacji tego ugrupowania, twierdziło, że posiada ono charakter rasistowski
i antysemicki, a jego działalność jest sprzeczna z konstytucją RFN. Jako
dowód przedstawiono publikacje i wypowiedzi czołowych przedstawicieli
tej formacji. W trakcie procesu okazało się jednak, że niemal wszyscy
wyżsi funkcjonariusze partii, którzy głosili owe ksenofobiczne hasła, byli
w rzeczywistości oficerami lub agentami niemieckich służb specjalnych.
Łącznie ujawniono nazwiska czternastu „wtyczek” wewnątrz NPD, wśród
nich szefów partii w Berlinie i w Turyngii – Michaela Layera i Augusta Brandta
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czy przewodniczącego partyjnej młodzieżówki – Ogeriusa Apfela. Wyszło na
jaw również, że swoje rasistowskie teksty pisali oni i publikowali na zlecenie
ministerstwa spraw wewnętrznych.
Ciekawa dekonspiracja nastąpiła też niedawno w Austrii. Po śmierci Jörga
Haidera, byłego przewodniczącego Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ), okazało
się, że wieloletnim agentem Mossadu był Peter Sichrovsky – jeszcze niedawno
sekretarz generalny tego ugrupowania i jego poseł do Europarlamentu,
a także czołowy publicysta niemieckiego pisma nacjonalistycznego „Junge
Chesterton, Bolek i Putin

Freiheit”. Czy kiedy domagał się publicznie anulowania przez Czechy
dekretów Beneša, to reprezentował poglądy austriackich narodowców, czy
wypełniał dyrektywy izraelskiej centrali?
Dla nas, Polaków, tego rodzaju kontrowersje mogą być interesujące
zwłaszcza w kontekście sporów o przeszłość Lecha Wałęsy czy Mariana
Jurczyka. Kiedy wybuchła awantura o agenta „Bolka”, Bronisław Wildstein
przypomniał w jednym ze swych tekstów wypowiedź Jacka Kuronia, który
przywoływał casus bolszewickiego przywódcy Jakowa Swierdłowa. Otóż
po zwycięstwie Sowietów ów Swierdłow zajrzał do archiwów bezpieki
i dowiedział się, że w jego rewolucyjnej jaczejce wszyscy komuniści – jedynie
oprócz niego – byli bez wyjątku agentami Ochrany. – No i patrzcie – miał
mówił Kuroń – a jednak obalili carat.
Można byłoby też dodać, że agentami Ochrany byli tuż przed rewolucją
czterej najbardziej zaufani współpracownicy Lenina: Gurowicz, Czernomazow,
Żytomirski i Malinowski. Ten ostatni w 1913 roku zadenuncjował policji
Stalina, skazanego wówczas na cztery lata zsyłki, a w IV Dumie był nawet
z rekomendacji Lenina przewodniczącym frakcji parlamentarnej bolszewików.
I co z tego? Nie pomogło to ocalić caratu.
Dlaczego tak się stało? Przekonującą odpowiedź daje Vladimir
Volkoff w swej powieści Carskie sieroty. Otóż służby specjalne działają na
poziomie operacyjnym, zaś kluczowe decyzje podejmuje się na poziomie
strategicznym. Cóż z tego, że Ochrana miała rozpracowanych bolszewików,
skoro ostateczne losy rewolucjonistów leżały w rękach osób tak chwiejnych
i niezdecydowanych, jak car Mikołaj II czy premier Kiereński? W książce
Volkoffa pułkownik Ochrany Bazyl Psarski wścieka się, że władza carska ma
skrupuły i nie chce skorzystać z jego doświadczeń, zaprzepaszczając owoce
długofalowych prac rozbudowanej agentury. Składa więc ofertę komunistom,
których ręce nie będą spętane żadnymi skrupułami. W powieści ową ciągłość
służb specjalnych – mimo krachu całego systemu – oddaje scena rozmowy
przy herbacie między Leninem a Psarskim. I na tym polega zasadnicza różnica
między Rosją carską a obecną – dziś nie ma sprzeczności między poziomem
strategicznym a operacyjnym, gdyż obie te sfery opanowali ludzie z tego
samego środowiska. Jak powiedział Nikołaj Patruszew, do niedawna szef
Federalnej Służby Bezpieczeństwa: to my, czekiści, jesteśmy teraz współczesną
rosyjską arystokracją. █

Wydawnictwo Esprit poleca
Brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania, O praktykowaniu
Bożej obecności, 112 s.,19 zł, tłum. J. Sołtys
Jeden z największych klasyków duchowości chrześcijańskiej
na świecie po raz pierwszy w Polsce. XVII-wieczny żołnierz Nicolas
Herman na spustoszonych przez wojnę 30-letnią ziemiach
dostępuje niezwykłej duchowej wizji, przemieniającej jego życie.
Wstępuje do klasztoru i żyje w nim kilkadziesiąt lat, pracując
jako prosty brat w kuchni i przy naprawie obuwia, skromny,
cichy i zapomniany. Odnalezione po jego śmierci zapiski i listy
są dla wszystkich wstrząsem: okazuje się, że mieli do czynienia
z gigantem duchowości, który zostawił przesłanie proste, lecz
o zdumiewającej mocy. Książka pozostaje od lat na listach
bestsellerów religijnych na świecie.

Św. Serafin z Sarowa, Ogień Ducha Świętego, 112 s.,19 zł
tłum. ks. H. Paprocki
Ogień Ducha Świętego to jedno z najważniejszych dzieł rosyjskiej
duchowości. O św. Serafinie z Sarowa mówi się, że jest dla
prawosławia tym, czym św. Franciszek z Asyżu dla chrześcijaństwa
zachodniego.
Słowa Świętego Starca są niewyczerpaną
skarbnicą przenikliwych duchowych refleksji. Odbija się w nich
doświadczenie duchowe kilkudziesięciu lat życia w heroicznej
ascezie i głębokiej modlitwie, ale przede wszystkim pokora
i świadomość, że mądrość i umiejętności człowieka nie znaczą
wiele, że budować można tylko na tym, co jest darem Bożej łaski.

Emerson Eggerichs, Miłość i szacunek. O tym, czego
w związku potrzeba jemu, a czego – jej, 370 s., 29,90 zł
tłum. R. Zajączkowski
Jedna z najbardziej popularnych na świecie książek o związkach
damsko-męskich. Dlaczego czasami wzajemne oczekiwania
w małżeństwie rozmijają się, i mimo najlepszych chęci wzajemna
relacja zamyka się w błędnym kole stale powtarzanych problemów,
kłótni i rozczarowań? Dr Emerson Emmerichs przekonuje, że
przyczyną jest odmienna konstrukcja psychiczna mężczyzn
i kobiet i związane z tym odmienne priorytety i oczekiwiania.
Mówiąc skrótowo, mężczyzna oczekuje, że w związku otrzyma
przede wszystkim szacunek, kobieta natomiast – liczy przede
wszystkim na miłość.

Zamówienia: www.esprit.com.pl
tel./fax  -- ATRAKCYJNE RABATY !
Wydawnictwo Esprit, ul. Zaporoska /, - Kraków
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ADAMKUZ:
ATEIZM - OPIUM DLA MAS
poniedziałek, 9 lutego 2009

Czytam właśnie wyniki badań Radosława
Tyrała, socjologa z Katedry Socjologii Ogólnej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dotyczą
one zjawiska ateizmu i jak to zwykle bywa
z opracowaniami naukowymi nijak się mają do
potocznych wyobrażeń. Kim więc są statystyczni
ateiści w naszym kraju?
Przeważnie mężczyźni w wieku od 15 do 35 lat. Akurat
to nie powinno nikogo dziwić, ponieważ normalny, zdrowy
facet w tym wieku jest święcie przekonany, że nigdy nie
zachoruje i nie umrze. Myśl o śmierci w ogóle nie pojawia
mu się w umyśle zaprzątniętym z powodu hormonów
zupełnie czymś innym. Doskonale to rozumiem, bo
podobnie jak większość rodaków sam taki byłem. Około
40. roku życia pojawia się jednak refleksja dotycząca
sensu tego wszystkiego najczęściej z powodu jakiegoś
traumatycznego przeżycia, które każdego dopadnie prędzej
czy później. Dopiero wówczas zmienia się nastawienie
do życia zarówno doczesnego, jak i pozagrobowego.
Z kobietami jest inaczej, ponieważ w przeciwieństwie do
mężczyzn altruizm jest częścią ich natury, religia oparta na
miłości bliźniego jest dla nich czymś oczywistym.

Tagi:
ciekawe1,
wybiórcza,
czy katolik
może,
traktat
lesboński,
pijar

80 procent ukończyło przynajmniej szkołę
średnią, ale zaledwie jedna trzecia może
się pochwalić tytułem magistra. Wynik ten
przeczy powszechnemu przeświadczeniu
o wysokim poziomie intelektualnym
rodzimych ateistów, wziąwszy pod uwagę, że
w tym kraju każdy analfabeta dostaje średnie
wykształcenie z przydziału ze względu na
obowiązek szkolny. Tylko jedna trzecia ma
wyższe wykształcenie, mimo że może je
zdobyć byle idiota na Wyższej Szkole Czegoś
Tam i czegoś tam. Nie chciałbym nikogo
obrazić, ale po lekturze takich danych może
pojawić się podejrzenie, że nasz polski
ateizm wynika nie z racjonalnej analizy
rzeczywistości, ale ze zwyczajnego młotostwa.
To nic nowego pod słońcem, już Eklezjastes
pisał: „Nie ma Boga rzekł głupiec”.

44 procent czuje niechęć do religii, a 32
procent jest wrogo nastawionych do Kościoła
katolickiego. Tego to już zupełnie nie mogę pojąć,
co to do cholery za ateiści, z których ponad
połowa nic nie ma do religii, a dwie trzecie nie
zionie nienawiścią do Kościoła. Czyżby miał rację
Stanisław Brzozowski, który pisał, że Polska była
krajem bez stosów, bo tak naprawdę nikomu na
niczym nie zależało?
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Dwie trzecie ateistów ochrzciło dzieci i wzięło
ślub kościelny. Jak takich można traktować poważnie?
Dyskutować z nimi, polemizować, a może nawracać?
Tylko po co, skoro nie szanują nawet własnych
poglądów.

ANA LIZA:
POLAK – NIEMIEC: DWA PAPIEŻE.
I DO BOJU, I NA LEŻE
sobota, 28 lutego 2009
Kiedy zmarł Jan Paweł II, a zastąpił do Benedykt
XVI, z murów Jasnogrodu dało się słyszeć jojczenie, że
ciemny katolicki polski motłoch przestanie teraz słuchać
Rzymu, bo ten ksenofobiczny polski motłoch kochał
papieża, gdy był Polakiem, ale kiedy papieżem został
Niemiec, to w tej nacjonalistycznej polskiej tłuszczy
obudzi się wyssana przez pokolenia z mlekiem matek
niechęć do obcego. Ileż to artykułów w prasie się ukazało,
gdzie wróżono odwrócenie się polskich katoli od złego
niemieckiego papieża.
Kiedy Benedykt przyjechał do Polski, okazało się jednak, że ci
fanatyczni, ksenofobiczni, nacjonalistyczni katole nie tylko nie odrzucili
Germańca, ale wyznali mu miłość i uznali go za swego. Oj, po raz kolejny
ciemny lud nie dorósł do wyobrażeń i oczekiwań Jasnogrodu. Mało tego
– Jasnogród ostrzega dziś, że Benedykt źle postępuje, a polski ludek nie
buntuje się przeciwko niemu.
Blogowisko

I znów z murów Jasnogrodu płynie lament, ale
zupełnie inny niż jeszcze niedawno – teraz okazuje się,
że Polak papież był dobry, bo był otwarty, tolerancyjny,
ciepły i przyjazny wobec ludzi, a Niemiec papież jest
zły, bo zamknięty, nieufny, zimny, nie rozumiejący
rzeczywistości, a ciemny katolicki polski motłoch – cóż
to znów za zawód! – kroczy bezmyślnie za tym złym
Niemcem, a więc zdradza naszego kochanego Jana
Pawła II. I teraz Jasnogród musi bronić dziedzictwa JP2
przed germańską perfidią. Redaktorze Szostkiewicz,
szable w dłoń! Do ataku! Hurra!!!

ADAMKUZ:
LIST OTWARTY DO NIEZNANEJ
KOBIETY W WINNEDEN
środa, 25 marca 2009
Szanowna Pani!
Niedawno oglądałem transmisję ze szkoły w Winneden,
gdzie jeden z uczniów zastrzelił 16 osób. Nie znam pani
nazwiska, nie wiem też, czy wśród ofiar był ktoś Pani bliski.
Pani osoba zapadła mi jakoś w pamięć, ponieważ krzyczała
Pani wtedy do kamery: „Gdzie był Bóg?”. Na tak postawione
pytanie mógłbym odpowiedzieć w stylu Pascala: był
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na krzyżu, a jego agonia będzie trwała do końca
świata. W tym ujęciu Bóg nie jest nam nic winien,
niezależnie od tego, czy przeprowadzamy staruszki
przez jezdnie, czy też upijamy się co drugi dzień. Na
świecie nie ma sprawiedliwości, można ją jedynie
znaleźć w Królestwie Bożym, ale ono, jak powszechnie
wiadomo, jest nie z tego świata. Ponieważ jednak jest
pani Niemką, odpowiem w stylu Nietzschego. Wybitny
ten filozof zanim kompletnie zwariował, stwierdził,
że „Bóg umarł”. Nie chodziło mu o to, że Stwórca nie
istnieje, tylko o to, że został wyrugowany z przestrzeni
publicznej przez różne niewarte splunięcia fidrygałki.
Pani kraj zrobił na tym polu szczególnie wiele.
Przyzna Pani, że pytanie: „Gdzie jest Bóg” nie bardzo
ma sens, skoro go wygoniliście z waszych szkół. Na
miejsce katechetów zaangażowaliście „psychologów”
wychowanych na freudowsko-marksistowskich
popłuczynach, którzy tak skutecznie zdemoralizowali
wam młodzież, że teraz ludzie boją się mieć dzieci.
Macie więc dokładnie to, co chcieliście, i jeszcze nam
próbujecie to wcisnąć.
Po tragicznych wydarzeniach w Winneden w moim kraju
gazety zastanawiają się, dlaczego u nas w Polsce jeszcze nie
doszło do takiej masakry. Dla mnie odpowiedź jest prosta –
ponieważ uczy się u nas jeszcze religii, jak rozmaici nawiedzeni
wyrzucą ją wbrew woli większości rodziców ze szkół, to
zobaczycie, że Polak też potrafi urządzić niezłą jatkę. Skąd
się bierze związek pomiędzy katechezą w szkole a brakiem
morderczych skłonności? Ależ to proste, droga Pani: księża uczą
dziesięciu przykazań, a jedno z nich brzmi „nie zabijaj”.

Blogowisko

SHORK:
ADOPCJA DUCHOWA
środa, 1 kwietnia 2009
który adoptowałeś
mnie – ziarno fasoli
opowiedz mojej matce
że tu nic nie boli
nie rani moich oczu
blask słońca codzienny
czekanie mili spokój
cichy i niezmienny
tulony kołysanką
nie zamykam powiek
nie uciekam ze strachu
jak dorosły człowiek
nie odeprę pięściami
groźby twardej stali
powstrzymanie oddechu
też mnie nie ocali
nie będzie skwierczeć skóra
od kwasu spalona
nie zasnę wypędzone
proszkiem z matki łona

et nie
naw rusze ło mu
wz odję
nie wy...
mo

li li li
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módl się za mnie
a oni niech robią co muszą
owinę się modlitwą
jak przykrótką duszą
powiedz, nie czuję krzywdy
bo jej nie rozumiem
powiedz jej, że ją kocham
tylko tyle umiem

HIOB:
PASTOR WALTER HOYE ROZPOCZĄŁ
ODSIADKĘ 30-DNIOWEGO ARESZTU
sobota, 4 kwietnia 2009
Pastor Walter Hoye jest Murzynem, który protestował
w pokojowy sposób przeciwko praktyce kierunkowania
aborcji przeciw czarnym. Statystyki z 2004 roku, jakie
nam daje National Center for Health Statistics, mówią, że
37 procent ciąż wśród czarnych kobiet kończy się aborcją.
Dla porównania wśród kobiet pochodzących z Ameryki
Łacińskiej jest to 19 procent, a wśród kobiet białych –
12 procent.

Blogowisko

Walter Hoye spędzał swój czas przed młynami
aborcyjnymi w Oakland w Kalifornii, oferując kobietom
pomoc, informacje, alternatywne rozwiązanie „problemu”.
Nigdy nie stosował przemocy, choć często przemoc
stosowano przeciwko niemu. Pracownice jednej z klinik
z dumą oświadczyły w sądzie, że nie raz uniemożliwiły
Hoye’owi kontakt z potencjalnymi klientkami kliniki,
fizycznie uniemożliwiając mu z nimi jakikolwiek kontakt.
Jak to jest możliwe, żeby kogoś wsadzić do
więzienia za taką działalność? Prowadzoną na ulicy,
nie na prywatnym terenie? Otóż jest to możliwe, bo
radni miejscy w Oakland uchwalili ustawę zabraniającą
zbliżenia się na odległość mniejszą niż osiem stóp do
kobiety udającej się na aborcję. Dlaczego zatem nie
ukarano pracownic kliniki, które odciągały Hoye’a?
Bo prawo to nie zabrania ani zbliżania się, ani
przemawiania do osób przeciwnych aborcji. Prawo
zamyka usta tylko tym, którzy są za życiem.
Co więcej, ponieważ prawo nie okazało się
wystarczające, dzielni radni z Oakland przegłosowali
już „poprawioną” wersję. Teraz za próbę kontaktu
z kobietą udającą się na zabieg zabicia dziecka
grozi kara 2000 dolarów i rocznego więzienia.
A podobno oni są „pro choice”. Yea, right. Pro
choice, jak długo ten wybór jest wyrokiem śmierci
dla nienarodzonego dziecka. Ale jak ktoś zrobi inny
wybór, to idzie za to siedzieć.

Siedź pan
cic
masz pan ho! Taki
wybór!
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Oczywiście sprawa będzie się dalej
toczyć, bo prawo to jest tak jaskrawo
sprzeczne z konstytucją, że nikt chyba
nie wierzy, by się mogło utrzymać. Ale to
nie zmienia faktu, że sąd w Oakland nie
uważał za stosowne zaczekać do końca
całej prawnej drogi i nakazał zapudłowanie
dzielnego pastora. Najwyżej, jak się okaże,
że się go skazało nieprawnym prawem,
przeprosi się go. Choć i to wątpliwe.
Sądy w Kalifornii rządzą się przecież
swoją logiką. Wystarczy przypomnieć
przykład tak zwanych „małżeństw”
homoseksualistów.

PAN tu nie

W Kalifornii ludzie mają prawo uchwalać w czasie
głosowań prawa bezpośrednio. Uchwalili więc, że
małżeństwo to związek między jedną kobietą i jednym
mężczyzną. Ale sądowi się to nie podobało, więc
uznał to prawo za niezgodne z konstytucją. Zatem
przy następnych wyborach ludzie uchwalili poprawkę
do konstytucji, mówiącą, że małżeństwo to jest
związek między jedną kobietą i jednym mężczyzną.
I to powinno raz na zawsze zakończyć sprawę.
Konstytucja jest przecież najwyższym prawem
w Republice Kalifornijskiej. Ale nie dla sędziów, dla
których najwyższym prawem są ich własne poglądy
polityczne. Jeszcze co prawda nie udało im się obalić
tej poprawki, ale cały czas trwa batalia o to i jak
znam życie na pewno coś wymyślą. Czymże bowiem
jest konstytucja, gdy jest sprzeczna z naszymi
przekonaniami? A my mamy niezawisłą władzę
sądowniczą? I poparcie polityków na najwyższych
szczeblach? Jesteśmy nie do ruszenia. Przecież taki
Hoye nam nie podskoczy. To tylko biedny czarny
pastor. Odsiedzi swoje i nauczy innych, że z nami się
nie zadziera.

