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Dzi Jezusa krzy¿ujemy
mow¹ co nie zna prawdy
myl¹ egoizmu
czynem bezwzglêdnym

co zimne  gor¹ce, a gor¹ce zimne,
co jasne jest ciemne, a ciemne jasne,
co lekkie  ciê¿kie, co ciê¿kie lekkie
co w³asne to obce, obce to w³asne...

A jutro kim bêdziemy bez Niego
kto pozbiera w ciemnociach
zagubione owieczki pozbawione
dzwoneczka
wiat³a
i g³osu
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Bez Ciebie blado wieci s³oñce
Bez Ciebie ka¿de g³osy s¹ milcz¹ce
Bez Ciebie brak oddechu w p³ucach
Bez Ciebie wszystko co zimne  gor¹ce

Nie na czasie

Marionetki wiata
Ukrzy¿owano Ciê Jezu
bo kocha³e nas  ludzi
wierzy³e w pokój na wiecie
mówi³e o prawdzie nieskazitelnej
Znêcano siê nad Tob¹
a Ty z radoci¹ wzi¹³e na siebie
ka¿d¹ zdradê Twej nauki
bymy nie zaznali potêpienia
Umar³e by wskazaæ nam drogê
do rajskiego mieszkania
lecz my ¿¹dne w³adzy marionetki
tak rzadko korzystamy z zaproszenia...

Znalaz³am siê w wiecie
w wiecie z³amanej wierzby
i p³aczê
Znalaz³am siê w wiecie
w wiecie Wie¿y Babel
i gaworzê
Znalaz³am siê w wiecie
w wiecie szklanych domów
i zmala³am
Znalaz³am siê w wiecie
w wiecie biedy i przepychu
nieprzygotowana...
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Numer zamkniêto 19 marca 2004 r.

êdruj¹cy mnich Kocio³a Wschodniego zosta³ zatrzymany przez w³adze radzieckie pod zarzutem
dywersji i szpiegowania na rzecz Zachodu.  Nie mów,
¿e nic z tego nie masz!  wo³a³ s³u¿bowo rozwcieczony
funkcjonariusz KGB.  Mam bardzo du¿o, mam wszystko...  odpar³ skromnie mnich.  Bo czy jestem w drodze,
czy zamkniêty w waszym towarzystwie, zawsze mogê sobie dok³adnie o wszystkim porozmawiaæ z Tym, który jest
ponad nami, który mnie tak kocha, ¿e zdj¹³ ze mnie garb
moich s³aboci i mojego z³a i sta³ siê zak³adnikiem. Za
mnie. I za was te¿ bracia, choæ o tym nie wiecie...
Mylê, ¿e ostateczny sens wielkopostnej pokuty le¿y
w tym, by odpowiedzieæ sobie na pytanie, jaka jest moja
wiara, ile ona warta? Mo¿e jestem jedynie klientem korzystaj¹cym z us³ug Chrystusowego Kocio³a? Czy zdoby³em choæ odrobinê mi³osiernej Mi³oci Zbawiciela,
którego kocham, bo mi wszystko przebaczy³?...
I, poza tym wszystkim: zmartwychwsta³! Tak, zmartwychwsta³. Wbrew ca³emu porz¹dkowi tego wiata. Wbrew
temu, ¿e tak niezmiernie trudno mi to sobie wyobraziæ...
I jeli dzisiaj, po obejrzeniu filmu Pasja Gibsona,
wybitny aktor z przejêciem mówi publicznie do kamery:  Pierwszy raz w ¿yciu zrozumia³em, co to znaczy:
nieæ krzy¿!  to dla mnie znaczy, ¿e na naszych oczach
w spo³ecznoci ludzkiej, w naszym Narodzie zmartwychwstaje Pan! I coraz pe³niejszym g³osem  my, niewierni Tomaszowie  zaczynamy wypowiadaæ to swoje: Pan mój i Bóg mój! To znaczy, ¿e jak wtedy  tak
dzi przechodzi Pan przez wiele zamkniêtych drzwi
ludzkich serc i umys³ów, by nie tylko uwolniæ ucznia
z obsesji niepewnoci, ale by na wszystkie wieki daæ
nadziejê tak¿e i tym, którzy nigdy nie bêd¹ mogli dotkn¹æ Jego ran: B³ogos³awieni, którzy nie widzieli
a uwierzyli. To o mnie! Tu i teraz. I do moich Sióstr
i Braci... To  do tych wszystkich, którzy niepostrzegalnie nikn¹ w mroku dziejów...
Nauczycielu Dobry, tyle razy prowadzi³e mnie na
Twoje Rezurekcje, bym Ciê pozna³ po ³amaniu Chleba! A ja ci¹gle tylu bo¿kom oddajê pok³ony... Có¿
Ci powiem na tegorocznej Rezurekcji? Spraw, niech
nast¹pi powstanie z wielkiej martwoty, niemo¿noci,
z³a; niech nast¹pi powstanie z cierpienia i niedoli.
I  niech bêdzie niebo!
n
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Misyjny trud
katolickich
mediów
Z bp. Renato Boccardo, sekretarzem Papieskiej Rady ds. rodków
Spo³ecznego Przekazu, rozmawia ks. Jaros³aw Cielecki.
Ekscelencja od zaledwie kilkunastu dni jest sekretarzem Papieskiej Rady ds. rodków Spo³eczego Przekazu. Wczeniej by³ odpowiedzialny, z ramienia Watykañskiego Sekretariatu Stanu, za
przygotowanie i przebieg pielgrzymek apostolskich Ojca wiêtego.
W jakiej kondycji jest Ojciec wiêty? Planuje ju¿ kolejne podró¿e?

Mylê, ¿e Ojciec wiêty pragnie
wszystkim daæ przyk³ad oddania bez
granic, a¿ do koñca. Obecnie nie ma ju¿
tych samych si³, jakie posiada³ wczeniej. Jednak¿e, pomimo wszystkich naturalnych ograniczeñ, Jan Pawe³ II
wci¹¿ kontynuuje ofiarê ze swego ¿ycia dla Kocio³a. Daje tym przyk³ad innym, pokazuje, ¿e mo¿na byæ wiernym
obowi¹zkom, które siê otrzyma³o.
Mówi ca³emu Kocio³owi przez gesty
i s³owa, wci¹¿ mówi przez cierpienie fizyczne. Ojciec wiêty ewangelizuje
równie¿ przez swoj¹ s³aboæ. Trudno
wiêc nie przytoczyæ w tym miejscu s³ów
w. Paw³a, ¿e kiedy jeste s³aby: Moja
³aska jeszcze bardziej siê uzewnêtrznia
 mówi Pan. Kilka lat temu, podczas
Spotkania M³odzie¿y w Pary¿u, kiedy
ju¿ da³o siê dostrzec pocz¹tki fizycznego niedomagania Papie¿a, jedna z osób
tam obecnych powiedzia³a mu, ¿e kiedy by³ m³ody, to Jego przes³anie by³o
naturalne, bardzo mocne. Ale teraz, kiedy widaæ s³aboæ fizyczn¹, to przes³anie nieustannie takim pozostaje. Mylê,
¿e to w jaki sposób równie¿ mo¿e pos³u¿yæ wyjanieniu pragnienia i decyzji
Papie¿a, aby kontynuowaæ pielgrzymki. Pielgrzymek d³ugich na pewno wiê-

"

cej nie mo¿na planowaæ. W przysz³oci
mog¹ siê odbyæ tylko te bardzo krótkie
i mniej wyczerpuj¹ce.

Mo¿emy wiêc mieæ nadziejê, ¿e
Ojciec wiêty pojawi siê w Polsce? Ostatnio Joaquin NavarroValls, rzecznik prasowy Stolicy
Apostolskiej, mówi³ o planie wypoczynku wakacyjnego, byæ
mo¿e w polskich Tatrach?

Nic pewnego nie mo¿na powiedzieæ.
Jestem jednak przekonany, ¿e Ojciec
wiêty bêdzie kontynuowa³ pielgrzymowanie, które traktuje jako szczególn¹
misjê. Oczywicie, wszyscy wiemy, jak
Papie¿ kocha Tatry. Przypominam sobie
dok³adnie, jak podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, w ostatnim jej dniu,
z Kalwarii polecielimy helikopterem
nad niektóre miejsca szczególne dla Papie¿a. Widzia³em, jak patrzy³ przez okno
maj¹c w rêku ró¿aniec. Modli³ siê. Mylê, t¹ modlitw¹ dziêkowa³ za wszelkie
³aski, jakie otrzyma³ na tamtych terenach,
na pewno modli³ siê te¿ za tych, którzy
tam mieszkaj¹...

Czy Ojciec wiêty sam decyduje,
gdzie chce pojechaæ?

Dla Papie¿a rzecz¹ najwa¿niejsz¹ jest
 wype³niæ misjê. Muszê podkreliæ, ¿e
to On decyduje o pielgrzymowaniu.
Ekscelencja od niedawna jest sekretarzem Papieskiej Rady ds.
rodków Spo³eczego Przekazu.
Jaka by³a pierwsza reakcja po
otrzymaniu nominacji?

Muszê powiedzieæ, ¿e ta nominacja
by³a dla mnie zaskoczeniem. Mia³em
pewnego rodzaju dowiadczenie i kontakty z ludmi, którzy pracuj¹ dla mediów, ale nigdy nie by³em zaanga¿owany w dzia³aniu na tym w³anie polu.
Dopiero odkrywam i uwiadamiam sobie, jak wielki jest wiat mediów oraz
jak bardzo wa¿ny jest dialog i obecnoæ
Kocio³a w wiecie mediów i poród
ludzi, którzy w mediach pracuj¹.

Mówi siê o ró¿nych zaproszeniach
dla Ojca wiêtego w tym roku.
Gdzie, tak naprawdê mo¿e pojechaæ?

Niczego nie mo¿emy byæ pewni 
wszystko w rêkach Boga. Wszyscy wiedz¹, ¿e Ojciec wiêty w tym roku dosta³ zaproszenia do: Austrii, Francji,
Szwajcarii i do Meksyku (na Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny).
Zobaczymy, jakie decyzje podejmie Ojciec wiêty. My jestemy do Jego dyspozycji i chcemy jak najlepiej wype³niæ
równie¿ nasze zadania.

¯yjemy, Ekscelencjo, w czasach,
w którym bardzo liczy siê komercja. W wielu mediach odgrywa ona
ogromn¹ rolê (wa¿na jest ogl¹dalnoæ). Zatem rodzi siê pytanie:
niejednokrotnie w mediach promuje siê wartoci, które odbiegaj¹ od
tych chrzecijañskich. Spotykamy
w ró¿nych stacjach telewizyjnych
programy, które nie maj¹ ¿adnej
wartoci, s¹ tylko tworzone dla
wiêkszej ogl¹dalnoci. Jaki jest
stosunek Waszej Ekscelencji do
tej trudnej sytuacji?

Wszystkie rodki masowego przekazu powinny s³u¿yæ cz³owiekowi, powinny pomagaæ mu ¿yæ oraz poprawiaæ zrozumienie jakoci w³asnego ¿ycia. Ta
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jakoæ ¿ycia nie wyra¿a siê w tym, co
cz³owiek ma na zewn¹trz, np. w co siê
ubierze, w jakich drogich butach bêdzie
chodzi³, jakich kremów bêdzie u¿ywa³,
aby zachowaæ piêkno. Oczywicie, ¿e
to pomaga ¿yæ, ale media powinny proponowaæ równie¿ co du¿o g³êbszego.
Wszystkie media winny s³u¿yæ cz³owiekowi, ale przede wszystkim powinny
s³u¿yæ prawdzie. Nawet wtedy, kiedy
prawda nie jest w modzie lub te¿ inaczej myli wiêkszoæ. Trzeba jednak
z przykroci¹ stwierdziæ, ¿e dzisiaj czêsto jestemy wiadkami wielkiej propagandy powierzchownoci. Muszê jednak przypomnieæ, ¿e wszystko zale¿y od
osoby. Kiedy kieruj¹cy danym rodkiem
przekazu bêdzie kszta³towa³ równie¿
wartoci osobiste, swoje wnêtrze, to bêdzie mia³ wp³yw na kszta³towanie lepszej sytuacji socjalnej i bêdzie naprawdê pomaga³ innym.

W ostatnich latach w mediach
by³o wiele informacji nieprawdziwych o Kociele czy te¿ atakuj¹cych Koció³. Te ataki zapewne
bêd¹ równie¿ i w przysz³oci. Czy
Koció³ chce siê w jaki sposób
przed nimi broniæ?

Mylê, ¿e najlepsz¹ obron¹ Kocio³a zawsze bêdzie Jego ¿ycie. Po prostu
to, co Papie¿ przez 25 lat mówi: o wiernoci Ewangelii, odpowiedzi na osobiste powo³anie, zaanga¿owanie siê
w ca³¹ misjê ewangelizacyjn¹. Mylê,
¿e zawsze bêd¹ aktualne s³owa z listów
apostolskich, z których mo¿emy siê dowiedzieæ, co w tamtych odleg³ych czasach mówili poganie o pierwszych
wspólnotach chrzecijañskich. Mówili:
zobaczcie, jak oni siê szanuj¹ i jak siê
lubi¹... Po dwóch tysi¹cach lat to jest
najlepsza propaganda. Oczywicie, ¿e
Koció³ znajduje siê w spo³ecznoci,
która niejednokrotnie nie chce i nie próbuje nawet zrozumieæ przes³ania, jakie
Koció³ niesie. Mylê, ¿e to niezrozumienie, ta trudnoæ jest nieraz tym, co
pobudza wspólnotê chrzecijañsk¹, aby
jeszcze bardziej zabiegaæ o wartoci
ewangeliczne w ¿yciu publicznym.

Czy nie lepiej by³oby utworzyæ
w danych krajach, np. dwa prê¿nie
dzia³aj¹ce katolickie media ogólno-

krajowe ni¿ tworzyæ gazety, radia
diecezjalne itp. Czy ka¿dy biskup
powinien mieæ w³asny rodek przekazu. Nie lepiej zjednoczyæ si³y?

Radio, telewizja, gazety katolickie to
wielkie bogactwo Kocio³a. Ma ksi¹dz
racjê: istnieje ogromne ryzyko pewnego zagubienia. Dany biskup musi sobie
uwiadomiæ, czy powstanie radia diecezjalnego lub gazety diecezjalnej jest
konieczne w³anie na Jego terenie. Bardzo wa¿ne jest, aby media katolickie
wci¹¿ uwiadamia³y sobie zadania, jakie na nich spoczywaj¹. Pierwszym
z nich jest formacja wierz¹cych, mówienie prawdy, pomaganie w formowaniu
sumieñ, a wiêc kszta³towanie u ludzi
zdrowego krytycyzmu w odniesieniu do
tego, co jest niezgodne z Ewangeli¹.
Drugim zadaniem jest kszta³towanie
mediów katolickich w odniesieniu do
osób, które nie s¹ chrzecijanami lub
nawet nie s¹ wierz¹cy. Media katolickie nie mog¹ byæ kszta³towane tylko
i wy³¹cznie dla tych, którzy ¿yj¹ ju¿ ¿yciem ewangelicznym.
Niedawno pewien biskup powiedzia³, ¿e nie chce udzielaæ wywiadów, poniewa¿ siê boi, ¿e jego wypowied mo¿e zostaæ zmanipulowana  czy to jest dobre podejcie?

Ja szanujê ka¿dego z Pasterzy. Patrzê jednak na Papie¿a, który nigdy nie
czu³ lêku przed tym, ¿e Jego wypowied
zostanie zmanipulowana. Ryzyko oczywicie istnieje. Dlatego musimy staraæ
siê nawi¹zywaæ kontakty z ludmi,
wiatem mass mediów. Nie mo¿emy
uciekaæ. Musimy próbowaæ tworzyæ
nowe relacje  relacje zaufania. Ojciec
wiêty, komentuj¹c podobne pytania,
odpowiada³: Najwa¿niejsze, ¿e Chrystus
bêdzie g³oszony!

Czy to wa¿ne dla Kocio³a, kiedy
w mediach wieckich pracuje
ksi¹dz?

Ksi¹dz obecny w wiecie mediów
wieckich  mylê, ¿e to bardzo wa¿ne.
Ten wiat to kolejne pole do dzia³ania,
g³oszenia Ewangelii. Ksi¹dz mo¿e przecie¿ g³osiæ kazania  nie w dos³owny
sposób, ale pomagaj¹c tym, których tam
spotyka, wszystkim ogl¹daj¹cym, czytaj¹cym, by mogli czyniæ refleksjê duchow¹ równie¿ w odniesieniu do siebie.
Wszyscy dziennikarze, maj¹c blisko
ksiêdza-przyjaciela, mog¹ rozpocz¹æ
pewnego rodzaju dialog, dyskusjê, wymianê opinii. Mylê, ¿e obecnoæ ksiêdza w mediach, je¿eli go tam akceptuj¹, jest bardzo potrzebna. Jest to misja
nie ³atwa, bardzo g³êboka, spoczywaj¹ca na nim samym.
Jako ksi¹dz mam iæ w rodowiska, o których mówi siê, ¿e s¹
grzeszne, liberalne: rozpoczynaj¹c
rozmowê z ludmi z tych rodowisk, mogê zostaæ skrytykowany
przez chrzecijan...

Wszyscy jestemy grzesznikami
i potrzebujemy nieustannie Mi³osierdzia
Bo¿ego. Wa¿ne jest, abymy na naszej
drodze mogli spotkaæ kogo, kto podwignie s³owem, dobr¹ rad¹, doradzi
w podjêciu pewnych decyzji. ¯yczê, aby
wszystkie rodki masowego przekazu
by³y prawdziwym przyjacielem, towarzyszem podró¿y. Pamiêtajmy: pracuj¹c
w mediach, powinnimy pomagaæ innym ¿yæ i dawaæ nadziejê.

¯yczymy Ekscelencji, aby otwiera³ bramy Papieskiej Rady ds.
rodków Spo³eczego Przekazu w
Kociele i obala³ stereotypy bram
zamkniêtych dla dziennikarzy.

Dziêkujê za rozmowê.

18 marca 2004 r. nowym przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Polski
zosta³ 62-letni metropolita przemyski, dotychczasowy wiceprzewodnicz¹cy
KEP, abp Józef Michalik, który zast¹pi³ pe³ni¹cego tê funkcjê Prymasa Polski
kard. Józefa Glempa. Na wiceprzewodnicz¹cego wybrano 54-letniego abpa
Stanis³awa G¹deckiego, metropolitê poznañskiego.
 Nie wyznaczam ¿adnego programu, bo stworzy go historia, czas i ludzie  s³owa
kard. Stefana Wyszyñskiego przywo³a³ nowy przewodnicz¹cy KEP po wyborze.
Redakcja Powci¹gliwoci i Pracy ¿yczy nowo wybranym owocnej wspó³pracy z Duchem wiêtym dla dobra Kocio³a w Polsce oraz
zapewnia o modlitewnej pamiêci. Szczêæ Bo¿e!
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FILMOWE ARCYDZIE£O
Historia kina zna wiele przedstawieñ Mêki Pañskiej. Re¿yserzy ukazywali Jezusa jako m³odzieñczego kontestatora, jako ca³kowicie odmaterializowan¹ postaæ, a nawet bluniercê. Co ciekawe, ¿adne z tych wyobra¿eñ nie spowodowa³o takiej fali krytyki jak Pasja w re¿yserii Mela
Gibsona. Dwa g³ówne zarzuty, jakie wypowiada siê wobec tej produkcji,
to skoncentrowanie siê re¿ysera na fizycznym cierpieniu Zbawiciela oraz
domniemany antysemityzm filmu.

