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Pragnieniem moim [...]jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje
rozszerzała się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia. Jakże miałbym tego nie pragnąć, skoro inspirowana wiarą chrześcijańska kultura
tak głęboko naznaczyła dzieje wszystkich ludów naszej Europy, ludów greckich i łacińskich, germańskich i słowiańskich.
Jan Paweł II

Słowo wstępne
Pokolenie autorów - uczniów i nauczycieli - piszących w „Scriptores Scholarum"
poczuło „smak" Europy niedawno. Najpierw wczesnym latem 1989, gdy część z nas poszła
do urny wyborczej, by wziąć udział w pierwszych po wojnie, wolnych, choć nie w pełni
jeszcze demokratycznych, wyborach. Później, kiedy w naszych szufladach znalazły się
paszporty, pozwalające na poruszanie się po Europie w sposób niczym nieograniczony.
Najpełniej jednak doświadczyliśmy, czym jest Europa jesienią 1993 roku, kiedy to rozpoczęliśmy redagowanie kwartalnika, w którym mogły być zamieszczane artykuły bez
wcześniejszego uzgodnienia z Urzędem Kontroli Publikacji i Widowisk. Kiedy jednak dziś
rozmawiamy ze sobą o tamtych czasach, to stwierdzamy, że wszyscy - zarówno nauczyciele, jak i uczniowie czuliśmy się wolni zawsze (bez wolnego prawa wyborczego, pozbawieni możliwości suwerennego ruchu po świecie, z ograniczoną wolnością słowa), tą
wolnością, którą gwarantuje niczym nieskrępowane życie wewnętrzne. W czasach komunizmu w Polsce „być wolnym" pomagał Kościół, który przypominał wszystkim - ciemiężycielom i ciemiężonym, do czego powołał nas Chrystus... Ten uniwersalizm chrześcijański,
dzięki osobie Jana Pawła II, także dzisiaj umożliwia nam widzenie tego, co najważniejsze w wizji jednoczącej się Europy: potrzebę Boga i głębokie potrzeby człowieka.
W naszym Zeszycie rozważania nad kształtem przyszłej Europy rozpoczynamy, jak
zawsze, od rozmów akademickich. Tym razem wyjątkowo, na początku umieściliśmy (zamiast rozmowy) artykuł nowego Arcybiskupa Lubelskiego, a zarazem przyjaciela redakcji
- ks. prof. Józefa Życińskiego (który nie zdążył się jeszcze spotkać z naszą redakcją, ale
przekazał nam swój artykuł). Rzecz bowiem dotyczy właśnie uniwersalnego charakteru
chrześcijaństwa jako podstawy działań dla przyszłej, zjednoczonej Europy. Jednak Europa,
podobnie jak chrześcijaństwo, podzielona jest od prawie tysiąca lat na wpływy Wschodnie i Zachodnie (co ciekawe, linia przechodzi właśnie przez Rzeczpospolitą), i aby tworzyć jedność, trzeba najpierw, o czym mówi nasz rozmówca ks. dr Leonard Górka SVD
(KUL), zrozumieć to, co Wschodnie i to, co Zachodnie... Zastanawiając się nad rolą tradycji chrześcijańskich publikujemy również współczesne świadectwa studentów i licealistów biorących udział w europejskich religijnych spotkaniach młodych o charakterze
ekumenicznym. Oczywiście, nie zapominamy o wkładzie w budowanie kultury europejskiej ludzi innych religii (żydów i muzułmanów), a także... niewierzących. Czy jednak
jutro, w XXI wieku, w dobie technicyzacji i laicyzacji naszej kultury będzie jeszcze na
Starym Kontynencie miejsce dla Boga i schronienie dla człowieka?
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W przyszłej, zjednoczonej Europie - solidarnej Europie małych ojczyzn - niezbędnym elementem w tworzeniu kultury stanie się, mamy przynajmniej taką nadzieję, komunikacja językowa między ludźmi. Czy możliwe będzie stworzenie wspólnego języka
dla całej Europy? Co stanie się z językami mniejszościowymi? Jaką funkcję na Kontynencie pełnić będą tłumacze literatury? Czy w ogóle poezja będzie jeszcze istnieć? Pytaliśmy o te i inne problemy prof. Monikę Adamczyk-Garbówską (UMCS). Równocześnie
zamieściliśmy sporo tłumaczeń poezji autorów (nie tylko europejskich) zarówno polskich,
jak i zagranicznych, znanych i nieznanych.
Wielokrotnie w tym numerze „Scriptores" przypominamy tę prawdę, że w procesie
integracji europejskiej najważniejszy jest człowiek oraz jego potrzeby. Osoba ludzka stanowi wartość wyjątkową, niezależnie od sprawności, którymi się posługuje. Gdyż człowiek
jest człowiekiem nie poprzez fakt użyteczności, lecz dzięki samemu swojemu osobowemu istnieniu. Jeszcze do niedawna sytuacja ludzi w naszym kraju wyglądała inaczej,
szczególnie w środowisku ludzi niepełnosprawnych. I w tym obszarze Polska jest obecnie na drodze do Europy - od segregacji ku integracji, o czym przypomina dr Tomasz
Sękowski (UMCS) oraz autorzy szkiców zamieszczonych w części „Europa dla wszystkich?", w której zwracamy uwagę na wagę wrażliwości moralnej i dolę osób niepełnosprawnych. Jakość ich życia w społeczeństwie powinna być sprawdzianem poziomu
procesów integracyjnych.
Kolejne integracje przebiegają na płaszczyźnie kulturowej. O sprawy dwóch tradycji
- starożytnej (Dalekowschodniej) i postmodernistycznej (Zachodniej) i ich wpływ na
Europę zapytaliśmy dra Macieja Ziębę (KUL) i prof. Zygmunta Baumana (University of
Leeds). Oprócz historii interesuje nas przede wszystkim przyszłość naszego kontynentu, jego
kształt kulturowy, religijny i polityczny. Choć uważamy, że decydującą kwestią w procesie zjednoczeniowym jest kwestia wychowania. Do wspólnego życia w zjednoczonej
Europie trzeba dopiero dorosnąć. O czym zresztą mówią w naszym kwartalniku zarówno
ambasador amerykański w Polsce, prezes Fundacji Kultury, pracownicy administracji
państwowej, jak i działacze polityczni. Z tego też względu ostatnią część rozmów o integracji poświęciliśmy polityce, prosząc o wypowiedzi autorytety z dwóch stron sceny politycznej: Wiesława Chrzanowskiego (prawica) i Aleksandra Małachowskiego (lewica).
Rozmowy z dwoma ostatnimi zostały przeprowadzone przed wyborami parlamentarnymi, ale nie zdążyliśmy ich zamieścić w numerze poprzednim.
Redaktorzy prowadzący z Zespołem

Magdalena Muciek-Szewczyk

rozmowy akademickie
o Europie i integracji

• chrześcijaństwo a Europa
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Europejska ojczyzna jako wspólnota ducha
„Pragnieniem moim [...] jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzała się kiedyś' aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze
historia. Jakże miałbym tego nie pragnąć, skoro inspirowana wiarą chrześcijańska kultura
tak głęboko naznaczyła dzieje wszystkich ludów naszej Europy, ludów greckich i łacińskich,
germańskich i słowiańskich". Kierując te słowa do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
11 X 1988 r., Jan Paweł II podreślił, że wypowiada je jako najwyższy „Pasterz Kościoła
Powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich,
tego drugiego « p ł u c a » naszej wspólnej europejskiej ojczyzny"1. Akcent ten uzyskuje
dodatkową doniosłość także dlatego, iż formułowane w pierwszym roku pontyfikatu papieskie wypowiedzi o dążeniu do nowych form jedności europejskiej były krytykowane
przez część opiniotwórczych środowisk zachodnich, które zarzucały Ojcu świętemu praktykowanie bezkrytycznej formy słowiańskiego mesjanizmu. Podobna krytyka mogła uchodzić
za uzasadnioną, kiedy Europę dzielił mur berliński zaś cenzura ideologiczna usiłowała
ingerować nawet w tekst oddawanych do druku wypowiedzi papieskich. Wydarzenia 1989 r.
wykazały, iż to właśnie papieskie przesłanie, w którym usiłowano doszukiwać się nowych
idei mesjańskich, okazało się wyrazem realizmu politycznego i wielkiej wyobraźni, której
brakło wcześniejszym sceptykom. Swój stosunek do wszelkiego rodzaju mesjanizmów
Jan Paweł II wyraził natomiast jednoznacznie w tym samym wystąpieniu w Strasburgu
podkreślając, że „mesjanizmy polityczne prowadzą najczęściej do najgorszych form tyranii"
zaś żaden program społeczny nie jest w stanie zrealizować na ziemi w sposób doskonały
i pełny tych ideałów, które w języku biblijnym określa się mianem „Królestwa Bożego" 2 .

Uniwersalizm chrześcijański w wizji.
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Ostatnie z cytowanych stwierdzeń ukazuje brak kompetencji interpretacyjnych u tych
komentatorów, którzy papieską wizję zjednoczonej Europy usiłują traktować jako nową
formę utopii nawiązującej bądź to do ambitnych planów Karola Wielkiego, bądź też do
imperialnej wizji nowej Respublicae Christianae. Można zrozumieć mechanizmy podobnych uprzedzeń. Dla niektórych środowisk odwołanie do „wartości duchowych" ma
charakter semantycznie nieostry. Papieskie wypowiedzi o „Europie ducha" pozostają dla
nich rozmyte treściowo. Stąd też ustawicznie podejmowane są próby, aby treści papieskiego przesłania wyrazić w języku polityki, ściśle biorąc w terminach politycznej utopii. Tymczasem w całym nauczaniu papieskim koncepcja zjednoczonej Europy ducha nie
nawiązuje bynajmniej do jakiegoś konkretnego programu dyktowanego przez doraźną
pragmatykę działania, lecz wynika z odpowiedzialności za przekaz ewangelii i jej uniwersalistycznych treści, które wykraczają poza granice narodów i kultur. W sytuacji głębokich przemian przyniesionych przez upadek systemu komunistycznego, w doświadczeniu
nowych wyzwań niesionych przez przemiany kulturowe, szczególnym zadaniem Kościoła pozostaje poszukiwanie właściwych środków, które umożliwią skuteczny przekaz niezmiennych treści Ewangelii. W tym właśnie wyraża się istota nowej ewangelizacji. Ma
ona uwrażliwiać na rolę wartości duchowych społeczeństwo, które doświadcza głębokich
i wyjątkowo szybkich przemian kulturowych. Ma przypominać, że żadne reformy struktur społecznych „nie mogą zastąpić [ludzkiego] sumienia ani zaspokoić potrzeby prawdy
i absolutu" 3 .
Istotę misji Kościoła w obliczu nowych wyzwań pojawiających się na kontynencie
europejskim określił Jan Paweł II w liście do przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy z 2 I 1986 r. Czytamy tam: „głębokie i złożone przemiany kulturowe i polityczne, etyczne i duchowe dały nowe oblicze organizacji społeczeństw Europy. Zmianom
tym musi odpowiadać nowa jakość ewangelizacji, która w sposób przekonujący i skuteczny przekaże ponadczasowe orędzie zbawcze współczesnym mężczyznom i kobietom.
Europa potrzebuje duszy i nowej samoświadomości" 4 . Konkretne odpowiedzi na to wezwanie znajdujemy w licznych inicjatywach podejmowanych zarówno przez Konferencje Episkopatów, jak i czołowych przedstawicieli hierarchii. Świadczą one, iż Kościół
nie kieruje się bynajmniej nostalgią za przywróceniem struktur, które funkcjonowały w
epoce największych wpływów chrześcijaństwa. Kościół wierny Chrystusowemu nakazowi stara się w nowych warunkach wyprowadzać pastoralne wnioski z tego, że - jak to
wyraził Kard. Basil Hume - „w człowieku istnieje pusta przestrzeń, którą może wypełnić
tylko Bóg. Europa sama poszukuje swej duszy. Odnajdzie się ją, jeśli pustkę wypełni się
Ewangelią w całej jej prostocie i czystości. Na tym polega dzieło ewangelizacji i ono
właśnie stanowi podstawowe zadanie Kościoła naszych czasów" 5 .
Jako znamienny symboliczny przykład współpracy biskupów Europy w poszukiwaniu
nowych form duchowej wspólnoty można przytoczyć inicjatywę wydawniczą podjętą po
światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie w sierpniu 1991 r. W opracowaniu tym,
w refleksji nad współczesnym odczytaniem Magnificat jednoczą się abp Kondrusiewicz
i kardynałowie Vlk, Todea, Meisner, Koree, Schwery, Todea, Poupard, Simonis i Decourtray 6 . W ich rozważaniach łączy się wdzięczność wobec Boga, który pozbawia tronów
współczesnych tyranów, z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za podjęcie nowych inicjatyw duszpasterskich, na miarę potrzeb dyktowanych zarówno przez stan sumień oka-
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leczonych przez wcześniejszą tyranię, jak i przez sugestywną wizję społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym nie odróżnia się nawet między wolnością a zakamuflowanym
zniewoleniem.
Geneza lęków przed Europą
Znamiennym dokumentem świadczącym o postawie Episkopatu Polski wobec zjednoczeniowych dążeń w Europie jest Orędzie Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich
opublikowane 24 lata przed usunięciem muru berlińskiego. Symbolicznym znakiem współpracy episkopatów europejskich było przez długie lata uczestnictwo biskupów z innych
krajów na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski, organizowanym bezpośrednio
przed uroczystością Matki Bożej Królowej Polski. Za szczególny wyraz zatroskania Episkopatu
o przyszły kształt zjednoczonej Europy uważana jest wizyta 8 polskich biskupów w Brukseli
w listopadzie 1997 r. Za znamienny należy uznać fakt, iż wizyta ta spotkała się ze zdecydowanie
krytyczną reakcją zarówno na łamach postkomunistycznej Trybuny, jak i w prasie wyrażającej stanowisko najbardziej radykalnych grup Narodowej Demokracji 7 . Można rozumieć nostalgię przedstawicieli lewicy za okresem, kiedy wyjazd biskupów za granicę
zależał od zgody funkcjonariuszy PZPR. Trudniej jest pojąć jaskrawą negację nauczania
papieskiego w publikacjach, które usiłują równocześnie propagować model Polakakatolika. Kategoryczne przeciwstawienie się w tej tradycji stanowisku hierarchii kościelnej
świadczy, iż jakościowo nowym zjawiskiem z marginesów polskich przemian jest zakwestionowanie uniwersalizmu obecnego w nauczaniu papieskim przez nacjonalistyczne schematy myślowe, w których naród traktowany jest jako najwyższa wartość. Nie można mieć
złudzeń, by podobną aksjologię dało się pogodzić z chrześcijańską hierarchią wartości.
Jej następstwem może być natomiast jakiś polski lub nawet neopogański wariant lefewryzmu, w którym wyżej od autorytetu papieskiego ceni się ideologiczną apoteozę narodu.
Styl ideologów odrzucających a priori działania zmierzające do integracji europejskiej
ma swój groteskowy paradygmat w stylu partyjnych publikacji, w których oskarżano hierarchów o zdradę z racji ich Orędzia do Biskupów Niemieckich. Antycypacji podobnych
wzorców można poszukiwać w dokumentach moskiewskiego Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych dotyczących integracji ekonomicznej Europy Zachodniej. W opracowaniach Instytutu pochodzących z 1957 r. ocenia się sub una conclusione
współpracę ekonomiczną krajów Wspólnoty Europejskiej oraz działania Stolicy Apostolskiej na rzecz współpracy międzynarodowej. Czytamy tam m.in.: „Unia Europy pod egidą
Watykanu jest ukazywana jako idea wzniosła, humanistyczna i chrześcijańska, mająca na
celu utworzenie wspólnoty krajów katolickich, która zapewniłaby pokój społeczny i dobrobyt narodów. Propaganda katolicka opłakuje niesprawiedliwość społeczną oraz ucisk
klasy robotniczej, ale żąda, aby wszyscy wnieśli swój wkład do dzieła zjednoczonej Europy. Mówi się, że osiągnięcie tego celu stanowi wspólną sprawę wszystkich katolików
[...] aby ukryć imperialistyczny charakter nowych powiązań międzynarodowych typu etatystycznego i monopolistycznego, przy pomocy których ośrodki kierownicze Niemiec
zachodnich dążą do wzmocnienia rozpadających się fundamentów kapitalizmu europejskiego 8 ,,. Styl ten nie ulegał zmianie przed długi czas. W dokumencie starszym o pięć lat
znajdujemy nawet jego wzmocnienie w postaci apelów do „zdrowych sił" Europy o zdecydowaną obronę interesów narodowych: „Wszystkie zdrowe siły krajów Europy zacho-
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dniej są życiowo zainteresowane w tym, aby poniósł klęskę zbrodniczy spisek trustów
przeciwko zasadniczym interesom przytłaczającej większości narodów" 9 .
Byłoby niedopuszczalnym uproszczeniem twierdzić, iż współczesne lęki przed integracją
europejską stanowią jedynie pozostałość mentalności kształtowanej przez podobne teksty przygotowane przez ideowych twórców żelaznej kurtyny. Koncepcja zjednoczonej Europy niesie
bowiem wiele trudnych pytań merytorycznych, które mogą rodzić obawy i sprzyjać zachowaniu obecnego status quo. Zwłaszcza w krajach, które w swej najnowszej historii uzależnione
były od Moskwy istnieje naturalne podłoże psychologiczne do obaw, iż w nowych strukturach
europejskich Bruksela będzie pełnić rolę Moskwy zaś funkcja biurokratów reprezentujących
Unię Europejską będzie stanowić kopię działań byłych ideologów partyjnych. W społecznościach, które doświadczyły totalitaryzmów dekorowanych wzniosłą retoryką nadczłowieka
i przewodniej klasy, jako naturalne jawią się obawy przed nową postacią totalitaryzmu
kulturowego, w którym dyktatura biurokratów, utworzona z zachowaniem demokratycznych procedur, może okazać się równie szkodliwa jak tzw. dyktatura proletariatu.
W kontekście podobnych obaw celowe jest ujmowanie myśli papieskiej dotyczącej
jedności Europy w kontekście tych uniwersalnych wartości, które należą do istoty misji
Kościoła. W tej perspektywie należy odczytywać właściwy sens papieskich słów z przemówienia do Rady Europy: „Jeżeli Europa chce pozostać sobie wierna, musi umieć zebrać
wszystkie żywotne siły kontynentu, uznając jednocześnie niepowtarzalność charakteru
każdego regionu i odnajdując w swoich korzeniach wspólnego ducha" 10 . Dla intelektualistów
katolickich szczególnym zobowiązaniem pozostaje poszukiwanie zakorzenionej w tradycji
wspólnoty ducha, która wyraża zarówno solidarność z nauczaniem papieskim, jak i troskę o duchowe oblicze Europy na progu trzeciego tysiąclecia.
Uniwersalizm pierwotnego Kościoła
Dla współczesnych kontrowersji dotyczących roli Kościoła w procesie jednoczenia
Europy istotne pozostaje ujmowanie poszczególnych wypowiedzi papieskich w perspektywie
wielkiej wizji ewangelizacyjnej, w której obecna radykalna zmiana warunków upoważnia do wyróżnienia nowego etapu przekazu Ewangelii. Ciągłość procesu ewangelizacji
wymaga od nas obecnie zachowania tych cech charakterystycznych przekazu Ewangelii,
o które troszczyła się wspólnota pierwotnego Kościoła. Jedną z podstawowych cech
ewangelizacji inspirowanej duchem Wieczernika stanowił uniwersalizm zbawczy skierowany w stronę „wszystkich narodów" (Mt 28,19). W sytuacji pierwotnego Kościoła
czymś naturalnym byłaby dominacja pragmatyzmu nad uniwersalizmem. W jej wyniku,
z racji czysto praktycznych, można by wykluczyć pewne tereny z misji ewangelizacyjnej,
kierując się kryterium obcości kulturowej, dominacji zasad moralnych obcych chrześcijaństwu, braku jakichkolwiek wcześniejszych kontaktów. Kierując się podobnymi racjami można by definitywnie wykluczyć zarówno Rzym, jak i Korynt z terenu apostolskich
podróży św. Pawła. W perspektywie eschatologicznych wypowiedzi Jezusa można by z podstawą w rzeczy traktować Rzym jako symbol obumierającego Imperium, które musi przeminąć, aby ewangeliczne drzewo życia mogło wydać swój owoc. Gdybyśmy kierowali się
jedynie pragmatyką i statystyką, można by pytać, czy podobne stanowisko nie było obiektywnie uzasadnione. Czy cena krwi męczenników rzucanych na pożarcie lwom nie była
ceną zbyt wysoką, której dałoby się uniknąć, gdyby z ewangelizacją Rzymu poczekać do
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czasów Konstantyna? Zapewne Kościół współczesny byłby wówczas uboższy o świadectwo
wiary tych, którzy Chrystusową prawdę o zbawieniu cenili wyżej niż własne życie. Być
może symbolem jedności tego Kościoła nie byłby Rzym, lecz Efez lub Kolossy. Różnice
te nie miałyby jednak charakteru decydującego dla tych sympatyków pragmatyzmu, którzy
skłoni są uznać możliwość rozwoju chrześcijaństwa w radykalnie różnym stylu, jeśli tylko niosłaby ona konkretne praktyczne korzyści. Przedstawiciele pierwotnego Kościoła
okazali się niewrażliwi na podobny typ ekonomii zagrożeń i korzyści, kiedy włączyli stolicę Imperium do terenów, jakie objęto zaraz na początku ewangelizacyjną troską.
Uniwersalizm pastoralny pierwotnego Kościoła wymagał przezwyciężenia jeszcze jednej pokusy. Stanowiła ją wizja elitaryzmu terytorialnego, według której pewne obszary
starożytnego świata nadawały się znacznie lepiej niż inne do prowadzenia dzieła ewangelizacji. Jeszcze współcześnie można znaleźć nierzadko sympatyków opinii, iż Irlandia,
Meksyk czy Polska, albo też - z zupełnie innych powodów - Szwajcaria i Holandia, dostarczają elit chrześcijańskich, które żyją duchem Ewangelii znacznie głębiej niż inne
kraje. W Kościele pierwszych wieków podobny elitaryzm mógł mieć nie tylko poparcie
socjologiczne, lecz również teologiczne. W kręgach żydowskich sympatyków chrześcijaństwa przez długi czas żywa była idea narodu wybranego, który miał stanowić elitę
objętą Bożym działaniem zbawczym. Można było przytaczać wczesne wypowiedzi Jezusa, w których zabraniał on wstępowania uczniom do miast samarytańskich (Mt 10, 5) zaś
w rozmowie z Syrofenicjanką formułował restrykcje dotyczące korzystania z dzieł zbawczych
przez pogan (Mk 7, 24-29). W podobnej perspektywie, łącząc pragmatyzm z elitaryzmem,
dałoby się łatwo wykazać, iż wysoce niewłaściwe jest kierowanie misji apostolskiej w stronę Koryntu, który znany był zarówno z zachowań moralnych obcych chrześcijaństwu,
jak i z prymatu mentalności kupiecko-handlowej w sferze wartościowań egzystencjalnych. Fascynujące świadectwo otwartości pierwotnego Kościoła odnajdujemy w tym, iż
św. Paweł potrafił przezwyciężyć pokusę elitarnego samozamknięcia w środowisku, które
reprezentowałoby styl bycia bliski jego postawom i upodobaniom.
Byłoby skądinąd naturalne, gdyby po mistycznym doświadczeniu Damaszku Apostoł
narodów kierował swe przesłanie do odbiorców, którzy mieliby predyspozycje do zrozumienia konwersji przemieniającej Szawła w Pawła. W świetle racjonalnych przesłanek
istniała niewielka szansa, że odbiorcy tacy znajdą się wśród prostytutek w Koryncie lub
w kręgu pogańskich intelektualistów z ateńskiego Areopagu. Wbrew racjonalnym przesłankom, do tych właśnie środowisk kieruje Paweł swe dwa najpiękniejsze teksty. Hymn
o miłości z 1 Kor 13 spotkał się być może u odbiorców z jeszcze większym niezrozumieniem
niż wykład o Zmartwychwstaniu, skwitowany lakonicznym „Posłuchamy cię innym razem" (Dz 17, 32). Obydwa te teksty stanowią jednak wstrząsające świadectwo apostolskiej
mocy pierwotnego Kościoła. Zamiast łatwej psychologicznie koncepcji chrześcijaństwa,
w której akcentuje się wyłącznie różnice między Jerozolimą, Atenami i Koryntem, Paweł
z Tarsu potrafił ukazać wielką uniwersalistyczną wizję, w której wszyscy jesteśmy „z Bożej rasy" (Dz 17, 29) i wszystkich nas jednoczy miłość wyższa od wiary i nadziei (por. 1
Kor 13, 13). Ateńskie wystąpienie św. Pawła ukzywane jest współcześnie jako klasyczny
wzorzec inkułturacji11, w którym przez przywołanie greckich hymnów Epaminondasa z Knossos oraz Aratosa z Soloi, Apostoł Narodów usiłuje przybliżyć swym słuchaczom prawdę
o jedynym a nieznanym im jeszcze Bogu 12 .
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Głębię postawy św. Pawła można docenić dopiero wówczas, gdy jego wypowiedzi
ujmuje się z perspektywy tych nam współczesnych komentatorów, którzy zachowując
daleko idącą niezależność interpretacji przekazu ewangelicznego nie potrafili się zdobyć
na przezwyciężenie niektórych tradycyjnych opozycji przezwyciężonych w ateńskim
wystąpieniu Apostoła Narodów. Jako klasyczny przykład takiej postawy można by wskazać
refleksje teologiczno-pastoralne Karla Bartha. Autor ten potrafił zachować dużą niezależność od kategorii interpretacyjnych wprowadzonych do chrześcijaństwa przez scholastykę. Jego otwarcie na poszukiwanie autentycznego sensu Jezusowych wypowiedzi urosło
wręcz do rangi symbolu. A jednak Barth nie potrafił się wyzwolić z retoryki łatwych
przeciwstawień między Atenami a Jerozolimą i w swej wizji chrześcijaństwa akcentował
konsekwentnie treści, które a priori czyniłyby niemożliwym nawiązanie jakiegokolwiek
dialogu na ateńskim Areopagu.
Także obecnie dialogiczne otwarcie Jana Pawła II spotyka się z niezrozumieniem inspirowanym przez wzajemnie wykluczające się założenia. Krytycy, którzy chcieliby wszystkie treści papieskiego nauczania wyprowadzić z biografii Ojca Świętego zarzucają mu
dążenia do polonizacji Kościoła. Konserwatywni recenzenci jego wizji zjednoczonej Europy nie potrafią odróżnić uniwersalizmu od kosmopolityzmu. Integryści oceniają sceptycznie
nowe inicjatywy papieskie zarzucając im wyjście poza przesłanie Ewangelii. Liberałowie
podkreślają w swych zarzutach, iż uwzględnienie nowych zjawisk kulturowych wymaga
śmiałego odejścia od wielu zasad pzryjmowanych we wcześniejszej tradycji. Podobne
zróżnicowanie wykluczających się ocen znamienne jest dla programów i osobowości
wykraczających poza proste stereotypy, które tym samym wymykają się prostym kryteriom klasyfikacyjnym. O zjawisku tym pisał m.in. ks. Janusz Pasierb w wierszu Pomiędzy.
W Lizbonie w auli fundacji Gulbenkiana
podczas kongresu „Europa - świat"
zrozumiałem, że nie należę do żadnego świata
pośród uczonych jestem podejrzanym artystą
pośród poetów znowuż jakimś profesorem
pomiędzy księżmi i jednym i drugim
w Polsce Europejczykiem a tutaj Polakiem
ciągle pomiędzy...
Być może to wyjście poza proste schematy klasyfikacyjne wyrażone w stwierdzeniu
„nie należę do żadnego świata" stanowi naturalne zjawisko w egzystencji chrześcijańskiej ukierunkowanej w stronę nowej ziemi i niebieskiej ojczyzny. Niewątpliwie jest ono
cechą charakterystyczną silnych osobowości, które w epokach wielkiego przełomu potrafią kierunkować rozwój zdarzeń w stronę nowych celów.
Uniwersalizm chrześcijański czy postmodernistyczna wieża Babel?
Zaprzeczenie uniwersalizmu chrześcijańskiego, który miał wielki wpływ na kulturową
integrację Europy, można znaleźć współcześnie w dwóch podstawowych postaciach: re-
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ligijnej i świeckiej, resp. integrystycznej i postmodernistycznej. Pierwsza z sygnalizowanych postaci, łączy się zwykle z tradycjonalizmem, w którym unika się refleksji nad nowymi znakami czasu zaś nową ewangelizację usiłuje się traktować jako nawiązanie do
wzorców kontrreformacji. U źródeł takiej postawy znajduje się lęk przed sytuacjami
odmiennymi jakościowo od tych, które w uporządkowanym świecie przeszłości wyznaczały określoną wyraźnie dziedzinę zachowań chrześcijańskich. Najczęściej podobne postawy ujawniają się w kręgu sympatyków abpa Marcela Lefebvre'a względnie ich polskich
propagatorów łączących znamienny dla lefewrystów integryzm z agresywnym nacjonalizmem. Niezależnie od tego, w jakim stopniu konkretne propozycje łączone z tymi postawami inspirowane są duchem integryzmu, ignorują one zarówno istotne tezy nauczania
papieskiego, jak i nauczanie posoborowego Kościoła.
Przeciwstawna postać negacji uniwersalizmu pochodzi z kręgu przedstawicieli postmoderny akcentujących relatywizm kulturowy we współczesnych opracowaniach z zakresu
filozofii kultury. W ich ujęciu, zarówno akceptacja wartości, jak i wymiana informacji
ma być możliwa jedynie w ramach wspólnot uznających ten sam język i te same podstawowe założenia określające wizję świata. Stąd też w ich ujęciu niemożliwy ma być dialog
ponadkulturowy zaś samo pojęcie dialogu należy uznać za wielką iluzję, która dominowała w okresie „nowoczesności" i została definitywnie zarzucona w postmodernizmie.
W perspektywie tej usiłuje się kwestionować wspólne składniki dziedzictwa europejskiego,
kładąc radykalny nacisk na te jego elementy, których wagę bagatelizowano we wcześniejszej
refleksji historiozoficznej. Uwzględniając prawomocność tych podejść, które dowartościowują heterogenne składniki dziedzictwa europejskiego Nikolaus Lobkowicz przyznaje: „dziedzictwo Europy polega raczej na bezliku pytań niż na zwartym przesłaniu. [...]
Dziedzictwo Europy polega, w istocie rzeczy na wezwaniu, byśmy nie ustawali w próbach
poszukiwania obrazu człowieka, który mógłby przekonać wszystkich'" 3 . Na przekór relatywistom broniącym tezy o prawomocności wszelkich współczesnych propozycji antropologicznych, były przewodniczący Komitetu Doradczego Radia Wolna Europa, opowiada
się za decydującą rolę humanizmu i uniwersalizmu chrześcijańskiego w poszukiwaniu
nowych modeli antropologicznych. Pisze on: „dla mnie osobiście nie ulega wątpliwości,
że korzeniami tej wiedzy [o człowieku] jest chrześcijański obraz człowieka. Duchowym
dziedzictwem Europy jest, być może to, że podstawowe przekonania chrześcijańskie stają
się dzięki niej filarami kultury ogólnoświatowej" 14 .
Poglądów Lobkowicza o decydującej roli dziedzictwa europejskiego w kształtowaniu
ogólnokulturowych wzorców nie przyjmują ci zwolennicy relatywizmu kulturowego,
którzy usiłują poddawać obecnie głębokim reinterpretacjom samo pojęcie nowożytności,
postępu czy godności zaś w imię postmodernistycznych haseł nawołują do demistyfikacji
klasycznego pojęcia nauki czy dialogu. Z przyjętą akjsomatycznie demistyfikacją dialogu różni przedstawiciele postmodernizmu usiłują łączyć odmienne treści, uznając jeszcze
sporadycznie pewne wartości za absolutne. Tak np. Zygmunt Bauman zdaje się traktować
zarówno tolerancję, jak i solidarność jako wartości absolutne, które winny być uznawane
w każdym typie dyskursu ponadsystemowego. Lyotard twierdzi, iż wartością ponadsystemową
jest sprawiedliwość społeczna. Wymagała ona, aby Amerykanie opuścili Wietnam zaś Francuzi
Algierię. Przyznaje on jednak, iż prawdy tej nie potrafi uzasadnić w sposób racjonalny, lecz
uznaje ją jako wiedzę „transcendentną'"5. Wielu innych przedstawicieli tego kierunku tonie
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w niekonsekwencjach usiłując rozstrzygnąć, czy emancypację, wyzwolenie mniejszości,
walkę z totalitaryzmem etc. należy traktować jako wartości absolutne, czy też nie.
Najbardziej niepokojącą ekspresję irracjonalizmu epistemologicznego odnajdujemy w tym
nurcie u samego Lyotarda, gdy głosi on, iż pewne prawdy o podstawowej doniosłości
mogą być całkowicie niedostępne dla rozumu a mimo to są one poznawane jako prawdy
przez osoby obdarzone umiejętnością transcendowania uwarunkowań sytuacyjno-kulturowych. Podobna epistemologia wprowadza do naszej wiedzy element tajemnej prawdy
dostępnej dla wybranych osobników lecz niemożliwej do racjonalnego uzasadnienia. Na
miejsce uniwersalnych prawd, które można uzasadnić przy pomocy ogólnodostępnych
środków logicznych, zostaje wprowadzona tajemnicza zdolność transcendowania, która
pewnym osobom daje nadzwyczajne uprawnienia w poszukiwaniu prawdy. Można obawiać
się, iż osoby te albo będą pełnić funkcje przewodniej siły w epistemologii, albo w stylu
guru przekazywać będą reszcie społeczeństwa najgłębsze prawdy niepoznawalne przez
prostaczków, tzn. przez tę właśnie resztę. Obawy te nie powstawałyby, gdyby każdy poznający podmiot dysponował możliwością zdobycia wiedzy „transcendentnej". Oznaczałoby to jedynie rewolucję w epistemologii, gdzie miejsce racjonalnej refleksji zostałoby
zajęte przez np. kontemplację czy mistykę. Możliwość taka nie zachodzi jednak, ponieważ dla wielu Francuzów czy Amerykanów ocena działań wojskowych w Algierii i Wietnamie jeszcze dziś daleka jest od tej jednoznaczności, którą łączy z tamtymi działaniami
Lyotard. Trzeba więc konsekwentnie wyróżnić uprzywilejowaną klasę myślicieli odkrywających prawdy niedostępne dla ludzkiego rozumu. W konsekwencji dochodzimy do
zakwestionowania racjonalnej tradycji, tak istotnej dla europejskiego stylu myślenia.
Krytyka tej tradycji w kręgu współczesnych teoretykow postmoderny łączy się nie
tylko z zakwestionowaniem racjonalnego dziedzictwa Oświecenia. Uderza ona znacznie
głębiej w tradycję sokratejską, w której racjonalna refleksja szła w parze z wielkimi pytaniami o etyczną harmonię ludzkiej egzystencji. Doświadczając wielości szkół i stanowisk
w kręgu starogreckich filozofów, Sokrates nie tracił nadziei na możliwość wypracowania
odpowiedzi, które będą miały uniwersalną, ponadsystemową wartość. Wśród podstawowych
środków, które w tradycji sokratejskiej służyły poszukiwaniu prawdy, znalazła się dyskusja,
dialog, wyważanie racjonalnych argumentów, poszukiwanie najbardziej uzasadnionych
kompromisowych stanowisk. We współczesnych próbach odrzucenia tradycji sokratejskiej,
od racjonalnych argumentów wyżej ceni się retoryczną perswazję, nauki przyrodnicze traktuje się jako jeden z wytworów kulturowych, natomiast niemożność prowadzenia dialogu
międzysystemowego usiłuje się usprawiedliwiać przez przywołanie tezy o niewspółmierności
języków. W perspektywie tej modelem ludzkiej egzystencji byłaby wieża Babel, nie zaś Wieczernik ukazujący uniwersalną misję chrześcijaństwa w różnorodności języków i kultur.
Tradycja europejska, jeszcze przed powstaniem chrześcijaństwa, rodziła sie z poszukiwania elementów uniwersalnych. Filozoficzne pytanie o arche, podobnie jak Euklidesowe definicje bezwymiarowych punktów, nie wyrażały interesów żadnej określonej grupy
społecznej. Stanowiły one natomiast ekspresję międzyludzkiej solidarności w przestrzeniach intelektualnych, które pozostają wspólne niezależnie od współrzędnych przestrzennoczasowych czy uwarunkowań społeczno kulturowych. W różnych etapach rozwoju
teoretycznej refleksji powracano do tych pytań doskonale rozumiejąc ich ponadsystemowy sens i podejmując próbę precyzacji odpowiedzi udzielonych przez wcześniejsze ge-
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neracje. Postmodernistyczna próba wyeliminowania elementów uniwersalnych z naszej
kultury niesie podobne ryzyko intelektualnego prowincjonalizmu, jakie w przeszłości
podjął marksizm. W marksistowskiej teorii walki klas przeakcentowywano rolę odmienności
interesów grup społecznych, ignorując rolę kategorii społecznej solidarności. W ostatecznym rozrachunku solidarność polskich robotników przyczyniła się w dużym stopniu do
upadku marksizmu i odrzucenia jego nieskomplikowanej aksjomatyki, w której walka klas
miała równie uniwersalne zastosowania jak kamień filozoficzny w średniowiecznej alchemii.
Chrześcijaństwo wśród swoich istotnych prawd głosi uniwersalizm zbawczy oraz nadaje
uniwersalny charakter zasadzie miłości Boga i bliźniego. W procesie jego rozwoju modlitwa „Ojcze nasz" jednoczyła przedstawicieli różnych epok i kultur. Wpływ życia wielkich
świętych wymownie świadczy, jak pewne postawy oddziałują w sposób niezrelatywizowany do granic kultury czy więzów etnicznych. Przykład apostolskiego oddziaływania
wielu wybitnych misjonarzy ukazuje skuteczność międzykulturowego dialogu ukierunkowanego ku uniwersalnym wartościom. Niepowtarzalne bogactwo i piękno chrześcijaństwa można odnajdywać w tym, że Anzelm z Canterburry przybył do Anglii z włoskiej
Aosty, po drodze był opatem w Bretanii, by ostatecznie podjąć w Anglii obowiązki arcybiskupa. Tomasz z Akwinu uczył tych samych prawd w Paryżu, Kolonii i Neapolu. Duns
Szkot dawał świadectwo tym samym wartościom w ośrodkach naukowych Anglii, Francji
i Niemiec 16 . Bagatelizować wagę tego świadectwa i twierdzić, że na płaszczyźnie intelektualnej może nas integrować jedynie protest przeciw wojnie w Wietnamie, stanowi
żenujący przejaw dominacji ideologii nad obiektywizmem intelektualnym i poczuciem
uniwersalnych wartości łączących rodzinę ludzką.
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Zrozumieć to, co Zachodnie i to, co Wschodnie
- rozmowa z ks. dr. Leonardem Górką SVD
Leonard Górka SVD - urodzony w 1936 roku w Cieszynie, adiunkt przy Katedrze Teologii Ekumenicznej w Instytucie Ekumenicznym KUL. Zajmuje się teologią jedności, historią ruchu ekumenicznego
i zagadnieniami tradycji Cyrylo-Metodiańskiej. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekumenizmu. Ważniejsze publikacje: Doktryna Ekumeniczna Kongresów Welehradzkich (1982), Współtwórcy Dekretu o Ekumenizmie (1987), Kościół Rzymskokatolicki wobec Ekumenizmu
(1989), Słowiański kontekst ekumenizmu (1993), wespół z
o. prof. Stanisławem C. Napiórkowskim: Kościoły
czy Kościół Wybrane zagadnienia z ekumenizmu (1995), Dziedzictwo Ojców (1995), z ks. dr Janem S. Gajkiem:
W kręgu Światła Wschodu (1997).

Mariusz Krawiec: Jan Paweł II podczas wizyty
w \/elehradzie wskazał dwa miejsca w Europie,
w których zostały złożone kamienie
węgielne
europejskiej jedności. Są nimi Monte Casino z
grobem św\ Benedykta i Velehrad na Morawach,
gdzie spoczywa św, Metody Dlaczego akurat te
miejsca?
Ks. Leonard Górka: W obecnej sytuacji, kiedy
tyle mowy o „europejskiej unii", o jej zagrożeniach
i szansach, warto przypominać te wartości, które
przekazali Europie Nauczyciele i Apostołowie Słowian, święci Cyryl i Metody (IX w.), a wcześniej
jeszcze św. Benedykt (V\VI w.). 0 Europie bowiem nie można myśleć ahistorycznie, bez sięgania do wartości zadomowionych w naszym
europejskim rodowodzie. A rodowód, to nie tylko to, co było i minęło, ale to także to, co z
przeszłości pozostało na dziś. I w tym właśnie
rodowodzie mieści się zarówno kultura monastyczna św. Benedykta, jak i działalność ewangelizacyjna świętych Cyryla i Metodego. Bez nich
trudno wyobrazić sobie europejską kulturę.
Magdalena Gawlik: Spróbujmy zatrzymać się
na tych ostatnich. Ala czym polega fenomen ich
działalności?

Ks. L. Górka: Często dzieło ewangelizacyjne
św. Cyryla i Metodego sprowadza się wyłącznie
do utworzenia „jeszcze jednego języka więcej"
i włączenia go do liturgii. Idea apostołów Słowian była w gruncie rzeczy o wiele głębsza. Wprowadzając język słowiański w liturgię Kościoła,
dali jednocześnie odpowiedź na zasadnicze pytanie: jak doprowadzić do pojednania między
powszechnością Kościoła i odrębnymi cechami
różnych kultur i tradycji religijnych, jak połączyć jedność wiary z wielością f o r m jej wyrazu
i różnorodnością rytów. Odpowiedzieli też na
pytanie, jak stać się chrześcijaninem pozostając
Słowianinem, względnie, jak pozostać Słowianinem stając się chrześcijaninem. Dla Apostołów Słowian najwłaściwszą była droga harmonii, syntezy, droga pojednanej różnorodności.
M. K.: Chyba takim momentem
przełomowym
dla łacińskiego Zachodu, był rok 1980, kiedy
Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego
współpatronami
Europy
Ks. L. Górka: Ja bym powiedział, że już nawet
wcześniej. Było to podczas pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny, w dniu 3
czerwca 1979 roku na Wzgórzu Lecha. Papież

18

rozmowa z ks. dr. Leonardem Górką

mówi wówczas o Słowiańskiej Pięćdziesiątnicy,
o uobecnieniu daru Zielonych Świąt w ludach
słowiańskich, w którym to fakcie niebagatelny
udział mieli właśnie święci Cyryl i Metody. Papież wielokrotnie łączył jeszcze słowiańskie początki wiary i kultury z ideą cyrylometodiańską,
zwłaszcza w encyklice „Slavorum Apostoli" (Apostołowie Słowian). W dokumentach tych wyczytać można pragnienie Papieża, by świadomość
duchowego depozytu powodowała stopniowe
zanikanie tego, co dzieli Kościoły i narody, intencje Ojca Świętego stawiają nadto szczególne zadanie: dążność do integracji różnych elementów kulturowych i religijnych z zachowaniem
szacunku dla wewnętrznej suwerenności i tożsamości.
M. K.: Dlaczego właśnie Oni, dwaj bracia z greckich Tesalonik, a słowiańskiego
Sołunia?
Ks. L. Górka: Byli do tego jakby predestynowani. Ich miastem rodzinnym była bowiem Tesalonika (słowiański Sołuń). Miejsce położone na
pograniczu kultury słowiańskiej i bizantyńskohelleńskiej. Tradycja upatruje w matce Cyryla i Metodego Słowiankę, czy wręcz Bułgarkę o imieniu
Maria. Fakt ten niewątpliwie mógł pomóc obu
Braciom w zrozumieniu nie tylko mowy Słowian, ale także w utworzeniu pierwszego alfabetu słowiańskiego i przełożenie na ich język
ksiąg liturgicznych.
M. G.: Ale byli to przecież klasyczni przedstawiciele kultury
bizantyjskiej.
Ks. L. Górka: Tak, oczywiście. Odnosi się to
przede wszystkim do św. Cyryla, który studiował pod kierunkiem genialnego wręcz Focjusza
(późniejszego patriarchy), a potem sam wykładał
zagadnienia filozoficzne i teologiczne na renomowanej uczelni, jaką była cesarska akademia
w Konstantynopolu tzw. Didaskateion Oikoumenikon, zdobywając ceniony tytuł „filozofa". Św.
Metody tymczasem po zakończeniu kariery urzędniczej, wybrał życie mnisze w jednym z klasztorów u stóp Olimpu w Bitynii, zostając wybrany przełożonym klasztoru. Obaj zatem byli
mocno zakorzenieni w bizantyjskiej tradycji kościelnej i kulturowej.
M. K.: Byli więc Słowianami z wyboru.