Blogowisko
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ADAMKUZ:
POŻAR W KAMIENIU POMORSKIM
wtorek, 14 kwietnia 2009

W nocy z 31 października na 1 listopada 1980 roku w szpitalu
psychiatrycznym w Górnej Grupie wybuchł pożar. Niech was nie zmyli
określenie „szpital psychiatryczny”, większość pensjonariuszy stanowili
ludzie opuszczeni przez rodziny i chorzy niekoniecznie psychicznie. Za
komuny umieszczano tam także tych, którzy z różnych powodów nie
pasowali do społeczeństwa rozwiniętego socjalizmu. Terapia polegała
na zamienianiu ich przy pomocy prądu w warzywa. Warunki w tego
typu placówkach były koszmarne, a o zabezpieczeniach antypożarowych
nikt nie słyszał, kraty za to były solidne i skutecznie uniemożliwiły 55
pacjentom ucieczkę z płomieni. Później postawiono dyrekcję szpitala
w stan oskarżenia i rzecz jasna w 1984 roku oczyszczono z wszelkich
zarzutów. Sprawa była jednak powszechnie znana i komentowana.
Przemysław Gintrowski napisał o tym piosenkę do słów Jacka
Kaczmarskiego, w kapitalny sposób zinterpretował ją Jacek Wójcicki.
Tym, których interesują zamierzchłe czasy,
polecam lekturę tego tekstu niezwykle trafnie
oddającego ówczesną atmosferę:
Stanął w ogniu nasz wielki dom
Dym w korytarzach kręci sznury
Jest głęboka, naprawdę czarna noc
Z piwnic płonące uciekają szczury
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!!!
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Krzyczę przez okno, czoło w szybę wgniatam
Haustem powietrza robię w żarze wyłom
Ten co mnie słyszy ma mnie za wariata
Woła – Co jeszcze świrze ci się śniło?
Więc chwytam kraty rozgrzane do białości
Twarz moją widzę, twarz w przekleństwach
A obok sąsiad patrzy z ciekawością
Jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa

Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha
A kto się zbudzi nie wierzy w przebudzenie
Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa
Na rusztach łóżek milczy przerażenie
Ci przywiązani dymem materacy
Przepowiadają życia swego słowa
Nam pod nogami żarzą się posadzki
Deszcz iskier czerwonych osiada na głowach
Dym coraz gęstszy obcy ktoś się wdziera
A my wciśnięci w najdalszy sali kąt
Tędy! – krzyczy – Niech was jasna cholera!
A my nie chcemy uciekać stąd!
A my nie chcemy uciekać stąd!
Krzyczymy w szale wściekłości i pokory
Stanął w ogniu nasz wielki dom!
Dom dla psychicznie i nerwowo chorych!

Blogowisko
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Tragedia w psychiatryku stała się metaforą sytuacji naszego
kraju w latach 80. Pożar w Kamieniu Pomorskim to metafora
Polski dzisiejszej. Jak w soczewce skupiają się w tym wydarzeniu
wszystkie patologie „drugiej Irlandii”. Budynek, który spłonął
jak pochodnia, wybudowano za komuny. Nadawał się już
tylko do rozbiórki podobnie jak większość bloków skleconych
w technologii wielkiej płyty, a więc miejsce zamieszkania
milionów Polaków.
Przyszło w nim mieszkać zwykłym ludziom obok
towarzystwa, którego główne zajęcia to pijaństwo
i złodziejstwo. Wcześniej już parokrotnie menele omal że
nie sfajczyli budynku, prawdopodobnie teraz wreszcie im
się udało. Przykład ten dobitnie pokazuje, że menelstwo to
jedna z najgroźniejszych toksyn społecznych, wobec której
jesteśmy właściwie bezradni, chociażby dlatego, że dla nich
spalić wspólny dom, to jak splunąć.
Dopiero po 20 minutach pożarem zainteresowała się straż
pożarna, być może dlatego, że remiza mieści się jakieś 200
metrów od pożaru i dlatego trudno go było dostrzec, mimo że
budynek płonął jak pochodnia. Akcja gaśnicza była chaotyczna
i źle zorganizowana. Oczywiście straż pożarna w Kamieniu
Pomorskim ma na swoim koncie nie tylko porażki, ale także
sukcesy. Oto co wyczytałem na stronie internetowej miasta:
13 marca odbyły się w Kamieniu Pomorskim eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”. Na etapie miejsko‑gminnym,
który organizował Zarząd Miejsko-Gminny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wzięło udział 48
uczestników. Bardzo duże wsparcie przy organizacji turnieju
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otrzymaliśmy od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kamieniu Pomorskim. Fundatorem nagród i patronem zmagań
pożarniczych był Burmistrz Kamienia Pomorskiego Pan Bronisław
Karpiński. W trakcie gdy poszczególne grupy wiekowe pisały test na hali,
strażacy z PSP przeprowadzali pokaz ratownictwa medycznego.
Być może właśnie dzięki temu konkursowi ludzie sami
dawali sobie radę, gdy strażacy potracili głowy. To cenna
inicjatywa, którą należałoby rozszerzyć. Policjanci powinni
robić konkursy, jak się bronić przed bandytami, a lekarze jak się
samemu wyleczyć w warunkach reformy zdrowia jako żywo
przypominającej pożar w domu wariatów.
Jak to zwykle u nas, na pogorzelisko jak hieny
rzucili się politycy i dziennikarze. Naród mógł
podziwiać zbolałą twarz Donalda Tuska na miejscu
tragedii, to kolejny plus dla pijarowców Słońca
Peru. Do tej pory Platforma miała jakieś 60 procent
poparcia, teraz pewnie skoczyło do 120 procent,
a może nawet i więcej. Rzecz jasna ogłoszono żałobę
narodową, co w kraju, w którym kiedyś obrócono
w popiół całe miasta razem z mieszkańcami, wydaje
się czymś dziwnym. Nie chciałbym wyjść na kogoś,
kto deprecjonuje tragedię w Kamieniu Pomorskim,
ale przyszło mi do głowy, że w miniony weekend
więcej osób zginęło na drogach, a mimo to nikt nie
kieruje do rodzin ofiar dziennikarzy, polityków,
psychologów, ekspertów i innych
błaznów robiących sobie przed
kamerami jaja z pogrzebu.
Czegóż jednak nie zrobi się
dla pijaru.

Blogowisko

Sądziłem, że po poprzednich katastrofach – zawaleniu
się hali na Śląsku i wypadku w Halembie nic mnie w tej
mierze nie zaskoczy. Myliłem się. W telewizji możemy
na okrągło oglądać zdjęcia z miejsca tragedii. Hieny
z kamerami nie odpuściły nawet rodzinom ofiar. Nie brakuje
także wymądrzających się ekspertów i psychologów oraz
rzeczników nie mających literalnie nic do powiedzenia.
Na widok malowanej lali i wyszczekanego cwaniaka,
którzy ze zbolałymi minami cedzą informacje, wyłączyłem
telewizor. Nie wiem, kto to wszystko ogląda. W takiej
sytuacji normalny człowiek, jeżeli jest wierzący, powinien
odmówić Wieczny odpoczynek, a jak nie wierzy w Boga,
mógłby się zastanowić nad kruchością i znikomością
naszego życia.

UNICORN:
PO CO JEST TELEWIZJA?
sobota, 2 maja 2009

Odpowiedzi są różne w zależności od punktu siedzenia... Z punktu
widzenia odbiorcy telewizja wygląda tak:
– Rozrywka, rozrywka, rozrywka, rozrywka, rozrywka, rozrywka,
rozrywka... rozwój intelektualny, rozrywka, rozrywka, rozrywka...
Natomiast z punktu widzenia nadawcy telewizja obraca się wokół
jednej najważniejszej cechy – kontroli. Kontroli umysłu, a co za tym
idzie kształtowanie poglądów. Telewizja jest w zasadzie po to, aby

Dobre py

tanie......

239
uspokajać potencjalnych buntowników, osłabiać ich
zdolność krytycyzmu i usypiać. Dosłownie. Oczywiście
wszystko jest prowadzone pod pozorem misji lub... SMS
– sensacja, muzyka, seks. Zmęczeni codzienną pracą
ludzie mają się wyluzować, nie mogą się wkurwić,
bo wyjdą na ulicę. Mogą jednak się podniecić. Ot,
gmeranie patykiem w ludzkim mrowisku na poziomie
makrostruktur. Mogą również trochę się pobać –
grypa... Powinni pracować i płacić podatki. Nie mogą
także za szybko umrzeć. Kwestie niepokojące stanowią
rzeczy, na których się nie znam, lecz wspomnę przez
uczciwość – chodzi o broń elektromagnetyczną... Fale,
fale, fale. Zainteresowani niech poczytają o HAARP.
Wracając do telewizji – zauważcie, że po stronie
nadawcy NIE ma rozrywki. Innymi słowy telewizja ma
ogłupiać i robi to skutecznie. Obserwuję to codziennie
na ulicach miasta. Ludzie wiedzą więcej o swoich
idolach niż o własnych rodzinach...
Aby natchnąć pozytywnie do świata, proponuję
Wam popatrzeć na program TV z 1990 roku
na sobotę :))
Sobota 9.06.1990:
Program I
7.50 Tydzień na działce
8.20 Na zdrowie – program rekreacyjny
8.40 Ziarno – program redakcji katolickiej
9.00 Drops oraz Heidi (odc. 21 i 22)
10.30 Wiadomości poranne
10.40 Militaria, obronność, nowoczesność
11.05 Im dalej w las, tym więcej – film dok.
11.35 Żyć – magazyn ekologiczny
12.05 Siódemka w Jedynce
12.35 Program publicystyczny
14.05 Nad Niemnem, Piną i Prypecią – Katedra
w Pińsku
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14.25
15.00
15.20
15.40
16.10
16.40
17.30
18.30
19.00
19.10
20.05
20.45

Film dok.
Telemost Warszawa – Waszyngton
Telew. informator wydawn.
Prezydenci – F. D. Roosevelt
Rewizja nadzwyczajna
Odwieczne pieśni – film dok.
Strzaskany życiorys – film dok.
Butik
Maurycy i Hawranek
Z kamerą wśród zwierząt
Telewizja Chlapkowice – program satyryczny
Studio Italia’90 Włochy – Austria (transmisja);
ZEA – Kolumbia (skrót)
23.20 Życie jest fraszką
23.30 Telegazeta
23.40 Kuba Rozpruwacz (cz.1) – film fab. prod. ang.

SORKOVITZ:
OSTATNI KRZYK WYMIERAJĄCEGO
GATUNKU
niedziela, 3 maja 2009
Nie gardzę wierzącymi – pisze w swoim Traktacie
ateologicznym Michel Onfray i dodaje – nie uważam ich za
śmiesznych czy żałosnych, ubolewam jednak, że przedkładają
kojące bajki dla dzieci nad okrutne przeświadczenia dorosłych. (...)
Póki religia pozostaje sprawą prywatną, nic mi do niej, uważam
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ją za zwykły zlepek nerwic, psychoz i innych osobistych
przypadłości. Przecież każdemu wolno hołdować
własnym perwersjom, jeśli nie szkodzi w ten sposób
innym...
Można by w tym miejscu zacytować jeszcze
innych reprezentantów tzw. „trzeciej fali ateizmu”
– Christophera Hitchensa, autora książki Bóg nie
jest wielki czy Richarda Dawkinsa, który spłodził
potomnym dzieło (czyt. intelektualny bełkot) pt. Bóg
urojony. Tylko po co?... Zatrzymajmy się przez chwilę
przy cytacie, który zaszczycił swoją obecnością
mojego bloga. Onfray ośmiela się w ironiczny
sposób sprowadzić religię do poziomu kojących bajek
dla dzieci i sprawy prywatnej. Pobrzmiewa w tych
sformułowaniach klimat oświeconego rozumu.
Onfray wraz ze swymi kolegami-ateistami przyznaje,
że jest dosyć mocno zaangażowany na rzecz
propagowania i obrony swoich poglądów. Być może
dlatego tak łatwo przychodzi mu palenie na stosie
wszystkich możliwych świętości, których przecież do
końca nie pojmuje i z którymi ma tyle wspólnego, co
ja z buddyzmem czy fizyką jądrową.
Akademickie dyskusje mają jedną, poważną
słabość: bazują często nie na doświadczeniu,
ale poruszają się w przestrzeni teorii. A jeśli
mówimy o religii, to trzeba pamiętać, że
to przede wszystkim sfera doświadczenia,
osobistego i jedynego w swoim rodzaju.

bajki d
la
wolę o dzieci
d śmie
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Możemy w Matce Teresie z Kalkuty, pochylającej
się z miłością nad trędowatymi i przepełnionej
do cna wiarą w Boga, widzieć li tylko
„zlepek nerwic, psychoz i innych osobistych
przypadłości”. Możemy... Tak prostackie
i pozbawione humanistycznej kultury ujmowanie
rzeczywistości religijnej, pretendujące do miana
naukowego, staje się żenującym świadectwem
totalnej filozoficznej ignorancji, która wzbudza
litościwy uśmiech na niejednej twarzy myślącego
człowieka.
Choć Onfray podkreśla wraz z innymi
myślicielami trzeciej fali ateizmu, że od ludzi
wiary odróżnia ich poleganie na rozumie. To zaś
umożliwia im, jak napisał Christopher Hitchens:
rozstrzygnięcie sporów za pomocą argumentów
i dowodów, a nie wzajemnej ekskomuniki.
Najciekawszym tego świadectwem był niedawny
skandal (nazywajmy rzeczy po imieniu) związany
z zaproszeniem Benedykta XVI na 750-lecie
rzymskiego uniwersytetu La Sapienza. Laicka
ideologia objawiła światu swoją prawdziwą
twarz. Jeśli tak ma wyglądać rozstrzyganie
sporów za pomocą argumentów i dowodów – to
ja dziękuję. I wybieram ekskomunikę. Bo zanim
się ją nałoży, trwa wiele prób, mających na celu
jakieś porozumienie. No chyba że popada się
w nią latae sententiae, czyli mocą samego prawa.
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Na koniec przykład rozumowego
argumentu wykształconych ateistów,
walczących z religią, czyli kojącymi bajkami
dla dzieci. Oto argumentacja z dziedziny
genetyki i neurologii. Niektórzy ateiści
powołują się na eksperymenty dowodzące,
że istnieje fragment DNA odpowiedzialny za
uczucia religijne, lub że można owe uczucia
wytworzyć, pobudzając odpowiednie
ośrodki nerwowe. A więc religia to nic
innego jak mechaniczny proces organiczny,
owoc ewolucji, a nie doświadczenie
duchowe. Pytam się, po trosze przewrotnie,
skoro istnieje gen religii, jak wytłumaczyć
sekularyzację i samo istnienie ateistów?
Czyżby mieli uszkodzone albo niepełne DNA,
a może lekko zachwiany układ nerwowy?

Zastanawiam się czasami, skąd niektórzy czerpią siły do
walki z religią. Z tolerancji i poszanowania ludzkiej godności
człowieka z pewnością to się nie bierze. A może trzecia fala
ateizmu to ostatni krzyk wymierającego gatunku, który nie
potrafi się przyznać do swojej intelektualnej klęski. W końcu
niejedna cywilizacja ze swoimi mędrcami upadła, a religia, jak
była w ludzkości, tak jest i nic nie wskazuje na to, by coś w tym
względzie miało się zmienić. Jedno jest pewne. Kojące bajki
dla dzieci to coś więcej niż kraina schorowanej wyobraźni. Ale
o tym innym razem...

Blogowisko

ADAMKUZ:
IGRZYSKA ISLAMSKIE ODWOŁANE
wtorek, 5 maja 2009

Odwołano Igrzyska Islamskie, ponieważ Irańczycy nie
mogli się dogadać z innymi uczestnikami, czy na oficjalnych
dokumentach powinna widnieć nazwa „Zatoka Perska”, czy też
„Zatoka Arabska”. Wielka szkoda, gdyż moglibyśmy obejrzeć
w jednym czasie antenowym szereg egzotycznych, a nie
spotykanych u nas konkurencji – na przykład talibską piłkę
nożną. Różni się tym od naszej, że faszeruje się ją materiałem
wybuchowym i podrzuca w pobliżu szkoły. W ostatnio
rozegranym meczu w szkole żeńskiej w Dir (Pakistan) gracze
uzyskali aż 12 celnych trafień podczas jednego spotkania.

Ciekawie także zapowiadały się zawody
w kamienowaniu, różnią się one tym od naszej gry
w dwa ognie, że zamiast piłki używa się kamieni,
a celne trafienie w głowę liczone jest podwójnie.
W grze biorą udział dwie drużyny: parudziesięciu
mężczyzn z kamieniami oraz kobieta (wybiera się
zawodniczki raczej młode i ładne), którą przedtem
gracze gwałcą, tak aby jako cudzołożnica mogła
zostać dopuszczona do rozgrywek.
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O innych konkurencjach, takich jak: podrzynanie
gardeł zakładnikom, wycinanie dziewczynkom
łechtaczek przy pomocy żyletki (w stylu klasycznym)
lub kawałka szkła (styl wolny) nie wspomnę, gdyż są
one doskonale znane fanom na całym świecie.
Wszystkim tym, którym nie podobają się konkurencje
sportowe krajów islamu, chciałbym wyjaśnić, że nie
mamy prawa traktować innych cywilizacji jako gorsze.
Taka postawa jest niepoprawna politycznie i powinna być
ścigana sądownie. O muzułmanach można mówić różnie.
Nie wolno jednak z pogardą traktować ich obyczajów,
w końcu co jak co, ale zabawić to się potrafią.
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Autorzy raportu Komisji Harwardzkiej, którzy jako
pierwsi wprowadzili definicję śmierci mózgowej,
otwarcie przyznawali, że powodem tego był fakt,
iż postęp w dziedzinie medycznej doprowadził do
pojawienia się wielu pacjentów, którzy choć żyją,
to nie odzyskali świadomości, stanowią ciężar dla
zespołów medycznych, rodzin, a na dodatek zajmują
łóżka szpitalne. Nie mniej istotne dla autorów nowej
definicji było również to, że stara definicja śmierci
rodziła problemy etyczne przy pobieraniu narządów.
Nowa definicja miała rozwiać te problemy.

Dar czy zabójstwo

Dar czy zabójstwo na granicy życia i śmierci?
Tomasz P. Terlikowski

Tomasz P. Terlikowski

na granicy
życia
i śmierci?
„Wie o tamtym tylko tyle, że miał 38 lat i zginął w wypadku. – Jakkolwiek
to zabrzmi, jego tragedia dała mi nowe życie. Ale przecież nie miałem wpływu
na to, co się z nim stało – mówi Jarogniew Rutczak. To było prawie trzy lata
temu. Zdążył już przywyknąć, że nosi w sobie cząstkę obcego człowieka”1.
1 A. Twardowska, Mnie przypadła jego nerka, „Gazeta Wyborcza Bydgoszcz”, 14 lipca 2006, s. 8.

Tak zaczyna się znakomity i wzruszający reportaż w bydgoskim wydaniu
„Gazety Wyborczej”. Tak rozpoczynają się teksty o przeszczepach nerek, serca,
wątroby czy ostatnio twarzy. W każdym z nich znajdziemy historię człowieka,
który żyje dzięki temu, że ktoś zgodził się na to, by po jego śmierci (albo po

Czy można uznać za martwego człowieka,
który jest ciepły, którego krew krąży, płuca
pobierają tlen, dokonuje się w nim przemiana
materii, zabliźniają się rany, i którego układ
immunologiczny jest sprawny?
śmierci jego najbliższych) wyciąć z niego narządy i ofiarować je innym. I nie
ma wątpliwości, że ich życie jest wartością. Dzięki transplantacjom tysiące
osób mają szansę na w miarę normalne życie przez dziesięć, piętnaście,
a niekiedy nawet więcej lat (do momentu, gdy – a nie ma przed tym, jak
dotąd skutecznej ucieczki – przeszczepiony narząd zostanie odrzucony
przez organizm).
„Ponad milion ludzi na świecie, a kilkanaście tysięcy w Polsce, żyje dziś
dzięki temu, że ktoś wielkodusznie wyraził zgodę na pobranie jego organów
(nerki, serca, wątroby) w sytuacji, gdy nastąpiła gwałtowna śmierć na
skutek wypadku. Uratowani w taki sposób pacjenci wyznają, że w duchu
wdzięczności modlą się codziennie za dusze swoich dawców. Bez możliwości
pozyskiwania organów, medycyna transplantacyjna nie może pomagać
ludziom chorym. Jej dokonania zależą od postaw poszczególnych ludzi,
a także od zrozumienia wagi problemu przez społeczeństwo i od tworzenia
atmosfery zaufania. Wydarzenia, które podważają to zaufanie, powodują
spadek liczby przeszczepów, a w konsekwencji przyczyniają się do śmierci
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kolejnych osób, które mogłyby żyć”2 – przypomnieli w specjalnym liście
do wiernych biskupi polscy. Jan Paweł II zaś w encyklice Evangelium vitae
jednoznacznie wskazał, że ofiarowanie swoich narządów do transplantacji
jest najwyższą formą daru i gestem heroicznym w naszej codzienności3.