Pasja,
jakiej potrzebujemy

Na ekranie pojawia siê granatowoczarny Ogród Getsemani, sk¹pany
w wietle pe³ni Ksiê¿yca. Jezus modli
siê po Ostatniej Wieczerzy. Nie jest jednak postaci¹ pos¹gow¹. To skulony,
przera¿ony cz³owiek. Jego strach wynika z wiedzy o tym, co Go czeka. Obok
pojawia siê zakapturzona postaæ  Szatan. Szepcze, próbuje zasiaæ zw¹tpienie.
Wysy³a wê¿a, a wtedy nagle Jezus rozgniata g³owê gadowi. Mimo ¿e siê boi,
jest gotowy do koñca piæ kielich goryczy i jest gotowy na: niech siê Twoja
wola stanie. Takich scen w filmie Gibsona jest du¿o. Dziêki temu jego dzie³o
jest nie tylko przekazem historycznym,
lecz tak¿e doskona³ym dramatem, którego postaci przekazuj¹ widzowi g³êbiê
swoich prze¿yæ.
Tu¿ po zdradzie Judasza Iskarioty
dochodzi do sceny aresztowania. Znów
wymyka siê ona dotychczasowej ikonografii. To nie przepychanka nieznajomych, ale ostre starcie dwóch racji. Rozbite twarze, ³amane koci  wszystko
jest realne, niemal namacalne. I na tym
polega wielkoæ przekazu Gibsona. Pokazuj¹c nam materialnoæ Jezusa, stara
siê wyrwaæ z bezmylnego powtarzania:
Który za nas cierpia³ rany... Teraz
Chrystus dla wszystkich mo¿e byæ postaci¹ jak najbardziej materialn¹, prawdziw¹: z krwi i koci. Dziêki temu wszyscy, którzy widzieli film, bêd¹ mogli powiedzieæ: Widzia³em...
...Jak rzymscy ¿o³dacy znêcali siê
nad Nim. Jak zapamiêtale i w jakim
niezrozumia³ym zacietrzewieniu bili
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krwawi¹ce i porozcinanie cia³o. Razy
padaj¹ jeden za drugim, bez koñca.
Twarze oprawców wykrzywia z³owieszczy umieszek. W t³umie przechadza siê
Kusiciel. W pewnym momencie rêka
Jezusa zaczyna drgaæ w konwulsjach.
 Chyba uszkodzili mu jaki nerw. Bo¿e,
jak On krwawi. Je¿eli maj¹ Go zabiæ,
to niech to zrobi¹ szybko... Scena ci¹gnie siê i ci¹gnie w nieskoñczonoæ.
 Ojcze nasz, który jest w Niebie... Tylko to przychodzi do g³owy. A trzeba zrobiæ cokolwiek, aby tylko przestali biæ.
Podobnie jest przez ca³y obraz. Droga Krzy¿owa nie jest tylko pusto
brzmi¹cym s³owem, ale realnym miejscem kani. Gdy widzia³o siê na ekranie, jak upada pod krzy¿em, s³owa:
Chrystus upad³ po raz pierwszy bêd¹ od
tego czasu bêd¹ brzmia³y inaczej.
Swoj¹ drog¹ dziwiæ musz¹ wypowiedzi zarzucaj¹ce Pasji, ¿e jest jedynie reporta¿em, a nie dzie³em artystycznym. To tak samo, jakby powiedzieæ, ¿e
film Szeregowiec Ryan (Saving Private Ryan, USA 1998, w re¿yserii Stevena Spielberga) zbyt sugestywnie przekazuje realia II wojny wiatowej.
Ale film Gibsona sam siê broni przed
takimi absurdami. Krzy¿ niesiony przez
Jezusa jest ikonograficzny, a nie taki,
jaki by³ u¿ywany w rzeczywistoci. Niehistoryczna jest równie¿ technika przybijania do Krzy¿a. Ale doprawdy to nie
ma znaczenia. Wa¿ne jest, ¿e po raz
pierwszy w historii kina w sposób tak
realistyczny pokazano mêkê Zbawcy.
Jednych to zastanawia, innych oburza.

KULTURA

¯adna z dotychczasowych wizji
ostatnich godzin ¿ycia Jezusa nie wzbudza³a podobnych kontrowersji. W nakrêconym w 1973 r. filmie Jesus Chrystus Superstar Normana Jewisona (re¿ysera Skrzypka na dachu) Zbawiciel
jest niemal kabaretow¹ postaci¹, a film
ukazuje przedstawienie pasyjne na pustyni izraelskiej, bêd¹ce projekcj¹ ideowych poszukiwañ m³odzie¿y. W finale, we wspó³czesnoci, pojawia siê duch
kajaj¹cego siê Judasza, który pyta:
 A gdyby przyszed³ dzi? Czemu wybra³e tak zacofan¹ epokê?
Jeszcze inaczej historiê Chrystusa
przedstawia Franco Zeffirelli w Jezusie z Nazaretu. Film zosta³ zrealizowany z wielkim rozmachem i z gwiazdorsk¹ obsad¹ (w filmie wyst¹pili min.
Robert Powell, Peter Ustinov i Claudia
Cardinale). W tym ujêciu Jezus jest odrealnionym bohaterem, jakby zupe³nie
pozbawionym cia³a.
Du¿o dalej idzie Andrzej Wajda
w Pi³acie i innych (1971). To dziej¹ca
siê wspó³czenie wersja Mistrza i Ma³gorzaty. Wajda doæ luno koncentruje
siê na jednym w¹tku  Pi³ata i Jezusa.
Miejscami film jest czysto surrealistyczny, np. wywiad z baranem prowadzonym na rze. Ale na najwiêksz¹ uwagê
zas³uguje scena, w której Judasz wydaje Jezusa przez telefon i z aparatu wypada trzydzieci srebrników.
Gibson w swojej Pasji dotar³ g³êbiej
ni¿ ka¿dy z wymienionych re¿yserów.
Stworzy³ dzie³o, które z jednej strony
przenika autentyzmem, a z drugiej jest
jak wielki obraz renesansowych mistrzów: realistyczny i jednoczenie pe³en zadumy. Tak, aby ka¿dy móg³ go
poj¹æ na swój sposób.
To bardzo dobrze, ¿e powsta³a taka,
a nie inna Pasja. W wiecie nêkanym
przez wszelkie przejawy z³a, w którym
ojciec mo¿e wykorzystywaæ seksualnie
i zabiæ swojego czteromiesiêcznego synka, matka mordowaæ nienarodzone potomstwo, w którym g³ono siê mówi
o eutanazji, film Gibsona mo¿e byæ szokiem, którego wszyscy potrzebujemy. Re¿yser stara siê mówiæ: Oto Cz³owiek! On
umar³ za ciebie. A co ty dzi zrobi³e?...
Grzegorz Guttman
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Judasz i Magdalena
Pod takim tytu³em zosta³ wydany w jêzyku polskim i francuskim dramat Kr ystyna Ostrowskiego (1811  1882)  hrabiego, który po klêsce Powstania Listopadowego wyemigrowa³ na Zachód i tam pozosta³ ju¿ do mierci. Autor jest ju¿
dzisiaj zapomnianym. Nie cieszy³ siê i wczeniej zbytnim powodzeniem, nie by³
prawdopodobnie wystawiany w teatrze. Dramat Judasz i Magdalena, czyli rozpacz i nadzieja wydany w 1882 r. (Genewa-Pary¿) jest dla mnie wa¿ny ze wzglêdu na jeden ze sposobów modernistycznego spojrzenia na Magdalenê.

Ostrowski ju¿ w tytule narzuca sposób odczytania sztuki  ³¹czy Magdalenê z nadziej¹, Judasza natomiast z rozpacz¹. W tym dramacie te kategorie pozostaj¹ w pewnym dynamizmie. Magdalena od rozpaczy przechodzi do nadziei,
Judasz przebywa drogê odwrotn¹. Chrystus, bêd¹c obecny w wydarzeniach i rozmowach postaci, pozostaje w tle, a Jego
cuda  przys³oniête jakby mg³¹ oddalenia  nie s¹ znów tak bardzo oczywiste.
Dramat Judasz i Magdalena, czyli
rozpacz i nadzieja ukazuje tytu³owe
postaci w wietle ewangelicznym,
przede wszystkim autorskim. Wiele zasygnalizowanych sytuacji i zachowañ
nosi piêtno namiêtnoci spotêgowanej
naturalizmem; przedstawione osoby zanurzone zosta³y w rozpacz, ulegaj¹ nieuporz¹dkowanemu erotyzmowi i równie gwa³townemu pragnieniu mierci.
Dramat Ostrowskiego, sk³adaj¹cy siê
z trzech aktów: Mi³oæ, Wiara i Nadzieja, ukazuje Magdalenê, która, bêd¹c siostr¹ Marty i maj¹c przyrodniego brata
Judasza, zosta³a z nim oraz z ojcem
zwi¹zana ciemn¹ i grzeszn¹ mi³oci¹.
Jej kontakt z uczniami, zw³aszcza
z £ukaszem i Janem, sprawia, ¿e Magdalena powoli dwiga siê ze swego sta-

nu beznadziei, rezygnuje z podjêtej próby zbiorowego samobójstwa przez wypicie trucizny. Przyjmuj¹c zapewnienia
ucznia Jana, ¿e Bóg skazy zaciera, Niewinnoæ wraca tam, gdzie skrucha
szczera?  wchodzi na drogê wiary. Podejmuje wysi³ek pójcia do Jezusa.
W miêdzyczasie wydarza siê jednak nieprzewidziany fakt zabójstwa jej brata
£azarza przez przyrodniego  Judasza.
Magdalena na krótko znów popada
w rozpacz, u¿ywaj¹c no¿a, chce siê zabiæ. S¹ jednak przy niej uczniowie Jezusa, którzy skutecznie j¹ powstrzymuj¹  mówi¹ o przebaczeniu, o mi³oci
Nauczyciela. Magdalena, zaczynaj¹c
w tê mi³oæ mocniej wierzyæ, oddaje
swe posiad³oci na potrzeby ubogich.
Drugi akt dramatu Judasz i Magdalena... zatytu³owany Wiara rozgrywa siê
w czasie póniejszym, w dniu mierci Jezusa. Miejscem akcji jest cmentarz z grobem £azarza w pobli¿u Golgoty. Tam
Magdalena, czuwaj¹c przy grobie brata,
spotyka siê z Judaszem, mówi do niego
im. in.: Ty mnie zwiód³ nikczemnie! (...)
Zdrajco, precz ode mnie! Klêcz¹c z Mart¹, modli siê o wskrzeszenie brata. W czasie dochodz¹cych tu krzyków: Na krzy¿!
rozlega siê g³os z g³êbi: £azarzu  po-

Kiedy wpatrujemy siê w pusty grób,
w którym nie ma Chrystusa, bo On zmartwychwsta³, od¿ywa w nas nadzieja na nasze
zmartwychwstanie.
Nowej wiary, nadziei i mi³oci Czytelnikom,
Wspó³pracownikom i Przyjacio³om wraz z moc¹
Zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa ¿yczy
ks. Sylwester £¹cki CSMA  redaktor naczelny
wraz z ca³¹ Redakcj¹ PiP

wstañ! £azarz zostaje wskrzeszony i autor ukazuje go w sytuacji z podniesion¹
rêk¹ do krzy¿a nad bram¹.
Akt trzeci zatytu³owany Nadzieja rozgrywa siê nazajutrz po ukrzy¿owaniu
Jezusa w pobli¿u Golgoty w oliwnym
gaju, obok miejsca pochowania £azarza.
Tam dochodzi do spotkania z Judaszem,
który po zdradzie Jezusa nosi lady ob³¹kania i pozostaje g³uchy na proby Magdaleny, by ukl¹k³ i modli³ siê o przebaczenie. Zamiast skruchy Judasz usi³uje
zabiæ no¿em Magdalenê, któr¹ od mierci
broni¹ bliscy  Marta z mê¿em oraz
uczeñ Jan. Dramat K. Ostrowskiego koñczy siê scen¹ kamienowania osób skazanych wczeniej przez s¹d Kajfasza.
Wród nich jest Magdalena  osoba ju¿
przemieniona, pe³na nadziei na osi¹gniêcie ¿ycia wiecznego. Obraz jej pogodnej
mierci wraz z krótk¹ mow¹ po¿egnaln¹
koñczy trzeci akt dramatu. Chór Anio³ów dopowiada:
Hozanna!
wieæ, Nadziejo b³oga
Nad umar³ej cia³em;
Ty jej wskaza³a,
gdzie zbawienia droga!
Dzi, twem skrzyd³em bia³em,
Zanie j¹ do Boga!
Hozanna!
Dramat Ostrowskiego: Judasz
i Magdalena, czyli rozpacz i nadzieja,
który powsta³ u schy³ku pozytywizmu,
prezentuje ju¿ wiele cech w³aciwych
utworom okresu nastêpnego. Modernistyczne jest w³anie zainteresowanie
autora tematem religijnym i sprawami
zwi¹zanymi z psychik¹ oraz dusz¹ cz³owieka. Charakterystyczne dla modernizmu pozostaje w Judaszu i Magdalenie odkrywanie g³êbszych  podwiadomych motywów reagowania postaci.
Wreszcie znamienne dla dekadentyzmu
w tym dramacie jest zanurzenie bohaterów w wewnêtrzne konflikty, dowiadczanie z³a z³¹czonego z pragnieniem erosa i mierci. M³odopolskie jest
tak¿e zainteresowanie pisarza pojedynczym cz³owiekiem, jego zmaganiem siê
ze s³abociami: przegran¹ lub, dziêki
pomocy Jezusa, zwyciêstwem nadziei
nad rozpacz¹, wiêtoci nad grzechem.
Tadeusz Polanowski
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WIECCY W KOCIELE

Wa l c z y m y
o sprawy wa¿ne
Rozmowa z Bogus³awem Kiernickim, prezesem Klubu Ksi¹¿ki Katolickiej
 wydawc¹ kwartalnika Christianitas

Co to jest Klub Ksi¹¿ki Katolickiej?

Na pocz¹tku, przed szecioma laty,
by³o to wydawnictwo ksi¹¿kowe, redakcja pisma Christianitas i katalog wysy³kowy. Póniej do³o¿ylimy do tego
ksiêgarniê. Ale od samego pocz¹tku
by³o to co wiêcej ni¿ wydawanie
i sprzedawanie ksi¹¿ek. Nazwa klub nie
zosta³a tu u¿yta przypadkowo. Nasz¹
intencj¹ jest tworzenie przestrzeni do
spotkania dla ludzi, którzy lubi¹ ksi¹¿kê, a w kulturze znajduj¹ naturalne pole
dla rozwoju swej wiary.
Czy ksiêgarnia jest w stanie pe³niæ tak¹ funkcjê?

Taki cel przynajmniej sobie stawia.
Nasza ksiêgarnia Christianitas, która
istnieje od roku przy ul. Wonej 13, to
nie tylko sklep z ksi¹¿kami, lecz tak¿e
miejsce spotkañ dla rodowiska katolickiego, miejsce, do którego ludzie przychodz¹ zarówno po to, aby kupiæ ksi¹¿kê,jak i po to, by wypiæ kawê, porozmawiaæ, skorzystaæ z Internetu. Poprzez
promocje, spotkania autorskie, dyskusje chcemy integrowaæ mi³oników dobrej ksi¹¿ki i zachêcaæ ich do dyskusji.
Ale Christianitas  zarówno ksiêgarnia, wydawnictwo, jak i kwartalnik  jest identyfikowane z pewnym nurtem zaanga¿owania katolików wieckich. Czy to przeszkadza, czy pomaga?

Z jednej strony pomaga  jest sygna³em dla ludzi o zbli¿onych pogl¹dach,
¿e mog¹ tu wymieniæ myli w przyjaznym rodowisku. Z drugiej strony to
troszkê przeszkadza, bo my nie mamy
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zamiaru zamykaæ siê tylko w krêgu w³asnych pogl¹dów. Po to stworzylimy
otwart¹ ksiêgarniê, wydajemy ksi¹¿ki
i pismo, by prowadziæ debatê, przekonywaæ do swoich racji i s³uchaæ racji innych. Na szczêcie wydaje mi siê, ¿e
tê otwart¹ formu³ê udaje siê nam utrzymaæ.

bvrystów do pe³nej jednoci z Kocio³em móg³by staæ siê wspania³ym darem
dla Papie¿a.

Z jakim zamys³em rozpoczêli Pañstwo wydawanie kwartalnika Christianitas?

Pismo powsta³o w 1999 roku. Doszlimy wtedy do wniosku, ¿e w tocz¹cej siê debacie o Kociele i Polsce brak
stanowiska wyranie konserwatywnego,
a przede wszystkim brak medium, które mog³oby to stanowisko klarownie
przedstawiæ. Nie jestemy optymistami
co do kierunku, w którym pod¹¿a wiat.
Niepokoi nas równie¿ zbyt naiwna czêsto, wystêpuj¹ca tak¿e w Kociele, chêæ
bezkrytycznego naladowania tego
wiata, gonienia go za wszelk¹ cenê.
Nasz konserwatyzm mówi nam, ¿e
w takich czasach szczególnie potrzebny
jest Koció³ nie jako brat ³ata, ale jako
znak, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹.

Takie rodowiska, jak Wiêzi, Znaku, czy poznañskiego W drodze
prezentuj¹ inn¹ wizjê katolicyzmu?

Jak mo¿na streciæ te pogl¹dy?

S¹ to pogl¹dy katolickie, konserwatywne i tradycyjne. Na pewno tradycja
jest jednym z kluczowych pojêæ i wartoci, które okrelaj¹ kierunek naszego
zaanga¿owania w sferze spo³ecznej,
przede wszystkim jednak w sferze religijnej i kulturalnej. Tradycja nie jest dla
nas skansenem, ale skarbcem pe³nym
bogactwa, z którego mo¿emy czerpaæ.

Niektórzy kojarz¹ pañstwa opcjê
z pogl¹dami ekskomunikowanego
francuskiego abpa Marcela Lefebvrea, który, nie uznaj¹c decyzji
Soboru Watykañskiego II w dziedzinie reformy liturgicznej, wolnoci religii i ekumenizmu, wypowiedzia³ pos³uszeñstwo Stolicy Apostolskiej. Czy to tylko etykietka,
któr¹ pañstwu przylepiono?

Czasami próbuje siê, w sposób ca³kowicie bezzasadny, tak nas przedstawiaæ. Nie mamy nic wspólnego z Bractwem w. Piusa X, które jest w Polsce
reprezentantem tego nurtu znajduj¹cego siê, delikatnie mówi¹c, w doæ skomplikowanej sytuacji kanonicznej. Jest to
prawdziwa rana w Kociele i jeden
z boleniejszych problemów pontyfikatu Jana Paw³a II. Mylê, ¿e powrót lefe-

Mo¿e ten brak rezonansu to wynik Pañstwa b³êdów marketingowych?

Oczywicie, ka¿de z tych pism wnosi
co innego. Maj¹ one od lat swoj¹ renomê. Ale jest te¿ mo¿e tak, ¿e trochê
powstawalimy w opozycji do tych
pism. I jest prawd¹, ¿e w wielu sprawach mamy ró¿ne zdanie. Wynika to
i ze starego sporu konserwatystów z libera³ami (tak¿e katolickimi), i z tego,
¿e istnieje miêdzy nami pewna ró¿nica
pokoleniowa. Christianitas to rodowisko, któremu ton nadaj¹ ludzie w wieku dwudziestu, trzydziestu lat. Moje
czterdzieci lat daje mi ju¿ pewien status senioralny.

Jak pan ocenia skutecznoæ Pañstwa oddzia³ywania. O tym, co pisze Znak i Wiê jednak spo³eczeñstwo siê dowiaduje...

To jest wyzwanie. Od pocz¹tku mielimy wiadomoæ, ¿e nie bêdzie ³atwo,
jednak w ci¹gu 5 lat uzyskalimy prawo g³osu. Wydaje mi siê, ¿e nasz g³os
równie¿ sta³ siê s³yszalny. Nie pomagaj¹ nam w tym du¿e media, ale staramy
siê z tym radziæ. Nasz kontakt z czytelnikami, czy w formie listowej, czy na
stronie internetowej www.christianitas.pl pozwala mieæ pewnoæ, ¿e nie
piszemy do szuflady.
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fot. W. Wylegalski

W lutym, w auli Domu Dziennikarza w Warszawie, nagrodê im. w. Maksymiliana
Marii Kolbego, przyznawan¹ przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, wrêczono
Paw³owi Milcarkowi  redaktorowi naczelnemu ukazuj¹cego siê w Poznaniu kwartalnika Christianitas za to, ¿e redakcja, broni¹c odpowiedzialnie i odwa¿nie podstaw
cywilizacji chrzecijañskiej i to¿samoci narodowej, umi³owa³a szczególnie ³aciñsk¹ tradycjê liturgiczn¹ i duchow¹ Kocio³a katolickiego.

WIECCY W KOCIELE

Dlaczego rodowiska liberalne
i tradycyjne nie prowadz¹ w Polsce ze sob¹ publicznej debaty?

Fakt wyeliminowania naszego g³osu z debaty ju¿ min¹³, ona siê toczy, jest
coraz bardziej rzeczowa i treciwa. Jeszcze parê lat temu by³o tylko kilka osób,
które mia³y prawo wypowiadania siê
w imieniu rodowisk katolickich. Nie
ma obecnie w Kociele wa¿nej dyskusji, spotkañ, konferencji, na które przedstawiciel Christianitas nie by³by zapraszany. Na przyk³ad, gdy abp Józef ¯yciñski organizuje Tydzieñ Kultury
Chrzecijañskiej w Lublinie, to do debaty dwóch ambon zaprasza redaktora
naczelnego Christianitas  Paw³a Milcarka i redaktora naczelnego Wiêzi 
Zbigniewa Nosowskiego.
To siê jednak nie przek³ada na media  wa¿ne dzienniki opiniotwórcze nie odnotowuj¹ zawartoci
kolejnych numerów Pañstwa kwartalnika. Czy uwa¿a Pan, ¿e jest to
forma dyskryminacji?

Mam nadziejê, ¿e jest to raczej niedocenianie ni¿ dyskryminacja. Chocia¿
czasami mam takie wra¿enie, ¿e jest to
efekt wiadomego pomijania przez rodowiska liberalne naszego g³osu. To siê
jednak zmienia. Gdy w ubieg³ym roku
Rzeczpospolita przygotowa³a dossier
o Kociele, wymieni³a nas wród trzech
najbardziej opiniotwórczych pism
w Kociele obok Wiêzi i Znaku.