Ks. L. Górka: Owszem, byli Słowianami w sercu i z wyboru. U podstaw jednak tego wyboru
stała głęboka motywacja teologiczna. Zdaniem
św. Cyryla, każdy człowiek jest potomkiem naszego praojca Adama i z powodu tego też powołany przez Chrystusa, Drugiego Adama, aby
zdążał do początkowej godności i odnajdywał
podobieństwo i obraz Boży w sobie, korzystając z odkupicielskiej łaski Chrystusa. W wyniku
tej wiodącej idei św. Cyryl stworzył na swój misyjny użytek przekonanie o jedności wszystkich
ludzi, o równości praw każdego człowieka i narodów całych w ramach chrześcijańskiej rodziny ludów, i w świetle tej idei Cyryl dostrzegał
wyraźniej niesprawiedliwość i fałsz w postawie
pogardy i zniewolenia wobec ludzi i narodów
słabszych, uboższych w procesie rozwojowym
kultury. Stąd też pochodzi ich rozumienie walki
0 prawo używania języka rodzimego w liturgii
jako walka o fundamentalne prawo człowieka.
Myśl o braterstwie ludzi w pierwszym i drugim
Adamie czyli Chrystusie uczyniła świętych Apostołów Słowian zdolnymi do podjęcia oryginalnej misji czyli „inkulturowanej ewangelizacji"
wśród Słowian, zachowującej ich przed śmierci
etniczną. Tym samym przekazali ludzkości wspaniałe dziedzictwo niezniszczalnych wartości duchowych - współtworzących kulturę Europy.
M. G.; Wydaje się to być bliskie, także uniwersalizmowi świętego Pawła.
Ks. L. Górka: Bezpośredni uczniowie Cyryla
1 Metodego nazywali jednego i drugiego „drugim Pawłem", „ n o w y m apostołem Pawłem, lub
„uczniami Pawła". Stali się po prostu za wzorem
św. Pawła „niewolnikiem wszystkich", „wszystkim
dla wszystkich" - czytamy o t y m w ich Żywotach. Ich działania ewangelizacyjne idą po linii
przepowiadania i działania św. Pawła - Apostoła Narodów, którego zdaniem nie ma narodów
wybranych, lepszych czy gorszych.
M. K.: Czy w takim razie zastosowali
zasadę
inkulturacji?
Ks. L. Górka: Osobiście nazywam tę zasadę słowiańskim udomowieniem Ewangelii. Łączy się
ze wzmiankowanym już uniwersalizmem apostolskim, który obalał bariery, ale nie niszczył
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wartości, pozwalał na przenikanie różnorodnych
tradycji i jednał w braterstwie. W gruncie rzeczy chodziło o podkreślenie prawa narodów do
wyboru własnej drogi cywilizacyjnej. Wyraźnym
zaprzeczeniem cyrylometodiańskiej drogi inkulturacji wiary Chrystusowej był ówczesny styl
ewangelizacji zmierzający do podporządkowania
(także politycznego) i do ujednolicenia chrześcijańskiego kultu i życia. Misjonarze frankońscy
i germańscy reprezentowali naówczas nie Kościół posłany „dla" i „ d o " narodów (ad gentes)
lecz „przeciw narodom" (contra gentes). Ta ostatnia postawa był niebezpieczna zarówno dla kultury, jak i dla suwerenności politycznej Słowian.
M. K.: Co w takim razie mogą wnieść do Europy Słowianie? Wiemy, że Grecy dali Europie
filozofię, a Rzymianie prawo, znamy
gotyckie
katedry we Francji...
Ks. L. Górka: Swoją tożsamość. Słowianie to
nie tylko łacinnicy, ale i prawosławni. Mogą więc
wnieść pojęcie Boga miłującego ludzi (Velovekoljubec, philanthropos). Boga, który przełamuje
swoją transcendencję i przez swoją mękę, śmierć
i zmartwychwstanie wprowadza światło do piekieł świata. Mogą wnieść także swoją wrażliwość na „bogoczłowieczeństwo" objawione w
Chrystusie. Ale także i to, że sam człowiek może
być „nosicielem Boga", istotą teoforyczną. Mogą
również podzielić swoją wielką nadzieją, czasami nawet wbrew nadziei, wierząc głęboko w moc
Ducha Świętego, który jest władny przemieniać
człowieka i świat. Słowianie, wschodni zwłaszcza, to także wyczucie sacrum i misterium.
M. G.: W czym się ono przejawia?
Ks. L. Górka: Cechuje je między innymi powściągliwość przed definicjami teologicznymi,
przed dokładnym opisywaniem, wyjaśnianiem
treści metafizycznych. Tajemnicę przyjmuje się
w pokorze i w postawie adoracji. Teologia wschodnia w poznaniu Boga i rozumieniu dogmatu
wychodzi z założenia, że zarówno Bóg, jak i prawdy wiary są do końca niepoznawalne przy pomocy ludzkiego rozumu. Do Boga i prawdy o Nim
możemy się zbliżyć jedynie przez pokutę, nawrócenie, kontemplację i adorację. Ale również
w łacińskim kościele jest dziś zapotrzebowanie
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na modlitwę, kontemplację, na pobożność pielgrzymkową, na pobożność Maryjną, oazową, neokatechumenalną, na odnowę w Duchu Święt y m itp.
M. K.: Ale czy ta duchowość uchroni nas przed
sekularyzacją i pustymi kościołami, jak ma to
miejsce w wielu krajach Europy
Zachodniej.
Ks. L. Górka: Jestem optymistą. Nie da się do
końca zniszczyć religijności w człowieku. Dowodzą tego chociażby ostatnie dziesięciolecia
komunistycznego zniewolenia w Europie Środkowowschodniej.
M. K.: Obawiam się, że wchodząc do Europy
będziemy się z tego starali
„wyzwalać".
Ks. L. Górka: Nie sądzę. Jeżeli potrafimy odróżnić prawdę od pseudoprawdy, można się nie
lękać. Z moich doświadczeń duszpasterskich na
terenie Szwajcarii wiem, że wielu chrześcijan
ponownie, po okresie zagubienia się religijnego, powraca do wartości, jakie ofiaruje Kościół
Chrystusowy. Zdumiony byłem, kiedy młodzi
ludzie proponowali mi wspólny wyjazd do groty Maryjnej, aby modlić się tam na różańcu.
M . G.: Tam wraca się do Eucharystii...
Ks. L. Górka: Owszem spotyka się tam wielką
potrzebę przeżywania Eucharystii, zwłaszcza w
tych miejscowościach, gdzie np. przez pół roku
nie sprawuje się jej dlatego, że daje się pierwszeństwo wspólnym nabożeństwom ekumenicznym Słowa Bożego. Niewiele to ma wspólnego z ekumenizmem. Natomiast coraz więcej
wiernych potrafi przemierzać wiele kilometrów,
jeżeli wie, że sprawowana jest Eucharystia, dotyczy to także zwykłych dni w tygodniu. Nasuwa się refleksja, czy potrafimy należycie docenić wartość Eucharystii w naszym życiu?
M. K.: Tak często podkreślamy niezwykłość naszego położenia geograficznego, widząc w tym
szansę bycia pomostem gospodarczym,
kulturowym,
religijnym.
Ks. L. Górka: Pragnę nawiązać do początku naszej rozmowy. Nasi Nauczyciele wiary umieli
przekraczać granice kultur i tradycji, umieli też
przeciwstawiać się tworzeniu się bloków, ponieważ kierowali się apostolskim uniwersalizmem,
który ma zdolność godzenia jedności i wielości.
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Tego rodzaju chrześcijańskie przesłanie jeszcze
dziś łria moc zdolną przezwyciężyć dzielący nas
niejednokrotnie ciężar zaszłości. Jesteśmy więc
powołani do uprawiania pośrednictwa, dialogu,
integracji, a nie konfrontacji. I tutaj Polska może
zająć ważne miejsce, ponieważ od wieków stanowiła teren spotkania się kultur, a nawet syntezy wartości wschodnich i zachodnich. Nigdy

nie była nam obca idea jedności w pluralizmie
wielonarodowościowym i kulturalnym; idea wolności sumienia i religii oraz poszanowania godności człowieka.
M. G.: Dziękujemy Księdzu za spotkanie i rozmowę!
Opracowanie:
Mariusz Krawiec SSP
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3. Jarosław Klejnocki, Okruchy, Biblioteka „Studium", Kraków 1997.
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6. „Kultura". Szkice, opowiadania, sprawozdania, 1997, nr 1-12.
7. „Studium". Kwartalnik, 1997, nr 1-4.
8. „Kresy". Kwartalnik literacki, 1997, nr 1-4.
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10. „Przegląd Powszechny". Miesięcznik pos'więcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym, 1997, nr 1-12.
11. Kamienie i kwiaty. Listy do biskupa, pod red. bp. Józefa Życińskiego, Biblos, Tarnów 1994.
12. Witold Janusz Foller, Gimnazjum Collegium w Warszawie, Warszawa 1997.
13. Zielona Zima. Green Winter. Antologia poezji i prozy polskiej w Australii, wybór Ludwika Amber, „Norbertinum", Lublin 1997.
14. Tomasz Buczko-Ferens, Emocje, „Norbertinum", Lublin 1997.
15. Anna Lyczewska, Wyznania przedsenne, „Norbertinum", Lublin 1997.
16. Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Poprawki do portretu, „Norbertinum", Lublin 1997.
17. Dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego
w Polsce i Archidiecezji Lubelskiej, redaktor naukowy
Antoni Mieczkowski, „Norbertinum", Lublin 1997.
18. Mieczysław Rybak, Żyrzyn i okolice. Zarys dziejów, , „Norbertinum", Lublin 1997.
19. Elżbieta Cichla-Czarniawska, Zamurowana dziupla, , „Norbertinum", Lublin 1997.
20. Stanisław Burda, Plaster miodu, „Norbertinum", Lublin 1997.
21. Euroregion Bug, t. 5-14, redator naukowy Maciej Baltowski, „Norbertinum", Lublin 1997.
22. „Rozpalcie nowe słońca...". Agata Budzyńska w piosenkach, listach, wspomnieniach, „Norbertinum", Lublin 1997.
23. Michał Kopaczewski, Brakuje mi..., Lublin 1997.
24. Czasopisma kulturalne w Polsce 97/98. Katalog, koncepcja i opracowanie redakcyjne O. K. Szotkowska, P. Bravo, F. Modrzejewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997.
25. „Jenzor", wydaje koło dziennikarskie LSLO im. Jana III Sobieskiego, 1997, nr 1-7.
26. „Wilcze kły". Gazeta Uczniów Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie, 1997, nr 1.
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Za wszystkie nadesłane pozycje książkowe i tytuły wydawnicze serdecznie dziękujemy!
Redakcja

• języki Europy

„Les belles infideles"
(piękne i niewierne)
- rozmowa z dr hab. Moniką Adamczyk-Garbowską (UMCS)
Monika Adamczyk-Garbowska - dr hab.; pracownik naukowy Instytutu Anglistyki UMCS; tłumacz
z języków angielskiego i jidisz; od 1985 roku kieruje działem przekładów w kwartalniku „Akcent". Najważniejsze prace: Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki prz.ekładu, Ossolineum, Wrocław 1988.; oraz Polska Isaaca Bashevisa Singera - rozstanie i powrót, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 1994. Tłumaczyła m.in. utwory Johna Bartha, Grace Paley i I.B. Singera. Autorka kontrowersyjnego przekładu Winnie-the-Pooh A.A. Milne'a (Fredzia Phi-Phi, 1986) oraz licznych prac na temat literatury
amerykańskiej, literatury i kultury żydowskiej oraz krytyki i teorii przekładu.

Sławomir J. Żurek: Jakie zadania stoją przed
tłumaczem literatury
pięknej?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Tłumaczenie literatury pięknej jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, bo tłumacz przy obcowaniu zwłaszcza z utworem wartościowym,
złożonym pod względem artystycznym, powinien oddać całe bogactwo tego tekstu, a więc
nie jest swobodny w swoich wyborach, będąc
skrępowany w dużym stopniu tekstem oryginalnym. Z drugiej strony sam powinien posiadać
talent literacki, musi być w pewnym stopniu
twórcą, mieć dobre wyczucie stylu, znajomość
literatury. Wszystko też oczywiście zależy od tekstu. Na przykład tłumacz Shakespeare'a powinien
znać język i kulturę tej epoki. Jeżeli autor oryginału bawi się językiem, czy łamie jakieś normy
językowe, a nawet gramatyczne, to często uznaje
się to za innowacje, jeśli robi to tłumacz może go
spotkać zarzut nieporadności językowej. Tłumacz
musi sobie zdawać sprawę, że to co robi jest tylko
jedną z możliwych interpretacji. Każdy tekst literacki ma nieograniczoną ilość tłumaczeń. Na przykład bardzo ciekawie pokazuje to Barańczak w
swojej Antologii angielskiej i amerykańskiej poezji

niepoważnej, tłumaczy tam taki dwuwiersz Ogdena Nasha na dwanaście sposobów. Wykorzystuję
czasami ten wiersz na ćwiczę niach ze studentami i oni znajdują jeszcze następne możliwości,
choć jest tam jedynie siedem słów. Oczywiście
im bogatszy tekst, tym więcej jest tych możliwości.
S. J. Ż.: Czy w takim razie każde tłumaczenie
należy rozumieć jedynie jako
interpretację?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Wszystko
zależy od rodzaju tekstu. Przy tekstach specjalistycznych, gdzie bardzo ważna jest sama litera,
precyzja w oddaniu słów i pojęć, przy tłumaczeniu
tekstów technicznych czy prawniczych, interpretacja ta jest ograniczona. Ale na przykład w wypadku tłumaczenia tekstu poetyckiego, czy nawet
tekstu literackiego prozą zawsze jest to jednak
interpretacja. Dlatego też czasami trudno określić
czy dana wersja jest tłumaczeniem, parafrazą,
adaptacją, interpretacją. Potocznie mówi się „przekład", czy „tłumaczenie", ale mamy tutaj całą
gamę możliwości.
Kamila Chwesiuk: Co wyznacza granicę swobody interpretacyjnej
tłumacza?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Oczywiście
możemy ustalać pewne normy. W różnych kra-
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jach, w różnych epokach obowiązywały różne
konwencje. W teorii tłumaczeń istnieje takie popularne określenie: „les belles infideles" (piękne i niewierne). Nie wiem, co na to powiedziałyby feministki, ale według tego stwierdzenia,
zwłaszcza w sferze odbioru - tłumaczenie jest
jak kobieta: albo piękna i niewierna, albo wierna i brzydka. Często w praktyce tłumaczeniowej ta
rzecz się sprawdza. Tekst, który jest adaptacją
zazwyczaj lepiej się przyjmuje w danym języku,
niż tłumaczenie, które jest przekładem i chce
oddać specyfikę oryginału. Widać to na przykład w polskich wersjach Alicji w krainie czarów. Na ćwiczeniach ze studentami porównuję
zwykle przekład Antoniego Marianowicza, z roku
1955, który jest dość swobodną adaptacją i przekład Macieja Słomczyńskiego. Większość studentów mówi, że Słomczyński jest bliższy oryginałowi, że jego Alicja jest bardziej „angielska",
ale jako odbiorcy reagują żywiej na pierwszy
przekład. I na pytanie, który przekład poleciliby
swoim dzieciom i znajomym, mówią często, że
Marianowicza. Słomczyńskiego raczej poleciliby specjalistom, albo czytelnikom, którzy znają
dobrze język angielski.
K. Ch: Czy chodzi tutaj o nadorganizację
poetycką tekstu? To znaczy, że Słomczyński nie oddaje ducha literatury
angielskiej?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Wręcz
odwrotnie! W teorii tłumaczenia można mówić
o dwóch przeciwstawnych tendencjach. Z jednej strony tłumacz stara się zbliżyć oryginał do
czytelnika, jakby zaadaptować tekst dla jego potrzeb. Tak jak Marianowicz w swojej wersji Alicji w krainie czarów parodie wierszy angielskich
zastępuje parodiami wierszy polskich. Zjawisko
to nazywamy „naturalizacją", „ p o l o n i z u j ą " , czy
po prostu „adaptacją" tekstu. Czytelnik czytając
taki tekst od razu ma całą gamę znajomych skojarzeń. Druga tendencja to tak zwana „egzotyzacja", czyli tłumacz stara się zbliżyć czytelnika
do oryginału, świadomie piętrząc przed czytelnikiem trudności, tak, że odbiorca musi pokonać
pewne trudności w obcowaniu z tekstem, ale
dzięki temu poznaje coś nowego. Na przykład
tłumacz nie zastępuje wszystkich nazw własnych

angielskich polskimi, czy nie spolszcza ich, tylko zachowuje pisownie oryginalną. I czytelnik
zaczyna zdawać sobie sprawę, że dziecko w tamtym kręgu kulturowym może nazywać się „Bill"
i wcale nie musi nazywać się „Zdzisio".
K. Ch.: Czyli w przypadku egzotyzacji
podsuwa
się czytelnikowi nie do końca rozszyfrowany kod
kulturowy.
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Tak, czytelnik musi zadać sobie wtedy pewien trud intelektualny, kogoś zapytać, czy sięgnąć do słownika.
S. J. Ż.: Z tego wynika, że tłumacz oprócz znajomości języka musi posiąść znajomość danej
kultury...
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Znajomość
kultury jest niezbędna. W tłumaczeniach z języka angielskiego obserwujemy jednak współcześnie zjawisko wzajemnego zbliżania się kultury
polskiej i angielskiej. Do języka polskiego wkracza
bardzo wiele słów z języka angielskiego i stąd
tłumaczenie do pewnego stopnia staje się łatwiejsze. Dotyczy to pojęć z kręgu kultury materialnej,
na przykład potraw. Jeśli weźmie się do ręki tłumaczenia z lat pięćdziesiątych, czy sześćdziesiątych to można tam znaleźć bardzo zabawne
zjawiska. Tłumaczone są tam opisowo takie rzeczy jak „hamburger", czy „pizza". Dzisiaj nie musimy tłumaczyć, co to jest „pizza", że to jest
włoski placek z sosem, a „hamburger" to kotlet
z bułką... Jeśli chodzi o imiona własne to przed
wojną była tendencja do spolszczania nawet imion
samych autorów, na przykład pisarka angielska
epoki wiktoriańskiej George Eliot, była znana
jako Jerzy Eliot, czy mieliśmy Karola Dickensa,
a nie Charlesa Dickensa.
K. Ch: Czy w takim razie mamy dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem integracji kulturowej
widocznej
na płaszczyźnie języka? Innymi słowy, czy można dziś jeszcze mówić o literaturach czy literaturze?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Różnice
dalej istnieją i dobrze, że tak jest, ale jednocześnie
literatury różnych krajów wzajemnie się przenikają w stopniu większym niż dawniej i w znacznie szybszym tempie. Na pewno widoczny jest

Les belles infideles" (piękne i niewierne)
w Europie i Ameryce wpływ postmodernizmu
na literaturę i teksty tzw. postmodernistyczne,
chociaż tworzone w różnych językach to tak bardzo od siebie się nie różnią. Z tym wiąże się
również zjawisko uniformizacji literatury. Jeśli
chodzi o polski rynek, to kiedy książek wydawano
mało, na przykład z literatury amerykańskiej,
ukazywało się stosunkowo dużo pozycji wartościowych i dawało się zauważyć paradoks polegający na tym, że nawet pisarze, którzy w latach siedemdziesiątych znani byli w Ameryce
głównie wśród elit, w środowiskach akademickich (np. John Barth czy Raymond Federman),
w Polsce ukazywali się w bardzo dużych nakładach. Każdy, jak tylko rzecz pokazywała się w
księgarni, biegł i ją kupował, bo to była literatura amerykańska. Teraz oczywiście ukazuje się
dużo wartościowych pozycji, ale wydaje się również mnóstwo tzw. „literatury popularnej". Dlatego czytelnik jest często zdezorientowany, co
jest naprawdę dobre. Tym bardziej, że literatura „wysoka" ukazuje się w małych nakładach.
Dotyczy to zjawisko różnych literatur, na przykład
literatury żydowskiej. Wydawnictwo Dolnośląskie
kilka lat temu rozpoczęło wydawanie książek z
literatury jidisz. Początkowo książki ukazywały się
w nierzadko pięćdziesięciu tysiącach egzemplarzy
i wszystko znikało, taki był niedosyt. Teraz widać,
że wydawnictwo zwolniło tempo w przypadku
tej serii. Wolny rynek odbił się też w pewnym
stopniu na jakości przekładów. Dziś ukazuje się
dużo tłumaczeń bardzo niestarannych. Kiedyś
było tylko kilka wydawnictw i jeśli PIW już wydawał jakąś książkę to do jej wydania zatrudniano
kilku redaktorów, którzy nie musieli się spieszyć.
Teraz małe wydawnictwa rezygnują często z zatrudniania redaktora, co odbija się negatywnie
na jakości przekładu. Nie znaczy to oczywiście, że
wyrażam tęsknotę za minionymi czasami! Wręcz
przeciwnie! Dzisiaj w Polsce książki wydaje się
szybko, często tłumaczenie ukazuje się równolegle z oryginałem i z tego należy się cieszyć.
Ale niestety często książka jest tłumaczona przez
kilku tłumaczy, a później składana bez starannej redakcji i wtedy trudno o zachowanie jednolitego stylu, nie mówiąc już o błędach.

23

K. Ch: Można by było przejść nad tym do porządku dziennego, ałe traci na tym ambitna literatura!
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Do bardziej
skomplikowanych tekstów potrzebnych jest co
najmniej dwóch redaktorów: redaktor językowy
oraz merytoryczny. Natomiast wydawnictwa ze
względu na pośpiech czy obniżenie kosztów rezygnuje z ich zatrudniania.
S. J. Ż.: Mówiła Pani Profesor o tym, że dzisiaj
w Europie mamy do czynienia ze zjawiskiem integracji kulturowej, która znajduje
odzwierciedlenie w języku. Istnieje jednak cały krąg literatur,
na przykład wspominana już literatura jidisz czy
hebrajska, które są pisane nie tylko w zupełnie
innym systemie językowym, ale również kulturowym. Czy tłumacz tej literatury musi być wyposażony w jakieś dodatkowe
dyspozycje?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Jeśli chodzi o literaturę jidisz czy hebrajską to potrzebna jest
na przykład cała strona religijna. Nie można tłumaczyć tych tekstów nie znając pewnych obrzędów religijnych, nie potrafiąc ich sobie wyobrazić. Często przekład może wymagać dodatkowych
studiów. Nierzadko, żeby dobrze przetłumaczyć
jakieś słowo trzeba poświęcić na to parę dni.
K. Ch.: Są przecież terminy czy pojęcia, których
w ogóle nie można przetłumaczyć,
a jedynie
opisać...
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Niektórzy
teoretycy tłumaczeń twierdzą, że wszystkie teksty są przekładalne, ale tylko w pewnym stopniu. Czy możemy jednak mówić o przekładalności w sytuacjach, kiedy aby czytelnik, mógł
zrozumieć jakieś słowo czy wyrażenie, tłumacz
jest zmuszony dołączyć kilkuzdaniowy, czy nawet
stronicowy przypis? Przykładem takiego eksperymentu jest tłumaczenie angielskie Eugeniusza
Oniegina Nabokova. W tekście tym przypisy zajmują dużo więcej miejsca niż tekst właściwy. Na
przykład kiedy pojawia się słowo „czeremcha"
Nabokov pisze esej na temat tego z czym kojarzy
się zapach czeremchy w kontekście rosyjskim.
K. Ch.: Ta literatura jest już tylko dla hobbistów.
Jak więc dostosowywać tekst do potrzeb przeciętnego
odbiorcy?
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Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: W praktyce translatorskiej zwłaszcza w przekładach poezji mamy jeszcze do czynienia z innym zjawiskiem,
nieznajomości przez tłumacza języka oryginału.
Wtedy korzysta z tłumaczenia dosłownego tzw.
„ryby" i ubiera to w szaty poetyckie, i wtedy
albo utrafi, albo nie we właściwy sens. Dobrze
jest wtedy tłumaczyć we dwójkę. W przypadku
przekładów literatury polskiej na angielski, taką
parą tłumaczy jest na przykład Stanisław Barańczak
i Clare Cavanagh. Nie chcę powiedzieć oczywiście,
że Barańczak nie zna angielskiego w wystarczającym stopniu, lecz, będąc perfekcjonistą uważa, że jako iż język angielski nie jest jego językiem rodzimym musi korzystać z pomocy osoby,
dla której angielski jest językiem ojczystym, aby
w pełni oddać wszystkie niuanse. Podobnie robił
Miłosz. Tak samo Isaac Singer brał udział w tłumaczeniu swoich utworów.
S. J. Ż.: Czy w takim razie iiceaiiści czy studenci powinni się brać za tłumaczenie
poważnych
tekstów
literackich?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Często
zdarza się, że młodzi ludzie zaczynają tłumaczyć od tekstów poetyckich, bo one się wydają
łatwiejsze i krótsze. Oczywiście brać się do tłumaczeń mogą, dobrze jednak gdy później ktoś
to tłumaczenie skoryguje; dobrze jest też zasięgnąć rady kogoś dobrze władającego danym
językiem. Jeśli zaś chodzi o stronę artystyczną
to warto zwrócić się do zawodowego tłumacza
czy poety. Radziłabym też, żeby młodzi ludzie
przy tłumaczeniach nie używali wyłącznie polskich słowników obcojęzycznych, ponieważ słowniki te są często przestarzałe, język się bardzo
szybko zmienia. Na przykład słownik angielsko-polski nigdy nie odda całej gamy skojarzeń.
Warto więc posługiwać się jakimś dużym słownikiem angielskoangielskim, który pokazuje dane
słowo w różnych kontekstach.
Tłumaczenie może też być samokształceniem.
Dlatego zachęcam wszystkich ludzi młodych,
by tłumaczyli. Warto czasami zacząć od tego,
żeby przetłumaczyć, a później dać to do przeczytania osobie, która w ogóle nie zna języka
oryginału, ma natomiast dobre wyczucie polsz-

czyzny. Osoba taka wyczuje w tekście na przykład anglicyzm, czy germanizm. Dobrze też czytać sobie tekst na głos. Należy jednak pamiętać,
że tłumaczenie tekstu jest ciężką pracą, często
trzeba zajrzeć do wielu encyklopedii, poradników. Nierzadko chodzić do różnych ludzi, i pytać
0 szczegóły - to jest wręcz praca detektywa.
Trzeba też pogodzić się z własną niedoskonałością i językowymi czy kulturowymi barierami,
które są trudne do pokonania. Poza tym, jak
mówi inne popularne powiedzenie, tym razem
z języka włoskiego: „Traduttore traditore" (tłumacz to zdrajca).
S. J. Ż.: Czy oprócz „Literatury na Świecie" są
jakieś inne pisma, do których młodzi ludzie mogą
przyjść ze swoimi
tłumaczeniami?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Zachęcam
do przychodzenia do „Akcentu". Nawet jeśli nie
wydrukujemy, to na pewno chętnie przejrzymy
1 doradzimy. Zresztą w Polsce jest wiele takich
pism... Warto więc zajść do dobrej biblioteki i zobaczyć jakie czasopisma istnieją. Można próbować
wysyłać teksty do różnych redakcji. Oczywiście
przydałoby się pismo dla młodych tłumaczy.
S. J. Ż.: Czy warto się uczyć języków
obcych
i jakich?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Warto
uczyć się języka angielskiego, bo jest on coraz
bardziej niezbędny nawet w codziennym życiu,
ale również języków mniej znanych, na przykład
hebrajskiego, czy chińskiego. Wtedy jeśli ktoś
ma zacięcie literackie może łatwiej wyrobić sobie markę i jednocześnie wprowadzić jakiegoś
mało dotąd znanego, a interesującego pisarza
w obieg ogólnopolski. Inaczej nie będziemy mieli
w ogóle tłumaczy z niektórych grup językowych
i będziemy dalej zmuszeni tłumaczyć przez bardziej rozpowszechnione grupy językowe.
S. J. Ż.: No, właśnie. Jak ocenia Pani Profesor
tłumaczenia za pomocą języka
pośredniego?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Te tłumaczenia określane są często jako przekłady z języków „egzotycznych". Na przykład dla czytelnika
polskiego językiem egzotycznym jest niestety
jidisz i hebrajski, chociaż języki te funkcjonowały w Polsce przez tyle wieków. Jako egzotyczny

Les belles infideles" (piękne i niewierne)
traktowany jest na przykład chiński, a czasami
nawet holenderski. Kiedyś językiem egzotycznym był nawet angielski. Często w XIX wieku
utwory z literatury angielskiej trafiały do czytelnika polskiego poprzez przekłady francuskie. Takie
tłumaczenie za pomocą tzw. językapośrednika
jest bardzo ryzykowne. Nie wiemy czy poprzedni
przekład był wierny czy była to tylko adaptacja.
Istnieje na przykład postmodernistyczna powieść
o Zagładzie izraelskiego pisarza Dawida Grossmana See Under: Love. Tłumaczenie, które niedługo pojawi się w księgarniach robione jest z
przekładu angielskiego, w którym jest już bardzo wiele nieścisłości. Ja na przykład kiedy tłumaczę Singera z angielskiego, bo tak mi każe
wydawca, zawsze staram się o ile jest to możliwe zajrzeć do oryginału w jidisz, szczególnie
tam, gdzie są jakieś kwestie sporne. Oczywiście
lepiej, że w ogóle się coś ukaże, czytelnik będzie miał bowiem jakieś pojęcie o tym, że jest
taki pisarz w Izraelu czy w Chinach niż w ogóle.
Nie możemy być purystami i powiedzieć: „Nie,
nie, lepiej poczekajmy trzydzieści lat, aż się jakiś
tłumacz objawi.".
K. Ch.: Wspominała Pani Profesor o literaturze
postmodernistycznej.
Czy gra z modelami literackimi jest dia tłumacza w ogóle przekładalna?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Wszystko
zależy od autora oryginalnego i tłumacza. Moje
pierwsze zetknięcie z postmodernistycznymi nowelami Johna Bartha było bardzo świeże i zabawne. Na przykład jego nowe odczytanie mitologii czy Homera. Później chwyty te wielokrotnie
powtarzane stają się nudną sztampą. Z drugiej
strony taka zabawa z literaturą może niekiedy
zachęcić czytelnika do sięgnięcia do literatury
klasycznej. Czytając parodię wojny trojańskiej
można zainteresować się Iliadą, czy mitami greckimi. Dzisiaj generalnie postmodernizm skończył się, przynajmniej w Ameryce.
K. Ch.: A jeszcze niedawno autorzy
kierowali
się ku językowi, odchodząc od kontekstu kulturowego.
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Niektórzy
byli przekonani, że literatura realistyczna skończyła się, wszystkie możliwości zostały wyczer-
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pane. Jest taki klasyczny esej Bartha pod tytułem Literatura wyczerpania. Mówi w nim o tym,
że jedyne co można robić to tylko parodiować,
czy powtarzać. Była to reakcja na zmęczenie pewnego typu literaturą. Teraz z kolei można mówić
o zmęczeniu postmodernizmem, zabawą z literaturą. Stąd duże zainteresowanie wśród czytelników literaturą faktu czy neorealizmem. Oprócz
literatury postmodernistycznej czytanej przez
elity akademickie istniała równteż stale literatura popularna, choć w Polsce prawie jej nie było.
Co najwyżej wznawiano Rodziewiczówną. Teraz
ta literatura pojawiła się i u nas i przez krytyków
jest ona zazwyczaj traktowana z wielką pogardą.
Ale widocznie taka potrzeba istnieje, skoro ludzie to czytają. I trudno tu mówić o wyczerpaniu pewnych konwencji i chwytów. W Ameryce
taka literatura cechuje się dość dobrym rzemiosłem. Często te powieści są głupawe, ale napisane dobrym językiem, stylistycznie. Nie wiem
jak jest z popularną literaturą polską, natomiast
tłumaczenia tego typu literatury bardzo często
jakością odbiegają od oryginałów.
S. J. Ż.: Czy istnieje zagrożenie dla kultury związane z faktem, że w Europie funkcjonują
dzisiaj
właściwie już tylko dwa języki - angielski i niemiecki?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Nie uważam tego za zjawisko negatywne, lecz za fakt z
którego należy wyciągnąć praktyczne wnioski.
Choć niektórzy wpadają z tego powodu w kompleksy czy oburzenie, gorzej by chyba było gdyby nie istniały żadne wspólne języki.
S. J. Ż.: A co z mniejszymi grupami
językowymi, czy nie zaczną one po prostu zanikać?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Z tym może
być różnie. Z jednej strony mogą zanikać, czy
raczej coraz bardziej tracić na znaczeniu, ale z
drugiej strony, jeśli jakaś kultura widzi przed
sobą podobne zagrożenie reaguje czasami w
sposób odwrotny. Jest to wszystko bardzo skomplikowane. W Polsce międzywojennej część pisarzy pochodzenia żydowskiego wybierała język
polski (J. Wittlin, J . T u w i m , A. Słonimski), bo
to był język większości. Ale byli też Żydzi, którzy
trzymali się języka jidisz, opierając się tenden-
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cjom asymilatorskim. Dzięki temu później przeniknęli do literatury europejskiej, a nawet amerykańskiej. Singer, opisując małą hermetyczną społeczność w swoim własnym, mało znanym języku
wyraża wartości uniwersalne, co podkreślono
przyznając mu nagrodę Nobla.
S. J. Ż.: Na końcu pytanie bardziej praktyczne.
Czy można się utrzymać będąc
tłumaczem?
Prof. Monika Adamczyk-Garbowska: Nie wiem,
nie próbowałam. Sama tłumaczenie traktuję raczej jako hobby, albo coś w rodzaju przymusu
wewnętrznego. Od czasu do czasu mam po prostu ochotę przetłumaczyć jakiś utwór literacki
lub artykuł, który mnie szczególnie zaciekawi,
lub który uważam za na tyle wartościowy, aby
się z nim podzielić z kimś, kto nie zna języka
oryginału. Istnieją jednak tłumacze, dla których
praca ta stanowi jedyne czy główne źródło utrzy-

mania. Zazwyczaj jednak musi upłynąć sporo
czasu, aby wyrobić sobie markę zapewniającą
ciągły napływ zamówień na przekłady. Poza tym
mówiliśmy tu głównie o przekładzie artystycznym. A przecież jest jeszcze przekład kabinowy, konferencyjny, są tłumacze przysięgli... Tłumaczenie może być pasją czy rozrywką, a może
też być wykonywanym z konieczności rzemiosłem. Barańczak na przykład kokieteryjnie twierdzi, że tłumaczy z lenistwa, bo nic innego nie
potrafi ani nie lubi robić. Oby jak najwięcej ludzi zabijało czas z tak znakomitym skutkiem.
S. J. Ż.: Dziękujemy bardzo za spotkanie, rozmowę oraz wszystkie rady i wskazówki!

Opracowanie:
Sławomir J. Żurek

Wzgórze Czaszki
Był faryzeusz, co pytał
Był on, co odpowiadał
Był Tomasz co wątpiącą
dłoń w bok Pana wkładał
Był celnik grzeszny wielce
Była kobieta co zginąć miała
pod gradem kamieni
Był poncjusz co ze śmierci ręce obmył
w czarze ludzkich sumieni
Był łotr co w chwili śmierci
na krzyżu - rzeczywiście ożył
Był dzień i była noc
trwające w połączeniu
W chwili dopełnienia
- na odpuszczenie grzechów
ludziom
o Judaszowym sumieniu.
Bartłomiej

Bałaban

• integracja z niepełnosprawnymi

Niepełnosprawny w Polsce i Europie,
czyli od segregacji ku integracji
- rozmowa z dr. Tomaszem Sękowskim (UMCS)
Tomasz Sękowski - adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.
Główne kierunki badań: psychoterapia (trening interpersonalny, psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz
rehabilitacja niewidomych. Najważniejsze publikacje: Zofia Sękowska i Tomasz Sękowski, Rehabilitacja
zawodowa inwalidów wzroku w Polsce, Lublin 1991; Adaptacja psychiczna osób w podeszłym wieku do
warunków życia, Lublin 1993; Pomoc psychologiczna i możliwości adaptacyjne człowieka, Lublin 1994.

Sławomir J. Żurek: Czy mógłby Pan zdefiniować pojęcie „człowiek
niepełnosprawny"?
Dr Tomasz Sękowski: Inwalida to taka osoba,
która ma zaburzoną sprawność i funkcję w takim stopniu, że ma utrudniony udział w nauce,
w pracy zawodowej, w życiu społecznym i w
reaiizowaniu potrzeb osobistych (np. wypełnianie czasu wolnego).
Bartłomiej Bałaban: Jakimi typami
niepełnosprawności zajmuje się nauka?
Dr Tomasz Sękowski: Wydaje mi się, że to pytanie już sugeruje podział. Niepełnosprawni to
osoby dorosłe i dzieci, a także osoby stare, które
mają bardzo specyficzne problemy, wynikające
z ich ról społecznych, z ich możliwości fizycz.nych, związanych z wiekiem. Również ta definicja sugeruje konieczność spojrzenia na sprawę
inwalidów w aspekcie integracji wewnętrznej tych
ludzi. Ponieważ inwalida to jest normalny człowiek, który na przykład nie widzi, nie słyszy czy
ma kłopoty z poruszaniem się, z wykonywaniem
jakiejś czynności rękami, które są niesprawne.
Specjalną grupą inwalidów są osoby upośledzone umysłowo i chore psychicznie - o tych

osobach trzeba by mówić osobno, ale gdy mówimy o tych pozostałych grupach inwalidów, to
są to ludzie, którzy mają jakąś upośledzoną funkcję i z tym muszą sobie radzić, muszą z t y m
jakoś żyć. Ale to utrudnienie, z którym albo przyszli na świat, albo pojawiło się na skutek choroby czy wypadku, pociąga za sobą bardzo ważkie i szerokie konsekwencje. Mianowicie: jak godzić
i rozwijać życie intelektualne, życie emocjonalne,
życie społeczne, zaspokajanie potrzeb osobistych,
kiedy ktoś nie widzi, czy jest słabo słyszący, czy
też nie może się poruszać. Ta sytuacja wymaga
specjalnego przestawienia się i nastawienia na
inny sposób kontaktowania się ze światem, przetwarzania tego świata, kształtowania go. Zaczyna się to już w momencie poznawania świata.
Na przykład osoba niewidoma musi zastąpić przy
pomocy rodziców, wychowawców czy nauczycieli
zmysł wzroku, którego nie ma, innymi zmysłami. Tutaj musi pojawić się zjawisko kompensacji, czyli posługiwanie się innymi zmysłami po
to, aby móc poznać, wyobrazić sobie, ustrukturalizować w świadomości świat, którego nie
widzę. Osoba niewidoma nigdy nie będzie mia-
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szych do silniejszych. I tak jest! Myślę, że ta
ła identycznego wyobrażenia obrazu rzeczywitendencja będzie maleć. Wysoka kultura społestości, jak osoba widząca. Ona musi stosować
czeństwa, odpowiednie prawa, które będą stały
tzw. surogaty, czyli wyobrażenia na podstawie
na straży słabszych, odpowiednie morale członinnych zmysłów. Przy pomocy innych zmysłów
ków społeczeństwa, mogą sprawić ; że to spypoznaje świat i składa go sobie tak, aby móc
chanie na margines nie będzie miało miejsca,
mieć w świadomości reprezentację, na przykład
albo będzie rzadsze, mniej bolesne. To, że osoby
człowieka, z którym rozmawia. Ale obraz ten w
niepełnosprawne starają się, walczą o to, żeby
przypadku niewidomego jest obrazem akustyczbyć normalnymi członkami społeczeństwa, to
nym, ten człowiek jest głosem, jest tonem, ale
dla osób niepełnosprawnych jest normalnością,
nie jest obrazem wizualnym. To wymaga takiej
jest to naturalną potrzebą, która tkwi w osointegracji wewnętrznej, w której równowaga miębach niepełnosprawnych. Społeczeństwo musi
dzy różnymi sposobami kontaktu ze światem,
w jakiś sposób to odkryć, musi coś z siebie
różnymi procesami psychicznymi, jest inna niż
dać, musi jakoś się otworzyć - takie są fakty,
u człowieka zdrowego. Nad tą równowagą, inbo przystosowanie na przykład chodników, wejść
tegracją w ramach tych procesów pracujemy w
na wysokie piętra, zorganizowanie odpowiednich
szkole specjalnej lub rehabilitując niewidomych
przejść przez ulice dla niewidomych - wymaga
w odpowiednich ośrodkach (w Polsce taki główpewnej fatygi, pracy, nakładów finansowych i w
ny ośrodek dla niewidomych mamy w Bydgoszczy)
społeczeństwach konsumpcyjnych mamy do czyczy w okręgach Polskiego Związku Niewidomych
nienia z konfliktem, napięciem między kulturą,
czy Polskiego Związku Głuchych. Odpowiedni spezauważeniem ważności drugiego człowieka na
cjaliści starają się pomóc w rozwoju osobowości,
przykład niepełnosprawnego a konsumpcjoniw odnalezieniu innych dróg rozwoju tych ludzi.
zmem tym, że ja muszę tutaj coś stracić, mniej
S. J. Ż.: Odnoszę wrażenie, że do tej pory, jeśli
wziąć. Wiadomo, że w społeczeństwach totalichodzi o sposób traktowania
niepełnosprawnych,
tarnych, gdzie są grupy ludzi, którzy uważają,
to mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że to oni
że oni są wartościowsi, że oni wiedzą lepiej, że
byli zmuszeni integrować się ze społeczeństwem
inni mają im służyć, osoby niepełnosprawne były
ludzi, którzy posiadają wszystkie sprawności w
zazwyczaj traktowane gorzej (wiemy to o Związpełni rozwinięte i są aktywni. Czy dzisiaj nie naku Radzieckim po rewolucji, jak i o Niemczech
leżałoby spojrzeć na problem integracji odwrotnie,
hitlerowskich, gdzie wręcz dokonywano eksterże to właśnie ci sprawni powinni integrować się
minacji - i współcześnie, gdzie w krajach o najz korzyścią dla siebie z tym środowiskiem
luwyższej kulturze legalizuje się aborcję, dlatego, że
dzi, którzy są jakoś tam
„ograniczeni"?
jest obawa, że dziecko będzie niepełnosprawne.)
Dr Tomasz Sękowski: Na pewno bilans między
B. B.: No tak, ale mówimy o sprawach Polski...
próbą integrowania się osób niepełnosprawnych
Dr Tomasz Sękowski: Polska po drugiej wojnie
ze społeczeństwem zdrowych i vice versa bęświatowej z jednej strony była zdominowana
dzie zależał od ogólnej kultury społeczeństwa.
przez Związek Radziecki, ale była tutaj jeszcze
Wiadomo, że taka tendencja, aby przystosowali
kultura chrześcijańska, przecież ci ludzie nie zmiesię ci, którzy są w mniejszości do tych, którzy
nili się nagle w takich, jakich chcieliby ich wisą w większości, jest powszechna. Ale człowiek
dzieć komuniści. Dzięki temu powstała w Polsce
jest taką wyjątkowa istotą, która może uświasłynna na cały świat Polska Szkoła Rehabilitadomić sobie, że ktoś, kto jest w jakiś sposób
cji. Wszystko to przebiegało dużym kosztem,
upośledzony, słabszy, nie jest mniej ważny.
trzeba było o to walczyć, starać się, często władze
S. J. Ż.: Ale w Polsce niepełnosprawni są wciąż
akceptowały to po to, żeby wykazać wyższość
spychani na margines życia społecznego!
ustroju komunistycznego nad Zachodem.
Dr Tomasz Sękowski: To wynika z tendencji przyB. B.: Na czym polega wyjątkowość tej szkoły?
stosowania się mniejszości do większości, słab-

Niepełnosprawny w Polsce i Europie.
Dr Tomasz Sękowski: Wiadomo, że dla człowieka dorosłego aktywność zawodowa jest czymś
podstawowym - zwłaszcza dla mężczyzn, ale
nie tylko. Człowiek, który pracuje, czuje się bardziej zintegrowany ze społeczeństwem. On pracuje dla społeczności, ta społeczność mu coś
daje, ale on także daje coś z siebie i realizuje
się w procesie wykonywania pracy. Może być
dumny z tego, że coś wykonuje. Przeszkolenie
z rehabilitacji podstawowej po pojawieniu się
inwalidztwa czy rehabilitacja dzieci i młodzieży,
jeżeli urodzili się jako inwalidzi, stało na wysokim poziomie zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Ale właśnie w Polsce zwrócono uwagę na to, że konieczna jest
rehabilitacja zawodowa. W procesie tym powstawały spółdzielnie inwalidzkie, w których inwalidzi byli gospodarzami.
S. J. Ż.: Czy w gospodarce
wolnorynkowej
jest miejsce na takie spółdzielnie? Przecież wiadomo, ze ludziom tam pracującym trzeba stworzyć odpowiednie warunki pracy, a to pociąga
za sobą dodatkowe
koszty...
Dr Tomasz Sękowski: Rzeczywiście, w tej chwili
mamy moment trudny, bo nie wiadomo, jak to
będzie dalej. Z jednej strony warunki rynkowe
sprawiają, że wiele spółdzielni upada. Z drugiej
strony dzięki temu, że inwalidzi mają jednak swoje reprezentacje (w sejmie, we władzach wojewódzkich, itd.), że doszli do władzy ludzie z kręgu
kultury chrześcijańskiej, którzy zwracają uwagę
na wartość człowieka bez względu na to, czy
jest silny, czy słaby, widzimy starania, żeby jakoś
to wszystko przetrwało, by przetrwały pozytywne strony rehabilitacji. Na miejsce upadających
spółdzielni, obok tych spółdzielni, które przetrwały, pojawiają się inne formy aktywizujące
inwalidów. Powstają zakłady aktywizacji zawodowej, które jednak nie dają już takiej satysfakcji
inwalidom, jak spółdzielnie, ponieważ w spółdzielniach inwalidzi pracowali i zarabiali na siebie i mogli czuć się tak jak pełnowartościowi
członkowie społeczeństwa. Natomiast w zakładach aktywizacji zawodowej pracują na innych
warunkach, zakłady te mają po prostu dać możliwość pracy bez narzucania wymagań i norm.
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Jest jednak grupa inwalidów, która mówi: „ m y
chcemy integrować się ze społeczeństwem na
takich zasadach, że zaistnieją warunki do tego,
abyśmy mogli z wami konkurować, żebyśmy
mogli pracować normalnie. I wtedy wymagajcie od nas! Dopiero wtedy będziemy mieli pełną
satysfakcję, będziemy czuli, że nie dostajemy
jałmużny, będziemy czuli się ważni". Nie znaczy
to, że zakłady aktywizacji zawodowej nie są potrzebne, dlatego, że są osoby (i zawsze były),
które nie sprostają konkurencji, którym trzeba
pomóc. Takie osoby idą również do warsztatów
terapii zajęciowej - to znowu inna forma, zresztą
bardzo potrzebna (kiedyś tego brakowało). Gdy
ktoś nie jest w stanie pracować w spółdzielni,
to i tak coś przecież musi robić, żeby nie wpaść
w depresję. Dlatego stworzenie nawet warsztatów terapii zajęciowej jest dla niepełnosprawnych wielkim dobrodziejstwem.
S. J. Ż.: W takim razie istnienie tego typu instytucji ma znaczenie może nie tyle gospodarcze,
co społeczne, jest ważne dia konkretnej
jednostki i całej społeczności.
Dr Tomasz Sękowski: Tak, aktywność zawodowa jest bardzo w społeczeństwie potrzebna, bo
ona sprawia, że człowiek się „nie rozsypuje", że
będzie zintegrowany, to znaczy jego procesy psychiczne, emocjonalne będą umożliwiały mu świadome trwanie w środowisku, w którym jest.
B. B.: W takim razie, w jaki sposób
wychowywać i kształcić w nowoczesnym
społeczeństwie
dzieci oraz młodzież pełnosprawną i niepełnosprawną? W jaki sposób, w znaczeniu razem
czy osobno? W integracji czy w segregacji?
Dr Tomasz Sękowski: To pytanie jest bardzo
zasadnicze i odpowiedź na nie wcale nie jest
łatwa. Profesorowie, którzy poświęcili całe swoje życie temu zagadnieniu, robili rzetelne badania na ten temat. Zastanawiają się i dochodzą
wcale nie do jednoznacznych, zgodnych wniosków. Wydaje się, że ten problem należy wciąż
badać i należy wciąż patrzeć na niego „tu i teraz", to znaczy biorąc pod uwagę i niepełnosprawność osoby, i możliwości szkół, które mają
określoną bazę (chodzi na przykład o ilość uczniów
w klasach, warunki w tych szkołach, przygoto-
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wanie nauczycieli). Czy kształcić dzieci i młodzież razem czy osobno? Myślę, że pytanie postawione ostro: czy kształcić tak, czy tak, jest
pytaniem postawionym źle. Trzeba bardzo wnikliwie spojrzeć w możliwości konkretnych grup
inwalidów, więcej - konkretnych uczniów i konkretne możliwości proponowane przez placówki kształcące. Generalnie rzecz biorąc, na pewno osoby niewidome i osoby głuche (zwłaszcza
całkowite niewidome i totalnie głuche) wymagają
przynajmniej na początku kształcenia w segregacji. Nie zmuszałbym oczywiście rodziców dziecka niewidomego czy głuchego, którzy byliby w
stanie przejść ten pierwszy etap razem ze swoim dzieckiem w taki sposób, żeby umożliwić
mu nauczenie się sposobu pracy „po niewidomemu" czy „po głuchemu", żeby zapisywali dziecko
do szkoły specjalnej. Znam jednak wiele przypadków, że takie dzieci - jeżeli nie nauczyły się
Braille'a, nie nauczyły się bycia wśród rówieśników, nie nauczyły się zapisywania, posługiwania
się podręcznikiem, różnymi pomocami naukowymi, nie przystosowanymi dla dzieci niewidomych, to po jakimś czasie wracały do szkoły dla
niewidomych czy głuchych.
Znam oczywiście i inne przykłady, ale tutaj rodzice musieli wykonać pracę za nauczycieli, ponieważ nauczyciele nie są gotowi (w szkołach
masowych) do tego, żeby pracować z osobami
pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi jednocześnie. W tej chwili organizuje się już takie kierunki studiów, żeby przygotować do tego nauczycieli. Ale są pewne trudności techniczne, bo
jeżeli nauczyciel ma 20, czy 30 uczniów w klasie i jednego głuchego czy niewidomego, to czy
zdąży pracować z tym 7 czy Slatkiem i uczyć go
w sposób dla niego przystosowany i jednocześnie uczyć pozostałą część klasy? Wiemy, że
nauczyciele mają ogromne trudności, żeby pracować z ciągle zbyt licznymi klasami, gdzie są
same dzieci pełnosprawne! Tutaj nie możemy
„wylewać dziecka z kąpielą", nie możemy powiedzieć: „integrujmy!" bez względu na wszystko. Nie można, kiedy dzieci nie są jeszcze gotowe do pełnego korzystania z lekcji, wysyłać
ich do szkół masowych. Najpierw dzieci niepeł-

nosprawne należy przygotować. I tu uważam,
że przynajmniej początkowe klasy w szkołach
specjalnych są bardzo potrzebne, żeby przygotować do dalszej pracy dzieci niepełnosprawne.
Trochę inaczej wygląda sprawa osób z uszkodzonymi narządami ruchu. Tutaj, po przełamaniu barier natury architektonicznej czy barier
psychicznych, osoby te mogą łatwiej pójść do
szkół masowych. Dzieci z upośledzeniem umysłowym - znowu inaczej. Wiemy, że wymagają
oni wolniejszego tempa nauczania, specjalnych
metod. Należy w ogóle wyjść od kwestii filozofii człowieka. Nie możemy nikogo uszczęśliwiać
wbrew jego woli, musimy liczyć się z jego potrzebami! Szkoła specjalna, spółdzielnia inwalidów - to nie jest segregacja! W spółdzielni pracuje zazwyczaj 50-60% osób zdrowych, aby te
spółdzielnie mogły być konkurencyjne.
S. J. Ż.: Co niepełnosprawni
mogą ofiarować
pełnosprawnym?
Dr Tomasz Sękowski: Myślę, że każdy człowiek
może coś zaproponować drugiemu człowiekowi, poprzez samo to, że jest, każdy człowiek
„jest" jakoś inaczej. Ten drugi przy nim może
nauczyć się inności drugiego człowieka. To jest
wzbogacenie się, to jest wielka wartość dla człowieka, że możemy uczyć się inności. Jeżeli uczymy się jeszcze akceptacji tej inności, akceptacji
nie w znaczeniu na przykład zła inności, tylko
akceptacji człowieka, jego wartości jako człowieka, to wtedy jesteśmy dzięki temu bogatsi.
Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, wtedy może
czulibyśmy się bezpieczniejsi, może mniej samotni, ale bylibyśmy w jakiś sposób biedniejsi.
To jest problem dotyczący relacji z każdym człowiekiem, ale człowiek niepełnosprawny jest w
szczególny sposób inny niż osoby pełnosprawne, które się z nim stykają. Człowiek niepełnosprawny dla osoby pełnosprawnej, która po raz
pierwszy zetknęła się z takim człowiekiem, jest
zagadką. Czasem pojawia się jakiś lęk przed niepełnosprawnością. Z psychologicznego punktu
widzenia może to być wyjaśnione, interpretowane w ten sposób, że czasami ten lęk wynika
stąd, że nie znam, nie wiem, więc nie mogę
kontrolować tej relacji. Ludzie uczą się zacho-