Żyjący martwi dawcy organów
Dar ten, aby można go było rozpatrywać jako mający miejsce
w przestrzeni moralnej, musi dokonywać się po śmierci ofiarodawcy.
„Osoba może podarować tylko to, czego może pozbawić się bez poważnego
niebezpieczeństwa lub szkody dla własnego życia bądź tożsamości osobowej,
i to dla słusznej i proporcjonalnej racji. Jest oczywiste, że narządy niezbędne
dla życia mogą być ofiarowane tylko po śmierci”4 – podkreślał Jan Paweł II
w przemówieniu do uczestników I Międzynarodowego Towarzystwa
Transplantacji Narządów.
I właśnie w tym miejscu zaczynają się problemy etyczne: nie jest bowiem
jasne, czy definicja śmierci, jaką przyjęto na potrzeby transplantologii
(a przyznają to otwarcie wszyscy uczestnicy debaty), wyznacza rzeczywisty
2 Nadprzyrodzony krwioobieg miłości. Słowo biskupów polskich w sprawie przeszczepiania narządów z dnia
25 sierpnia 2007, par. 2-3.
3 „Logika kultu duchowego przyjemnego Bogu (por. Rz 12,1) wymaga, aby sławienie Ewangelii życia dokonywało się przede wszystkim w codziennym życiu i wyrażało się przez miłość do innych i dar z samego siebie. W ten
sposób całe nasze istnienie będzie się stawać autentycznym i odpowiedzialnym przyjmowaniem daru życia oraz
szczerym i wdzięcznym chwaleniem Boga, który ofiarował nam ten dar. To właśnie dokonuje się w tak wielu
gestach ofiary, często niepozornej i ukrytej, spełnianej przez mężczyzn i kobiety, dzieci i dorosłych, młodych
i starszych, ludzi zdrowych i chorych.
W takim kontekście, bogatym w wartości ludzkie i w miłość, rodzą się także gesty heroiczne. Są one najbardziej
uroczystym wysławianiem Ewangelii życia, ponieważ głoszą ją poprzez całkowity dar z siebie; są chwalebnym objawieniem miłości największej, która każe oddać życie za ukochaną osobę (por. J 15,13); są uczestnictwem w tajemnicy Krzyża, w której Jezus objawia, jak wielką wartość ma dla Niego życie każdego człowieka i jak realizuje się
ono w pełni poprzez bezinteresowny dar z siebie. Oprócz faktów powszechnie znanych, istnieje jeszcze heroizm
dnia codziennego, na który składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki,
w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei” – napisał Jan Paweł
II. Jan Paweł II, Evangelium vitae, par. 86. Cyt. za: Tegoż, Dzieła zebrane, t. I, Kraków 2006, s. 595-596.
4 Jan Paweł II, Najwyższy akt miłości. Przemówienie do uczestników I Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa Transplantacji Narządów, 20 czerwca 1991, tłum. T. Chmura, w: W trosce o życie. Dokumenty Kościoła, oprac.
K. Szczygieł, Tarnów 1998, s. 220.
Dar czy zabójstwo na granicy życia i śmierci?

kres życia. A to oznacza dla odmiany, że może się zdarzyć (nawet, jeśli
przyjąć, że statystycznie dokonuje się to niezmiernie rzadko), iż ceną życia
jednej osoby jest życie innej, co czyni cały zabieg czymś fundamentalnie
niedopuszczalnym moralnie. Na tę niejasność zwracają uwagę nie
tylko obrońcy życia, ale również coraz częściej uczeni, także zajmujący
się transplantologią.
Lucetta Scaraffia w szeroko komentowanym artykule w „L’Osservatore
Romano” wprost wezwała Kościół do zmiany stosunku do śmierci mózgowej
i wycofania się z ostrożnego poparcia (wyrażonego w dokumentach
kościelnych) dla zmiany definicji śmierci5. Ostrożność w kwestii uznania
śmierci mózgowej za rzeczywistą śmierć pacjenta wyrazili także w głośnym
w zachodnich kręgach medycznych tekście w „New England Journal of
Medicine” dwaj amerykańscy badacze: Robert D. Troug oraz Franklin G.
Miller. Ich zdaniem uznanie śmierci mózgowej za śmierć rzeczywistą jest
przedwczesne, choć niewątpliwie ułatwia zadania transplantologów6.
Istotę problemu, jaki stawia Scaraffia, można więc podsumować pytaniem:
czy można uznać za martwego człowieka, który jest ciepły, którego krew
krąży, płuca pobierają tlen, dokonuje się w nim przemiana materii, zabliźniają
się rany, i którego układ immunologiczny jest sprawny?7 Albo idąc dalej:
czy martwa kobieta może urodzić żywe dziecko (a tak przecież się stało)?
I wreszcie – przesuwając debatę na bardziej naukowy i filozoficzny poziom
– czy można uznać mózg za tak istotny, że jego działanie lub brak działania
determinuje stan życia i śmierci? Chodzi zatem o pytanie, czy można i należy
sprowadzić człowieczeństwo do poziomu czystej materialności i świadomości.
Jeśli tak, to rodzi to liczne materialistyczne konsekwencje, choćby taką, że
osoba, której mózg jest trwale uszkodzony (na przykład przez chorobę),
i przez to nie wypełnia swoich zadań, w istocie przestaje być człowiekiem,
i jako taka może być pozbawiona pielęgnacji czy opieki medycznej.
5 R. Owen, Vatican called on to re-open debate on brian Heath as end of life, „The Times”, 3 września 2008.
6 R.D. Troug, F.G. Miller, The Dead Donor Rule and Organ Trasplantation, „New England Journal of Medicine”
359:7, s. 674-675.
7 A tak właśnie opisać można człowieka w stanie śmierci mózgowej. Por. J. Norkowski OP, Śmierć mózgowa
jako użyteczna fikcja, czyli czy wolno zabijać dawców organów, by ratować biorców, „Fronda” 36/2005, s. 33.
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Ta teoretyczna i wysoce abstrakcyjna debata ma jednak całkiem konkretny
wymiar. Otóż jest faktem, że żyją obecnie na świecie osoby, u których
zdiagnozowano stan śmierci mózgowej, i które przeznaczono na narządy.
Zack Dunlap z Oklahomy jest tego najlepszym przykładem. Mężczyzna ten
miał w listopadzie 2007 roku poważny wypadek. Lekarze zdiagnozowali

Wszystkie badania neurologiczne konieczne
do orzeczenia śmierci mózgowej u dzieci
stwierdzono w latach 2000-2004
w Południowej Kalifornii tylko w jednej z 294
dokumentacji medycznych.
u niego śmierć mózgową i uznali, że możliwe będzie przeznaczenie organów
„martwego już człowieka” na dar dla innych. Rodzina zgodziła się na to,
uznając, że dobrze, by dzięki narządom mężczyzny ktoś inny mógł prowadzić
szczęśliwe życie. Jednak kuzynki Dunlapa, które pracowały w szpitalu jako
pielęgniarki, na kilkanaście minut przed planowanym zabiegiem wycięcia
organów uznały, że pacjent w rzeczywistości wcale nie jest martwy. I to one
– a nie zespół lekarzy, który zdiagnozował śmierć – miały racje. Zack opuścił
szpital o własnych siłach już czterdzieści osiem dni po tym, jak uznano go za
umarłego8.
Innym przykładem tego samego zjawiska jest przypadek 59-letniej Val
Thomas, która przebudziła się po siedemnastu godzinach w stanie śmierci
8 J. Jalsevac, Doctor Says abort „Brain Heath” Man Saved from Organ Harvesting – „Brain Heath is Never Really
Death”, www.lifesitenews.com/ldn/2008/mar/08032709.html
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mózgowej na kilkanaście minut przed przewidzianym prawnie momentem
możliwości podjęcia decyzji o pocięciu jej na organy do przeszczepów.

Błędna koncepcja czy złe procedury?
Te dość makabryczne historie nie muszą jednak wcale wskazywać na
strukturalny błąd tkwiący w definicji śmierci mózgowej. Możliwe jest
bowiem, że w tych przypadkach zwyczajnie popełniono błąd w diagnozie
i przedwcześnie uznano chorych za źródło organów. Błąd jest rzeczą
ludzką i nie może być wykluczony także z działań lekarskich, nawet jeśli
dokonywane są one wedle ściśle zestandaryzowanych procedur (a tak
powinno być w przypadku stwierdzania śmierci mózgowej, do której
diagnozowania służy w Stanach Zjednoczonych specjalny kwestionariusz).
Problem polega tylko na tym, że – jak wynika z badań statystycznych
prowadzonych przez amerykańskich badaczy – ścisłe przestrzeganie zasad
zawartych w dokumentach medycznych wcale nie jest bardzo częste.
Wszystkie badania neurologiczne konieczne do orzeczenia śmierci mózgowej
u dzieci stwierdzono w latach 2000-2004 w Południowej Kalifornii tylko
w jednej z 294 dokumentacji medycznych. Test apnea wykonany był tylko
w 26 procentach przypadków, różnicę czasową między pierwszym a drugim
badaniem stwierdzającym śmierć mózgową zachowano tylko w 21 procentach
przypadków, a EEG wykonano u 20 procent dawców9.
Wniosek stąd taki, że istnieje ryzyko, iż część z dzieci została uśmiercona
przedwcześnie albo zupełnie niepotrzebnie, ponieważ obowiązujące
procedury nie zostały w ich przypadku zastosowane. To, że takie
niebezpieczeństwo rzeczywiście istnieje, pokazuje historia 25-letniego
Rubena Navarro, ciężko chorego pacjenta z uszkodzonym mózgiem, którego
śmierć lekarz dr Hootan C. Roozrokh przyspieszył, podając mu morfinę oraz
inne środki mogące przyspieszyć zgon, by przeznaczyć jego narządy do
ratowania innych10.
W omawianym przypadku mamy do czynienia z ewidentnym naruszeniem
wszystkich norm etycznych i prawnych, co sprawia, że nie jest on typowy
9 Por. J.L. Verheijde, M.Y. Rady, J.L. McGregor, Growing Concerns about Brain Death and Organ Donation, „Indian
Pediatrics” vol. 45/2008, s. 885.
10 ��������������
J. McKinley, Surgeon Accused of Speeding a Death to Get Organs, „New York Times”, 27 lutego 2008.
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dla problemów moralnych związanych z przeszczepianiem narządów
i śmiercią mózgową. Ale jednocześnie jest on na tyle drastyczny, że pozwala
sformułować pytania dotyczące samej procedury stwierdzania śmierci

Utylitaryzm wprowadzony tylnymi drzwiami
do etyki medycznej rodzi niebezpieczeństwo
rozszerzania (na korzyść biorców)
zasad i pomijania istotnych elementów
diagnostycznych w sytuacji ludzi źle rokujących
po to, by ratować tych lepiej rokujących.
mózgowej, a także zasygnalizować niebezpieczeństwa związane z samą
jej definicją (niezależne od tego, jak jest ona stosowana w praktyce).
Fundamentalnym problemem, jaki rodzi sama procedura stwierdzania śmierci
mózgowej, a dokładniej uznawania kogoś za „materiał do przeszczepów”,
pozostaje fakt, że procedury medyczne dotyczące transplantologii
dopuszczają w Stanach Zjednoczonych odstąpienie od pewnych działań, jeśli
chory może zostać przeznaczony na przeszczepy i jeśli on lub jego rzecznik
się na to zgodzą (lub zgodzili).
„Sytuację taką można wyobrazić sobie następująco: terminalnie chorego
pacjenta przewozi się na salę operacyjną, a tam w obecności zespołu
lekarzy odłącza mu się aparaturę podtrzymującą życie. Praca serca ustaje,
anestezjolog czeka dwie minuty, zostaje stwierdzona śmierć, a zespół
transplantacyjny przystępuje do pobrania narządów”11 – opisuje taką sytuację
11 A. Szczęsna, Wokół medycznej definicji śmierci, w: Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, red. M. Gałuszko, K. Szewczyk, Warszawa-Łódź 1996, s. 68.
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Anna Szczęsna. To odstąpienie może także oznaczać na przykład nie podjęcie
resuscytacji w sytuacji, gdy pacjent godzi się na bycie dawcą organów. Jeśli
zaś istnieje zgoda na odmienne traktowanie pacjenta z taką deklaracją i bez
niej, wówczas powstaje pytanie o kryteria medyczne, jakimi kierować się
będzie zespół terapeutyczny. Czy będzie nim realny stan zdrowia pacjenta, czy
ewentualne dobro innych chorych, którym jego organy mogą uratować życie?
Pytanie to staje się mocniejsze, gdy uświadomimy sobie, że definicja
śmierci (a to z niej wynikają opisywane procedury jej stwierdzania, a nawet
możliwości doprowadzenia do niej) została zmieniona nie dlatego, że
zmieniło się rozumienie śmierci, a z przyczyn czysto utylitarnych. Kiedy
w 1968 roku Harvard Medical School powołał komisję zajmującą się nową
definicją śmierci i śpiączką mózgową, uzasadnienie konieczności podjęcia
tego tematu było czysto pragmatyczne: wielkie obciążenia, jakie spadają
na pacjentów, ich rodziny i personel medyczny, a także problemy, jakie
wystąpiłyby ze zdobyciem organów do przeszczepów, gdyby zachowano
dotychczasową definicję śmierci12. Nie ma co ukrywać, że utylitarne źródła ma
też zdecydowana większość współczesnych uzasadnień konieczności takiej,
a nie innej definicji śmierci, a także medialne gromy oburzenia ciskane na
tych, którzy kwestionują prawdziwość i wiarygodność nowej definicji śmierci.
Utylitaryzm wprowadzony tylnymi drzwiami do etyki medycznej rodzi przy
tym niebezpieczeństwo rozszerzania (na korzyść biorców) zasad i pomijania
istotnych elementów diagnostycznych w sytuacji ludzi źle rokujących po to,
by ratować tych lepiej rokujących. A że nie jest to obawa nieuzasadniona,
najlepiej pokazuje sama historia zmiany definicji śmierci.

Rumiany, ciepły i... martwy
Wszystko rozpoczęło się od przeprowadzonej w 1967 roku w Afryce
Południowej operacji przeszczepu serca Louisowi Washkansky’emu. I choć
osiemnaście dni później pacjent zmarł, to od tego momentu w wielu krajach
świata rozpoczęto masowe przeszczepianie serc i nerek: a to postawiło przed
lekarzami problem, kiedy można odłączyć „dawcę organów” (czyli innego
12 H.J. Türk, Śmierć mózgowa w aspekcie filozoficznym, Etyczne aspekty transplantacji narządów, red. A. Marcol,
Opole 1996, s. 60.
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pacjenta – tyle że w gorszym stanie zdrowia) od respiratora. Mniej więcej
w tym samym czasie przewodniczący Komisji Etycznej na Uniwersytecie
Harvarda zaproponował dziekanowi wydziału lekarskiego tej uczelni
stworzenie raportu, który rozpatrzyłby nowe problemy etyczne stające

,,Związek mózgu ze świadomością
i osobowością sprawia, że jego śmierć jest
końcem wszystkiego, co ma dla nas wartość”.
przed medycyną. Chodziło przede wszystkim o nową definicję śmierci, która
wydawała się konieczna, gdyż „w każdym szpitalu tłumy pacjentów czekają
na odpowiednich dawców”.
Równie szczerzy w wyjaśnianiu swych intencji byli autorzy pierwszej,
roboczej jeszcze wersji raportu Komisji Harwardzkiej, którzy otwarcie
przyznali, że powodem konieczności ogłoszenia nowej definicji śmierci
jest fakt, iż postęp w dziedzinie medycznej doprowadził do pojawienia się
wielu pacjentów, którzy choć żyją, to nie odzyskali świadomości, i którzy
stanowią ciężar dla zespołów medycznych, rodzin, a na dodatek zajmują łóżka
szpitalne. Nie mniej istotne dla autorów nowej definicji było również to, że
stara definicja śmierci rodziła problemy etyczne przy pobieraniu narządów.
Wnioski, jakie można wyciągnąć z tego pierwszego dokumentu, są dość
przerażające. A wskazuje na to jeden z najbardziej „postępowych” bioetyków
– Peter Singer.
„Komisja Harwardzka nawet nie próbowała argumentować, iż nowa
definicja śmierci potrzebna jest dlatego, że w oddziałach szpitalnych
jest wielu pacjentów naprawdę martwych, lecz nadal podłączonych do
respiratora, ponieważ prawo nie pozwala na uznanie ich za martwych.
Komisja stwierdza natomiast z niezwykłą szczerością, że nowa definicja
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potrzebna jest dlatego, że pacjenci w stanie nieodwracalnej śpiączki są
wielkim ciężarem dla samych siebie (dlaczego nieodwracalna śpiączka
miałaby być ciężarem dla pacjentów, tego Komisja nie wyjaśnia), lecz także dla
rodzin, szpitali i potencjalnych pacjentów czekających na łóżka szpitalne”13 –
wskazuje Singer.
Ostateczna wersja raportu została złagodzona, a w jej uzasadnieniu
położono większy nacisk na możliwości ratowania życia osób potrzebujących
transplantacji. Trudno jednak nie dostrzec, że mimo tej zmiany sformułowań
uzasadnienie to nadal nie odwoływało się do ustaleń nauk biologicznych,
lecz do potrzeb medycznych. U jego podstaw leżał więc partykularny interes
części pacjentów, który przeciwstawić można interesowi innych, zaś ich
zważenie zależne jest nie od obiektywnych racji, ale od subiektywnych zasad
jakości życia i statystyki medycznej. Strona katolicka – choć bez akceptacji
papieskiej – także zaakceptowała tę nową definicję śmierci, tyle że w jej
przypadku przyczyną było uznanie mózgu za główny organ podtrzymujący
zintegrowane działanie organizmu, którego ustanie oznacza śmierć. Sytuacja
się jednak komplikuje, gdyż dziś medycyna jest już w stanie zastąpić działanie
tego organu, tak jak jest w stanie zastąpić działanie nerek czy nawet wątroby.
Udowodnili to lekarze, utrzymującyw stanie życia Trishy Marshall, która choć
pozostawała przez trzy miesiące w stanie śmierci mózgowej, to urodziła
zdrowe i żywe dziecko i dopiero później została odłączona od aparatury.
Singer – i trudno tu się z nim nie zgodzić – wnioskuje z tych możliwości,
że prawdziwą przyczyną uznania śmierci mózgu za moment rzeczywistej
śmierci człowieka nie jest wcale fakt, iż jego działania nie da się zastąpić,
bo da się to zrobić. Prawdziwym uzasadnieniem owej decyzji są nie tyle
„integrujące” czy „koordynujące” funkcje mózgu, „lecz raczej jego związek ze
świadomością i osobowością sprawia, że jego śmierć jest końcem wszystkiego,
co ma dla nas wartość (...) Jeśli chcemy wyznaczyć moment śmierci, nim ciało
ostygnie i zesztywnieje (...) to wydajemy sąd o charakterze etycznym”14.
13 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 1997, s.
34-35.
14 Tamże, s. 42. Ojciec Norkowski wprost stwierdza, że postawę taką określić można „szowinizmem mózgowym”, który nie znajduje usprawiedliwienia w antropologii chrześcijańskiej czy choćby realistycznej. Por. J.
Norkowski OP, dz. cyt.
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Skąd zatem powszechna niemal zgoda na nową definicję? Otóż jest ona
opłacalna dla wszystkich stron zaangażowanych w proces leczenia – może
poza „dawcą organów”. Ułatwia życie lekarzom, rodzinom i biorcom, a także
– co nie bez znaczenia – podatnikom.