Staramy siê wydawaæ jak najlepsze
pismo i docieraæ z nim do ludzi. Jednak naszych opinii nie formu³ujemy
rzeczywicie pod tzw. wskazówki marketingowe. Gdy na przyk³ad w czasie
referendum akcesyjnego przedstawilimy bardzo krytyczne stanowisko wobec Unii Europejskiej, to w sposób
oczywisty nie robilimy tego, ¿eby zdobyæ poklask, ale id¹c pod pr¹d opinii
publicznej, tak¿e w Kociele, powiedzieæ to, co uwa¿alimy za konieczne.
Na marginesie powiem tylko, ¿e z perspektywy tych kilku miesiêcy po referendum nasze stanowisko w tej sprawie nie uleg³o zmianie.
A numer, który przygotowuj¹ Pañstwo w tej chwili?

W du¿ej mierze zwi¹zany jest z wielkim wydarzeniem religijno-kulturalnym, jakim jest bez w¹tpienia film Mela
Gibsona Pasja, który ju¿ sta³ siê okazj¹
do wa¿nych dyskusji w Kociele. Nie
mam w¹tpliwoci, ¿e te ponad 100 stron
pisma, które powiêcamy Pasji, bêdzie
najpe³niejszym i najciekawszym w Polsce ród³em informacji o filmie i jego
twórcy. A poza tym w numerze inne
bardzo interesuj¹ce teksty naszych autorów i wspó³pracowników. Miêdzy innymi Jacka Kowalskiego o wyprawach
krzy¿owych, Paw³a Lisickiego o Savonaroli, Jacka Bartyzela o Szekspirze,
Grzegorza Górnego o poezji, Macieja
Pawlickiego o Gibsonie, Grzegorza
Kucharczyka o Wandei, a tak¿e komentarze polityczne Marka Jurka i Piotra
Semki. Ale to naprawdê nie wszystko,
zachêcam do zajrzenia do numeru.
W koñcu nagrodê w. Maksymiliana dostalimy tak¿e za wietne pióra i wspania³e poczucie estetycznego smaku.
W czym nagroda przyznana przez
KSD Pañstwu pomo¿e?

W prze³amaniu stereotypu i oderwaniu siê od fa³szywej etykietki. Bo z tym,
co wnosi sob¹ Christianitas mo¿na siê
zgadzaæ lub nie zgadzaæ, jednak warto
siê zapoznaæ.
Rozmawia³a Romana Brzeziñska

INSTYTUT CHRYSTUSA KRÓLA

K

iedy s³yszymy o ¿yciu w szczególny sposób powiêconym
Bogu, zwykle przychodzi nam
na myl kap³añstwo lub ¿ycie zakonne.
Ka¿dy chrzecijanin powo³any jest do
wiêtoci; do niektórych jednak Pan
Bóg kieruje swe szczególne wezwanie,
zapraszaj¹c do wyboru drogi bardzo radykalnej, do oddania siê w sposób wy³¹czny, ca³kowity. Nie wszyscy wiemy,
¿e wezwanie to mo¿na zrealizowaæ, pozostaj¹c w codziennej rzeczywistoci
 w pracy, wród bliskich, wród zadañ
spo³ecznych. Mo¿liwoæ tak¹ daje ¿ycie we wspólnotach Kocio³a, zwanych
instytutami wieckimi. Ich cz³onkowie,
ofiarowuj¹c swe ¿ycie Bogu, wi¹¿¹ siê
zwykle lubami ubóstwa, czystoci i pos³uszeñstwa. Nie wyprowadzaj¹ siê jednak ze swych domów, nie rezygnuj¹
z pracy zawodowej, nie przywdziewaj¹
habitu. Dyskretnie, a przecie¿ ca³ym
sercem powiêceni Bogu, staraj¹ siê,
jako wieccy, ¿yæ na Jego chwa³ê: wnosz¹ w swe rodowiska wszelkie dobro
 znak Bo¿ej obecnoci.
Powo³anie wieckich konsekrowanych, choæ jeszcze ma³o znane, cieszy
siê aprobat¹ Kocio³a, zosta³o zatwierdzone przez papie¿a Piusa XII wydan¹
w 1947 r. konstytucj¹ Provida Mater
Ecclesia.
Nasza rodzina instytutowa  licz¹ca
ponad 50 lat ¿eñska wspólnota Instytutu Chrystusa Króla, obecna w kilkunastu diecezjach polskich  czerpie wiat³o i si³ê od Chrystusa-Króla Wszechwiata. Przyjmuje ka¿dy dzieñ jako dar
Bo¿ej mi³oci. Chrystus pojmowa³ królowanie jako s³u¿bê.
Jeli chcesz zdobyæ wiêcej informacji; jeli chcesz ¿yæ w wiecie (jak wszyscy inni), a jednoczenie jest w Twoim
sercu pragnienie wy³¹cznej przynale¿noci do Chrystusa; jeli interesuje Ciê
taka droga ¿ycia, takie powo³anie  napisz lub zadzwoñ:
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 ks. Edward Szymanek,
ul. Panny Marii 4,
60-962 Poznañ, (061) 855 10 43;
 Joanna, Poznañ, 0 600 738 164

'

KOCIÓ£

WYZNANIA HISZPAÑSKIEGO EGZORCYSTY (3)
Ojciec Jose Antonio Fortea Cucurull jest proboszczem dwóch parafii
w hiszpañskim regionie Torres de la Alameda. Je¿eli kto w Hiszpanii
czuje, ¿e jest osob¹ opêtan¹ przez najciemniejsz¹ z si³, a w diecezji,
w której mieszka, nie ma egzorcysty, wówczas swe kroki kieruje do
o. Fortei. W zesz³ym roku o. Fortea opowiedzia³ reporterom NIE DO
WIARY z telewizji TVN o swojej pracy, misji oraz o kilku przypadkach
opêtañ. Niniejsza publikacja to fragmenty przeprowadzonego przez NIE
DO WIARY wywiadu.

Aby ludzie uwierzyli!
Kiedy zaczêlimy wypêdzaæ z Marty demony, okaza³o siê, ¿e by³o ich piêæ.
Wychodzi³y bardzo niechêtnie. Pamiêtajmy, ¿e zawsze pierwsze, które odchodz¹, to s¹ te najs³absze. Wreszcie dotarlimy do ostatniego z nich. Zapytalimy:  Jakie jest twoje imiê? Poda³
imiê:  Jakub Karcisz, co jest odpowiednikiem hebrajskiego Zabul on. Przyznam, ¿e to, co us³ysza³em, bardzo mnie
zaskoczy³o, bo przecie¿ Zabul on to imiê
jednego z synów Jakuba, a tak¿e nazwa
jednego z plemion Izraela. Naprawdê
bardzo zdziwi³o mnie to, ¿e demon
mo¿e mieæ takie imiê.
Dopiero póniej dowiedzia³em siê,
¿e Zabul on po hebrajsku znaczy dom.
Jasnym wiêc siê sta³o, ¿e jeli ten demon wejdzie w kogo, to uczyni sobie
z tej osoby niejako matecznik. Tak
w ka¿dym razie ca³¹ tê zaskakuj¹c¹ sytuacjê sobie interpretowa³em. Po kilku
jednak dniach przyszed³ do mnie kto
obeznany z tematem i powiedzia³:  Ojcze, przewertowa³em kilka opracowañ
i znalaz³em informacjê o tym, i¿ imiê
Zabul on pojawia siê tak¿e w tekstach
redniowiecznych, konkretnie w pewnym hymnie liturgicznym i tam u¿ywane jest jako synonim demona... Z czasem moja wiedza na ten temat stawa³a
siê jeszcze bardziej pog³êbiona. Dowiedzia³em siê mianowicie i tego, ¿e Zabul on by³o równie¿ imieniem jednego
z demonów wypêdzanego podczas egzorcyzmów prowadzonych we Francji
w XVII wieku. Przeczyta³em tak¿e, ¿e
nauczyciel s³ynnego egzorcysty z Rzymu  ksiêdza Gabriela Amortha  rów-



nie¿ spotka³ siê z przypadkiem opêtania dwóch dziewczynek przez demona
o imieniu Zabul on.
***
W tym czasie Marta uczêszcza³a ju¿
na studia. Nikt z jej rówieników ani
z cz³onków dalszej rodziny nie wiedzia³,
¿e dziewczyna jest opêtana. Pozornie te¿
jej ¿ycie nie ró¿ni³o siê niczym od tego,
jakie wiod¹ inni m³odzi ludzie. Demon
jednak nie dawa³ jej spokoju i chocia¿
by³a dobr¹ studentk¹, to przychodzi³y
chwile, w których w ogóle nie mog³a siê
uczyæ, skoncentrowaæ na lekturach. Zdarza³o siê te¿, ¿e nocami zapada³a w trans.
Kiedy jej matka modli³a siê w czêci
mieszkania, znacznie oddalonej od pokoju dziewczyny, córka podesz³a do niej,
trzymaj¹c w rêku nó¿. Szczêliwie jednak nic powa¿nego siê nie sta³o.
***
Kiedy rozpoczyna³em rozpoznawanie opêtania Marty, s¹dzi³em, ¿e

KOCIÓ£

wszystko skoñczy siê po kilku tygodniach. Jednak nie wiedzia³em, ile demonów znajduje siê w jej ciele, jakie
s¹ ich imiona i jak¹ prezentujê moc.
Mija³y miesi¹ce, a my wci¹¿ bylimy
na pocz¹tku drogi. W pewnym momencie zada³em sobie pytanie:  Dlaczego
ten przypadek tak d³ugo trwa? Mo¿e
czyniê co wbrew zasadom sztuki? A
mo¿e po prostu brak mi, nieodzownej
w takich przypadkach, wewnêtrznej
czystoci?
Podczas kolejnego egzorcyzmu zapyta³em demona wprost:  W imiê Chrystusa! Rozkazujê ci powiedzieæ, dlaczego nie odchodzisz? I us³ysza³em odpowied, jakiej nigdy siê nie spodziewa³em. Na dobr¹ sprawê te s³owa zburzy³y ca³y mój mylowy porz¹dek. Demon
rzek³ do mnie:  Ja chcê odejæ! By³em
bardzo zaskoczony. Naprawdê nic nie
rozumia³em. Ja usi³ujê go wyrzuciæ, a
on, jakby nigdy nic, twierdzi, ¿e sam
chce odejæ. Zacz¹³em od nowa:  Jeste k³amc¹! To nie prawda! W imiê
Chrystusa! Powiedz prawdê! Dlaczego
nie odejdziesz? Dlaczego nie chcesz
odejæ? Powiedz mi w imiê Chrystusa,
dlaczego nie chcesz odejæ? Skupi³em
siê na modlitwie i ponownie ruszy³em
do ataku:  Powiedz, w imiê Chrystusa,
dlaczego nie chcesz odejæ? Je¿eli
pierwsza odpowied mnie zaskoczy³a,
to drugiej ju¿ nie by³em w stanie zrozumieæ. A przecie¿ napisa³em ksi¹¿kê na
temat opêtañ, egzorcyzmów. Choæ by³em, jak to siê mówi, specjalist¹ w tej
dziedzinie, to naprawdê nie wiedzia³em,
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o co tutaj chodzi. Odpowied brzmia³a:
 Bo Bóg mi nie pozwala!
Po tym, co us³yszelimy, prze¿ylimy
szok. To nie by³ demon szczególnie rozmowny  nie chcia³ wiele mówiæ. Trzeba by³o go naciskaæ, aby mówi³. W innej sytuacji pewnie nic by nam nie powiedzia³. Krzycza³, ha³asowa³, ale nic
nie mówi³. Pyta³em wiêc dalej:  Dlaczego nie odejdziesz?  Ja chcê odejæ!
 Dlaczego wiêc nie odejdziesz?  Poniewa¿ Bóg nie zezwala!
Za naszymi plecami stali ludzie nieustannie odmawiaj¹cy ró¿aniec w intencji tego, aby demon mówi³. Ja za b³aga³em Jezusa:  Proszê, Panie, wyjanij
mi to wszystko, czego nie jestem w stanie zrozumieæ. Jak to jest mo¿liwe, ¿e
choæ ja chcê, ¿eby on odszed³, to on
mówi, ¿e chce odejæ, ale Bóg mu zabrania i nie pozwala?
Wtedy otrzyma³em trzy odpowiedzi,
po których wszystko sta³o siê jasne.
Brzmia³y tak:  Aby ludzie zrozumieli!
 Dlaczego nie odejdziesz?  Ja chcê
odejæ!  To czemu nie odejdziesz? 
Bo Bóg mi nie pozwala!  Dlaczego ci
nie pozwala?  Aby ludzie uwierzyli!
Teraz ju¿ wszystko mia³o sens! Ten
przypadek opêtania  opêtania Marty 
zaistnia³, aby ludzie uwierzyli, ¿e Szatan naprawdê istnieje!
***
To wszystko dzia³o siê w strasznym
czasie, kiedy w telewizji mówiono, a w
prasie pisano o przypadkach pederastii
wród duchowieñstwa w Stanach Zjednoczonych, o przypadkach z³ych, bolesnych i jak¿e tragicznych. Przez opêtanie Marty Bóg  mylê  chcia³ pokazaæ nam, ¿e czasami i ksiê¿a czyni¹ z³e
rzeczy. Ale prosi³ te¿, aby nie zapominaæ o tym, ¿e misja Kocio³a jest przede
wszystkim duchowa i ludzie powinni
patrzeæ na Niego jako na dysponenta
w³adzy Jezusa. A to nie jest w³adza
i moc z tego wiata.
Od tej pory wszystko by³o ju¿ dla
mnie jasne.
Cdn.
Dziêkujemy redakcji NIE DO WIARY
z telewizji TVN za udostêpnienie tekstu
do niniejszej publikacji.

PLASTYKA

Klan Bellinich
W berliñskiej Gemaldegalerie, muzealnej instytucji powsta³ej dopiero po
zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. i gromadz¹cej zbiory obrazów starych mistrzów, przechowywane jest niezwyk³e
Zmartwychwstanie pêdzla Giovannniego Belliniego (1430  1516 r.). Ten wenecki malarz, wspó³twórca s³awy szko³y weneckiej, nale¿a³ do licznej artystycznej rodziny Bellinich. Ojcem Giovanniego i jego starszego brata Gentile
(1429  1507 r.) by³ znany malarz, wykszta³cony w Umbrii  Jacopo Bellini. Bracia mieli wspóln¹ pracowniê w
Wenecji w pobli¿u bazyliki w. Marka
i jako oficjalni malarze Serenissimy
(urzêdu miasta) pobierali sta³e wynagrodzenie. M³odszy z Bellinich by³ bardziej
utalentowany, chocia¿ w oficjalnych
zamówieniach i honorach pozostawa³
przewa¿nie z ty³u za Gentile. Malowa³
g³ównie obrazy o³tarzowe do weneckich
kocio³ów.
W tym czasie dotar³a do Wenecji
pó³nocna maniera malarstwa olejnego,
której najlepszym przedstawicielem by³ niderlandzki artysta Jan van
Eyck (1390  1441 r.).
Owa technika stworzy³a
nowe mo¿liwoci ukazania wiat³a. Wykorzysta³ j¹
znakomicie Giovanni Bellini, tworz¹c pomiêdzy rokiem 1475 a 1479 dla kocio³a pogrzebowego San
Michele na wyspie Murano swoje s³ynne Zmartwychwstanie (obecnie,
jak wspomnia³em, w Berlinie). Promienicie rozchodz¹ce siê wiat³o, widoczne wczeniej w O³tarzu Gandawskim van Eycka, tu nabiera niezwyk³ego ciep³a, blasku i nasycenia barwami. Przedstawio-

ny cud Wielkiej Nocy po³¹czy³ wznios³¹ mistykê i pó³nocny realizm, który
pozwoli³ artycie na szczegó³owe zobrazowanie tworz¹cego t³o sceny Zmartwychwstania krajobrazu. Zastosowane
laserunki zaakcentowa³y delikatne stopienie atmosfery powietrznej i dwiêczne zestawienie tonów barwnych. Postaæ
unosz¹cego siê Chrystusa, stra¿nicy grobu i natura stopieni s¹ jasnym wiat³em
w syntezê uduchowion¹ i pe³n¹ wdziêku, któr¹ póniej przejêli wielcy weneccy nastêpcy Bellinich: Giorgione, Tycjan, Palma Vecchio.
Podró¿uj¹cy w tych latach do Wenecji mistrz pó³nocy Albrecht Dürer zanotowa³: Giovanni Bellini chcia³ posiadaæ co mojej roboty i sam przyszed³
do mnie i poprosi³, ¿ebym co dla niego zrobi³. Wszyscy mówi¹, ¿e to zacny
cz³owiek, wiêc jestem mu tak samo
¿yczliwy. Jest bardzo stary, ale wci¹¿
w malarstwie najlepszy...
Jaros³aw Kossakowski
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DZIEJE NAJNOWSZE

HISTORIA

W sprawie pu³kownika Kukliñskiego nie powinno byæ ju¿ ¿adnych w¹tpliwoci. Zw³aszcza po jego
mierci. Pytanie o to, czy by³ bohaterem, czy zdrajc¹, które prowokacyjnie stawiano przez ostatnie
dziesiêciolecie, jest dzi nie tylko retoryczne i niedorzeczne, lecz tak¿e ¿enuj¹ce, niestosowne dla
ka¿dego zdrowo myl¹cego i uczciwego cz³owieka. Oczywicie jest jeszcze sporo ludzi w Polsce,
którzy krzykliwie og³aszaj¹, ¿e by³ zdrajc¹, a robi¹ to dlatego, ¿e chc¹ ukryæ w³asne winy czy pomy³ki,
a przecie¿ tylko kwesti¹ czasu jest zmiana ich stosunku do Pu³kownika.

mieræ Pu³kownika
Jaki¿ to bowiem zdrajca? Kogo i jak
zdradzi³? Jak wiadomo, Kukliñski
przekazywa³ Amerykanom informacje
o planach wojskowych i uzbrojeniu
Uk³adu Warszawskiego, w tym (Ludowego) Wojska Polskiego, co, cilej
rzecz bior¹c, oznacza³o ujawnienie planów militarnych ZSRR. Kukliñski pozna³ tajemnice sowieckiej strategii
wojennej, w tym plan ataku na Europê
Zachodni¹. Polska mia³a byæ terenem
przemarszu g³ównych si³, a zatem
i obiektem ataku wojsk zachodnich,
z atakiem nuklearnym w³¹cznie. Kukliñski wiedzia³, ¿e jego kraj znikn¹³by z powierzchni kuli ziemskiej, gdyby na Kremlu podjêto tê jedn¹ decyzjê. Mia³ milczeæ? By³ jedynym cz³owiekiem z owych Polaków, stoj¹cych
na czele armii i pañstwa, znaj¹cych
nasz¹ sytuacjê, który nie móg³, nie mia³
w¹tpliwoci, ¿e nie wolno milczeæ
i zaryzykowa³ wszystkim.
Czy by³ szpiegiem? Sam zaproponowa³ przekazywanie informacji Amerykanom (i nie bra³ za to pieniêdzy).
Wiadomo, jak wielk¹ cenê za to zap³aci³: kara mierci, zniszczone ¿ycie rodziny, mieræ dwóch synów. Wielkim
ciosem tak¿e musia³a byæ dla niego
krzywdz¹ca opinia w Ojczynie, kszta³towana przez niektóre czynniki pañstwowe, rzekomo, odrodzonej III RP.
Jeli Kulkiñski by³ zdrajc¹, to zdrajc¹ ZSRR, agresywnego imperium, które uzurpowa³o sobie prawa do posiadania Polski. Jeli by³ zdrajc¹, to tych towarzyszy, którzy rz¹dzili tu w imieniu
Moskwy. Móg³ siê wydawaæ zdrajc¹
i szpiegiem tym, którzy z PRL korzystali, a zdawa³o im siê, ¿e to normalny,
samodzielny, ich w³asny kraj. Jeli te
opinie utrzymuj¹ siê do dzi przez kil-



kanacie lat III RP, to jest to bardzo
smutny, wrêcz tragiczny objaw naszej
dezorientacji, zagubienia, wykorzenienia, ale tak¿e dowód nadal wielkich
wp³ywów postkomunistów, którzy rozg³aszaj¹ takie opinie, znajduj¹ pos³uch
i chroni¹ w³asne pozycje. Stopniowo siê
przeorientowuj¹, chc¹c zachowaæ w³asny uk³ad i si³ê, ale nie mog¹ tolerowaæ
tak jawnie zdradzaj¹cego ich przypadku, tak niewygodnego wiadka ich przesz³oci, jakim by³ Kukliñski.
W polityce ewolucji po PRL, zacierania granic i ró¿nic, Pu³kownik sta³ siê
niewygodny tak¿e dla innych, by³ zbyt radykalnym przyk³adem pryncypialnego
stosunku do swego kraju i zwi¹zków
z jego etyczn¹ tradycj¹. Okaza³ siê wrogiem koniunkturalizmu i pragmatyzmu
wyznawanego teraz przez nowych polskich polityków, którym odt¹d komunizm w Polsce ju¿ nie przeszkadza³ (Kukliñskiemu mogli pozazdrociæ, ¿e kto
jednak uzna go za patriotê lub wrêcz bohatera). Najlepiej streci³ te uczucia prezydent Wa³êsa, mówi¹c po mierci pu³kownika: Ciszej nad t¹ trumn¹! Trudno
o bardziej niestosowne s³owa, ca³kiem
zreszt¹ zgodne z intencjami postkomunistów.
Gdyby kto jednak upiera³ siê przy
zdaniu, ¿e Kukliñski jest postaci¹ moralnie w¹tpliw¹, a nawet ¿e jest zdrajc¹, to musi te¿ uznaæ, ¿e bohaterami
byliby tacy ludzie, jak genera³owie: Jaruzelski i Kiszczak. A przecie¿ nie da
siê ich obroniæ jako odpowiedzialnych
za zbrodnie w ostatnich dziesiêcioleciach PRL i za ofiary stanu wojennego.
Ma³o tego, to w³anie Kukliñski ujawni³, przekazuj¹c odpowiednie dokumenty, jak byli zale¿ni od Moskwy i jak bez
wahania mogli zdradziæ w³asny kraj.