Niepełnosprawny w Polsce i Europie.
wywać w normalnych relacjach, tutaj muszą się
nauczyć relacji nowej. Lęk często wynika też
stąd, ze osoba pełnosprawna boi się, że przecież ona też może być taka, każdy może stracić
zdrowie, rękę, słuch. To tak, jak z kontaktem ze
śmiercią - niektórzy mówią: „ja nie mogę być
w szpitalu, ja nie mogę być na pogrzebie!"; inni
mówią: „ja nie mogę pracować z niepełnosprawnymi!". Słyszałem wiele razy od studentów (prowadzę zajęcia od ponad 20 lat na pedagogice
specjalnej), że boję się pracy z inwalidami jednak po kontakcie z osobami niepełnosprawnymi na przykład na praktykach okazywało się, że
ta trudność często nie jest aż tak wielka. Spotykamy się jednak z ludźmi, którzy wciąż twierdzą:
„ja nie mógłbym!", i zazwyczaj właśnie ten kontakt z osobą niepełnosprawną ukazuje im, że
tak być nie musi. Tutaj jest wielkie zadanie dla
osób niepełnosprawnych: osoba niepełnosprawna, która prezentuje odpowiedni poziom kultury, wiedzy, kompetencji społecznych jest wspaniałym reprezentantem swojego środowiska
i może zmienić postawy całych grup ludzi w
stosunku do inwalidów.
B. B.: Z czym wiąże się inność w przypadku
osoby
niepełnosprawnej?
Dr Tomasz Sękowski: Z pewnymi deficytami osoba niepełnosprawna nie widzi, nie słyszy,
nie może poruszać się samodzielnie, albo jest
upośledzona umysłowo, jest chora psychicznie
- to jest jakiś deficyt. Inwalida jest w jakiś sposób słabszy, upośledzony. Osoba pełnosprawna w kontakcie z takim człowiekiem obserwuje
go. Widzi, że ten człowiek, w jakiś sposób przystosowuje się do swoich, trudniejszych warunków. A to przystosowanie się kosztuje dużo wysiłku, wymaga specjalnych f o r m pracy, nakładu
czasu, nawet i odporności nerwowej. Człowiek
niepełnosprawny jakoś sobie jednak z t y m radzi i dlatego może być przykładem dla osoby
pełnosprawnej, która często poddaje się, wpada w depresję. Obraz siebie to bardzo ważny
wymiar w psychologii. Chcemy widzieć siebie,
mieć jakieś pojęcie siebie, chcemy akceptować
siebie - jest to coś podstawowego. Chcemy akceptować siebie w różnych wymiarach, również
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w wymiarze fizycznym, szukając możliwości potwierdzenia. Ludzie porównują się. Jest to coś,
co występuje dosyć powszechnie, coś, co jest
często motorem pracy nad sobą, więc ma również wydźwięk pozytywny. Osoba niepełnosprawna ma ten obraz w punkcie wyjścia taki, że czuje się kimś gorszym.
B. B.: Komu łatwiej dostosować się: osobie niepełnosprawnej do wymagań współczesnego społeczeństwa, czy społeczeństwu do potrzeb osób
niepełnosprawnych?
Dr Tomasz Sękowski: Nie ma tu jednoznacznej
odpowiedzi. Pracuję najczęściej indywidualnie z
osobami niepełnosprawnymi, na przykład prowadzę rehabilitację psychiczną i widzę, że różnie może być w przypadku różnych ludzi. Te
dwa zjawiska po prostu współwystępują. Jeżeli
stworzymy osobom niepełnosprawnym takie
warunki, że traktujemy je bez uprzedzeń, jeżeli
społeczeństwo umożliwia wejście w integrację
osobom niepełnosprawnym, to wtedy osobie
niepełnosprawnej łatwiej jest to usłyszeć, łatwiej
jest czuć się jego członkiem. Ale czasami społeczeństwo proponuje, umożliwia, a osoba niepełnosprawna jest zamknięta. Może mieć swoje
uwarunkowania, swoje powody. Może wcześniej
nie znalazła wystarczająco dużo otwartości ze
strony społeczeństwa, gotowości zaakceptowania, uznania jako jednego z nas.
S. J. Ż.: A czy niepełnosprawnym
będzie się
lepiej czy gorzej żyć w Poisce, kiedy ta stanie
się członkiem Unii
Europejskiej?
Dr Tomasz Sękowski: Mam nadzieję, że lepiej.
Dzięki temu będziemy mogli wykorzystywać
wszystkie najwartościowsze elementy rehabilitacji wypracowane przez wszystkie narody, które
do tej Unii będą należały. Będziemy mogli bazować na sukcesach tych państw, będziemy bogatsi o wzajamne doświadczenie, nowe kontakty, może będziemy mogli stworzyć jakąś nową
jakość rehabilitacji dzieci, młodzieży, dorosłych
i ludzi starych. To jest chyba jedna z dziedzin,
w których Polska będzie mogła zaproponować
coś bardzo wartościowego Wspólnocie Europejskiej i to nie jest żadna megalomania. Wiadomo, że w tej chwili świat jest tak mały, że
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mamy tych kontaktów z Europą, z Ameryką, z
catym światem bardzo wiele. Słyszałem z niejednych ust, od osób niepełnosprawnych, że
inwalidzi w Polsce pracują. Myślę, że powinniśmy w tych aspektach, w których wypracowaliśmy
coś dobrego i rozsądnego pozostać sobie wiernymi, więcej propagować je i dzielić się tymi
osiągnięciami.
B. B.: Spotyka się Pan ze studentami na uniwersytecie. Są też między nimi osoby niepełnosprawne. Jak są przystosowane
uniwersytety
dla tych osób, jak się oni poruszają, jak docierają do sal, do swoich miejsc pracy? Czy robi
się w tym kierunku coś żeby im pomóc?
Dr Tomasz Sękowski: Osoby niepełnosprawne
rzeczywiście często wybierają wydział, na którym
ja pracuję (Wydział Pedagogiki i Psychologii).
Mam w tym względzie spore doświadczenie. Pracuję 20 lat z osobami niewidomymi, niedowidzącymi, wózkowiczami. Należy zacząć od dobrego wyboru studiów. Bardzo ważne jest aby
wybrać taki kierunek, który będzie przystępny,
możliwy do studiowania dla osoby niepełnosprawnej. Wiadomo, że to, co jest niemożliwe
zmienia się z czasem. Jeszcze kilkadziesiąt lat
temu, kto by pomyślał o niewidomym matematyku, czy głuchej polonistce? A ja znam takich!
I są oni konkurencyjni dla osób pełnosprawnych! Realistyczność wyborów studiów będzie
więc polegała na wzięciu pod uwagę tych wa-

runków, które mamy aktualnie, a nie poddawaniu
się stereotypom. Stereotypy są bardzo groźne
zarówno ze strony społeczeństwa pełnosprawnego, jak i ze strony niepełnosprawnych członków społeczeństwa. Studenci niepełnosprawni
czasem funkcjonują zupełnie tak, jak osoby pełnosprawne, ale czasami wymagają specjalnych
metod, technik przekazywania, egzekwowania
wiadomości. Czasami fakt, że jest student niepełnosprawny w grupie jest dla niektórych wykładowców utrudnieniem. Czasem wynika to z
konieczności dostosowania metod pracy, czasem
z różnych barier psychicznych tegoż nauczyciela, czasem wynika to z różnych stereotypów, ale
to wszystko jest do przełamania, jeżeli student
niepełnosprawny pamięta o tym, że nadaje się
na studenta określonego kierunku, że ma jakieś
predyspozycje, chociaż ma także pewne dodatkowe trudności, które będą wymagały pomocy.
Ta pomoc jest szczególnie cenna jeśli przychodzi
ze strony koleżanek i kolegów. Jeżeli społeczeństwo pozwoli wykształcić, ujawnić się wszystkim
cechom osoby niepełnosprawnej, które sprawiają, że potem, w relacjach z ludźmi ta osoba
będzie potrafiła nawiązywać pozytywne, przyjacielskie kontakty z innymi ludźmi, wtedy integracja będzie możliwa i łatwiejsza.
Opracowanie:
Marta Jedliczko i Sławomir J. Żurek

Brakuje mi słońca co razi
piasku pod stopami twymi
co nigdy nie mogłem zliczyć
tak dużo było tych ziaren
Brakuje mi tego
choć nie wiem na jak długo
Michał

Kopaczewski

• integracje kulturowe

Co Europie może dać Wschód?
- rozmowa z dr. Maciejem St. Ziębą (KUL)
Maciej Stanisław Zięba - ur. 1957; adiunkt w Katerdze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL.; prowadzi zajęcia dydaktyczne z filozofii indyjskiej i chińskiej; konsul RP w Paryżu i Montrealu.

Adam Dobrzyński: Kiedy po raz pierwszy i w jakich okolicznościach
zetknął się Pan z myślą
indyjską?
Dr Maciej St. Zięba: To bardzo dawne czasy. Praktycznie można powiedzieć że zainteresowania
moje myślą indyjską rozpoczęły się od zainteresowania religioznawstwem, mniej więcej w szóstej
klasie szkoły podstawowej. Był to okres, kiedy
zacząłem się interesować różnymi religiami, wtedy
też przeczytałem praktycznie wszystkie książki,
które były dostępne na ten temat w bibliotece
szkolnej. Na lekcjach religii zadawałem katechetom często różne, bardzo dziwne pytania; w związku z czym wśród kolegów miałem opinię urzędowego heretyka. Później stopniowo w klasach
licealnych moje zainteresowania ewoluowały:
od zainteresowań początkowo religiami Bliskiego
Wschodu, czyli Judaizmem i Islamem w stronę
Indii. Z myślą indyjską po raz pierwszy zetknąłem się poprzez buddyzm w drugiej klasie liceum. Gdy byłem poważnie chory i przez jakieś
dwa miesiące nie chodziłem do szkoły, przeczytałem kilka ciekawych pozycji na temat buddyzmu,
m.in. książkę PCarusa „Nauka Buddy", której
fragmenty pamiętam do dzisiaj. Przeczytałem
również reportaże Jerzego Zieleńskiego, na temat jego pobytu na Cejlonie. Opisał on tam bardzo
precyzyjnie drogę, którą przebył aby dotrzeć do
mnicha buddyjskiego imieniem Nyanasatta z pochodzenia Czecha, który zamieszkiwał w środkowym Cejlonie w Vedant Hermitya położonym
2,5 mili na północny wschód od Bandarawela.

Ponieważ miałem dużo czasu, korzystając z dokładnego opisu napisałem list do owego mnicha.
List dotarł i otrzymałem od niego odpowiedź.
W ten sposób zacząłem otrzymywać od niego
różnego rodzaju literaturę buddyjską z Cejlonu.
I gdy już pod koniec liceum byłem zdecydowany,
że pójdę studiować filologię indyjską na Uniwersytecie Warszawskim, przeczytałem w kwartalniku „Znak" recenzję książki ks. Franciszka
Tokarza „Z filozofii indyjskiej kwestie wybrane".
Dowiedziałem się wówczas, że na KUL-u jest
wykładana filozofia indyjska, a nie tylko filologia. Wówczas to zmieniłem zdanie i postanowiłem
przyjechać na KUL i studiować filozofię indyjską.
W czwartej klasie liceum już nawet miałem kserokopię podręcznika sanskrytu Gawrońskiego,
nauczyłem się alfabetu i zacząłem czytać teksty
sanskryckie, aby umieć je przynajmniej fonetycznie odtwarzać i od pierwszego roku studiów na filozofii w roku 1976 rozpocząłem intensywne zajmowanie się filozofią indyjską pod
kierunkiem dr Leona Cyborana.
A. D.: Buddyści twierdzą, iż bez uzyskania satori
(oświecenia) nie jest możliwe przeniknięcie, pełne zrozumienie buddyzmu, podobnie jak i innych
religii Dalekiego Wschodu. Jak Pan poradził sobie z tą trudnością przy pisaniu pracy doktorskiej poświęconej logice szkół
buddyjskich?
Dr Maciej St. Zięba: Należy tutaj pewne sprawy
rozgraniczyć. „Satori" jest pojęciem jednej ze
szkół buddyzmu, dokładnie japońskiego buddyzmu
zen. To nie jest pojęcie ogólnobuddyjskie. W bud-
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dyzmie mówi się o boddki (oświeceniu) i nie
jest ono tożsame z satori. Satori jest tylko pewną
interpretacją takiego nagłego oświecenia. Ponadto buddyzm nie mówi, że dla zrozumienia całości
buddyzmu jest niezbędne osiągnięcie oświecenia.
Oświecenie jest etapem końcowym, który przysługuje tym, którzy wchodzą w stan buddy, a nie tym,
którzy rozpoczynają naukę buddyjską. Oświecenie
jest stanem prowadzącym bezpośrednio do osiągnięcia wyzwolenia. Natomiast do tego, żeby dążyć
Szlachetną Ośmioraką Ścieżką buddyjską, t y m
pierwszym etapem jest „należyty (właściwy) pogląd", który można osiągnąć przez studiowanie pism
buddyjskich. A zatem nie było żadnego problemu
i żadnej sprzeczności. Ja studiowałem dopiero należyty pogląd, pierwszy krok w Ośmiorakiej Ścieżce.
A. D.: Jak Pan sądzi, czym jest spowodowana tak
wieikie zainteresowanie
myślą indyjską w kulturze
Zachodnioeuropejskiej?
Dr Maciej St. Zięba: Indie fascynowały i fascynują od wieków różnorodnością i innością swojej kultury od tego, co znamy w Europie. Bardzo ciekawą pracą jest książka Jana Kieniewicza
„Droga do Indii", poświęcona problemowi stosunku Europejczyków do Indii, a którą każdy,
kto interesuje się Indiami powinien przeczytać.
Fascynacja Indiami w naszej kulturze wiązała
się m.in. z tym, że Indie pozostały praktycznie
niezmienione w swojej kulturze pomimo kontaktów z wieloma różnymi kulturami. One raczej
wchłaniały inne kultury. Podbijali je Scyci, Turkowie, Mongołowie, Anglicy, a m i m o to Indie
w swej kulturze pozostały niezmienione.
Ponadto zainteresowanie kulturą indyjską wiąże
się z ogólnym załamaniem systemu wartości
cywilizacji zachodniej, który obserwujemy w krajach Europy i Ameryki po drugiej wojnie światowej. To, co niektórzy nazywają postmodernizmem powstało w związku z kryzysem, który
nastąpił później, m.in. wpływ na to miał okres
zimnej wojny, a także okres wojny w Wietnamie.
Wówczas to wiele osób zaczęło poszukiwać innego rodzaju systemu wartości, który byłby odpowiedzią na różnego rodzaju pytania.
I stąd rozpoczęły się poszukiwania w cywilizacjach azjatyckich, które są równie stare lub nawet

starsze od cywilizacji śródziemnomorskiej. Oczywiście wiele osób przyjmowało te wartości w sposób bardzo niedojrzały i bezrefleksyjny, a co za
tym idzie i powierzchowny. A po latach te wartości uległy skomercjalizowaniu, co obserwujemy doskonale np. na pokoleniu hipisów, którzy
obecnie doskonale radzą sobie w systemie amerykański, w którym podstawową wartością staje się pieniądz i gdzie ta zewnętrzne przejawy
kultury indyjskiej dobrze są sprzedawane.
A. D.: Czy kultura indyjska ma coś do zaoferowania Europejczykom ?
Dr Maciej St. Zięba: Powszechnie mówi się, że
myśl indyjska jest bardziej uduchowiona, skierowana na aspekt wewnętrzny, aniżeli na realizowanie potrzeb zewnętrznych, a co zauważamy
w kulturze Zachodu. Jest to oczywiście stereotyp, który jak każdy stereotyp ma się do rzeczywistości pół na pół.
W Europie również znajdujemy również pewnego rodzaju trendy myślowe, które da się odnaleźć w Indiach.
Poznawanie cywilizacji indyjskiej dla mnie chociażby, pozwoliło odkryć te wartości istniejące
w kulturze europejskiej, do których trudno by
mi było dojść, gdybym nie znał myśli indyjskiej.
Gdy czytamy teksty filozofii indyjskiej idziemy
innym tokiem rozumowania niż przeciętny Europejczyk by szedł. To natomiast pozwala nam
zreflektować się, że w zasadzie ten ich sposób
rozumowania wcale nie jest taki zły, czy gorszy
od naszego. On po prostu idzie inną ścieżką.
Jest inne postawienie akcentów. To zaś pozwala nam odkryć, że w naszej cywilizacji mamy
podobnego rodzaju elementy, a co za t y m idzie
wartości, które reprezentuje myśl indyjska są
wartościami ogólnoludzkimi, tylko że rozłożenie
akcentów jest inne.
Ja osobiście dzięki buddyzmowi wróciłem do
katolicyzmu.
A. D.: Indie kojarzą się nam głównie z hinduizmem. Buddyzm czy dżinizm są jakby w tle. Jednakże słowo hinduizm jest obarczone dużą wieloznacznością. Jak Pan rozumie ten termin?
Dr. Maciej St. Zięba: Indie słusznie kojarzą się
z hinduizmem, gdyż wszystkie inne religie miesz-

Co Europie może dać Wschód?
kańców Indii są niczym innym jak aspektami
Hinduizmu. Buddyzm zniknął z Indii całkowicie,
już około tysiąca lat temu, a obecnie funkcjonuje tam praktycznie na marginesie cywilizacji,
tak jak w Europie funkcjonuje świadomość, że
był kiedyś manijaizm.
Dżinizm jest obecny w Indiach, ale jest obecny
jako religia tylko pewnych grup społecznych,
tak samo jak np. sikhizm, chrześcijaństwo w
Kerali, oczywiście to tradycyjne chrześcijaństwo
malabarskie wywodzące się od św. Tomasza,
czy judaizm wywodzący się od króla perskiego
Dariusza. Są to religie pewnych grup społecznych czy pewnych regionów Indii.
Samo słowo „hinduizm" jest słowem zewnętrznym,
jego pochodzenie nie jest indyjskie, bo ono oznacza nic innego jak tylko „religie mieszkańców Indii",
czyli religię tych, którzy mieszkają za rzeką Indus.
Hinduizm jest religią bardzo elastyczną. Jest religią, która przyjmuje wieloaspektowość Boga,
wieloaspektowość kultu, wielorakość interpretacji, do tego stopnia, że w obrębie hinduizmu
mamy do czynienia od skrajnie personalistycznych interpretacji do interpretacji ateistycznych,
jak np. szkoła mimansy, zajmująca się egzegezą
Wed i hermeneutyką kultu ofiarnego.
Krisznaici wielbią Krisznę jako Boga Osobowego,
który darzy swoich wyznawców łaskami, wierząc, że przez miłość do Niego i wzywanie Jego
imienia można osiągnąć zbawienie.
Oczywiście owa tolerancyjność hinduizmu, nie
uchroniła owej kultury od wojen religijnych, tylko że proporcjonalnie do innych kultur było ich
znacznie mniej.
Obecnie w obrębie tej samej rodziny zdarza się, że
jej członkowie przy t y m samym ołtarzu czczą
boga pod różnymi postaciami (Wisznę, Siwę,
Kali, Gansię). Z zewnątrz wygląda to, że hinduizm
jest religią politeistyczną. Jednakże dla przeciętnego Hindusa jest to objaw monizmu, czy mo•nizmu hinduistycznego.
A owe bóstwa.są niczym innym jak tylko różnymi aspektami boga, Pana tego świata, np.
Wisznu symbolizuje aspekt stwórczy i Siwa aspekt niszczycielski; Brahma - aspekt podtrzymujący i darzący łaskami.

35

Są one aspektami świata, a co za tym idzie również
aspektami Boga, który jest panem tego świata.
A. D.: Jakie jest Pańskie zdanie odnośnie współczesnych nazwijmy to „stowarzyszeń
religijnych",
które czerpią inspirację z Indii? Mam na myśli
głównie wyznawców
Kriszny.
Dr Maciej St. Zięba: Ludzie mają prawo do wolności religijnej, w związku z tym mogą wybrać
taką religię, która im odpowiada. Inną natomiast
sprawą jest to, ilu spośród nich przyjmuje ową
religię świadomie. Wydaje mi się, że większość
nie. Nie dlatego, że tego nie chcą, czy nie mogą,
lecz spowodowane jest to tym, iż tego rodzaju
stowarzyszenia religijne, bardzo często żerują
na nieświadomości, głównie ludzi młodych.
Prawdą jest, iż wiele z tych stowarzyszeń opiera
się na dezinformacji, czyli nie podaje pełnej informacji na temat tego, co głosi. Na przykład sugeruje na początku swoim wyznawcom, że można
pozostać wiernym chrześcijaninem i zarazem praktykować religijność według ich obrządku. Jest to
z punktu widzenia hinduistycznego informacja
poprawna. Natomiast z punktu widzenia chrześcijańskiego nie. Ponieważ chrześcijaństwo nie dopuszcza wieloaspektowości, jaką dopuszcza hinduizm.
Z drugiej zaś strony wiele stowarzyszeń walczących z sektami na gruncie polskim dopuszcza
się niestety tego samego grzechu tylko, że w
drugą stronę. Najczęściej ograniczają się do przedstawiania aspektów negatywnych, nie podają
zaś aspektów pozytywnych. Jest to dla mnie
stanowisko jednakowo naganne jak tamto.
Popieram natomiast wysiłki tych wszystkich,
którzy dążą do tego, by każda osoba, która ma
styczność z ważnego rodzaju grupami religijnymi miała pełnię rzetelnej informacji. Obraz zarówno pozytywnych, jak i negatywnych stron
tych stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem punktów zbieżnych cywilizacji indyjskiej
z cywilizacją europejską.
Czemu mam nadzieję służą moje wykłady, co
rozumieją władze KUL-u zleciwszy mi prowadzenie wykładów z filozofii indyjskiej.
A. D.: Dziękuję za rozmowę.
Opracowanie:
Adam Dobrzyński

„Im większy wybór, tym większy sukces"
- rozmowa z prof. Zygmuntem Baumanem
(University of Leeds)
Zygmunt Bauman - socjolog („hermeneuta socjologiczny"), filozof, antropolog, znawca ponowoczesności; emerytowany profesor Uniwersytetu w Leeds (Wielka Brytania). Urodzony w 1925 roku w Poznaniu. Studia i stopnie naukowe: Akademia Nauk Społecznych i Uniwersytet Warszawski. W latach 50-tych
i 60-tych czołowy polski socjolog marksistowski (najpierw ortodoksyjny, później rewizjonistyczny, nawiązujący do myśli zachodniej). W 1968 r. występuje z PZPR i po atakach na jego osobę wyjeżdża do Izraela,
a następnie do Wielkiej Brytanii. Wykładał na uniwersytetach w Anglii, Niemczech, Austrii, krajach skandynawskich, USA, Kanadzie i Australii. Najważniejsze książki: Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej (1961), Zarys socjologii (1962), Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa (1964), Wizje ludzkiego
świata (1964), Kultura a społeczeństwo (1966), Hermeneutics and Social Science (1978), Legisłators and
Interpreters (1987), Freedom (1988) [wyd. pol. Wolność (1995)], Modernity and the Hołocauat {1989) [wyd.
pol. Nowoczesność i Zagłada (1992)], Modernity and Ambivałence (1991) [wyd. pol. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna (1995)], Postmodern Ethics (1993), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej (1994), Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności (1995).

Jacek Wojtysiak: Jak Pan Profesor zaczynał swoją
pracę naukową? Dlaczego zainteresował się Pan
akurat socjologią? Skąd u Pana zainteresowania filozoficzne oraz zainteresowania
kulturą?
Prof. Zygmunt Bauman: Nie lubię o sobie opowiadać. W jakimś sensie przemawiam wówczas
zza grobu. Moja biografia jest wspólna dla pokolenia w wojennego, więc jestem „mastodontem", pozostałością dawnych czasów. Trochę
wojowałem, straciłem okres normalnego kształcenia się, później zacząłem studiować w 1948,
kiedy miałem 23 lata. Uzyskałem magisterium
z filozofii na UW w 1954 roku, czyli później niż
normalnie studenci kończą studia. Kiedy powróciłem na UW już na przełomie 1954/55 zostałem socjologiem. W marcu 1968 oskarżono
grupę profesorów z UW podburzanie student ó w do buntu. O t y m , że zostałem bez pracy
dowiedziałem się z radia i postanowiłem wyjechać (miałem na utrzymaniu żonę i troje dzie-

ci). Dostałem pracę na uniwersytecie w Izraelu.
Największym wyczynem mojego życia było opanowanie hebrajskiego - bardzo trudnego języka (w nim trzeba było wykładać). Ale nie chciałem tam pozostać i kiedy zaproponowano mi
pracę na uniwersytecie w Leeds, zgodziłem się
od razu.
Jeżeli zaś chodzi o ponowoczesność, to zainteresowanie nią rosło z roku na rok. I jakoś tak
trwam w tych zainteresowaniach. Przede wszystkim jednak zajmuje mnie zrozumienie doświadczenia, doświadczenia ludzkiego. Badam nie tylko kondycję ludzką w społeczeństwie, ale i to
jak ludzie wytwarzają (tłumaczą) sobie sens swojego życia, swoje znaczenie bycia - w - świecie. Jeśli chodzi o kulturę to są dwa pojęcia
kultury. Jedno wyraża się dobrze w zwrocie „to
jest człowiek kulturalny": kto przeczyta np. Szekspira, to jest kulturalny, a kto nie przeczyta,
nie jest kulturalny - to jest model wynoszenia,

Im większy wybór, tym większy sukces"
uszlachetnienia, wyciągania na wyższy poziom.
W t y m wypadku ma się na myśli jakiś jeden
model kulturowy, jeden dobry model bycia człowiekiem. To wszystko zaczęło się stosunkowo
niedawno, bo w XVIII wieku. Wtedy po raz pierwszy pojawia się koncepcja, iż nie wystarcza, że
człowiek się urodził, żeby zostać człowiekim trzeba jeszcze coś więcej, trzeba się uczyć, opanować pewien kanon. Pojawia się we Francji pojęcie oświecenia, wieku światła. I to jest pojęcie
kultury, które powiada, że są ludzie, którzy są
po to aby innych czynić ludźmi - to jest cała
kwestia edukacji, propagandy, wychowania.
Ale mnie interesowała kultura w innym sensie.
W takim, jak ją rozumieją np. antropologowie.
Oni zakładają zupełnie odwrotnie, że człowiekiem można być na wiele sposobów. I właśnie:
jak to się dzieje, że te same wrodzone predyspozycje ludzkie ukształtowują się potem różnie,
wyrażają na wiele sposobów. Interesuje mnie
ten mechanizm podsuwania pewnych norm, zarówno estetycznych, jak i moralnych, ta ogromna wielorakość sposobów bycia człowiekiem.
Dla mnie to była jedna z największych tajemnic,
które mnie zafascynowały. Również pytanie: dlaczego ludzie wybierają pewne strategie, a nie
inne, w jakich warunkach to czynią, od czego
to zależy? To mnie frapowało i właściwie wszystko to, co pisałem było mniej więcej na ten temat. Cały 40letni okres mojego socjologizowania miał taki kierunek. Niekiedy wydaje mi się,
że uprawiam niechcący jedną strategię, starając się wytłumaczyć socjologię wiedzy stworzoną przez Karla Mannheima. Chciałbym jakoś
spopularyzować jego koncepcję społecznego uzależnienia wiedzy. Mannheim postawił taką metaforę. Wyobraźcie sobie Państwo pokój, troje
drzwi i przy każdych drzwiach jest włącznik elektryczny, tylko, że w każdych drzwiach włącznik
włącza inny kolor światła. Są trzej panowie, ale
każdy wchodzi osobno przez inne drzwi i później
oni się kłócą. Jeden mówi: „Pokój jest czerwony", drugi twierdzi, że to nieprawda bo pokój
jest zielony, trzeci mówi, że żółty. W zależności
od tego, z jakiej perspektywy się wchodzi, z jakiego doświadczenia życiowego, inaczej patrzy
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się na daną rzeczywistość. Często wydaje mi
się, że piszę wciąż tę samą książkę, tylko, że
zapalam coraz to inne światło. Tyle o moich zainteresowaniach.
J. W.: Wracając do początku. Pan Profesor mówił
o swoich studiach, jako o studiach
filozoficznych. W tym okresie musiał się Pan Profesor
zetknąć z marksizmem. Czy to miało wpływ na
zainteresowania społeczne, na wybór socjologii?
Prof. Zygmunt Bauman: Nie. Ja szedłem na filozofię już z zainteresowaniami społecznymi. Myślę, że doświadczenia wojenne sprzyjały temu
bardzo. Poza tym byłem jak na studenta w dość
podeszłym wieku i w rezultacie, ze względów
czysto taktycznych, zdecydowałem się na ten
kierunek studiów. Będąc jeszcze w szkole średniej chciałem zostać fizykiem, ale późniejsza
wojna zabrała mi czas nauki, opanowanie bowiem
fizyki i matematyki wymaga bardzo młodego
umysłu. A z marksizmem rzeczywiście zetknąłem się, bo marksistą byłem sam. Taką właśnie
socjologię marksistowską uprawiałem przez kilka
lat; z tym, że ludzie, którzy wtedy decydowali,
co jest marksizmem, a co nie jest, nie uważali
tego, czym ja się zajmowałem, za marksizm.
Przemysław Więczkowski: Jakie Pan Profesor
zadaje sobie pytania dotyczące podmiotu
poznającego?
Prof. Zygmunt Bauman: „Podmiot poznający"
- to nie jest wyrażenie z mojego słownika. Uważam osobiście, że Kant i Kartezjusz - wprowadzając to pojęcie - zrobili psikusa, złą przysługę
filozofii. Sądzę, że wypreparowując ten podmiot
poznający z kontekstu życia, kontekstu moralnego, z kontekstu etycznego jako czysty, praktyczny rozum zrobił złą przysługę, dlatego, że
w ten sposób niewiele da się zrozumieć z realnych problemów poznawczych, z którymi człowiek musi się borykać na codzień. Nikt nie poznaje jako podmiot poznawczy, każdy poznaje
jako osoba ludzka, a osoba ludzka poza ustawieniem w przestrzeni i czasie, w związkach
przyczynowych, ma jeszcze wiele innych aspektów, które wpływają na proces poznawczy. Mnie
interesuje raczej, jak dochodzi do takiego rozdwojenia; jakiego typu osądzenia społeczne po-
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rozmowa z prof. Zygmuntem Baumanem

noszą odpowiedzialność za to. W samej zaś dynamice kultury kategorie podmiotu poznawczego,
czy też podmiotu moralnego, mnie nie zadawalają. Punktem wyjścia jest bowiem całokształt
życia, całokształt warunków.
J. W.: Mam taką polemiczną uwagę. Panie Profesorze - czy to nie jest tak, że właściwie każda
nauka operuje takimi abstrakcjami. Np. fizyka:
nie ma ciał doskonale sprężystych, ale są prawa dotyczące takich ciał? Czy w takim razie nie
jest tak, że Pan Profesor też dokonuje jakiejś,
tylko innej ideaiizacji, czy abstrakcji, albo Pan
Profesor popada w iluzję, że udaje się uniknąć
abstrakcji i wtedy mówi Pan o wszystkim...
Prof. Zygmunt Bauman: Z abstrakcjami to nie
ma nic wspólnego. Chodzi tu o coś innego. Proszę Państwa, fizyk staje wobec świata pozbawionego znaczenia, przecież świat sam przez się
nie ma znaczenia. Wyobraźcie sobie Państwo,
ogromny cyklotron, za kilka milionów dolarów,
a na tym ekranie „błyski". To są zjawiska, do
których nikt inny nie ma dostępu, poza tymi,
którzy mają przepustkę do tego cyklotronu. Zjawiska te same w sobie nie mają znaczenia, fizyk dopiero musi im nadać sens. Fizyk tworząc
znaczenia staje w pozycji zerowej, ale humanista
nie ma tej sytuacji: dane, którymi on operuje
są dostępne wszystkim normalnym ludziom.
Każdy jest socjologiem, dlatego, że to o czym
ja opowiadam, to nie są błyski na egzotycznym
ekranie cyklotronu, ale przeżycia każdego człowieka, każdy człowiek jest tylko właścicielem
swoich przeżyć i uprawnionym w pełni interpretatorem tych przeżyć. W związku z tym powiedziałbym, że socjologia jest hermeneutyką
wtórną. Ona interpretuje to, co już zostało zinterpretowane. Nadaje znaczenie temu, co już
znaczenie ma i w związku z t y m musi liczyć się
z t y m znaczeniem.
J. W.: Czy chodzi tu o wydobycie czy nadanie
nowego znaczenia?
Prof. Zygmunt Bauman: Niekoniecznie. Bo często socjologia posługuje się kategoriami tzw. „zdrowego rozsądku" w przeciwieństwie np. do fizyki. Natomiast dla socjologa „zdrowy rozsądek",
to po prostu zdanie ludzi myślących, z ich wła-

snego ogródka, z perspektywy własnego doświadczenia, które jest przecież mniejsze niż ogrom
rzeczywistości oglądany z lotu ptaka. Dlatego socjolog zajmuje się nie tyle odtwarzaniem pierwotnego znaczenia, ile polemiką z pierwotną interpretacją. Jedno, czego nie może zrobić, to zlikwidować
jej istnienia, bo kiedy socjolog bada rodzinę, to
rodzina była bytem nasyconym sensem, zanim
socjologowi przyszło do głowy badać ją socjologicznie. W odróżnieniu od elektronów, które
być może gdzieś istnieją, ale które nie funkcjonowałyby dla kogoś jako mające znaczenie, sens,
gdyby tego nie uczyniła fizyka. Więc na tym polega tuta) ten problem: humaniści nie mają swobody posługiwania się abstrakcjami, jaką posiadają badacze przyrody nieożywionej. To dlatego,
że abstrakcja może wydawać się bardzo użyteczna dla myślenia, ale może też dokonać rzeczy
niewybaczalnej, jak okaleczenie doświadczenia.
Jeżeli humanista posługuje się abstrakcjami, to
wygląda to tak, jakby badał nie tyle społeczeństwo, ile prosektorium. I to jest ograniczenie
pewnych abstrakcji. Pojęcia muszą kursować,
rezonować z doświadczeniem ludzkim, w przeciwnym wypadku istnieje metodologiczna niesłuszność.
J. W.: Tu oczywiście jest mowa o socjologii,
którą Pan Profesor uprawia, ale są przecież i
takie, które są socjologiami
„abstrakcyjnymi".
One przede wszystkim posługują się metodami
statystycznymi,
które podają tylko przybliżony,
prawdopodobny
obraz zachowania.
Prof. Zygmunt Bauman: Tak, ale tego typu zainteresowanie socjologią już minęło. W okresie
nowoczesności socjologia - korzystając z metod
statystycznych - obiecywała sobie, że potrafi
dopomóc w administrowaniu, w organizowaniu, w zarządzaniu. Np. socjolog przemysłu może
dopomóc, żeby nie było strajków, socjolog przestępczości dopomoże policji i organom prawnym w likwidowaniu przestępczości, itp. Do tego
typu czynności wymagało się wiedzy w jednym
aspekcie wyłuskanym, a do ujęcia tego aspektu
nadawały się znakomicie metody statystyczne.
Inną sprawą jest, czy te metody są skuteczne,
ale dla nas ważne jest to, skąd się wzięło ode-
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jście od tego, żeby człowieka skwantyfikować
liczbami, statystyką. Jest to spowodowane spadkiem zapotrzebowania na tego typu rzeczy. Ono
zmalało dlatego, że - na szczęście - coraz mniej
jest na świecie kłamstw o globalnych marzeniach, np. marzeniach zaprowadzenia całkowitego porządku odgórnie. W XX stuleciu okazało się, że wszystkie ważne wydarzenia zupełnie
nie wynikały ze statystyki, że przyszły zupełnie
nieoczekiwanie. Nikt się przecież nie spodziewał
ani rewolucji bolszewickiej, ani rewolucji antybolszewickiej. Wszystkie ważne wydarzenia nie
wynikały z trendów. Na tym właśnie polega wielkość wielkich wydarzeń, że one nie wynikają z regularnego powtarzania się tego samego. W czasach dzisiejszych „teoria skrzydeł motyla", która
powiada, że machnięcie lub niemachnięcie skrzydłami motyla w dżungli amazońskiej maże spowodować całkowitą zmianę klimatu ziemskiego.
Ale z tego wynika, że statystyka chwyta trendy,
najczęstsze, najbardziej rozpowszechnione, a wcale nie jest powiedziane, że te najczęstsze będą
odgrywały znaczącą rolę. Te rzeczy, które są statystycznie niewidoczne mogą się okazać najważniejsze.
Łukasz Garbal: Czy w społeczeństwach
posttotalitarnych jak np. polskie są możliwe wiarygodne badania opinii publicznej? Czy to jest możliwe tylko w społeczeństwach
homogenicznych,
takich chociażby jak społeczeństwo Wielkiej Brytanii?
Prof. Zygmunt Bauman: Najbardziej renomowane firmy badające opinię publiczną w Anglii
trudnią się przewidywaniem wyborów. Ale we
wszystkich ostatnich wyborach w Anglii przewidywania były błędne. Istnieje na Zachodzie
pewne pojęcie: „społecznego" zmęczenia. Np.
istnieje zmęczenie współczuciem. Telewizja pokazuje głodujące dzieci i tyle ich jest, że występuje właśnie zmęczenie współczuciem. Otóż istnieje również zmęczenie badaniami opinii publicznej.
Państwo nie doceniają zapewne, jak dużo takich
badań jest na Zachodzie, ile jest tego typu informacji. W związku z tym bardzo częste badanie
opinii publicznej zamienia się w badanie stopnia wyuczenia lekcji, tzn. tego na ile ludzie wy-
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słuchali głosu większości. Dlatego to jest bez
wartości. Wracamy tutaj do punktu wyjścia. Badanie opinii publicznej zakłada, że w człowieku
dzieją się czyste myśli, które wystarczy przelać
na papier i wsadzić do komputera.
Ł. G.: Czy to znaczy, że badanie opinii publicznej jest z samego założenia fałszywe?
Prof. Zygmunt Bauman: Te badania mają tendencję do samodewaluacji. Pamiętam np. kiedy
zaczęły się badania ankietowe w Polsce, to było
w późnych latach 50tych. One miały niesłychaną
wartość. To był jedyny sposób podawania do
wiadomości tego, co ludzie myślą. To miało
ogromny autorytet, było jak bomba. W Rosji
Sowieckiej pojawiły się one później, ale wtedy,
kiedy się właśnie pojawiły, to był prawdziwy szał,
każda kwesta musiała mieć rubrykę „zdaniem
socjologów" - oni jedynie ukazywali inny opis
tego, co ludzie myślą. Na Zachodzie badania
opinii publicznej nie wypełniają tej roli. Tam jest
tysiące kanałów, poprzez które można wyrazić
swoje poglądy. Jeżeli natomiast wykorzystuje
się tego typu badania to w celu informowania
dla partii politycznych, które z ich punktów programowych warte są wykreślenia, lub dla firm
handlowych. Trudno w takim wypadku powiedzieć,
na ile badania są użyteczne, a na ile są mylące.
Na ten temat toczą się nieustanne dyskusje; są
bardzo duże interesy zaangażowane w prowadzenie tych badań. Co więcej, powiada się dzisiaj, że demokracja przeszła z etapu parlamentarnego, w jakim była w XIX w. poprzez etap
partyjny do etapu, w którym zamiast organizacji
partyjnych wynajmuje się biuro badania opinii
publicznej i zbiera się informacje o tym, jakie
to punkty programu, ilu wyborców mogą sobie
pozyskać. Ale ponieważ nie wszystkie partie korzystające z badań wybory wygrywają, to wydaje
mi się, że te informacje nie zawsze są użyteczne.
Ł.G.: Wnioskuję z tego, że Pan Profesor badał
społeczeństwo
Wielkiej Brytanii, a istnieje pewien stereotyp, że Brytyjczyk głosuje
przeciwko rządzącemu
rządowi.
Prof. Zygmunt Bauman: To jest chyba uproszczenie sprawy, to nie jest tak. Społeczeństwo
brytyjskie, o ile można zastosować takie uogól-

40

rozmowa z prof. Zygmuntem Baumanem

nienie, wydaje się być raczej konserwatywne,
raczej woli głosować na coś, co do czego ma
pewność, woli „tego diabła znanego od nieznanego". Od szesnastu lat w Anglii rządzi partia
konserwatywna. Przeciwko rządowi głosuje się
bez wahania, ale w wyborach uzupełniających,
kiedy wie się, że od tego bilans władzy się nie
zmieni i wtedy można dokazywać. Partia Pracy
w Anglii w tej chwili ma nadzieję na wygranie
wyborów, tę nadzieję opiera na tym, że wydaje
się, że jej liderzy zdołali przekonać elektorat, że
partią pracy to oni naprawdę nie są, że oni są
nie tym, za co się ich uważa. Na razie górują w
badaniach opinii publicznej, ale to wcale o niczym nie przesądza.
Paweł Ziemba: Kiedyś wspomniał Pan Profesor, że jedną z Pańskich fascynacji jest poszukiwanie przyczyn nierówności łudzkiej. Dzisiaj
bardzo często można zaobserwować
wytwarzanie się różnego rodzaju subkuitur, czy też sekt,
które mówią o innych jako o ludziach gorszych.
Czy są jakieś ogólne przyczyny tego typu nierówności? Czy kiedyś to były to inne przyczyny
niż dzisiaj, czy też są one takie same?
Prof. Zygmunt Bauman: Nierówności są w każdym społeczeństwie, w żadnym społeczeństwie
nie istnieją ludzie równi. Marzenia o równości
są jedną z utopii totalitarnych. To nie znaczy
oczywiście, że nie należy wojować z różnymi
konkretnymi przejawami nierówności, bo nierówność jest niesprawiedliwością i tam gdzie
się da, to trzeba to naprawiać. Ale powiedziawszy uprzednio, że każde społeczeństwo jest nierówne, muszę od razu dodać, że każde społeczeństwo jest nierówne na swój własny sposób,
tzn. produkuje swój własny gatunek nierówności. W społeczeństwie nowoczesnym nierówność
wynikała przede wszystkim z dostępu do pracy,
np. niezdolni do pracy inwalidzi byli warstwą
upośledzoną, dołem społecznym. Dzisiaj mamy
społeczeństwo z gospodarką nastawioną nie tyle
na produkcję, ile na konsumpcję. Jak powiedziałem poprzednio głównym produktem dzi-

siejszej gospodarki jest konsument. Tą alternatywą dobrego konsumenta jest konsument niedoskonały, konsument niespełniony. Dzisiejszy
człowiek biedny jest z punktu widzenia gospodarczego bezużyteczny, ponieważ nie przyczynia
się on do zwiększenia popytu na towary i w związku z tym nie można na niego oddziaływać takimi
normalnymi środkami, jakimi osiąga się integrację społeczną, po prostu on nie ma środków
na to, żeby realizować tego typu podniety. Dlatego w dzisiejszym społeczeństwie jest rozdwojenie
metod integracyjnych. Jeśli idzie o większość,
czyli konsumentów mających co najmniej szansę doskonalenia, to oni są społecznie integrowani, przy pomocy „uwodzenia powodzeniem".
Uwodzi tych ludzi perspektywa nagrody w postaci ponętnych, powabnych, atrakcyjnych towarów różnego rodzaju, możność ciekawych,
intensywnych doznań, które w przeciwnym wypadku byłyby niedostępne. To jest metoda uwodzenia. Ludzie grają w grę według pewnych reguł,
dlatego że takiej a nie innej nagrody oczekują.
Natomiast inni ludzie w tej grze uczestniczyć
nie mogą, ze względu na brak środków. Wobec
tych stosuje się zupełnie inne metody integracji.
Chodzi o to, że z jednej strony rośnie swoboda
konsumenta, a z drugiej strony zaostrzają się
represje wobec konsumentów niedoskonałych.
Np. Anglia jest ojczyzną poszanowania jednostki
ludzkiej, ale to ostatnio właśnie tam uchwalono
prawo wchodzenia urzędników do mieszkań ludzi
żyjących z zasiłku społecznego. Okazuje się, że
Anglik żyjący z zasiłku nie jest tak naprawdę Anglikiem i należy do innej kategorii ludzi. W tym właśnie wymiarze odbywa się dzisiaj rozwarstwienie
społeczeństwa. Niekiedy myślę, że głównym czynnikiem różniącym sytuację ludzką jest stopień
wolności wyboru. Na im większy wybór stać
człowieka, t y m większy jest jego sukces, t y m
wyżej stoi w hierarchii społecznej, t y m więcej
przywilejów społecznych posiada.
P. Z.: To brzmi zachęcająco! Dziękujemy za rozmowę.

• integracje polityczne

Potrzeba integracji
- rozmowa z prof. Wiesławem Chrzanowskim (KUL)
Wiesław Marian Chrzanowski - ur. 1923; prof. dr hab.; polityk. Studiował na tajnym Wydziale Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego; żołnierz Armii
Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego. Działacz s'rodowisk narodowych (Młodzież Wielkiej Polski,
Stronnictwo Narodowe, Młodzież Wszechpolska). Po wojnie aresztowany i skazany na osiem lat więzienia
(1948-1954) za „próbę obalenia ustroju siłą", zrehabilitowany w 1956 roku. Po wyjściu z więzienia rozpoczął praktykę radcowską i adwokacką (po trzykrotnym wecie Ministerstwa Sprawiedliwości). Pracownik
naukowy, kierownik Katedry Prawa Cywilnego KUL, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego (1987-90), członek Prymasowskiej Rady Społecznej (1983-84). Działacz polityczny Stronnictwa Pracy (1945-46), członek NSZZ „Solidarnos'ć" (doradca i pełnomocnik Komisji Krajowej), członek i honorowy
przewodniczącym Zjednoczenia Chrzesxijańsko-Narodowego; poseł na Sejm RP (1991-93); senator AWS.
Autor wielu publikacji z dziedziny prawa cywilnego.

Przemysław Więczkowski: Jak
zdefiniowałby
Pan Profesor pojęcie „prawica" w kontekście
polskim?
Prof. Wiesław Chrzanowski: Ludzie zawsze pragną mieć jakieś wyróżniki. I tak się przyjęło podział na iewicę i prawicę. Należę do tych, którzy
nie uważają, żeby to było specjalnie precyzyjne
rozróżnienie. Jeśli jednak będziemy się trzymać
tego podziału, to w naszej sytuacji prawicę wyznaczają przede wszystkim: stosunek do tradycji,
do elementów patriotycznych, pewien wzorzec
wychowania. Jeżeii chodzi o sprawy społecznogospodarcze, to ta linia podziału załamuje się
trochę inaczej. W tym zakresie reprezentuję stanowisko Katolickiej Nauki Społecznej, która oczywiście nie jest żadnym g o t o w y m programem
politycznym, ale która daje pewne kryteria oceny różnych programów. Program polityczny nie
pochodzi oczywiście z żadnych teologicznych
badań, tylko jest to konkretne badanie rzeczywistego stanu. Program polityczny musi jednak

spełniać pewne warunki dotyczące na przykład
problematyki sprawiedliwości społecznej, której
- z punktu widzenia Katolickiej Nauki Społecznej - nie można się wyrzec. Oczywiście ultraliberałowie, na przykład von Hayek, mówią, że
jeśli mówi się o sprawiedliwości społecznej to
w perspektywie zawsze pojawia się cień totalitaryzmu. Chodzi więc o społeczną gospodarkę
rynkową. Co do prawicy, to jest jeszcze jedna
kwestia. Nie jest prawdą, że mamy tylko ustrój
socjalistyczny lub kapitalistyczny. Jest wiele kapitalizmów i wiele socjalizmów. Natomiast jest
pewna granica, która umożliwia zaliczenie danego systemu do jednej lub do drugiej opcji.
Jest to problem własności i problem swobody
dysponowania tą własnością, czyli prowadzenia
działalności gospodarczej. To nie znaczy, że nie
ma takiej, czy innej formy interwencji. Prawnik
wie, że każde prawo w tej dziedzinie, to jest
jakaś interwencja; podatek jest ingerencją; forma zawarcia umowy prawnej jest ingerencją.
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Jest tylko kwestia granic, żeby to była gra ekonomiczna, a interwencja była rzeczą stymulującą,
w jakimś zakresie kształtującą. Tak ja rozumiem
prawicę. Jest to więc pewna sfera wartości, tradycji, religii, moralności w ż y c i u publicznym.
Adrian Lesiakowski: Jak wiele
Zjednoczenie
Chrześcijańsko-Narodowe
czerpie aktualnie z tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji i czy
tylko z tej tradycji?
Prof. Wiesław Chrzanowski: Chciałbym wyjaśnić tę sprawę. Jest to wyraźnie napisane w naszym programie z 1989 roku. Nawiązujemy do
kilku tradycji: Narodowej Demokracji, Chrześcijańskiej Demokracji oraz nurtu chrześcijańskiego
w ruchu ludowym (nurt „Witosowski"), a także
do chrześcijańskiego ruchu niepodległościowego,
czyli piłsudczykowskiego („Zarzewie"). Oczywiście prosta kontynuacja po tak długiej przerwie
(pół wieku) jest rzeczą anachroniczną. Wówczas główny spór toczył się o stosunek do Wersalu i orientacji w czasie l wojny światowej. Dzisiaj nie wiem czy 3% ludzi orientuje się o co
chodzi, a po systemie wersalskim w Europie
śladu nie ma. Osobiście czerpię wiele z tego, że
w okresie okupacji byłem w konspiracji młodzieży Stronnictwa Narodowego (tej części która
była w AK). A po wojnie byłem szefem młodzieży
chrześcijańskodemokratycznej na Polskę. Międzynarodówka chadecka do lat osiemdziesiątych
wciąż mnie uważała za szefa młodzieży, bo nie
było młodego przywódcy. Zdążyłem się kilkakrotnie zastrzec, ale oni wciąż traktowali mnie
jako młodego. Niektórzy z dawnego Stronnictwa Narodowego uważają mnie dzisiaj za odszczepieńca i twierdzą, że gdyby nie ZChN, to
dzisiaj sam ruch narodowy odgrywałby w Polsce o wiele większą rolę.
A.L.: Jaki jest stosunek Pana ugrupowania do
mniejszości narodowych?
*
Prof. Wiesław Chrzanowski: Zarząd ZChN podjął w tej sprawie specjalną uchwałę. Uważamy,
że zamazywanie historii zawsze się mści i nie
ma to sensu. Natomiast próba współdziałania
politycznego jest z punktu widzenia obu narodów rzeczą bardzo istotną, ze względu na układ
międzynarodowy.