Nowa definicja śmierci ułatwia życie lekarzom,
rodzinom i biorcom, a także - co nie bez
znaczenia - podatnikom.
I to jest właśnie jeden z najpoważniejszych problemów z nową definicją
śmierci. Zgoda, by budować ją na utylitarnych interesach i pragmatyzmie,
oznacza bowiem w istocie zmianę fundamentów etyki medycznej. Nie jest
już ona w takiej sytuacji etyką zasad i norm niezmiennych i stałych, lecz
staje się etyką interesów, a w najlepszym razie odpowiedzialności. Lekarz
nie ma jednoznacznych zasad, do których mógłby się odwołać w sytuacji
wątpliwości (na przykład zasady świętości życia, które rozpoczyna się
w jasno definiowalnym momencie poczęcia, a kończy, gdy ustaje życie całego
organizmu, a nie tylko mózgu). Pozostaje mu nieustające ocenianie, które
życie jest ważniejsze, jak wyważyć interesy pacjenta, który leży na stole
i znajduje się w stanie śmierci klinicznej, oraz tego, którego przeszczep
mógłby uratować. W sytuacji, gdy nacisk przesuwa się z troski lekarza
o pacjenta powierzonego jego opiece na „interes społeczny” (czyli rozwój
transplantologii), łatwo może dochodzić do nadużywania zasad i stwierdzania
śmierci mózgowej bez wystarczających dowodów. Zwraca na to uwagę
amerykański neurolog Richard G. Nigles, opisujący sytuacje, w których
zespoły transplantologiczne próbowały wymusić na nim przyspieszenie
procedur stwierdzania śmierci, pominięcia tych z nich, które mogły
wskazywać na mózgowe życie pacjenta, a nawet postulaty zaprzestania
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terapii tak, by „dawca organów” mógł szybciej powędrować na stół
operacyjny15.
Silny (nawet jeśli nie wypowiadany wprost, a jedynie zakładany) nacisk
na rolę świadomości – personalizującą czy nadającą godność ludzką – rodzi

U wielu z pacjentów, od których pobierano
narządy, zaobserwowano reakcje bólowe na
rozcinanie skóry i ich pobieranie.
też kolejne pytania o to, czy dopuszczalne jest „przyspieszanie śmierci”
osób trwale pozbawionych owej świadomości, tak jak było w przypadku
Rubena Navarro. Jeśli godzimy się na utylitarne usprawiedliwienie zmiany
definicji śmierci, to powstaje także pytanie, czy wolno pobierać narządy
od istot ludzkich trwale pozbawionych mózgu lub od anencefalitycznych
noworodków? Zdecydowana większość badaczy i organizacji medycznych
odrzuca taką możliwość, ale ich uzasadnienie pozostaje nadal utylitarne
i naukowe, brak w nim niemal odniesień etycznych. Kanadyjskie Towarzystwo
Pediatryczne wprost stwierdza, że nie należy pobierać organów od
anencefalitycznych noworodków, bowiem mogłoby to spowodować spadek
zaufania publicznego do programów transplantologicznych, spadek szacunku
dla życia ludzkiego w społeczeństwie, a także wywołać niepożądane efekty
wśród personelu medycznego i u rodzin. Ostatnim argumentem pozostaje
zaś fakt, że zgoda na pobieranie organów od „bezmózgowców” mogłaby
doprowadzić w dalszej perspektywie do pobierania organów od pacjentów
z trwale uszkodzonym mózgiem16. Uzasadnieniem jest więc raczej interes
transplantologii niż szacunek dla człowieka, nawet tak ciężko uszkodzonego.
15 R.G. Nigles, Transplantacja narządów, śmierć mózgowa i równia pochyła z perspektywy kardiochirurga, tłum.
M. Mścichowski, „Fronda” 36/2005, s. 129-130.
16 �Use of anancephalic newborns as organ donors. Position Statestment (B 2005-01). Canadian Paediatric Society,
Paediatr Child Health, vol. 10, nr 6 July/August 2005, s. 336.
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Czy martwy może odczuwać ból?
Utylitaryzm wprowadzony do bioetyki sprawia, że nieistotne stają się
związane ze śmiercią mózgową problemy medyczne. Najistotniejszym

Potrzeba świeżych organów decyduje o tym,
że nie testuje się wielu nowych technik
wyprowadzania chorych ze stanu śmierci
mózgowej.
z nich jest to, że ktoś uznany za martwego nie tylko może trwać w takim
stanie zawieszenia między życiem a śmiercią, ale że może nawet z owego
stanu wyjść. Ostateczność jest zaś absolutnym fundamentem każdej
definicji śmierci. Jeśli śmierć nie stanowi granicy między światem żywych
a martwych, to w istocie nie jest śmiercią, a jakimś innym stanem, być
może ją poprzedzającym, ale bez wątpienia nią nie będącym. Świetnie to
widać zresztą w medycynie. Człowiek martwy, choć mogą mu jeszcze rosnąć
paznokcie czy włosy, nie produkuje już hormonów, nie może odczuwać bólu
i ma płaski wykres EEG. Natomiast człowiek w stanie śmierci mózgowej
wydziela przysadką mózgową hormony odpowiedzialne za utrzymywanie
moczu. Ma też normalny wykres EEG (dokładniej ma go 20 procent chorych,
u których badanie to wykonano klasyczną metodą, a znacznie większy
odsetek tych, którym wykonano go za pomocą elektrody wprowadzonej
bezpośrednio do komory mózgowej). I wreszcie argumenty absolutnie
fundamentalne: u wielu z pacjentów, od których pobierano narządy,
zaobserwowano reakcje bólowe na rozcinanie skóry i pobieranie narządów
(przyspieszone bicie serca, wzrost ciśnienia czy gwałtowne ruchu kończyn).
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Były one na tyle częste, że w wielu krajach wprowadzono konieczność
znieczulania chorych, od których pobiera się narządy17. Trudno nie zadać
pytania, czy rzeczywiście, zdaniem transplantologów, osoby martwe mogą
odczuwać ból? Czy można zaakceptować wycinanie narządów osobom, które

Pies, kot czy świnia (bardzo bliska nam
genetycznie) uznawane są za martwe nie
w momencie, gdy przestanie działać ich mózg,
ale wtedy gdy ustaną na trwałe krążenie
i praca serca.
mogą – przynajmniej na pewnym poziomie – odczuwać strach i ból? Czy życie
innych może stanowić usprawiedliwienie dla takich działań?
Pytania te nabierają mocy, jeśli uświadomimy sobie, że człowiek
i ludzka cielesność wciąż pozostają tajemnicą, także dla lekarzy i biologów.
Proste uznanie, że mózg pozostaje głównym centrum świadomości, choć
biologicznie prawdziwe, nie wyczerpuje jeszcze prawdy o człowieku, którego
świadomość nadal pozostaje tajemnicą. Bezmózgowce (tak określa się
dzieci, które urodziły się bez mózgu, albo z mocno ograniczonym mózgiem)
nie mogą żyć dłużej niż kilka godzin po urodzeniu. A jednak w Wielkiej
Brytanii urodziło się w 2009 roku dziecko Faith Walker, które miało umrzeć
natychmiast po urodzeniu, a dzięki uporowi swojej matki żyje (w momencie
pisania tekstu) już sześć tygodni i reaguje jak każde dziecko w jego wieku.
Oczywiście jest mało prawdopodobne, by mogło żyć dłużej, by rozwinęło
się i odczuwało to samo, co jego rówieśnicy, ale nie zmienia to faktu, że żyje
i stanowi wielką radość dla swojej matki.
Czysto utylitarne podejście, ograniczone przez finanse, a także nacisk
lobby transplantologicznego nie bierze tego pod uwagę, traktując człowieka
17 Por. J. Norkowski OP, dz. cyt., s. 38.
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(wprawdzie umierającego) jako źródło świetnych organów, które nie powinny
się zmarnować. Postrzeganie go jako człowieka, który potrzebuje spokojnie
pożegnać się z życiem, odejść ostatecznie bez niepotrzebnego bólu, ale i bez
przyspieszania – jest obce temu nurtowi myślenia bioetycznego. Statystyka
rozstrzyga tu, kto jeszcze może być ratowany, a kto już nie. Kto jest
traktowany jak pacjent, a kto już tylko jako dawca organów.
Potrzeba świeżych organów decyduje także o tym, że nie testuje się
wielu nowych technik wyprowadzania chorych ze stanu śmierci mózgowej.
Poszukiwania medyczne w tej dziedzinie są ściśle ograniczone przez lobby
transplantologiczne, które nieustannie przypomina, że nie ma statystycznego
sensu podtrzymywania życia czy jego przedłużania, gdy tylu innych
potrzebujących oczekuje na narządy chorego znajdującego się w stanie
śmierci mózgowej. A przecież tam, gdzie doświadczenia takie są prowadzone,
udaje się leczyć poważne uszkodzenia mózgu, a nawet „wskrzeszać”
(cudzysłów jest tu celowy, bowiem w istocie ze wskrzeszeniem mamy do
czynienia, gdy człowiek jest martwy, a nie gdy jest „martwy mózgowo”).
„Zastosowanie terapii polegającej na obniżeniu temperatury mózgu do 33
stopni Celsjusza w wielu przypadkach umożliwia uniknięcie rozwinięcia
się u chorego z uszkodzonym mózgiem stanu definiowanego jako śmierć
mózgowa”18 – podkreśla ojciec Jacek Norkowski. Pytanie, u ilu osób procedur
tych nie wdrożono, licząc na szybsze pobranie potrzebnych serc, wątrób
i nerek – pozostaje niestety otwarte, ale nie powinno być ono ignorowane
w debacie publicznej.

Człowiek - zwierzę rozumne
Przyjęcie teorii śmierci mózgowej rodzi także liczne problemy
filozoficzne. Najistotniejszym z nich pozostaje konieczność zredefiniowania
rozumienia tego, kim jest człowiek. W klasycznych koncepcjach człowiek
jest „zwierzęciem rozumnym” (a może lepiej byłoby ująć go jako „żywinę
rozumną”). Tym, co określa jego naturę, jest zatem zarówno bycie
18 Tamże, s. 39.
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zwierzęciem (w znaczeniu cielesnym), jak i bycie rozumnym (czyli to, co
go od zwierząt odróżnia). Cielesność, materialność, zwierzęcość pozostaje
zatem jednym z istotnych komponentów jego tożsamości. Uznanie, że
śmierć ograniczyć można tylko do świadomości, oznacza zredukowanie
człowieczeństwa do mózgu, wykreślenie z niego całej przestrzeni tego, co

Św. Tomasz podkreśla, że istoty „obdarzone
duszą nazywamy żyjącymi, a nie
posiadające duszy martwymi”.
zwierzęce. Tak ujmowana śmierć istotnie odróżnia przecież człowieka od
pozostałych zwierząt. Pies, kot czy świnia (bardzo bliska nam genetycznie)
uznawane są za martwe nie w momencie, gdy przestanie działać ich mózg,
ale wtedy gdy ustaną na trwałe krążenie i praca serca. Czy rzeczywiście
jesteśmy zdania, że tak bardzo biologicznie różnimy się od zwierząt, że
usprawiedliwia to zmianę definicji śmierci? A jeśli tak, to czy gotowi jesteśmy
uznać za pełnoprawną definicję człowieczeństwa twierdzenie, że człowiek
jest wcielonym mózgiem? Jeśli tak – to trudno nie zgodzić się na likwidację
istot ludzkich, których mózg jest niesprawny czy głęboko uszkodzony. One
bowiem w istocie nie istnieją, jeśli nie istnieje ich mózg.
Nowa definicja śmierci jest nie do zaakceptowania także z perspektywy
klasycznej myśli chrześcijańskiej i jej rozumienia tego, czym jest dusza,
a czym ciało. Św. Tomasz podkreśla, że istoty „obdarzone duszą nazywamy
żyjącymi, a nie posiadające duszy martwymi”19. Utożsamienie śmierci ze
śmiercią mózgu oznacza zatem powiązanie duszy ludzkiej z mózgiem, na
co brak jakiegokolwiek uzasadnienia. „Jasne jest bowiem, że duszą nie
jest jakakolwiek bądź zasada funkcji życiowych, w ten sposób bowiem
duszą mogłoby być i oko jako zasada widzenia; podobnie przedstawiałaby
19 Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, q. 75, art. 1, tłum. S. Swieżawski, Warszawa 1997, s. 25.

się sprawa i z innymi organami, będącymi narzędziami duszy. Ale tylko
o naczelnej zasadzie życia powiadamy, że jest duszą. Chociaż więc jakieś ciało

Jan Paweł II uznał transplantacje za
dopuszczalne pod warunkiem, że istnieje
moralna i naukowa pewność śmierci dawcy
organów. Czy śmierć mózgowa spełnia te
kryteria?
może być jedną z zasad życia zwierzęcia – to jednak żadne ciało nie może być
nigdy naczelną zasadą życia. Oczywiste jest bowiem, że żadne ciało nie jest
zasadą życia, ani nie jest żyjące dlatego, że jest ciałem, bo wówczas każde
ciało byłoby ożywione lub byłoby zasadą życia”20 – uzupełnia Akwinata.
Co to znaczy dla naszego tematu rozważań? Otóż nie sposób uznać, że
mózg stanowi zasadę życia, swoiste umiejscowienie duszy. Jest on oczywiście
istotnym (może najistotniejszym organem ciała), ale nie jest i nie może być
uznany za źródło tożsamości osobniczej czy zasadę życia ludzkiego. Gdyby
tak było, to bezmózgowce trzeba by uznać za byty nieludzkie, pozbawione
duchowości i możliwości zbawienia. A na to nie zgodzą się chyba nawet
najbardziej zagorzali chrześcijańscy zwolennicy teorii śmierci mózgowej.
Istotne filozoficzne zastrzeżenia do definicji śmierci mózgowej wniósł
także niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia Hans Jonas. Jego zdaniem
moment śmierci jest w istocie nieoznaczony, bowiem umieranie pozostaje
procesem. Jeśli tak jest, to trudno zgodzić się na to, by arbitralnie wyznaczano
moment śmierci w oparciu o minimalne i czysto utylitarne koncepcje,
szczególnie że nie wiemy, jakie skutki dla człowieka znajdującego się w stanie
umierania (ale przecież wciąż jeszcze żywego) mogą mieć operacje na nim
wykonywane. Nie sposób dowieść – przekonuje Jonas – że umierający, i to
20 Tamże.
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nawet pozostający pod wpływem środków przeciwbólowych, rzeczywiście
niczego nie odczuwa i że nie jest dla niego szokiem bólowym sama procedura
pobrania narządów. Mózg pozostaje wciąż dla nas tajemnicą i uznanie,
że wiemy o nim na tyle dużo, by uznawać, kiedy możemy, a kiedy nie
możemy odczuwać, jest naukowym i mentalnym nadużyciem21. Śmierć –
i o tym także nie należy zapominać – nie poddaje się prostym naukowym
badaniom, bowiem każdy z nas umiera pojedynczo, samotnie i na własną
odpowiedzialność.

Zasada in dubio pro vita
Fundamentalna nieoznaczoność momentu śmierci, a także odrzucenie
utylitarnych i pragmatycznych elementów w orzekaniu, kto jest, a kto nie
jest martwy, powinny oznaczać konieczność poważnego rozważenia przez
Kościół definicji śmierci mózgowej. Jan Paweł II uznał transplantacje za
dopuszczalne pod warunkiem, że istnieje moralna i naukowa pewność śmierci
dawcy organów. Czy śmierć mózgowa spełnia te kryteria? Powołana przez
papieża komisja stwierdziła, że warunki te zostały spełnione, ale Jan Paweł II
nie wydał oficjalnego orzeczenia na ten temat. Warto przypomnieć, że zdanie
papieskich ekspertów nie musi przekładać się automatycznie na stanowisko
Stolicy Apostolskiej (tak było czterdzieści lat temu, gdy członkowie papieskiej
komisji opowiedzieli się za uznaniem antykoncepcji, lecz Paweł VI miał inne
zdanie, które stało się oficjalnym stanowiskiem Kościoła). Kwestia śmierci
mózgowej jest więc nadal przedmiotem burzliwych debat katolickich
bioetyków, a wśród członków watykańskiej Rady Pro Vita rośnie liczba
jej przeciwników.
Dlaczego tak się dzieje? Praktyka stosowania tej nowej definicji śmierci,
a także związane z nią skutki pokazują bowiem wyraźnie, że wraz z rozwojem
transplantologii zmniejsza się szacunek dla życia chorych w ostatnim
stadium chorób, a także dla godności umierających. Trudno też nie dostrzec,
że w sytuacjach wątpliwych zastosowanie powinna mieć stara, rzymska
21 H. J. Türk, dz. cyt., s. 63-64.
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zasada „w razie wątpliwości rozstrzygamy na rzecz życia”. Śmierć mózgowa
jest śmiercią bardzo wątpliwą, i dlatego coraz więcej katolickich bioetyków
alarmuje, iż Kościół powinien rozważyć jej stosowanie. Szczególnie, że jak się
okazuje ani procedury jej orzekania nie są zachowywane, ani nawet ona sama
– jeśli została dobrze orzeczona – nie jest ostateczna. Łatwo może się więc
okazać, że dziesiątki tysięcy uratowanych zawdzięczają swoje życie ludziom,
którzy też mogli żyć... A taki handel „życie za życie” nie jest dopuszczalny
z katolickiego punktu widzenia.
Wycofanie się z warunkowej zgody na nową definicję śmierci nie będzie
oczywiście proste. Emocje związane z transplantologią są ogromne, nadzieje
związane z jej postępami również, a myślenie utylitarne i pragmatyczne
niezwykle rozpowszechnione. W takiej sytuacji otwarte odrzucenie nowej
definicji śmierci oznaczać będzie wystawienie się na ogromny atak mediów,
lekarzy i pacjentów. Atak, który w jakimś stopniu będzie zrozumiały, bowiem
transplantolodzy kierują się w swojej pracy szczerą chęcią pomocy cierpiącym
i umierającym, a ich praca ma realne korzyści, dzięki nim bowiem żyją inni.
Problem polega tylko na tym, że opiera się ona na założeniu, iż wartość
życia ludzkiego można stopniować, a definicje medyczne dostosowywać
do utylitarnych potrzeb. Taki świat i taka medycyna mogą łatwo stać się
niebezpieczne. A Kościół powinien o tym odważnie przypominać – jako znak
sprzeciwu wobec dobra, które budowane jest na złu. Dobra, które w takiej
sytuacji okazuje się pozorne. █
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Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.
Całe życie związana z Toruniem. W latach 1982-1991 Pielęgniarka
Wojewódzka. W 1993 roku założycielka Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana
Pawła II Hospicjum „Światło” z filiami środowiskowymi w Brodnicy, Chełmnie,
Gołubiu-Dobrzyniu z Kowalewem Pomorskim, Wąbrzeźnie, a także do czasu
nowego podziału administracyjnego w Nowym Mieście Lubawskim. W 2003 r.
założyła Fundację „Światło”, która prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
który był pierwszym w Polsce zakładem dla osób w stanie apalicznym.
Zarówno w prowadzonym od lat Hospicjum „Światło” jak i w Fundacji
potrafi stworzyć niepowtarzalny nastrój, zmotywować personel, znaleźć
czas na rozmowę z pacjentami i ich rodzinami, podlać kwiaty na rabatkach,
pogłaskać hospicyjnego kota i … zorganizować Międzynarodową Konferencję.
Celuje w wypełnieniu luk w ochronie zdrowia.
Jest laureatką licznych prestiżowych nagród:
• W 1995 r. Kobieta Roku Województwa Toruńskiego.
• W 2005 r. Pielęgniarka Roku w plebiscycie pacjentów Eskulap.
• W 2007 r. Wyróżnienie Specjalne Nagrody TOTUS przyznawane przez
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
• 2008 r. laureatka Toruńskiego Anioła.
• 2008 r. Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dziedzinie Ochrony Zdrowia.
W najbliższych planach ma otwarcie pierwszego w Europie domu dla
wybudzonych ze śpiączki.
Miłość silniejsza od śmierci mózgowej
Rozmowa z Janiną Mirończuk
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Bardzo bałam się pytania o śmierć mózgową. Jestem daleka od tego,
żeby polemizować z „autorytetami naukowymi”. Mogę tylko powiedzieć, że
pacjenci, którzy do nas przychodzą, mają karty wypisowe ze stwierdzeniem,
że mózg jest nieczynny. Pani Barbara Jackiewicz mówiła, że jej syn nie ma
już mózgu, dawno już stwierdzano, że jego mózg jest martwy – jednak,
kiedy wiozła go karetką na lotnisko, żeby przewieźć go do nas, Krzysztof
płakał...
Toruń, maj 2009