Zgodzili siê przecie¿ na sowieckie plany wojenne i atak na Zachód, po którym Polska mog³a przestaæ istnieæ. Mieli
pe³n¹ wiadomoæ tego zagro¿enia,
a jednak nie wp³ynê³o to na ich ówczesne decyzje, do dzi zreszt¹ upieraj¹ siê
przy swych racjach, co jest miar¹ moralnej i mylowej schizofrenii. Dyskusje o wprowadzeniu stanu wojennego
i ewentualnej interwencji sowieckiej s¹
ju¿ bezprzedmiotowe i maj¹ charakter
zastêpczy. Trudno sobie wyobraziæ niesubordynacjê tych polskich  z nazwy
 genera³ów. Chyba za wiêksz¹ ich zas³ug¹  oczywicie dla Polaków, a nie
dla Rosjan  by³aby odmowa wykonania rosyjskich poleceñ. Zachowaliby
resztkê twarzy i krztynê patriotyzmu,
o którym dzi zapewniaj¹ za pomoc¹
krêtactw i uników.
Sprawa pu³kownika Kukliñskiego,
stosunek do jego postawy i czynów stanie siê odt¹d niew¹tpliwie sprawdzianem i miar¹ wiadomoci moralnej i patriotycznej Polaków. Pozwoli te¿ lepiej
zrozumieæ niedawn¹ przesz³oæ i zaj¹æ
konkretny, krytyczny stosunek do PRL,
dokonaæ pewnego samookrelenia i poznaæ naturê trudnych wyborów, które
nas okrelaj¹ i którymi potwierdzamy
nasz udzia³ w pewnym ponadindywidualnym wiecie wartoci i w pewnej
wspólnocie ludzkiej. Poza tym wszystkim jednak najwa¿niejszy pozostanie
przyk³ad pu³kownika Kukliñskiego, niezwyk³ego cz³owieka, który dokona³ tych
wielkich czynów, w które ju¿ nie wierzylimy, wykazuj¹c siê niespotykan¹
odwag¹ i samopowiêceniem dla ratowania przed katastrof¹, doznaj¹c przy
tym ogromu cierpieñ.
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Marek Klecel

NASZE LEKTURY
Powieci i opowiadania W³odzimierza Odojewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, s¹ we wspó³czesnej literaturze zjawiskiem osobliwym. Ich autor niestrudzenie podejmuje tematy obci¹¿one bolesnymi napiêciami, jak konflikty polsko-ukraiñskie z czasów ostatniej wojny, tragedie Polaków z Wo³ynia i Podola, niemieckie
i sowieckie zbrodnie... Bierze na warsztat literacki fakty szczególnie nacechowane, ¿ywo obecne w polskiej
wiadomoci  mimo historycznego dystansu.

Niepokonani

Proza Odojewskiego od lat dr¹¿y³a
temat Katynia, by wspomnieæ Zasypie
wszystko, zawieje..., Wyspê ocalenia
czy Ku Dunzynañskiemu wzgórzu
idzie las, opowiadanie z tomu Zabezpieczanie ladów. W najnowszej powieci pisarza Milcz¹cy, niepokonani... temat ów zyskuje najpe³niejszy
artystyczny wyraz.
Milcz¹cy, niepokonani... to opowieæ-medytacja, licz¹ca niewiele ponad dwiecie stron, która w toku niespiesznej narracji traktuje o tu¿ powojennych losach zbrodni katyñskiej. Pod
pisarskim piórem Odojewskiego prawda o Katyniu, choæ przemieszana z fabularnymi zmyleniami, pulsuje, mo¿na tak powiedzieæ, ¿yw¹ krwi¹, ukonkretnionym ludzkim cierpieniem,
przejmuj¹cym bólem fizycznym i duchowym.
Wydarzenia rozgrywaj¹ siê w ci¹gu
kilku miesiêcy roku 1945. G³ówny bohater powieci  Roman, wraca do Polski, do Krakowa, z obozu w bawarskim
Murnau. Jego brat  Andrzej, dawny legionista, pu³kownik wojsk polskich,
w 1940 r. zgin¹³ w Katyniu. Roman
przed wojn¹ pracowa³ jako prokurator,
przejawiaj¹c sympatie komunistyczne
i pewnie dlatego nowe w³adze powo³uj¹ go na stanowisko wiceprokuratora
wojewódzkiego. Powierzaj¹ mu  tu
Odojewski odwo³uje siê do historycznych faktów  zadanie specjalne: przeprowadzenie wszechstronnego ledztwa
w sprawie katyñskiego mordu i przygotowanie procesu przeciwko niemieckim
zbrodniarzom. Proces mia³ odbyæ siê
w Warszawie.
Je¿eli zbrodniarze nie zostan¹ wytkniêci palcem i napiêtnowani, wiat
niewart, ¿eby istnia³  rozmyla Roman.

Sam doskonale wie, kim s¹ mordercy,
wszak rozpisywa³a siê o tym prasa niemiecka, któr¹ Niemcy rozmylnie udostêpniali Polakom w obozie. A co równie istotne, wokó³ niego znajduje siê
wiele osób znaj¹cych prawdê. Córka
Andrzeja, Ma³gorzata, w 1943 roku dotar³a do Katynia; by³a wiadkiem prac
powo³anej przez Niemców miêdzynarodowej komisji lekarskiej, widzia³a koszmarn¹ ekshumacjê i pogrzeby pomordowanych oficerów. ¯ona Andrzeja,
Anna, by³a przes³uchiwana przez UB na
okolicznoæ wyjazdu córki. Wac³aw,
przedwojenny oficer, jest jednym z ocala³ych z katyñskiej masakry... W Polsce
¿yj¹ tysi¹ce osieroconych rodzin.
Prawda o zbrodni jest powszechnie
znana. Jaki zatem cel maj¹ prowadzone
pod nadzorem NKWD przes³uchania
znêkanych wdów, matek, dzieci, ludzi
g³êboko zastraszonych? Jak wiceprokurator, polski urzêdnik pañstwowy, ma
poprowadziæ ledztwo, skoro z akt usuniêto najwa¿niejsze dokumenty? Widzi,
¿e w³adze usilnie (jak¿e zuchwale
i perfidnie) pracuj¹ nad tym, by z przeprowadzanych rozmów z ludmi wy³ania³y siê same niedopowiedzenia, same
niejasnoci. By prawdê o Katyniu zad³awiæ. Jeden z bohaterów z gorycz¹
stwierdza, ¿e wobec Katynia zgodnie
milcz¹ Ameryka i Europa Zachodnia,
które chc¹ spokojnie swoje dobra materialne prze¿uwaæ i spaæ te¿ spokojnie chc¹.
Któ¿ wiêc us³ucha g³osu milcz¹cej
armii, g³osu, który krzyczy i b³aga
o sprawiedliwoæ? G³osu, który, potê¿nie zwielokrotniony, trwa w pamiêci
i losie rodzin ofiar, rodzin krzywdzonych i szykanowanych, heroicznie dwigaj¹cych brzemiê prawdy i pamiêci, tê-

sknoty i mi³oci.
Procesu nie by³o. W pañstwie komunizmu sowieckiego wszyscy, którzy
chc¹ ods³oniæ prawdê o Katyniu, wydaj¹ na siebie wyrok. Wiceprokurator sk³ada rezygnacjê z prowadzenia ledztwa.
Skoro nie zdo³a og³osiæ prawdy, wybiera milczenie, za które zap³aci byæ mo¿e
najwy¿sz¹ cenê, cenê w³asnego ¿ycia,
bo jego losy Odojewski koñczy nader
wieloznacznie. Pomordowani pozostali MILCZ¥CY, ale NIEPOKONANI, bo
przecie¿ prawda o zbrodni trwa we
wszystkich bohaterach powieci. Tkwi
jak cierñ tak¿e w wiadomoci powojennych w³adz, które tak gorliwie, tak
s³u¿alczo zacieraj¹ lady sowieckiej
zbrodni.
Opowieæ katyñska Odojewskiego
jest ho³dem z³o¿onym wszystkim milcz¹cym i niepokonanym. To ksi¹¿ka bardzo wa¿na i jak¿e potrzebna w naszych
czasach, czasach wielkiego, zaiste, zaabsorbowania bie¿¹cymi wydarzeniami
polityczno-spo³ecznymi, coraz bardziej
uci¹¿liw¹ codziennoci¹. Nie jest to
ksi¹¿ka ³atwa, bo zosta³a napisana w klimacie, rzec mo¿na: niewspó³czesnym.
Czyta siê j¹ w skupieniu, i z niema³ym
emocjonalnym zaanga¿owaniem, by nie
powiedzieæ  ze wzruszeniem...
W³odzimierz Odojewski jest, to
oczywiste, jednym z pisarzy wielkich
dowiadczeñ XX w., dowiadczeñ Polski i Europy, tak jak Gustaw HerlingGrudziñski czy Józef Mackiewicz. T³umiony przez lata g³os z katyñskiego lasku jak¿e czysto brzmi w jego prozie.
G³os niepokonany.
Wies³awa Tomaszewska
Milcz¹cy niepokonani, W³odzimierz Odojewski, Wydawnictwo Ksi¹¿kowe Twój Styl, Warszawa 2003
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W cieniu kocio³a
Wszystkich wiêtych
fot. P. ¯ycieñski

Rozmawiamy z ks. inf. Zdzis³awem Królem

Pe³ni¹c ju¿ od ponad dziesiêciu lat
funkcjê proboszcza sto³ecznej parafii p.w. Wszystkich wiêtych zabiega Ksi¹dz Infu³at równie¿
o stworzenie, przy tej jednej z najwiêkszych warszawskich wi¹tyñ,
mauzoleum powiêconego pamiêci Polaków ratuj¹cych podczas
II wojny wiatowej ¿ycie ¯ydów.
Jak zrodzi³a siê ta jedyna w swoim rodzaju inicjatywa?

Musimy wyjaniæ, przede wszystkim
tym Czytelnikom Powci¹gliwoci
i Pracy, którzy nie znaj¹ tak dobrze
mapy Warszawy, ¿e koció³, w którym
dane jest mi duszpasterzowaæ przez
ostatni¹ dekadê, wzniesiony by³ tak, i¿
w latach wojny le¿a³ miêdzy ¿ydowskim
gettem a tzw. stron¹ aryjsk¹. Jako ¿e
zmiany s¹siedztwa tych dwóch czêci
miasta by³y doæ czêste, a sprawia³o to
anektowanie kolejnych kwarta³ów ulic
pod getto, to i usytuowanie wi¹tyni siê
zmienia³o  raz by³a ona po stronie aryjskiej, kiedy indziej na granicy owych
dwóch administracyjnych wiatów, ale
przynale¿a³a te¿ i do samego getta.
Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e mury
tej wi¹tyni widzia³y wszelkie okropnoci wojny: upodlenie cz³owieka przez
cz³owieka, mieræ zadawan¹ niewinnym
w imiê rasowej buty, zag³adê dzieci,
kobiet i starców z rozkazu wcielonej
w formu³ê nadcz³owieczeñstwa propagandowej frazeologii.

"

Z drugiej za strony, by³y te¿ one
wiadkami niespotykanego i na dobr¹
sprawê nie do opowiedzenia heroizmu
tych, którzy z nara¿eniem ¿ycia w³asnego i najbli¿szych spieszyli z pomoc¹ ¿ydowskim wspó³obywatelom i blinim.
Pamiêtaj¹c wiêc o zag³adzie ¯ydów
i oddaj¹c czeæ ich cierpieniom, postanowilimy w formie bardzo wyrazistej
oddaæ ho³d i naszym bohaterskim Rodakom, dla których mi³oæ bliniego nie
by³a jedynie czcz¹ deklaracj¹. Jest to
tym bardziej wa¿ne, i¿ od jakiego czasu obserwujemy na wiecie, i w kraju,
propagandowe zabiegi, aby nas, jako
naród, ods¹dziæ od czci i wiary  wprost
twierdz¹c, ¿e jestemy wspó³odpowiedzialni za holokaust!

Wa¿niejsze od pomnikowych kamieni mog¹ okazaæ siê jednak udokumentowane relacje tych, którzy
dziêki naszym Rodakom ocaleli.
Ksi¹dz Infu³at od lat prowadzi kwerendê. Spisuje rozmowy. Zbiera
wiadectwa...

Gromadzeniem historycznych dokumentów, w ramach specjalnej komórki
przy Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zajmuje siê przede wszystkim
zespó³ wybitnych znawców przedmiotu. Grupie przewodniczy prof. Tomasz
Strzembosz, a sekunduj¹ mu jego wychowankowie  Jan i Szczepan ¯arynowie oraz wiele innych znakomitych postaci skupionych w spo³ecznym komitecie parafialnym. A pamiêtajmy, ¿e
 u¿ywaj¹c biblijnej przenoni  czas
jest krótki! Odchodz¹ wiadkowie wydarzeñ... Relacje zbieramy nie tylko
w Polsce, lecz tak¿e i za Oceanem:
w Stanach Zjednoczonych, w Australii

oraz w krajach Europy Zachodniej. Jednym s³owem  nasza akcja ma, mo¿na
powiedzieæ, charakter ogólnowiatowy!
Pracy przed nami moc, bowiem w samej tylko Warszawie oko³o 20 tysiêcy
rodzin by³o czynnie zaanga¿owanych
w akcjê niesienia pomocy ¯ydom!

Do rangi symbolu tej dzia³alnoci
urasta postaæ ks. Marcelego Godlewskiego, proboszcza parafii
Wszystkich wiêtych w latach
1915  1945. Gdyby nie on, jego
postawa, na pewno nie mo¿na by
ocaliæ a¿ tylu ludzkich istnieñ. Czy
Ksi¹dz Infu³at by³by ³askaw przybli¿yæ naszym Czytelnikom tê
 wci¹¿, niestety, odpychan¹ w
cieñ  postaæ jednego z wielkich
patriotów i wybitnych kap³anów?

O tym, ¿e wci¹¿ zbyt ma³o siê o nim
mówi, stanowi pewnie fakt, i¿ w latach
miêdzywojennych przylepiono mu ³atkê antysemity. Faktycznie, ówczesne
jego wyst¹pienia by³y bardzo ostre, ale
mierzy³y one w ekonomiczn¹ ekspansjê ¿ydowskiego kapita³u: w wykorzystywanie finansowej przewagi jednych
nad drugimi, w szerz¹c¹ siê lichwê.
W dotkniêtej kryzysem Polsce nie by³y
to kwestie bez znaczenia. Jednak widz¹c i dowiadczaj¹c wojennej tragedii, któr¹ zgotowali ¯ydom Niemcy, od
razu ruszy³, tak jak by³o to mo¿liwe,
z odsiecz¹.
Nie istniej¹ca ju¿ dzisiaj (rozebrana
w latach piêædziesi¹tych, gdy nieopodal
wznoszono Pa³ac Kultury i Nauki) obszerna plebania kocio³a Wszystkich
wiêtych, mo¿na powiedzieæ, dos³ownie zasiedlona by³a przez ¿ydowskie rodziny. Kuchnia bez przerwy szykowa³a
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posi³ki. Nieustannie trwa³ szmugiel na
aryjsk¹ stronê z terenów getta: podziemiami wi¹tyni przeprowadzano dzieci, które nastêpnie umieszczane by³y
w klasztorach, przede wszystkim  ¿eñskich. Tam wyrabiano im fa³szywe metryki chrztu i inne niezbêdne dokumenty. W tym dziele ks. Godlewskiego
szczególn¹ rolê pe³ni³o Zgromadzenie
Sióstr Rodziny Marii, którego domy:
w Aninie, P³udach, Kostowcu czy
w Brañszczyku nad Bugiem, bêd¹c miejscami modlitwy i pracy charytatywnej,
stawa³y siê tak¿e sanktuariami ocalenia.
Nigdy jednak nie przeprowadzona
zosta³a procedura pozwalaj¹ca przyznaæ
ksiêdzu Marcelemu, ze wszech miar zas³u¿onego, medalu Sprawiedliwy

Wród Narodów wiata. Nie ma te¿ on
drzewka pamiêci w izraelskim Instytucie Yad Vashem, chocia¿, jak powiedzia³em podczas jednej z telewizyjnych
dyskusji, za sw¹, udokumentowan¹
przecie¿, dzia³alnoæ, zas³uguje na to,
aby mu tam ca³y las zasadziæ!
Ale za to wspania³e wiadectwo
o ks. Godlewskim pozostawi³, na
kartach swej ksi¹¿ki Historia jednego ¿ycia, prof. Ludwik Hirszfeld...

rzetelnoci)  dotychczas nie zosta³y
przet³umaczone i nie s¹ znane, jak wiat
d³ugi i szeroki? Przecie¿ by³by to sposób na wytr¹cenie orê¿a rodowiskom
niechêtnym Polsce i Polakom, równie¿
na budowanie porozumienia i wzajemnych dobrych kontaktów ze rodowiskami ¿ydowskimi, które w kwietniu znowu bêd¹ czci³y, jak¿e bolesn¹ dla nich,
61. ju¿ rocznicê powstania w getcie.
Wiemy, ¿e na pewno temu porozumieniu i wzajemnej tolerancji bêdzie s³u¿y³o mauzoleum wznoszone przez Ksiêdza Infu³ata! Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.

Zastanawia mnie jednak, dlaczego
wspomnienia tego wybitnego lekarza
i naocznego wiadka wszystkiego, co
dzia³o siê w czasie wojny w Warszawie
(tak¿e w cieniu kocio³a Wszystkich
wiêtych  jak g³osi tytu³ jednego z rozdzia³ów owego arcydzie³a historycznej

Rozmawiali:
ks. Sylwester £¹cki CSMA
Pawe³ Smogorzewski

WIADKOWIE

Pod murem
Po lekcjach wracam ulic¹ Z³ot¹ do
domu. Dzi akurat nasze komplety odbywa³y siê w domu rodziców Dranki
Iwanowskiej, w pracowni jej ojca malarza. Dzieñ wiosenny, ciep³y. Trochê przygnêbia mur z ceg³y, wzd³u¿ ca³ej ulicy.
Biegnie prosto i schludnie, z niemieck¹
dok³adnoci¹, i dzieli dzielnicê aryjsk¹
od getta. Izolacja ca³kowita, nadzorowana przez s³u¿by porz¹dkowe Trzeciej
Rzeszy. Do u¿ytku dla warszawiaków jest
strona nieparzysta ulicy. Nic to. Jest wiosna i mo¿e przyjedzie nareszcie te¿ wymarzony, na bia³ym koniu?
Z daleka widzê ¿o³nierza w zielonym
mundurze. Z blach¹ na piersi, a wiêc
¿andarm. Stoi pó³nachylony nad jezdni¹, tu¿ pod murem. Wygl¹da jakby polowa³ i czai³ siê na zdobycz. Karabin,
lufa zwrócona skonie do styku chodnika z murem.
 Pewnie szczur  mylê. I ¿al mi
w moim kilkunastoletnim sercu biednego szczura. Zaraz! Widaæ zreszt¹, ¿e
tam co siê dzieje. Niezauwa¿alnie
zwalniam, ale bojê siê zatrzymaæ, idê...
¯andarm, wyczuwa to, jest coraz bardziej spiêty. Czeka. Mur osypuje siê, spadaj¹ kawa³ki gruzu i z dziury wydostaje
siê na wolnoæ ciemna g³ówka, a potem

ca³a dziewczynka. Jest niesamowicie
malutka, drobna i chuda. Trwa to dobry
moment. Strza³  i dziecko le¿y nieruchomo. ¯o³dak podchodzi mo¿e na metr
do niej, tr¹ca jej cia³ko kolb¹ karabinu.
Przechodzê spokojnie do skrzy¿owania z Zieln¹. Skrêcam w prawo i na rodku jezdni nagle ca³kowita ciemnoæ.
Olep³am. Ulica jest pusta, nieprzelotowa, powoli dochodzê do rynsztoka,
sprawdzam brzeg chodnika nog¹. Jest
dobrze, dochodzê do ciany, odwracam
siê, opieram o cianê za mn¹ i osuwam
na chodnik. Opieram g³owê o co i tak
tkwiê. Nie mylê o niczym, ani o zabitym dziecku w wiosenne po³udnie, ani
o dzielnym obroñcy Rzeszy i jego ochotniczym wyczynie, który przecie¿ pozostanie anonimowy, ani o tym, ¿e olep³am. Jest to taki stan zawieszenia rzeczywistoci. Jestem ca³kowicie spokojna, nawet siê nie bojê. Nie wiem, jak
mijaj¹ godziny. Pochylam g³owê na kolana i trwam. Po jakim czasie zaczynam jakby postrzegaæ mg³ê, jeszcze
chwila i wreszcie widzê. Wstajê i na
miêkkich nogach idê do domu, na ulicê
¯urawi¹.
 Czemu tak póno? Balimy siê o ciebie...
 By³y dodatkowe lekcje  odpowiadam
i tyle...
Czytaj¹c w 1993 roku Dziennik pi-

sany noc¹ Gustawa Herlinga-Grudziñskiego wracam do tamtych lat. Pod dat¹
19 padziernika autor opisuje kalifornijski obóz dla ociemnia³ych kobiet
z Kambod¿y. Musia³y ogl¹daæ rozstrzeliwanie swych mê¿ów i synów. To akurat dzie³o Pol-Pota. Badania lekarskie
stwierdzaj¹, ¿e s¹ zupe³nie zdrowe.
Wed³ug psychologów s¹ to przypadki
znane jako zaciemnienie duszy. Jakie¿
to poetyckie. Jacy szczêliwi s¹ ludzie,
którzy takiemu zjawisku potrafi¹ nadaæ
tak romantyczn¹ nazwê...
Halina Peuker-Guttman
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fot. P. ¯ycieñski

19 kwietnia  rocznica wybuchu POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
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POLITYKA
Nieustannie spadaj¹ce poparcie dla SLD, w niektórych sonda¿ach zbli¿one ju¿ do
10 proc., przyspiesza postêpuj¹cy od pewnego czasu dalszy rozk³ad postkomunistycznej formacji, wywo³uj¹c falê dyskusji i spekulacji oraz gor¹czkowych, czêsto
desperackich i coraz bardziej ¿a³osnych, prób odzyskania spo³ecznego poparcia,
a przynajmniej zahamowania dalszego odp³ywu elektoratu. Ju¿ widaæ, ¿e niczego
nie zmieni rezygnacja Leszka Millera z funkcji przewodnicz¹cego partii.