P. W.: Czy podziały, jakie dziś istnieją dziś w
dawnym obozie „Solidarności" były również wyraźne wiatach
osiemdziesiątych?
Prof. Wiesław Chrzanowski: W okresie działań
„Solidarności", wiatach 1980-81 na pierwszym
Zjeździe „Solidarności", który odbywał się w Oliwie, podział był bardzo wyraźny. Był na przykład
wielki spór w sprawie podziękowania KOR-owi. Na
tym tle był cały konflikt. Byłem wówczas w grupie
doradców, razem z Janem Olszewskim i z nieżyjącym już mecenasem Siłą-Nowickim. Olszewski
wtedy był przedstawicielem nurtu niepodległościowego w ruchu socjalistycznym, to są jego
źródła. Już tutaj widać ówczesne różnice. Chociaż
umieliśmy pracować mimo różnic, na przykład
przewodniczącym Rady Programowo-Konsultacyjnej, czyli grupy doradców był prof. Bronisław
Geremek (dziś UW), a ja byłem wiceprzewodniczącym... W radzie te) był również Ryszard Bugaj (dziś UP). Byłem wtedy „patronem" Ruchu
Młodej Polski, którego szefem był Aleksander
Hall. Zresztą tam byli różni ludzie: Marian Piłka,
Marek Jurek, Wiesław Walendziak, Jacek Bartyzel. Wracając jednak do ówczesnych podziałów... Tadeusza Mazowieckiego znam od roku
1948, a może nawet 47... Był wtedy studentem,
a ja byłem asystentem i już wtedy prowadziliśmy razem kolumnę młodych w „Tygodniku Warszawskim"... Byliśmy sobie bardzo bliscy, choć
jednocześnie już wtedy się różniliśmy...
P. W.: / te podziały nie przeszkadzały we współpracy?
Prof. Wiesław Chrzanowski: Nie przeszkadzały,
choć oczywiście cały czas były bardzo widoczne... Nigdy nie byłem zwolennikiem linii Klubu
Inteligencji Katolickiej, chociaż równocześnie wygłaszałem tam referaty...
A. L.: A czy dziś pomimo różnic będzie możliwe porozumienie pomiędzy działaczami
politycznymi młodego
pokolenia?
Prof. Wiesław Chrzanowski: W systemie demokratycznym poszczególne ugrupowania polityczne powinny być ideowo i programowo określone,
ale to nie znaczy, że w systemie wielopartyjnym
aby rządzić nie trzeba tworzyć koalicji. I koalicja - wbrew temu, co niektórzy sądzą - nie jest

Potrzeba integracji
rezygnowaniem, wypieraniem się swoich zasad,
jest to tylko rozłożenie realizacji swoich celów
w czasie. Ustalamy punkty wspólne, podobne,
które możemy realizować, bo inaczej przez te
cztery, czy więcej lat nie ruszymy się ani o milimetr. Myślę, że lepiej się ruszyć o metr niż wcale, bo ten metr jest więcej wart niż nic. Zdrowy
kompromis nie polega na wyrzeczeniu się, ale
na realizacji koncepcji. Wszystkiego się i tak
nigdy nie zrealizuje, bo problemy narastają stale. Istnieją oczywiście takie XIX-wieczne koncepcje finalistyczne, jak na przykład marksizm,
mówiące że osiągniemy pewien ideał organizacji państwowej i będzie koniec historii, wieczna
szczęśliwość. A owa szczęśliwość będzie, ale
dopiero później...
A. L.: Jak Pan Profesor widzi sytuację Akcji
Wyborczej Solidarność? Czy ruch ten jest rzeczywistą szansą połączenia różnych ludzi, o różnych
światopoglądach?
Prof. Wiesław Chrzanowski: Mogę powiedzieć
jedno: taka potrzeba integracji istnieje. Ale to,
że istnieje potrzeba nie oznacza wcale, że realizacja się powiedzie. I\la pewno jest to trudny
proces, ale istnieje również nacisk rzeczywistości. Ludzie zdają sobie sprawę, że kształt polskiego życia politycznego nie może pozostać
taki, jak w tej chwili jest. Oczywiście w AWS
ścierają się różne namiętności, ambicje, łączy
jednak wszystkich istniejąca potrzeba zmiany.
Przestrzegałbym AWS przed tworzeniem formacji czysto taktycznej, która później się rozłoży.
Partie nie są bytami wiecznymi, ale na pewnych
odcinkach, przy rozwiązywaniu długofalowych
problemów muszą trwać. Oczywiście zadaniem
partii nie jest wykończenie konkurenta. Nie o to
tu chodzi, można przecież współdziałać...
AWS otwiera na polskiej scenie politycznej nową
perspektywę. Czy ona będzie spełniona zależy
od ludzi. Wydaje się, że w dużej mierze zależeć
to będzie od składu koła parlamentarnego, które
będzie wyłonione w drodze wyborów.
P. W.: Z jakimi politykami innych
ugrupowań
chciałby Pan spotkać się w parlamencie?
Prof. Wiesław Chrzanowski: Na przykład w Warszawie kandyduje Władysław Bartoszewski, z któ-
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rym przyjaźnimy się od wielu lat, z którym poznaliśmy się w więzieniu w Rawiczu w 1954
roku. Na pewno poglądy nasze różnią się dzisiaj, ale w wielu sprawach są bardzo podobne.
Jako do człowieka mam do niego zaufanie, a to
jest rzeczą istotną, szczególnie w tak specyficznym układzie jaki sprawia Senat.
P. W.: ...praca w którym pozwala na pewien
dystans...
Prof. Wiesław Chrzanowski: Który nie zajmuje
się na przykład wyłanianiem rządu i podobnymi sprawami, a raczej kwestiami bardziej merytorycznymi. Tam trafia gotowa ustawa, są szanse jej dopracowania, weryfikacji...Powiedzmy
sobie jasno - rola Senatu w naszym układzie
jest dość ograniczona. Zdaję sobie z tego w pełni
sprawę. Pamiętam, jako marszałek grupy posłów, którzy praktycznie nic nie robili. Chociaż
ci, którzy byli zaangażowani naprawdę ciężko
pracowali. Ja jestem prawnikiem. Znam się na
sprawach ustawodawczych.
A. L.: Które ugrupowania polityczne są Panu
Profesorowi bliskie i mógłby Pan z nimi podjąć
współpracę w przyszłym
Senacie?
Prof. Wiesław Chrzanowski: W Senacie sprawy wyglądają bardziej personalnie. Na przykład
Hanna Suchocka z UW nie reprezentuje jakieś
przeciwnej opcji ideologicznej. Tak samo Ryszard Bugaj, z którym można dojść do porozumienia w pewnych sprawach socjalnych. Jego
podejście jest na wielu odcinkach bliskie Katolickiej Nauce Społecznej, mimo tego, że na innych,
na przykład bojowego antyklerykalizmu, jesteśmy oczywiście bardzo daleko. Gdy człowiek
„porasta w lata" to nabiera dystansu, przestaje
być agresywny. Gdy byłem w panów wieku na
uniwersytecie, to uważano, że jestem przywódcą
nieprzejednanym...

Spotkanie odbyło się w ostatnich dniach sierpnia 1997 roku

Rozmowę opracował i przygotował do druku:
Adrian Lesiakowski

Działać na rzecz społeczeństwa
- rozmowa z Aleksandrem Małachowskim
(Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej)
Aleksander Małachowski - ur. 1924; żołnierz A.K.; więzień lagrów sowieckich. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego; członek Związku Literatów Polskich; długoletni pracownik Działu Literackiego
Polskiego Radia; prezes Klubu Krzywego Koła. W czasach I „Solidarności" członek władz krajowych; internowany i więziony w okresie stanu wojennego. Poseł na Sejm X kadencji; Marszałek Senior i Wicemarszałek Sejmu RP. Członek delegacji polskiej w Radzie Europy. Honorowy Przewodniczący Unii Pracy.

Sławomir J. Żurek: Co to znaczy „być dobrym
politykiem"?
Aleksander Małachowski: W każdym wypadku
jest to inna odpowiedź. Mówi się, że dobry polityk jest przede wszystkim skuteczny. Ale skuteczność może być uprawiana w sensie destrukcyjnym, co nie powinno być jego celem. Dobry
polityk to człowiek odpowiedzialny za państwo
i tę cząstkę społeczności, którą kieruje.
Michał Kopaczewski: A czy polityk
powinien
być i czy może być wolny w swoich
wyborach?
Aleksander Małachowski: Polityk nie może być
całkiem wolny, bo jak każdy człowiek musi mieć
jakiś system wartości, który go kieruje. W polityce nie jest tak, że Boga nie ma i wszystko
wolno. Nasza wolność jest zawsze ograniczona
przez jakiś system wartości, oczywiście niekoniecznie religijny. Prof. Tadeusz Kotarbiński, mój
mistrz duchowy, był wielkim etykiem, choć był
człowiekiem niewierzącym.
S. J. Ż.: Dzisiaj coraz częściej pojawiają się głosy że polityka to obszar, w którym
niekoniecznie należy kierować się etyką...
Aleksander Małachowski: To, co się dzieje nie
znaczy, że to jest dobre. Zgadzam się z Panem,

że istnieją takie opinie. Ja jednak uważam, że
każdy człowiek musi posiadać swój system wartości, swój honor.
Jarosław Bat: Czy w polskim życiu politycznym
istnieje jeszcze pojęcie „honor
polityka"?
Aleksander Małachowski: Doświadczyłem na
własnej skórze, że istnieją takie sytuacje, w których ludzie przyzwoici, którzy wykazywali się
nieraz w bardzo trudnych okolicznościach, nagle kiedy dochodzi do jakiś starć, tę przyzwoitość zawieszają na kołku. Klasycznym przykładem jest sprawa Oleksego, którego oskarżono
bez dowodów. Ja nie mam nic przeciwko temu
aby niszczyć szpiegów, ale jeśli posiada się choć
ślady dowodów, na to, że są oni szpiegami.
S. J .Ż.: Czy Pan czuje się nadal
człowiekiem
związanym z etosem
„Solidarności"?
Aleksander Małachowski: Proszę Pana, a co to
jest etos „Solidarności"? Autorem pojęcia „etos
Solidarności" był generał Wojciech Jaruzelski.
Wprowadzając stan wojenny beatyfikował nas
wraz z naszymi grzechami. W świetle tego, co ja
wiem, a byłem przewodniczącym Komisji Krajowej Regionu Mazowsze, etos ten pękał od samego początku. Na I Zjeździe „Solidarności",
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kiedy przyszło do podziękowania KOR-owi za zasługi jakie poniósł dla ratowania robotników,
nagle się okazało, że się nie da tego przeprowadzić tak po prostu. Jeżeli więc tak prosta rzecz
jak wyrazić wdzięczność słowami sprawiła trudności, dlatego, że w KOR-rze było kilku ludzi
pochodzenia żydowskiego, no to przepraszam,
ale co to jest etos „Solidarności"? Etos „Solidarności" to historia ludzi, którzy nawet nie dążyli do niepodległości kraju. To był tylko jakiś
sztuczny ideał romantyczny. „Solidarność" w latach osiemdziesiątych to była bardzo zróżnicowana grupa, skonfliktowana wewnętrznie. Jedynym człowiekiem, który głosił wtedy hasła
niepodległościowe był Leszek Moczulski, który
dziś z tej „Solidarności" został wykluczony. Krótko mówiąc ja chciałbym podważyć ten etos, tak
naprawdę on nigdy nie istniał...
Michał Hucał: Czy w obecnym systemie wyborczym poseł dostatecznie identyfikuje się z reprezentowanym przez niego okręgiem?
Aleksander Małachowski: Z t y m jest bardzo
różnie, a zależy to od tego, jak poseł pojmuje
swoje obowiązki. I nie decyduje o t y m system
wyborczy tylko osobista przyzwoitość oraz jego
sytuacja życiowa. Wezmę własny przykład. Kiedy
byłem posłem na Sejm to siedziałem w moim
okręgu wyborczym, kiedy się tylko dało. Z chwilą
kiedy zostałem urzędnikiem sejmowym, po prostu nie mam fizycznie czasu na to, gdyż obecnie pełnię funkcję w skali państwa, a nie tylko
w skali okręgu wyborczego. Pełnię olbrzymią
ilość obowiązków reprezentacyjnych i państwowych. Muszę na przykład przyjąć premiera Japonii, ale do tego spotkania trzeba się przygotować nieraz przez pół dnia, chociaż wizyta będzie
trwała pół godziny. Bo to przecież nie może być
tak, że przyjdzie premier Japonii, a ja mu powiem: „Dzień dobry! Co słychać w Japonii?".
Oczywiście można wyobrazić sobie system wyborczy, w którym poseł może być przez swoich
wyborców odwołany. Ale tego się nigdzie na
świecie nie praktykuje. Byłaby to okazja do różnych szantaży i gier. To mogą być sprawy niezgodne z prawem: koncesje, zezwolenia, kontrakty. Jeśli poseł się na to nie zgodzi można
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zorganizować w jego okręgu nagonkę na niego
i żądać jego odwołania. Człowiek, który sprawuje funkcje publiczne powinien być wolny. Poseł
musi mieć to czteroletnie bezpieczeństwo.
J. B.: Kiedy młodzież bierze do ręki nową konstytucje od razu zwraca uwagę na jej objętość.
Dlaczego w dokumencie tym znajduje się tak
dużo powtórzeń i sprzeczności?
Aleksander Małachowski: Sprzeczności tam nie
ma. Natomiast tak w ogóle nie potrafię Panu
odpowiedzieć na to pytanie. Zostałem członkiem Komisji Konstytucyjnej w ostatniej chwili
i poczuwam się odpowiedzialny tylko za dwie
decyzje. Natomiast poczuwam się do odpowiedzialności za kompromis konstytucyjny, wiele
rozmów odbywało się w moim gabinecie. Jeśli
chodzi o styl, to rzeczywiście ja bym tę konstytucję napisał inaczej. Ale jest to problem większy.
W całym polskim prawie zaszło coś niedobrego.
M. H.: Jak zachęcić Polaków do aktywności politycznej? Jak Pan Marszałek zachęciłby nasze
środowisku (uczniów i nauczycieli) do wzięcia
udziału w wyborach
parlamentarnych?
Aleksander Małachowski: Pytanie to można postawić wszystkim mieszkańcom Europy. To jest
trudna sprawa. Cywilizacja, w której żyjemy jest
ukierunkowana na sprawy osobiste każdego Człowieka. Zanika zbiorowe zainteresowanie, odpowiedzialność za los państwa, wspólnoty. Stanie
z boku nie przynosi żadnych korzyści. Należy
działać na rzecz społeczeństwa, dla jego dobra.
To jest wszystko, co mogę powiedzieć...
M. K.: Jaką decyzję uważa Pan Marszałek za
najtrudniejszą w swojej karierze
politycznej?
Aleksander Małachowski: Na szczęście nie stawałem przed trudnymi decyzjami, ponieważ nie
sprawowałem władzy. Bo naprawdę trudne decyzje podejmuje się wtedy, gdy sprawuje się
władzę wykonawczą. W Sejmie mogę oddać głos
za taką bądź inną sprawą, co w większości spraw
nic nie oznacza. Jestem tylko jednym z wielu,
którzy głosuje w ten lub inny sposób.
M. K.: Co czuje poseł, który głosuje inaczej niż
wszyscy koledzy w jego klubie?
Aleksander Małachowski: Ja jestem tym, który
głosuje bardzo często inaczej niż mój klub, ale
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oni się już do tego przyzwyczaili. Jako jedyny
w klubie głosowałem przeciwko aborcji i to nie
z powodów religijnych. Jestem prawnikiem i twierdzę, że jeżeli dziecko poczęte ma prawo do ochrony majątku (może być spadkobiercą), to samo
również musi być chronione.
M. H.: Panie Marszałku jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Każda partia przedstawia swój program, później w trakcie prac parlamentu w większości wypadków obietnice składane
wyborcom
wcale nie są realizowane. Czy w takim razie prowadzenie kampanii wyborczej jest uczciwe?
Aleksander Małachowski: Myślę, że tak... To,
że każdy przedstawia swój program to normalne. Deklaracje te należy traktować jako spis do-

Kościoła nigdy nie wolno nadużywać
grzewania antyeuropejskich
nastrojów.

brych chęci. Każdy musi coś mówić, coś obiecywać. Bardzo łatwo jest obiecywać, kiedy się
nie sprawuje władzy. Po objęciu władzy przychodzi się do kasy, a kasa jest najczęściej pusta.
Dzisiaj szczególnie takimi obietnicami posługuje
się AWS, to samo było z SLD. Tego typu działalność przedwyborczą należy po prostu traktować jako folklor przedwyborczy. Osobiście unikam składania obietnic...
Spotkanie odbyło się w sierpniu 1997 r.
(Rozmowa nie jest autoryzowana)
Opracował: Michał Kopaczewski
i Sławomir J. Żurek

dla demagogii

antyeuropejskiej

oraz

pod-

Jan Paweł II

(:..) co się z Tobą stało Polsko? ...dlaczego chcecie wejść do Europy
powtarzając
wszystkie błędy Europy; dlaczego checie kopiować to, co jest tam najgorsze,
dlaczego
jesteście tak naiwni?':(<..) [Bruksela to miejsce], gdzie łączy się Europa, ale nie w duchu chrześcijańskim
(...) łączy się duchu liberalnym,
masońskim.
Ojciec Tadeusz Rydzyk (Redaktor Naczelny Radia Maryja)

Europa
małych ojczyzn

• kultura małych ojczyzn

Europa małych ojczyzn
- rozmowa ze Stefanem Starczewskim,
dyrektorem Fundacji Kultury
Stefan Starczewski - ur. w 1935 roku. Studiował filologię polską i socjologię. Ukończył Uniwersytet
Warszawski. W latach 60-tych i 70-tych zajmował się: kształceniem kadry dla organizacji i instytucji kulturalnych (był dyrektorem Państwowego Studium Os'wiaty i Kultury, wykładowcą na Wydziale Pedagogiki
UW, głównym specjalistą d.s. zawodowego doskonalenia pracowników kultury MKiS), oraz publicystyką
kulturalną (m.in. od 1977 r. był redaktorem naczelnym ukazującego się w obiegu niezależnym kwartalnika
„Krytyka"). W okresie między sierpniem 1980 r., a grudniem 1981 r. organizował w ramach „Solidarności"
ruch społeczny i intelektualny na rzecz reformy os'wiaty (był kierownikiem Zespołu Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność" i z ramienia związku szefem komisji negocjacyjnej ds. reformy os'wiaty). W latach 80-tych,
w działalności podziemnej był założycielem i liderem Komitetu Helsińskiego w Polsce. Od wrzesfnia 1989
do stycznia 1991 r. pełnił funkcję wiceministra kultury w rządzie T. Mazowieckiego. Odpowiedzialny był
m.in. za przeprowadzenie reformy samorządowej w kulturze; z upoważnienia premiera kierował pracą komisji rządowej d.s. mniejszosci narodowych. Od 1992 r. jest dyrektorem ds. promocji Fundacji Kultury.
Jest wykładowcą przedmiotu „Komunikacja społeczna w s'rodowiskach lokalnych" w Podyplomowym Studium Kierowania Instytucjami i Organizacjami pozarządowymi przy Wydziale Pedagogiki UW.

Magdalena Pokrzycka-Walczak: Czym zajmuje
się Fundacja Kultury?
Stefan Starczewski: Fundacja Kultury jest pozarządową instytucją publiczną stawiającą sobie
za cei wspieranie rozwoju kultury. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku. Jej powołanie było bezpośrednią odpowiedzią na gruntownie odmienioną sytuację, w jakiej, w wyniku
przeobrażeń ustrojowych w Polsce, znalazła się
kultura.
Po likwidacji Funduszu Rozwoju Kultury było
oczywiste, że przerzucenie całego ciężaru finansowania kultury na budżet państwa nie może
przynieść dobrych wyników. Konieczne stało się
utworzenie instytucji zdolnej zarówno do elastycznego reagowania na najważniejsze potrze-

by bieżące jak i do skutecznego realizowania
programów długofalowych. Instytucji, która mogłaby, w miarę upływu czasu, stawać się coraz
bardziej wydajnym źródłem pomocy dla wartościowych przedsięwzięć kuituralnych - a przy
t y m - nie korzystającej z subwencji budżetu.
Taką instytucją jest Fundacja Kultury. Podstawową, choć nie jedyną formą działalności Fundacji Kuitury jest subsydiowanie przedsięwzięć
kulturalnych. Fundacja Kultury wspomaga twórczość artystyczną we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki, udziela pomocy przedsięwzięciom
pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywność
na polu edukacji kulturalnej oraz wspiera inicjatywy służące ochronie dziedzictwa kulturalnego. Pomaga w rozwijaniu lokalnych i regional-
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nych inicjatyw kulturalnych, wspiera próby samoorganizowania się wspólnot kulturowych. Służąc pomocą w ochronie dziedzictwa narodowego
dąży do utrwalenia wartości wyrosłych z tradycji wielonarodowej Rzeczypospolitej, tolerancji,
otwartości na dialog i współpracę z kulturą innych narodów i państw.
M. P.-W.: Skąd wziął się pomysł założenia Fundacji Kultury i kto był jej
inicjatorem?
Stefan Starczewski: W roku 1990 w ramach
realizacji reformy gospodarczej i ustrojowej kraju uległy likwidacji parabudżetowetzw. fundusze
celowe m.in. Fundusz Rozwoju Kultury. Warunki finansowania kultury uległy więc gruntownej
zmianie. Zaistniała sytuacja sprzyjała tworzeniu
organizacji nierządowych, których celem byłoby
wspieranie rozwoju kultury. Inicjatorem powołania Fundacji Kultury była ówczesna minister
kultury i sztuki Izabella Cywińska, która pośredniczyła między gronem fundatorów a rządem.
Ostatecznie Fundacja powstała z jednorazowego
wkładu finansowego pochodzącego z pozostałości Funduszu Rozwoju Kultury oraz wkładów
prywatnych fundatorów. W roku 1991 Fundacja rozpoczęła działalność promocyjną. W październiku 1991 roku obowiązek kierowania tą
działalnością powierzył mi ówczesny Zarząd Fundacji.
M.P-W.: W ramach Fundacji Kultury do niedawna działała Akademia Małych Ojczyzn. Jakie
ceie realizowała i dlaczego podjęto decyzję o jej
rozwiązaniu?
Stefan Starczewski: W ramach Fundacji, od roku
1992 prowadzony jest program - konkurs „Małe
ojczyzny - tradycja dla przyszłości". Oferta uczestnictwa w tym konkursie jest adresowana od początku do twórców i animatorów kultury z ośrodków oddalonych od centrum, do ludzi prowadzących różnorodną działalność społeczno-kulturainą
w środowiskach lokalnych.
Dla usprawnienia realizacji konkursu jego inicjatorzy (Izabella Cywińska, Stefan Starczewski)
powołali odrębną komórkę organizacyjną, biuro - z siedzibą w Toruniu; na stanowisko dyrektora programu „Małe ojczyzny - tradycja dla
przyszłości", a więc szefa tego biura powołali-
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śmy Pana Witolda Chmielewskiego. Mając zamiar poszerzenia programu o funkcje edukacyjne
zgodziliśmy się na nazwanie tego biura Akademią Małych Ojczyzn. Niestety, z organizowania
szkoleń i procesów edukacyjnych nic nie wyszło
- pozostał tylko konkurs „Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości" oraz nazwa, szyld „Akademia Małych Ojczyzn". Ponieważ konkurs organizujemy teraz co dwa lata utrzymywanie biura
w Toruniu (dwie osoby - dyrektor, sekretarka,
pomieszczenie, sprzęt, itp.) struktury praktycznie
bezczynnej przez rok byłoby jaskrawą niedorzecznością ekonomiczną: zlikwidowaliśmy więc
biuro w Toruniu. Konkurs jest obecnie prowadzony bez pośrednictwa odrębnych agend i etatów - w Warszawie.
M. P.-W.: Co kryje się pod pojęciem „małe ojczyzny"?
Stefan Starczewski: Pojęcie to ma tradycję literacką. W słowach „mała ojczyzna", „bliższa
ojczyzna", Czesław Miłosz zawarł pewien element nostalgii, tęsknoty za światem bezpowrotnie utraconym. Miłosz tęskni do swojej Żmudzi,
do powiatu, w którym się urodził, wychował...
Mała ojczyzna jest to więc przestrzeń społeczna,
krajobrazowa, której granice wyznaczone są przez
doświadczenie osobiste, przeżycie człowieka, nie
przez jakikolwiek podział administracyjny.
Mała ojczyzna to przestrzeń ważna indywidualnie dla każdegoz nas. Każdy człowiek ma swoją
małą ojczyznę, to znaczy przestrzeń, w której
formułuje się i kształtuje jego stosunek do świata, do ludzi. To pojęcie można rozważać w sensie opisowym i edukacyjnym. Edukacyjna forma małych ojczyzn polega na podjęciu starań
obywatelskich mających na celu wskrzeszanie,
pobudzanie, ożywianie pamięci o t y m miejscu,
wreszcie umiejętne kształtowanie otaczającego
środowiska, by wyglądało zasobniej, by w racjonalny sposób piękniało. Definicja „małych
ojczyzn" w połowie literacka, w połowie edukacyjna, jest pojęciem żywym, za którym stoi konieczność kształtowania świadomości obywatelskiej członków małych społeczności, których
każdy z nas jest, chcąc nie chcąc, pełnoprawnym członkiem.
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M. P.-W.:
Projekt„Pamięć-Miejsce-Obecność"
autorstwa Tomasza Pietrasiewicza, dyrektora Teatru NN został nagrodzony w jednej z edycji konkursu „Małe ojczyzny-tradycja dla przyszłości".
Obecnie jest on jednym z jurorów
konkursu.
Kim są inni nagrodzeni uczestnicy innych edycji?
Stefan Starczewski: Wśród ludzi wyróżnionych
w konkursie są tacy, którzy mają w swoich środowiskach pozycje liderów (jak np. pani Barbara Chludzińska z Węgorzewa) i owładnięci są
jakimś pomysłem, ideą urzeczywistnienia sprawy
związanej z problemami danego środowiska. Ludzie ci są czołowymi animatorami w swoich małych ojczyznach, śmiem twierdzić, że w nowych
warunkach tworzą tradycję pozytywistyczną opartą
na założeniach pracy organicznej. Przykładowo
Barbara Chludzińska stworzyła w Muzeum Sztuki Ludowej autentyczny ośrodek kultury, skupiający rzesze ludzi współpracujących przy realizacji
konkretnych projektów. Piotr Mitzner, dyrektor
Ośrodka Kultury „Koło Podkowy" w Podkowie Leśnej, jest animatorem, zdolnym do zorganizowania
przedsięwzięć na miarę europejską (np. spotkanie
dysydentów z Europy Środkowo-Wschodniej).
Tych przykładów jest dużo, dużo więcej, trudno
w jednej rozmowie wymienić wszystkie).
Michał Kopaczewski: Na jakiej podstawie jury
przyznaje nagrody? Przecież dokonania uczestników konkursu są niewymierne...
Stefan Starczewski: Bardzo trudno ocenić pracę osób zgłaszających się do konkursu. Proszę
zapytać Tomasza Pietrasiewicza, dyrektora Teatru Nl\l, który jest członkiem zespołu jurorów,
że praca jury to nieustanna polemika, wręcz kłótnia o to, jak zoptymalizować oceny. Na nasz
konkurs napływa kilkaset programów, a nagród
jest kilka i kilka wyróżnień. Pozostałym możemy
tylko podziękować listownie. Naprawdę trudno
jest wydobyć to, co najważniejsze, najciekawsze. Generalnie rzecz ujmując, kryteria oceny
obejmują przede wszystkim wizję rozwojową,
społeczno-kulturalną danego środowiska, połączoną z dozą realizmu. Czasami jednak, tu muszę się przyznać, może zdarzyć się przypadek,
że nagrodzone środowisko nie spełni pokładanych w nim nadziei. Tak jak to było z Czarnym

w Bieszczadach. Grupa ludzi na bieszczadzkiej
przestrzeni, ogołoconej z tradycji kulturalnej próbowała powiązać działalność edukacyjną i kulturalną z turystyką. Zakładano, że środki, które
wpłyną z turystyki można będzie przeznaczyć
na sfinansowanie .działalności kulturalnej. Niestety, nie mogliśmy przewidzieć, że tak właśnie
potoczą się losy tej inicjatywy.
Kryteria, które bierzemy pod uwagę przy ocenie zgłoszonych projektów są następujące: pomysł pobudzający wyobraźnię, silnie związany ze
środowiskiem, w którym powstał; osoby tworzące projekt muszą legitymować się konkretnymi dokonaniami; określenie obiektywnych walorów małej ojczyzny (analiza szans i zagrożeń)
i roli społeczno-edukacyjnej przedsięwzięcia. Dobrze by było, aby oparciem dla takiego programu stały się organizacje pozarządowe, fundacje, lokalne stowarzyszenia. Projekt powinien
stać się splotem aktywności organizacji społecznych i cieszyć się poparciem gminy.
M. K.: Która tradycja - zdaniem Pana Dyrektora - jest ważniejsza: narodu czy regionu?
Stefan Starczewski: Według mnie nie ma takiej
alternatywy. Jeżeli pomyślimy - region - to wspominamy o wielu małych ojczyznach składających się na „region". Regiony są tak usytuowane-, że granice państw powodują sztuczne ich
rozdarcie. Co jest ważniejsze: czy granica między
państwami?, czy granica między małymi ojczyznami?. Jeżeli chcemy myśleć poważnie i odpowiedzialnie o wspólnej Europie musimy zastanowić się nad t y m drugim pytaniem. Nie
chodzi o to, aby niwelować granice, ale by zdać
sobie sprawę z tego, że były, są i będą różnice
między przykładowo Polską i Niemcami. Jednocześnie po obu stronach Odry, w obszarach przygranicznych są takie organiczne całości, które
pielęgnowane są przez mieszkańców w ramach
współpracy regionalnej ponad granicą państwową. Obecność polska, piastowska na t y m terenie jest już zupełnie zatarta. To, co może być
jeszcze żywe to pamięć Niemców, którzy niegdyś tu mieszkali. Dziś obszar ten należy do
Polski... Zasadniczo współpraca regionalna sprzyja z jednej strony integracji europejskiej, z dru-

Europa małych ojczyzn
giej zaś strony utwierdza naszą tożsamość (polską,
niemiecką, ukraińską). Im więcej doświadczenia
związanego z odmiennością innych kultur, narodów, tym bardziej utwierdzić się można w przekonaniu o własnej tożsamości narodowej. Jeżeli
będziemy mieć możliwość swobodnego przepływu ludzi, towarów, pomysłów, staniemy się
składnikiem Europy, przejmiemy sposób europejskiego myślenia. Ten najswobodniejszy z możliwych przepływów niekoniecznie oznacza zanik
tożsamości narodowych.
M . K.: Skąd wziął się pomysł współpracy z drugim programem TVP i reaiizacja cykiu filmów
dokumentalnych „Małe
ojczyzny"?
Stefan Starczewski: Bardzo mi zależało na współpracy z telewizją ze względu na możliwość szerokiej prezentacji idei małych ojczyzn dużej rzeszy
publiczności. Do pomysłu udało mi się przekonać prof. Michała Bogusławskiego, rozmawialiśmy także z ówczesnym prezesem Januszem
Zaorskim, który wyraził zgodę na realizację cyklu filmów o „małych ojczyznach". Prof. Michał
Bogusławski został szefem w II programie TV
tego przedsięwzięcia, którego zadaniem była
prezentacja różnych obszarów Polski. Sprawą
godną podkreślenia jest tutaj możliwość pewnego dowartościowania środowisk - poprzez
reportaż, fotografie z życia małych społeczności lokalnych - prezentujących różne problemy
społeczności lokalnych i pokazujących bogate
życie duchowe i kulturalne mieszkańców. Wiele
ze zrealizowanych programów dotyczyło laureatów konkursu „Małe ojczyzny-tradycja dla przyszłości" i z całą pewnością nobilitowało ich środowiska.
Grzegorz Rasiński: Dotychczas zrealizowano około stu filmów o małych ojczyznach. Jaka jest
przyszłość cyklu „Małe ojczyzny" w drugim programie TVP?
Stefan Starczewski: Zależy to w dużej mierze
od środków finansowych i od woli współpracy
ze strony szefów telewizji. Zainspirowałem pewne
osoby do działania, natomiast nie mam wpływu
na to, jak potoczą się dalsze losy cyklu. Z całą
pewnością co dwa lata organizować będziemy
konkurs, zaś jeżeli telewizja publiczna nie bę-
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dzie chciała kontynuować współpracy spróbujemy zainteresować nią inne media.
M. P.-W.: Obecnie do Fundacji Kultury spływają
projekty na konkurs, którego kolejna edycja rozstrzygnie się w przyszłym roku. Z jakim zainteresowaniem spotyka się cykl „Małe
ojczyznytradycja dla
przyszłości"?
Stefan Starczewski: W poprzednich cyklach mieliśmy do czynienia z 360 projektami, obecnie
jest około 100 zapowiedzi nowych.
M. P.-W.: łle projektów wpłynęło, od początku
istnienia konkursu, z regionu
lubelskiego?
Stefan Starczewski: Tak się składa, że Lublin
jest bardziej aktywny, niż region. Myślę tu o projektach złożonych przez Teatr NN i Fundację Galeria na Prowincji. Teatr NN otrzymał nagrodę,
zaś projekt Fundacji - wyróżnienie. O projekcie
Teatru NN już wspominaliśmy, natomiast jeżeli
chodzi o pomysł Fundacji to jest to inicjatywa
o nazwie „Stare Miasto-serce Lublina". Galeria
na Prowincji to pewnego rodzaju agencja artystyczna, która organizuje liczne koncerty na rzecz
odrestaurowania Teatru Starego. Póki co, najwięcej aktywności wykazuje miasto Lublin, a my
czekamy teraz na akces z Lubelszczyzny.
M. K.: Polska przygotowuje się do wejścia do
Unii Europejskiej. Czy fakt przystąpienia
Polski
do Unii będzie miał wpływ na losy Fundacji Kultury?
Stefan Starczewski: Jednym z zadań programowych Fundacji jest wspieranie życia kulturalnego w Polsce i otwarcie na inicjatywy przełamujące bariery obcości. Stąd też na naszych listach
promocyjnych wśród prawie tysiąca promowanych programów jest wiele inicjatyw polsko-litewskich, polsko-niemieckich, polsko-węgierskich
czy polsko-tatarskich. Tworząc program Fundacji
staraliśmy się nie nadawać mu charakteru zamkniętego partykularnie, ale by sprzyjał idei wymiany
wartości kulturalnych. Idea „małych ojczyzn" ma
także swoich rzeczników z Zachodniej Europie,
zwłaszcza w krajach, w których problemem są
stosunki etniczne (np. w Belgii). Wspólna Europa
może nam tylko pomóc w realizacji naszych celów.
G. R.: Jest taki tradycyjny podział: Europa Zachodnia, Europa Wschodnia. Czy istnieje jakaś
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relacja w tym podziale, jeżeli chodzi o małe ojczyzny?
Stefan Starczewski: Więcej doświadczenia mamy
w relacjach z Europą Wschodnią, bo jest to swoisty naturalny partner z racji tego samego doświadczenia historycznego. Z Europą Zachodnią
nasze kontakty datują się dopiero od roku 1989,
musimy powoli przecierać nowe szlaki.
M . K.: Jaką rolę pełnią małe ojczyzny w procesie przemian
politycznych?
Stefan Starczewski: Program - konkurs „Małe
ojczyzny - tradycja dla przyszłości" z istoty swej
jest impulsem do pobudzenia i wyzwolenia sił
twórczych, obywatelskich w społecznościach lokalnych i regionalnych. Istotnym elementem przemian ustrojowych w Polsce jest właśnie tworzenie
warunków do rozwoju otwartego społeczeństwa
obywatelskiego. Idea „małych ojczyzn", udział
w konkursie polegający na urzeczywistnieniu tej
idei - to wszystko są elementy oddolnej, reformatorskiej aktywności ludzi; uważamy, że taka
aktywność w szczególnie wyrazisty sposób konkretyzować się może w sferze szeroko pojętej
kultury. A przecież wspieranie rozwoju kultury
jest celem i misją Fundacji.
M. K.: Jak funkcjonują małe ojczyzny w Polsce,
a jak w Europie?
Stefan Starczewski: Kiedyś organizowane było
międzynarodowe spotkanie w Jabłonnej pod Warszawą z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, różnych krajów europejskich w celu stworzenia europejskiego programu wspierania rozwoju

małych ojczyzn. Okazało się, że największe zainteresowanie wzbudził ten problem w krajach,
które mają ciągłe kłopoty z własnym pograniczem, pograniczem w znaczeniu metaforycznym
(w rozumieniu granic państwowych i różnic ludnościowych). W czasie spotkania doszliśmy do
wniosku, że mała ojczyzna jest to pewien rodzaj
utwierdzenia się we własnej tożsamości po to,
żeby otworzyć się na resztę świata, a nie po to
by nań się zamknąć. Czyli alternatywą dla małej
ojczyzny w rozumieniu obywatelskim byłby partykularyzm. Rozmawiając o małych ojczyznach
nie sposób zapomnieć o demonach małych ojczyzn, bo demony również występują w tych
małych społecznościach. Co to są demony? To
są przede wszystkim zadawnione waśnie, konflikty, wypchnięte w podświadomość zbiorową,
ale od czasu od czasu z nienacka wyskakujące,
jakieś ponure sytuacje małoojczyźniane, dawno
minionych waśni, czy nawet walk.
M. K.: Co stanie się z Fundacją Kultury i małymi
ojczyznami, kiedy Polska znajdzie się już w Unii
Europejskiej?
Stefan Starczewski: Myślę, że powinna istnieć
w tej samej postaci, bo niezależnie od faktu wejścia do Unii Europejskiej pozostaną problemy
związane z zapotrzebowaniem na pomoc finansową na różne przedsięwzięcia kulturalne.

Opracowanie:
Magdalena Pokrzycka-Walczak

Dłużnik kultury ludowej
- rozmowa z Piotrem Tomaszukiem
Piotr Tomaszuk - ur. 1961; dramaturg, reżyser teatralny; absolwent Wydziałów Reżyserii Lalkowej
białostockiej PWST i Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST; twórca i szef Towarszystwa Wierszalin - Teatr
w Supraślu

Karolina Rozwód: Towarzystwo Wierszalin wypracowało swój własny, niezwykle
oryginalny
język teatralny. Co go ukształtowało? Co na niego wpłynęło?
Piotr Tomaszuk: Wydaje mi się, że poetyka naszego teatru nie wzięła się sama z siebie, nie
wzięła się znikąd. Jeżeli jest ona oryginalna, to
tylko w stosunku do czegoś. Pierwszym punktem odniesienia była i jest codzienność polskiego
teatru, który w m o i m odczuciu w swoim pojmowaniu realizmu jest anachroniczny, w pojmowaniu swojej funkcji jest przestarzały i który
bardzo wielu ludzi (bo nie można powiedzieć,
że wszystkich) dalece nie satysfakcjonuje. Bardzo wielu ludziom pewna formuła teatru realistycznego, pojmowanego jako niezobowiązujące wygłaszanie cudzych myśli, nie odpowiada.
Po Grotowskim, po Kantorze tym bardziej wydaje się to mało interesujące. I właśnie wokół
tego mało interesującego otoczenia, mało interesującej perspektywy istniejącej wokół nas staraliśmy się wykrystalizować to, o co nam chodzi w teatrze.
Drugim punktem odniesienia jest tradycja polskiego teatru lalek rozumiana jako spuścizna
bardzo ciekawych zjawisk jak „Groteska" Jaremów, jak teatr Jana Wilkowskiego robiony razem z Adamem Kilianem w warszawskiej „Lal-

ce". Tak więc z jednej strony mamy takie bardzo szerokie pojmowanie lalki, figury, funkcji
plastyki w teatrze, a z drugiej strony tę tradycję
polskiego teatru w jego potwornej mizerii, w jego
potwornie nie interesującej współczesności, w mizerii tematów, które stara się dotykać i pewnej
formy plastycznej, którą operuje. Ta forma bardzo często jest takim wzdętym balonem, który
tak naprawdę nie niesie za sobą żadnych istotnych treści i w żaden istotny sposób nie funkcjonuje na scenie, nie wchodzi w żadną relację
z aktorem i widzem. A więc na naszą poetykę
wpływ miał i teatr dramatyczny i teatr lalkowy
- pewne blaski, brylanty tkwiące w tej czerni
historycznej oraz współczesność odczuwana przeze mnie jako mizerna. To jest to tło.
Jednocześnie próbujemy czerpać z tego, co w tej
historii było niesamowite. Co dla mnie było niesamowitego w doświadczeniu, jakim był Grotowski? Ja żadnego przedstawienia Grotowskiego
nie widziałem, ale sporo na ten temat czytałem.
Mnie się wydaje, że to, co było rewolucyjnego
w myśleniu i jako takiej teatralnej egzystencji
Grotowskiego to była kompletna zmiana funkcji teatru, myśli, po co tak naprawdę warto robić teatr. Jego odwrócenie się od kategorii estetycznych ku kategoriom etycznym, zwrócenie
uwagi na to, że teatr w sposób istotny może
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oczyszczać zarówno tych, którzy go tworzą, jak
i tych, którzy uczestniczą w widowisku teatralnym, że jest to jakiś akt oddania, z którego może
wynikać jakaś niesamowita energia życiowa oraz
wiara w życie i jego sens. Zdaję sobie sprawę,
że można to wszystko powiedzieć o wiele bardziej skomplikowanym językiem, że to sięganie
do korzeni, do rytualnych źródeł teatru da się
opowiadać językiem naukowym. Ale ja specjalnie mówię o t y m językiem prostym, bo w gruncie rzeczy dla mnie to doświadczenie sprowadzało się do rzeczy prostych, to znaczy do tego, że
teatr nie musi być faktem li tylko estetycznym.
Mnie w odbiorze naszego teatru przez widzów
bardzo często denerwuje to, że oni odbierają
tylko estetyczną stronę przedstawień. Niewielu
widzów zwraca uwagę na pewien ciężar myśli,
tkwiący w naszych przedstawieniach, który staramy się przekazać naszymi przedstawieniami.
To, jeśli chodzi o Grotowskiego. A jeśli chodzi
o doświadczenie polskiego teatru lalek... Dla mnie
najbardziej ciekawe było to, że oto figura, rzeźba, lalka mogą praktycznie funkcjonować samodzielnie. W gruncie rzeczy ja od tego zacząłem - od uświadomienia sobie pewnej różnicy
pomiędzy aktorem a tą martwą materią, którą
ma w ręku. Doszedłem do wniosku, że jeżeli
aktor jest t y m samym i tylko tym, co figurka
człowieka, która pojawia się na scenie i którą
on ma w ręku, to właściwie mówimy tę samą
rzecz dwa razy. Zawsze należy szukać pewnego
dystansu, pewnej różnicy. I w momencie, kiedy
zaczynamy rozumieć po co używamy lalki, jakie
możliwości daje lalka, figura potraktowana integralnie sama w sobie, to dopiero zaczyna się
interesująca zabawa. Bo z tego można wyciągnąć bardzo wielorakie konsekwencje.
K. R.: Mówił Pan o tej mizerii
współczesnego
polskiego teatru. Czy naprawdę w Pana opinii
nic ciekawego się w nim nie dzieje?
Piotr Tomaszuk: Nie chcę być banalny, mówiąc,
że przedstawienia Jarockiego, czy Lupy są bardzo inspirujące. Jak oglądam spektakle Leszka
Mądzika, to one też mnie zachwycają, cały jestem przesiąknięty tą atmosferą i dotąd pamiętam niektóre obrazy. Ale proszę zwrócić uwa-

gę, że w Polsce funkcjonuje ponad 150 teatrów.
I jeżeli wymieniamy tutaj zaledwie kilka tytułów,
kilka nazwisk to trudno tu mówić o jakiejś codzienności teatru. Można tu mówić o pewnych
niezwykłych zjawiskach. Ot i tyle. Ale niezwykłe
zjawiska mają to do siebie, że są zawsze niezwykłe. Niezależnie od okoliczności, w jakich
się pojawiają. Natomiast rzecz polega na tym,
że sama natura życia teatralnego w Polsce jest
tak obciążona pewnymi schematami, mało nowoczesną, mało interesującą wizją uprawiania
sztuki, że jest aż zniechęcająca. I to nazywam
tą codzienną mizerią i podtrzymuję to. Nic nie ma.
K. R.: Wydaje mi się, że na kształt Pańskiego
teatru wpływ ma również miejsce jego działalności, wielokulturowość
Białostocczyzny.
Pana
przedstawienia wtopione są w tradycje kultury
ludowej, prawosławnej, żydowskiej...
Zastanawiam się, czy Wierszalin mógłby zaistnieć gdzieś
indziej, poza
Białostocczyzną...
Piotr Tomaszuk: Mnie się zdaje, że to zetknięcie kultur jest przede wszystkim faktem duchowym, wewnętrznym, to znaczy ono funkcjonuje we mnie. Ja tak zostałem wychowany. I im
dłużej żyję, tym bardziej rozumiem do jakiego
stopnia zostałem zdeterminowany pewną sytuacją duchową odziedziczoną po moich rodzicach, wszczepioną - z jednej strony przez geny,
a z drugiej strony poprzez wychowanie. Więc to
pogranicze, to przede wszystkim człowiek ma
w sobie. Natomiast geografia, w której zaczyna
pracować ma oczywiście ogromne znaczenie,
bo jak się słyszy na co dzień pewien język, jak
się widzi na co dzień pewnych ludzi, jak się człowiek na co dzień denerwuje pewnymi sprawami,
ale za to go cieszą i fascynują inne, to w sposób niezauważalny ma miejsce pewna osmoza.
Człowiek ciągle wchłania w siebie to, co jest
codziennością tych kultur. Mnie w kulturze pogranicza, w kulturze białostockiej, w kulturze
białoruskiej - w tej szczególnej mieszaninie, jaka
się ukształtowała przez wieki na pograniczu katolicyzmu i prawosławia - nigdy nie interesował wymiar historyczny, cepeliowski. Natomiast
zawsze interesowała mnie współczesność tej kultury. Ja w latach licealnej i studenckiej przeszło-