Foto: Tomasz Strużanowski, „Niedziela”

Rozmawia: Elżbieta Ruman

Niedawno cała Polska dowiedziała się o założonej przez
Panią Fundacji „Światło” przy okazji rozpaczliwego apelu
pani Barbary Jackiewicz. Ta zdesperowana kobieta prosiła
o eutanazję dla swojego syna...
– Od razu wiedziałam, że ona jako matka wymaga pomocy. Jeżeli przez
dwadzieścia cztery lata, siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny
na dobę zajmowała się sama swoim całkowicie bezwładnym synem, to
trudno sobie nawet wyobrazić stopień zmęczenia, a raczej całkowitego
wycieńczenia... Skontaktowaliśmy się z nią i już w pierwszej rozmowie dała
się poznać jako troskliwa, kochająca matka. Wypytywała mnie o wszelkie
szczegóły jak najlepsza pielęgniarka, opowiadała o sytuacji swego syna –

mogłaby uczyć w szkole pielęgniarskiej... Jej szacunek dla życia jest ogromny!
Za to straciła całkowicie zaufanie do polskiej służby medycznej, do placówek
ochrony zdrowia. Tego, co ona przeszła, nie życzyłabym nikomu! Ponieważ
od wielu lat jest w czterech ścianach sama z synem – ma bardzo mały krąg
znajomych, a więc praktycznie zupełnie nie otrzymuje znikąd wsparcia, nie
ma nikogo, kto zająłby się synem i dał jej w ten sposób chwilę wytchnienia.
To wszystko było ponad jej siły. Przyjechała do nas 8 marca zobaczyć, czy
spełnimy jej oczekiwania... i chyba spełniliśmy, skoro 12 marca Krzysztof
przyjechał do nas.
A więc chciała śmierci dla swojego syna, czy nie?
– To nie była prośba o śmierć. Kiedyś, mając wykłady dla młodzieży,
pytałam, jakie według nich są argumenty za eutanazją. Oni określili to
jednoznacznie – tam, gdzie jest wielki ból, stosuje się leki. A kiedy uśmierzone
są cierpienia, a człowiek nadal domaga się śmieci, to znaczy, że potrzebny
jest... drugi człowiek. I tak było w przypadku pani Barbary – to było wielkie,
rozpaczliwe wołanie o pomoc, o wsparcie, o obecność drugiego człowieka:
„Pomóżcie mi w pielęgnacji mojego syna, ja już nie daję rady”.
Podobno w mediach mówiła: „Dajcie mi zastrzyk, ja sama go zrobię
mojemu synowi”. Zapytałam ją o to, kiedy przyjechała do fundacji,
i powiedziałam jej wtedy: „Jak pani mogłaby to zrobić, kiedy widzę, jak
bardzo pani troszczy się o płatek jego ucha, o paznokietek, o łysinkę nad
czołem?”. Ciało jej dziecka jest jej tak dobrze znane, że teraz, kiedy dzwoni
do nas, wypytuje o każdy szczególik. Jej wielką troską jest natomiast pytanie,
które nurtuje wielu rodziców naszych pacjentów: co stanie się z moim
dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Kto będzie się nim opiekował?
Nie wiem, czy Krzysztof będzie u nas do końca życia, dlatego że pani
Barbara nie umie żyć bez niego. Tam w domu, w Warszawie, bez przerwy
siada przy jego pustym łóżku, gładzi je i płacze... Kiedy przywiozła go do
nas – a była tu cztery dni – na dwóch stronach napisała, jak mamy się nim
opiekować, opisała wszelkie szczegóły, jakie towarzyszyły jej przez 24 lata
opieki, a poźniej powiedziałam jej: „A teraz, pani Barbaro, proszę spokojnie
jechać do domu, zająć się sobą, odpocząć”. Ale ona nie wiedziała, co to
znaczy odpocząć! Kiedy była u nas, w Toruniu, zabierałam ją na spacer, do
teatru – było jej jednak bardzo trudno oderwać się od syna. A teraz jest
z koleżanką w sanatorium w Kołobrzegu – ale codziennie do nas dzwoni
i pyta o Krzysztofa. Po latach przykrych doświadczeń bardzo trudno było jej
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zaufać, że ktokolwiek może dobrze zaopiekować się jej synem. Ale myślę, że
teraz wreszcie wyzbyła się tego strachu. I wiem na pewno: ani przez chwilę
nie była zdolna zabić swojego syna!

Tam, gdzie jest wielki ból, stosuje się
leki. A kiedy uśmierzone są cierpienia,
a człowiek nadal domaga się śmieci, to
znaczy, że potrzebny jest... drugi człowiek.
Dlaczego zajęła się Pani osobami tak „beznadziejnymi”,
jak ludzie w śpiączce?
– Ponieważ nie zajmował się nimi nikt. To było osiem lat temu,
prowadziłam wtedy już od dziewięciu lat hospicjum i trafił do nas w śpiączce
pan Tadeusz. Leżał w szpitalu, na intensywnej terapii, ale wydarzył się
duży wypadek komunikacyjny i lekarz dyżurny z anestezjologii zadzwonił
z pytaniem, czy możemy wziąć do siebie Tadeusza. Został przywieziony, a ja
już po krótkim czasie zobaczyłam, że to nie jest pacjent idący „ku śmierci”. On
żył, tylko  i n a c z e j.
Co to znaczy żyć i n a c z e j ?
– Pacjent w śpiączce nie odpowiada na bodźce, nie reaguje, nie mówi,
ale jego serce, wątroba, żołądek, płuca pracują normalnie. Jego mózg,
w jakiejś części uszkodzony, jest w stanie uśpienia. Ale człowiek żyje.
Wtedy postępowałam jeszcze bardzo intuicyjnie – to był początek naszej
pracy z takimi pacjentami – czułam tylko, że trzeba go traktować, jakby
był uwięziony w swoim ciele, jak gdyby żył wewnętrznym życiem, którego
my na razie nie jesteśmy w stanie uwolnić, wydobyć na powierzchnię. I tak
zaczęliśmy z nim rozmawiać, jakby wszystko słyszał, pytać, uśmiechać się do
niego, opowiadać mu o wszystkim, co się dzieje... Prowadziliśmy rehabilitację
i dawaliśmy mu wszelkie bodźce, które otrzymywałby, gdyby normalnie żył.
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Ten pacjent był u nas siedem miesięcy i zmarł, ale wtedy już wiedziałam,
że potrzebne jest zupełnie nowe traktowanie osób w śpiączce. Poźniej był
następny pacjent – i tak powstał oddział dla osób w stanie apalicznym, czyli
w śpiączce. Zarejestrowałam nowy zakład i zaczęliśmy od sześciu łóżek,
poźniej było dwanaście, a dziś – dwadzieścia dwa.
Czy wszystkie łóżka są zajęte?
– W kolejce czekają dziewięćdziesiąt cztery osoby. Bardzo trudny jest
wybór kolejnej, kiedy pojawia się wolne łóżko. Musieliśmy stworzyć
wewnętrzne zasady pierwszeństwa – i tak w pierwszej kolejności
przyjmujemy osoby, które są do roku od wypadku. One mają największe
szanse na wybudzenie. Priorytetem są też dzieci w śpiączce, bo dla nich
w kraju nie ma żadnego innego miejsca.
Trafiają do Pani pacjenci z orzeczeniem:
„bez szans”, „roślina”, „nie nadaje się do
życia”. Co Pani robi, że ci pacjenci wracają
do życia?
– To jest człowiek. Zawsze to jest człowiek. My uczyliśmy się
i współpracujemy z ośrodkiem mieszczącym się w Machernisch niedaleko
Kolonii. W naszym systemie opieki brakuje jednego ogniwa – rehabilitacji
neurologicznej – a pacjenci w stanie śpiączki potrzebują takiej właśnie
rehabilitacji. Potrzebują wszechstronnego działania. U nas wybudziło się
siedemnaście osób! A w tej chwili mamy dwóch pacjentów, którzy jak ja to
nazywam: „idą ku nam”. Zaczęli się już z nami komunikować wzrokiem i być
może weszli na ścieżkę powrotu do normalnego życia.
Tych siedemnaście wybudzonych osób to ludzie w pełni świadomi,
kontaktujący się z otoczeniem. Są oczywiście rozmaite skutki uszkodzenia
mózgu: Radek na przykład chodzi o kulach, Adam – całkowicie samodzielnie,
pani Elżbieta zawsze już będzie na wózku, ale ci ludzie są całkowicie
świadomi co do czasu i miejsca, w którym się znajdują. Żyją i z całą
pewnością są ludźmi takimi, jak każdy z nas. Dostaliśmy ich z wizytówką „nic
już nie można dla nich zrobić” i udowodniliśmy, że przy naszych działaniach –
skromnych szczególnie na początku – można ich przywrócić do życia.
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Beatka – pięć lat w stanie śpiączki – niedawno
w trakcie zajęć terapeutycznych rehabilitantka
włożyła w jej bezwładną dłoń szyszkę, po czym
dziewczyna ścisnęła ją mocno i podniosła do
siebie... Zaczęła reagować na dotyk!
Z czego się wzięło, to robienie dla nich, jak Pani mówi,
„wszystkiego, co się da”?
– Przeraża mnie zamknięcie we własnym ciele. Niech każdy sobie
wyobrazi, że nie może ruszyć ręką ani nogą. Że ta ręka jest jeszcze
przykurczona i bardzo boli, i choć widzi się poruszających się wokół ludzi, nie
można się poskarżyć, bo głos nie chce się wydobyć...
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Taka trumna z szybką...
– Właśnie. Takie uśmiercenie za życia... To jest przerażające! I właśnie to
brakujące ogniwo w opiece medycznej – rehabilitacja neurologiczna – jest
szansą, żeby tę szybkę wybić! Przy ogromnym postępie medycyny za naszego
życia nikt nie jest w stanie zbadać, ile w nieświadomości takiego człowieka
jest... świadomości. Choćbyśmy badali mózg po kawałeczku, określali, które
ośrodki „działają”, a które „nie działają”, nikt nie potrafi powiedzieć, ile jest
„świadomości w nieświadomości”. Nasi pacjenci są tego dowodem. Beatka –
pięć lat w stanie śpiączki – wiele osób powiedziałoby: skoro ona jest tak długo
w tym stanie, to znaczy, że jej mózg jest nieczynny. Niedawno w trakcie zajęć
terapeutycznych pod tytułem „wiosna w ogrodzie” rehabilitantka podawała
jej szyszkę. Włożyła w jej bezwładną dłoń, po czym dziewczyna ścisnęła
ją mocno i podniosła do siebie... Zaczęła reagować na dotyk! Opiekunka
powiedziała: otwórz dłoń, zabiorę szyszkę – i Beatka otworzyła. Czyli słyszy,
czyli ciągle żyje – tylko w głębokim ukryciu, jeszcze w „trumnie z szybką”,
choć powoli zaczyna ona pękać.
Inne życie...
– Może to jest inne życie, ale każdy z nas ma inne życie. Inne włosy,
oczy, wyraz twarzy, inne prace, inne upodobania i nawyki. Inne choroby
i krzywiznę kości. Niektórzy z nas są bardziej lub mniej samodzielni, ale
czy to zmienia nasze prawo do życia? Czy ktoś, dlatego że nie może mówić,
że trzeba go karmić, no i że nie zarabia pieniędzy – ma mniejsze prawo do
życia? Do szacunku? Kto daje nam kompetencje do wartościowania czyjegoś
życia? Kto ma prawo powiedzieć, że moje życie jest bardziej wartościowe niż
bezdomnego na dworcu, albo inwalidy na wózku? Nikt!
A jednak coraz głośniejsi są ci, którzy uważają, że
wystarczy decyzja trzech lekarzy stwierdzająca, iż pacjent
jest w stanie śmierci mózgowej – to nic, że oddycha, że
bije serce, działa żołądek i wątroba – żeby stał się już
tylko „magazynem części zamiennych”. Czyli że właśnie
określenie stanu mózgu decyduje o tym, czy jest to
jeszcze żywy człowiek.
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– Bardzo bałam się tego pytania. Jestem daleka od tego, żeby polemizować
z „autorytetami naukowymi”. Mogę tylko powiedzieć, że pacjenci, którzy
do nas przychodzą, mają karty wypisowe ze stwierdzeniem, że mózg jest
nieczynny. Pani Barbara Jackiewicz mówiła, że jej syn nie ma już mózgu,
dawno już stwierdzano, że jego mózg jest martwy – jednak, kiedy wiozła
go karetką na lotnisko, żeby przewieźć go do nas, Krzysztof płakał... Kiedy
wchodzę do jego pokoju i mówię: „Dzień dobry, Krzysztof, otwórz oczy, chcę
się z tobą przywitać”, on, powoli, z wielkim trudem podnosi powieki i patrzy

Kiedy wchodzę do jego pokoju i mówię:
„Dzień dobry, Krzysztof, otwórz oczy, chcę
się z tobą przywitać”, on, powoli, z wielkim
trudem podnosi powieki i patrzy na mnie...
Czyli słuch działa, wzrok działa, dotyk również
– bo pewnych czynności rehabilitacyjnych nie
lubi i wtedy ma grymas na twarzy.
na mnie... Czyli słuch działa, wzrok działa, dotyk również – bo pewnych
czynności rehabilitacyjnych nie lubi i wtedy ma grymas na twarzy. Jeśli
świadomie odpowiada na bodźce, serce pracuje dobrze, żołądek i wątroba
podobnie, dzięki opiece i rehabilitacji ciało ma zdrowe, nawet odrobinę
przytył – to jak można powiedzieć, że on jest tylko „na części zamienne”?
Gdyby tylko dodać do tego więcej aktywności, gdyby chodził, mówił, byłby
wspaniałym człowiekiem – ale czy jeśli tego nie robi, można odmawiać mu
człowieczeństwa? Szacunku? Opieki?
Ja nie chcę odpowiadać na to pytanie. Wiem tylko, że oni żyją, żyją inaczej.
Mieliśmy w zakładzie czternastolatka, Piotra – przywieziono go do nas
w śpiączce, po wypadku. Przewróciła się na niego przyczepa od traktora,
nastąpiło duże uszkodzenie mózgu, zdiagnozowano nieodwracalne zmiany,
stan beznadziejny. Zaczęliśmy z nim pracować tak, jak z innymi naszymi
pacjentami – traktowaliśmy go jak gdyby był normalnym chłopcem,
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rozmawialiśmy z nim, „bodźcowaliśmy”: opiekunki opowiadały mu filmy
i dowcipy, śmiały się, zabierały na spacery. Pobudzanie wszelkich zmysłów
i rehabilitacja. I zaczął się z nami komunikować... Po roku wybudził się.
Wyjechał od nas, całkowicie świadomy, siedząc na wózku. Na dalsze leczenie
został przewieziony do Centrum Zdrowia Dziecka. U Piotra był jeszcze jeden
ważny element – nie należy o nim zapominać – uczucia. On wyraźnie bardzo
polubił jedną z naszych rehabilitantek i dla niej był w stanie włożyć jeszcze
więcej wysiłku w swoje starania. Ona mogła u niego uzyskać o wiele więcej
niż inne rehabilitantki.

Uczucia? U osób z „martwym mózgiem”?
– Właśnie! Czy patrząc na moich pacjentów, mogłabym kiedykolwiek
odważyć się na stwierdzenie, że ich mózg jest martwy? Nigdy. Tak jak nie
mogę powiedzieć, ile w nich jest świadomości, co słyszą, myślą, czują, kiedy
miesiącami leżą bezwładnie. Ich powrót do życia jest chwilą, którą trudno
określić, umieścić w czasie... po prostu, w pewnym momencie, zaczyna się
i tylko trzeba im wtedy pomagać. U Piotrusia niezwykły był moment, kiedy
podczas dogoterapii rehabilitantka włożyła mu w dłoń kawałek herbatnika
dla psa. Kiedy pies zaczął nosem dotykać jego ręki, wąchać umieszczony
w zaciśniętych palcach kawałek ciasteczka – Piotruś z trudem zaczął
rozprostowywać palce i... otworzył dłoń, żeby pies mógł wyjąć pokarm. To był
kolejny, świadomy jego krok do nas.
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Kiedy byłam na Pani oddziale dla „śpiących”,
trafiłam na przygotowania do balu
karnawałowego. Wtedy pomyślałam: przesada,
bal dla osób w śpiączce?!
– To jeden z naszych sposobów „bodźcowania” pacjentów. Otaczamy ich
tym, co znają, czego pragną. Rehabilitantki wzięły ich do sali, rozmawiając
z nimi, przystroiły salę, chłopcom wkładały w dłonie pompki do balonów
i razem napełniali je powietrzem... Bezwładne dłonie dziewczyn –

podtrzymywane przez pielęgniarki – wyrabiały ciasto na faworki... Nie wiem,
czy czuły mąkę i jajka pod palcami, nie wiem, czy kiedy miały robiony balowy
makijaż, czuły radość, ale jestem przekonana, że gdyby mogły, to zerwałyby
się ze swoich ruchomych łóżko-foteli, żeby dać ponieść się rozbrzmiewającej
wokół muzyce.
Zapach smażonych w sali balowej faworków unosił się
wtedy w całym zakładzie...
– ... i docierał do naszych pacjentów. I o to właśnie chodziło. A kiedy
pielęgniarki podchodziły do każdego z tacą pełną słodkości – jeden
z młodych mężczyzn, od miesięcy niedający żadnego znaku, wyciągnął palce
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w kierunku ciastek. Rehabilitantka włożyła mu w dłoń kawałek faworka, a on
z ogromnym trudem zaczął zbliżać go do ust...
To widziałam. I miałam świadomość, jakbym
uczestniczyła w cudzie.
– Życie jest pełne cudów. Często są to cuda ludzkiej obecności, oddania,
miłości. Często proszę rodziny osób w śpiączce: rozmawiajcie z nimi. Odnoście
się do nich tak, jakby słyszeli, widzieli i czuli – dla jednych to proste, ale dla
wielu po prostu nie do zrozumienia! A nasz sposób „przywracania do życia”
to również „bodźcowanie przeszłością”. Rozmawianie z pacjentami o tym,
co działo się w ich życiu, o sukcesach, miejscach, które znają, o bliskich
osobach. Staramy się zebrać jak najwięcej wiadomości co do przeszłości osób
w śpiączce, właśnie po to, aby mieć z nimi wspólne tematy, aby znać system
wartości, w jakich wzrastały, ich środowisko, zainteresowania. Kiedy z mężem
pogrążonym w stanie apalicznym rozmawia żona i mówi: „Pamiętasz, wtedy
w ogrodzie, było piękne słońce i zimna trawa, pocałowałeś mnie pierwszy
raz”, to jego mózg robi ogromny wysiłek, aby przypomnieć to sobie, aby
uruchomić ciało i dać żonie znak, że pamięta, że żyje. Że chce wrócić i cieszy
się, że ma dokąd...
Wspomniała Pani, że do tej pory udało się wam wybudzić
siedemnaście osób. To bardzo dużo.
– Kiedy otwieraliśmy zakład, prosiłam Boga, żeby po kilku latach
choć jeden pacjent się obudził. To, co się stało, przeszło wszystkie moje
oczekiwania. Zakładałam, że będziemy ich bardzo dobrze pielęgnować, że
będziemy dawać im poznać wartość życia w nienormalności zdrowotnej
– a już po kilku miesiącach mieliśmy pierwszego wybudzonego: Radka.
To oczywiście dodało nam skrzydeł. Jednak trzeba jeszcze powiedzieć, że
niektórzy świadomie nie wracają.
Jak to, świadomie nie wracają!?
– Była u nas dziewczyna o imieniu Iza. Młoda, piękna. Miała wypadek
samochodowy na miesiąc przed ślubem. Leżała u nas ponad dwa lata. Rodzice
zachowywali się wspaniale – traktowali ją wciąż, jakby żyła, tylko inaczej.
Byli przy niej często, rozmawiali jak ze świadomą, słuchającą osobą. Bywały
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lepsze i gorsze chwile – czasami miałam wrażenie, że ona już odchodzi,
a czasem, że reaguje na bodźce wyraźniej. To trwało kolejne miesiące – na
jej twarzy niekiedy pojawiał się grymas bólu: widzieliśmy, że cierpi. Podczas
kolejnej wizyty ojciec siedział przy niej, trzymał ją za rękę, długo coś mówił...
Kiedy się żegnał, usłyszałam, jak powiedział do córki: „Kochanie, jeśli chcesz
odejść do tego lepszego świata – odejdź”. Odjechał do domu, ale musieliśmy
zawracać go z drogi. Zaczęło się odchodzenie Izy. Trwało to może 15 minut
– uważam za zaszczyt to, że mogłam być przy jej śmierci. Na naszych oczach
jej twarz, skrzywiona często bólem, zniekształcona przykurczem mózgowym

Jest system wartości moralnych, który w naszej
pracy jest niezbędny. Ja tylko mówię: jest życie
i trzeba je z tych bezwładnych ciał wydobyć.
– przemieniła się. Zobaczyliśmy przepiękną, spokojną, radosną dziewczynę.
Jestem pewna – była już w niebie. Ojciec kupił jej do trumny przepiękną
ślubną suknię.
To jest możliwe, że rodzina, bliscy powstrzymują
odejście? Że potrzebna jest zgoda?
– Nie raz miałam do czynienia z taką sytuacją, że chory czeka może nie tyle
na pozwolenie, ale na akceptację jego woli odejścia. My musimy wiedzieć, że
decyzja o życiu i śmierci nie należy do nas, Bóg o tym decyduje, jednak On do
końca daje nam wolność...
Czy „wybudzeni” pamiętają, co się z nimi działo
wcześniej?
– Pamiętam, co opowiadał Radek, nasz pierwszy wybudzony. Jego
„pierwszy krok” był bardzo dziwny: wyciągnął ręce w górę i zaczął nimi
machać, jakby coś chciał odpędzić albo rozsunąć. Kiedy po wielu następnych
miesiącach terapii zaczął się z nami werbalnie kontaktować, zapytałam
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go, czy pamięta, dlaczego tak się wtedy zachowywał? Odpowiedział, że
tak. Wydawało mu się jakby nad jego głową wisiała ogromna pajęczyna
– on chciał ją zerwać, wydostać się z niej. Pamiętał tylko ten moment, nic
wcześniejszego. Podobnie inni przywróceni do pełnej świadomości pacjenci
– pamiętają tylko to, co było początkiem ich drogi do nas. Gdybym miała dziś
powiedzieć – ale nie chcę wchodzić w kompetencje Pana Boga – kto z naszych
pacjentów będzie kolejnym wybudzonym, powiedziałabym tak: wydaje mi
się, że jedna pani zostanie już w stanie wegetatywnym. Natomiast wszyscy
pozostali, mamy nadzieję, w pewnym momencie przekroczą granice, dadzą
nam sygnał.