¯a³osna próba ratunku
SLD p³aci cenê za demagogiê i chêæ
dorwania siê do w³adzy za ka¿d¹ cenê.
Lekkomylne wzywanie przez Leszka
Millera premiera Buzka i ca³ej AWS do
ust¹pienia z powodu niskich sonda¿y
(znacznie lepszych ni¿ obecne notowania
SLD) oraz pe³ne pychy i arogancji twierdzenia o ¿a³osnej  C-klasowej dru¿ynie,
która utraci³a wszelk¹ wiarygodnoæ
i mandat do sprawowania w³adzy  mszcz¹ siê dzi szczególnie okrutnie. Ironiczny, szczególnie irytuj¹cy, umieszek coraz rzadziej goci na twarzy p. Millera.
Zrealizowaæ wyborczych obietnic siê
nie da, bo nie pozwalaj¹ na to ekonomiczne mo¿liwoci pañstwa, tak samo
jak Chruszczowowi nie mog³o siê udaæ
przegonienie Stanów Zjednoczonych
pod wzglêdem poziomu ¿ycia mieszkañców. Gospodarka nigdy nie by³a mocn¹
stron¹ ani komunistów, ani postkomunistów. To, co natomiast uda³o siê politykom SLD z ca³¹ pewnoci¹, to wyhodowanie jeszcze bardziej bezwzglêdnych,
cynicznych i demagogicznych populistów, którzy w przypadku dojcia do
w³adzy doprowadz¹ Polskê do katastrofy, przy której rz¹dy postkomunistów
bêdziemy wspominaæ jako okres pomylnoci, nieomal cud gospodarczy.
W tej sytuacji liderzy SLD podjêli
desperack¹, ¿a³osn¹ w swojej bezradnoci wobec rzeczywistych problemów
ekonomicznych i spo³ecznych, próbê
odzyskania tzw. ¿elaznego lewicowego
elektoratu, odwrócenia uwagi opinii publicznej od nadal rosn¹cego bezrobocia,
zapaci w s³u¿bie zdrowia, gigantycznej
korupcji (nie ma w zasadzie dnia, by
media nie informowa³y o kolejnej aferze z udzia³em prominentnych polityków
SLD), siêgniêcia do róde³ lewicowego
programu i tradycyjnych hase³. W marcu mia³ zostaæ zg³oszony w sejmie pakiet tzw. seksustaw, z których najistot-

$

niejsz¹ jest forsowana po raz kolejny
aborcja na ¿yczenie, o pozosta³ych nawet wstydzê siê pisaæ, nie zas³uguj¹ one
zreszt¹ na uwagê ze wzglêdu na swoj¹
absurdalnoæ, oderwanie od polskich
realiów, jak np. luby homoseksualistów,
finansowanie z bud¿etu rodków antykoncepcyjnych (jakby nie by³o wa¿niejszych wydatków) itp. Musi byæ istotnie
bardzo le z SLD, skoro odwo³uje siê
do poparcia ludzi, dla których demoralizacja dzieci, zabijanie nienarodzonych,
ró¿nego typu dewiacje i perwersje stanowi¹ czynnik na tyle decyduj¹cy i wa¿ny, ¿e uzale¿niaj¹ od tego wyborcze poparcie. I tu dopiero dochodzimy do granicy cynizmu, aby decydowaæ siê na demoralizacjê m³odego pokolenia, niszczenie ma³¿eñstwa, rodziny, macierzyñstwa,
rozpalanie ideologicznego i politycznego
konfliktu, pogorszenie poprawnych od
d³u¿szego czasu relacji z Kocio³em, w
imiê politycznej kalkulacji, bardzo i tak
w¹tpliwego zyskania kilku procent poparcia w sonda¿ach.
W 1993 r. uda³o siê, ogromnym kosztem i po bardzo d³ugich zmaganiach,
w dramatycznych okolicznociach, osi¹gn¹æ w kwestii ochrony ¿ycia kompromis bêd¹cy wszystkim, co by³o w tamtym okresie i co jest dzi mo¿liwe do
uzyskania. Kompromis bardzo kruchy,
atakowany z ró¿nych stron, od samego
pocz¹tku kwestionowany przez ludzi,
którzy z ochrony ¿ycia chcieli uczyniæ
kartê do politycznej gry, racjê swojego
bytowania na scenie politycznej. Sama

POLITYKA

nazwa ustawy o ochronie p³odu ludzkiego nie³adna, irytuj¹ca, tymczasowa, gdy¿
mia³a byæ natychmiast zmieniona w senacie, okaza³a siê trwa³a, jak wiêkszoæ
prowizorek, gdy¿ natychmiast po uchwaleniu tej ustawy jakakolwiek próba jej
zmiany, tak¿e w senacie, prowadzi³a do
ryzyka zniszczenia ca³oci, niebezpieczeñstwa, ¿e nastêpna wersja bêdzie albo
gorsza, albo nie bêdzie jej wcale. Ten
kompromis zyska³ spo³eczn¹ akceptacjê,
widaæ to miêdzy innymi po zmianie nastawienia spo³eczeñstwa do ¿ycia nienarodzonych. Uznanie prawnej ochrony
¿ycia nienarodzonych dzieci deklaruje
obecnie zdecydowanie wiêksza czêæ
spo³eczeñstwa ni¿ w czasie uchwalania
ustawy. Nawet prezydent Kwaniewski
oraz niektórzy rozumniejsi politycy SLD
wiedz¹, ¿e podnoszenie sprawy aborcji
oznacza niepotrzebne rozpalanie wygas³ych konfliktów. Okaza³o siê, ¿e funkcja prawa to tak¿e wychowanie, ¿e ze
z³em mo¿na skutecznie walczyæ, mo¿liwe jest pozyskiwanie wiêkszoci dla
dobra, a to jest w demokracji gwarancj¹
rozwi¹zañ ustawowych. Zabicie nienarodzonego dziecka jest jedynie zabiegiem ju¿ tylko dla garstki sfanatyzowanych, pe³nych nienawici, egoistycznych
feministek, trafnie nazwanych przez biskupa Tadeusza Pieronka  feministycznym betonem. Do tego betonu odwo³uj¹
siê w swojej desperacji trac¹cy w³adzê
z powodu w³asnej nieudolnoci postkomunici. Trudno okreliæ to inaczej ni¿
jako ¿a³osna, ca³kowicie zreszt¹ daremna, próba ratunku.
Pozostaje pytanie o zdolnoæ opozycji (pomijam jej populistyczny od³am)
do wziêcia odpowiedzialnoci za losy
kraju. Nie wygl¹da to dobrze, a prezentowany w mediach obraz k³ótni potencjalnych zwyciêzców nadchodz¹cych
wyborów nie wró¿y dobrze ewentualnemu przysz³emu rz¹dowi.
Stefan Niesio³owski

Intencja II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznê
KWIECIEÑ 2004:
Za Koció³ w Polsce, aby siê nieustannie odnawia³,
g³osz¹c Dobr¹ Nowinê wszystkim potrzebuj¹cym.
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IN FLAGRANTI
Pamiêtamy, jakie spory wzbudza³ do niedawna, a w³aciwie wci¹¿ wywo³uje, tzw.
plan Hausnera. Opozycja zdecydowanie go odrzuca, pó³-opozycja czêciowo przyjmuje, rz¹d za oczywicie ca³¹ moc¹ popiera. Premier Leszek Miller publicznie,
w I Programie Polskiego Radia, powiedzia³ niedawno, ¿e je¿eli teraz plan Hausnera
zostanie odrzucony, to za rok-dwa Polakom bêdzie siê le ¿y³o...

Nowe k³amstwo
w starym stylu
Szef rz¹du nie uzna³ wszelako, ¿e
trzeba tê opiniê, a raczej ten szanta¿, uzasadniæ. Tym brakiem motywacji wyrazi³
trapi¹c¹ nas wci¹¿ nieumiejêtnoæ dyskusji i polemik publicznych, która jest,
o czym pisa³em swego czasu na tych ³amach, przejawem naszego niedorozwoju kultury umys³owej i politycznej.
Ten stan rzeczy, to znaczy ten niedorozwój, jest grony, gdy¿ stanowi
po¿ywkê dla wszelkich demagogii.
Przez 45 lat (od lipca 1944 r. do czerwca 1989 r.) rz¹dz¹cy naszym krajem pepeerowcy i pezetpeerowcy wmawiali nam, ¿e zapewniaj¹ krajowi dobrobyt.
W latach czterdziestych w³adza na
mocy manifestu PKWN przeprowadza³a reformê roln¹. Przed rokiem 1939
rz¹dy polskie kilkakrotnie podejmowa³y próby przekszta³cenia zacofanej organizacji rolnictwa, lecz nigdy nie zadekretowa³y i nie przeprowadzi³y reformy takiej, jak¹ inicjowa³ ten manifest:
rozdrobnienie, i tak ju¿ niezwykle ma³ych, gospodarstw rolnych, i tworzenie
przedsiêbiorstw pañstwowych z gospodarstw wiêkszych.
U zarania wiêc Polski poja³tañskiej
skazano j¹ na kalectwo gospodarcze:
zatomizowano rolnictwo, a rynek zbytu p³odów rolnych ca³kowicie podporz¹dkowano pañstwu. A nadto w³adza
na mocy dekretu podpisanego przez Bieruta odbiera³a w³acicielom ich w³asnoæ, nazywaj¹c ten proces nacjonalizacj¹ maj¹tku i przemys³u. Starsi Czytelnicy dobrze zapewne pamiêtaj¹, ¿e od
koñca lat czterdziestych rz¹d zacz¹³
niszczyæ prywatne sklepy, warsztaty rze-

mielnicze i ma³e przedsiêbiorstwa; tu
dekrety nawet nie by³y potrzebne, w³adza podnosi³a bowiem podatki i wymyla³a wed³ug w³asnego widzimisiê tzw.
domiary, czyli narzuca³a nowe obowi¹zki podatkowe. Sklepikarze dos³ownie
z dnia na dzieñ, z tygodnia na tydzieñ
zamykali podwoje sklepów, a rzemielnicy zwijali interesy. W nastêpstwie powstawa³a tak liczna, jakiej nigdy w Polsce nie by³o, armia pracowników najemnych zale¿nych od pañstwa. Zupe³nie
tak samo dzieje siê od ponad dwóch lat
za rz¹dów Leszka Millera i partii, któr¹
reprezentuje.
W Polsce Ludowej nie by³o bezrobocia  mówi siê czêsto zupe³nie niezgodnie z prawd¹. By³o! Acz ukryte. To
znaczy ludzie, nie maj¹c mo¿liwoci zak³adania albo rozwijania w³asnych
przedsiêbiorstw, zatrudniali siê w instytucjach pañstwowych b¹d spó³dzielniach pañstwowych, bo innych  z ma³ymi wyj¹tkami  nie by³o. W tzw. zak³adach pracy kilku osobom powierzano zadania, które móg³ z powodzeniem
wykonywaæ jeden pracownik. Znany
jest szyderczy dwuwiersz z czasów
PRL: czy siê stoi, czy siê le¿y, dwa tysi¹ce siê nale¿y. Przy czym wymieniona tu kwota mia³a znaczenie wy³¹cznie
symboliczne, albowiem dwa, cztery tysi¹ce czy nawet piêæ tysiêcy by³o pensj¹ tak marn¹, ¿e mo¿na by³o za ni¹ tylko wegetowaæ. Jako¿ wegetowa³a  tak
jak i dzisiaj wegetuje  znakomita czêæ
spo³eczeñstwa...
A tymczasem przywódcy partyjnopañstwowi wmawiali nam, ¿e jest bar-

dzo dobrze i bêdzie jeszcze lepiej. W³adys³aw Gomu³ka, jeden z najzdolniejszych demagogów partyjnych, ci¹gle
porównywa³ okres przedwojenny ze
wspó³czesnoci¹, która mia³a niby
ogromnie przewy¿szaæ standardy miêdzywojenne. Rzecz jasna, nikt ani siê
nie kwapi³, ani nie by³ w stanie weryfikowaæ tych odniesieñ. Po Gomu³ce
Edward Gierek, najzdolniejszy krêtacz
partyjny, obiecywa³, ¿e zbuduje drug¹
Polskê i kaza³ na murach oraz wiaduktach wieszaæ has³o: Aby Polska ros³a
w si³ê, a ludziom ¿y³o siê dostatniej.
Có¿ za perfidia! Nie dostatnio, a dostatniej. Znaczenie pierwszego s³owa
jest konkretne, ka¿dy przecie¿ wie, co
to znaczy ¿yæ dostatnio. Dostatniej natomiast odnosi siê do tego, co jest,
a wiêc nawet do... biedy; mo¿na by³o
przecie¿, i niektórym to siê udawa³o,
¿yæ dostatniej w powszechnym niedostatku.
Podstaw¹ logiczn¹ szanta¿u spadkobiercy ideologicznego tamtych manipulatorów, panuj¹cego nam dzisiaj Leszka Millera, jest próba wmówienia spo³eczeñstwu, ¿e dzisiaj ¿yje mu siê dobrze, skoro za rok czy dwa mo¿e bêdzie
le. O! Nowe k³amstwo w starym stylu.
Bo przecie¿ ten sam Miller i jego rz¹dowi oraz partyjni wspó³pracownicy od
czasu do czasu, gdy jest im to potrzebne na przyk³ad do spostponowania poprzedniego rz¹du, sami przyznaj¹, ¿e
du¿a czêæ spo³eczeñstwa polskiego
¿yje w biedzie.
A dlaczego  ju¿ nie t³umacz¹.
Dlatego, ¿e pañstwo tworzy j¹ z premedytacj¹: jak w PRL odbiera bogatym,
czyni¹c z nich biednych i daje biednym
okruchy, a lwi¹ czêæ z tego, co zabiera
bogatszym, przyw³aszcza sobie i rozdaje
swym klientom-wasalom. W rezultacie
biedniej¹ i bogaci, i biedni, a bogac¹ siê
jedynie serwilici partii rz¹dz¹cej.
A to przecie¿ mymy w wolnych
wyborach wybrali dawnych pezetpeerowców, ich wyznawców i uczniów,
którzy, maj¹c przyznan¹ przez nas wiêkszoæ parlamentarn¹, utworzyli rz¹d.
A wiêc to my sami sobie wybralimy
dzisiejsz¹ biedê.
Jacek Wegner
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Kompromis
czy
bezkompromisowoæ?
Z o. dr. Maciejem Ziêb¹, prowincja³em dominikanów,
rozmawia ks. Robert Nêcek
Kompromis zazwyczaj d¹¿y do spokoju spo³ecznego. Ale czy mo¿na
byæ ugodowym za wszelk¹ cenê?

Kompromis za wszelk¹ cenê nie jest
kompromisem, lecz kapitulacj¹. Niekiedy wobec przemocy musimy skapitulowaæ, chyba ¿e kompromis dotyczy pryncypiów moralnych. Wówczas pojawia
siê ewangeliczny apel do naszej wiernoci i apel do z³o¿enia radykalnego
wiadectwa. Wielokrotnie w historii
by³o to wezwanie do mêczeñstwa.
W takiej perspektywie winien ¿yæ chrzecijanin. Powinien byæ wiadkiem
Ewangelii, ale greckie s³owo wiadectwo u¿ywane w Ewangelii (martyreia),
znaczy równie¿ mêczeñstwo.

Z drugiej strony znamy sprawê
bezkompromisowego podejcia do
ustawy aborcyjnej, kiedy nieprzejednanie czêci pos³ów, obroñców
¿ycia, doprowadzi³a do pogorszenia istniej¹cej ju¿ ustawy. Czy czasami nie jest lepiej siê cofn¹æ, by
póniej szybciej wystartowaæ?

Nale¿y wyró¿niæ dwa poziomy: polityczny i metapolityczny. Polityczny
zobowi¹zuje do refleksji nad uruchomieniem takich rodków, aby osi¹gn¹æ
mo¿liwie najlepsze rozwi¹zanie. Natomiast metapolityczny poziom zasad
mówi, ¿e aborcja zawsze jest z³em. Powstaj¹ zatem pytania: czy mo¿emy osi¹gn¹æ za³o¿ony cel i jak ten cel osi¹gn¹æ?
Przypominam sobie problem z pocz¹tku lat 90-tych, kiedy to wci¹¿ obowi¹zywa³a stalinowska ustawa o aborcji. Dopuszcza³a ona przerywanie ci¹¿y
z tzw. wzglêdów spo³ecznych. Mo¿na
by³o staraæ siê o ca³kowity zakaz aborcji, i tak czêæ radykalnych pos³ów
chcia³a uczyniæ. Jednak takie stanowi-

&

ska by³y nie do przeforsowania w Parlamencie. Drugie rozwi¹zanie to wersja
rodkowa dopuszczaj¹ca trzy drastyczne wyj¹tki: gdy ci¹¿a jest wynikiem
gwa³tu, gdy zagra¿a ¿yciu matki i gdy
p³ód jest uszkodzony. Wed³ug statystyk
wymienione wyj¹tki stanowi³y oko³o
5 proc. przypadków usuwania ci¹¿y.
Oznacza³o to, ¿e 95 proc. aborcji zostanie wyeliminowanych. Ta propozycja
mia³a szansê uzyskaæ wiêkszoæ w sejmie. Rzeczywicie jest to wa¿ny dylemat moralny! Bo gdy zgodzimy siê na
te trzy wyj¹tki, to zarazem sugerujemy,
¿e aborcja nie zawsze jest z³em. Gdy poprzemy te trzy wnioski, to tak jakbymy
legalizowali aborcjê w pewnych sytuacjach. Z drugiej jednak strony bezkompromisowa postawa prowadzi do tego,
¿e zostaje stara ustawa i aborcja mo¿e
byæ nadal dokonywana masowo. Natomiast gdyby siê posz³o na kompromis,
wówczas by³by to znaczny krok do przodu, bowiem na 20 dzieci, na których
chciano by dokonaæ aborcji, 19 by³oby
ocalonych.
W tej materii Jan Pawe³ II wyranie
zaj¹³ stanowisko w Evangelium vitae,
mówi¹c, ¿e polityk chrzecijañski powinien d¹¿yæ do maksymalnej ochrony
ludzkiego ¿ycia. Je¿eli jednak w danych
warunkach nie jest mo¿liwa pe³na
ochrona, to ma publicznie zadeklarowaæ
swoje stanowisko jako przeciwnika
aborcji i zarazem staraæ siê realizowaæ
projekt, który maksymalnie i realistycznie posuwa³by sprawê w dobrym kierunku. Maksymalistyczne roszczenie, które daje luksus czystych r¹k, ale zarazem
utrzymywa³oby gorsz¹, z punktu widzenia ochrony ¿ycia nienarodzonego, ustawê, jest postêpowaniem nies³usznym.

KOCIÓ£

Trzeba wiêc podkreliæ, ¿e ci, którzy
godzili siê na zalegalizowanie wspomnianych wyj¹tków, aby wyeliminowaæ
aborcjê ze wzglêdów spo³ecznych, post¹pili s³usznie, je¿eli wczeniej jawnie
powiedzieli, ¿e s¹ przeciwni aborcji
jako takiej. Nale¿y uwiadomiæ sobie,
¿e w sferze etycznej nie ma kompromisu, ale w sferze politycznej dzia³amy w
miarê swoich mo¿liwoci i kompetencji. Czasami lepiej uzyskaæ cel poredni we w³aciw¹ stronê, ni¿ straciæ mo¿liwoæ jego osi¹gniêcia. Prawo ma te¿
pewien wymiar wychowawczy
i pod jego wp³ywem widaæ jak zmienia
siê opinia publiczna, przesuwaj¹c siê
w kierunku uznawania aborcji jako moralnego z³a. Dziêki takiej ewolucji pogl¹dów w realnej perspektywie mo¿e zaistnieæ mo¿liwoæ powszechnego
uwiadomienia sobie z³a aborcji jako
takiej.