Dłużnik kultury ludowej
ści z bardzo wielką niechęcią wymawiałem słowa „sztuka ludowa". Mnie się wydawało, że to
jest coś tak paranoicznego, coś tak niebywałego,
a przede wszystkim nie interesującego, że aż
strach. Oczywiście to wszystko było efektem gigantycznie nieprawdziwej wizji, jaką miałem w swojej głowie. Bo jeżeli człowiek tylko chodzi do
cepelii i tam ma kontakt ze sztuką i kulturą ludową i jeżeli tylko poprzez szumne wypowiedzi
z socjalistyczno - komunistycznej prasy sprzed
1989 roku mógł sobie wyobrazić rolę i funkcję
kultury ludowej, to wiadomo, że wtedy nie ma
ochoty się temu tak naprawdę przyglądać. Teraz patrzę na to ze wstydem, dlatego, że rozumiem, że kultura ludowa istnieje. Ona jest żywa,
tylko ona zmienia postać swojego istnienia. Ja,
wydaje mi się, staram się gdzieś tam dokumentować jak ta kultura ludowa się zmienia i jakiego rodzaju ewolucje przechodzi. Zarówno jeśli
chodzi o ludzi jak i o materialno - duchowy
wymiar jej istnienia. Od pewnego czasu fascynuje mnie prostota zespołów amatorskich. Jak
trafiam na takie piękne i szlachetne myślenie na
scenie to jestem cały w skowronkach. I w zasadzie
ja wciąż się uczę opowiadania historii w sposób najprostszy od tych ludzi. Jeszcze mógłbym długo mówić na jakich zasadach i dlaczego
uważam siebie za osobę mocno zapożyczoną,
posiadającą ogromny dług zaciągnięty w sferze
tak zwanej współczesnej kultury ludowej.
K. R.: A więc co Pan jeszcze od niej pożyczał?
Piotr Tomaszuk: Nie chcę przeprowadzać egzegezy swoich różnych pomysłów. Ja myślę, że
miałem bardzo dużo szczęścia, że dość wcześnie spotkałem się z zupełnie niebywałym scenografem - Mikołajem Maleszą. Między nami
istnieje pewna wspólnota myślenia i zauważania tego, co jest ważne. Bo to tylko i wyłącznie
o to chodzi - o pewną skalę wartości. Ja uważam,
że przy wszystkich różnicach łączy nas z Mikołajem jedno - mniej więcej te same rzeczy uważamy za ważne. Teraz jest tylko pytanie jak je
opowiedzieć. Natomiast nie ma sprzeczności co
do tego, że coś jest ważne, a coś nie jest ważne, jakiś temat jest istotny, a jakiś nie... Jesteśmy w pełnym porozumieniu. I to porozumie-
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nie nie jest wynikiem jakiejś dyskusji. Ono po
prostu było w nas - i w nim, i we mnie. Także
bardzo prędko zaczęliśmy iść jedną drogą. I to
było wielkie szczęście, bo bez tej postaci, bez
Mikołaja pewnych efektów absolutnie bym nie
osiągnął. To jego plastyka, jego sposób wyrażania pewnej prostoty na scenie były decydujące.
Dość powiedzieć, że „Turlajgroszka" wszyscy
podejrzewali, że jest autentycznym wytworem
ludowym - począwszy od tekstu, skończywszy
na plastyce. W istocie była to od początku do
końca kreacja.
Uważam, że jedną z najbardziej doskonałych form
reżyserii, jest taka, kiedy reżysera nie widać w
przedstawieniu. Ja czasem lubię zniknąć z pola
widzenia widza i doprowadzać przedstawienie
do takiej postaci jakby miało innego reżysera niż
Piotr Tomaszuk. Tworzę postać reżysera wyobr
żonego i staram się myśleć jego kategorian
Takie myślenie dostarcza mi z resztą dużej frajdy, bo to ono pozwala w sposób konsekwentny
wyodrębnić pewne rzeczy, postawić pewne punkty ciężkości, na pewne rzeczy zwrócić uwagę,
zastosować w przedstawieniu pewne rozwiązania w sposób logiczny. Ten reżyser wyobrażony, założony był w „Turlajgroszku" reżyserem
zbiorowym, był tą grupą ludzi, która spotyka się
i która po nocach robi przedstawienia. I to się
udało. Bardzo wielu ludzi nie znających wcześniej przedstawienia wierzyło, że jest to autentyczny wytwór ludowy.
K. R.: Niezwykle ciekawym elementem
wszystkich Pana przedstawień jest swoista
„ścieżka
dźwiękowa". Skąd biorą się pomysły
wykorzystania na przykład iv „ Kiątwie" liry korbowej?
Piotr Tomaszuk: To jest pomysł kompozytora
Krzysztofa Dziermy, z którym zrobiliśmy parę
przedstawień. To był po prostu wynik rozmów,
dyskusji. Szukaliśmy takiego instrumentu, który
służyłby opowiadaniu pewnej historii. Zapadła
mi w pamięć taka sentencja nauczycielki historii z ogólniaka, z którą miałem zajęcia i która
zawsze powtarzała: „Proszę Państwa, można głupio. Byle konsekwentnie". A więc jeżeli przyjmuje się pewne założenie, to po prostu trzeba
poprowadzić je do końca z całą konsekwencją.
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Każde przedstawienie jest u mnie w zasadzie
strukturą dość logicznie ułożoną. Często wbrew
pozorom, bo ma strukturę dość bogatą. Ja po
prostu lubię wieloplanowe sytuacje. Lubię tworzyć teatr, który spełnia się nie tylko w pierwszym planie. Sposób funkcjonowanie drugiego,
trzeciego planu, sposób funkcjonowania dźwięku,
plastyki zawsze podporządkowane są pewnym
rygorom myśli. I myślę, że ta logiczna struktura jest możliwa do odczytania, i z tego wynika
chyba odczucie widza, że rodzi się poczucie jedności. Ale widz często nie rozumie na jakiej zasadzie się to dzieje. I bardzo dobrze. Bo nie
musi. On często nie widzi tego trzeciego planu,
ale on go odbiera. Teatr nie spełnia się w sytuacji tylko i wyłącznie rozumienia pewnych rzeczy. Teatr działa również wrażeniowo. Ale ilość
wrażeń i ich jakość musi być logicznie uporządkowana. W przeciwnym razie mamy poczucie
chaosu. To jest tak jak w atomowym akceleratorze. Jeżeli tym rozmaitym atomom - dźwięku,
oczu, głosu, emocji - nadamy jeden uporządkowany kierunek, a ten kierunek może nadać
tylko reżyser poprzez konstrukcję myślową, to
wtedy dopiero mamy do czynienia z tym ładunkiem, który zmierza ku jakiemuś celowi. My się
możemy z t y m nie zgadzać, ale my musimy tę
konstrukcję uszanować.
K. R.: Bardzo ważnym przedstawieniem
była
chyba dla Pana „Klątwa". Było to pierwsze przedstawienie zrealizowane po rozstaniu z Tadeuszem Słobodziankiem, na dodatek
inscenizował
pan klasykę...
Piotr Tomaszuk: Tak. „Klątwa" była ważna, bo
była bardzo potężnym tekstem, z którym zmierzyłem się już wyłącznie samodzielnie. Mie było
już tej tandemowej sytuacji, która funkcjonowała dotychczas. To jest trochę tak z tą klasyką...
- ja w zasadzie nie miałem poczucia obcowania z klasyką. Ja bardzo szybko, wczytując się
w ten tekst, zacząłem jego język przerabiać dla
siebie samego i potem dla przedstawienia - przekłuwałem jakby język Wyspiańskiego w język
całkowicie współczesny. Ja miałem poczucie obcowania z bardzo współczesnym tekstem, z tekstem bardzo silnie brzmiącym tu i teraz. Zazna-

czam, że bez żadnej politycznej intencji. W „Klątwie" interesowała mnie waga etycznych pytań,
tych "rozpięć", które proponuje Wyspiański. W monologu Księdza, który mówi: „Ja, człowiek zaparłem się mojej krwie" racja krwi przeciwstawiona jest racji moralnej, boskiej. Mówiąc to
Ksiądz ma za plecami te płonące dzieci, czyli
płonącą niewinność... To była po prostu sytuacja
tak współczesnego czucia klasyki przeze mnie.
I właściwie to nie miało dla mnie żadnego znaczenia, że to jest tekst napisany sto lat temu.
Ja myślę, że to jest w ogóle jedyny stosunek
do klasyki - banalny jestem w ogóle w tym momencie - ale chodzi o to, żeby starać się mówić
coś dzisiaj. A dlaczego przy pomocy Wyspiańskiego? No dlatego, że żaden Słobodzianektego
nie napisał.
K. R.: Akcję „Klątwy" przenosi Pan na Białostocczyznę.
Dlaczego?
Piotr Tomaszuk: To nie było przeniesienie akcji
na Białostocczyznę. Broń Boże! Przecież Gremboszów, leżący pod Tarnowem - ja tam byłem
- jest wsią bardzo różniącą się w swoim wyglądzie od wsi białostockiej. To była wieś, gdzie
wpływy kultury ukraińskiej, były bardzo silne,
gdzie ludzie się w zasadzie nie różnili tak zasadniczo. Tak, to prawda - tam był bardzo silny
żywioł polski. Ale też walka polityczna, jeżeli już
mówimy o kontekście historycznym „Klątwy".
Oczywiście ci współcześni Wyspiańskiemu mieszkańcy Gremboszowa mieli troszeczkę inne problemy niż mieszkańcy Trześcianki czy Zabłudowa
sto lat temu. Tam policja nie mówiła po rosyjsku,
ale ten poziom elementarny był bardzo podobny.
Jato dość pieczołowicie przestudiowałem i przyglądałem się temu i ten stopień kreacji w kostiumie zrobiony przez Zofię de Ines, czy ta surowość, którą Mikołaj osiągnął, budując ten podest,
tę dzwonnicę i drzewo, to była surowość gremboszowskiego świata. To nie była surowość białostockiej wsi sprzed stu lat. Natomiast być może
udało nam się dotknąć tej surowości, bo myśmy jeszcze jej resztki mieli po prostu u siebie.
Dzisiaj.
W samym tekście Wyspiański pisze o spękanej
ziemi. Ta ziemia się rozstępuje, ponieważ słoń-

Dłużnik kultury ludowej
ce tak praży. Ona wysycha i zamienia się nie
tyle w popiół, co w popękaną skałę. Ja taką sytuację zobaczyłem właśnie w Gremboszowie.
Tam jest rzeczywiście taka ziemia. Na Białostocczyźnie nie. Białostocka ziemia jak słońce praży
zamienia się w popiół. Także to nie jest tak z tą
białostocką wsią. Myślę, że po prostu pewne
rzeczy możemy łączyć. Myślę, że naturalne jest
przetwarzanie pewnych obrazów, motywów, skojarzeń. Chodzi o to, żeby nie lekceważyć czasu,
w którym się to rozgrywa i nie lekceważyć pewnego prawdopodobieństwa. Ale pewne granice
upragnionej fantazji muszą być zachowane. Jeżeli będziemy zbyt dosłowni to też w zasadzie
zbyt daleko nie zajedziemy. Zawsze jest poszukiwanie pewnego psychicznego obrazu, który
nosi się w sobie. A ten obraz w sposób naturalny łączy pewne wrażenia.
K. R.: Jak znalazł się Pan w roli dramatopisarza?
Najpierw był„Turlajgroszek",
później „Głup"...
Piotr Tomaszuk: Muszę powiedzieć, że to jest
bardzo miła rola. Może tu bym bardziej mówił
o „Głupie", bo większą przyjemność miałem pisząc
ten tekst. Pisanie „Turlajgroszka" było zupełnie
innym doświadczeniem, dlatego, że pierwsza
wersja napisana przeze mnie była później przerabiana wspólnie z Tadeuszem Słobodziankiem.
Potem ta historia naszego rozstania zostawiła
we mnie taki przykry osad (tak jak w tych małżeństwach po rozwodach - zawsze ktoś do kogoś
ma pretensje, tylko pytanie do jakiego stopnia
uzasadnione - to już mniejsza z tym). Ważne,
że ta przeszłość już nie jest taka piękna. Natomiast „Głup" to jest przeszłość bliższa i ją pamiętam dobrze. Ta sytuacja kreacyjna jaką ma
autor, ta sytuacja znowu takiego troszkę oszukiwania jest cudowna. Mnie najbardziej w czasie tej pierwszej recepcji „Głupa" bawiło to, że
wszyscy uwierzyli, że w Zabłudowie był obraz
Matki Boskiej Płaczącej, gdy w rzeczywistości
ten obraz tak naprawdę nigdy nie istniał. Była
natomiast Maria Jakubczak, która widziała Matkę Boską na polu, gdzie pasła krowy. Ale z kolei
ten Głup, o którym opowiadamy w przedstawieniu to też nie był chłopak, który doznawał mistycznych widzeń. Dla mnie najbardziej fantastycz-
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nym doświadczeniem było to, że oto z pewnych
strzępów rzeczywistości, które robią wrażenie,
które zapadają w pamięć, które się w sobie przechowuje, zaczyna się układać pewna jedna, zborna historia. Tę historię dramatopisarz próbuje
opowiedzieć w sposób skumulowany. I pytanie
do jakiego stopnia mu się to udaje, do jakiego
stopnia udaje mu się osiągnąć pewną wiarygodną wizję świata. I ta rola mi bardzo odpowiada. I ja myślę, że może jeszcze kiedyś dane
mi będzie coś napisać.
A wracając do „Głupa"... W moim odczuciu on
zbyt słabo zafunkcjonował w obiegu teatralnym.
Myśmy zagrali bardzo niewiele przedstawień.
Ale myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy,
bo mam na to ochotę. Myślę, że „Głup" jeszcze
do nas wróci.
K. R.: Więc realizując „ Głupa" znalazł się Pan
chyba w wyjątkowo wygodnej sytuacji - troszkę
oszukujący reżyser i troszkę oszukujący dramatopisarz w jednej osobie...
Piotr Tomaszuk: Przyznam szczerze, że jak reżyserowałem przedstawienie napisane przez samego siebie, to było to dla mnie bardzo dziwne
doświadczenie, bo reżyserowałem ten tekst jakby
był to tekst zupełnie innego autora. Ja po prostu nie spodziewałem się, że tak bardzo mogę
się oddzielić od faktu autorstwa. Ale ja się od
niego oddzieliłem i przyznam szczerze, że to
było bardzo interesujące - odkrywanie, co tak
naprawdę napisała moja podświadomość. Bo
jeżeli tropienie sensu w przedstawieniu zamyka
się tylko poziomem pierwszym i t y m najbardziej czytelnym i elementarnym, to w zasadzie
nigdy nie mamy do czynienia z ciekawym dramatem na scenie. Reżyser tak naprawdę jest
tropicielem podświadomości. I pewne podświadome związki musi odkryć, poczuć sam, aby
skonstruować podświadomą dramaturgię. Nie
tylko świadomą. I powiadam - przy „Głupie"
najbardziej zdumiewającym i zaskakującym doświadczeniem było to, że zacząłem odkrywać,
co tak naprawdę napisała moja podświadomość.
K. R.: Realizuje Pan również przedstawienia dla
najmłodszej widowni. Jednak nie proponuje Pan
dzieciom łatwej rozrywki. „Olbrzym", czy „Me-
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dyk Feliks" to przedstawienia trudne, przesiąknięte tradycjami ludowymi, skłaniające do refleksji. Zastanawiam się jak odbierane są te spektakle przez widownię
dziecięcą.
Piotr Tomaszuk: Otóż świetnie! Otóż świetnie!
Tutaj zaskakujące może się to wydawać, ale ja
właściwie nigdy nie narzekam na odbiór widowni dziecięcej. Ona zawsze znakomicie kontaktuje się z tymi przedstawieniami. Ja zdaję sobie
sprawę, że być może nie wszystkie sensy mogą
być przez dziecko zrozumiane, aie to nie ma
żadnego znaczenia. Ważne są pewne obrazy i skojarzenia, które zapadają w pamięć. Bo potem te
obrazy i skojarzenia wracają. To one najistotniej
kształtują wyobraźnię dziecka. Bo proszę zwrócić
uwagę na to, że to, co jest oczywiste my wyrzucamy z pamięci bardzo szybko. Najgłębiej tkwią
w nas pytania. To czego nie wiemy jest o wiele
silniejszym stymulatorem niż to, co wiemy. Gdyby Adam i Ewa wiedzieli dlaczego mają nie zrywać owocu wiadomości, to by go nie zerwali.
Ale oni nie wiedzieli co się stanie i zerwali. Otóż
to! To samo jest z dzieckiem. Zwłaszcza z dzieckiem. To oddziaływanie również tym, co nie jest
do końca zrozumiałe jest równie silnym oddziaływaniem jak to, co jest zrozumiane i powiedziane do końca. Przedstawienie składa się również
z niedopowiedzeń, tajemmnic. Tylko one muszą
być nieprzypadkowe.
K. R.: Swoje przedstawienia - „Olbrzyma",
„Klątwę", czy ostatnio „Medyk Feliks" - przeniósł
Pan do telewizji. Czy nie obawiał się Pan tych
realizacji? Czy nie obawiał się Pan, że przedstawienia na szklanym ekranie stracą coś ze swojej metafizyki?
Piotr Tomaszuk: Przyznam się, że tak naprawdę
więcej przedstawień zrobiłem w telewizji i może
dlatego te pierwsze, o których już zapomniano
mnie zaimpregnowały i pewnych rzeczy nauczyły. Przecież i „Polowanie na lisa" było robione w telewizji gdańskiej i „Turlajgroszek" został

przeniesiony. Także telewizja to nie jest jakieś
tworzywo, które poznałem od razu. Ale w momencie, kiedy je poznałem, to raczej je polubiłem. Muszę powiedzieć, że lubię pracować dla
telewizji. Wydaje mi się, że jednak za każdym
razem powstaje jakaś nowa wartość. Ogromne
znaczenie ma.to, żeby pewną rzecz opowiedzieć
od początku do końca środkami zupełnie innymi niż w teatrze.
Na montażach nie potrafię się uwolnić od psychiki reżysera i cały czas kibicuję aktorom, czy
oni tak samo zagrają, tak samo dobrze. Przyłapuję się na tym i sam się z tego śmieję. Ale jednak ta psychologia odbioru teatralnego, gdzie
cały czas jest się z aktorem w trakcie, kiedy on
odgrywa przedstawienie tak się udziela, że pozostaje również w momencie, kiedy aktor w telewizji raz nagrany i wieczyście odtwarzany nie
potrzebuje naszej pomocy. A jednak cały czas
mu pomagamy.
To, co jest straszne w telewizji, to jest pewne
zastygnięcie efektu, to znaczy osiąga się pewien
efekt raz na zawsze i już nie można go zmienić,
jeżeli jest niedoskonały. W przeciwieństwie do
teatru. Ja bowiem nigdy nie uważam, że przedstawienie jest na tyle doskonałe, żeby nie można go było zmienić. Raczej odwrotnie. W teatrze to jest cudowne, że to wciąż jest materia
zmienna i cały czas poddająca się naszej ingerencji. Natomiast w telewizji cudowne jest to,
że jeżeli ten efekt doskonały, czy prawie doskonały osiągniemy, to on pozostanie już raz na
zawsze.
W telewizji jest dobre właśnie to, że pewne rzeczy można zamknąć, udokumentować i one pozostają. Teatr jest taki ulotny. Właściwie co po
nim zostaje? Tylko wspomnienie. Dobre albo
złe.
Opracowanie:
Karolina Rozwód
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Euroregiony- wstęp do integracji
Euroregion - obszar dobrowolnej współpracy przygranicznej w zakresie spraw gospodarczych, społecznych, kulturalnych itp. pomiędzy dwoma lub większą liczbą państw i ich
władzami lokalnymi. Euroregion stanowi ograniczony geograficznie obszar składający
się z części terytoriów państw, które zgodziły się na koordynowanie swych działań w różnych dziedzinach, przy poszanowaniu prawa wewnętrznego.
Idea euroregionów narodziła się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Z założenia
miały one zniwelować panujące stereotypy, załagodzić istniejące konflikty międzynarodowe, a w efekcie doprowadzić do integracji europejskiej. Miały być sposobem na pokonanie granicy państwowej rozumianej jako swoista bariera. Miały uruchomić pomost
umożliwiający współpracę przygraniczną, gdyż ta jest ściśle związana z istnieniem granic i ich charakterem.
Głównym impulsem stworzenia euroregionów były więc przesłanki polityczne. Obecnie
zeszły one na plan dalszy. Aktualnym celem współpracy transgranicznej jest stworzenie podstaw współpracy w dziedzinie gospodarczej, a także przemiana granic o charakterze fizycznym
w granicę o charakterze administracyjnym. Tego typu działania mają rozwinąć świadomość
graniczną regionów zainteresowanych przynależnością do większego organizmu europejskiego.
Współpraca transgraniczna dotyczy różnych organów władzy - komitetów samorządowych i rządowych, instytucji planowania regionalnego, czy władz euroregionów przygranicznych. Może być ona oparta zarówno o porozumienia lokalne, międzypaństwowe,
jak i regionalne.
W 1993 roku Traktat z Maastricht zapewnił swobodę poruszania się jednostek, przepływu kapitału, usług i towarów. Jednak tylko teoretycznie. Większość regionów przygranicznych nadal boryka się z problemami, które jednoznacznie świadczą o ich prowincjonalizmie.
Brak jednolitych rozwiązań obejmuje szereg dziedzin życia gospodarczego i społecznego,
szczególnie takich, jak: ciągłe problemy związane z ruchem granicznym, różnice w systemach transportu, pogłębiające się zróżnicowanie rynku pracy, poziomu płac i systemów
opieki społecznej, czy pogarszający się system bezpieczeństwa w wyniku otwarcia granic.
Ze względu na swoje specyficzne położenie rejony przygraniczne są często izolowane
od centrum decyzyjnego i centrum działalności gospodarczej. Firmy działające na tych
terenach są zwykle niedoinformowane, przede wszystkim jeśli chodzi o nowe możliwości rynkowe, szanse eksportowe oraz zasoby marketingowe. Mają mniejsze możliwości
rozwoju nowych produktów i dość słabe perspektywy konkurowania na sąsiednich rynkach.
Ośrodki gospodarcze zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie granic są zazwyczaj
odcięte od części swojego naturalnego zaplecza, które znajduje się po drugiej stronie gra-
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nicy. Ta sytuacja ma bardzo duży wpływ na zakres działalności usługowej i handlowej.
Nie od dzisiaj także wiadomo, że regiony nadgraniczne cierpią także na brak odpowiednich dróg tranzytowych.
Charakterystycznymi cechami wyróżniającymi te obszary jest zazwyczaj przewaga jednej branży przemysłowej nad innymi, znaczne oparcie się na rolnictwie, słabo rozwinięty
sektor usług, brak instytucji szkolnictwa wyższego oraz słaba infrastruktura techniczna.
Regiony przygraniczne bardzo często mają także problemy wywodzące się z braku dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
Systemy transgraniczne potrzebne są jednak nie tylko po to, by wyrównywać tego typu
dysproporcje. Nie należy zapominać o edukacji, nauce języków obcych i rutynowych problemach granicznych. Wymaga to więc pomocy nie tylko danego państwa, ale całej Europy.
Idea związków transgranicznych sprawdziła się już w Europie Zachodniej. Z kilkudziesięciu funkcjonujących tam euroregionów, jako jeden z najlepszych wymienia się niemiecko-holenderski Euroregio oraz niemiecko-francusko-szwąjcarski Regio.
Euroregio powstał w latach 60-tych. Obejmuje 103 gminy, miasta, powiaty niemieckie i holenderskie o łącznej powierzchni 6,8 tys. km 2, zamieszkałe przez ok, 950 tys.
Holendrów i 850 tys. Niemców. W ramach tego Euroregionu działają specjalne grupy
robocze zajmujące się problemami granicznymi, turystyką, ochroną zdrowia i ochroną
przed katastrofami, oraz komisje koordynujące sprawy gospodarki, transportu, rolnictwa,
kultury, edukacji i turystyki. Na budżet Euroregio składają się dotacje pochodzące z programów Unii Europejskiej, a także środki pochodzące z samoopodatkowania się ludności
w wysokości 1 DM rocznie.
Z kolei Regio tworzą po stronie szwajcarskiej 2 półkantony i 7 powiatów, po stronie
francuskiej 2 departamenty i 1 powiat oraz po stronie niemieckiej 5 okręgów. Region ten
zamieszkuje ogółem 2,1 min ludzi. Także i tutaj występują podziały na komitety i grupy
robocze zajmujące się m.in. polityką regionalną w zakresie transportu, ochroną środowiska, polityką gospodarczą w skali regionu, środkami przekazu, kulturą i zagospodarowaniem przestrzennym.
Wymienione Euroregiony stanowią klasyczny przykład przełamywania historycznych
konfliktów narodowych między Niemcami i Holandią, a także Niemcami a Francją. Pokazują również, że możliwa jest współpraca pomiędzy państwami należącymi do Unii
Europejskiej i państwami spoza „układu". Zarówno w przypadku Euroregio, jak i Regio
współpraca rozwijała się etapowo. Począwszy od tworzenia ośrodków informacji i doradztwa
prawnego, poprzez współpracę kulturalną, aż do ożywionych kontaktów gospodarczych.
Po latach stojących pod znakiem żelaznych barier idea euroregionów trafiła także do Polski. Obecnie działa u nas osiem takich związków. Pierwszym, utworzonym w 1991 roku, był
czesko-połsko-niemiecki Euroregion Nysa. Później powstawały - Karpaty, Tatry, Nysa - Szprewa - Bóbr, Pro Europa Viadrina, Pomerania, Region Transgraniczny Śląsk - Morawy i Bug.
Euroregion Nysa tworzą trzy związki komunalne: polski (województwo jeleniogórskie), czeski (Północne Czechy) i niemiecki (region górnołużycko-dolnośląski). Główne
cele istnienia Euroregionu to m.in. usunięcie negatywnego oddziaływania granic państwowych, rozwój potencjału gospodarczego, poprawa poziomu życia mieszkańców oraz zmiana stanu naturalnych i kulturowych warunków życia. Na konto jego sukcesów można
zapisać zbudowanie mostu na Nysie, dostosowanego do projektowanej autostrady łączą-
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cej południową część Niemiec, przez Wrocław, Katowice, Kraków, Przemyśl, ze Lwowem i Kijowem. Jednym z głównych problemów występujących na tym obszarze jest
ochrona środowiska, a zwłaszcza przeciwdziałanie skutkom eksploatacji węgla brunatnego.
W lutym 1993 roku powstał Euroregion Karpaty, który obejmuje rejony przygraniczne Polski - województwa krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie; Słowacji - powiaty
Bardejov, Humenne, Michałowice, Śvidnik, Vranov, Trebiscov, Koszyce i Preszow; Węgier - okręgi Hajdu-Bihar, Hewes, Borsod-Abauj-Zemplen, Szabolos-Szatmar-Berg, Szolnok-Megyer; i Ukrainy - obwody: zakarpacki, lwowski, iwano-frankowski. Obszar ten
jest zamieszkały przez ok. 8 min ludzi. Głównymi celami działalności tego euroregionu
jest: rozwój współpracy produkcyjno-handlowej, a także ochrona środowiska - w tym
szczególnie powołanie międzynarodowego rezerwatu biosfery w Karpatach Wschodnich
oraz współpraca kulturalna i turystyczna.
Z kolei w sierpniu 1994 roku powołano do życia Euroregion Tatry, obejmującego
swym działaniem granicę polsko-słowacką. Współpraca gospodarcza, rozwój infrastruktury, budowa jednolitego systemu informacyjnego, rozwój turystyki, ochrona środowiska, rozwój przygranicznej współpracy handlowej, inicjowanie budowy nowych przejść
granicznych - to przykładowe cele działalności tego Euroregionu. Szczególnie pilne jest
tutaj jednak uregulowanie problemu własności gruntów Polaków po stronie słowackiej
oraz ograniczenie transgranicznych zanieczyszczeń zarówno wód, jak i powietrza.
Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr" utworzony został we wrześniu 1993 roku. W jego
skład wchodzą ze strony niemieckiej trzy powiaty, dwie gminy i miasto Cottbus, a z Polski 18 gmin leżących w trójkącie Gubin-Zielona Góra-Żary. Cele działania Euroregionu
to przede wszystkim rozwój infrastruktury, turystyki, kontaktów sąsiedzkich, ochrona środowiska naturalnego i oczywiście rozbudowa przejść granicznych.
21 grudnia 1993 roku powstał kolejny Euroregion - Pro Europa Viadrina, który obejmuje 19 polskich gmin trzech województw: gorzowskiego, zielonogórskiego i szczecińskiego, a ze strony niemieckiej Frankfurt nad Odrą oraz 4 powiaty. W ramach współpracy
przewidywane jest m.in. uruchamianie przejść granicznych o znaczeniu lokalnym, modernizacje infrastruktury komunalnej, rozwój turystyki, odbudowanie odrzańskiej drogi
wodnej, a także rozwijanie wymiany kulturalno-oświatowej i naukowej w oparciu o niemiecko-polski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Najmłodszym polskim Euroregionem jest Pomerania. Tworzą go części dwóch landów
niemieckich - Meklemburgii i Brandenburgii, oraz województwo szczecińskie. W przyszłości ma on także obejmować Danię - Bornholm i Szwecję - południowo-wschodnią
Skanię. Podstawowymi celami Euroregionu jest współdziałanie w dziedzinie ochrony
wód Bałtyku oraz w gospodarcze wykorzystanie położenia nadbałtyckiego.
29 września 1995 roku, na pograniczu polsko-ukraińskim, powstał Euroregion Bug.
W jego skład weszły początkowo cztery polskie województwa: lubelskie, chełmskie, tarnobrzeskie i zamojskie oraz obwód wołyński na Ukrainie. Przygotowania do utworzenia tego związku trwały 3 lata. Pierwszym etapem było założenie w 1992 roku Porozumienia Regionalnego
województw bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i tarnobrzeskiego. Rok później
doprowadzono do podpisania umowy o współpracy z obwodem wołyńskim na Ukrainie.
Podstawowymi celami związku jest organizowanie i koordynowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej szczególnie w dziedzinie gospodarki,
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ekologii, kultury, oświaty i nauki oraz ochrony zdrowia. Najważniejszymi zadaniami już
realizowanymi przez Euroregion jest opracowanie strategii rozwoju, pozyskiwanie kapitału zagranicznego, promocja oraz przygotowywanie projektów rozbudowy transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej.
- Dzięki istnieniu tego typu współpracy możemy zaprezentować nasz region poza granicami kraju. Zwracamy przy tym uwagę państw Europy Zachodniej gdzie warto inwestować - mówi Marian Buczek, kierownik Sekretariatu Krajowego Euroregionu Bug. Taka promocja jest bardzo czytelna dla potencjalnych inwestorów.
W czerwcu ub.r. Euroregion Bug został poszerzony o województwo bialskopod-laskie
i obwód brzeski ze strony białoruskiej.
- Pomimo zawirowań politycznych na Białorusi proces rozszerzenia euroregionu oceniam pozytywnie. Bez obwodu brzeskiego nasz związek nie był kompletny - mówi M.
Buczek. - Na pewno izolacja w tym przypadku nie byłaby dobrym rozwiązaniem. Granice Unii Europejskiej są coraz bliżej nas. W przyszłości Euroregion Bug stanie się granicą pomiędzy Unią, a Wschodem. Nie możemy więc być nieprzeniknioną barierą.
Niestety, jak na razie Euroregion Bug pozostaje poza aktualnym kształtem Unii Europejskiej. Nie można więc liczyć na duże wsparcie finansowe z jej strony.
- Czekając na wstąpienie do struktur europejskich bardzo jest nam potrzebna pomoc
urzędów odpowiadających za rozwój regionalny. Ale niezależnie od konkretnych wkładów finansowych już widzimy rezultaty naszej pracy - stwierdza M. Buczek. - Dzięki
umowie euro regionalnej wiele środowisk regionalnych nawiązało ze sobą bezpośrednie
kontakty Władze samorządowe, gminne, środowiska naukowe i branżowe współpracują
już zupełnie samodzielnie. Euroregionem nie rządzi bowiem centrala. Najbardziej efektywne są kontakty bezpośrednie.
Przyszłością Euroregionu Bug niewątpliwie jest gospodarka. Rozwojowi infrastruktury finansowej sprzyjać będzie utworzenie Banku Depozytowo-Kredytowego w Łucku.
Jednak obecnie największym problemem jest fatalna infrastruktura przejść granicznych.
Jeśli chcemy wejść do struktur europejskich ta sytuacja - przy pomocy władz centralnych i regionalnych - musi się jak najszybciej zmienić.
W Polsce euroregiony szybciej powstają wzdłuż granicy zachodniej, będącej zarazem
zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Trudniej - bo bez dodatkowego wsparcia finansowego - podpisywane są umowy euroregionalne na granicy wschodniej i południowej.
Jednak choć wciąż musimy pokonywać wiele barier, euroregiony wydają się już spełniać
swoją rolę. Jednoczą na szczeblu lokalnym zarówno mieszkańców Zachodniej, jak i Środkowo-Wschodniej Europy.
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Serbołużyczanie
Kultura serbołużycka na terenie Niemiec musi być rozpatrywana w powiązaniu z rozwojem historycznym. Dlatego też należy rozpocząć od historii Serbów względnie Wenedów,
jak ich się w różnych częściach Niemiec nazywa. Powszechnie znane jest jedno określenie: Łużyczanie, jest ono analogiczne do serbołużyckiego wyrażenia naszych przodków
na Dolnych Łużycach, mianowicie: Łużycany, po niemiecku Lusizer.
W czasie, gdy w pierwszych wiekach naszej ery zaczęła się wielka wędrówka ludów,
objęła ona również plemiona słowiańskie. Ciągnęły one wraz z różnymi
grupami ple/
mion zachodniosłowiańskich na tereny niezaludnionej wówczas Europy Środkowej. Plemiona serbołużyckie osiedliły się na terenach między rzekami Odrą, Bobrem i Kwisą na
wschodzie i Saalą na zachodzie, między Rudawami i Fichtelgebirge na południu i pasmem wzgórz Flaming na północy. Wśród ponad 20 plemion serbołużyckich znajdowali
się również Łużyczanie, którzy osiedlili się w okolicy Cotbus i Spreewaldu na Dolnych
Łużycach. Milcenowie, którzy zasiedlili Łużyce Górne w okolicy Budziszyna zwani są
dzisiaj Obersorben (Serbowie Górni) natomiast Łużyczan określa się jako Niedersorben
(Serbowie Dolni). Od nich wywodzi się nazwa niemiecka Lausitz.
Oba plemiona mają bogatą, 1300-letnią historię. Po przejściowym podbiciu ich militarnie przez Franków udało się Serbom wyzwolić pod koniec dziewiątego wieku. Niemieckie parcie na wschód przybrało na sile po wybraniu na króla księcia saksońskiego
Henryka. Równocześnie zagrożeni byli Serbowie od wschodu i południa podbojem przez
Polaków względnie Czechów. Luźna wspólnota plemion serbołużyckich nie była w stanie
na dłuższą metę stawić czoła potężniejszym młodym państwom feudalnym. I tak utracili
Serbowie w X wieku ostatecznie swoją niezależność polityczną. Były jeszcze wprawdzie
próby polskich królów mające na celu podbicie części Łużyc, ale bez długotrwałego sukcesu. To co pozostało, to jest trwające do dzisiaj współsłowiańskie pokrewieństwo językowe. Od tego czasu historyczna kolej losu Serbów-Wenedów dyktowana była układem
stosunków między ludnością serbołużycką i niemiecką. Chrystianizacja i osiedlenie się
ludności nieserbskiej a zwłaszcza zakładanie miast średniowiecznych spowodowały, że
od XII wieku zaznacza się gospodarczy rozkwit kraju. Serbowie przyczynili się do tego
w sposób decydujący przez wysoko rozwinięte rzemiosło i karczowanie lasów z równoczesnym rozwojem narzędzi rolniczych i metod uprawy. Tereny uprawne powiększono znacznie
szczególnie w rejonie między Dolnymi i Górnymi Łużycami. Między XI-tym i XIII-tym
wiekiem ludność serbołużycka podwoiła się i wynosiła ok. 320 000. Równocześnie do
kraju Serbów napłynęło 200 000 chłopów z Frankonii, Turyngii, Saksoni, Nadrenii i Flan-
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drii. Stworzone w następnych stuleciach, stałe dobra materialne i kulturalne na Łużycach
było odtąd wspólnym dziełem Niemców i Serbów.
Władcom politycznym nie udało się całkowicie zgermanizować największych plemion
serbołużyckich mimo stałego ucisku narodowego. Charakterystyczne są, począwszy od XII
wieku liczne zakazy używania mowy serbołużyckiej. Pomimo znacznego wpływu rzemieślników serbołużyckich na bogacenie się miast zostali oni wykluczeni z zarządów i stopniowo wyrugowani z cechów. Oficjalnie nazywało się to, że czeladnik ma być „z dobrego
pochodzenia niemieckiego, a nie serbołużyckiego".
Terytorium siedleńczo-językowe SerboŁużyczan sięgało podówczas na Zary (Sohrau).
W rejonie Żar znajduje się kolebka piśmiennictwa dolnoserbskiego, jako najważniejszego osiągnięcia czasów poreformatorskich. W roku 1548 ukończył Mikławś Jakubica tłumaczenie Nowego Testamentu na dialekt żarski. Był to w ogóle pierwszy dokument
literacki w języku serbskołużyckim. Potem doszło tłumaczenie na język górnoserbski
i w ten sposób posiadają Serbowie jako najmniejszy naród słowiański dwa języki literackie. Niemieccy panujący mieli również po reformacji nieprzyjazny stosunek do mowy serbołużyckiej, zwłaszcza na terenie Dolnych Łużyc. Konsystorium w Liibben opracowało
np. już w roku 1668 na zarządzenie księcia Christiana I plan stopniowego rugowania języka
serbołużyckiego. Na terenach Dolnych Łużyc nie zezwalano działać kaznodziejom serbołużyckim, zlikwidowano również książki serbołużyckie.
W porównaniu z dążeniami germanizacyjnymi w stosunku do podwładnych serbskich na
terenie Dolnych Łużyc większość panów górnołużyckich wykazywała bardziej tolerancyjne ustosunkowanie do kwestii mowy serbskiej. Przyczyniło się to do tego, że w okresie
oświecenia w XVIII wieku dążenia kulturowe wywodzące się z małej grupki duchownych
serbołużyckich znalazły szersze poparcie. Do swoich działań wykorzystywali oni bogactwo
wiejskiej serbołużyckiej kultury ludowej.
Idee „wzajemności słowiańskiej" prowadziły do tego, że za przykładem sąsiednich
narodów słowiańskich również u Serbów założono w roku 1847 towarzystwo naukowokulturalne pod nazwą „Macica Serbska". Od roku 1851 organizowano regularnie festyny
śpiewacze, a od roku 1862 serbskie przedstawienia teatralne. Tylko w tych 16 latach, od
roku 1849 do roku 1865 ukazały się 282 tytuły książkowe.
Po zawiązaniu się Rzeszy Niemieckiej w roku 1871 wzmocniły się dążenia germanizacyjne i asymilacyjne w stosunku do narodu serbołużyckiego. Liczba ataków germanizacyjnych przeciwko Serbom, a także przeciwko Polakom wzrosła. Na ten okres przypada
np. zakaz nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych w Wielkopolsce (1887 r.).
W rok później pruski minister kultury zabrania nadobowiązkowego nauczania języka
dolnoserbskiego w gimnazjum w Cottbus.
Z daigiej strony nich młodoserbski próbował przeciwdziałać temu. W roku 1880, a więc 33
lata później niż na Górnych Łużycach założona została „Macica Serbska" na teren Łużyc Dolnych. Towarzystwa mające na celu pielęgnowanie kultury serbskiej rozprzestrzeniały się od
wsi do wsi, mimo coraz to nowych nakazów przeciwko używaniu języka serbołużyckiego.
Patrioci polscy, jak Alfons Parczewski, adwokat w Kaliszu, próbowali na swój sposób
wspomagać serbski ruch narodowy. Parczewski zbierał pieniądze na pielęgnowanie kultury
serbskiej i przekazywał wiadomości z zakresu historii i tradycji u siebie. Jemu w sposób
zasadniczy należy zawdzięczać, że założona została w „Macica Serbska". Podobne dzia-
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łania rozwinęli wspólnie polski dziennikarz Józef Bogusławski, ekspert w dziedzinie historii
Słowian Zachodnich i Serbów oraz katolicki ksiądz serbołużycki Michał Hornik. W roku
1884 opublikowali oni jako wspólne dzieło „Historię Narodu Serbskiego".
Szeroko zakrojone życie towarzystw osiągnęło znaczący pod względem historycznym
punkt kulminacyjny w roku 1912, kiedy to założona została Domowina, jako organizacja
naczelna towarzystw serbskich. Od tego momentu decydowała Domowina o ruchu narodowym Serbów, aż do czasu gdy Hitler postawił ją przed alternatywą, albo włączyć się jako
organizacja „Niemców mówiących po serbołużycku" albo być skazaną na prześladowanie.
Kierownictwo Domowiny opowiedziało się za pochodzeniem słowiańskim i odmówiło włączenia się. W odpowiedzi na to została w roku 1937 ostatecznie zakazana. Równocześnie z tym wygaszono wszelkie publiczne serbskie życie kulturalne.
Najnowsze badania historyczne dotyczące zwłaszcza Łużyc Dolnych za panowanie
faszyzmu niemieckiego, dokumentują zmiany celowej i ostatecznej germanizacji Serbów
Dolnych. W Głównym Archiwum Brandenburgii znajduje się dokument, w którym gestapo z Frankfurtu nad Odrą w roku 1940 nakazuje, cytuję „problem serbski na Dolnych
Łużycach należy rozwiązać ostatecznie na zimny sposób".
Przewidziane były dla Łużyc Dolnych 3 środki działania:
1. Włączenie w ruch faszystowski serbskiej organizacji naukowej „Macicy Serbskiej".
Organizacja ta, jak już wspomniano, założona została w 1880 roku jako dolnoserbskie
towarzystwo wydawnicze i przyczyniła się w zasadniczy sposób do rozwoju i rozpowszechnienia piśmiennictwa w języku dolnoserbskim. Ludzie tacy, jak starosta dr Eichler w Cotbus, burmistrz Fischer z Burgu i inni założyli jako przeciwwagę do „Macicy
Serbskiej" w roku 1933 „Towarzystwo Popierania Folkloru Szprewaldzkiego". Znane
osobistości serbskie jak pastor Bogumił Śwjela (współzałożyciel Domowiny) i inni odmówili
współpracy w tym towarzystwie. Wyrażone w dalszej kolejności żądanie pod adresem
Macicy, żeby się podporządkować „Związkowi kultury niemieckiej" zostało odrzucone.
Wręcz przeciwnie, osobistości takie jak Mina Witkojc czy Karlo Jordan kontynuowali
swoją pracę ze względów taktyczno-politycznych w związku o nazwie niemieckiej „Towarzystwo naukowe serbskich przyjaciół książki" i w okresie od kwietnia 1933 roku do
grudnia 1937 roku zorganizowali 4 imprezy. Potem zmuszono ich nakazami do milczenia.
2. Dalszym środkiem, stosowanym równolegle, była metoda przenoszenia nauczycieli
serbskich. Jednym z pierwszych wśród wielu był już w roku 1933 nauczyciel i kantor
z Werben Maks Golas, który jako jedyny reprezentował przy pomocy swojego chóru
mowę dolnoserbską i kulturę ludową Serbów poza Łużycami, m.in. w Bremie i Hamburgu.
3. Wraz z generalnym zakazem Domowiny w roku 1937 szukano celowo za książek
dolnoserbskich, które następnie niszczono. „Związek Miejscowości Niemieckich" żądał
od kuratora w Cottbus, żeby oprócz ogólnego zakazu używania języka dolnoserbskiego
nie używano publicznie takich określeń jak „Łużyczanie" czy „plemię łużyckie". Dyrektywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy z roku 1940 nakazywała wprost, żeby
np. zamiast „ludowego stroju łużyckiego" używać określenia „ludowy strój szprewaldzki".
Mimo tych środków musiało gestapo w roku 1940 przyznać w tajnym sprawozdaniu,
że nauczyciele serbscy na Dolnych Łużycach są nadal „niepewnym faktorem politycz-
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nym i zawodni pod względem światopoglądowym". Na liście znajdowały się nazwiska
17 nauczycieli mówiących po serbołużycku. Byli to prawie wszyscy nauczyciele serbscy.
Rugowano przede wszystkim tych, którzy prowadzili chóry celem pielęgnowania pieśni
serbskich. Prześladowano również pastorów, którzy od czasu do czasu przeprowadzali
nabożeństwa czytane w języku serbołużyckiin. Pastor Śwjela uniknął przeniesienia przez
wcześniejsze przejście na emeryturę. Nauczyciele serbscy mieli zostać przeniesieni do
Niemiec zachodnich, mimo ich przynależności do NSDAP. Wskutek wydarzeń wojennych zaniechano fali przeniesień w roku 1942.
Wszystko to spowodowało dalszy spadek i tak już szczególnie osłabionej serbskiej
świadomości narodowej na Dolnych Łużycach. Nie należy się więc dziwić, że w następującym czasie pastorzy w ogóle zaprzestali wygłaszania kazań po serbskołużycku, a nauczyciele,
nawet ci pochodzenia serbskiego, po roku 1945 negowali swoje serbskie pochodzenie. W zasadzie tylko Karlo Jordan jako jedyny nauczyciel publicznie występował w sprawach serbskich. Mimo to: Rok 1945 jest i pozostanie dla Serbów rokiem wyzwolenia.
Dociera to szczególnie do naszej świadomości teraz, gdy w tych dniach obchodzić
będziemy 50-lecie zakończenia II wojny światowej. Skomplikowana sytuacja po roku
1945, szczególnie na Łużycach Dolnych, bardzo utrudniała aktywną działalność narodową na naszym terenie odnowionej dnia 10 maja 1945 i na nowo założonej Domowinie.
Za mocno zakorzeniły się uprzedzenia do Serbów również u nowych niemieckich władców
z SED na terenie Brandenburgii. W Brandenburgii Domowina została oficjalnie zarejestrowana dopiero w 1949 roku. Zawdzięczać należy to ciągłemu oddolnemu naciskowi
ze strony serbskich i zaprzyjaźnionych patriotów tak w kraju jak i za granicą. Już w czerwcu 1945 roku zwrócił się wspomniany pastor Śweja na emigracji w Rudolstadt/Turyngia
do administracji amerykańskiej żeby (dosłownie) „pomóc w pielęgnowaniu zakorzenionej narodowości, zwłaszcza mowy, zwyczajów i religii".
Podobne memorandum przekazane zostało w sierpniu 1945 roku administracji rosyjskiej w Cottbus przez aktywnych członków „Macicy Serbskiej". Podkreślano przy tym
jednocześnie (dosłownie „że nie jest naszym życzeniem odłączenie tego terytorium od
Rzeszy Niemieckiej".
Podczas wojny były wsie serbskie miejscem czasowego zamieszkania uchodźców ze
zbombardowanych miast. Według twierdzeń historyków, po roku 1945 wsie serbskie zamieszkiwane były w 25% przez ludność czysto niemiecką. Oznacza to: że używanie języka serbskiego poddane zostało dalszej eliminacji. Wywarło to z serbskiego punktu
widzenia negatywne skutki na szkolnictwo. Gdy w roku 1952 pierwsze szkoły wprowadziły nauczanie języka serbskiego, nie znalazła się ani jedna szkoła - w przeciwieństwie
do Łużyc Górnych względnie górnoserbskiego - która by serbski język ojczysty wprowadziła jako język nauczania. A państwo świadomie tego nie wdrożyło. Język dolnoserbski pozostał do dzisiejszego dnia przedmioten nauczania, a tym samym językiem
obcym. Wyjątek stanowi tu Dolnołużyckie Gimnazjum w Cottbus.
Skutki polityki narodowościowej dawnej NRD były również kontrowersyjne. Z jednej
strony są znaczące i nie dające się zignorować tendencje pozytywne w wielu dziedzinach
kultury serbskiej, serbskich mediów (po raz pierwszy miały miejsce audycje radiowe w języku serbskich) nauki sorabistycznej, również szkolnictwo rozwinęło się w sposób zdecydowany. Mimo to, tożsamość etniczna nie była na tyle wspierana, aby pojawiła się wola
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zachowania w narodzie tożsamości serbskiej. W socjalizmie za bardzo chodziło o „zbliżenie" niż o zachowanie cech indywidualnych.
Prawie że, można by to przyrównać do cudu świata, że serbska kultura i język w ogóle
dzisiaj jeszcze istnieje, jako że my jako najmniejszy lud słowiański utraciliśmy naszą niezależność już przeszło 1000 lat temu.
Dzisiaj zachowały się jeszcze dwadzieścia dwa zwyczaje serbskie. Cztery różne stroje
ludowe w pięćdziesięciu wariantach, ożywiają coroczne obchody i uroczystości.
Po roku 1945 znaleźli Serbowie mocne poparcie u sąsiednich narodów słowiańskich
w wykształceniu własnej inteligencji.
Założony został w Polsce serbski związek studentów „Lusatia". Inicjatywa wyszła z polskiego towarzystwa sorabistycznego „Prołuż". Miało ono wieloletnią tradycję.
Już w roku 1923 założone zostało Towarzystwo Przyjaciół Łużyczan w Warszawie.
Podobne towarzystwa powstały później w Poznaniu, które wspierały studentów serbskich
na Uniwersytecie Poznańskim.
Wszystko to, co służy przyjaźni wspominanych narodów, tj. Niemców, Polaków i Serbów
służy również zwalczaniu wszelkiego rodzaju tendencji rasistowskich i nacjonalistycznych. Ostatnio wpłynęło do rządu saksońskiego pismo o następującej treści: ,,Nie ma żadnych
Serbów, lecz tylko Niemcy mówiący po łużycku" - tak brzmi dosłownie fragment z tego
dokumentu. Jest to więc ta sama myśl którą propagował już raz Adolf Hitler.