Propozycja „testamentu życia” wywołała gorące
dyskusje wśród rodziców na naszym oddziale.
Gdyby prawo do odłączania aparatury już dziś
funkcjonowało, to nasi „wybudzeni” byliby
w gronie „zamordowanych w świetle prawa”.

Jak Pani przekonuje swój młody zespół, że warto z takim
oddaniem pielęgnować tak trudnych pacjentów?
– To jest system wartości moralnych, który w naszej pracy jest niezbędny.
Ja tylko mówię: jest życie i trzeba je z tych bezwładnych ciał wydobyć. To są
osoby, które cieszą się z najdrobniejszego ruchu palca, które nigdy nie mówią:
„nie warto” albo „odpuść sobie”. Zespół sam, beze mnie, zbiera się codziennie
i analizuje stan każdego pacjenta w każdej dziedzinie – od pielęgnacji po
logopedę. Jeżeli ktoś stwierdzi: „tu jest lepiej, jest drobny postęp”, zaczyna
się to, co nazywamy, „stymulacją życiem”. Takie zmasowane „bodźcowanie”,
oddziaływanie na wszystkie zmysły: nie tylko rozmowa, masaże, ale
muzykoterapia, biblioterapia, aromatoterapia, spacer, wiatr, słońce, dotyk
liści, kamieni, wody... Wychodzimy z naszymi pacjentami na spacer, na
toruński bulwar – to nawet niektórych bulwersuje – ale nasi pacjenci
otwierają wtedy szeroko oczy...
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A żeby moim pracownikom przybliżyć stan chorych, robiłam takie
doświadczenie: ochotniczce zawiązywaliśmy oczy, przywiązywaliśmy
ręce i nogi do krzesła, kneblowaliśmy usta. Następnie poddawana była
różnym bodźcom – lekkie nakłuwanie, gwałtowny hałas za plecami, krzyk,
różne zapachy... Poźniej dzieliła się z zespołem odczuciami: czuła strach,
niepewność, chwilami, kiedy przybliżyłam do niej płomień świecy – nawet
przerażenie. A najgorsze było – jak mówiła – że nie mogła nic zrobić.
Zaprotestować, krzyknąć, powiedzieć, że się boi, że ma już dość... Taka jest
sytuacja osób w śpiączce – nie wiemy, co czują, myślą, co rejestruje ich
świadomość, dlatego cały zespół musi traktować ich z ogromną delikatnością
i szacunkiem. Jak każdego innego żyjącego człowieka.
Pani wybudza tych, którym nikt nie daje szans,
a tymczasem politycy debatują nad „testamentem życia”
i eutanazją.
– Tym, którzy mają władzę, wydaje się, że mogą też decydować o ludzkim
życiu i śmierci. To chore. Pozwólmy ludziom normalnie żyć – to tańsze niż
cokolwiek innego. Zróbmy debatę na temat sytuacji ludzi niepełnosprawnych,
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chorych i ich rodzin. Pan Świtaj rok temu wołał o eutanazję – dziś ma
dziewczynę, pracę i wyraźnie widać, że chciał godnego życia, a nie śmierci.
To nie ciężka choroba czy cierpienie sprawiają, że człowiek woła o śmierć
– a tylko brak drugiego człowieka. Propozycja tzw. „testamentu życia”
wywołała gorące dyskusje wśród rodziców na naszym oddziale. Co do jednego
byli jednomyślni – tylko pozbawiony ludzkich uczuć i choćby odrobiny
wyobraźni, za to pełen pychy człowiek, może wymyślić projekt, w którym
z góry zgadzamy się na uśmiercenie. Taki projekt „dobre” skutki może
przynieść ewentualnie dla skarbu państwa: opieka osób ciężko chorych, po
wypadkach, jest bardzo droga. Ale gdyby prawo do odłączania aparatury już
dziś funkcjonowało, to nasi „wybudzeni” byliby w gronie „zamordowanych
w świetle prawa”. Przyślijcie polityków do nas, niech pobędą tydzień z moimi
pacjentami – ręczę, że spojrzą na sprawę inaczej. Bo prawda jest inna.
I jeszcze coś, co mnie bulwersuje. Byłam na szkoleniu w niewielkiej wiosce
w Niemczech – tam również uczyłam się postępowania z pacjentami w stanie
apalicznym. Mieszkała w tej miejscowości rodzina z dwojgiem dorosłych,
niepełnosprawnych dzieci. Bezwładne, siedziały na dużych wózkach,
w pozycji półleżącej. Te „dzieci” codziennie były na spacerze, przejeżdżały
przez całą wieś – prowadzone nie przez rodziców, tylko przez zmieniających
się sąsiadów. Wszyscy mieszkańcy tej maleńkiej osady wspierali tę rodzinę.
Starzejący się rodzice mieli codzienną pomoc w domu, za którą nie musieli
płacić – przychodzili ich bliżsi i dalsi sąsiedzi. I jeszcze coś – w każdą
niedzielę, a czasem i w ciągu tygodnia, dzieci na wózkach były w kościele na
Mszy świętej. I nikt nie dziwił się, że ślina cieknie im z ust albo że czasem
głośno odetchną. Tego u nas bardzo brakuje – ciągle jesteśmy zajęci sobą,
a bywa, że za ścianą jest ciężko chora osoba, która od lat nie wychodziła
z domu. Matka, która jak pani Barbara samotnie opiekuje się chorym
dzieckiem i zupełnie już sobie nie radzi... Czy widzieliśmy ostatnio w swoim
kościele osobę na wózku inwalidzkim? Najczęściej rodziny, powodowane
zupełnie niewłaściwym poczuciem wstydu, chowają swoich chorych, nie
zabierają do kościoła, nie chcąc narażać się na wścibskie spojrzenia.
Myślę, że kiedy to my zaczniemy naprawdę szanować życie, każde życie,
wtedy żadna polityka nie narzuci nam chorej wizji rzeczywistości.
Dziękuję za rozmowę. █

„Wierzę w Boga Izraela, nawet jeśli uczynił wszystko,
bym w Niego nie wierzył. Wierzę w Jego Prawa, nawet jeśli
nie potrafię usprawiedliwić Jego czynów”.

MODLITWA W PIEKLE
Dawid Rosengarten
Modlitwa w piekle
Autor Autorski

„Warszawa, 28 kwietnia 1943.

Ja, Josel Rakower, syn Dawida Rakowera z Tarnopola, potomek rabbich
z Gery oraz sprawiedliwych, uczonych i świętych z rodzin Rakower i Meisls,
piszę te słowa, gdy wokół mnie w ogniu stoją domy warszawskiego getta,
a dom, w którym się znajduję, jest ostatnim, który jeszcze nie płonie”.
Tymi słowami zaczyna się Josel Rakowera rozmowa z Bogiem, legendarny już
tekst modlitwy, duchowy testament, odnaleziony rzekomo w zakorkowanej
butelce w zgliszczach warszawskiego getta. Wielokrotnie wznawiany,
przetłumaczony na kilkadziesiąt języków, komplementowany przez
Emmanuela Lévinasa i Tomasza Manna, wykuwany na pamięć w szkołach
przez izraelskie dzieci, umieszczany w amerykańskich podręcznikach religii
– stał się przykładem postawy wierzącego Żyda wobec Zagłady, człowieka
religijnego wobec zła.

Wielu przedstawicieli narodu wybranego po holocauście zwątpiło w Boga.
Ich teza głosi, że Niebo nad Auschwitz było puste. Gdzie był bowiem Bóg, że
dopuścił do takich cierpień? Dlaczego milczał? Josel Rakower, który znajdował
się w epicentrum owych cierpień, w samym centrum płonącego getta, nie
przestał wierzyć w Boga. Nie przestał wieść z Nim sporu.
Rakower krzyczy na Boga, zadaje Mu pytania, wścieka się, ale pisze:
„Wierzę w Boga Izraela, nawet jeśli uczynił wszystko, bym w Niego nie
wierzył. Wierzę w Jego Prawa, nawet jeśli nie potrafię usprawiedliwić Jego
czynów. Dziś nie jestem już wobec Niego jak sługa wobec pana, lecz jak uczeń
wobec nauczyciela. Skłaniam głowę przed Jego wielkością, ale nie ucałuję
rózgi, którą mnie chłoszcze”.
Najbardziej wstrząsające jest zakończenie owego niezwykłego tekstu:
„Umieram spokojny, lecz nie nasycony; pobity, lecz nie zniewolony;
rozgoryczony, lecz nie zawiedziony; wierzący, lecz nie modlący się; zakochany
w Bogu, ale nie ślepo powtarzający: «Amen».
Szedłem za Nim, chociaż mnie od siebie odpychał. Wypełniałem Jego
przykazania, chociaż mnie za to bił. Kochałem Go – byłem i jestem w Nim
zakochany – chociaż mnie powalił na ziemię, zamęczył na śmierć, wystawił na
szyderstwo i pohańbienie.
Mój rebe opowiadał mi często historię pewnego Żyda, który z żoną
i dzieckiem zbiegł przed inkwizycją hiszpańską i na małej łódce przeprawiał
się przez burzliwe morze na skalistą wyspę. Uderzył piorun i zabił mu
żonę. Nadciągnął sztorm i rzucił dziecko w morze. Sam, samotny jak palec,
nagi i bosy, chłostany sztormem, przerażony grzmotami i błyskawicami, ze
splątanymi włosami i wzniesionymi ku Bogu rękoma, ruszył Żyd dalej swą
drogą przez pustynną, skalistą wyspę, zwracając się do Boga, takimi słowami:
«Boże Izraela, uciekłem tu, by Ci bez przeszkód służyć: wypełniać Twoje
przykazania i święcić Twe Imię. Ty jednak czynisz wszystko, bym w Ciebie nie
wierzył. Jeśli jednak myślisz, że Ci się uda tymi pokusami odwieść mnie od
właściwej ścieżki, powiadam Ci, Boże mój i Boże moich ojców: nic Ci to nie
pomoże. Możesz mi ubliżać, możesz mnie bić, możesz zabrać mi wszystko,
co najdroższego i najlepszego mam na tym świecie, możesz mnie na śmierć
zadręczyć – ja zawsze będę w Ciebie wierzył! Zawsze będę Cię kochał, zawsze
– na przekór Tobie samemu!».
I takie są też moje ostatnie słowa do Ciebie, mój gniewny Boże: nic Ci to
nie pomoże! Uczyniłeś wszystko, bym się na Tobie zawiódł, bym w Ciebie nie
wierzył. Lecz umieram, jak żyłem – niezachwianie w Ciebie wierząc!
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Błogosławiony niech będzie na wieki Bóg umarłych, Bóg pomsty, prawdy
i sądu, który wkrótce znów odsłoni przed światem swoje oblicze i swoim
wszechmocnym głosem wstrząśnie jego posadami”.
Josel Rakowera rozmowa z Bogiem przez kilkadziesiąt lat uchodziła za
autentyk, choć do jej napisania przyznawał się żydowski pisarz Zvi Kolitz,

Nie ma nikogo- żadnego wewnętrznego
«Ja», które by budziło nas do modlitwy,
ale mimo to musimy teraz służyć Bogu ze
złamanym sercem i rozlaną duszą.
który po raz pierwszy opublikował ów utwór pod swoim nazwiskiem 25
września 1946 roku na łamach „Di Jidysze Cajtung” w Argentynie. Przez całe
lata nikt jednak nie dawał Kolitzowi wiary. Dopiero dziennikarskie śledztwo
niemieckiego reportera Paula Badde w 1993 roku pozwoliło uznać prawdziwe
autorstwo apokryfu.
Część publicystów, komentując to odkrycie, zauważała, że tekst modlitwy,
choć niewątpliwie bardzo piękny i poruszający – pozostaje jednak fikcją;
w obliczu absolutnego zła, jakim była Zagłada, nie mogło być miejsca na
zawierzenie i ufność Bogu.
A jednak przeczy temu wiele relacji z czasów wojny, a jeden z jej
bohaterów – rabin Kalman Szapira, cadyk z Piaseczna i kaznodzieja
warszawskiego getta – wydaje się jakby pierwowzorem postaci Josela
Rakowera. Swoje kazania głosił podczas sobotnich nabożeństw w synagodze
getta. W jednym z nich mówił: „Wiemy i wierzymy, że wszystko, co Bóg nam
czyni – nawet wówczas, Boże broń, gdy On nas karze – jest dla naszego
dobra. Są jednak takie czasy, gdy jesteśmy porażeni nie tylko fizycznym
cierpieniem, ale wydarzenia, Boże broń, oddalają nas od Niego, błogosławiony
On. Nie ma już chederów dla naszych dzieci, nie ma synagog, w których
znajdzie się minjan do modlitwy, nie ma mykw. W czasach takich jak te rodzą
się niespokojne wątpliwości i pytania, jak to jest możliwe, że nawet teraz Bóg
w swoich intencjach działa dla naszego dobra. Jeśli byłyby dobre, z pewnością
karałby nas tak, byśmy stali przy nim bliżej, nie niszcząc Tory i modlitwy...”.
Modlitwa w piekle

Kalman Szapira zapisywał swe kazania w rękopisie zatytułowanym
Esz Kodesz („Święty Ogień”). Zakopał go w metalowej puszcze przy ulicy
Dzielnej w styczniu 1943 roku wraz z listem do brata i do chasydów w Ziemi
Świętej. Po wybuchu powstania w getcie cadyk został deportowany do obozu
koncentracyjnego w Trawnikach.
Żydowskie organizacje podejmowały próby wydostania z obozu
ważniejszych postaci. W ten sposób udało się wydobyć z Trawników znanego
historyka Emmanuela Ringelbluma. Rabin Szapira też dostał propozycję
ucieczki, ale odmówił. Wcześniej bowiem zawiązał razem z grupą artystów,
lekarzy i polityków pakt solidarności i śmierci: żaden nie opuści obozu bez
pozostałych – wyjdą wszyscy albo nikt. Nie wyszedł nikt. 3 listopada 1943
roku Niemcy rozpoczęli likwidację obozu i rozstrzelali wszystkich więźniów.
Po wojnie polscy robotnicy budowlani odnaleźli zakopany manuskrypt.
Pod datą 27 września 1941 roku Kalman Szapira zapisał: „Każdy z nas jest
teraz wyczerpany, przybity, podeptany. Tak że nie ma nikogo – żadnego
wewnętrznego «Ja», które by budziło nas do modlitwy, ale mimo to musimy
teraz służyć Bogu ze złamanym sercem i rozlaną duszą. Ale król Dawid
powiada: «Z głębi wołałem Ciebie, Panie!» (Ps 130,1); nie z jednej głębi, ale
z dwóch. Gdy upadłem w pierwszą z głębi, wzywałem Ciebie, ale nie tylko nie
usłyszałem odpowiedzi i nie zostałem ocalony, ale upadłem w drugą głębię –
głębię w głębi. Niemniej, nawet w takich okolicznościach pokrzepiłem się i raz
jeszcze wzywam Pana”.
Współczesny myśliciel żydowski Eliezer Berkovits zauważa, że inaczej
brzmi odpowiedź na pytanie, gdzie był Bóg podczas holocaustu, w ustach
kogoś, kto zna wojnę tylko z lektury, a inaczej kogoś, kto znalazł się „w piekle
gett, obozów koncentracyjnych i krematoriów, gdzie zginęli jego żona i dzieci,
najbliżsi i przyjaciele”. Pamiętać powinniśmy więc nie tylko o „śmierci Boga”
w Auschwitz, co głosi nam Elie Wiesel, ale także o pewnym napisie na ścianie
piwnicy w Kolonii nad Renem, gdzie ukrywała się grupa Żydów:
„Wierzę w słońce, nawet kiedy nie świeci;
Wierzę w miłość, nawet jeśli jej nie czuję;
Wierzę w Boga, nawet kiedy milczy”. █
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Kościół, Żydzi, Polska to nie tylko książka, to wydarzenie!
Po sukcesie czytelniczym wywiadu-rzeki pt. Bóg, Biblia, Mesjasz, w którym
ks. prof. W. Chrostowski odpowiadał na pytania dotyczące naukowego
czytania i wykładania Biblii, otrzymujemy kolejny tom pasjonujących
rozmów.
Tym razem wybitny biblista opowiada Grzegorzowi Górnemu i Rafałowi
Tichemu o swoim zaangażowaniu w dialog katolicko- i polsko-żydowski.
Odsłania przy tym szereg mało znanych faktów, ilustrując kulisy
i bezdroża tego trudnego procesu. Przedstawia m.in. okoliczności
wielu głośnych wydarzeń, jak np. konfliktu o Karmel czy sporu o krzyż
w Oświęcimiu. Bez względu na wymogi tzw. „politycznej poprawności”
ukazuje rzeczywisty stan i perspektywy relacji Kościoła z Żydami
i z judaizmem.
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Śmierć Franka
s. Maria Szczepańska

Ani jeden chory nie leżał na łóżku, ale wszyscy pod łóżkami i jeszcze
nakryci z głowami pod poduszkami czy materacami. Nawet chory na
wyciągu z powodu rozerwanego kolana kulą dum-dum i ciężkiej rany uda,
leżał pod łóżkiem uwolniony ze stalowych drutów i obciążenia ciężarem.
Czarna jego czupryna była biała, a oczy wisiały przed powiekami. Gdy mnie
zobaczył, przerażonym głosem żądał księdza.

Śmierć Franka
s. Maria Szczepańska

Rysunek: Andrzej Masianis, fragment „quid deterius potiori insidiari soleat”

W październiku 2007 roku w Krakowie
zmarła Siostra Anna (Maria Szczepańska)
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.
Zostawiła po sobie trzy zeszyty ręcznie
pisanych notatek. W jednym z nich spisała
swoje wspomnienia z lat 1934-1947, gdy
pracowała w szpitalach we Lwowie,
Żaganiu i Krakowie. Poniżej publikujemy
fragment jej zapisków.