Jak zatem skomentowa³by Ojciec
s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane 10.03.2002 r. w rozwa¿aniu
przed modlitw¹ Anio³ Pañski, ¿e
ten kto spotyka Jezusa, nie mo¿e
iæ na kompromis: albo uznaje
potrzebê Jezusa i Jego wiat³a,
albo decyduje siê ¿yæ bez Niego?

Oznacza to, ¿e nie mo¿na Pana Jezusa ustawiæ w panteonie razem z innymi bo¿kami. Nie chodzi tu tylko o kwestie Buddy czy Konfucjusza, lecz tak¿e
np. o Internet czy sport lub zarabianie
pieniêdzy. Poród wielu ró¿nych moich
zajêæ mam tak¿e miejsce dla Jezusa. Tak
wiêc mam wyznaczon¹ cz¹stkê czasu
dla Niego. Tymczasem Jezus jest Panem! Oznacza to, ¿e winnimy uznaæ
Jego absolutny priorytet! Przywo³ajmy
kazus bogatego m³odzieñca, który wiele dobrych rzeczy czyni³, ale chcia³ pomiêdzy swoim bogactwem a Jezusem
zawrzeæ swoisty kompromis. Ewangelia jest jednak wyrana. Albo odchodzê
od Jezusa, albo chcê Go przyj¹æ ca³y,
razem z moimi zdolnociami i u³omnociami, które On zna i pochyla siê nad
nimi jako mi³osierny Samarytanin, Dobry Pasterz i Mi³osierny Ojciec. Oznacza to, ¿e pragnê Go nade wszystko
i nie chcê mieæ ¿adnych innych fa³szywych bo¿ków. Przy takiej postawie inne
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rzeczy mog¹ byæ dodane. Wemy przyk³ad Piotra, który mówi: Oto opucilimy wszystko, a Chrystus odpowiada, ¿e
tu nadmiar mieæ bêdziecie, a w perspektywie otrzymacie ¿ycie wieczne. Jezus
nie jest przeciwko Internetowi, hobby
czy pracy zawodowej, ale nie chce byæ
w³o¿ony pomiêdzy te sprawy. Domaga
siê jedynie mi³oci ca³oosobowej, ca³ym
sob¹, ca³ym ¿yciem.
Do jakich granic mo¿emy pozwoliæ sobie na kompromis?

W ¿yciu spo³ecznym potrzebna jest
pewna kompetencja. Oznacza to, ¿e
musimy poznaæ wiele modelowych sytuacji. Trzeba wiedzieæ, jak ró¿nego rodzaju sprawy rozwi¹zywano w innych
pañstwach, spo³ecznociach czy zak³adach pracy. Polega to na znajomoci
pewnych analogii historycznych i spo³ecznych w ró¿nych strefach geograficznych. W sprawach spo³ecznych nie ma
jednak ¿adnej gotowej recepty! Dlatego bezkompromisowoæ mo¿e byæ bardzo szkodliwa, ale szkodliwe byæ mo¿e
równie¿ poszukiwanie kompromisów za
wszelk¹ cenê.
Czy kompromis jest zupe³nym wyrzeczeniem siê siebie?

Nade wszystko jest aktem pokory
p³yn¹cym ze wiadomoci, ¿e nie jestem
jedyn¹ osob¹ umiej¹c¹ rozwi¹zywaæ
problemy. Jestem przekonany, ¿e posiadam najlepsze rozwi¹zania. Jednak nasz
rozmówca mo¿e twierdziæ zupe³nie inaczej. To on mo¿e posiadaæ optymalne
rozwi¹zanie problemu. W takiej perspektywie musimy obok siebie razem
¿yæ. Wówczas wystarczy przypomnieæ
sobie zasadê: kochaj bliniego swego
jak siebie samego! Kompromis jest bowiem wyrazem pokory równie¿ w relacji do samego siebie. Mam dystans do
siebie, poniewa¿ mam wiadomoæ ¿ycia po grzechu pierworodnym. Oznacza
to nie tylko nasz¹ zdolnoæ do agresji,
przewrotnoci oraz grzechu, lecz tak¿e
przypomina, ¿e równie¿ nasze w³adze
umys³owe s¹ zranione. Nie poznajemy
w pe³ni ca³ej rzeczywistoci. Niekiedy
kto inny mo¿e mieæ lepsze rozwi¹zanie. Okazuje siê, ¿e przyjêcie innej mo¿liwoci nie musi byæ tragedi¹! Ile¿ to
razy dzieci uwa¿aj¹, ¿e rodzice im szko-

dz¹ i bez sensu utrudniaj¹ ¿ycie. Dopiero po up³ywie wielu lat zauwa¿aj¹, i¿
rodzice mieli racjê i ocalili je od wielu
ró¿nych g³upstw! Jestem przekonany
o swej s³usznoci, ale jednoczenie
mogê poddaæ to w w¹tpliwoæ! Tutaj
w³anie jest miejsce na kompromis.
Przypomnijmy sobie, ile¿ to razy pojawiali siê ostatnio w Polsce ró¿ni profeci twierdz¹cy, ¿e przyjêcie nowej konstytucji spowoduje koniec wiata, ¿e jak
nie bêdzie referendum uw³aszczeniowego, to nast¹pi katastrofa. Albo uw³aszczenie, albo koniec wiata! Okazuje siê,
¿e nie by³o koñca wiata, mimo ¿e sprawy potoczy³y siê inaczej.
Co zatem jest prawdziw¹ moralnoci¹ w sprawach spo³ecznych i politycznych? Bezkompromisowoæ,
jak uwa¿aj¹ niektórzy, czy kompromisowoæ, jak uwa¿a kardyna³
Ratzinger?

Kardyna³ Ratzinger jest wyrazistym
i mocnym g³osicielem wiary katolickiej.
Trudno by³oby go oskar¿yæ o rozcieñczanie orêdzia Ewangelii. W wiecie
wartoci i zasad moralnych nie wolno
byæ kompromisowym. Natomiast w realnym ¿yciu spo³ecznym uszanowanie
odmiennoci, szukanie rozwi¹zañ porednich jest pewn¹ zalet¹. Dziêki temu
mo¿liwy jest  bêd¹cy wielk¹ wartoci¹
 pokój spo³eczny oparty na poszanowaniu ró¿norodnoci. Polityk, który jest
kompromisowy w przestrzeni rozwi¹zañ spo³ecznych, a bezkompromisowy
na p³aszczynie zasad, staje siê przyk³adem polityka chrzecijañskiego. Jest to
osoba, która nie zdradzi zasad, a jednoczenie potrafi konsekwentnie wcielaæ
je w ¿ycie, zawieraj¹c twórcze kompromisy. Jak pisa³ kardyna³ Ratzinger:
Wo³anie o to, co wielkie, ma pozór czego moralnego; ograniczanie siê do tego,
co mo¿liwe, wydaje siê natomiast pragmatyzmem ludzi ma³odusznych. Moralne jest nie awanturnicze moralizowanie,
które samo chce czyniæ to, co nale¿y do
Boga, ale rzetelnoæ, uczciwoæ, która
przyjmuje miarê cz³owieka i zgodnie z ni¹
czyni jego dzie³o. W sprawach politycznych nie bezkompromisowoæ, lecz kompromis jest prawdziw¹ moralnoci¹.
Dziêkujê za rozmowê.

Kapitu³a
Michalitów
21 kwietnia, ju¿ po tegorocznych wiêtach Zmartwychwstania
Pañskiego, rozpocznie obrady XIX
Kapitu³a Generalna Zgromadzenia w. Micha³a Archanio³a.
Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczê³y siê w czerwcu 2003
roku. Wówczas to piêcioosobowa
Komisja Przygotowawcza, w sk³adzie: ks. dr Henryk Skoczylas CSMA
 przewodnicz¹cy oraz ks. dr Jan Seremak CSMA, ks. lic. Tadeusz Musz
CSMA, ks. mgr Krzysztof Powiata
CSMA i ks. mgr Dariusz Wilk CSMA,
powo³a³a cztery podkomisje maj¹ce
zajmowaæ siê analiz¹ takich zagadnieñ, jak: zgromadzeniowy charyzmat
i formacja, praca wychowawcza, praca apostolska i praca misyjna.
Mottem tej, pierwszej w nowym
tysi¹cleciu, michalickiej Kapitu³y s¹,
przypomniane przez prze³o¿onego generalnego ks. Kazimierza Tomaszewskiego (który pe³ni tê funkcjê od dwunastu lat) s³owa Ojca wiêtego Jana
Paw³a II: Czyniæ Koció³ domem
i szko³¹ komunii; oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynaj¹cym siê tysi¹cleciu oraz pouczenie
Ojca Za³o¿yciela michalitów ks. Bronis³awa Markiewicza: Bogu jedynie
mamy s³u¿yæ. Jego Wolê mieæ jedynie
we wszystkim na wzglêdzie!
Pierwszy raz w historii Zgromadzenia przebieg Kapitu³y bêdzie relacjonowany na michalickiej stronie
internetowej www.michalici.otd.pl
w trzech wersjach jêzykowych: polskiej, angielskiej i hiszpañskiej. Tam
umieszczane bêd¹ ka¿dego dnia stosowne informacje i komunikaty.
Obrady Kapitu³y Generalnej,
podczas której wybrane zostan¹ nowe
w³adze Zgromadzenia, toczyæ siê
bêd¹ w Górkach k. Garwolina.
Pawe³ Smogorzewski
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CYWILIZACJA

PRZYSZ£OÆ LUDZKOCI IDZIE PRZEZ RODZINÊ
Nic nie zapowiada³o dnia, w którym nagle odmieni siê wszystko. Sta³o
siê to nagle, bez jakiegokolwiek uprzedzenia. Spad³o niczym grom z jasnego nieba. Wprawdzie Marian i Anna Nowakowie oczekiwali tego dnia
z niecierpliwoci¹. Byli m³odym ma³¿eñstwem. Akurat skoñczyli studia
i dziêki pomocy rodziców kupili wygodne dwupokojowe mieszkanie
w wie¿o wybudowanym bloku. Osiedle znajdowa³o siê na peryferiach
miasta, wród drzew i rozleg³ych ³¹k: ¿adnych spalin, ¿adnego ha³asu,
prawdziwy odpoczynek i dobry sen. Po latach studenckiej tu³aczki wreszcie znaleli siê na swoim i mogli pozwoliæ sobie na upragnione dziecko.

Zdani na siebie
Ci¹¿a przebiega³a prawid³owo i spokojnie. Anna regularnie odwiedza³a lekarza, nie pali³a papierosów, unika³a
alkoholu i dba³a o zdrowie. Kiedy kilka
dni przed porodem m¹¿ odwióz³ j¹ do
szpitala, nie kry³a radoci i zapewnia³a,
¿e wszystko odbêdzie siê sprawnie, dobrze i szybko.
Sta³o siê wszak¿e inaczej, ca³kowicie inaczej. Z milcz¹cych twarzy lekarza i pielêgniarek wyczyta³a, ¿e co jest
nie tak. Nie mia³a si³ pytaæ, a nikt z obecnych nie kwapi³ siê do rozmowy. Po kilku godzinach us³ysza³a ostro¿n¹ diagnozê: ch³opczyk ¿yje, ale prawdopodobnie
urodzi³ siê z zespo³em dzieciêcego pora¿enia mózgowego...
S³ysza³a co o takiej chorobie. Mia³a o niej mgliste i ogólne pojêcie,
w wiêkszoci mylne i fa³szywe; co podobnego nigdy nie mia³o przecie¿ jej
dotyczyæ.
 Co to jest pora¿enie?  zapyta³a.
 Uszkodzenie uk³adu nerwowego powsta³e w ¿yciu p³odowym lub podczas
porodu  odpowiedzia³ lekarz, nerwowo zaciskaj¹c rêce w kieszeniach nieskazitelnie bia³ego fartucha.
 Ale jakie s¹ przyczyny? Przecie¿
wszystko przebiega³o tak dobrze?
 Powodów mo¿e byæ kilka  posêpnie
odpar³ lekarz.  Niedotlenienie poporodowe, zapalenie opon mózgowych lub
mózgu przebyte w ¿yciu wewn¹trzmacicznym, zatrucie chemiczne, inne urazy i wady rozwojowe.
 Jakie s¹ objawy?
 Niezbornoæ i sztywnoæ miêni, dr¿e-



nie cia³a...
 Nic mi to nie mówi! Proszê mi powiedzieæ, kiedy moje dziecko wyzdrowieje?
Na Boga! Proszê je jak najszybciej wyleczyæ!
 Nie bêdzie to takie proste. Trudno
w tej chwili powiedzieæ cokolwiek wiêcej. Pora¿eniu mózgowemu zwyk³y towarzyszyæ zaburzenia mowy, czasem widzenia, wiêkszy lub mniejszy stopieñ
upoledzenia umys³owego, apatia, niedorozwój narz¹dów ruchu. Istniej¹ odmiany l¿ejsze i ciê¿sze, ka¿dy przypadek jest indywidualny i wymaga osobnego traktowania. Proszê oswoiæ siê
z t¹ myl¹ i z now¹ sytuacj¹ w ¿yciu.
 Co mo¿na zrobiæ? Co grozi mojemu
dziecku?!  Krzycza³a kobieta.
 Powoli  uspokaja³ lekarz.  Na razie
nie mo¿emy jeszcze zbyt du¿o powiedzieæ. Bêdziemy obserwowaæ, ale nale¿y liczyæ siê niedow³adem koñczyn dolnych lub górnych. Konieczny mo¿e okazaæ siê wózek inwalidzki...
Niestety, przypadek pañstwa Nowaków okaza³ siê ciê¿ki. Po roku troskliwej opieki ch³opczyk nie potrafi³ chodziæ
o w³asnych si³ach, z trudem wykonywa³
jakiekolwiek ruchy. Umiecha³ siê tylko
bez przerwy i radonie wymachiwa³ r¹czkami. Kilka razy w roku, w najmniej
oczekiwanych momentach, pojawia³y siê
ataki padaczkowe i krwawienia z nosa.
Rozwój umys³owy dziecka  jak przewidzia³ lekarz  pozostawia³ sporo do ¿yczenia. Wszystkie opónienia zrazu nie
by³y widoczne, ale z ka¿dym rokiem stawa³o siê coraz bardziej oczywiste, ¿e ni-

gdy nie docignie rówieników, ¿e dystans bêdzie siê powiêkszaæ. Rodzicom
trudno przysz³o pogodziæ siê z bolesnym
wyrokiem losu. Czuli siê inni i w pewnym sensie napiêtnowani. Tym bardziej,
¿e kilka razy od rodziny i najbli¿szych
przyjació³ us³yszeli subtelne, ale czytelne aluzje o karze Boskiej...
 Za co mia³ nas karaæ Bóg? Za co
to niewinne dziecko?  Pyta³a Anna.
Nikt z obecnych nie potrafi³ odpowiedzieæ i wszyscy zebrani jako nagle tracili ochotê do dalszej konwersacji. Na
chwilê zapada³a grobowa cisza i potem
obracano siê ju¿ tylko wokó³ bezpiecznych neutralnych tematów. Z czasem do
podobnych przytyków i niestosownych
zachowañ zd¹¿y³a siê przyzwyczaiæ.
Zrozumia³a tak¿e, ¿e wiele podobnych
sytuacji nie wynika ze z³oliwoci, ale
z poczucia bezradnoci i braku wczucia siê w sytuacjê.
 Problemów codzienne szare ¿ycie
dostarcza nam bez liku: zakup wózka
inwalidzkiego, psuj¹ca siê winda, wysokie stopnie w tramwajach i autobusach, brak podjazdów dla wózków
przed instytucjami u¿ytecznoci publicznej, wyposa¿enie ³azienki, ³ó¿ko,
meble  Anna mog³aby wyliczaæ bez
koñca.  Jest jednak druga strona medalu. Du¿o moich przyjació³ek, mniej
obci¹¿onych i lepiej stoj¹cych finansowo, jest dzisiaj po rozwodzie lub nie
odnajduje szczêcia w ma³¿eñstwie.
Nasz zwi¹zek, zahartowany w przeciwnociach, uwa¿amy z mê¿em za dobry.
W pewnym sensie  przy ca³ej ¿yczliwoci wielu osób i instytucji  pozostajemy samotni i zdani tylko na siebie, a to
naprawdê cementuje. Mamy obecnie
drugie dziecko i jest ono ca³kowicie
zdrowe, ale to pierwsze potrzebuje nas
o wiele bardziej i bêdzie potrzebowa³o
ju¿ zawsze. Du¿o dla niego zrobilimy
i powiêcilibymy wszystko. Mówi¹c bez
ogródek, to on jest naszym anio³em
i s¹dzê, ¿e dziêki niemu jestemy lepszymi ludmi. Ostatecznie przecie¿ o to
chodzi, by stawaæ siê w ¿yciu coraz lepszym, czy¿ nie tak?
Herbert Oleschko
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Jerzy Trammer

Ksi¹¿ê
Kiedy obecny premier obj¹³ w³adzê,
pan Marcin zacz¹³ mówiæ o nim: ksi¹¿ê.
 Dlaczego?  Pytalimy.
 Je¿eli  odpowiedzia³  o wojewódzkich szefach partii premiera mówi siê
baronowie, no to premiera wypada nazywaæ ksiêciem.
 Mo¿e cesarzem, cholera jasna!  Zez³oci³ siê pan Jan.
 Ksi¹¿ê  powiedzia³ pan Marcin ju¿
na pocz¹tku pracy premiera  skoñczy
doæ marnie. Nie zrobi nic wa¿nego,
a mo¿e nawet wiele sknociæ
 Sk¹d pan to wie?  Zapytalimy.
 Kiepskich ministrów sobie dobra³.
A napisane jest  Marcin wyci¹gn¹³
gruby notatnik, wymiêty, wys³u¿ony,

otworzy³ go  a napisane jest, co nastêpuje: Niema³e znaczenie dla ksiêcia ma dobór ministrów, a pierwszym
jego b³êdem mo¿e byæ wybór nieodpowiednich. Ich kompetencja, albo
niekompetencja, wiadczy o jego
zdolnoci oceny ludzi, wiêc szybk¹,
przybli¿on¹ miarê jego inteligencji
dostarcza obserwacja tych, którymi
siê otacza...
 Kto to napisa³?  Zapytalimy.
 To Machiavelli: tekst z roku 1513, rozdzia³ dwudziesty drugi  o ministrach.
 Cholera jasna!  Wciek³ siê pan
Jan.  Ale jest z pana, za przeproszeniem, panie Marcinie, wspaniale
oczytany dureñ! W szesnastym wieku
móg³ sobie ksi¹¿ê wybraæ ministrów
kompetentnych albo niekompetentnych. Lecz dzisiaj, dzisiaj? Teraz istniej¹ politycy tylko niekompetentni.
Jaki ma w takim razie wspó³czesny
ksi¹¿ê wybór?!