Odeszły myśli
wraz z nimi wy
Odeszły cienie
a z nimi dusze
Odeszły sny.
Zostałeś na drodze
wściekły na świat,
że odebrał śmiech
a zostawił:
monotonię wzruszeń.
Bartłomiej

Bałaban

Sławomir J. Żurek

Kadisz za Żydów Lubelskich
Byłem pierwszym czytelnikiem tej książki, nie licząc może korektora, ale on czytał ją
w zupełnie innym porządku - porządku obowiązku. Ja czytałem ,Żydów Lubelskich'" w porządku modlitwy - porządku kadisz. Studiowałem ten tom na cmentarzu, w Lublinie, w moim
rodzinnym domu, za oknem którego rozciąga się widok na Majdan Tatarski, ostatnią stację
drogi krzyżowej Żydów Lubelskich. Przez przypadek zostałem więc, jak narrator w powieści „Kadisz" Henryka Grynberga, „strażnikiem wielkiego cmentarza. Grobów, których
nie ma poza naszą pamięcią." Kadisz jest modlitwą specyficzną. Odmawiana po śmierci
kogoś bliskiego jest tak naprawdę berachą, modlitwą wysławiającą Boga i zawierającą w
sobie prośbę o pokój i dobre życie. Kadisz nie jest więc w rzeczywistości modlitwą za
zmarłych, ale za żywych - tych z tego świata, który przemija i z tamtego, który trwa
wiecznie. Według tradycji żydowskiej osierocony człowiek odmawia kadisz, aby pokazać, że pomimo świeżo poniesionej straty pragnie nadal sławić Boga.
Taka chyba też była intencja autorów pracy, skoro we wstępie, jako motto całego zbioru umieścili cytat z monograficznego tomu wybitnego historyka polskiego Mejera Bałabana „Żydowskie miasto w Lublinie": „Musimy obudzić duchy wielkich ludzi, którzy
kiedyś tu żyli i działali, przywołać w pamięci ich czyny i cierpienia wraz z nimi zwiedzać
zaułki, domy, synagogi." Zaproszenie w mistyczną podróż w obszar Ajin - kabalistycznej Nicości, w obszar żydowskiego miasta, które dziś nie posiada już planu przestrzennego, a istnieje jedynie w wymiarze transcendentnym.
„Żydzi lubelscy" to również opowieść, która w języku hebrajskim określana jest mianem Haggady, świętej Historii, która dotyczy dziś nieobecnych. Naznaczyli oni jednak
swoim istnieniem nasze trwanie tu, w rzeczywistości ziemskiej. Tym ciekawsza to opowieść, że jej narracja toczy się w jednocześnie w kilku dyscyplinach: literaturze, historii,
sztuce oraz doświadczeniu egzystencjalnym. Jest ona tym bardziej żywa, gdyż pierwotnie przeznaczona była właśnie do słuchania, a nie czytania, jak haggada. 2
Lektura tej książki to podróż w nie istniejącej przestrzeni ulic: Szerokiej, Krawieckiej,
Nadstawnej, według „mapy sporządzonej z punktu widzenia żydowskiego mieszkańca", na
której „nieznana z polskiego punktu widzenia mieścina stanowi ważne centrum myśli judaistycznej" (Monika Adamczyk-Garbowska, Związki pisarzy żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną). Lublin dla Żydów, o czym wielokrotnie przypominają autorzy książki, to
przede wszystkim siedziba WaadArba Aracot dawnego żydowskiego sejmu i słynnej Jesziwas Chachmej Lublin, której usytuowanie pozwalało mówić o tym mieście „Polska
Jerozolima". Samo miasto i otaczające sztetł: Kazimierz, Kock, Lubartów, Markuszów,
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Chełm, stały się „bohaterami" wielu pozycji w literaturze żydowskiej. Autorów tych książek: Icchoka Lejba Pereca, Szaloma Asza, Isaaka B. Singera, Jakuba Gletsztajna wspomina Monika Adamczyk-Garbowska w artykule otwierającym „kadisz" - Związki pisarzy
żydowskich z Lublinem i Lubelszczyzną. Obraz Polski obecny w ich spuściznie jest ambiwalentny. Polin jest krajem funkcjonującym jednocześnie w świadomości twórczej jako
Ziemia odpoczynku i Ziemia zagłady. Jest miejscem-mitem, miejscem-symbolem. Żydzi
pisali o Polsce, gdyż literatura stała się jedyną szansą przetrwania dla świata żydowskiego. Dzisiaj w Lublinie nie ma już „bożnicy, domu nauki, mykwy, a przede wszystkim
ludzi nadających charakter tym miejscom", zostały jedynie książki...
Żydowskich malarzy związanych z Lublinem: Symchę Trachtera, Henryka Lewensztadta
i Yehudę Razgoura - przywołuje Renata Bartnik w artykule Malarze żydowscy w zbiorach
Muzeum Lubelskiego, opierając się w dużej mierze na nieznanej dotąd korespondencji
wymienionych artystów z lubelskim grafikiem i regionalistą Wiktorem Ziółkowskim.
Autorka traktuje swoich „bohaterów" bardzo osobiście, umieszcza w artykule szczegółowe
informacje na temat ich losów, cech warsztatu, podkreślając szczególnie znaczenie motywów
regionalnych. Tragiczne dzieje malarzy oraz ich odzwierciedlenie w sztuce daje najlepsze świadectwo losu całego pokolenia przedwojennych intelektualistów żydowskich.
Bardzo interesujące i cenne są dwa następne artykuły lubelskich historyków: Roberta
Kuwałka, Przemiany społeczno-kulturalne w środowisku żydowskim Lublina w XIX i XX
wieku oraz Tadeusza Radzika, Żydzi lubelscy w społeczności miasta XVI-XX wieku.
R. Kuwałek koncentruje się na chronologicznej prezentacji przejawów aktywności społecznej i kulturalnej lubelskich Żydów, słusznie podkreślając znaczenie życia religijnego,
a szczególne wpływu chasydyzmu na świadomość mieszkańców sztetł. Żydowski Lublin
na początku wieku XIX podzielony był, o czym przypomina autor, na chasydzką większość i ortodoksyjną mniejszość. Obie grupy różniące się od siebie łączył wspólny los,
który wyznaczał przywilej De non tolerandis Judaeis, dzielący przestrzeń miasta na dwa
obszary: chrześcijański i żydowski.
Obaj lubelscy historycy skutecznie obalają niektóre stereotypy, pokazując, iż mieszkańcy lubelskiego Podzamcza, Wieniawy i Piask byli to przeważnie ludzie biedni, żyjący
z dnia na dzień. Kamienice bogatych Żydów lubelskich były rzadko spotykanymi enklawami spokoju i dobrobytu. Znika więc tu mit Żyda-fabrykanta i bogacza (według T. Radzika
do Żydów należało w okresie od początku XIX wieku do momentu wybuchu II wojny
światowej od 15,4% do 35% zakładów przemysłowych). Nie do końca prawdziwy wydaje
się również mit żydowskiej solidarności, choć niewątpliwie ważną funkcję spełniały w jego
upowszechnianiu bractwa pogrzebowe na przykład Chewra Kadisza, czy też Żydowskie
Towarzystwo Dobroczynne, które służyły swym żydowskim bliźnim nie tylko modlitwą.
Obalane są również mity: Żyda-komunisty (komunizujący Żydzi stanowili niewielki, choć
znaczący procent członków KPP) oraz Żyda-inteligenta (wysoki wskaźnik analfabetyzmu
(42%), prawda, że głównie wśród kobiet).
Bardzo plastycznie i ciekawie pokazuje R. Kuwałek zróżnicowanie lubelskiego sztetł,
gdzie obok siebie mieszkają, modlą się i pracują zwolennicy cadyka z Gor, Turzyska,
Humania i Kozienic. Samo więc miasto żyło spokojnie, choć środowisko było wewnętrznie
skonfliktowane i podzielone. Nawiązywaniu kontaktów z Polakami i asymilacji nie służył na pewno religijny charakter sztetł. I tak na przykład wspominany w szkicu R. Ku-
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wałka ostatni rabin lubelski Jehoszua Heszel Aszkenazy, pomimo tego, że „popierał wprowadzenie do lubelskich żydowskich szkół języka polskiego i podstaw przedmiotów ścisłych" w swojej bibliotece nie posiadał „ani jednej książki świeckiej". Lublin był pełen
religijnych i świeckich szkół żydowskich, było to miejsce intelektualnej aktywności sławnych nauczycieli: Szlomo Eigera, Mejera Szapiro, Beli Mandelsberg-Szyldkraut.
Lublin to także stolica świeckiej kultury Żydów polskich, o czym R. Kuwałek przypomina kilkakrotnie. W pejzażu miasta ważne miejsce zajmowały więc żydowskie partie
polityczne: prawicowa Aguda, czy socjalistyczny Bund. Członkowie tej ostatniej, mimo
wyraźnie lewicowych preferencji nadal chodzili do synagogi, choć często tylko po to, by
demonstrować brak nakrycia głowy swym braciom i Bogu, do którego mieli ciężki, osobisty żal o panującą w sztetł biedę. Czytelnik dowiedzieć się może także o istnieniu teatru
(„Panteon"), żydowskich czasopism („Lubliner Tugblat", „Myśl Żydowska" i „Lubliner
Sztime") oraz licznych spotkań patriotycznych z okazji różnych świąt, między innymi
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Wreszcie Lublin był miejscem działalności żydowskich organizacji harcerskich: Hoszomer Hacair, czy Brith Trumpeldor.
T. Radzik opisuje również najbardziej mroczne rozdziały stosunków polsko-żydowskich
w Lublinie: XVI i XVII-wieczne pogromy, XVIII-wieczną walkę „mieszczan lubelskich
o usunięcie Żydów zamieszkujących w obrębie miasta." „Należy wyraźnie podkreślić, iż
do lat sześćdziesiątych XIX wieku ludność żydowska była wyraźnie dyskryminowana.
Ograniczona była nie tylko możliwość swobodnego wyboru miejsca zamieszkania, ale
obowiązywał zakaz wykonywania niektórych zawodów, a dodatkowe podatki, np. koszerne, rekrutowe itp. były ciężarem finansowym."
Najbardziej tragiczna część artykułu R. Kuwałka dotyczy Holocaustu i losu Żydów
lubelskich, więzionych w gettach, mordowanych w obozach zagłady, rozstrzeliwanych,
torturowanych... Wstrząsające są, cytowane przez autora, wspomnienia lublinianek: Idy
Gliksztajn, Sujki Erlichman-Bank, Diny Herszenhorn. Żydowskie miasto w Lublinie legło
w gruzach i to nie tylko to z kamienia, ale również, a może przede wszystkim to z ciała...
Obecność kultury żydowskiej w Lublinie wyznacza również miejska nekropolia, której
przeglądu dokonuje Andrzej Trzciński w artykule Wartości historyczne, religijne i artystyczne Starego Cmentarza Żydowskiego w Lublinie. „Stary cmentarz żydowski w Lublinie, mimo ogromnych zniszczeń dokonanych zwłaszcza podczas II wojny światowej, jest
wciąż cennym świadectwem okresu świetności lubelskiej gminy żydowskiej. Jest to obecnie (...) jedyny obiekt gminny, jaki zachował się z kompleksu dawnego „miasta żydowskiego"." Tu spoczywają w pokoju wiecznym: cadyk Jaków Jicchak Halewi Horowic
(zwany „Widzącym z Lublin"), Szalom Szachna (twórca lubelskiej szkoły talmudycznej),
Szlomo Luria (zwany „Maharszal", rektor lubelskiej jesziwy). Tutaj zachowały się unikatowe nagrobki, prezentujące „ciąg rozwojowy tradycyjnej żydowskiej plastyki sepulklarnej od pierwszej połowy XVI wieku po lata 30 XIX." Autor przedstawia w artykule
cechy formalne nagrobków, ich symbolikę i ornamentykę oraz dokonuje oglądu polichromii.
Najbardziej wzruszające w tomie „Żydzi lubelscy" są wspomnienia Symchy Wajsa
Żydzi w Lublinie w przededniu II wojny światowej. Zminia się tutaj sposób obserwacji
świata, znika perspektywa badawcza, a pojawia się nowe spojrzenie, bardziej osobiste:
„Przechodzę ulicą Nową i nie spotykam ani jednego Żyda. Nie ma ich również na Lubartowskiej, Kowalskiej, Ruskiej, Kalinowszczyznie, Czwartku czy Furmańskiej." Szkic jest
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potwierdzeniem tych prawd, które najpierw zostały wypowiedziane przez badaczy. Co
szczególnie sympatyczne to fakt, że Wajs pamięta Polakom tylko to, co dobre. Stosunki
polsko-żydowskie „na ogół układały się pomyślnie. Nie było ani terroru fizycznego, ani
przysłowiowych pogromów." Jedyne, co zapadło mu w pamięci to przejawy niechęci do
Żydów nie na tle religijnym czy rasowym, ale ekonomicznym.
Publikacja „Żydzi lubelscy" posiada wiele walorów, począwszy od estetycznej szaty
graficznej i starannego warsztatu edytorskiego, aż po ciekawie dobrany materiał merytoryczny. To, co jedynie może budzić wątpliwość to kplejność prezentowanych artykułów.
Czy nie byłoby bardziej uzasadnione przyjąć nie porządek alfabetyczny (według nazwisk
autorów), ale porządek dyscyplin, zaczynając od historii, poprzez zróżnicowane sfery
aktywności mieszkańców sztetł: literaturę, sztukę i filozofię, aż po dobrze umieszczone
wspomnienia. Brakuje również w tomie „Żydzi lubelscy" szkicu o życiu religijnym mieszkańców sztetł, bo przecież Lublin to przede wszystkim żydowski ośrodek religijny, tutaj
mieszkali najwięksi rabini i cadycy Rzeczpospolitej, tutaj ciągnęły liczne pielgrzymki
wyznawców judaizmu. Może funkcję tę miał pełnić w zamyśle redaktorów tomu referat
Władysława Panasa, Widzący z Lublina, który jednak z nieznanych dla mnie przyczyn
nie został opublikowany... Ostatnia uwaga dotyczy licznych błędów, głównie literowych
obecnych w tej niezwykle cennej publikacji. W roku 1851 Cyprian Norwid, gdy zobaczył pierwodruk swojego wiersza „Koncept a Ewangelia" umieścił dopisek: „Korekty, na
Boga!", który i ja miałem ochotę skreślić w wydrukowanym egzemplarzu monografii
„Żydzi lubelscy"...
Przypisy:
1

Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim (Lublin, 14-16 grudzień 1994), Wydawnictwo DABAR oraz Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 1996, ss.158.
2
Zawartość publikacji stanowią referaty wygłoszone w czasie sesji „Żydzi lubelscy", zorganizowanej przez
Teatr NN w dniach 14-16 grudnia 1994 r.
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Wschodnie Towarzystwo Inwestycyjne*
Wschodnie Towarzystwo Inwestycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od
31 sierpnia 1995 roku wdraża w Polsce nowoczesne formy finansowania. Spółka dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 1 miliona polskich nowych złotych, który dzieli
się na 20 tysięcy równych i niepodzielnych udziałów, po 50 polskich nowych złotych
każdy, a całość kapitału obejmuje Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie S.A. Wspiera działalność przedsiębiorstw posiadających duży kapitał i dobrze zarządzanych, które
proponują wiarygodne i perspektywiczne projekty.
WTI powołane zostało przez Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie S.A. na mocy
porozumienia między rządem Wielkiej Brytanii i Bankiem dotyczącego wzmocnienia i przyspieszenia procesu restrukturyzacji długów przedsiębiorstw będących klientami banku.
Know-How Fund, reprezentant strony brytyjskiej, zdeponował 4 miliony funtów szterlingów oraz oddelegował grupę swoich doradców do pracy w Lublinie.
- Celem działania Wschodniego Towarzystwa Inwestycyjnego, Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, jest utworzenie, ustabilizowanie i rozwój instytucji typu kapitału
podwyższonego ryzyka (venture capital) finansującej małe i średnie przedsiębiorstwa w oparciu o środki udostępnione przez Wielką Brytanię w ramach pomocy międzyrządowej mówi Tomasz Biernat, główny specjalista z WTI.
Istota działalności WTI polega na wspieraniu działalności przedsiębiorstw poprzez
pomoc finansową, w formie wejścia kapitałowego i pożyczki oraz pomocy technicznej w szerokim zakresie.
Zdaniem Tomasza Biernata wdrażanie rzadko stosowanej w Polsce formy finansowania,
tj. prowadzenie operacji w strefie kapitału podwyższonego ryzyka jest przedsięwzięciem
pionierskim na rynku usług finansowych w tej części Polski. Zawarcie umowy z przedsiębiorstwem spełniającym wymogi udzielenia pomocy doprowadzić ma z jednej strony
do podwyższenia kapitału własnego strony poszukującej zasilenia, z drugiej zaś umożliwić ma WTI otrzymanie oczekiwanej stopy zwrotu.
Wybór celu strategicznego WTI spowodowany był tym, że na naszym terenie funkcjonują
dotychczas jako instytucje finansowe głównie banki komercyjne. Banki są z reguły zainteresowane firmami stabilnymi, o mocno osadzonym profilu działalności, a spółki, które są
w okresie powstawania oraz szybkiego wzrostu, zazwyczaj nie znajdują z ich strony wystarczającego wsparcia. Szczególnie trudno jest im otrzymać kredyt na racjonalnych warunkach.
* artykuł jest sponsorowany
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WTI operujące stosunkowo dużymi środkami może w dużej mierze wypełnić tę lukę.
Spółka będzie więc angażować się finansowo w te spółki, które wymagają procesu restrukturyzacji a ich wiarygodność, rynkowy charakter produkcji i kondycja ekonomiczna
gwarantują zwrot inwestycji na wyznaczonym poziomie.
W przypadku pomocy finansowej WTI najchętniej udziela wsparcia w postaci połączenia wejścia kapitałowego i pożyczki w proporcji uzgodnionej ze stroną ubiegającą się
0 pomoc. Kwotę i warunki spłaty ustalane są drogą negocjacji. WTI nabywa mniejszościowy pakiet akcji i po upływie trzech lat poszukuje możliwości odsprzedania go. Po
transakcji Towarzystwo otrzymuje zwrot w postaci dywidend i przyrostu wartości udziałów.
Pożyczki udzielane są na okres 2-3 lat przy zastosowaniu wysoce korzystnych stóp
oprocentowania. Kwota pożyczki lub wejścia kapitałowego albo obu form łącznie mogą
wynosić od 500 tysięcy do 2 milionów złotych.
Z kolei pomoc techniczna obejmuje m.in. ulepszanie procesów technologicznych, doskonalenie pomocy finansowej, systemów zarządzania, kontroli jakości, sprzedaży i marketingu, oszacowania produktu, strategii firmy. Pomoc ta dostępna jest w postaci ekspertyz
1 konsultacji lub jest projektowana wspólnie z zarządem przedsiębiorstwa, przy czym
zaintersowana firma w minimalnym stopniu partycypuje w finansowaniu pomocy.
WTI oferuje swoją pomoc państwowym osobom prawnym, ale oferta w zakresie doradztwa technicznego i finansowego adresowana jest do wszystkich sektorów własności.
Aby móc ubiegać się o pomoc WTI przedsiębiorstwa muszą być klientami Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie S.A., posiadać atrakcyjny, przygotowany produkt rynkowy i potrzebować wsparcia finansowego i organizacyjnego dla zapewnienia efektywnej
restrukturyzacji. Dobrze widziane są atuty przedsiębiorstw takie jak: perspektywiczna stabilność i wiarygodność oraz kompetencja kierownictwa i jakość zespołów kierowniczych.
- Główny obszar działania WTI obejmuje makroregiony: środkowo-wschodni i południowo-wschodni Polski, co stanowi około 16,7% powierzchni kraju, zamieszkiwany
przez około J3% ludności Polski - podkreśla Tomasz Biernat. Jest to region bardzo specyficzny w sensie ekonomicznym, na tym obszarze od 1930 do 1989 roku zbudowano
sektor gospodarczy pracujący na rzecz przemysłu zbrojeniowego oraz masowego odbiorcy z byłego ZSRR. Rynek produktów tych firm po 1989 roku zanikł, albo w znaczny
sposób zmienił swoją charakterystykę. W związku z tym wymagają one restrukturyzacji
produktowej, kosztowej, technicznej i finansowej w znaczeniu strategicznym. Struktura
gospodarcza regionu charakteryzuje się tym, że dominuje tu rolnictwo (48,5% ogółu zatrudnionych), a to w konsekwencji przynosi niską koncentrację przemysłową ośrodków
miejskich. Tomasz Biernat podkreśla, że znajduje się tu około 40 ośrodków miejskich z liczbą
ludności ponad 10 tysięcy każdy. Większość miast tej części Polski posiada znaczny potencjał przemysłowy, lecz są to ośrodki objęte recesją. Próby utrzymania produkcji na
potrzeby wojska lub inne zamówienia rządowe, przy równoczesnym wysokim poziomie
bezrobocia, wywołują splot skomplikowanych problemów społecznych.
Głównych odbiorców WTI można podzielić na trzy grupy:
• przedsiębiorstwa, które mają optymistyczne perspektywy wzrostu, lecz z powodu
strat lub bieżącej niewypłacalności nie mogą pozyskać nowego kredytu,
• przedsiębiorstwa niedawno powstałe, rozwijające się dynamicznie i zdecydowanie
potrzebujące dofinansowania kapitałowego,
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• przedsiębiorstwa, w których kapitał właściciela jest niedostateczny w stosunku do
realizowanego przedsięwzięcia.
Potencjał finansowy oraz doświadczenie techniczne WTI są niewystarczające, aby ^zajmować się na dużą skalę w/w procesami w dużych firmach. W tej sytuacji WTI może wspomagać
procesy restrukturyzacji tylko tam, gdzie majątek gigantów produkcyjnych z poprzedniej
epoki został podzielony i pojawiły się szanse rynkowe na utworzenie na tym majątku
nowych firm, profesjonalnie zarządzanych. W przypadku restrukturyzacji dużych firm,
WTI może być jedynie inwestorem biernym, towarzyszącym innym inwestorom dysponującym znacznym kapitałem i doświadczeniem rynkowym.
Drugą grupą klientów WTI są prywatne małe i średnie firmy - klienci BDK w Lublinie S.A., którzy otrzymali kredyty w okresie ostatnich kilku lat i mają problemy z ich
obsługą. W tej sytuacji spółka może zainwestować środki finansowe, jeśli z punktu widzenia przyjętych kryteriów jest to interesujący obiekt inwestycyjny.
Trzecią, potencjalną grupą klientów są nowopowstające, bądź już istniejące małe spółki - klienci BDK S.A., które w celu rozwinięcia działalności na szerszą skalę wymagają
podwyższenia kapitałów własnych, albo innej formy zasilenia finansowego.
Zdaniem Tomasza Biernata rynek celów inwestycyjnych WTI jest znaczny, a jego
wielkość można oszacować dzięki bliskiej współpracy z oddziałami Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie S.A.
W przypadku inwestycji w kapitały własne spółek nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kluczowego znaczenia nabiera problem bariery wyjścia.
W przypadku pierwszej inwestycji WTI problem ten został rozwiązany przez gwarancje
odkupienia akcji po okresie trzech lat przez inwestora strategicznego, po uzgodnionej
cenie. - W kolejnych inwestycjach w kapitały własne spółek będziemy próbować powtórzyć schemat pierwszej transakcji, bądź też przygotujemy inny adekwatny do konkretnej sytuacji wariant inwestycji kapitałowych - tłumaczy Tomasz Biernat.
Wschodnie Towarzystwo Inwestycyjne Spółka z o.o. jest instytucją finansową wnoszącą na rynek nową jakościowo usługę, atrakcyjną dla potencjalnych partnerów. Od lipca
1995 do września 1997 roku WTI sfinansowało 30 projektów. Znalezienie odpowiednich
partnerów i gwarancja odnawialności zainwestowanych kapitałów wymaga od WTI skutecznego znalezienia możliwie szerokiej gamy technik, które dadzą się zastosować w praktyce.
Osoby zainteresowane bliżej działalnością WTI mogą kontaktować się z Tomaszem
Biernatem, nr tel. (0-81) 53-299-00, ul. Grodzka 23, LUBLIN.

Barbara Nalewajko

Być w Europie?
Wychowanie integracyjne

"Your generation may be the luckiest one,
the most fortunate generation"
Visit to the American Embassy- April 14,1997
Conversation with Ambassador Nicholas Rey
by Patricia Chapman & Marcin Zuk.
«

April 14, 1997 was a memorable day for the first year students of the English Teacher Training College
in Puławy. The classes journeyed to Warsaw by coach for a visit and tour of the American Peace Corps
Office. After meeting staff members of the U.S. Peace Corps, and a welcoming address given by Mr John
Darrah, PC. Director, the students continued their day with a visit to the American Embassy. Ambassador
Nicholas Rey met the group and a lively ąuestion-answer session followed. Excerpts from the session are
here included.

1. Is the American Government afraid of a cotd
war between Russia and NATO after Poland
joins NATO?
No, I do not think so. In fact we feel that the
inclusion of countries like Poland in NATO will
reduce the potential for cold war. It will limit
the likelihood that there will be troubles in this
neighbourhood, not only with Russia, but among
the countries of Central Europę. The countries
of Central Europę, and the Russians, and others,
have often used such troubles to create problems, thus creating the Cold War. By reducing
these troubles we think there is less likelihood
of confrontation between the U.S. and Russia
after countries like Poland get into NATO. Now,
it is not going to be easy, and it has not been
easy to convince the Russians of that. They have
concerns about losing their influence in this
part of the world but they just have to get used
to it and I think they will. I just want to make
sure that you are aware that we are moving

steadily forward - no matter what the Russians
say. The Helsinki meeting, I think, was a perfect example of our getting all the things that
we wanted, or at least establishing what we would
get by NATO enlargement. And I think it was
very successful.
2. What do you think about placing nuclear
weapons on the territory of the new member
states of NATO?
I think it is unnecessary. In fact, the U.S. government believes it is unnecessary. There is no reason to have them, or to change their position
to get them closer to your eastern border. There
is no reason to do that and, therefore, I do not
think it is a question we should worry about.
In fact, you know that we told the Russians that
we have no desire to have nuclear weapons within
the new members of NATO. That is for a very good
reason: scientifically and physically it makes no
sense at all.

"Your generation may be the luckiest one..."
3. What will the US do if Russia definitely
says NO to Poland joining NATO, because during the meeting of the American and Russian
presidents, President Clinton promised Russia aimost whatever President Yeltsin wanted?
I think you are very wrong on that. That is absolutely not true. There was one very bad article written in Poland by somebody who had his
preconceived ideas before he went to Helsinki,
and perhaps he wrote his article two days before
the meeting! I cannot remember what newspaper that was, but it was terrible. At the meeting,
we specifically set out what the pians were for
NATO enlargement, and we did not budge a centimeter. We made no change. They were exactly
the same plans we had before as we have today.
I think the Russians will not say no because
the plans are pretty elear. The Russians continue saying that they understand that NATO will
be enlarged. What they want to do is to bargain
as much as possible and, so far, they have not
succeeded in getting much. If they do say no, we
wili say that we are very sorry, but we are moving
ahead. In fact, we have been saying that all the
way through. So it should not come as a surprise
to the Russians, and it will not come as a surprise to the Russians when, in fact, we do enlarge NATO. So do not be concerned about that.
4. What were your feelings when you were
named Ambassador to Poland- the Motherland of your ancestors?
It was an absolutely wonderful moment, and I still
feel the same way. Every morning I wake up
and pinch myself to think that the U.S. government actually pays me to do this job. I think
I should be paying the U.S. government to do
it because it is very exciting to be the representative of your adopted country, in your home
country. It is hard to believe. It is an incredibly
wonderful experience and a unique one. I always say to myself that I have been very specially chosen by God to do this work. I do not
mean that in a sense of a religious outlook, but
I was just very lucky to have this chance. And
it did not hurt to have my last name* either.
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5. If Russia ever moved toward Poland in an
aggressive way, would NATO help Poland?
Absolutely, that is what NATO is about! That is
exactly what NATO would do, and we would not
need nuclear weapons in Poland. And that is
the point I am making - mechanically, physically it is not necessary to use nuclear weapons.
6. Do you think that Polish banks are safe
places for us to save our money and should
we be worried about investment schemes like
those in Albania?
You certainly should not w o r r y about Polish
banks because I think the banking system in
Poland has now evolved to be very solid. You
should always worry about people coming to you
with investment schemes, but that is different
than investing in a bank. The bank is fine. I think
there is a huge difference between what happened in Albania - the famous Pyramid schemes.
Pyramid schemes like that have existed for years.
They existed in the United States for a long time
and, occasionally, even come back and people
get taken by them. But there are criminals in
every business. Now the very good thing about
Poland, one of the things that I am proudest of
when I describe Poland to foreign investors, is
the very excellent regulations that exist and that
are implemented in this country in the financial
area - particularly the way the stock market is
regulated. The Warsaw Stock Exchange, and
the banking system are so regulated that it is
far more difficult for there to be widespread
criminality here, like the situation in Albania,
than in almost any other country in this part of
the world. You are very far ahead of the other
countries in this region. As far as the regulation of the financial market is concerned, and,
in fact, by comparison to the Czechs, you are
very far ahead. For the famous Czechs, who are
very conservative, and, you would think, financially very sound, have a system without any
regulation at all. And they have a lot of problems as a result. But Poland has not had those
problems. There was the "Art-B Business" but
that was in 1992. Today, with the regulations,
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O t would be very difficult to do the same kind
of scheme. But that is not to say that there will
not be people coming to you with ideas about
how to be rich in a week, or in a year, or something like that. Thus, when somebody comes
with that kind of a scheme, you know it is not
sensible. But normal im/estment in this country,
I think, will be hugely successful and I would
not be worried.
7. How can Poland benefit by joining the EU
and at what cost?
Weil, these are two different questions.The benefits will be enormous because you will be part
of a very large free trade area. It has been proven, over and over again, that the larger the free
trade area, the more benefit there it is to be
within the area. The United States is the perfect example of that. The huge trade between
various parts of the United States is without
any problems, and it is the best way to create
wealth. I am certain that the consumers of Poland will be the first to benefit when Poland
joins the European Union. There will be certain
economic interests that will be hurt, because
they will have to compete with other parts of
Europę that can produce goods more efficiently
and more cheaply. And anybody who has a more
expensive way of producing things in the free
trade area is going to lose. But that is what
makes a good economic situation. Work for the
best, increase growth, and increase the wealth
of the individual. Therefore, I am certainly an
enthusiastic supporter of Poland joining the European Union. It is of enormous benefit to the
United States for Poland to join the European
Union. While it is true that there will be a slightly higher tariff barrier for goods sold f r o m t h e
United States to Poland, than from France to
Poland, the U.S will gain because we will have
a country, Poland, that will be wealthier, growing faster with better business opportunities in
it. So, therefore, we - the United States - will
gain enormously. i will give you a perfect example of this, which already exists - even before Poland joins the European Union. Today,

Poland is changing many of its old laws - the
laws which existed in the old communist era much more rapidly than it would have if it was
not thinking of joining the European Union. Thus,
each new law has an economic impact, and
many old laws are now being changed in order
to fit requirements of the European Union. American companies, that operate here in Poland,
gain the advantage of those changes and modernizations of Poiish law.
8. Is it difficult to get an American visa?
Weil, it depends why you are travelling. It is
extreme!y difficult if you want to get a tourist
visa and then spend three or four years working in the United States.That is very difficult. If
you are going as a tourist, or a business person, and you can prove that, you should have no
difficulty. Now, that is easy to say.You know, and
I know, that in fact many people are rejected.This
is not only true in Poland. It is true in many
countries. In fact, in Poland there has been a history of people overstaying, when they were allowed to stay in the United States, for many
many years. We have laws that we have to enforce, that require us to ensure that any visa we
give out will be given to people who will come
back to Poland. We have found now, in the three
years that I have been here, a significant improvement in the situation. When I first came
here we were rejecting about 65 percent of the
people who were asking for visas because, frankly, they did not prove that they were going to
come back. We are now down in the mid 40 %.
So it is getting better. Now, I think that Poland
has become such a iand of opportunity, that
people are increasingly realising that they can
do a lot more here in Poland than they can do
in the United States. I have certainly seen from
the number of young Americans who are coming here, who have no Poiish roots, no ciocia
or stryj, or anything like that, yet they are coming
because it looks like a very interesting place of
opportunity. You know the famous expression
from American history: "Go west, young man",
that is go west of the United States. I keep say-

"Your generation may be the luckiest one..."
ing to people "Go east, young man". This is a
wonderful place to do business.
9. What improvements do you think should
be made in our Polish educational system to
prepare Poland to cooperate with the EC nations and other international institutions?
That is a much more difficult question to answer because I do not know much about education systems. However, let me tell you from
what 1 have seen - more importantly - what the
American investors have told me. The companies that come here investing in Poland hire
Poles. They tell me that it must be a superb
education system that you already have because
of the broad knowledgebase of Poles and the
ability to learn new things very quickly. That
comes, not just from character, but because of
education. So I think the education system is
not bad. I am sure there are ways that it can be
made better and I am sure there are ways that
teachers can be paid more. That is a problem
in every country, certainly in the United States
on a relative basis, but l am sure it is a problem
here. I know that there is a question of paying
teachers. There is only one answer to that, perhaps two answers. You have to have a growing
economy, which is throwing off more and more
wealth at the local level. It is the local community
which will be in charge of the schools. And teachers have to get organised to protect their interests
and try to get more. That is what a democracy is
all about. Frankly, I would rather be a teacher
in this country than a doctor. To be a doctor in
this country is a big problem because it is so
expensive to take care of people and to obtain
the equipment, which is a tremendous expense.
You have to compete against yourself if you
want to be a doctor; you have to find money
and equipment. I think that, with time, and if
you fight for it, all your wages will grow because this economy is going to be growing rapidly for a number of years. I am a huge optimist
on Poland's economy. Let me explain quickly
why I think the economy is going to grow so fast.
So far it has grown very well and Poland is
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catching up very quickly with western techinques.
In business, there are huge increases in productivity and there is a great deal of wealth being created there. That will end but it is going
to be replaced rapidly by the next "engine" of
growth in this country as far as I am concerned
- that is the buiiding of new housing! Poland
has a huge deficit in housing. Not only does the
old housing need new investment to fix it up,
but you also need a great deal of new housing.
That will be a major stimulus to futurę growth
in Poland. Housing, in many countries, is always a very important aspect of economic activity and it is only just beginning in Poland.
10. What other problems or changes do you
think Poland must resolve to increase its economic growth?
Well, I do not know. The first, and biggest problem is the telephone system. And I am speaking now as a Pole, not as an ambassador. It is
the attitude and the approach of the management
of large state enterprises. The worst example
is Telekomunikacja Polska. It is their feeling that
they have all of the answers, that they know
how to do things. It is the old era where the
answer to any question is nie da rady. Yet, I see,
in the three years I have been here, that this is
slowly falling away. I will give you another example. You know they gave contracts last year, to
two groups, for GSM cellular telephone licenses. Well, that is fine. They are going ahead.
They are spending huge amounts of money investing all over Poland, in order to have their
broadcast cells. And TP S.A. says, "OK. You
need a system to interconnect with us, so that
you can cali internationally. That means that we
take money for each cali that is connected by
TP S.A.!" So, the t w o companies went to the
Ministry of Telecomunications. For months and
months they argued to have a fair distribution
of money. Finally, in April 1997, the Ministry of
Telecomunications decided that there would be
a fair system and told TP S.A. that it was to be
a fair distribution because the GSM companies
were spending money and needed to get a re-
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turn in order to pay for their investments. That
is why I say the wonderful thing about Poland
is that, ultimately, reason prevails in this country.
It may take many months, it may take a great
deal of patience for a new businessman coming
here trying to do business - Poiish or foreign.
Sooner or later the władze will do the right thing.
Sometimes it takes too much time and that is
the frustration. It is the matter of time that it
takes to change, in ways which would make a huge
difference. I used to give a speech during my
first two years here in which I wouid take half
a glass of water and put it in front of me. I would
ask the audience if the glass was halffull or halfempty. Poles would immediately tell me that it
was halfempty. If I did the same thing in the
United States everybody would tell me the glass
was halffull. Today, I sense that the "halfempt y " attitude is beginning to change. I think it
will change more than anything else. Poland is
getting into NATO. The Russians have not started an atomie war because you are getting into
NATO. In fact, the world is moving ahead. Poland, for the first time in a thousand years, is
in a place of security. That will make a big difference. Once fear drops away, and you can look
at the economic opportunities of Poland, it is
unbelievable. That is why the people in this room
are the luckiest Poles who were ever born. Clearly, your generation may be the luckiest one, the
most fortunate generation.

11. Do Americans view a united Europę as
a threat to the U.S position as the world
guardian of peace?
When the war ended, we began to look at the
way the world was being organized, or could be
organized, particularly Europę. My predecessors in government and in business concluded, in the 1940s and 50s, that the best thing
that could possibly happen to the U.S. and its
role in Europę would be for Europę to unitę.
First, politically and then economically. Itturned
out that political unity was impossible, and it was
also very difficult for Europę to unitę economically. But it has. So we think economic unification
leads to diminution of political strife and war.
That is very good for the United States because
it means our men do not have to die for Gdańsk,
or for Paris, or for any place, as they have done
twice already this century. So, for that reason,
we have traditionally been for unification. We
feel exactly the same thing about Poland and the
other countries in this region joining the European Union. It will expand the market for our
goods even though tariff barriers will be siightly
higher.That is less important than the amount
of wealth being created as it allows Poles a greater ability to buy goods from the United States.
So we come out well economically and we come
out well from a national security stand because
it reduces the chances of strife in the part of the
world which has led to World Wars.
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Rzeczpospolita w Europie,
czyli nie ma integracji bez edukacji
- rozmowa z Anitą i Andrzejem Ryng
Anita Ryng - absolwentka germanistyki KUL i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; dyrektor
Biura Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Skarbu Państwa; stypendystka m.in,
Bundestagu.
A n d r z e j Ryng - absolwent prawa UMCS; sędzia, naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Prawa
Europejskiego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości; stypendysta GSPS.

Jacek Wojtysiak: Czy mogliby Państwo przybliżyć
w kilku zdaniach, to, czym zajmujecie się w swoich
ministerstwach?
Anita Ryng: Ministerstwo Skarbu Państwa, jak
każdy urząd centralny, ma swoją cząstkę kompetencji w przygotowaniu Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. W naszym przypadku
jest to raczej skromna cząstka - przynajmniej
jeśli chodzi u przygotowania formalne, na przykład
dostosowanie polskiego prawa do przepisów
unijnych. Tutaj współpracujemy jedynie z innymi
resortami - Ministerstwem Gospodarki, Finansów czy Sprawiedliwości - w zakresie harmonizacji niektórych przepisów. Natomiast traktujemy całą działalność Ministerstwa Skarbu jako
przygotowanie gospodarki polskiej do sprawnego
funkcjonowania w Unii Europejskiej. Poprzez
proces prywatyzacji chcemy zwiększyć konkurencyjność polskich podmiotów, a więc i ich szanse na rynku europejskim. Każda prywatyzacja
zbliża nas de facto do standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskich.
Andrzej Ryng: Mój wydział w Ministerstwie Sprawiedliwości, zajmuje się dwiema największymi
organizacjami europejskimi: Radą Europy i Unią
Europejską. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to

działania przez nas prowadzone mogę podzielić na trzy grupy. Po pierwsze: przygotowanie
dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego, w takim zakresie, jaki należy do kompetencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Po drugie:
przygotowanie do negocjacji z Unią Europejską
na temat przyszłego członkostwa w tej organizacji. Po trzecie: przygotowanie kadry (prokuratorów i sędziów) do działania w warunkach
członkostwa w Unii, to jest jej szkolenie z zakresu prawa europejskiego.
Adrian Lesiakowski: Jedno ze
stowarzyszeń,
zajmujących się propagowaniem
integracji europejskiej zamieszcza w swoich materiałach informacyjnych interesujące dane: poparcie Polaków dla wstąpienia do Unii Europejskiej ma
wynosić ponad 70%, natomiast znajomość zasad funkcjonowania
UE wynosi kilkanaście procent i tym owo stowarzyszenie uzasadnia przyświecającą mu ideę „edukacji europejskiej." Czy
nie jest to sytuacja paradoksalna, że ludzie popierają coś, czego nie znają? I jaka rolę dla siebie
Państwo, jako urzędnicy widzą w edukacji o UE?
Anita Ryng: Faktycznie jest to pewien paradoks.
Można sobie tu wyobrazić dwie strategie działania. Można cieszyć się z tych 7 0 % i nie robić
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nic, a faktycznie po kilku latach, gdy będziemy
w Unii Europejskiej, ludzie zobaczą, że to nie
jest może wszystko takie różowe. Zaczną być
bardziej świadomi konsekwencji członkostwa w
Unii Europejskiej i pewnie wtedy poparcie spadnie, zaczną się protesty, nieporozumienia itd.
Możliwa jest inna strategia działania, właśnie
edukacja. Należy ludziom jasno powiedzieć: możemy tyle, a tyle w konkretnych dziedzinach zyskać, ale takie, a takie będą tego koszty. Wydaje
mi się, że takie działanie jest bardziej uczciwe, i na
dłuższą metę efektywniejsze. To zresztą pokazują przykłady krajów, które ostatnio przystąpiły do Unii. W Austrii był właśnie taki „hura-entuzjazm" i obiecywanie złotych gór. I gdybyśmy
teraz przeprowadzili referendum w Austrii, to
wyniki byłyby już inne niż dwa lata temu. Jest
to jednak ogromna praca edukacja konkretnych
ludzi na konkretnych przykładach. Chyba nawet
duża część urzędników nie uświadamia sobie
jeszcze, jak przełoży się to na ich życie. W pracy zajmujemy się teraz dosyć abstrakcyjnymi
zagadnieniami, też pewnie do końca sobie nie
uświadamiając, co członkostwo w Unii będzie
znaczyło dla nas.
Andrzej Ryng: Zgadzam się z tą opinią. Chcę
jednak dodać, że wybór został już uczyniony zdecydowaliśmy się na edukację. Rzeczywiście
jest tak, że wśród administracji, nawet na szczeblu centralnym, wyobrażenie o tym, czym, jest
Unia Europejska, jakie będą konsekwencje naszej integracji znikome. Kiedy opuścimy „komórki ministerstw zajmujące się problematyką
europejską już w następnych drzwiach kolega,
czy koleżanka może nie mieć zielonego pojęcia
0 tych sprawach. Każdy z urzędów centralnych
1 rząd jako całość stara się wychodzić naprzeciw
temu wyzwaniu. Na przykład w Ministerstwie
Sprawiedliwości istnieje program kształcenia kadry wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa
europejskiego. To nie jest tyiko nauczanie prawa, które trzeba będzie stosować w przyszłości,
ale także uświadomienie konsekwencji członkostwa w Unii. Edukacja powinna jednak być prowadzona nie tylko na poziomie administracji,
ale także w formie szerokiej dyskusji społecz-

nej na temat wstąpienia Polski do Unii. Jednym
z podstawowych założeń, przyjętego w ubiegłym roku przez rząd dokumentu pod tytułem
„Narodowa strategia integracji" jest właśnie szeroka edukacja społeczna w okresie przedczłonkowskim, jak również potem. Jedno jest pewne
- nie ma integracji bez edukacji!
A. L.: Można jednak odnieść wrażenie, że z kręgów opiniotwórczych, t'akże fachowców,
słychać
głównie głosy entuzjastyczne, brakuje zaś pokazywania minusów. W najlepszym razie sprowadza się to do nagłośnienia zagrożenia polskiego
rolnictwa. Czy nie obawiacie się Państwo możliwych pretensji, kierowanych także do urzędników?
Anita Ryng: Myślę, że t o nie urzędnicy reprezentują entuzjazm, czy sceptycyzm, bo właściwie
nie od tego są. Urzędnicy mają takimi małymi
krokami przygotować pewne rzeczy, a strategii
nie wytyczają. To są decyzje polityczne i politycy
właśnie mogą reprezentować różne wizje świata, przez „różowe okulary", bądź bardziej sceptyczne. Poza tym wszyscy nadal patrzymy trochę intuicyjne na integrację i jej konsekwencje,
brak jeszcze rzetelnych, pogłębionych analiz. To
kwestia najbliższego roku, dwóch lat, kiedy profesjonalna kampania informacyjna dotrze do każdego.
A. L.: Czy te trudności informacyjne, nie wynikają z ilości materiałów dotyczących Unii (sama
odpowiedź Polski na ankietę UE tzw. „Avis" liczyła ok. 3000 stron), a w gruncie rzeczy z ogromu machiny Unijnej, przejawiającego
się np.
słynną
eurobiurokracją?
Anita Ryng: Zgadza się, jednak ze społeczeństwem - w szerokim tego słowa znaczeniu dyskutuje się inaczej. Nikt nie będzie czytał tysięcy stron, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, by
przełożyć to na język ulotki, broszury (dla różnych gry społecznych - studentów, rolników,
przedsiębiorców). Do nikogo nie dotrą analizy
prawne, czy wykresy, chodzi o odpowiedź na
pytanie „co da mi wejście do UE?".
A. L.: W Polsce można spotkać takie ulotki,
broszury, ale problem związany z nimi nie sprowadza się do ich nadmiernych uogólnień. Brakuje odpowiedzi na konkretne pytania np. „czy
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iv UE będę płacił większe, czy mniejsze podatki?", albo „czy urzędnicy będą mieli większą
możliwość ingerencji w moje życie?"
Anita Ryng: Tak, to prawda. Od nas i urzędników
zależy, czy członkowie różnych grup społecznych dostaną maksymalnie precyzyjne informacje, powinniśmy się więc starać je uzyskać, by
później np. unikać rozczarowań.
J. W.: A czy jest już w Polsce instytucja wyspecjalizowana tym zakresie?
Anita Ryng: Jest departament kształcenia w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, jest więc
taki zalążek instytucji edukacyjnej.
J. W.: Czy instytucje europejskie finansują konkretne działania w Polsce, zarówno w sferze dostosowania prawa, prywatyzacji itp., jak i w zakresie edukacji?
Anita Ryng: Owszem. Od 1990tego roku korzystamy ze środków funduszu PHARE. Dostajemy pieniądze na prywatyzację (także w regionie
lubelskim). Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów,
gdzie mniejsze jest zainteresowanie inwestorów, mniejsza też wola załóg do prywatyzacji.
Naszym zadaniem jest pokazać załodze perspektywy i możliwości prywatyzacji, przedstawić różne opcje rozwiązań, znaleźć solidnego inwestora.
W wyniku tego programu sprywatyzowanych
zostało już 180 przedsiębiorstw w tzw. „ścianie
wschodniej". Jest to program naprawdę wysoko oceniany, zarówno przez przedsiębiorstwa,
jak i Unię, czyli dawcę środków. Ten program
jest jednym z kiiku finansowanych ze środków
PHARE, istnieją też programy typowo edukacyjne.
Andrzej Ryng: Dostosowanie prawa jest generalnie finansowane z trzech źródeł. Są to: nasze własne środki budżetowe; środki uzyskane
w ramach współpracy dwustronnej (współpraca z niektórymi organizacjami i państwami Unii,
zorientowana na dostosowanie prawa i działalność szkoleniową, np. z Deutsche Stiftung fur
Internationale Rechtliche Zusammen Arbeit, British Know How Found, Fundacja France - Pologne; trzecim źródłem finansowania, jest właśnie
fundusz PHARE. W ubiegłym roku, ze środków
z tego funduszu został uruchomiony horyzon-
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talny program harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim, praktycznie we wszystkich
dziedzinach. Przy jego realizacji korzysta się z usług
szeregu firm prawniczych i innych, najczęściej
międzynarodowych konsorcjów, w których skład
z reguły wchodzą także polscy specjaliści.
Anita Ryng: Podsumowując, można powiedzieć,
że właściwie Unia Europejska finansuje nasz proces integracyjny, jest to duża część środków
jakie mamy.
J. W.: Czy moglibyście Państwo wymienić korzyści płynące z integracji np. w zakresie handlu, gospodarki?
Co dla nas w tych zmianach
ma znaczenie?
Andrzej Ryng: Wiadomo, co jest najważniejsze
w Unii Europejskiej - to jest wspólny, jednolity
rynek, bez jakichkolwiek granic wewnętrznych.
Jeżeli nie ma granic wewnętrznych, to znaczy,
że jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i pracowników. W praktyce oznacza to dla
nas, że zyskujemy zdecydowanie lepszy dostęp
do wszystkich dóbr, które nie są obłożone żadnymi cłami ani ograniczone kontyngentami. Jeżeli nie ma takich ograniczeń, to logiczne jest,
że zwiększa się podaż, a ta z kolei powinna prowadzić do niższych cen. Również wybór powinien
być większy i jakość lepsza (to efekt konkurencji). Stawia to więc konsumenta w korzystnej
sytuacji. Także swobodny przepływ pracowników trzeba postrzegać jako korzystny, polski
pracownik będzie mógł - tak, jak każdy obywatel
Unii - swobodnie się przemieszczać - zmieniać
miejsce pracy, osiedlać się w innym państwie.
Oczywiście, to wszystko nie nastąpi z dnia, na
dzień, trzeba się liczyć z okresami przejściowymi (już teraz kraje skandynawskie i Austria biją
na alarm w obliczu nagłego i całkowitego otwarcia granic dla tańszych pracowników z Europy
środkowo-wschodniej). Jednak w dalszej perspektywie takie otwarcie nastąpi i przyniesie korzyść dla obywateli polskich.
A. L.: Czy nie będzie jednak tak, że narzucone
wewnątrz Unii przepisy, normy socjalne np. („płace minimalne") „wyrównają"
konkurencyjność
pracowników,
a gdy nie będzie różnic problem
np. bezrobocia pozostanie
niezmieniony?
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Andrzej Ryng: W Unii Europejskiej jedynie kilka
państw, zna pojęcie „płacy minimalnej", a Unia
nie reguluje takiej płacy żadnymi obowiązującymi
członków, przepisami. Europejska Karta Społeczna będąca dokumentem Rady Europy, a nie
Unii, wprowadza tylko pojęcie „godziwej płacy",
nie określając jednak konkretnie, co to znaczy.
Anita Ryng: Spójrzmy na to z punktu widzenia
polskiego pracownika - co jest dla niego lepsze: praca na czarno, za 5 marek na godzinę,
czy praca legalna za 20 marek ?
A. L.: Ale, jeśli wszyscy mieliby dostawać po
te 20 marek, to jaki miałby powód
pracodawca
w Unii dla zatrudnienia akurat Polaka? Straciłby
on (pracownik) automatycznie swoją konkurencyjność, więc pracodawca by go nie zatrudnił.
Anita Ryng: Trudno. Nie wiem czy lepsze jest
oferowanie pracy za psie pieniądze, czy może
raczej stworzenie wszystkim w Unii, jednakowych - w miarę możliwości - warunków.
A. L.: Prawdopodobnie - przy jednakowych warunkach - pracodawcy będą zatrudniać ludzi ze
swoich krajów narodowych i wrócimy do punktu wyjścia.
Andrzej Ryng: Ale przepisy w prawie Unii wyraźnie zabraniają jakiejkolwiek dyskryminacji, ze
względu na obywatelstwo.
A. L.: Więc przy jednakowych
kwalifikacjach
pracowników, pracodawca nie będzie mógł przyjąć tego kogo chce, np. robotnika ze swojego
kraju?!
Andrzej Ryng: Zgoda w takiej - chyba raczej
wyjątkowej sytuacji - będzie mógł. Ale z całą
pewnością to kryterium narodowości nie będzie tu odgrywać decydującej roli, bo faktyczna
dyskryminacja z powodu obywatelstwa stanowiłaby ewidentne naruszenie prawa Unii i prędzej
czy później spotkałaby się ze stosowną sankcją
w jej systemie kontrolnym.
Pamiętajmy też o tym, że - tak jak w przypadku chociażby Grecji czy Portugalii - wyrównanie
poziomu wynagrodzeń w Polsce i Unii potrwa
„naście", a może i „dziesiąt" lat. Więc dla Polaków możliwość legalnego zatrudnienia w państwach Unii będzie jeszcze długo perspektywą
atrakcyjną.