Najciekawszym wydarzeniem z czasów mojej pracy w szpitalu po drugim
zajęciu Lwowa bolszewików była śmierć 26-letniego Franka. Wielkiego
zbrodniarza i przestępcy wszelkich praw boskich i ludzkich, co ujawniło się
dopiero w chwili jego śmierci.
Był to cud Miłosierdzia Matki Bożej, które chciało ratować tę biedną duszę,
a wszystkie środki do tej pory użyte były bezskuteczne. Samo piekło i szatani
musieli się stać narzędziem jego nawrócenia.
Zobaczył ich Franek w chwili śmierci klinicznej, po krwotoku płucnym,
w czasie którego utracił wszystką krew ze swojego organizmu. Zobaczył
tuż obok siebie piekło otwarte, szatanów z najokropniejszymi narzędziami,
rozpalonymi w piekielnym ogniu. Łańcuchy, haki, widły, miecze trzymali

szatani w rękach i atakowali nimi biedne ciało Franka, a równocześnie duszę
paliły okropne grzechy, które z krzykiem począł wyrzucać z siebie, wzywając
równocześnie księdza, aby go uwolnił od tej piekielnej męki.
Rękami trzymał Siostry, które w chwili krwotoku znajdowały się przy nim,
i zasłaniał się nimi przed uderzeniami szatanów. Gdy chciałam wyjść z sali
w celu szukania księdza, co zdawało się być bezcelowe o tej porze, dałam
choremu koronkę zgromadzeniową na zielonej tasiemce, która spełniała rolę
obronnej tarczy i nie dopuszczała, by jakieś narzędzie dotknęło Franka.
Że Franek żył mimo śmierci klinicznej było nie do wytłumaczenia, ale że
po godzinie piętnastej znalazł się ksiądz w szpitalu, to było jeszcze trudniej
uznać za zbieg okoliczności. Tym księdzem był Ojciec Karmelita, który niósł
obiad choremu Bratu tego Zakonu, leżącemu na tym samym piętrze, tylko
na innej sali. Miał być z obiadem między dwunastą a trzynastą, a co było
powodem, że przyszedł po piętnastej, nie zostało wyjaśnione.
Najważniejsze, że wszedł na korytarz w chwili, gdy ja wyszłam
z sali w beznadziejnym poszukiwaniu kogoś, kto by udzielił Frankowi
rozgrzeszenia, o które tak bardzo prosił.
Wyznanie win swoich uczynił przed całą salą, szamocząc się równocześnie
z atakującymi go szatanami, ale gdy poprosiłam Ojca Karmelitę na salę,
spowiedź odbyła się jeszcze raz, a całe piekło z szatanami znikło na sam
widok księdza.
Chory wyciągnął podwinięte pod siebie nogi i donośnym głosem powtarzał
litanię ciężkich win. Ksiądz stojąc z daleka, z powodu kałuży krwi na podłodze
i łóżku, prosił chorego, żeby mówił ciszej, ale Franek z całych sił rzekł: „Żadne
cicho, na Sądzie Bożym cały świat będzie wiedział, jakie zbrodnie popełniłem,
więc teraz żadne cicho”. I kończył spowiedź, nie zapominając o niegodnych
spowiedziach i komuniach świętych, które przyjmował w szpitalu w tej chorobie.
Ksiądz udzielił rozgrzeszenia, a Franek składając z rozmachem ręce
na piersiach, krzyknął: „Dzięki Ci Mario, żeś mnie uratowała!”. I w tym
momencie skonał. Ksiądz udzielił sakramentu namaszczenia olejem świętym
jak na zwłokach należało i wyszedł z sali. Ja z Siostrą Cecylią (Marią
Palczyńską) uporządkowałyśmy zwłoki, łóżko i zmyły podłogę z krwi, żeby już
nikt więcej nie brudził się i nie zakażał, ponieważ chory miał ropne zapalenie
opłucnej i płuc na tle gruźliczym, co też było powodem krwotoku i śmierci.
Po skończonej pracy, wywiezieniu ciała do odpowiedniego pomieszczenia,
umyciu się i przebraniu zalanych krwią chałatów, Siostra Cecylia poszła
na inne sale chorych, a ja wróciłam, żeby pozostałych ośmiu chorych
przygotować na noc. Jakież było moje zdziwienie, gdy ani jeden chory nie
leżał na łóżku, ale wszyscy pod łóżkami i jeszcze nakryci z głowami pod
poduszkami czy materacami. Nawet chory na wyciągu z powodu rozerwanego
kolana kulą dum-dum i ciężkiej rany uda leżał pod łóżkiem uwolniony ze
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stalowych drutów i obciążenia ciężarem. Czarna jego czupryna była biała,
a oczy wisiały przed powiekami. Gdy mnie zobaczył, przerażonym głosem
żądał księdza.
Ta sama scena powtarzała się jeszcze siedem razy. Jedną sanitariuszkę
posłałam na główną portiernię, gdzie na tablicy zaznaczało się
zapotrzebowanie księdza, a z pomocą trzech innych powyciągałam chorych
spod łóżek i poukładałam na łóżkach. Ledwo skończyły się porządkowe roboty
na sali, gdy przyszedł ksiądz kapelan. Był nim misjonarz Woroniecki. Godzina
była siedemnasta piętnaście. Spowiedź święta tych ośmiu chorych na jednej
sali trwała sześć godzin. Ja czuwałam na korytarzu, aby nikt z personelu
dziennego, a potem nocnego nie wchodził na salę i nie przeszkadzał
w spowiedzi.
Około 23.15 wyszedł z sali blady i spocony ksiądz Woroniecki i jak długi
runął zemdlony na ziemię. Dwie siostry rosyjskie – nocne dyżurne przybiegły
przerażone na pomoc. Odpowiednie zabiegi przyprowadziły szybko
zemdlonego do przytomności, poleżał jeszcze chwilę na wózku szpitalnym,
po czym został odprowadzony na plebanię, gdzie mieszkał w parafii świętego
Antoniego. Kiedy weszłam na salę chorych, wszyscy zalewali się łzami,
o kolacji słyszeć nie chcieli, a raczej prosili, żeby się z nimi modlić i pomóc im
w odprawieniu pokuty.
Prześlęczałam, modląc się do rana, gdyż chorzy nie chcieli przerwać
modlitwy i płakać nie przestawali. Gdy skończyli modlitwy pokutne
i przebłagalne, prosili, by z nimi i za nich dziękować Panu Bogu, że wczoraj
nie porwali ich szatani do piekła, które było na sali i które wszyscy widzieli.
Opisywanie szatanów i narzędzi, z którymi doskakiwali do chorych, zgadzało
się z opisywaniem ich przez zmarłego Franka.
Wejście księdza z Panem Jezusem wywołało nową falę łez i szlochania,
wszyscy chorzy chcieli klęczeć na ziemi, a żaden nie potrafił ani się ruszyć na
łóżku, tak byli ciężko poszkodowani przez działania wojenne. Komunia święta
wycisnęła całe potoki łez. Płakaliśmy wszyscy razem z księdzem Woronieckim.
Chorzy prosili, żeby dziękczynienie odprawiać razem z nimi, aż do śmierci,
bo oni sami nie potrafią podziękować Panu Jezusowi za to, że ich wczoraj od
piekła zachował, a dziś chciał zamieszkać w ich sercach.
Śniadania nie jedli, ale mnie obowiązki nie pozwalały na dłuższy pobyt
z nimi na modlitwie, gdyż punkt godzina ósma profesor i osiemnastu lekarzy
zaczynało wizytę i moja obecność była obowiązkowa.
Wizyta zaczynała się od sali numer jeden. Profesor Rosjanin Karawanow,
docent Ukrainiec Klipko, adiunkt, najstarszy asystent Liebhart – Polak.
Reszty nazwisk nie pamiętam, ale całą grupę stanowili lekarze tych trzech
Śmierć Franka

narodowości. Gdy weszli na salę numer pięć, gdzie działy się wyżej opisane
sceny, profesor Karawanow, spojrzawszy po chorych, uniósł się na mnie
gniewem i pyta ostro, dlaczego poprzenosiłam chorych z innych sal na tę,
a z tej na inne sale.
Odpowiadam po rosyjsku, że wszyscy są ci sami co byli. Skąd wzięłabym
innych chorych bez wiedzy jego czy innego lekarza. Doktor Liebhart chmurzy
czoło i mówi po polsku: „Nie rób siostro wariata z profesora i z nas, ani jeden
chory nie jest ten sam co był. Ani jednego nie znam”.
Profesor znowu: „Skąd siostra wzięła tylu mężczyzn z białymi głowami?”.
„Ja jeszcze raz zaręczam, że chorzy są ci sami co byli, tylko w związku
ze śmiercią Franka – pokazuję puste łóżko – wczoraj była jakaś piekielna
scena na sali, która tak wszystkich przestraszyła i pozmieniała na zewnątrz
i wewnątrz. Proszę też, żeby założono na nowo wyciąg u chorego z kolanem
i udem, bo sam się z niego uwolnił wczoraj ze strachem”.
Wizyta obeszła wokoło salę, bez jednego słowa, a na korytarzu prosił
profesor i inni lekarze, żebym opowiedziała, co było wczoraj.
Opowiedziałam, unikając szczegółów, ponieważ nie chciałam narażać
całej tej historii na wydrwienie i kpiny, ale było wręcz przeciwnie. Wszyscy
słuchali z wytężoną uwagą, a profesor rzekł: „Ot, to jest dowód, że Bóg jest
i że człowiek posiada duszę nieśmiertelną”.
Po wizycie i operacjach zgłosiło się do mnie trzech lekarzy, dwaj Polacy
i jeden Ukrainiec, prosząc o książki do modlitwy i o zastępstwo jutro rano
w zajęciach przedwizytowych, gdyby się spóźnili, bo pójdą do spowiedzi
i Komunii świętej, do której nie przystępowali od czasu złożenia matury.
Nie pytałam ich o to, ale sami się przyznawali, jak bardzo na piekło
zasługiwali. Na drugi dzień wrócili do pracy przejęci i prawie tak jak chorzy,
odmienieni. Książki i różance przyjęli chętnie w prezencie, a także chcieli
medaliki cudowne, obiecali zawsze mieć je przy sobie.
Po południu tego dnia miałam chwilę czasu na rozmowę z chorymi na
temat ich przeżycia wczorajszego. Wszyscy się przyznawali, że mieli powody
znalezienia się w piekle i że tylko cudem nie zostali tam porwani. Przyznawali
się, że całe lata nie spowiadali się, czterdzieści lat, dwadzieścia cztery lata,
osiemnaście, szesnaście itd. Jeden spośród nich, inżynier, mówił, że cztery
razy brał udział w misjach parafialnych, trzy razy odprawiał rekolekcje
zamknięte jako student i nikt nie potrafił go przekonać o istnieniu Boga,
duszy, piekła czy nieba. Dziś jednak jestem o tym wszystkim przekonany, bo
piekło widziałem, a więc wszystko inne, o czym Kościół uczy, jest prawdą
i gdy mi Bóg pozwoli z tego łóżka wstać, pożegnam rodzinę, żonę i dzieci
i pójdę w świat przekonywać ludzi o tych zasadniczych prawdach.
Najstarszy wiekiem dziadek bez nogi (żebrak) tak bardzo się cieszył, że do
piekła nie wpadł, bo jedna noga łóżka wisiała już nad tą ognistą przepaścią,
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że po Komunii świętej bez przerwy modlił się o śmierć, żeby już więcej nie
grzeszyć, i został wysłuchany, gdyż wieczorem zasnął na wieki.
Inni chorzy na jego widok zaczęli krzyczeć, że i oni chcą umrzeć. Dopiero
przypomnienie im o obowiązku pokuty i naprawy złego życia uspokoiło salę.
Pytałam, jak wygląda szatan. Kilku chorych zakrywało twarze rękoma,
a inżynier mówił, że inteligencją przewyższa wszystkich uczonych ludzi, ale
jest tak straszny, że kto by go zobaczył, nie popełniłby ani jednego grzechu,
bo by wolał ponieść największe tortury niż wpaść w jego panowanie. Działo
się to w październiku 1945 roku w klinice chirurgicznej, przy ulicy Pijarów 4,
II piętro, sala nr 5.
Tę potężną przyczynę Marii Niepokalanej wyprosiły różańce odmawiane
codziennie przez Czcigodną Siostrę Zamysłowską. W intencji nawrócenia
Franka. Sama odwiedzając go w szpitalu, mówiła o tym.
Przed wojną Franek pracował jako woźnica w Zakładzie Starców we
Lwowie, gdzie Siostra Zamysłowska była przełożoną. W chwili wybuchu
wojny Franek uciekł z pracy i przyłączył się do bandy zbójów, która grasowała
we Lwowie i okolicy. W chwili utworzenia getta dla Żydów, tam znajdowali
miejsce dla zbrodniczych wyczynów, jakie tylko złość ludzka pod dyktandem
piekła wymyślić mogła, i do której hitlerowcy zachęcali. Informacje o Franku
i jego postępowaniu miała siostra Zamysłowska od policji. Może nie szkodzi
i to zaznaczyć, że kapłanem, który wysłuchał wyznania grzechów Franka,
był młody Karmelita, który w tym samym miesiącu październiku otrzymał
święcenia kapłańskie, a po nich przyjechał do Lwowa na wypoczynek
po studiach.
To była jego pierwsza spowiedź, a może i ostatnia, gdyż po powrocie do
klasztoru okazał się umysłowo chorym i po tygodniu został przewieziony do
Zakładu Umysłowo Chorych.
Widocznie jego ofiara była konieczna do wykupienia tej gromadki ludzi
od piekła. █

Wyspa
Szaleńców
Iwan Fiodorow
Tłumaczył: Marcin Mścisławski
Wyspa Szaleńców
Autor Autorski

Mimo wszelkich znamion
obłędu, ekstrawagancki mnich
uchodzi wśród prostego
ludu niemal za świętego.
Czyta w myślach, przewiduje
przyszłość, przywraca zdrowie,
wypędza demony.

Wyspa, reż. Paweł Łungin,
film prod. ros. 2006.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych przypowieści Jezusa z Nazaretu
jest perykopa o robotnikach w winnicy. Choć jedni pracują cały dzień, a
inni ledwie godzinę - wszyscy dostają tę samą zapłatę. Postępowanie
gospodarza winnicy w oczywisty sposób urąga powszechnemu poczuciu
sprawiedliwości. Trudno wyobrazić sobie firmę, w której dyrektor przyznaje
tę samą pensję tym, którzy pracują przez cały tydzień, i tym, którzy robią to
samo raz na siedem dni.
Nasze odczucie niesprawiedliwości, jakie budzi się przy słuchaniu tej
przypowieści, wynika z faktu, że patrzymy na przedstawiane wydarzenia
z perspektywy owych robotników, którzy pracowali w winnicy przez cały

dzień. Niemal automatycznie utożsamiamy się i stawiamy siebie na miejscu
tych, którzy – według nas – zostali w tej sytuacji pokrzywdzeni.
Gdybyśmy jednak spróbowali postawić się w roli owych „robotników
ostatniej godziny” – mających na utrzymaniu wielodzietne rodziny
i nie mogących nigdzie znaleźć pracy, wystających cały dzień na ulicy
w oczekiwaniu okazji na zarobienie choćby grosza i tracących pod wieczór
nadzieję, że uda się zdobyć pieniądze na przeżycie kolejnego dnia –
spojrzelibyśmy na ową przypowieść innymi oczyma. Z ich punktu widzenia
decyzja gospodarza o wypłacie im takiej samej zapłaty jak tym, którzy
harowali od świtu do zmierzchu, to niezasłużona niczym łaska.
I to jest właśnie podstawowa przyczyna, dla której polityka płacowa
gospodarza winnicy wydaje nam się tak niesprawiedliwa. Naszą miarą są
bowiem zasługi, a nie łaska. Przykładając tę miarę do Królestwa Niebieskiego:
na zbawienie chcielibyśmy sobie zasłużyć. Stąd za tak wielki powód do chluby
poczytujemy sobie przestrzeganie zasad Dekalogu. Tymczasem trzymanie
się praw Bożych nie jest żadnym przyczynkiem do chwały – ono po prostu
chroni nas przed katastrofą. To mniej więcej tak samo jak z przestrzeganiem
reguł kodeksu drogowego. Jeśli będziemy łamać te przepisy, narazimy na
szwank życie swoje i innych. Trudno jednak wyobrazić sobie kogoś, kto
oczekiwałby nagrody za to, że nie przekroczył dozwolonej prędkości, albo
uważał za powód do chwały, że nie przejechał przechodnia na czerwonym
świetle. Tymczasem tak właśnie zachowujemy się, przestrzegając dziesięciu
przykazań. Jakbyśmy wierzyli w moc naszych zasług, a nie darmowej łaski.
Takie myśli przyszły mi do głowy po obejrzeniu filmu Pawła Łungina
Wyspa, którego akcja dzieje się na Dalekiej Północy, w położonym na Morzu
Białym monasterze. Bohaterem obrazu jest brat Anatolij, prawosławny mnich,
prawdziwy wariat Boży, wpisujący się w ciąg charakterystycznej dla Rusi
tradycji jurodiwych. Jego czyny i słowa, choć na pierwszy rzut oka sytuują
się w obszarze szaleństwa, odzwierciedlają głęboką mądrość Bożą. Jego
absurdalne na pozór postępki – na przykład sposób, w jaki traktuje ihumena
swego monasteru, ojca Filareta – okazują się próbą serca i badaniem ducha,
któremu poddaje swego przełożonego. W obliczu jego prowokacyjnych
zachowań wychodzą na jaw tajniki serc wielu. W osobie Anatolija wypełniają
się nowotestamentowe słowa o głupstwie w oczach świata, które jest
mądrością u Boga.
A jednak mimo wszelkich znamion obłędu, ekstrawagancki mnich uchodzi
wśród prostego ludu niemal za świętego. Czyta w myślach, przewiduje
przyszłość, przywraca zdrowie, wypędza demony. Napisałem „mimo
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wszelkich znamion obłędu”, ale jakie to są znamiona? Ekstrawagancja
Anatolija polega na tym, że wybiera ubóstwo zamiast dostatku, surowość
zamiast wygody, pracę zamiast odpoczynku, nie przejmuje się przy tym
żadnymi ogólnie przyjętymi konwenansami międzyludzkimi, nawet w życiu
wewnątrzklasztornym. A może to nie obłęd, tylko wolność? Wolność od
narzucanych z zewnątrz konwencji, od dyktatu środowiska i opinii publicznej,
a podążanie tylko za głosem ducha.
Choć okoliczna ludność traktuje szalonego mnicha jak gorliwego robotnika
winnicy Pańskiej, on sam wie jednak, że jest tylko „robotnikiem ostatniej
godziny”. Nosi w sobie gorzką tajemnicę, ciężar popełnionej przed laty
zbrodni i potrzebę przebaczenia. Świadomość własnej grzeszności sprawia, że
czuje się niegodny okazywanego mu szacunku. Zdaje sobie sprawę, że żadne
zasługi nie są w stanie przemienić go w „dobrego człowieka”. Wie, iż może
liczyć tylko na Boże miłosierdzie. Finałowa scena tłumaczy opinię reżysera
Pawła Łungina, który powiedział krótko: „To jest film o tym, że Bóg istnieje”.
Paradoksalnie, źródłem bogactwa duchowego Anatolija jest jego
duchowe... ubóstwo. Jedno z ośmiu błogosławieństw Chrystusa dotyczy
właśnie „ubogich duchem” – tych, którzy mają świadomość własnej
grzeszności i wiedzą, że w środku są puści, a tę pustkę może zapełnić tylko
Bóg. Im mniej miejsca zostawiają dla siebie, dla drążącego każdego z nas
robaka egoizmu, owego dyktatora własnego „ja” – tym więcej miejsca
pozostawiają do działania Bogu. I to właśnie ON jest naprawdę głównym,
choć niewidzialnym bohaterem tego filmu. █

Piotr Mamonow (1951), były muzyk rockowy,
autor tekstów i frontman zespołu „Zwuki Mu”.
Odtwórca głównej roli – starca, ojca Anatolija –
w filmie Łungina Wyspa, za którą w 2007 roku
dostał nagrodę Złotego Orła. Choć urodził się w
Moskwie, to od kilkunastu lat żyje jak pustelnik
we wsi Riewiakino. Do miasta udaje się jedynie
po to, by wziąć udział w przedstawieniach
Teatru Stanisławskiego. Tylko w wyjątkowych
okolicznościach zgadza się na wywiad.