OKIEM ¯UKA

Dopasowaæ historiê
Kiedy zobaczy³em napis: Port Lotniczy Okêcie im. F. Chopina  zacz¹³em zastanawiaæ siê, co mia³ wspólnego F. Chopin z lotnictwem i lataniem.
Swego czasu F. Chopin patronowa³ ju¿
trawlerowi do po³owów ledzi i prasa
donosi³a, ¿e na Chopinie odbywa siê
automatyczne odg³awianie... Zaczê³a
siê dyskusja czy nie by³oby lepiej nazywaæ trawlery nazwiskami s³ynnych
ichtiologów, jak Siedlecki, Franciszek
Staff (nie Leopold!) czy Jan z Szamotu³, b¹d Dybowski; pa³ace kultury nie
musz¹ siê nazywaæ  im. J. Stalina, tylko lepiej: Moniuszki, Kochanowskiego czy Matejki. Ksiêgarnie niech bêd¹:
Prusa, Estreichera czy Orzeszkowej,
a wydawnictwa wojskowe czy muzea
wojskowe imienia: Czarnieckiego, Zamoyskiego czy ¯ó³kiewskiego.
Takie dopasowane nazewnictwo
przyczynia siê do utrwalania faktów historycznych wród m³odzie¿y, która
z histori¹ kraju rodzinnego jest jakby
na bakier, bo nawet uznaje wy¿szoæ

komiksów typu sience fiction nad komiksami z historii Polski.
Rozumiem, gdyby port lotniczy
Okêcie nazwany zosta³ imieniem
A. Ma³ysza, bo ten ma sporo wspólnego z LOT-em i lotami. Poza tym wszyscy wiedzieliby, o co chodzi i dlaczego. Nie by³oby takich nieporozumieñ,
jak w Warszawie z placem Artura Zawiszy, choæ to i tak ³adnie i postêpowo, ¿e napisano ca³e imiê, a nie tylko
A. I tak niemal wszyscy myl¹, ¿e to plac
Zawiszy Czarnego z Garbowa, który walczy³ pod Grunwaldem, a zgin¹³ pod Warn¹. A to przecie¿ patriota polski, oficer
z Powstania Listopadowego stracony
przez Rosjan w roku 1833.
Uwspó³czenienie pewnych nazw powi¹zanych ze znanymi nazwiskami by³o
janiejsze dla wspó³czesnych. Na przyk³ad rozg³onia im. Rokity, fabryka skarpetek im. Wa³êsy, Centrum Wy¿ywienia
im. Urbana, Klub Milionerów im. Rywina, Orodek Szkoleniowy Grafologów im.
R. Beger wzglêdnie Instytut Dochodzenio-

Post scriptum.
Przedstawiony wy¿ej obrazek literacki mia³ dalszy nieliteracki ci¹g. Gdy przeczyta³em go wujkowi, ten spyta³, dlaczego p. Jan s¹dzi, ¿e o ile we Florencji Machiavellego ¿yli kompetentni i niekompetentni politycy, to dzi istniej¹ wy³¹cznie niekompetentni. Nie potrafi³em odpowiedzieæ, bo w tekciku opisa³em zas³yszan¹ rozmowê nieznanych mi emerytów  graj¹cych w karty w tzw. Orodku Wczasów wi¹tecznych pod Warszaw¹. Wtedy wujek powiedzia³, ¿e on wie.
 Wspó³czesna komplikacja zglobalizowanego ¿ycia  rzek³  zasz³a tak daleko, ¿e ¿aden, nawet najbardziej zdolny
cz³owiek, wiêc tak¿e i polityk, nie mo¿e
obj¹æ sytuacji, przewidzieæ jej rozwoju,
panowaæ nad ni¹, wp³ywaæ na ni¹...
Ja jednak s¹dzê, ¿e Pan, nazwany
przeze mnie Janem, mia³ co innego na
myli: wyra¿a³ po prostu niechêæ obywateli do polityków.
n
wo-Odchodzeniowy im. Oleksego i Balcerowicza, wiêc Fabryka pasty do butów
to Kiliñskiego, a nie ¯wirki i Wigury.
Niektóre trafne nazwy mog¹ wymagaæ komentarza i zmusiæ do szukania
w ród³ach. Na przyk³ad dlaczego
BANK DOBREGO PIENI¥DZA im. M.
Kopernika, a nie tylko Fabryka Lunet.
G³ównie chodzi o m³odzie¿. Ja rozumiem plan Hausnera i oszczêdnoci.
Na pewno oszczêdniej jest napisaæ:
J. Pi³sudskiego, M.C. Sk³odowskiej czy
K.I. Ga³czyñskiego ni¿ pisaæ pe³ne
brzmienie imion. Dobrze, gdy kto to
Lech, Jan, Kim (Kim-Ir-Sen), Nik (Roztworowski), Tim (Tim McCoy), ale ju¿
Ildefons, Kapistran, Bernardyn, Przemys³aw czy Pilokarpina lub Mirandolina, to¿ to moc farby drukarskiej i Hausner by³by na pewno za u¿ywaniem
form oszczêdniejszych, czyli tañszych.
Ale, opowiada³ mi pewien profesor, gdy analizowa³ podobny przypadek i spyta³ ucznia w szkole:
 F. Chopin to jak mia³ naprawdê na
imiê?
Uczeñ namyla³ siê d³u¿sz¹ chwilê
i odpowiedzia³.
 Wiem! Ferdydurke...
¯uk
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Tak zwana klasa polityczna przywyk³a tratowaæ spo³eczeñstwo jak gromadê niedorozwiniêtych dzieci, którym wszystko mo¿na wmówiæ. Twierdz¹c,
¿e dzieje siê to rzekomo dla ich dobra. A dotycz¹ce jakiego dra¿liwego
zagadnienia bzdury (i zwyk³e k³amstwa) powtarzane s¹ publicznie, czasem chórem, a zawsze odpowiednio czêsto. Najlepiej siê to udaje w telewizji, np. przy obecnoci mêdrkuj¹cych prezenterów (rozrzewniaj¹cych
starsze panie), takich jak Tomasz Lis (obecnie ju¿ doros³y polityk) czy
Kamil Durczok. Tak tworzy siê mity, które ostatnio pêkaj¹, jeden po drugim, jak bañki mydlane. Kilku takim mitom przyjrzyjmy siê bli¿ej.

Polityczna mitologia
Mit o bezrobociu dyscyplinuj¹cym
rynek pracy. Kiedy sta³o siê jasne, ¿e
to ju¿ ogólnonarodowa plaga, przez
kilka lat obowi¹zywa³ mit o 17 procentach bezrobotnych. W zwi¹zku z miêdzypartyjnymi rozgrywkami liczbê tê
powiêkszono ostatnio do 20 proc.,
twierdz¹c, ¿e nast¹pi³a pomy³ka w sposobie obliczania.
Nawet w stolicy, która uchodzi za
oazê szczêliwoci, trudno w tej chwili znaleæ rodzinê, w której przynajmniej jeden z cz³onków nie straci³ pracy. By³ czas, kiedy porównywano nas
z Czechami, wykazuj¹cymi 19 proc.
bezrobotnych. Rzekomo bylimy od
nich lepsi... Ale nie nale¿y zapominaæ,
¿e zarówno w Czechach, jak i innych
krajach postkomunistycznych, nie istnia³o rolnictwo indywidualne. Tak
wiêc automatycznie ci wszyscy, którzy
stracili pracê na wsi, znaleli siê w tamtejszych spisach bezrobotnych. U nas
bezrobocie wiejskie jest nadal ciemn¹
liczb¹, np. ch³oporobotnik zalicza siê
do rolników posiadaj¹cych w³asny
warsztat pracy, a wiêc nie bêd¹cych
bezrobotnymi. A naprawdê na wsi jest
najmniej 60 proc. bezrobotnych.
Mit tworzenia miejsc pracy  w imiê
którego nawo³uje siê spo³eczeñstwo do
dalszych, bolesnych wyrzeczeñ. Tu
prawda przedstawia siê nastêpuj¹co: tak
jak siê to sta³o przed kilkoma tygodniami, og³asza siê nieomal ¿a³obê narodow¹ z powodu nie podpisania kontraktu,
który gwarantowa³by 2,5 tys. miejsc
pracy. Jednoczenie w mass mediach nic

siê nie wspomina o zwolnieniach poni¿ej 600 osób, które w ca³ym kraju s¹ chlebem powszednim. Na przyk³ad nic nie
by³o s³ychaæ o zwolnieniach w wydawnictwie Agora (ponad 550 etatów w skali
kraju), czy o przesuniêciu na wczeniejsze emerytury ponad 200 osób w Sto³ecznym Przedsiêbiorstwie Energetyki
Cieplnej (w skali warszawskiej), co de
facto powiêkszy armiê utrzymuj¹cych siê
z zasi³ków, pochodz¹cych ze spo³ecznej
kasy. Prawda jest prosta: miejsc pracy
prawie nie przybywa, norm¹ natomiast
s¹ sta³e zwolnienia.
Ostatnio og³oszono, ¿e w czêci
województw liczba pracuj¹cych jest
mniejsza, ani¿eli bezrobotnych, zdolnych do pracy. Ci robotni teoretycznie
przynajmniej powinni byæ zdolni zarobiæ i na bezrobotnych, i na emerytów,
inwalidów, niemowlêta i dzieci w wie-

ku szkolnym itd. Jak d³ugo to mo¿e byæ
mo¿liwe? I czy w ogóle jest mo¿liwe?
Mit o zbyt du¿ej liczbie rencistów
 kiedy tylko pañstwowy bud¿et zaczyna za g³ono trzeszczeæ, tzw. mass media publikuj¹ ociekaj¹ce jadem memoria³y Panów Libera³ów na temat zbyt
wielkiej liczby osób (w stosunku do krajów zachodnich), otrzymuj¹cych w Polsce renty inwalidzkiej. Obficie siê tam
szafuje cyframi, autorzy odwo³uj¹ siê do
obywatelskiej troski o wspóln¹ kasê,
z której wyprowadzane w nieodpowiedzialny sposób pieni¹dze, trafiaj¹ do
niegodnych tego ludzi itp.
Oczywicie nie wspomina siê tam o
ca³ym systemie rehabilitacji i przysposabiania do mo¿liwej do podjêcia przez
pacjenta pracy  tak jak siê to np. dzieje
w Niemczech  i co na pewno per saldo kosztuje mniej, ani¿eli wyp³acanie
komu sta³ej renty, nie mówi¹c ju¿
o psychologicznej stronie takiej dzia³alnoci. Wiêkszoæ ludzi chce przecie¿
byæ spo³ecznie u¿yteczna, a satysfakcji
z zarobionych pieniêdzy nie zast¹pi nigdy ¿aden zasi³ek.
Tu nasuwa siê proste pytanie: skoro zdaniem Pañ i Panów Polityków
wiêkszoæ z rzeszy pobieraj¹cych inwalidzkie renty to zwyczajni naci¹gacze  to sk¹d tyle w Polsce wietnie
prosperuj¹cych, czêstokroæ jedna ko³o
drugiej, aptek. W których codziennie
od okienka odchodz¹ osoby nie mog¹ce sobie pozwoliæ na wykupienie dro¿szych lekarstw?!
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Czy w³anie to zjawisko nie jest w³aciwym probierzem stanu zdrowia
i kondycji finansowej spo³eczeñstwa?
Mit o unowoczenianiu armii  ten
mit ³¹czy siê z wydatkowaniem olbrzymich pieniêdzy na wojsko. Nikt, kto czuje
siê Polakiem, po naszych dowiadczeniach historycznych nie bêdzie siê przecie¿ opowiada³ za robieniem pozornych
oszczêdnoci kosztem naszej obronnoci.
Przyjrzyjmy siê jednak, jak faktycznie s¹
wydatkowane na ten cel pieni¹dze?
Tu dygresja: Polska posiada znanego w wiecie teoretyka sztuki wojennej. Jest nim gen. prof. dr hab. Stanis³aw Koziej. Cz³owiek odwa¿ny, który nie waha siê p³yn¹æ pod pr¹d... I którego, na szczêcie, ¿adna z ekip rz¹dz¹cych nami od 1989 r. nie odwa¿y³a
siê wykopaæ w niebyt. Ile razy nag³onione zostaje jakie kontrowersyjne
przedsiêwziêcie z dziedziny wojskowoci, gen. Koziej publicznie na ten
temat zabiera g³os. Szkoda tylko, ¿e
jest to przys³owiowy g³os wo³aj¹cego
na puszczy. Nikn¹cy w ha³asie triumfalnych tr¹b i zgie³ku, podnoszonym
w rodkach spo³ecznego przekazu

przez quasi-fachowców, polityków,
dwudziestokilkuletnich ekspertów itp.
Powróæmy pamiêci¹ do kilku faktów:
 Czo³g jest w ogóle dinozaurem wspó³czesnego pola walki, dlatego nie warto
siê anga¿owaæ w kosztown¹ obs³ugê
i szkolenia na niemieckim sprzêcie starszej generacji, sami przecie¿ umiemy
budowaæ czo³gi, posiadamy aktywny
pancerz w³asnej konstrukcji... itp. (To
powinno wystarczyæ...)  przestrzega³
niekwestionowany autorytet.
Ale z poca³owaniem rêki przyjêlimy
zestarza³e moralnie czo³gi od Niemców,
wprowadzaj¹cych u siebie nowoczeniejsze wozy bojowe. Nasi sojusznicy za jednym zamachem pozbyli siê z³omu i utarli nosa polskiej konkurencji.
 W wiecie odchodzi siê definitywnie
od maszyn pilotowanych przez cz³owieka, to najwy¿ej kwestia kilkudziesiêciu
lat. Dlatego by³oby warto zastanowiæ
siê, czy nie lepiej do³¹czyæ do jakiego
zagranicznego programu budowy samolotów bezza³ogowych  i w ten sposób
zainwestowaæ w przysz³oæ...
Wolelimy dzia³aæ w cudzym interesie i po swojemu. Narazilimy siê Eu-

ropie, z któr¹ siê integrujemy i zakupilimy F 16. Teraz mamy k³opoty nawet
z wyegzekwowaniem od Amerykanów
umów offsetowych.
 Wejæ do Iraku bêdzie ³atwo. Ale trzeba nazwaæ rzecz po imieniu. Bêdziemy
tam okupantem, ze wszystkimi konsekwencjami takiego stanu rzeczy. Regularne wojska nie bêd¹ tam mia³y szans
w konfrontacji z potêg¹ amerykañsk¹.
Ale czasu by³o doæ, aby zakopaæ w ró¿nych miejscach na pustyni zapasy broni i amunicji przynajmniej na trzydzieci lat walki partyzanckiej. Bêdziemy
musieli walczyæ z ruchem oporu... Wa¿ne, by uda³o siê nam z honorem stamt¹d wyjæ!  Mówi³ gen Koziej, zanim
jeszcze pierwszy polski ¿o³nierz postawi³ nogê na ziemi irackiej.
W imiê mêtnych interesów politycznych tkwimy w Iraku po uszy, inwestuj¹c w korpus ekspedycyjny, co wymaga
coraz wiêkszych nak³adów finansowych. Dzieje siê tak w sytuacji, gdy
z niektórych krajowych jednostek trzeba
rozsy³aæ rekrutów, gdy¿ braknie tam dla
nich nawet polowego umundurowania.
Cezary Bunikiewicz

CHWILA MUZYKI

Otrzymali po denarze

fot. P. ¯ycieñski
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To jest przypowieæ dla tych, którzy
s¹dz¹, ¿e Pan mierzy i liczy nasze zas³ugi i ¿e Jego obowi¹zkiem jest oddaæ
nam ilociow¹ sprawiedliwoæ. A jeli
nie odda, biada Mu! Bo odwrócimy od
Niego nasze bezcenne oblicze i pójdziemy tam, gdzie nas doceni¹.
Kiedy dowiadujemy siê, ¿e za tê
sam¹ pracê, któr¹ wykonujemy, gdzie
w wiecie p³ac¹ 10 razy wiêcej, utyskujemy: Ot, kraj! Niesprawiedliwy, le
urz¹dzony przez onych, nie mo¿na tu
rozwijaæ swoich zdolnoci. Zabierzemy
siê st¹d i tyle nas widzieli. A kiedy dowiadujemy siê, ¿e gdzie indziej te same
towary, które kupujemy tu za nasz¹
krwawicê mo¿na kupiæ za pó³ ceny, zak³adamy plecak, rozwijamy czasem
niema³¹ przedsiêbiorczoæ, mobilizuje-

my krewnych i znajomych, aby zgarn¹æ wartoæ dodan¹. Biegniemy przez
granicê legalnie i nielegalnie jak owe
po¿yteczne, szecionogie stworzonka,
na których przyk³adzie dzieci ucz¹ siê
pracowitoci. Dostrzegamy nale¿nego
nam denara. Przypowieæ dla mikroekonomistów?
Nie tylko. Ma³o to razy s³yszymy od
artystów, ¿e naród ich nie kocha, naród ich nie docenia i, co najgorsze, nie
chce kupowaæ p³odów ich ducha? Wybior¹ sobie inny naród, który ich doceni i dopieci, bo przecie¿ nale¿y im siê
docenienie i dopieszczenie za tê ciê¿k¹ pracê w studiu, za czas spêdzony
przy instrumencie, za kontakty, i za to,
¿e s¹ tacy fajni, tacy zdolni... A tu nic,
i przyjdzie im mo¿e dla chleba  strach

pomyleæ  zmieniæ zawód? Na przyk³ad kopaæ rowy albo za³o¿yæ prywatny interes (Swoj¹ drog¹, niektórym
by siê to przyda³o). Wiêc z braku godziwego ekwiwalentu zabior¹ swoje
zabawki i przenios¹ siê do tego Eldorado, gdzie wszyscy wiatli obywatele
czekaj¹ na nich z otwartymi ramionami. (Swoj¹ drog¹, niektórzy powinni
to zrobiæ).
£akn¹æ i pragn¹æ sprawiedliwoci
 to stan b³ogos³awiony. To pragnienie
bêdzie zaspokojone przez Tego, który
jest ród³em Sprawiedliwoci. Ale nie
bêdzie to siê odbywa³o na podstawie
 by tak rzec  faktury, wystawianej
przez sprawiedliwego mê¿a, który oceni swoj¹ cenê na podstawie tego, co mu
siê s³usznie nale¿y. Umawialimy siê
tylko na to, ¿e narodzilimy siê i mamy
wkrótce umrzeæ. Wiêc pieszmy siê kochaæ naszych blinich i Stwórcê
Maria Szreder
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Sk¹d bierze siê bogactwo? Wiadomo  z pracy. Dlaczego w takim razie ci, którzy pracuj¹, na ogó³ nie s¹ bogaci, a jeli nawet
bywaj¹, to dlaczego jest ich tak ma³o?

rys. K. Kunicki

Bo¿ek szklanego ekranu

Czego biedny?
Bo g³upi!
Jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy mo¿e byæ okolicznoæ, ¿e nie ka¿da
praca jest sensowna. Na przyk³ad kto
wpad³ na pomys³ wy³apywania z³ota
z powietrza. Choæby powiêca³ siê temu
zajêciu bez reszty i wk³ada³ w nie mnóstwo pracy, prawdopodobnie nic z tego
nie bêdzie mia³. Zatem nie ka¿da praca
przynosi bogactwo.
Praca bezsensowna nie przynosi go
na pewno. Mo¿e przynosiæ je tylko praca sensowna. Ale nawet i ona nie zawsze gwarantuje bogactwo. Zdarza³y siê
liczne przypadki, kiedy odkrywcy lub
wynalazcy przez ca³e lata cierpieli biedê. Czasami zdarza³o siê tak wskutek
ho³dowania starowieckim zasadom. Na
przyk³ad Maria Sk³odowska-Curie nie
zgodzi³a siê na propozycjê opatentowania radu, bo uwa¿a³a, ¿e nie wypada jej
tego zrobiæ, poniewa¿ rad jest pierwiastkiem, który ona tylko odkry³a, a nie
stworzy³a. Generalnie jednak praca sensowna mo¿e prowadziæ do bogactwa.
Jak mo¿emy siê przekonaæ, która
praca jest sensowna, a która nie? Mo¿e
nie jest to kryterium wyczerpuj¹ce
wszystkie mo¿liwoci, ale w praktyce
wydaje siê wystarczaj¹ce: praca sensowna to taka, która potrzebna jest innym ludziom. A sk¹d mo¿emy wiedzieæ,
czy rzeczywicie jest im potrzebna, czy
nie? Najprociej st¹d, ¿e inni ludzie dobrowolnie, bez ¿adnego zewnêtrznego
przymusu, gotowi s¹ za ni¹ zap³aciæ.
Teoretycznie zatem ludzie pracuj¹cy powinni, jeli ju¿ nie op³ywaæ w dostatki, to przynajmniej cieszyæ siê dobrobytem, przynajmniej na takim poziomie, jaki w danej epoce i w danym miejscu jest w ogóle dostêpny. Tak jednak
nie jest, a skoro nie jest, to warto zasta-

"

nowiæ siê  dlaczego? Skoro wykonuj¹
sensown¹ pracê, a nie osi¹gaj¹ bogactwa, to nieomylny to znak, ¿e kto musi
im je odbieraæ albo w ca³oci, albo czêciowo. I tak jest rzeczywicie. Niektórzy ludzie, zamiast powiêcaæ siê pracy
sensownej, zajmuj¹ siê odbieraniem ludziom pracuj¹cym czêci ich bogactwa.
Krótko mówi¹c, trudni¹ siê rabunkiem.
Z rabunkiem mamy do czynienia wtedy, kiedy jeden cz³owiek, bez zgody drugiego, przejmuje nale¿¹ce do niego bogactwo. Rabunek mo¿e byæ dokonywany na dwa sposoby: albo kiedy rabu
zwyczajnie kradnie, albo kiedy rabu bierze drugiego cz³owieka w niewolê i zmusza go si³¹ do pracy na jego rachunek.
Ale powszechne przekonanie, jakoby
niewolnictwo by³o wy³¹cznie historycznym wspomnieniem, jest  w moim odczuciu  ca³kowicie b³êdne. Niewolnictwo
jest w dalszym ci¹gu sytuacj¹ typow¹,
a jeli wiêkszoæ ludzi tego tak nie odczuwa, to dlatego, ¿e zmieniaj¹ siê jego formy, a przede wszystkim dlatego, ¿e s¹ do
tego od dziecka intensywnie tresowani.
ród³em bogactwa jest, jak ustalilimy, ludzka praca, a zatem rozmiary bogactwa zale¿¹ od tego, jak wielu ludzi
pracê uda siê wykorzystaæ i przej¹æ.
Krótko mówi¹c, rozmiary bogactwa
nadal zale¿¹ od liczby niewolników,
podobnie jak w staro¿ytnoci. Ale wi¹¿e siê to z pewnym ryzykiem. Ludzie
bowiem instynktownie broni¹ swojej
wolnoci. Sztuka posiadania niewolników i panowania nad nimi sprowadza
siê zarówno do tego, by zmusiæ ich do
oddawania wytworzonego bogactwa
swoim panom, jak i do tego  by utrzymywaæ ich w przekonaniu, ¿e ca³y czas
s¹ wolni. Temu w³anie s³u¿y wspo-