Anita Ryng: Chciałabym spojrzeć na to jeszcze
z innej strony. Zbyt często zapominamy patrząc
na interesy poszczególnych grup, że wszyscy
jesteśmy konsumentami, i najbardziej pozytywny efekt integracji odczują konsumenci, czyli
właśnie my wszyscy. Mówił już o t y m Andrzej.
Większa podaż, lepsza jakość (te ośmieszane
już normy europejskie). To może być czasami
absurdalne, ale na dłuższą metę, jest z pożytkiem dla nas wszystkich.
A. L.: Ale czy nie stracimy na przykład na handlu ze wschodem, a jako konsumenci, na możliwości wyboru towarów nie mających „błogosławieństwa" UE? Czy wolnego wyboru w sklepie
światowego handlu nie będziemy mieli tylko w
obrębie jednej półki?
Andrzej Ryng: Unia Europejska jest tylko jedną
z organizacji, do których aktualnie dążymy. Oprócz
UE istnieje Światowa Organizacja Handlu, której
Polska jest już teraz członkiem, a w ramach tzw.
GATT i GATS - porozumienia dotyczącego ceł
na towary i handlu usługami, którymi Polska
jest także związana. Z tych porozumień wynika,
że w zakresie przez nie regulowanym (handel
towarami i usługami) nie możemy wprowadzać
żadnych nowych ograniczeń, poza już istniejącymi. W ramach Unii możemy się integrować,
znosić między sobą kolejne bariery, ale nie możemy wprowadzać dodatkowych zapór na granicach w stosunku do państw spoza Unii.
A. L.: Ale de facto, poprzez wspomniane
normy europejskie, można wyeliminować
niechciane produkty, również dobrze, jak przez oficjalne cła i zapory. Przecież Unia Europejska, to
stały konflikt określonych grup nacisku (np. rolników) wymuszających zmiany prawa.
Anita Ryng: Faktem jest t o , że cała Unia funkcjonuje na zasadzie ścierania się interesów, to
jest oczywiste. Jest to gra określonych lobbystów,
w jednym sporze wygra jedna grupa, w innym
druga. Chodzi po prostu o zawieranie rozsądnych kompromisów. Po to jest stworzona ta
cała, nieraz zresztą słusznie krytykowana, machina biurokratyczna, aby w miarę możliwości
- każdego w jakiś sposób usatysfakcjonować.
Wszystkich nie da się uszczęśliwić.
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J. W.: Wróćmy jednak do korzyści, które płyną
z członkostwa w Unii. Czy możecie wskazać jeszcze jakieś?
Andrzej Ryng: Tak, np. możliwość korzystania
z tzw. funduszu kohezyjnych. Także w samej Unii
Europejskiej są nadal ogromne różnice w zakresie rozwoju ekonomicznego, społecznego. I to
nie tylko między poszczególnymi państwami,
ale nawet w ramach tych samych państw są
obszary biedne i są obszary bogate. Unia przeznacza ogromne fundusze na ujednolicenie poziomu rozwoju poszczególnych regionów. Nie ulega wątpliwości, że Polska stanie się biorcą tych
środków (stąd największe opory biedniejszych
państw Unii przed jej rozszerzaniem).
Anita Ryng: Choć trzeba tu podkreślić, że korzystanie z tych środków nie gwarantuje jeszcze
sukcesu. Widać to na przykładzie Irlandii, która
wykorzystała środki europejskie i uzyskała rewelacyjne efekty, natomiast np. Grecja, czy Hiszpania nie potrafiły prawidłowo skorzystać z tej
pomocy. Podobnie będzie z nami - dostaniemy
pomoc finansową i doradczą, ale, co z tym zrobimy, to już zależy wyłącznie od nas. W naszym
przygotowaniu istotny - sam w sobie - jest czynnik mobilizacyjny - wiele zmian by po prostu
nie zaszło, gdyby nie konieczność dorównania
do pewnych standardów. To, co przy tym osiągnęliśmy, jest już teraz wymierną korzyścią.
Andrzej Ryng: Jeśli mówimy już o korzyściach,
to, bardzo konkretną korzyścią jest rozwój współpracy prawnej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. W zasadzie Unia nie ujednolica przepisów
„sądowego" tj. prawa cywilnego, jak i karnego
- zarówno w aspekcie materialnym, jak i procesowym. Zwraca natomiast baczną uwagę na
istnienie instrumentów prawnych, które umożliwiają współpracę międzynarodową w tych dziedzinach.
A. L.: Czy zasadne jest, w takim razie powoływanie się na dyrektywy Unii przy, dyskutowanym
niedawno problemie zniesienia kary śmierci?
Andrzej Ryng: Taki argument jest chybiony. Wymóg zniesienia kary śmierci nie wynika z Prawa Unii, tylko z 6tego protokołu dodatkowego
do Konwencji o Prawach Człowieka, będącego
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dokumentem Rady Europy. Natomiast faktem
jest, że we wszystkich krajach UE karę śmierci
zniesiono. Powtarzam: prawo karne, także cywilne nie jest co do zasady obszarem kompetencji Unii. Unia wkracza w te obszary raczej
wyjątkowo, np. gdy jest potrzeba dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku.
A. L.: Czy może Pan podać przykład?
Andrzej Ryng: Weźmy dyrektywę dotyczącą agentów handlowych. Ma ona zapewnić takie same
warunki działalności agenta handlowego w państwie A i państwie B. Podobnie w przypadku dyrektyw dotyczących spółek - mają one stworzyć podobne ramy dia ich funkcjonowania we
wszystkich państwach Unii.
J. W.: A dlaczego np. Niemcy są takim orędownikiem przystąpienia Polski do UE skoro to oni
są jednym z głównych płatników do unijnej kasy?
Anita Ryng: Chodzi na pewno o możliwość rozszerzenia swojego rynku (o 40 min. konsumentów). Poza tym jest to chyba taka długowzroczna
polityka myślenia o tym, że członkostwo Polski
w UE jest to pewna gwarancja stabilności. Lepiej
mieć partnera z Unii na granicy i móc w jakiś
sposób go monitorować i wpływać na niego,
niż państwo w żaden sposób nie związane. Myślę, że jest to i nasz problem.
J. W.: Kilka miesięcy temu, przed
referendum
konstytucyjnym, była głośna kampania związana,
z jednym z zapisów, dotyczącym
możliwości
oddania części suwerenności na rzecz struktur
międzynarodowych.
Na ile te obawy były uzasadnione, Państwa zdaniem, a na ile były tylko
wyrazem gry
politycznej?
Andrzej Ryng; Oczywiście wstąpienie do Unii
Europejskiej oznacza przekazanie części kompetencji poza struktury władzy państwowej. Chodzi np. o to, że Unia ma prawo przyjmowania
przepisów prawnych w określonych dziedzinach,
wskazanych z traktatów założycielskich. Przepisy
te będą wiązać Polskę i będą musiały być u nas
stosowane. Niewątpliwie jest to zrzeczenie się
pewnych uprawnień, należących do domeny władzy państwowej, jednak jestem przekonany, że
koszt ten można i należy ponieść w zamian za
te korzyści, o których wcześniej mówiliśmy.
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Anita Ryng: Poza tym, nie jest to przekazanie
uprawnień jakiejś abstrakcji, organowi składającemu się z tajemniczych osobników nieznanej
narodowości, tylko tam gdzie podejmuje się te
decyzje, my również będziemy - przez naszych
premierów, przez naszych ministrów, czy wreszcie, przez naszych urzędników reprezentowani.
1 my też będziemy współtworzyć Unijne przepisy na zasadzie kompromisu. Nic zatem na nas
nagle nie spadnie niczym „Deus ex machina".
A. L: Jak czują się Państwo, jako
potencjalni
urzędnicy w strukturze Unii?
Anita Ryng; Wydaje mi się, że przeciętnemu
urzędnikowi UE trudno jest zobaczyć jakiś związek
między t y m , co on robi, a konkretnymi efektami. Im niżej, t y m satysfakcja z pracy jest większa, efekty bardziej konkretne. Nie wiem, czy
większość urzędników polskich chciałaby być
tzw. eurokratą. Póki co, ja osobiście jestem urzędnikiem polskim i będę urzędnikiem polskim. Urzędnik europejski to jest zupełnie inna kategoria,
osoba wybierana w drodze konkursu, według
parytetów narodowych, choć pewnie znajdzie
się grupa Polaków, którzy takimi urzędnikami
zostaną, jednak jest to dosyć abstrakcyjna praca.
W krytyce biurokracji europejskiej jest dużo racji,
nasze zawodowe kontakty z partnerami i przepisami z Unii i nie zawsze są zachęcające.

Jedną z ciekawszych rzeczy w Unii jest zasada
subsydialności, czyli podejmowania decyzji jak
najniżej. Tak powinno być. Urzędnicy w Brukseli
powinni zajmować się oddawaniem władzy jak
najniżej, choć paradoksalnie kłóci się to z ich
interesem.
Andrzej Ryng: W moim przypadku, osoby, która
jest sędzią i podczas pracy w ministerstwie także
ten statut zachowuje, rola urzędnika europejskiego praktycznie nie wchodzi w rachubę, gdyż
musiałbym zrezygnować z funkcji sędziego, a tego
nie chcę.
A. L.: Czy sędziowie w UE są niepotrzebni?
Andrzej Ryng: Oczywiście, że są potrzebni. Unia
ma nawet swój własny Sąd - Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który stoi na straży przestrzegania jej prawa. Można więc zostać sędzią
Trybunału, ale to jest zaszczyt - wyróżnienie
dostępne dla doprawdy nielicznych. Każde państ w o członkowskie ma prawo do wyboru tylko
jednego sędziego.
A. L.: Wszystko jest możliwe. W każdym razie
życzymy Państwu spełnienia marzeń zawodowych w UE, lub chociażby na naszym polskim
podwórku.
Opracowanie:
Adrian Lesiakowski

„Rozpalcie nowe słońca..."

AGATA B U D Z Y Ń S K A

w piosenkach, listach, wywiadach,
wspomnieniach

i

Nieoczekiwana śmierć przerwała twórczą drogę
Agaty Budzyńskiej, znanej nie tylko miłośnikom poezji
śpiewanej. Debiutowała w 1 9 8 4 roku na Festiwalu Piosenki
Studenckiej w Krakowie, na którym otrzymała wyróżnienie
za „pierwiastek kobiecości". Śpiewała zarówno na dużych
scenach, jak i w kameralnym otoczeniu świątyń. Autorce
„Narysuję dla Ciebie Aniołka..." jej przyjaciele poświęcili
tom wspomnień, w którym znalazły się również liryczne
teksty Agaty oraz unikatowe z nią wywiady.

Zamówienia:
,,NORBERTINUM'' Sp. z o.o., Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia,
20-060 Lublin, ul.Księżycowa 12, tel./fax (081) 53-338-95

Zbigniew Smutek

Założenia programowe
Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej"
Od roku 1989 Polska przechodzi intensywną transformację ustrojową. Stajemy się
nowoczesnym państwem demokratycznym ze stale rozwijającą się gospodarką wolnorynkową. Zmieniła się także nasza pozycja na arenie międzynarodowej. Od listopada 1991
roku jesteśmy członkiem Rady Europy, w lutym 1994 wszedł w życie układ stowarzyszeniowy ze Wspólnotami Europejskimi, członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim
jest już praktycznie przesądzone. Czas zakończenia pełnej integracji politycznej i ekonomicznej ze strukturami europejskimi da się przewidzieć i to w nie tak odległej przyszłości. Znacznie trudniejsze będzie dokonanie zmian w naszej świadomości. Przez niemal
pół wieku kraje „bloku wschodniego" rozwijały się w izolacji, odgrodzone od reszty Europy „żelazną kurtyną". Te zaległości możliwe będą do odrobienia poprzez intensywny
proces edukacyjny. Programy nauczania muszą zostać dostosowane do nowych warunków i wzbogacone o treści edukacji obywatelskiej i europejskiej. Przewidziano je w nowych Podstawach Programowych Obowiązkowych Przedmiotów Ogólnokształcących. Na
stronie drugiej zapisano min : „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży
poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata". Znajduje to
potwierdzenie w podstawach programowych edukacji polonistycznej, historycznej, obywatelskiej, języków obcych nowożytnych, edukacji geograficznej, medialnej i innych.
Zabrakło jednak wyodrębnionej edukacji europejskiej. Przed polską szkoła stoi ważne
zadanie - przygotowanie młodych obywateli do życia w nowych warunkach.
Postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, wprowadzając edukację obywatelską i europejską
do naszej szkoły przez opracowanie programu klasy „europejskiej". Zasadniczym celem
jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego oraz
funkcjonowania w warunkach zintegrowanej Europy.
Podstawą realizacji tego celu będzie autorski program „Edukacji obywatelskiej i europejskiej" uwzględniający Podstawy Programowe Obowiązkowych Przedmiotów Ogólnokształcących (zarządzenie nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z 15 maja 1997 r.) oraz
programy edukacyjne Fundacji Stefana Batorego takie jak: „Przedsiębiorczość", „Debaty
Szkolne", „Młodzi Przedsiębiorcy". Edukację europejską zamierzamy oprzeć na pakiecie
„Europa na co dzień". Został on opracowany w ramach programu Phare Sierra - Peie
przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Biura pełnomocnika Rzą-
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du ds. Integracji Europejskiej. Daje on olbrzymie możliwości realizacji, w interesującej
formie (w składa wchodzą: podręczniki dla uczniów i nauczyciela, program komputerowy na CD-ROM, filmy video), takich zagadnień jak: wspólnota historyczna i kulturowa
państw europejskich, system prawa i gospodarka Europy, organizacje integracji europejskiej, system bezpieczeństwa, problemy ekologiczne. Pakiet proponuje różne formy aktywności europejskich np. konkursy europejskie, wymianę młodzieży, gazetkę, kampanie
proeuropejskie i inne. Wskazuje, jak można w praktyce je realizować. Projekt „Kształcenia Obywatelskiego", opracowany przez zespół programowy przy Departamencie Kształcenia Nauczycieli MEN we współpracy z Mershon Center przy Uniwersytecie Stanowym
Ohio (USA) stanie się podstawą do realizacji edukacji obywatelskiej. Zamierzamy także
wykorzystać kilkuletnie doświadczenia z realizacji, w naszej szkole, programu autorskiego Wiedzy o Społeczeństwie. Część zajęć odbywać się będzie w języku angielskim, dlatego od kandydatów do tej klasy oczekiwać będziemy jego dobrej znajomości.
Dodatkowo przewidujemy opracowanie autorskiego programu nauczania geografii dla
klasy IV oraz odpowiednią modyfikację treści nauczania języka polskiego, języków obcych (angielski, niemiecki i rosyjski jako ponadobowiązkowy), historii, chemii i biologii
(wykorzystanie Europejskiego Programu Badania Zanieczyszczeń Powietrza) i innych.
Program „Przedsiębiorczości" zawiera wiele interesujących propozycji prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami z niemal wszystkich przedmiotów. Dużą skuteczność nauczania zamierzamy uzyskać poprzez korelację przedmiotów oraz szerokie stosowanie
aktywnych metod nauczania (metoda projektu, debata, drama, studium przypadku itp.).
W pełni pragniemy wykorzystać możliwości środków audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci Internet. Większy nacisk chcemy położyć na kształtowanie umiejętności
zwłaszcza tych, które są niezbędne do skutecznego działania w warunkach państwa demokratycznego i gospodarki wolnorynkowej takich jak umiejętność korzystania z różnych
źródeł informacji, prezentacji swoich walorów i poglądów, korzystania z przysługujących
praw, prowadzenia mediacji i dyskusji, zakładania i prowadzenia własnej firmy i innych.
Odrębną płaszczyzną realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych będą zajęcia
pozalekcyjne. Zwłaszcza „Klub europejski", „Koło wiedzy obywatelskiej", „Klub Debat
Szkolnych", firma uczniowska, Samorząd Szkolny i inne. W ramach kształcenia kulturowego młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w cyklu edukacyjnym „Kto się boi
filharmonii" oraz w zajęciach „Młodzieżowej Akademii Filmowej". Stworzymy sprzyjające warunki dla rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów oraz przygotowania do
samokształcenia i udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Dużą wagę będziemy przykładali do organizowania regularnej międzynarodowej wymiany młodzieży. I LO ma w tej dziedzinie bogate doświadczenia. Utrzymujemy kontakty ze szkołami w Niemczech, Francji, Finlandii, Holandii. W pełni chcemy wykorzystać
możliwości dydaktyczne, jakie dają wycieczki, a także obozy naukowe.
Dostrzegamy wielu sojuszników, którzy mogą nas wesprzeć w realizacji celów edukacji obywatelskiej i europejskiej. Mamy bardzo dobre kontakty z Fundacją Stefana Batorego, Fundacją im. Roberta Schumana, Instytutem Goethego i innymi. W samym Lublinie
duże nadzieje pokładamy we współpracy z Kuratorium Oświaty (program Comenius),
Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, lubelskimi uczelniami (Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy UMCS), a także organizacjami pozarządowymi.
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Możemy łiczyć na pomoc Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ośrodka
Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Fundacji „Polska w Europie", Komitetu Integracji Europejskiej i innych.
Jesteśmy przekonani, że plany nasze są zgodne z najnowszymi trendami w polskiej
oświacie i wychodzą naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom młodzieży i ich rodziców.
Wierzymy, że we wrześniu 1998 roku w I LO pojawi się nowa, „europejska" klasa.

Edyta Kobiałka

polityka bieżąca

Do Europy z Młodymi
- rozmowa z vice-przewodniczącym
Europejskiego Stowarzyszenia Młodzieży Demokratycznej
Andrzejem Sają
Andrzej Saja - ur. 1975; student nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent I LO w Chełmie, przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci", vice-przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Młodzieży Demokratycznej, członek Rady
Krajowej Unii Wolności, kandydat UW na posła w wyborach 1997 z Chełma.

nawet polityk jest normalnym człowiekiem. CzęMichał Hucał: Studiuje Pan na najlepszym polsto koledzy mi pomagają, na przykład w ostatskim uniwersytecie,
przewodniczy
Zarządowi
niej kampanii do Sejmu. A jeśli chodzi o wykłaStowarzyszenia „Młodzi Demokraci" oraz Eurodowców to wykazują oni duże zrozumienie, gdy
pejskiej Wspólnocie Młodzieży
Demokratycznej.
opuszczam
'Jest Pan także członkiem Rady Krajowej
Unii zajęcia ze względu na liczne obowiązki. Staram się natomiast nie zaniedbywać
Wolności. Czy chciałby Pan poświęcić się polinauki, a to chyba jest najważniejsze.
tyce tak, jak Bill Clinton, którego kariera była
M. H.: Czy należy zachęcać młodzież do angapodobna do Pańskiej?
żowania się w politykę? Jeśli tak, to w jaki spoAndrzej Saja: Porównanie mnie do Bill Clintosób ją pozyskać?
na jest oczywiście bardzo miłe, ale przede mną
Andrzej Saja: Myślę, że trzeba pokazać młojeszcze długa droga. W t y m roku akademickim
dym ludziom, że polityka to nie brudna gra, ale
chciałbym skończyć studia na kierunku stosunmożliwość decydowania o tym, jak będzie wyki międzynarodowe, a w przyszłym roku nauki
glądała szkoła, uczelnia, miasto, kraj. Jeśli ludzie,
polityczne - to jest dla mnie priorytet. Na polinie tylko młodzi, zobaczą, że samorząd (szkoltykę mam jeszcze czas, chociaż zajmuję się nią
ny czy lokalny) ma wpływ na ich życie, na konjuż kilka lat. Po prostu nie lubię, gdy ktoś za
kretne przedsięwzięcia, wtedy będą się mocniej
mnie decyduje. W przyszłości chciałbym zostać
angażować. Ale oczywiście młodzieży trzeba popolitykiem, ale tylko takim, o którym Max Weber
kazywać możliwości, jakie daje polityka, to jest
powiedziałby, że żyje dla polityki, a nie z politywłaśnie rola organizacji młodzieżowej, na przyki. Chciałbym coś zrobić dla innych.
kład Młodych Demokratów.
M. H.: Jaki jest stosunek wykładowców i koleM. H.: Co to jest Europejska Wspóinota
Młogów do Pańskiej działalności politycznej? Czy
dzieży Demokratycznej i jakie stawia sobie cele?
polityka czasem nie dezintegruje
ludzi?
Czy takie organizacje mogą integrować
Europę?
Andrzej Saja: Pewnie czasem tak. Moi koledzy
Andrzej Saja: Europejska Wspólnota Młodzieteż podchodzą różnie do tego, co robię. Ponieważ
ży Demokratycznej to organizacja zrzeszająca
jednak staram się obok działalności politycznej
młodzieżówki partii prawicowych i centroprawiznaleźć czas na kino czy zabawę, wiedzą oni, że
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cowych z całej Europy. Z Polski jej członkiem
są tylko Młodzi Demokraci, czyli młodzieżówka
Unii Wolności. Jednym z celów DEMYC (Democrat Youth Community of Europę), który powstał w 1964 r. jest właśnie integracja europejska. DEMYC ułatwia kontakty młodzieży z całej
Europy, organizuje konferencje, seminaria, szkoły zimowe i letnie, obozy językowe. W ten sposób dokłada swoją cząstkę do całego procesu
integracji.
M . H.: Co niesie młodym łudziom
integracja
z NATO, Unią Europejską oraz współpraca z sąsiadami Poiski?
Andrzej Saja: Przystąpienie Polski do NATO
z całą pewnością zwiększy nasze bezpieczeństwo, co do tego panuje zgoda. Pośrednim następstwem członkostwa w NATO, zgodnie z obietnicami koalicji AWS - Unia Wolności, będzie
skrócenie służby wojskowej najpierw do roku,
a następnie do 3 miesięcy i proces uzawodowienia armii. Jeśli natomiast chodzi o Unię Europejską, to obecność w niej Polski stworzy nam
wszystkim możliwość nauki i pracy w całej Europie. Siłą rzeczy na integracji z UE najbardziej
skorzystają ludzie młodzi. My po prostu dopiero wchodzimy w dorosłe życie i bardzo często
jesteśmy lepiej przygotowani od naszych rodziców do poruszania się w nowoczesnym rynku
pracy, znamy języki. Będziemy z tego czerpać
profity.
M. H.: Jak Pan ocenia przygotowanie
polskiego systemu oświaty do integracji?
Andrzej Saja: Polski system oświaty jest do
integracji nie przygotowany. Trzeba przede wszyst-

kim większy nacisk położyć na naukę języków
oraz wiedzę o instytucjach europejskich. Docelowo polski system oświaty musi być skonstruowany tak, jak to jest w Europie, by polscy uczniowie i studenci mogli zmieniać szkoły i uczelnie.
Jak najszybciej trzeba doprowadzić do sytuacji,
że polskie dyplomy będą uznawane w całej Europie, podobnie jak polska matura.
M . H.: Czy integracja może zaszkodzić
polskiej
kulturze?
Andrzej Saja: Jestem przekonany, że nie. Polska kultura jest na tyle silna, że to inni mogą
się czuć zagrożeni. Integracja dotyczy pewnych
dziedzin, nie powoduje natomiast, że traci się
świadomość narodową, że nie pamięta się własnej historii.
M . H.: Czy inicjatywy byłego ministra L Podkańskiego dotyczące „ochrony" języka polskiego
mogłyby rzeczywiście sprzyjać rozwojowi
kultury, czy też nieefektywnie próbowałyby
doprowadzić do jej zubożenia i ośmieszenia
Polski?
Andrzej Saja: Jak już powiedziałem polska kultura jest tak silna, że nie ma powodów się o nią
obawiać. Stronnictwo pana ministra Podkańskiego i jego inicjatywy ocenili 21 września wyborcy.
Powiem tylko, że moim zdaniem kultura polska
będzie się miała dużo lepiej, jeśli przestaną się
nią zajmować tacy „fachowcy" jak minister Podkański.
M. H.: Dziękuję za

rozmowę.

Opracowanie:
Michał Hucał

Adam Horodecki

Integracja Polski ze strukturami
NATO i Unii Europejskiej.
Stanowisko Akcji Wyborczej Solidarność
Wrześniowe wybory parlamentarne przyniosły zwycięstwo Akcji Wyborczej Solidarność.
Taki rezultat wyborów zrodził w niektórych kręgach (zarówno w Polsce, jak i w Europie)
wątpliwości, czy objęcie władzy w Polsce, kandydującej do członkostwa w NATO i Unii
Europejskiej, przez ugrupowanie uchodzące powszechnie za niezbyt przychylne integracji z tymi strukturami, nie wzbudzi wśród państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej niechęci do Polski. A także odwrotnie, czy AWS (mniej lub bardziej świadomie)
nie spowolni procesów integracyjnych.
Postaram się zatem przybliżyć nieco Program Akcji Wyborczej Solidarność w kwestii
integracji z NATO oraz Unią Europejską, jak również przedstawić niektóre z konkretnych rozwiązań opracowanych przez polityków i ekspertów AWS.
Skąd się biorą owe wątpliwości i obawy? Poglądy na integrację w samym AWS są
różne i trudno powiedzieć, która opcja (a jest ich chyba więcej niż dwie) przeważy.
W skład AWS weszły partie nie rzadko o skrajne przeciwnych programach, a czasami wrogo do siebie nastawione. Dowodem na to niech będzie sprzeciw wobec przyjęcia Ruchu
Stu do AWS ze strony ZChN, partii mającej ambicje objęcia „przewodniej roli w Akcji".
Zdaniem Wiesława Walendziaka „ostatnie wybory pokazały, że nie ma lepszego sposobu na organizację polskiej prawicy, niż Akcja Wyborcza Solidarność. Można przypuszczać, że jeżeli AWS przyjmie formułę ugrupowania, w którym mogą się zmieścić nurty
konserwatywno-liberalne, chadeckie, chrześcijańsko-narodowe, walczące o tożsame cele
polityczne, choć czerpiące energie ze zróżnicowanych inspiracji ideowych, to AWS ma
szansę odnieść taki sukces, jak Partia Konserwatywna Margaret Thatcher, czy Partia Republikańska ery Ronalda Regana". („Wprost" 1997, nr 42, s. 20)
Czy jednak tak się stanie? Osobiście w to nie wierzę. Głównie dlatego, że ugrupowania, w których istnieją równorzędnie nurty skrajne - z reguły rozpada się, a siły którym
można przypisać cechy Republikanów czy Konserwatystów w AWS mają drugorzędne
znaczenie. Statutowo 50% miejsc na listach wyborczych ma związek zawodowy. Poza tym
z wyjątkiem NSZZ „Solidarność", ZChN, PC czy KPN-OP, pozostałe partie to w wielu
przypadkach partie kanapowe, o których nie wiele wiadomo.
Jeśli chodzi o sukces na miarę Regana czy Thatcher, to niezbędnym warunkiem do
tego jest możliwość rządzenia przez więcej niż jedną kadencję. Jeżeli Społeczeństwo
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Polskie za cztery lata uzna, że AWS nie wywiązała się ze swoich przedwyborczych
obietnic, odsunie ją od władzy, a wtedy AWS najprawdopodobniej się rozpadnie. Dlatego AWS na swój ewentualny sukces musi zacząć pracować od początku, tak aby za cztery lata udowodnić wywiązanie się z przedwyborczych obietnic.
Część obaw w kwestii poglądów Akcji Wyborczej Solidarność na integrację ze strukturami euroatlantyckimi rozwiało expose premiera Jerzego Buzka:
„Niepodległe państwo to suwerenna polityka zagraniczna. Przed ośmiu laty odzyskaliśmy
możliwość jej prowadzenia. Można powiedzieć, iż główne kierunki polityki zagranicznej
niepodległej Polski są niezmienne. Po prostu Polska jest i będzie w kręgu cywilizacji
zachodniej i to wyznacza naszą politykę. Priorytet pełnej wojskowo - politycznej integracji Rzeczypospolitej z NATO nie jest skutkiem naszych obaw przed kimkolwiek.
Wynika on z konsekwentnej woli narodu, by nasza przynależność do świata euroatlantyckiego była pełna i niekwestionowana. Wstępne rozmowy Polski z Sojuszem Atlantyckim zostały już z dobrym rezultatem zakończone. Rząd Polski świadom ponoszonych
kosztów i obowiązków, umacniany poparciem obywateli, liczy, że w roku 1999 Rzeczpospolita Polska stanie się pełnym członkiem NATO. Narodowe bezpieczeństwo ma swój
wymiar nie tylko militarny. Równie ważna jest stabilizacja ekonomiczna i społeczna oraz
zakorzenienie naszej młodej demokracji w strukturach międzynarodowych. Dlatego priorytetem naszej polityki będzie na równi z NATO możliwie szybka integracja ze strukturami
Unii Europejskiej. (...) Gdy na mapie Europy pociągniemy linię łączącą Paryż z Berlinem i Warszawą - otrzymamy obraz kręgosłupa Europy. Tłumaczy to wagę, jaką przywiązujemy do Trójkąta Weimarskiego, czyli stosunków z Niemcami i Francją. Wierzę, że
Polska odegra znaczącą rolę w europejskich procesach integracyjnych".
To bardzo piękne, nasuwa się jednak pytanie, na podstawie czego premier Buzek traktuje Trójkąt Weimarski, a ściślej linię Paryż - Berlin - Warszawa, w kategoriach „kręgosłupa Europy"? Utworzenie w sierpniu 1991 roku Trójkąta Weimarskiego, oznaczało, iż
Polska staje się partnerem Francji i Niemiec w realizowaniu ich polityki wobec Europy
Środkowej i Wschodniej. Podstawą jego działalności są coroczne spotkania ministrów
spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. W praktyce działalność Trójkąta Weimarskiego polega na współpracy resortów obrony i trzech komisji parlamentarnych. Organizatorzy spotkań kładą ponadto nacisk na wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, naukowe,
kulturalne i na wymianę młodzieży. W przypadku nieratyfikowania przez parlamenty
państw Unii naszego członkostwa, można przypuszczać, że struktura ta, będzie miała
marginalne znaczenie w porównaniu z podobnymi porozumieniami regionalnymi, bądź
wskutek braku woli i działań na rzecz rozwoju Trójkąta Weimarskiego po prostu zaniknie.
Trudno powiedzieć, co premier miał na myśli, kiedy stwierdził, że „Polska odegra
istotną rolę w europejskich procesach integracyjnych ".
Po pierwsze, aby mieć wpływ na „europejskie procesy integracyjne", należy być członkiem takich struktur. Ponieważ Polska nie jest jak na razie członkiem ani NATO, ani Unii
Europejskiej, nie ma żadnego wpływu na to, o jakie państwa struktury te zostaną poszerzone. Po drugie, rozpoczęte negocjacje z NATO i UE, wcale nie muszą oznaczać członkostwa, gdyż jest ono uzależnione od wspomnianej już ratyfikacji w parlamentach państw
członkowskich. Może więc się zdarzyć, że przysłowiowy „ Książe Luksemburga" pozbawi nas członkostwa w UE. Po trzecie, jeśli szczęśliwie uda nam się przebrnąć proces
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ratyfikacji i upragnione członkostwo stanie się faktem, to na przyjęcie nowych członków
będziemy mieć taki sam wpływ jak pozostali członkowie, w związku z czym mówienie o jakiejś'
„istotnej roli Polski w europejskich procesach integracyjnych" jest po prostu naiwne...
Oprócz wystąpienia premiera poglądy AWS w kwestii integracji ze strukturami NATO
i Unią Europejską można znaleźć w wydanym w maju 1997 roku Programie Akcji Wyborczej Solidarność. Program ten (przynajmniej oficjalnie) pozbawia partie członkowskie
AWS, zwłaszcza te skrajnie prawicowe, prawa do wypowiadania się na temat integracji
w sposób inny, niż przewiduje to Program Akcji Wyborczej Solidarność. Ma to służyć z pewnością zintegrowaniu AWS wokół programu, ale nie ma pewności, że wspomniana skrajna
prawica zrezygnuje ze swojego radykalizmu. W programie AWS, w rozdziale dotyczącym Integracji z NATO i Unią Europejską czytamy:
„ Z d e c y d o w a n i e opowiadamy się za jak najszybszym uzyskaniem przez Polską pełnoprawnego członkostwa w NATO. Integracja z Unią Europejską stworzy realną możliwość
uzyskania przez nas - na równych prawach - bezpośredniego wpływu na kształtowanie
nowego porządku Europy. W ten sposób zachowując własną tożsamość, współtworzyć
będziemy jedność kontynentu opartą na chrześcijańskich korzeniach naszej cywilizacji.
Przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej zdynamizuje wzrost gospodarczy i rozwój
Polski.(...) Tworząc trwałe podstawy dla solidarnej wspólnoty krajów Europy i obszaru
atlantyckiego, Polska, Europa i świat będą mogły wkroczyć bezpiecznie w XXI wiek".
Czy to możliwe, aby Program Akcji Wyborczej Solidarność i expose premiera, członka
klubu AWS - Jerzego Buzka, zawierały tak sprzeczne tezy? Albo „istotna rola w europejskich procesach integracyjnych", albo „bezpośredni wpływ na kształtowanie nowego
porządku (...) na równych prawach". Oczywiście, zwolennicy AWS i premiera Buzka
powiedzą, że to drobiazg, natomiast z obiektywnego punktu widzenia premier Buzek (a może
doradcy-autorzy jego expose?) w przeciwieństwie do autorów Programu AWS nie rozumie istoty przyjmowania nowych członków do NATO i UE ?
AWS, jak już wspominałem, postrzegana jest przez część opinii publicznej na Zachodzie jako organizacja niechętna integracji Polski z Unią Europejską. Zdaniem Mariana
Krzaklewskiego „ten niekorzystny obraz wynika między innymi z wypowiedzi polityków UW, mających dobre kontakty z zachodnimi środowiskami opiniotwórczymi". („Tygodnik AWS" 1997, nr 23) Krzaklewski powiedział też:
„Jesteśmy za Europą - Ojczyzną wszystkich mieszkańców naszego kontynentu. Europą tworzoną przez państwa Ojczyzny swych narodów. Tylko w takiej Europie będziemy czuli się jednocześnie i Polakami, i Europejczykami. Jedynym trwałym fundamentem
takiej wspólnoty mogą być - jak zgodnie mówili jej pierwsi ojcowie: wielki Niemiec
Konrad Adenauer, wielki Włoch Alcide de Gasperi - chrześcijaństwo i nieodłączne od
niego umiłowanie wolności odpowiedzialnej. To Robert Schuman pisał, że „demokracja
zawdzięcza swoje istnienie chrześcijaństwu". Dopiero kilkanaście dni minęło od pamiętnego spotkania w Gnieźnie, w czasie którego z Ojcem Świętym o konieczności zachowania
chrześcijańskiego fundamentu Europy rozmawiało siedmiu prezydentów. Tu nie chodzi o jakieś „ inne wartości" dzielące Unię Europejską na różne grupy i kręgi. Chodzi o fundament,
na którym opierają się ludzie, rodziny, całe społeczeństwa. Nie trzeba wierzyć w Boga
(choć nie zaszkodzi!), aby to zrozumieć. Potwierdzają to tysiące obserwacji z codziennego życia współczesnego świata. Budując kapitalizm warto znać doświadczenia tych,
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którzy ten ustrój zbudowali. To z najbogatszych krajów świata płyną do nas słowa, że
kapitalizm - by przetrwać - musi zrównoważyć wyobcowanie jednostek, ich dążenie do
autonomii, zbiorową solidarnością. A te mogą zapewnić rodzina i religia. Mówiąc więc o rodzinie, chrześcijaństwie, nie spoglądamy więc - co wielu chce nam wmówić - w przeszłość.
Te wartości są nam - i całej Europie, całemu światu - potrzebne w przyszłości nie mniej
(a może i bardziej ) niż w przeszłości. Nie jest przypadkiem, że tam, gdzie słabnie rodzina, wkracza przestępczość, słabnie odpowiedzialność jednostki za swe czyny, pojawią
się roszczenia wobec państwa, tworzy się uzależniona od świadczeń z zewnątrz „podklasa". Bądźmy mądrzy przed szkodą. Zadbajmy o to, aby w Polsce tak się nie stało. Wartości te, to nie jest „prywatne, polskie hobby". To światowe lekarstwo na patologie życia
społecznego. To dzięki nim powstały cywilizacja europejska i atlantycka. To one, tylko
one - jak mówił Ojciec Święty - mogą przepoić duchem sprawiedliwości i miłości cywilizację, w której żyjemy". ( „Tygodnik AWS" 1997, nr 25, s. 13 ).
Trudno znaleźć kogoś kto podważyłby znaczenie chrześcijaństwa dla rozwoju cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Tu należy zgodzić się z autorem wypowiedzi, ale jednocześnie wydaje się, że Marian Krzeklewski z nieznanych bliżej przyczyn uważa (choć nie
mówi tego wprost), że członkostwo w Unii Europejskiej prowadzi do zatracenia przez
państwa - narody członkowskie własnej tożsamości religijnej, narodowej oraz osłabiania
pozycji rodziny jako podstawowej mikrostruktury społecznej.
W Unii Europejskiej nikt nie dąży do osłabiania tożsamości narodowej państw członkowskich. Wręcz przeciwnie, powszechnie uważa się, że różnorodność kulturowa państw
członkowskich jest czymś twórczym, wzbogaca Unię, która poświęca wiele czasu na
walkę z ksenofobią i integrację pomiędzy narodami.
Nikt więc nie walczy z „chrześcijańskim fundamentem cywilizacji europejskiej", jak
również nikt nie nazywa światopoglądu chrześcijańskiego staroświeckim. Wreszcie, to w końcu Francuz, Charles de Gaulle, rzucił hasło „Europy Ojczyzn". Zwłaszcza Francuzi i Niemcy kładą nacisk na kultywowanie własnych tradycji i kultur.
Wątpię jednak czy Polska może spełnić rolę „Mesjasza Narodów", bo chyba tak należy interpretować opinię Mariana Krzaklewskiego o wartościach chrześcijańskich, które
rzekomo stanowią światowe lekarstwo na patologie życia społecznego i mają przepoić
cywilizację europejską.
Z całym szacunkiem dla chrześcijaństwa, które jest mi bliskie, uważam, że kapitalizm przetrwa bez wartości chrześcijańskich. Dlatego nie mogę zrozumieć opinii, że „kapitalizm - by przetrwać - musi zrównoważyć wyobcowanie jednostek, ich dążenie do
autonomii, zbiorową solidarnością". Nie zamierzam w tym miejscu polemizować z Marianem Krzaklewskim, po prostu nie rozumiem co to znaczy...
Bardzo ważnym etapem na drodze do ścisłej integracji ze strukturami euroatlantyckimi - zdaniem polityków AWS - jest przystąpienie Akcji do Europejskiej Unii Chrześcijańskich Demokratów (EUCD). 3 i 4 lipca przebywał w Warszawie Wim van Velzen,
przewodniczący chadeckiej „międzynarodówki". W kilkuletnich już kontaktach Polaków
z europejską chadecją widać pewne przemiany, związane z sytuacją polityczną w Polsce.
Zdaniem Ryszarda Czarneckiego - szefa Komitetu Integracji Europejskiej - można wyróżnić trzy fazy w historii wzajemnych stosunków w ostatnich latach. Najpierw w latach
1991-92 było zainteresowanie nowymi partnerami, potem od 1993 zniechęcenie, spowo-