Robota dla
Zapach
faworków
grzesznika
silniejszy od śmierci mózgowej
Autor Autorski
Rozmowa
z Janiną Mirończuk

ROBOTA
DLA GRZESZNIKA
Rozmowa z Piotrem Mamonowem

Dla artysty ważne jest wypowiedzenie własnego stanowiska, ale
pozostawiając jakieś niedomówienie, nie domykając wszystkiego.
Pozostawić przestrzeń widzowi czy czytelnikowi, tak aby mógł się
rozwijać. Jeśli wypowiadam wszystko, jestem jak ci, co uważają się za
oświecone umysły – wszystkich ich przepuściłem przez sito – Bergman,
Tarkowski, Godard, ponieważ narzucają mi na siłę własne zdanie. Po cóż mi
to? Sztuka raczej stawia pytania.

Foto: materiały prasowe

Za zgodą prawosławnego portalu Nati dallo Spirito
Styczeń 2009.
Tłumaczył: ks. Robert Skrzypczak

Miał Pan wiele wahań, czy zgodzić się na główną rolę
w filmie Wyspa?
– I to przez długi czas. Dla mnie wszystko jest proste. Wiarę odkryłem
późno, w wieku 45 lat. Wcześniej włóczyłem się, uganiałem się za
wieloma rzeczami, piłem wódkę itd. Poza tym, wie Pan, jak się ma talent,
człowiekiem rzuca, raz w jedną, raz w drugą stronę. A potem jak uderzenie

obuchem nadeszła wiara. Wiara zawsze jest darem Boga. Nie jest tak, że
jeśli się napniesz, to uwierzysz. W ten sposób niczego się nie osiągnie.
Potem powolutku zacząłem się zmieniać. Już od jedenastu lat żyję wiarą.
No i dostałem tę propozycję. Paweł Siemionowicz zadzwonił do mnie
i powiedział : „Piotruś, bez ciebie nie nakręcę tego filmu. Absolutnie jesteś
mi potrzebny”. A ja na to : „Pasza, nie, nie. Jak to możliwe... zagrać świętego
starca?”. Wtedy powiedział mi: „Zdaj się na wyroki mej zafajdanej duszy”.
Mam ojca duchowego, proboszcza naszej wioski. Wybrałem się do niego i tak
powiadam: „Oto na czym rzecz polega, ja i święty starzec... Ty, ojcze, znasz
moje życie i wiesz, że jestem grzesznikiem. Co powinienem zrobić?”. A ten mi
odpowiedział: „Nawet się nie zastanawiaj. To robota dla ciebie. Przyjmij”.
Niektórzy utrzymują, że ta historia jest po części
autobiograficzna.
– Zawsze tak mówią, jeśli jakąś rolę zagra się dobrze. Często mówią: aktor
odegrał samego siebie. Ale co to znaczy? Proszę spróbować zagrać samego
siebie. Najzwyczajniej, jak to się dziś ujmuje, wstrzeliłem się w temat.
Ja wierzę w Boga, staram się zmienić moje życie. Upadam, potykam się,
podnoszę się i znów upadam, tysiąc razy na dzień. Lecz dla mnie nie ma innej
drogi, jestem człowiekiem dojrzałym, mam 55 lat. Nie mam innego wyjścia,
dość tego, to wiem na pewno. Nie mogę powiedzieć: „Nie, nie, to tylko delirka,
wymysły, opowiastki. Boga nie ma, idę żyć po staremu”. Rzecz jasna, nie mogę
niczego takiego zrobić, wiedząc z własnego doświadczenia, że Pan żyje. Ja już
przekonałem się, jak bardzo mi pomaga. Otrzymałem z Jego strony ratunek
i wiele dobroci.
Potrafi się Pan zdystansować do tego filmu i własnej pracy,
kiedy mówi Pan o tym, co się udało osiągnąć, a czego nie?
– Jasne, że potrafię. Od tego jestem artystą. Antoni Surożski ma w tym
względzie ciekawe spostrzeżenie: jeśli jakiś wierzący artysta zabiera się
za śpiewanie czy malowanie postaci świętych, zazwyczaj osiąga fałszywy
efekt. Niech pracuje jak chce, idąc za własnym natchnieniem. Jego wiara
i jego Bóg pozostaną na zawsze w nim w taki czy inny sposób. To całkiem
logiczne i bardzo ważne dla mnie. I zrozumiałem to, kiedy wahałem się,
gdy zastanawiałem się, czy zgrzeszę, przyjmując tę propozycję. Patrząc na
to z dystansu, mogę Panu wyznać, że dla mnie skrupuły i wahania artysty,
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reżysera, aktora czy piosenkarza są oznaką ich osiągnięć i kompetencji. I to mi
się podoba.
Słyszałem coś takiego o Wysockim: mimo że był wielkim mistrzem,
wychodził za każdym razem na scenę, jak by to było po raz pierwszy, ze
skromnością. To oznaka mocy. To, co podoba mi się w naszym filmie, co
ujmowało mnie w momencie, gdy go kręciliśmy i co ujmuje mnie w jego

„Kościół jest zgromadzeniem grzeszników,
którzy się nawracają”. Oto czym jest Kościół.
wersji końcowej – to fakt, iż jest to film bardzo dyskretny. Nie ma w nim
żadnych uporczywych pewności, żadnych żądań, że sprawy się mają tak a nie
inaczej. Pan wie, że istnieje pewne delirium, jakoby tylko w prawosławiu było
zbawienie, a pozostałe wyznania znikną: katolicy i inni. Głupota! Skąd to się
bierze? Wierzysz? Cudownie. Bóg dla ciebie wygląda tak? Wspaniale. Dość,
nie dręczyć innych! Tego typu skromność pulsuje w filmie.
Jestem zadowolony z reżysera, którego znam od dawna. Pracowaliśmy
razem przy Taxi Blues. Potem kręcił filmy, jak to się mówi otwarcie, wszelkiego
rodzaju. Rozumie Pan, o czym mówię? W związku z tym podchodziłem do
tego filmu z wielką ostrożnością. Zacząłem stawiać własne wymagania,
z pychy. Byłem przekonany, że ja rozumiem wszystko, a on nic. Jednym
z imion diabła jest „ten, który dzieli”. Jeśli ludzie są podzieleni, każdy
przekonany o posiadaniu przez siebie prawdy, cóż, wszyscy wyrządzają
sobie przez to krzywdę. W tym filmie nie ma takiego podziału. Być może
istnieje niepewność: „cóżeśmy wyprodukowali?”, „jaki jest tego rezultat?”
Ale żadnego narzucania, widz może poruszać się, jak chce. Rozumie Pan? Dla
artysty ważne jest wypowiedzenie własnego stanowiska, ale pozostawiając
jakieś niedomówienie, nie domykając wszystkiego. Pozostawić przestrzeń
widzowi czy czytelnikowi, tak aby mógł się rozwijać. Jeśli wypowiadam
wszystko, jestem jak ci, co uważają się za oświecone umysły – wszystkich ich
przepuściłem przez sito – Bergman, Tarkowski, Godard, ponieważ narzucają
mi na siłę własne zdanie. Po cóż mi to? Sztuka raczej stawia pytania.

Robota dla grzesznika

Pańskim zdaniem, film ten wpisuje się w nasze czasy, czy
raczej odbija jakiś świat fałszywy i cyniczny?
– Myślę, że odzwierciedla nasze czasy. Ponieważ świat nie jest taki, jak go
Pan opisał. Dam Panu maleńki przykład. Wsiada do autobusu zafajdany pijak
i wydaje ci się niemożliwe pozostać w tym autobusie. Tymczasem innych
czterdzieści osób siedzi sobie spokojnie, nie zwracając na nic uwagi. Taki
jest dzisiejszy świat. Zdaje się niemożliwe w nim żyć, ludzie zaś budzą się
o siódmej, idą do pracy, dają jeść dzieciom. Wszystko wykonują spokojnie,
powoli, w ukryciu. Nawet ich nie widzimy. Z tego powodu ludzie męczą się
życiem. Dlatego też pragnę dodać im siły, pomóc im odrobinę, dać im maleńki
punkt oparcia, nawet nie wiem, jak to wyrazić. Jestem ich deputowanym,
deputowanym dziewczyny, która w 30-stopniowym mrozie sprawdza bilety
przez cały dzień: „Bilety proszę. Proszę pokazać bilet”. I robi to za 5000 rubli.
Ja jestem z nimi.
Jeszcze jedno pytanie. Kiedy myślę o Pańskim bohaterze,
wydaje mi się, że dla człowieka, który popełnił tak ciężki
grzech, szansa na żałowanie jest bardzo krucha. Życie raczej
podpowiadałoby, iż taki człowiek upadnie na nowo. Człowiek
przygnieciony podobnym grzechem albo nie chce o tym
myśleć, albo stacza się jeszcze niżej, kradnie, zabija itd.
– Odpowiem panu pewnym cytatem. Święty Efrem Syryjczyk powiadał
w IV wieku: „Kościół jest zgromadzeniem grzeszników, którzy się nawracają”.
Oto czym jest Kościół. Wszystkie nasze grzechy w obliczu oceanu Bożego
miłosierdzia stanowią ziarenko piasku. Bóg przyjmuje wszystkich i przebacza
wszystkim: mordercom, osobom najbardziej przerażającym, jeśli tylko
nasze serce zwróci się całkowicie ku Niemu. W życiu coś takiego często się
zdarza i jest blisko nas. Coś takiego zdarzyło się także i mnie, którego ma
Pan przed sobą. Stąd moja pewność, gdy o tym mówię. Wyrabiałem wiele
głupstw, ale potem moje serce zwróciło się całkowicie do Boga. Pan przebaczył
mi wszystko i okrył mnie Swoją miłością. A ja, bezbronny i zaskoczony,
wyhamowałem.
Dziękuję za rozmowę. █

jących

pism
j
więce
czegoś

ść

iętno
c
e
z
r
iż p

zuka
o dla s

n

Dyskusje wywołane projektem ustawy bioetycznej, dotyczącej m.in. procedury in
vitro, wywołały z zapomnienia kwestię duszy. Jest to temat związany bezpośrednio
z pytaniem o to, o kim możemy powiedzieć, że jest człowiekiem. Od którego momentu mamy do czynienia z osobą? Grecy liczyli ludzi jako ciała, Hebrajczycy jako
dusze. Kościół, opierając się na Biblii, poszedł tym drugim torem. Ile dusz, tyle osób.
Ale czym jest dusza? Jak możemy stwierdzić, że istnieje? Jakie miejsce w sposobie
widzenia człowieka i świata ona zajmuje? Na te pytania staramy się odpowiedzieć
w bieżącym numerze eSPe. Zapraszam do lektury!
Kwartalnik do nabycia w promocyjnej cenie w internecie
– zapraszamy na http://zixo.pl/wydawnictwo/1188
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U mężczyzn nic nie jest proste. To dlatego prawie ich tu
nie ma. Owszem są tacy, których z trudem odróżnić można
od kobiet – wąskie plecy i to specyficzne cmokanie przy
przesuwaniu drewnianych koralików w ręku, a także twarz jak
u świętych z obrazków, przypominająca żeńskie lub anielskie
oblicze; ale innych nie znajdziesz w tej zimnej kaplicy.
					

Sławomir Zatwardnicki

Z tego, co zauważyłem, przychodził tu codziennie. Zawsze siadywał
dokładnie w środku ostatniej ławki, co z jednej strony dawało mu ten
przywilej, że był dokładnie na wprost, a z drugiej – pozwalało mu nie tyle
słyszeć, co przyjmować w sposób nieuświadomiony to wezwanie Gospodarza
tego miejsca, żeby przesiadł się wyżej, co też zdawał się czynić – nie ruszając
się z ostatniej ławki i nie nazywając tego w ten sposób, ani nawet nie
uśmiechając się, a tylko potakując delikatnie siwą głową w stronę złotego
blasku. Ten, kto zakosztował choć trochę życia wewnętrznego, oczyma ducha
jest w stanie rozpoznać takich od razu. Wyglądają dokładnie tak samo jak ci
mężczyźni chodzący po ulicach, a jednak ich spojrzenie, z pozoru nieufne,
jakby trochę uciekające, jeżeli trafia na wzrok kogoś, kto nie da się zbyć tą
pozorną ucieczką, przeszywa go do głębi łagodnym spojrzeniem, właściwym
wyłącznie osobom, które prowadzą głębokie i owocne życie duchowe.
Nieczęsto spotkasz tutaj mężczyzn. Co innego kobiety – te lubią takie
przesiadywanie przed Panem, chociaż do końca nigdy nie wiesz, czy wynika
ono z ich kobiecej psychiki nastawionej na relacje wszelkiego rodzaju, w tym
i te pobożne, czy też jest zewnętrznym wyrazem rzeczywistości wiary,
która motywuje je do opuszczania męża, aby pobyć tu z innym Mężczyzną.
(Być może – jeden Bóg to wie – takie pytania nie są na miejscu, bo sfery
psychiczna i religijna tworzą u kobiet całość nie do podzielenia, a może nawet
nie do zrozumienia?). U mężczyzn nic nie jest proste. To dlatego prawie ich tu
nie ma. Owszem są tacy, których z trudem odróżnić można od kobiet – wąskie
plecy i to specyficzne cmokanie przy przesuwaniu drewnianych koralików
w ręku, a także twarz jak u świętych z obrazków, przypominająca żeńskie lub
anielskie oblicze; ale innych nie znajdziesz w tej zimnej kaplicy. Tym bardziej
więc nie można nie patrzeć na takich jak ten, na którego twarzy rysuje się
jeszcze wspomnienie dawnej męskiej zadziorności, za którą wiele kobiet
mogło pójść w ogień (poszło?); dziś trudno już dostrzec ten dawny błysk,
gaszony powolną utratą przystojnej kiedyś formy, w której ciało zdaje się już
nie mieścić, jakby wychodziło na spotkanie nadchodzącej śmierci...
On nie przywiązuje wagi do ubioru. Jest w tym typowo męski, i kiedy
siada naprzeciwko Pana – a Ten coś szepcze do niego tajemniczo – nie
zawsze nawet podnosi głowę, żeby spojrzeć na wprost siebie, a kiedy to robi
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– a patrzy wtedy trochę spode łba, jakby naburmuszony, ale nawet to czyni
w ten łagodny sposób, unosząc do góry krzaczaste rudopłowe brwi – nie
potrafiłby nic powiedzieć o złotych szatach, w które ubrali Jezusa (wypadało
przecież w tym katedralnym i uświęconym tradycją miejscu). Sam przebywa
tu w ubogiej kurtce, rozpiętej czy raczej rozchełstanej, która może stanowić
symbol jego wnętrzności wystawionych na pokaz, a przecież bez zbędnej
ekstrawagancji; znak tej otwartości, która nie przychodzi mężczyźnie
łatwo, a jeżeli już się pojawia, to niepostrzeżenie dla niego samego i tylko
w stosunku do prawdziwych przyjaciół.
Dziś po raz pierwszy od wielu już lat musiał usiąść gdzieś indziej. Jego
miejsce okazało się być zajęte, i gdyby jeszcze siedziała tam jedna z tych
drobnych zakonnic w czerni, wiedziałby, że zaraz się przesunie, kiedy tylko go
zobaczy; zawsze tak robiły, jakby przeczuwając, jaką wagę przykłada do tego,
aby być naprzeciw Pana. Był zdziwiony, że Ten dopuścił taką niespodziankę,
ale w głębi duszy wiedział, że potrzebuje przyjąć to umartwienie, chociaż
nie czytał nigdy pobożnych dzieł klasyków chrześcijańskich, więc nie od
nich miał tę wiedzę. Zresztą, nie dla niego były heroiczne noce ciemne, które
oni opisywali; wystarczyło mu to drobne umartwienie, które dotknęło go
do żywego. Zdziwionymi, ale wciąż jakby niewyspanymi, chociaż szeroko
otwartymi oczyma, patrzył spod mięsistej powieki przed siebie i pytał,
marszcząc czoło.
Gdyby nie to, że czekał jednak na zwolnienie miejsca – jakiś pobożny
anioł płci brzydkiej w końcu odłożył książeczkę do nabożeństwa i zaraz
potem uciekł – wyszedłby z katedry dokładnie o tej porze, w której ten
drugi, młody mężczyzna, spotykał się po raz pierwszy ze swoją jeszcze nie
dziewczyną, a już przyszłą żoną. Nie jest pewne, że młodzi zwróciliby na tego
podpierającego się laską staruszka jakąś szczególną uwagę; do tego, żeby
dostrzec podobieństwo tych dwóch mężczyzn – młodego i wyprostowanego,
stojącego pod stumetrową wieżą kościoła, oraz starego i zgarbionego,
wychodzącego ze środka katedry od wielu już lat o tej samej porze – potrzeba
byłoby chwilę pokontemplować ich oblicza, bo to dopiero pozwoliłoby pod
pozorem kilkudziesięcioletniej różnicy wieku odkryć wspólny im rys.
W jej głosie i szybko zadawanych pytaniach słychać było z trudem
ukrywane zdenerwowanie, właściwe tym spotkaniom, które prowadzić mają
do czegoś więcej (kobiece serca czują to). Ale na razie nie można jeszcze
dać niczego po sobie poznać, dlatego uśmiech, którym obdarza swojego
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przyszłego męża, on uzna za zbyt powściągliwy, nie wróżący niczego
konkretnego na przyszłość (czego oczywiście nie da po sobie poznać i
będzie dalej tak samo grzeczny jak przed chwilą). Odwrócą się szybko (taki
szybki ruch pojawia się u starszego tylko w sytuacjach wyjątkowych, jak
wtedy, gdy niespodziewanie omsknie mu się laska) od drzwi katedry Jana
Chrzciciela, pod którymi się umówili – w tym mieście jest to dobry punkt
orientacyjny – ona przez lewe ramię, a on przez prawe, więc pewnie nie
był w wojsku (rzeczywiście, z pytań, które ta niebrzydka – jak wszystkie
w dzisiejszych czasach – dziewczyna zada za chwilę, wyniknie, że jest on
młodym naukowcem).
Zostawią za sobą słodkie jak miód kazanie księdza błogosławiącego ślub
młodej pary, kazanie w rodzaju tych, które nie zmieniają nikogo, ale o którym
jeszcze długo przy weselnym stoliku wszystkie kobiety będą mówić, że „tak
pięknych słów już dawno nie słyszały”. Sami też staną się coraz bardziej
słodcy w czasie tej pierwszej randki; aż dziw bierze, że jakby na przekór
wszystkim filmom, które w życiu obejrzą razem, jeszcze nie pocałują się.
Przejdą męczącym krokiem spacerowym pod niskimi oknami kamienic,
miną zabytkowy pomnik i luksusową ślubną limuzynę, a potem staną na
chwilę pod zawieszonym na ścianie narożnego budynku billboardem ze
zdjęciem roześmianej pary. (Czy mężczyzna spostrzeże, jak bardzo jego młoda
przyjaciółka podobna jest do tej pięknej kobiety o oczach wielkich jak okna
kamienicy? Bo to, że ona zauważy ten sam zadziorny błysk w oku mężczyzny
ze zdjęcia i mężczyzny obok, jest pewne). Potem jeszcze, na chwilę zanim
wejdą do kawiarni wypić pierwszą w życiu wspólną herbatę, on odgarnie z jej
czoła kosmyk włosów, zmoczonych jakby wyreżyserowaną specjalnie na tę
chwilę romantyczną mżawką.
Na koniec pozostanie im tylko umówić się na następną randkę (oczywiście
to słowo jeszcze nie padnie). Młody mężczyzna łamiącym się z wrażenia
głosem zaproponuje i tym razem spotkanie pod katedrą – o tej porze,
kiedy starszy jak zawsze będzie już na swoim miejscu rozmawiał ze
swoim Przyjacielem.
Jak będzie wyglądała ich przyszłość? Nie jest pewne, czy ona umrze
wcześniej, a jeżeli tak, to czy on wejdzie wtedy do katedry i usiądzie w ławce,
być może właśnie ostatniej? Prawdopodobnie wtedy miejsce w środku
będzie już puste, a nawet jeżeli zajmie je któraś z drobnych kobiet w czerni,
zrozumie i przesunie się, zwalniając najbardziej wypolerowany kawałek
drewna. Jeżeli będzie to akurat starsza zakonnica, być może modlący się
mężczyzna kogoś jej przypomni. █
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