RODKI MASOWEGO PRZEKAZU A WYCHOWANIE (1)

mniana tresura, nazywana równie¿ edukacj¹. Teoretycznie s³u¿y ona nauczeniu ludzi rozmaitych po¿ytecznych
umiejêtnoci i czêsto tak rzeczywicie
bywa. Jednak nauka po¿ytecznych
umiejêtnoci odbywa siê niejako na
marginesie edukacji, której g³ównym
celem, zw³aszcza w dzisiejszych czasach, jest wytresowanie ludzi do bezwzglêdnego pos³uszeñstwa przy pozorach dobrowolnoci. Cel ten osi¹gany
jest zazwyczaj poprzez zast¹pienie nawyku swobodnego mylenia warunkowym odruchem reagowania na has³o
recytowaniem gotowej formu³y.
Tak przygotowanych ludzi mo¿na
ju¿ eksploatowaæ w skali ca³ych narodów charakterze niewolników za porednictwem ich w³asnych mandarynów. Na skutek og³upienia edukacj¹
narzucaj¹ oni swoim narodom fa³szyw¹
strategiê rozwoju. Zad³u¿aj¹ swoje pañstwa, wystawiaj¹c w ten sposób ich ludnoæ na pastwê bezwzglêdnej eksploatacji przez miêdzynarodówkê lichwiarzy.
Skale tej eksploatacji ilustruj¹ liczby:
tzw. kraje rozwijaj¹ce siê w latach 1982
 1990 po¿yczy³y 927 mld dolarów,
a odda³y 1345 mld. Widaæ, ¿e te po¿yczki maj¹ charakter flaszki-niewypitki: im
wiêcej siê sp³aca, tym wiêkszy d³ug narasta. Polska te¿ w tym ma swój udzia³.
105 mld dolarów d³ugu publicznego
oznacza, ¿e ka¿de przychodz¹ce na
wiat dziecko rodzi siê z 2800 dolarami d³ugu. To jest przyczyna, dla której
rz¹dz¹cy Polsk¹ mandaryni maj¹ opiniê
przewidywalnych i odpowiedzialnych.
Stanis³aw Michalkiewicz
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W latach siedemdziesi¹tych XX wieku statystyczny Polak (powy¿ej 16 roku
¿ycia), posiadaj¹cy w domu telewizor,
spêdza³ przed ekranem: w dni powszednie przeciêtnie 1 godzinê 57 minut,
w niedzielê i wiêta przeciêtnie 4 godziny 16 minut (badania z 1974 r.).
Ogl¹danie telewizji stawa³o siê najbardziej rozpowszechnionym sposobem
spêdzania wolnego czasu. Z 15 zaproponowanych badanym ró¿nych sposobów spêdzenia wolnego czasu, wród
6 najczêciej wybieranych znalaz³y siê:
ogl¹danie telewizji, zajêcia zwi¹zane
z dzieckiem i domem, czytanie prasy,
s³uchanie radia, pogawêdki z rodzin¹
i znajomymi oraz czytanie ksi¹¿ek.
W roku 1991 dla 80 proc. badanych
Polaków telewizja stanowi³a jedyn¹ rozrywkê i jedyne ród³o informacji o wiecie. Odbiorniki telewizyjne posiada³o
99 proc. Polaków. Bardzo szybko nast¹pi³a te¿ monopolizacja kreatora kultury: 30 proc. Polaków nie czyta³o ¿adnych
ksi¹¿ek, a na wsi regularnie prasê czyta³o jedynie 5 proc. ludnoci. 70 proc. Polaków posiadaj¹cych wykszta³cenie podstawowe lub rednie nie rozumia³o 70
proc. s³ów jêzyka polskiego.
Wspó³czenie m³ode pokolenie coraz czêciej prowadzi w³asne, odrêbne
¿ycie elektroniczne, korzystaj¹c z telewizora ustawionego we w³asnym pokoju. Czytanie, spotkania towarzyskie,
muzykowanie, rozmowy s¹ dla nich prawie obcymi pojêciami. Ju¿ samo posiadanie odbiornika telewizyjnego jednoznacznie wp³ywa na rozk³ad dnia, model ¿ycia osobistego czy rodzinnego
oraz organizacjê wolnego czasu.
Z badañ OBOP (styczeñ 1999 r.)
przeprowadzonych wród m³odych Polaków wynika, ¿e 61 proc. ankietowanych uwa¿a, i¿ o zachowaniu i obyczajach m³odzie¿y decyduje przede wszystkim telewizja; 55 proc. przypisuje tê rolê
rówienikom, 7 proc. filmom wideo,

31 proc. tygodnikom dla nastolatków.
Tylko 44 proc. respondentów uwa¿a za
wychowawcê rodzinê, 27 proc. s¹dzi, ¿e
na wychowanie dzieci ma wp³yw szko³a, a jedynie 14 proc. uznaje, ¿e takie
oddzia³ywanie posiada Koció³. Wydaje siê, ¿e sytuacja, w której telewizor sta³
siê g³ównym wychowawc¹, jest procesem nieodwracalnym.
W du¿ej mierze przekazanie wychowania telewizji jest dzie³em samych rodziców, w znacznej wiêkszoci równie¿
uzale¿nionych od niej. Na pytanie: Co
robisz razem z rodzicami?  95 proc.
dzieci odpowiada bez wahania: Ogl¹dam
telewizjê. Z sonda¿y sopockiej Pracowni Badañ Spo³ecznych wynika, ¿e w 60.
proc. polskich rodzin telewizora nie wy³¹cza siê nawet podczas wspólnych posi³ków. Dla 75 proc. dzieci w wieku
przedszkolnym ogl¹danie telewizji jest
jedynym zajêciem kulturotwórczym.
Badania przeprowadzone w innych
krajach przynosz¹ podobne wyniki. Amerykañskie dziecko, wg badañ amerykañskiego socjologa Neil Postmanna, posiada pierwsze dowiadczenia z telewizorem ju¿ w wieku 18 miesiêcy. Do dwudziestego roku ¿ycia przeciêtny Amerykanin ogl¹da w sumie oko³o miliona reklam, czyli 1000 na tydzieñ. Nadmierna
konsumpcja telewizji ma odpowiednio
du¿y wp³yw na mylenie i postêpowanie
poszczególnych jednostek. Telewizja, ze
swoj¹ ambicj¹ informowania, pouczania,
wychowywania i wp³ywania na m³odych
ludzi, zakwestionowa³a tradycyjne rodki przekazu wiedzy i obyczajów. Sta³a siê
wiêc konkurentem dla klasycznego systemu wychowania i nawet zmierza do
jego zast¹pienia.
W eseju amerykañskiego psychologa Johna Condryego Z³odziejka czasu,
niewierna s³u¿ebnica zamieszczonym
w 1993 r. na ³amach czasopisma Americans Childhood, zosta³y sformu³owane wnioski z szeregu badañ nad wp³y-

wem telewizji na wspó³czesn¹ m³odzie¿. Do istotnych autor zaliczy³:
 kradzie¿ czasu. Przeciêtne dziecko
amerykañskie spêdza przed telewizorem
lub komputerem 40 godzin tygodniowo,
za z kolegami lub rodzin¹ tylko 32 godziny w tygodniu.
 Zmiana typu percepcji  ju¿ w szóstym
roku ¿ycia 90 proc. amerykañskich dzieci ma nawyk ogl¹dania telewizji, przewa¿nie s¹ to filmy animowane, w których okrelone efekty dwiêkowe pomagaj¹ utrzymaæ uwagê. Z czasem te same
dzieci nie s¹ w stanie skupiæ d³u¿ej swojej uwagi na przekazie pozbawionym
efektów dwiêkowych i szybkich ciêæ
monta¿owych, co rodzi trudnoci z koncentracj¹ przy lekturze i niezdolnoæ do
d³ugofalowego wysi³ku umys³owego
zwi¹zanego np. z nauk¹ szkoln¹.
 Rozdwojenie systemu wartoci  ocena moralna zale¿y g³ównie od tego, kto
ów czyn pope³nia: jeli zabójstwa czy
kradzie¿y dokonuje bohater, z którym
widz sympatyzuje, wówczas postêpowanie jest w pe³ni akceptowane, podobnie reaguj¹ równie¿ doroli, potem dowiadczenia ekranowe przenoszone s¹
na ¿ycie i tutaj stosowane jest takie
samo wartociowanie zachowañ.
 Stworzenie niekorzystnego kontekstu
dla dzia³añ wychowawczych. Na przyk³ad kampanie antynarkotykowe ponios³y klêskê z powodu kontekstu ich
umieszczania: w ci¹gu 36 godzin ogl¹dania telewizji widz natkn¹³ siê na 149
przes³añ odnosz¹cych siê do narkotyków, z których 121 by³o pozytywnych,
a tylko 22 by³y negatywne. Na jeden obraz telewizyjny walcz¹cy z narkotykami szeæ by³o aprobuj¹cych, np. w filmach, w wywiadach z szefami narkotykowych mafii itp.
 Os³abienie metabolizmu  telewizja
reklamami ró¿nych, ³adnie opakowanych produktów spo¿ywczych zachêca
do konsumpcji i porednio powoduje
wiêksz¹ pasywnoæ fizyczn¹, w konsekwencji np. oty³oæ i choroby, których
jest ona przyczyn¹.
Cdn.
ks. Andrzej Zwoliñski
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AKTUALNOCI NIECO OMSZA£E

Nikt nie chce byæ winny

W ci¹gu pierwszych trzech dni wywietlania Pasjê Mela Gibsona obejrza³o w Polsce 339 tysiêcy widzów, co zdaniem Rzeczpospolitej jest
wynikiem prawdziwie imponuj¹cym. Film wprowadzono na polskie ekrany w 85 kopiach i obok ogromnej reklamy towarzyszy³a mu (co trwa
nadal) burzliwa dyskusja w prasie, w radiu i telewizji. Wszystkie najwa¿niejsze dzienniki pisa³y o filmie wielokrotnie, powiêcaj¹c mu, obok
skrótowych informacji agencyjnych, powa¿ne ar tyku³y i wywiady. Tak
samo zareagowa³y na Pasjê powa¿ne tygodniki: Niedziela, Goæ Niedzielny, Polityka, Wprost i Przegl¹d. Uzna³y film nie tylko za wa¿ne wydarzenie kulturalne, lecz tak¿e wiatopogl¹dowe, a nawet polityczne,
którego nie mo¿na pomin¹æ milczeniem. Katolicka Agencja Informacyjna wielokrotnie w swoich serwisach przynosi³a opinie o filmie. By³y
one wyg³aszane przez znane osoby ze wiata kultury i polityki. Ka¿dy
móg³ zauwa¿yæ, ¿e by³y to opinie bardzo ró¿ne, krañcowo odmienne,
a niejednokrotnie ca³kowicie sprzeczne.

Tak w³anie by³o!
Pasja, nim dotar³a do masowego
odbiorcy, podzieli³a najpierw wybitnych
twórców kultury. Krzysztof Zanussi by³
niezwykle poruszony i powiedzia³ dla
KAI, ¿e modli³ siê w trakcie tego filmu,
chyba ¿arliwiej ni¿ kiedykolwiek w ¿yciu. Krañcowo przeciwnie ni¿ Adam
Hanuszkiewicz, dla którego obraz Gibsona jest profanacj¹ postaci Chrystusa.
Wybitnie negatywn¹ ocenê wyrazi³a na
³amach Tygodnika Powszechnego
Agnieszka Holland, nazywaj¹c Pasjê
filmowym kiczem, który otwiera otch³añ
przemocy i gwa³tu, tak bardzo odleg³y
od ducha Ewangelii. Jej zdaniem potworne, bezmylne okrucieñstwo na
ekranie i ukazywansie Chrystusa jako
skrwawionego pulpetu dowodzi, ¿e ten
film ma tyle wspólnego z Ewangeli¹, co
Osama bin Laden z Koranem...
Trzeba zaznaczyæ, ¿e bardzo wielu
krytyków i re¿yserów mia³o pretensje do

$

Gibsona, ¿e za bardzo skupi³ siê na pokazaniu cierpienia i tortur, jakim poddano Jezusa przed ukrzy¿owaniem, natomiast brakuje w jego filmie g³êbszej
refleksji nad sensem tego cierpienia.
Ale dla ks. profesora Waldemara
Chrostowskiego jest to zalet¹ Pasji
i powiedzia³ on krótko, ¿e tak w³anie
by³o. Religijne przes³anie Pasji zauwa¿y³ tak¿e ks. bp Leszek S. G³ód, stwierdzaj¹c, ¿e film pomo¿e zrozumieæ przes³anie Ewangelii ludziom nie posiadaj¹cym ³aski wiary. Podobn¹ opiniê wypowiedzia³ Tadeusz Mazowiecki, przyznaj¹c tu¿ po polskiej premierze, i¿ nie
mo¿e myleæ o Pasji tylko jako o filmie.
Ta ogromna ró¿norodnoæ opinii jest
zrozumia³a. Inaczej byæ nie mog³o, co
trafnie podkreli³ Tadeusz Sobolewski:
Ka¿dy film o Jezusie musi wiêc zderzyæ
siê z wewnêtrznym obrazem, jaki nosi
w sobie ka¿dy widz. Zderzenie bywa bo-

lesne. Pasja Gibsona jest dla mnie takim
w³anie bolesnym zderzeniem. Piszê  dla
mnie, bo niech ka¿dy mówi za siebie...
***
Na koniec tego skrótowego (z koniecznoci) przegl¹du opinii o Pasji
moja osobista uwaga. Otó¿ zupe³nie
nie rozumiem, dlaczego film Gibsona spotka³ siê z zarzutami (a niektóre
by³y bardzo stanowcze), i¿ jego wymowa jest antysemicka. Znamienne
przy tym, ¿e g³osy takie pad³y zarówno ze strony rodowisk chrzecijañskich, jak i ¿ydowskich. Profesor Szewach Weiss, by³y ambasador Izraela
w Polsce, powiedzia³ na ³amach
Wprost, ¿e Pasja Gibsona to powrót
do okresu antysemityzmu najbardziej
brudnego i prymitywnego. Uwa¿a on,
i¿ k³amliwa jest wymowa filmu, ¿e to
¯ydzi zamordowali Jezusa. Izrael by³
w tamtych czasach  pisze Weiss
 pod panowaniem rzymskim i to Poncjusz Pi³at skaza³ Jezusa na mieræ
przez ukrzy¿owanie...
Przywo³ujê tê opiniê, s¹dz¹c, ¿e intelektualna uczciwoæ wymaga, aby i takie g³osy przyjmowaæ z szacunkiem,
a na pewno bez zacietrzewienia. Rzeczowa i spokojna dyskusja mo¿e bowiem jedynie pomóc we wzajemnym
zrozumieniu siê tych dwóch, tak odmiennych, spo³ecznoci.
Andrzej W. Pawluczuk
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Przywo³any przez mojego s¹siada
z kolumny obok  Szewach Weiss, pytany o zbrodnie pope³nione przez ¿ydowskich funkcjonariuszy UB  orzek³
krótko:  ¯ydzi, którzy byli komunistami, nie byli ¯ydami...
Kiedy rozmawia³em ze wiadkami
Jehowy (którzy  jak wiadomo  s¹ spo³ecznoci¹ bez skazy). W s¹siednim miecie mia³ wówczas mord, którego dokona³ wiadek Jehowy. By³o to oczywiste dla wszystkich, ale nie dla moich
rozmówców:  On ju¿ na pewno nie by³
wiadkiem Jehowy, gdy robi³ co takiego  orzekli. Najpewniej na chwilê
przed wbiciem no¿a w ofiarê przesta³
byæ wiadkiem Jehowy.
Nie jest to, oczywicie, pomys³ nowy:
¿e winni  to s¹ na pewno ci inni. Przed
laty, w jeszcze komunistycznej szkole,
uczy³em siê, ¿e Niemcy byli sprawcami
ogromu zbrodni w czasie II wojny wiatowej. Czyta³em te¿, jako lekturê obowi¹zkow¹, sztukê Niemcy, wydan¹
w 1949 r. przez Leona Kruczkowskiego.
Sztukê, która w Niemczech (oczywicie,
w tych dobrych Niemczech, czyli
w NRD) by³a wystawiana pod tytu³em
Sonnenbruchowie. Dzi za taka zmiana jest zasad¹: nie ma ju¿ Niemców  s¹
jedynie hitlerowcy, nazici, narodowi socjalici. Mo¿na dodaæ inne okrelenia.
W najlepszej sytuacji s¹ narody ¿yj¹ce za wschodni¹ granic¹. W koñcu
komunistycznych zbrodni nie dokonywali Rosjanie, Bia³orusini, Ukraiñcy,
¯ydzi, Polacy, Gruzini... W³aciwie
przez ponad 70 lat takich narodów tam
nie by³o, byli za to ludzie radzieccy,
prawdziwi komunici, ewentualnie stalinowcy (ale to ju¿ historia).
Ukraiñcy nie przyznaj¹ siê do zbrodni na Wo³yniu. A gdy uznaj¹, ¿e takowe
mia³y miejsce  oka¿e siê, ¿e byli to jacy: szowinici, nacjonalici, oszo³omy
i zdrajcy. W koñcu w Jedwabnem przeciwko ¯ydom te¿ nie mogli wyst¹piæ
Polacy, a je¿eli ju¿  to by³ to na pewno

jaki volksdeutsch. I ks. Popie³uszkê
zamordowali nie-Polacy, bo komunistyczni zbrodniarze...
Moje refleksje zosta³y wywo³a³ane
przez pytanie: czy ¯ydzi s¹ winni mierci Jezusa? Niby dawno przebrzmia³a
kwestia, a niespodziewanie wyp³ynê³a
przy okazji realizacji, s³ynnego ju¿ dzi,
filmu Pasja. Mel Gibson, twórca filmu,
zosta³ publicznie oskar¿ony o antysemityzm i z tym oskar¿eniem musia³ siê
zmagaæ d³ugo i na wszelkie mo¿liwe
sposoby. Bo ¯ydzi, oczywicie, nie
mog¹ byæ winni. Mo¿e winni s¹ Rzymianie? Mieszkañcy Rzymu na razie ani
nie protestuj¹, ani nie wypowiadaj¹ siê
w tej kwestii.
Moja refleksja przybra³a ju¿ postaæ
groteski, tymczasem sprawa jest powa¿na. I dla chrzecijanina oczywista. Oczywista? W roku 1995 przed kocio³ami
w czasie Wielkiego Postu zawis³ plakat
ewangelizacji wizualnej: by³y na nim
stopy ukrzy¿owanego Jezusa, trzy postaci i has³o: Ty ukrzy¿owa³e Jezusa.
I zaraz przez telefon odezwa³ siê jaki
chrzecijanin:  Ja? To ja ukrzy¿owa³em Jezusa? Ja? Tam powinien byæ
przedstawiony ksi¹dz proboszcz! Albo
ksi¹dz arcybiskup ze swoim najnowszym
modelem samochodu... (sic!).
Okazuje siê, ¿e je¿eli kto jest winny  to na pewno nie ja. Nikt nie chce
byæ winny, ani osobicie, ani  tym bardziej  w swojej spo³ecznoci narodowej. Mo¿e dlatego dzi niektórzy podpisuj¹ siê na billboardach: Tak, jestem Europejczykiem! Bo wiadomo: Europejczyk
to dzi synonim wszystkiego, co: szlachetne, sprawiedliwe, tolerancyjne i godne. A je¿eli jednak co siê sknoci? Wtedy zawsze bêdzie mo¿na zapytaæ: czy to
aby nie-Polak? (Rosjanin? ¯yd? Cygan?
Etc.) Ale winnych znowu nie bêdzie.
Bêd¹ jedynie kolejne poszukiwania innych i kolejne oskar¿enia o antypolonizm, antysemityzm... I tak bez koñca.
ks. Bogdan Markowski CM
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Najkorzystniejsza jest prenumerata
Warunki prenumeraty
Roczna prenumerata 1 egz. wynosi 48 z³
Op³atê na prenumeratê nale¿y wp³acaæ na
konto:

PKO BP SA IV O/Warszawa
Filia Wo³omin
55-10201042-122460033

W miejscu przeznaczonym na korespondencjê prosimy wpisaæ okres prenumeraty
i liczbê prenumerowanych egzemplarzy.
Miesiêcznik mo¿na otrzymaæ równie¿
za pobraniem pocztowym.
W przypadku wiêkszej liczby egzemplarzy (ponad 10) udzielamy rabatu.
Zamówienia na miesiêcznik PiP
prosimy kierowaæ na adres:
Wydawnictwo MICHALINEUM
(dzia³ kolporta¿u)
ul. Pi³sudskiego 248/252
05-261 Marki
tel.: (22) 781 14 20
Redakcja dysponuje ograniczon¹ iloci¹
egzemplarzy archiwalnych.
Miesiêcznik mo¿na tak¿e nabyæ w nastêpuj¹cych domach zakonnych Zgromadzenia:
1. Warszawa-Bemowo II, ul. Ks. Markiewicza 1
2. Miejsce Piastowe, ul. Ks. Markiewicza 25a
3. Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 95a
4. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57
5. Toruñ, ul. Rybaki 59
Za zgod¹ w³adz kocielnych
Nak³ad: 5000 egz.
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