96

A d a m Horodecki

dowane rozbiciem polskiej prawicy. Obecnie zaczyna się faza trzecia: partnerstwo nawet
„z pewnym elementem zazdrości, gdyż w ostatnich wyborach, w krajach Europy środkowo-wschodniej do władzy wraca prawica, a w Unii Europejskiej górę biorą socjaliści".
Można się spodziewać, że teraz nawiązana współpraca będzie trwała i owocna, bo nie
opiera się tylko na „ trzęsącej płycie integracyjnej propagandy", ale na wspólnym interesie. Włączenie silnych partii chadeckich, w tym AWS, to wzmocnienie dla EUCD. Dla
AWS to także ważne, bo nie tylko pokazujemy, że nie jesteśmy izolowani, ale mamy
partnerów na Zachodzie. Przez wejście AWS do EUCD Polska zyskuje potężne lobby na
rzecz wynegocjowania korzystnych dla Polski warunków wstąpienia do struktur europejskich - konkluduje Czarnecki.
Zdaniem ekspertów AWS, w Niemczech, podobnie jak we Francji, siły niechętne przyłączeniu Polski do struktur europejskich grupują się w partiach lewicowych. Oficjalnie
europejscy socjaliści są za integracją, nie ulega jednak wątpliwości, że prawica jest zdecydowanie bardziej za poszerzeniem struktur europejskich na Wschód. Lewica nie wyraża swej niechęci otwarcie, lecz raczej ukrywa ją w ogólnych hasłach o konieczności
„posprzątana europejskiego domu" przed przyjęciem nowych lokatorów. Stąd budowanie
kontaktów na prawicy tworzy proeuropejską atmosferę, co nam pozwoli na wynegocjowanie
najkorzystniejszych ekonomicznych warunków integracji, a stronie zachodniej, pozwoli
uniknąć „rozdrabniania się" na szczegółach i to otworzy szansę współpracy i rozwoju.
(„Tygodnik AWS" 1997, nr 29, s. 31)
W okresie przedwakacyjnym głośno było o kontaktach Unii Wolności i Akcji Wyborczej Solidarność z organizacjami międzynarodowymi grupującymi partie o podobnych
programach (w tym przypadku chodziło o partie konserwatywne i chadeckie). Obie partie obwiniały się nawzajem o wprowadzanie w błąd opinii publicznej. UW zarzuciła
AWS, nieprawdę, gdy twierdziła, że jest ona jedyną organizacją w Polsce której „międzynarodówka chadecka" zaproponowała członkostwo, dodając, że UW jest kandydatemobserwatorem tej organizacji od kilku lat. W odpowiedzi AWS podtrzymała wcześniejsze
stanowisko dodając że UW nie wie że jest członkiem organizacji skupiającej nie „chadeków", lecz „konsrewatystów ".
Ryszard Czarnecki powołuje się na opinie ekspertów AWS, którzy podważają autentyczność poparcia lewicy polskiej dla rozszerzenia NATO i UE. Czyżby wspomniani eksperci, jak i sam Czarnecki wyznawali „teorię spiskową"? W takim razie aż trudno uwierzyć,
że w wypowiedzi szefa Komitetu Integracji Europejskiej, ani razu nie padło słowo „masoneria"... Trudno to komentować, czy traktować w kategoriach racjonalnego sądu, gdyż
dowodów na to nie ma, jest to raczej osobista opinia Czarneckiego wypowiedziana przed
wyborami, kiedy nie był on jeszcze ministrem, niemniej jednak pełnił on wówczas pewne funkcje w sekretariacie AWS ds. stosunków międzynarodowych. Poglądy Czarneckiego przypominają dawne wypowiedzi polityków ZChN, partii uważanej w swoim czasie
za najbardziej nieprzychylną integracji Polski z NATO i UE. Warto przypomnieć że Ryszard Czarnecki nie tylko jest członkiem tej partii, ale niegdyś pełnił funkcję jej prezesa.
Tak więc objęcie resortu Integracji Europejskiej przez byłego prezesa ZChN, niechętnego integracji to zbieg „dziwnych" okoliczności.
Najbardziej kontrowersyjną jednak wydaje się być teza, że „włączenie silnych partii
chadeckich w tym AWS to wzmocnienie dla EUCD". To oczywiście pobożne życzenie
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zarówno Czarneckiego, jak i całego AWS-u. W rzeczywistości Akcja nie jest ani najpoważniejszym, ani jedynym partnerem dla EUCD. Partie członkowskie EUCD są zgodne
co do tego, że w Polsce jak na razie nie ma partii, której program byłby podobny do
programów zachodnioeuropejskich partii chadeckich. Na przykład w opinii niemieckiej
CDU, stanowiącej jeden z filarów EUCD, nie wiadomo która z polskich partii mogłaby
stać się członkiem tej organizacji. W grę wchodzą między innymi AWS, UW i PSL. Jeśli
zaś chodzi o supremację socjalistów na Zachodzie i chadeków w Europie ŚrodkowoWschodniej, to sąd taki jest daleko idącym uproszczeniem. I tak, w Wielkiej Brytanii
lewica zdobyła władzę po blisko dwudziestoletnich rządach konserwatystów, tylko dlatego że Tony Blair, zaczął mówić jak konserwatysta, a Brytyjczykom zachciało się „odmiany". Można więc powiedzieć, że wzamian za zwycięstwo wyborcze Labour Party musiała
zrezygnować ze wszystkiego, co pozwalało uważać tę partię za lewicową.
W Niemczech CDU/CSU pod wodzą Helmutha Kohla rządzi od przeszło piętnastu lat
i nic nie wskazuje na to, aby w czasie najbliższych wyborów coś miało się zmienić. Większość Niemców po prostu nie wyobraża sobie rządów kogokolwiek innego, modne poza
tym stało się powiedzenie kanclerza, że „lewica może rządzić tylko wtedy, gdy prawica
na to zarobi".
Natomiast we Francji, od lat „na zmianę" rządzi prawica i lewica. Dodatkowo we Francji często mamy do czynienia ze zjawiskiem określanym jako „coagitation", polegające
na tym, że obok prawicowego rządu, władzę sprawuje lewicowy prezydent, lub odwrotnie. Co się tyczy Europy Wschodniej, to po okresie rządów antykomunistycznej prawicy - do władzy w większości przypadków powraca lewica (w większości przypadków
postkomunistyczna).
W opinii polityków AWS, w przededniu wejścia Polski do NATO, struktury naszego
wojska nadal przypominają armię Układu Warszawskiego. Ciągle nie ma nowoczesnego
i sprawnego systemu obronnego. Umacnia się i rozbudowuje wojskowa biurokracja.
Można się zastanawiać, czy cywilna kontrola nad armią nie ogranicza się do zapisów na
papierze.
Reforma strukturalna sił zbrojnych RP, zapoczątkowana po roku 1989 ciągle trwa.
Pojawiały się różne koncepcje i programy, z pozoru stanowiące panaceum na wszystkie
dolegliwości polskiego systemu obronnego. W rzeczywistości te działania w nikłym stopniu przyczyniły się do podniesienia poziomu zdolności obronnej państwa.
Przedstawiciele Polski, Czech i Węgier mogli niedawno po raz pierwszy uczestniczyć
w nieformalnym spotkaniu szefów resortów obrony NATO. Dowiedzieli się, że zanim
obejmą nas upragnione gwarancje bezpieczeństwa, trzeba będzie wypełnić sporo kosztownych warunków. A nowi sojusznicy nie kwapią się z pomocą finansową. Należy
podkreślić, że o ile koszty rozszerzenia sojuszu zostaną sfinansowane przez USA i państwa zachodnioeuropejskie, to reformy we własnej armii należy przeprowadzić za własne
pieniądze. Eksperci AWS szacują, że koszty modernizacji wyniosą około 10 mld. dolarów. Przedstawiciele Polski zapewnili, że do 2012 r., a więc w ciągu 13 lat od przystąpienia, cała nasza armia zostanie w pełni zintegrowana ze strukturami sojuszu pod względem
operacyjnym.
Jednym z najpoważniejszych zaniedbań koalicji SLD-PSL, a potwierdzonym również
przez autorów jednego z ostatnich rządowych raportów o rozszerzeniu NATO, był brak
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utworzenia specjalnego funduszu na potrzeby promocji członkostwa Polski w NATO. Nie
opracowano żadnej koncepcji, mówiącej z jakich źródeł można by pokryć wydatki na
integrację w latach 1998-99. A przecież w tym okresie będą potrzebne środki nie tylko
na promowanie Polski jako „euroatlantyckiego partnera w bezpieczeństwie", ale także na
dokonywanie poważnych wpłat do NATO - wskich budżetów: cywilnego, wojskowego
i inwestycyjnego. Poprzedni Sejm w swojej polityce budżetowej zupełnie lekceważył ten
problem, ograniczając się do uchwały, deklarującej jedynie gotowość poniesienia takich
kosztów. Rząd Włodzimierza Cimoszewicza nie uzupełnił budżetu MSZ o środki na promocję przystąpienia Polski do NATO ani na zatrudnienie fachowców,mogących wspomóc pracujący do tej pory pod kierownictwem wiceministra Andrzeja Towpika zespół
negocjacyjny.
Jednym z najpoważniejszych problemów dla państw kandydujących do sojuszu, jest
fakt słabej znajomości języka angielskiego wśród oficerów. Dyplomaci amerykańscy
przyznają, że trudno sobie wyobrazić udział obecnego szefa sztabu generalnego RP Henryk Sztumskiego w obradach gremiów wojskowych NATO. Bynajmniej nie chodzi o to,
że kiedyś dowodził czołgami, rozjeżdżającymi demonstrujących robotników, lecz dlatego, że byłby jedynym tej rangi wojskowym, nie mówiącym po angielsku. Znajomość tego
języka jest niemal obowiązkowa do sprawnego współdziałania. Z osobą Sztumskiego,
wiążą się dość rozpowszechnione w USA obawy, że do Paktu wejdą jednostki niepewne
politycznie i słabo wyszkolone, bo zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego „członkowie muszą być zdolni do kolektywnej obrony". ( Michał Kołodziejczyk - „Tygodnik
AWS" 1997, nr 41)
Zdaniem Romualda Szeremietiewa - przewodniczącego Zespołu Programowego AWS
ds. Bezpieczeństwa Narodowego - głównymi celem reformy powinno być ograniczenie liczebności i funduszy na jednostki operacyjne i przeniesienie ich na rozwój tzw.
„obrony terytorialnej ". Aby osiągnąć ten cel, należy:
.zmienić generalną koncepcję obowiązków obronnych obywateli oraz zasady ich egzekwowania;
• wprowadzić nowy system szkolenia poborowych;
• wprowadzić nowy system szkolenia rezerw dowódczych;
• wprowadzić nowy system administrowania sprawami obronnymi;
• wprowadzić nowy system edukacji obronnej młodzieży.
Ad. 1. Na tle różnych doświadczeń, proponuje się wprowadzenie zasady „służ albo
płać", co oznacza że jedynym uczciwym ekwiwalentem, służby wojskowej jest podatek
wojskowy. Środki uzyskane od osób uchylających się od służby wojskowej, byłyby automatycznie przekazywane na szkolenie poborowych w wymiarze ponadstandardowym.
Podatek wojskowy powinien mieć charakter lokalny, ponieważ lokalnie będzie wpływał
na wzmocnienie ubytków kadrowych. Jednocześnie zakłada się system preferencji dla
osób szkolących się ponadobowiązkowy. Poza gratyfikacjami finansowymi przewiduje
się wprowadzenie dla tej kategorii ludzi przywilejów zawodowych i socjalnych. Wszystkie te kwestie powinny generalnie rozwiązać kwestię egzekwowania obowiązków obronnych obywateli, tworząc system uczciwy i czytelny.
Ad.2. Jego istotą jest dostosowanie trybu odbywania służby wojskowej i oczekiwań
społeczeństwa z uwzględnieniem potrzeby tworzenia systemu obrony powszechnej. Do-
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celowo zasadniczym elementem nowego systemu będzie powszechna 3-miesięczna służba zasadnicza, odbywana w strukturze Obrony Terytorialnej na obszarze zamieszkania
bez skoszarowania. Obok niej przewiduje się wprowadzenie wzorem armii brytyjskiej
szkolenia kadeckiego odbywanego dobrowolnie w ciągu 4 lat nauki w szkołach średnich.
Spośród młodzieży kończącej szkolenia kadeckie będą rekrutowani żołnierze nadterminowi, kontraktowi i zawodowi na potrzeby jednostek wojsk operacyjnych.
Ad.3. Obowiązkowym szkoleniem podoficerów trwającym 6 miesięcy będą objęci
wszyscy absolwenci szkół wyższych. Dla chętnych zostaną stworzone możliwości szkolenia chorążackiego i oficerskiego. Podobnie jak w przypadku poborowych szkolenie
będzie się odbywać bądź po ukończeniu nauki bądź w systemie kadeckim w trakcie studiów.
Ad.4. Pozamilitarny segment spraw obronnych planuje się podporządkować administracji lokalnej. To przesunięcie kompetencji i środków finansowych powinno uprościć
system administrowania spraw obronnych. Dotyczy to zarówno ewidencji i poboru, finansowania przedsięwzięć o znaczeniu obronnym oraz struktur OT, jak i dokonywania
uzgodnień inwestycyjnych (drogi, mosty oraz inne obiekty inżynieryjne). Poza sferą dyspozycji i kontroli cywilnej pozostawałyby jedynie sprawy szkolenia i planowania obronnego, które znajdowałyby się w gestii Sztabu Generalnego i podległych mu struktur.
W celu realizacji tych koncepcji powinno się stworzyć specjalne struktury samorządowe
(lokalne wspólnoty obronne ), które byłyby podporządkowane staroście powiatowemu,
lub w przypadku nieprzeprowadzenia reformy powiatowej, związku celowemu określonych gmin.
Ad.5. Jego istotą jest funkcjonalny podział zadań, realizowanych do tej pory z żałosnym
skutkiem na lekcjach PO. I tak, przysposobienie obronne pozostawałoby obowiązkowym
przedmiotem szkolnym, obejmującym szkolenie typowe dla zakresu zadań ratowniczych
służb Obrony Cywilnej. W szkołach średnich młodzież miałaby możliwość wyboru: albo
PO, albo przysposobienie wojskowe - przedmiot fakultatywny, stanowiący integralną część
szkolenia wojskowego młodzieży we wspomnianym już systemie kadeckim. W odróżnieniu od systemu brytyjskiego praca wychowawcza i formacyjna powinna być w gestii proobronnych stowarzyszeń młodzieżowych takich, jak „Strzelec", mających zdecydowanie
lepszy wpływ na kształtowanie się postaw i charakterów młodzieży niż szkoła. („Tygodnik AWS" 1997, nr 34)
Wydaje się, że program reformy armii, może stanowić ciekawą alternatywę dla tego,
co realizowały poprzednie rządy. Można również zaryzykować tezę, że jest to alternatywa realna, (bo oparta na sprawdzonych wzorcach brytyjskich), ale wymagająca olbrzymich nakładów finansowych, co sprawia, że realizację tego programu należy odłożyć na
okres późniejszy.
Program reformy armii proponowany przez Akcję Wyborczą Solidarność opiera się
jednak na pewnym założeniu, które może się okazać chybionym. Romuald Szeremietiew
wierzy w to, że jest grupa młodych ludzi, którzy gotowi są, bez przymusu państwowego,
pójść do wojska. Co więcej Szeremietiew sądzi, że już nastolatkowie w szkole średniej
mając do wyboru przysposobienie obronne i szkolenie wojskowe, będące wstępem do
zasadniczej służby wojskowej, wybiorą to drugie. Nie wierzę w to. Polska młodzież czuje powszechną niechęć, a nawet wręcz odrazę do wojska i związanych z nim patologii, co
w cale nie znaczy, że młodzi ludzie boją się wojska. Polskiej młodzieży, najdelikatniej mówiąc,
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obojętna jest chlubna przeszłość Oręża Polskiego, a wzorce osobowe czerpią z pop-kultury. Wszystko to sprawia, że wszelkie koncepcje wprowadzenia dobrowolnej służby
wojskowej, w przypadku Polski, moim zdaniem, są nierealne.
Przeciętny obywatel niewiele wie o korzyściach, a także negatywach, kryjących się za
przynależnością do Unii Europejskiej. Sondaże wskazują wprawdzie, że Polacy są niezwykle proeuropejscy, ale ich wiedza na ten temat sprowadza się jedynie do abstrakcyjnych haseł i publicystycznych uogólnień. Efektem tego - zdaniem polityków i ekspertów
AWS - może być przeforsowanie rozwiązań mało dla Polski korzystnych.
Wiele się mówi o dostosowaniu Polski do wymagań Unii Europejskiej. Nie zawsze
jest jednak jasne na czym polega problem. Czytając rozmaite publikacje i raporty, niekiedy można odnieść wrażenie, że chodzi głównie o to, aby Polska przyjęła tysiące nowych
przepisów wyprodukowanych w Brukseli.
„Premier Cimoszewicz, na początku października stwierdził, że Polska dostosowała
swój system prawny do norm Unii w 80 %. Tymczasem Rolf Timans - przedstawiciel
Komisji Europejskiej w Warszawie - ocenił nasze postępy na około 15%." (Wojciech
Stańczyk, W przedpokoju Europy, „Tygodnik AWS" 1997, nr 24).
Jeżeli premier Cimoszewicz powiedział coś takie, to musiało to mieć miejsce w okresie bardzo zawansowanej kampanii wyborczej i było to, co najmniej tendencyjne lub po
prostu nieprzemyślane. System prawny Unii Europejskiej składa się z ogromnej ilości
aktów prawnych, których liczbę szacuje się na około 1 5 - 2 0 tysięcy. Łatwo więc policzyć 80% od tej liczby co przy podzieleniu przez ilość dni zobrazuje tempo w jakim
musiałby pracować parlament, aby osiągnąć poziom, o którym mówił premier Cimoszewicz.
Sedno sprawy nie tkwi jednak w reformie systemu prawa. Prawdziwą istotą Unii Europejskiej - zdaniem Leszka Balcerowicza - jest szeroko rozumiany wolny rynek, na
który składają się cztery zakresy wolności gospodarczej: wolność przepływu produktów,
czyli swoboda handlu zagranicznego, wolność świadczenia usług, wolność przepływu
kapitału i wreszcie wolność przepływu ludzi w celach zarobkowych. Z gospodarczego
punktu widzenia, cały obszar wspólnoty ma więc stanowić jak gdyby jeden kraj, w którym
nie ma instytucjonalnych barier, utrudniających ruch towarów, kapitału i ludzi. Dostosowanie Polski do wymagań Unii Europejskiej, powinno polegać przede wszystkim na
wzajemnej liberalizacji, czyli wzajemnym otwieraniu rynków. Oznacza to z jednej strony
nowe możliwości, ale z drugiej - wzrost presji konkurencyjnej wobec Polskich przedsiębiorstw i pracowników.
A jak wygląda obecnie stopień wzajemnej liberalizacji, czyli dostosowanie się Polski
do warunków wolnego rynku - określonego przez Leszka Balcerowicza - jako „sedno
Unii Europejskiej"?
W opinii Banku Światowego, w sferze handlu produktami przemysłowymi usunięto
już większość barier, a do 1999 r. mają być wyeliminowane następne. Wtedy to zniknie
przejściowa ochrona polskiego przemysłu petrochemicznego. Do 2002 r. między Polską
a Unią Europejską ma zapanować całkowita wolność przepływu towarów przemysłowych. Odrębny problem stanowią produkty rolne objęte tzw. wspólną polityką rolną w
Unii, która od lat wymaga głębokiej reformy, bo jest bardzo kosztowna i rodzi wiele
nadużyć. Więcej barier pozostało w sferze świadczenia usług, głównie w sferze infrastruktury (energetyka, telekomunikacja, transport) oraz finansów. Czeka nas tu zatem
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więcej liberalizacji i w związku z tym więcej zewnętrznej konkurencji. Szczególnie pilna
i ważna jest więc w tych dziedzinach prywatyzacja - główny i niezastąpiony sposób na
zwiększenie siły konkurencyjnej krajowych przedsiębiorstw. Akurat tutaj prywatyzacja
była dotychczas bardzo powolna z powodu blokad politycznych wynikających z przestarzałych poglądów albo z interesów. Swoboda ruchu kapitału miedzy Polską i Unią Europejską
(oraz całym Zachodem ), jest już znaczna i musi być niebawem dopełniona. Wynika to
między innymi ze zobowiązań, jakie przyjęła na siebie Polska, przystępując do OECD.
Na przykład w styczniu 1999 r. mają zostać usunięte istniejące jeszcze ograniczenia działalności banków zagranicznych w Polsce. Wreszcie - jeśli chodzi o ruch pracowników
(emigracja zarobkowa), należy oczekiwać sporych oporów ze strony krajów Unii Europejskiej, gdzie panuje wysokie bezrobocie wywołane błędną polityką gospodarczą: za
wysokie podatki i za dużo biurokracji. Dla nas natomiast głównym problemem byłby
odpływ „najzdolniejszych". („Wprost" 1997, nr 41, s. 58.)
Zdaniem Leszka Balcerowicza, można ich w Polsce zatrzymać dzięki atrakcyjnym
miejscom pracy, jakie oferuje szybko się rozwijająca i nowoczesna gospodarka. („Wprost"
1997, nr 41, s. 58.) Stworzenie takiej gospodarki wymaga szybkiego dokończenia reform.
To jest podstawowym zadaniem nowego rządu i nowego parlamentu.
Autorzy Programu Akcji Wyborczej Solidarność, w rozdziale pt. „Nowoczesna gospodarka" deklarują, że celem ich strategii gospodarczej jest „przekształcenie Polski w państwo sprawne i silne gospodarczo. W kraj zamożny, umiejący sprostać międzynarodowej
konkurencji gospodarczo - technologicznej, zachowujący równowagę pomiędzy rozwojem ekonomiczny, społecznym i ekologicznym. Rozwój ten zapewni dobrobyt obywatelom oraz siłę i bezpieczeństwo państwu."
Tego typu hasła można odnaleźć w programie każdej partii. Niemniej jednak politycy
AWS mówiąc ogólnikowo (podobnie jak powyższy tekst) o głównych zadaniach państwa,
zdają się sugerować, że jak dotychczas w sprawach takich jak „przekształcenie Polski w państwo (...) silne gospodarczo", czy w kwestii „zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom",
nic dotychczas nie zrobiono. Ton wielu wypowiedzi polityków AWS sprawia wrażenie
że są oni jedynym ugrupowaniem, któremu dobro Polski naprawdę nie jest obojętne.
„(...) Przeobrażenie gospodarcze Polski musi się odbywać w porozumieniu z głównymi siłami społecznymi przy ich akceptacji i współdziałaniu. Współdziałanie pracy i kapitału, pracowników i przedsiębiorców, to ważny warunek rozwoju kraju ".
Ciekawe, jakie konkretnie siły miano na myśli? Z powyższego można wnioskować, że
główną siłą jest na przykład... proletariat?! Szkoda że nie zostało powiedziane jakich dziedzin mogłaby dotyczyć współpraca oraz jakiego typu przeobrażenia gospodarcze przedsiębiorstw miałyby być uzależnione od akceptacji pracowników ?
Jedno nie ulega wątpliwości, po przeczytaniu dwóch powyższych zdań programu AWS.
To nie jest organizacja prawicowa. Program gospodarczy Akcji Wyborczej Solidarność
można określić jako nieokreślony, kreujący model państwa, w którym nie ma miejsca na
wolny rynek, jeżeli może to wpłynąć negatywnie na rodzimą produkcję. Ważnym elementem programu gospodarczego AWS jest ochrona polskiego rolnictwa, jak i niejasna,
a w opinii liberałów, nierozsądna koncepcja powszechnego uwłaszczenia obywateli.
„Ograniczymy funkcję państwa jako właściciela i centralnego regulatora gospodarki.
Będziemy dążyć do zmniejszenia centralnych subwencji, koncesji i zezwoleń. Za gospo-
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darowanie majątkiem państwowym będą odpowiadać instytucje Skarbu Państwa oraz Prokuratorii Generalnej. Rola państwa polegać powinna na tworzeniu warunków rozwoju
gospodarczego, inspirowaniu określonych jego kierunków, przeciwdziałaniu patologiom
i praktykom monopolistycznym, działaniu na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego kraju".
„Zapewnimy upowszechnienie własności prywatnej przez uwłaszczenie społeczeństwa z zachowaniem hierarchii potrzeb. Zasadą będzie przekazanie kapitału uwłaszczeniowego w następującej kolejności: fundusze emerytalne, bony prywatyzacyjne oraz udziały pracownicze
1 udziały producentów rolnych. Podstawowym instrumentem prywatyzacyjnym będą imienne uwłaszczeniowe bony inwestycyjne. Za absolutnie niezbędne, zarówno z powodów ekonomicznych, jak i moralnych, uważamy przeprowadzenie reprywatyzacji. Zapewnimy
stabilne prawo gospodarcze i finansowe. Utrwalimy mocną, wymienialną złotówkę. (...)
Będziemy aktywnie wspierać konkurencyjność i nowoczesność krajowego przemysłu
oraz jego proeksportową orientację. Będziemy restrukturyzować kluczowe branże przemysłowe umożliwiając przystosowanie ich do warunków rynkowych. Będziemy usuwać
bariery ograniczające inwestycje krajowe i zagraniczne. Tylko niektóre strategiczne gałęzie przemysłu oraz infrastruktura państwa pozostaną pod jego kontrolą. Opowiadamy się
za unowocześnieniem i przebudową polskiego rolnictwa, którego podstawą są gospodarstwa rodzinne. Polityka kredytowa, interwencyjna i kształtowanie cen będą wspierać rozwój gospodarstw, inwestycje w sferze obsługi rolnictwa i przetwórstwa spożywczego oraz
cywilizacyjną przebudowę wsi. Zapewnimy ochronę polskiego rolnictwa przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy. (...) Inwestowanie w ludzi, w rozwój ich zdolności i wiedzy, zapewni nam nieprzerwany wzrost gospodarczy i zmniejszy bezrobocie. Umożliwi
to Polsce zajęcie w przyszłości godnego miejsca w międzynarodowym podziale pracy.
Głównym celem integracji gospodarczej jest zmniejszenie dystansu ekonomicznego między Polska a krajami rozwiniętymi".
W opinii polityków i ekspertów AWS, w Polsce istnieją obawy przed jednostronnym
pędem ku Brukseli. Winę za to ponoszą sami politycy tego ugrupowania (np. własna interpretacja art. 90 konstytucji RP ) oraz związane z nimi media: przychylna AWS „Gazeta
Polska" i zmienne w swych nastrojach „Radio Maryja". Liderzy AWS, głównie członkowie NSZZ Solidarność robią wszystko, aby społeczeństwo zapomniało pełne demagogii
wypowiedzi polityków AWS z okresu kampanii konstytucyjnej, kiedy to zarzucali oni
Zgromadzeniu Narodowemu między innymi działania zmierzające do utraty suwerenności Polski.
Pomimo ogłoszenia w maju 1997 oficjalnego Programu AWS, która w rozdziale dotyczącym integracji z NATO i Unią Europejską, daleki jest od wyżej wspomnianych wypowiedzi, co więcej jest w swojej treści bardzo podobny do programów partii, które uchwaliły
2 -go kwietnia 1997 konstytucję, nie ulega wątpliwości, że w kwestii integracji partie
członkowskie AWS nie są jednomyślne. I tak oprócz zwolenników ścisłej integracji,
którzy stanowią większość, istnieje grupa „umiarkowana", z ZChN na czele, która często
mówi o „irlandzkim modelu integracji", oraz skrajna grupa przeciwników związana ze
stowarzyszeniem „Rodzina Polska" związanym i popieranym przez Radio Maryja. Najbardziej niejasny jest ów „irlandzki model integracji". Termin ten używany jest głównie,
choć nie tylko, przez polityków ZChN i oznacza integrację ze strukturami zachodnioeuropejskimi przy zachowaniu cech specyficznych, stanowiących ewenement w skali Unii
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Europejskiej, (np. nielegalność rozwodów czy zakaz aborcji), świadczących o znaczeniu
religii katolickiej w tym państwie. Termin te znany jest w Europie, ale oznacza integrację, która przyczyniła się do bardzo szybkiego rozwoju zacofanej niegdyś Irlandii, a element zachowania tożsamości narodowej jest cechą drugorzędną.
Osobiście odnoszę wrażenie, że AWS jako struktura polityczna nie ma charakteru
demokratycznego i to chyba bardzo dobrze. Aż strach pomyśleć, co by było gdyby wszyscy jej członkowie wygłaszali własne opinie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie
skrajne poglądy są wyciszane i to skutecznie
Natomiast wracając do obaw związanych z pędem ku Brukseli, to znaczna część tych
obaw związana jest z Niemcami. Polska i Niemcy sąsiadują od tysiąca lat. Pierwszą wizytą państwową był Zjazd Gnieźnieński. Wtedy też, przed tysiącem lat doszło po raz
pierwszy do spotkania dwóch młodych narodów, których współistnienie naznaczyły liczne zapadłe w narodową pamięć konflikty.
Zdaniem Michała Kołodziejczyka - członka sekretariatu AWS ds. międzynarodowych
- nowe sąsiedztwo Polaków i Niemców jest zagrożone nie tylko przez naznaczoną fatalizmem wrogości historiozofię. Zagrożenie wynika także z nierówności potencjałów ekonomicznych obu partnerów i obawami słabszego przed zdominowaniem. Kwestionowana
jest przy tym wspólnota interesów obu partnerów przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia tożsamości narodowej i suwerenności Polski. Być sąsiadem znaczy mieć ze sobą
coś wspólnego, ale to także respektowanie odmienności stylów życia oraz konkurencja.
Sąsiedzi powinni od czasu do czasu dyskutować wspólnie problemy, udzielać sobie w potrzebie pomocy, nie tylko na wysokim politycznym szczeblu. Sąsiedztwo polsko - niemieckie,
które w tysiącletnich dziejach obu narodów nie zawsze było przecież złe, zobowiązuje
nas do nowego spojrzenia na naturę wzajemnych stosunków, nie tylko przez pryzmat
ekonomicznej gry sił. Z sąsiedztwem, jako dobrem deficytowym należy się obchodzić
oszczędnie, mniej o nim mówić, a więcej robić, a przede wszystkim czerpać z najlepszych doświadczeń, np. niemiecko - francuskich. Tylko moralnie zdrowe sąsiedztwo
może zapewnić wspólnemu europejskiemu domowi (o którym długo przed Gorbaczowem
mówił w 1978 r. kardynał Stefan Wyszyński) właściwą statystyką.
Po objęciu władzy przez koalicję, której trzon tworzą ugrupowania chrześcijańskie,
patriotyczne, demokratyczne i niepodległościowe, skupione w Akcji Wyborczej Solidarność, jest szansa wciągnięcia w orbitę stosunków polsko-niemieckich nie tylko polityków,
biznesmenów, dziennikarzy, samorządowców, ludzi kultury i sztuki, ale także robotników
i mieszkańców wsi. Aby tak się stało, niezbędny jest również wkład Kościoła katolickiego. Jest on niezbędnym warunkiem dokończenia procesu przezwyciężania przeszłości.
Ma on różne aspekty, od ukarania winnych i zadośćuczynienia ofiarom, po wyrwaniu z letargu tych, którzy kierują się poczuciem krzywdy. Kościół - poza jego nadprzyrodzoną
misją - potrzebny jest m. in. by dodawać odwagi w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wyzwolenie z dawnych stereotypów i uprzedzeń nie będzie możliwe bez głębokiego
wniknięcia w sferę naszej świadomości, przeobrażenia jej w duchu solidarności i pomocniczości. „Drugim ważnym zadaniem kościoła może być przygotowanie wiernych do zaakceptowania nowej, większej Europy". ( „Tygodnik AWS" 1997, nr 43, s. 29-30)
Rola jaką może w tym aspekcie odegrać Kościół w Polsce, rozumiana jest doskonale
w samej Brukseli, czego dowodem może być zrealizowane już zaproszenie do siedziby
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Unii Europejskiej przedstawicieli Polskiego Episkopatu z ks. Prymasem Józefem Glempem na czele.
„Chodzi o uświadomienie ludziom, czym jest Europa Ojczyzn w warunkach narastającej konieczności ścisłej współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu problemów
ludzi i środowiska naturalnego. Nie tracąc z oczu potrzeb wiernych związanych z miejscem zamieszkania i regionem, Kościół może skuteczniej niż inne instytucje redukować
strach przed spotkaniem z obcymi i wyobcowaniem w szybko zmieniającym się świecie.
Jest także instytucją mogącą połączyć ideę jedności w różnorodności i zachowanie tożsamości narodowej właśnie dzięki uniwersalizmowi katolickiej nauki społecznej i jej zdolności
dostosowywania się do różnych warunków działania. Ta misja Kościoła daje szczególne
efekty w stosunkach sąsiedzkich naznaczonych nieufnością, a nawet wrogością". ( „Tygodnik AWS" 1997, nr 43, s. 30).
Program Akcji Wyborczej Solidarność w swoich najogólniejszych założeniach jest
zgodny z Polską Racją Stanu, oraz jest podobny do polityki realizowanej przez poprzednie rządy. Wątpliwości budzą natomiast: brak jednomyślności w kwestii strategii integracji, charakteru członkostwa, jak również przewidywana rola, jaką miałaby odegrać
Polska, będąc członkiem NATO i Unii Europejskiej. Najbardziej kontrowersyjny jest ów
„mesjanizm", polegający na wnoszeniu w bliżej niesprecyzowany lub zbyt radykalny sposób
wartości chrześcijańskich, o których Europa Zachodnia w opinii polityków AWS, zdaje
się zapominać. Mało prawdopodobnym wydaje się również stworzenie lobby na rzecz
wynegocjowania korzystnych warunków członkostwa, po przyjęciu AWS do EUCD.
Eksperci AWS słusznie dostrzegają ważną rolę Kościoła Katolickiego m. in. w przezwyciężaniu niechęci w stosunkach z Niemcami. Istotnie trudno przypuszczać, żeby możliwe
było bez udziału Kościoła pojednanie między narodami polskim i niemieckim. I wreszcie
pomimo, oficjalnie zapisanego w Programie Akcji Wyborczej Solidarność dążenia do
ścisłej integracji z Zachodnią Europą, niepokojące są wyrażane w skrajnie prawicowych
mediach, jak i przez samych polityków poglądy sprzeciwu wobec członkostwa w NATO
i UE. Należy podkreślić, że w skład przeszło dwustu osobowego klubu parlamentarnego
AWS wchodzi około 30 posłów ZChN oraz co najmniej 20 z popieranego otwarcie przez
„Radio Maryja" stowarzyszenia Rodzina Polska. Należy jednak mieć nadzieją, że w AWS
zwycięży zdrowy rozsądek, bo jak słusznie stwierdzają autorzy programu Akcji Wyborczej Solidarność,... „Polska stoi przed wielką szansą. Możemy zbudować Rzeczpospolitą, która znajdzie się wśród wolnych i zamożnych państw świata, będzie bezpieczna
dzięki członkostwu w NATO, zajmie godne miejsce w jednoczącej się Europie".
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Międzynarodowa decyzja polityczna
Jest upalne popołudnie na campingu gdzieś' nad brzegiem Morza Śródziemnego. Przy
stoliku w kawiarni, popijając zimne napoje, siedzimy razem z naszymi nowymi przyjaciółmi:
Verą i Christianem z Holandii, Kurtem i Johanną z Niemiec, Katariną i Peterem z Czech,
jest jeszcze parę osób z Austrii, Włoch i chyba ktoś z Estonii. Już ponad tydzień chodzimy
razem na rozgrzaną plażę i na odlotowe dyskoteki, robimy wspólnie mnóstwo fajnych
rzeczy - po prostu wymarzone wakacje. I jeszcze mamy okazję pogadać po angielsku...
Nagle ktoś rzuca pomysł: pojedźmy jutro do ruin pobliskiej fortecy, co wy na to? Ktoś
mówi: Jestem za", ktoś tam marudzi, pary od razu przystępują do własnych wewnętrznych obrad... Ktoś inny proponuje głosujmy. Na to wszyscy się zgadzają; 7 jest za, 3
przeciw, 4 się wstrzymały. Decyzja zapadła. Jutro wszyscy jedziemy się „ukulturalnić"....
Można by rzec: oto braliśmy udział w podjęciu „międzynarodowej decyzji". Czy faktycznie?
W pewnym sensie tak.. A w pewnym nie. Czy bowiem wystarczy międzynarodowe
grono, „oficjalny język obrad" i wspólnie akceptowana procedura podjęcia decyzji, by
móc po powrocie do domu powiedzieć: „Mamo, Tato - zostanę dyplomatą!!! Nie ma nic
fajniejszego niż utrzymywanie owocnych kontaktów z zagranicą i dbanie o pomyślny
rozwój procesu integracyjnego! Nie ma nic przyjemniejszego i prostszego niż podejmowanie „międzynarodowych decyzji".
Z punktu widzenia internacjologa, a więc „loga" zajmującego się stosunkami międzynarodowymi trudno by było powstrzymać się od cierpkiej uwagi: „Hola, hola moja panno, mój kawalerze! Nie tak szybko i nie tak prosto!."
Jeżeli interesuje Was kwestia poważnych politycznych decyzji międzynarodowych
(chociażby w kontekście decyzji dotyczących własnej przyszłości) to warto poznać parę
wstępnych zagadnień dotyczących tego problemu.
Zacząć należy od oczywistego stwierdzenia, iż specyfika politycznych decyzji międzynarodowych jest konsekwencją wyjątkowości okoliczności w jakich dochodzi do ich
podjęcia. Otóż decyzje polityczne można sklasyfikować według szczebla na jakim dana
decyzja jest podejmowana: i tak obok decyzji lokalnych (podejmowanych przez organy
lokalne) i decyzji narodowych (podejmowanych przez organy centralne i teoretycznie
skierowanych do adresatów na całym obszarze danego państwa) występują właśnie decyzje
międzynarodowe. Ten typ decyzji podejmowany jest w stosunkach między suwerennie równymi uczestnikami stosunków międzynarodowych na podstawie kompromisu. W tak przedstawionej definicji wyróżnić należy dwa istotne elementy, które można
rozwinąć w odpowiedzi na dwa krótkie pytania: kto? i jak?.
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Zacznijmy od wyjaśnienia kto podejmuje decyzje polityczne, kto kryje się za określeniem „suwerennie równy uczestnik stosunków międzynarodowych". Istniej kilka teorii
uczestnictwa międzynarodowego operujących różnymi definicjami tychże uczestników,
np.: podmiot prawa międzynarodowego, aktor stosunków międzynarodowych, podmiot
stosunków międzynarodowych czy po prostu uczestnik stosunków międzynarodowych.
My jednak możemy sobie w tym miejscu darować przedstawianie kolejnych koncepcji
mnożących rozmaite podziały kryteriów i opartych na nich klasyfikacji. Ważne jest zapamiętanie, iż uczestnicy stosunków międzynarodowych to nie tylko uczestnicy państwowi
- czyli państwa np. Litwa, Paragwaj czy Japonia, lecz również tak zwani uczestnicy niepaństwowi tj.: organizacje międzynarodowe (ONZ, OB WE), Stolica Apostolska (podmiot
specyficzny) oraz tzw. podmioty „ in status nascendi" - tu jako przykład można podać
OWP, która przez lata była uznaną na arenie międzynarodowej reprezentacją walczącego
narodu palestyńskiego pozbawionego własnej państwowości. Uważny czytelnik, a zarazem
i obserwator międzynarodowej sceny politycznej łatwo jednak spostrzeże, iż to wyszczególnienie jest niepełne; brakuje tu na przykład takich istotnych przypadków jak korporacje międzynarodowe, obejmujących swym zasięgiem już ponad jedną czwartą światowej
produkcji czy grup etnicznych starających się wywalczyć niepodległość. A przecież to
też są uczestnicy stosunków międzynarodowych.
Uwaga ta jest o tyle słuszna, iż uwzględnia potrzebę pamiętania o tym, iż obecne stosunki międzynarodowe z dekady na dekadę, by nie powiedzieć, iż z roku na rok stają się
coraz bardziej złożone, rozbudowane. Niemniej istnieje nadal pewien kanon, który przyznaje państwom nadrzędne miejsce w całej tej sieci wzajemnych transnarodowych stosunków. Poza tym to państwo będąc tworem służącym społeczeństwu j e d t o czy też
wielonarodowemu posiada wyłączną legitymację do reprezentowania jego interesów poza
granicami kraju. Natomiast organizacje międzynarodowe pełnią jedynie funkcje służebne
i często określane są mianem podmiotów pochodnych, wtórnych, nie mających prawa
wykraczać poza granice wyznaczone im przez suwerenne państwa (trzeba jednak zaznaczyć, iż istnieją też i odmienne poglądy dotyczące kwestii kompetencji organizacji tego
typu). Dlatego też, gdy mówimy o politycznych decyzjach międzynarodowych, jako decydentów traktować bezpiecznie można jedynie podmioty prawa międzynarodowego,
jako, iż tylko ich uzgodnienia wyposażone będą w gwarancje wynikające z prawa międzynarodowego na czele z zasadą „pacta sund servanda" (zasadą świętości umów, a więc
zasadą ich dotrzymywania).
Rodzą się przy tej okazji rozmaite wątpliwości, często natury etycznej, dotyczące zagadnienia dlaczego właśnie te, a nie inne podmioty mają prawo decydowania o obliczu
świata. Jako przykład wymienić tu można problem narodów nie posiadających własnej
państwowości. Niektóre z nich utworzyły w 1991r. Organizację Niereprezentowanych
Narodów i Ludów (UNPO) skupiającą już blisko 50 członków. Kwestia ta jednak jest
bardziej złożona, gdyż na świecie żyje około pięciu tysięcy narodów i ludów, ale tylko
niespełna dwieście posiada własne państwa i miejsce na sali obrad ONZ. Doniosłość tego
problemu znalazła swój wyraz także w przemówieniu Ojca Świętego wygłoszonym na
forum ONZ w Nowym Yorku 5 X 1995 r., gdy padły następujące słowa: „Przyjęta w 1948 r.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka dobitnie mówiła o prawach osoby, ale żadna
podobna umowa międzynarodowa nie została jeszcze poświęcona prawom narodów. Sytua-
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cję tę należy starannie rozważyć, bowiem stawia ona pilne kwestie sprawiedliwości i wolności w dzisiejszym świecie."
Pozostawmy jednak dywagacje na temat niesprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, a spróbujmy poszukać odpowiedzi na drugie z postawionych pytań, dotyczące
mianowicie sposobu podejmowania politycznych decyzji międzynarodowych - elementu
będącego w zasadzie kulminacyjnym momentem procesu decyzyjnego. Wstępem rozważań na ten temat niechaj będzie podział decyzji na te podejmowane w obrębie bilateralnych,
dwustronnych relacji oraz na te rodzące się w nieco liczniejszym gronie, a więc w stosunkach multilateralnych, wielostronnych. Oczywiście decyzje międzynarodowe, niezależnie od tego w jak licznym towarzystwie zapadają muszą, o ile ich wykonanie ma być
urzeczywistnione, odpowiadać określonym standardom. Standardy te są ściśle opracowane i nie mniej skrupulatnie przestrzegane. Są one ujęte w postaci różnych przepisów (zarówno wydanych wewnątrz każdego z państw, np.: w konstytucji, jaki i porozumień
międzynarodowych), wynikają również z dotychczasowych doświadczeń i zwyczajów.
Jest w tym pewien paradoks, gdyż o ile mówi się o wzrastającej zmienności, złożoności,
wręcz o anarchizacji stosunków międzynarodowych to nie sposób czasami ominąć wielu,
wręcz anachronicznych postulatów i reguł obowiązujących w „tym biznesie", by wspomnieć jedynie o osławionym już protokole dyplomatycznym. Ale, ale... Nie wolno mylić
dwóch kwestii: sposób podejmowania decyzji międzynarodowych w żadnym przypadku
nie jest związany z kolorem chodnika po jakim kroczy na lotnisku przybywająca z zagranicy głowa obcego państwa.
Decyzja międzynarodowa jak to zostało określone w definicji zapada na podstawie
kompromisu, przez który należy rozumieć porozumienie będące rezultatem wzajemnych
ustępstw stron prowadzących negocjacje. O ile porozumienie takie tworzy konkretne
skutki, tworzy fakty, to o tyle trudno powiedzieć żeby działanie poprzez tzw. fakty dokonane miało cokolwiek wspólnego z procesem podejmowania decyzji. Z tej też przyczyny
wojna została wykluczona z katalogu dozwolonych sposobów rozwiązywania nieporozumień we wzajemnych relacjach międzypaństwowych.
Należy stwierdzić, iż istnieją różne formy podejmowania decyzji międzynarodowych.
W stosunkach bilateralnych podjęcie decyzji, obowiązującej uczestników umowy, możliwe
jest jedynie w przypadku uzgodnienia stanowisk, obopólnej zgody. Jak dochodzi to tego punktu wspólnego to już odrębna kwestia, stanowiąca przedmiot wielu mądrych prac naukowych
i nie tylko naukowych (dla rozszerzenia wiedzy na ten temat warto poczytać wspomnienia
sławnych dyplomatów). Zaryzykować można jednak stwierdzenie, iż techniki negocjacji,
instrumenty oddziaływania w stosunkach międzynarodowych nie odstają tak bardzo od
tych stosowanych przez wielu z nas w życiu codziennym, w relacjach interpersonalnych.
Sprawa komplikuje się (lub też upraszcza) w przypadku stosunków wielostronnych, które
w czasach współczesnych konkretyzują się w dwojaki sposób: w postaci międzynarodowych
konferencji, spotkań na szczytach (wyższych lub niższych) oraz w formie wspomnianych
już organizacji międzynarodowych. Co do owych konferencji to słusznym wydaje się być
przypuszczenie, iż w wielu przypadkach są one jedynie ukoronowaniem długotrwałych,
czasami wielomiesięcznych przygotowań, obejmujących także porozumienia co do formuły
uzgodnienia stanowisk. Zauważyć również należy, iż w tego typu spotkaniach zazwyczaj
uczestniczą państwa zainteresowane osiągnięciem porozumienia, co jedynie ułatwia cały

108

Michał Łuszczuk

proces dochodzenia do ostatecznej decyzji. Są jednak i konferencje mające na celu uzgodnienie stanowisk między skłóconymi stronami - tu czasami dochodzi do wywierania wpływu
przez tzw. strony trzecie, np.: międzynarodową opinię publiczną lub jedną ze światowych
potęg, co również dopinguje oponentów do efektywnego poszukiwania kompromisu.
Inaczej wygląda zagadnienie organizacji międzynarodowych. Tu już nie występuje tak
spora dowolność, wręcz przeciwnie - każda organizacja już w swym statucie wpisane ma
rodzaje możliwych do podjęcia przez nią decyzji, jak i sposoby ich osiągania, dopuszczalnych procedur. Klasyfikacja decyzji podejmowanych przez organizacje opiera się na następujących kryteriach: podmiotowym (czyli jakie organy podejmują decyzje, np.: organy
naczelne, doradcze, kontrolne), przedmiotowym (czyli jakiej sfery stosunków dotyczą
decyzje, np.: ekonomiczne, kulturalne), adresata (czyli do kogo decyzja się odnosi, np.:
wobec własnych członków, wobec innych organizacji). Ważnym jest również podział decyzji ze względu na zakres ich obowiązywania; z reguły decyzje wewnątrzorganizacyjne,
np.: wysokość składki lub harmonogram pracy mają zawsze charakter prawnie wiążący
członków, niezależnie od tego jak głosowali, z kolei decyzje dotyczące środowiska zewnętrznego organizacji, w zasadzie nie mają charakteru wiążącego. Decyzje mogą przyjmować rozmaite formy, np.: uchwały, rezolucji, deklaracji, opinii, zalecenia czy regulaminu.
Wspomniane zostało jeszcze zagadnienie wielości procedur głosowania nad projektami
decyzji międzynarodowych. Faktycznie, istnieje dosyć spory pakiet możliwości, do którego
zaliczyć wypada: głosowanie jednomyślne (consensus), głosowanie na zasadzie większości kwalifikowanej, głosowanie na zasadzie bezwzględnej większości głosów, głosowanie na zasadzie względnej większości oraz głosowanie na zasadzie większości ważonej.
Powoli zbliżając się do zakończenia prezentacji zagadnień związanych z polityczną decyzją międzynarodową należy przypomnieć często wymykający się uwadze istotny szczegół:
przesłanką obowiązywania umowy międzynarodowej w stosunku do konkretnego państwa
jest wyrażenie zgody przez to państwo na związanie się umową (wyrażenie tej zgody
może jednakże przyjąć rozmaite formy, np.: ratyfikacji przez parlament danego państwa).
Podsumowując te rozważania z przykrością muszę rozczarować wszystkich wakacyjnych dyplomatów, międzynarodowych decydentów - ich „misje specjalne" niestety pozbawione są skutków natury polityczno-prawnej, jakie są następstwem prawdziwych
politycznych decyzji międzynarodowych. Czy to jednak naprawdę powód do smutku?
Przecież tak na dobrą sprawę porozumienia międzypaństwowe pozbawione by były sensu, jeżeli nie dochodziłoby do realnych kontaktów międzynarodowych, kontaktów międzyludzkich... takich jak te na campingu gdzieś nad brzegiem Morza Śródziemnego.
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Europa - cel czy środek?
W 1989 roku państwa dawnego bloku pozostającego w orbicie w7pływów ZSRR stanęły wobec wyboru nowej drogi. Jesień Ludów przyniosła wolność krajom odciętym
przez 50 lat żelazną kurtyną od zachodnich demokracji. Z owa wolnością, w niektórych
przypadkach niespodziewaną a w innych ciężko zapracowaną i wytęsknioną, postąpiono
na różne sposoby.
I

Po latach zniewolenia nie było łatwo unieść brzemię odpowiedzialności. Konieczność
reform i dostosowania struktur państwowych do innego systemu zarządzania okazały się
ponad siły niektórych społeczeństw. Trudy codzienności doprowadziły do gloryfikacji
czasów minionych, kiedy wszystko, choć siermiężne, było znane i przewidywalne. A przy
tym uciążliwa teraźniejszość jest zawsze bardziej przykra od najboleśniejszych wspomnień
- bo obecna. Taki tok myślenia przywiódł obywateli Białorusi do odrzucenia wolności
urzeczywistnianej w realiach gospodarki wolnorynkowej. Większość w demokratycznych
wyborach (możliwych tylko dzięki realnej, nie ludowej, demokracji) poparła kandydata,
który ową demokrację krytykował. I obecnie wiele wysiłku kosztować będzie odsunięcie
od władzy demokratycznie wybranego prezydenta. Przedwyborcze pragnienia Białorusinów spełnia on dokładnie, starając się odwrócić bieg historii i przywołać realia sprzed 89
roku. Wybór obywateli Białorusi można przyrównać do Frommowskiej „Ucieczki od
wolności" do rzeczywistości totalnej. Czy manifestujący obecnie swój sprzeciw to tylko
przegrana mniejszość z wyborów prezydenckich, czy też to już ludzie mądrzejsi o doświadczenie utraty wolności?
II

Nie należy nazbyt szybko odrywać się od przeszłości bo zakotwiczeni jesteśmy w niej
na zawsze - zdaje się przekazywać inna postawa wobec wolności. Zanim wyznaczymy
sobie nowe cele i dokonamy nowych wyborów powinniśmy dokładnie zanalizować historię, odnaleźć i ukarać winnych zniewolenia. Wolność jest tu rozumiana przede wszystkim
jako „wolność od" wciąż rozpamiętywanej przeszłości (a w ten sposób przywiązujemy
się do przeszłości bardziej jeszcze). W każdym z postkomunistycznych państw ten rodzaj myślenia jest i będzie obecny. To raczej wewnętrzna emigracja niż ucieczka od wol-
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ności, unikająca nakreślania nowych celów dla przyszłości. Partie polityczne, których
podstawą programową jest dekomunizacja i lustracja, oraz wszelkie hasła niekonstruktywne, bazują na elektoracie ludzi zakorzenionych w latach minionych. Czy to lęk przed
nieznanymi dotąd warunkami niosącymi wiele problemów powoduje nieufność, niechęć
do rozmów o wolności, tolerancji i przyszłości? Jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa
inaczej niż poprzez ciągłe poznawanie nieznanego, by dostrzegać i unikać zagrożenia?...
III

Kolejna postawa wobec wolności nie neguje ciężaru przeszłości i niebezpieczeństw
teraźniejszości, a jednak całkiem odważnie podejmuje wyzwania zrodzone z wolności.
Tą drogą, wolniej lub szybciej, kroczy większość państw dawnego obozu wschodniego.
W naszym państwie kilkanaście godzin temu weszła w życie nowa konstytucja kwietniowa, w preambule której czytamy:
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego
i demokratycznego stanowienia o Jej losie
My, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (...)
nawiązując do najlepszych tradycji (...)
pomni gorzkich doświadczeń (...)
w poczuciu odpowiedzialności (...)
ustanawiamy konstytucję RP jako prawa podstawowe
dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości (...)
Zapełnianie treścią wolności polega przede wszystkim na odważnym wytyczaniu kierunku, w którym zamierza się dążyć. W tym momencie zostaje urzeczywistniony model
„wolności do". By doszło do tego konieczne były następujące punkty zwrotne w historii
najnowszej państw Europy Środkowowschodniej:
1. uzyskanie wolności
2. podjęcie decyzji o zamiarze korzystania z wolności
3. wybór modelu pozytywnej „wolności do"
Możliwe i nietrudne jest zatrzymanie się w drodze na którymś z tych momentów, lecz
do prawdziwego doskonalenia życia społeczno-politycznego niezbędne jest przejście do
sytuacji
4. realizowania owego wzorca wolności konstruktywnej.
I w tym miejscu rozważań uważnie przyjrzyjmy się hasłom, które słyszymy już od
kilku lat: dążenie do Europy, integracja ze strukturami europejskimi, wejście, przyjęcie
do UE i NATO. Wyraźnie podkreślany jest motyw kierunkowego działania, pozytywnego i twórczego dążenia. Nie jest ono zdominowane pragnieniem opowiedzenia się przeciw, negowania czy izolowania się od czegokolwiek. Na pierwszy plan zdecydowanie
przebija się aspekt pozytywnego procesu tworzenia jednej harmonijnej całości. Wartością jest wspólnota, a jej wizja (wraz z naturalną wizją korzyści z niej płynących) zdaje
się wyzwalać niesamowite pokłady energii we wszystkich dążących. I to do tego stopnia,
że nie bezzasadnym staje się pytanie, co stanowi cel, a co jest środkiem: czy rzeczywiście dla młodych demokracji europejskich celem jest Europa, a twórczy proces integracji

111

Europa - cel czy środek?

pozostaje środkiem ku temu prowadzącym? Czy też może celem jest sam konstruktywny
proces reform i przemian, do którego niezbędny stał się środek w postaci mobilizującej
wizji przyszłej wspólnej Europy?...
Dopóki aspekty dążenia spokojnego, niezaślepionego, acz stanowczego (przy sprzyjających warunkach międzynarodowych), do wytyczonych konstruktywnych celów jest
dominującym, wszystko wskazuje na to, ze rzeczy ,,idą w dobrym kierunku". Pozostaje
mieć nadzieję, że ów proces twórczego działania będzie przenikać z polityki państwa do
codziennego życia jego obywateli.

Rabbi ben Żur
wieczorem
kiedy dzieci już śpią
rabbi ben Żur
czyta Święte Księgi
zmęczona żona
położyła się wcześniej
rabbi trwoży się
przed nadchodzącą schizmą trydencką
za oknem
słychać pijackie śpiewy
rabbi ogląda
piękno litery alef
nagle telefon
rozmowa z przyjacielem
dobrego końca
rabbi powraca
do zmęczonej samotności sacrum.
W komputerze
czeka nie skończony doktorat
rabbi szuka kolejnych toposów kabalistycznych
na stole
odłożona korekta „Scriptores Scholarum"
rabbi myśli
o amerykańskich szkołach talmudycznych
wreszcie
rabbi wstaje
idzie spać
zdejmuje koszulę
odsłania zarośnięty tors
Jahwe milczy.
Grzegorz Warecki

Katarzyna Grzybowska

Parlament Europejski wyraziciel woli narodów Europy?
Inspiracje Polski do członkostwa w Unii Europejskiej są jednym z najbardziej kontrowersyjnych i zajmujących tematów w naszym kraju w ciągu ostatnich lat. Opinie są różne,
często krytyczne. Niektóre z obaw mają uzasadnienie w rzeczywistości i doświadczeniach
innych państw, inne zaś wynikają z niewiedzy i stereotypów. Ważne więc jest, żeby każdy zainteresowany mógł dowiedzieć się o celach, działalności i strukturze organizacyjnej
Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że prawo wspólnotowe i pewne rozwiązania
strukturalne będą odgrywały coraz większą rolę w kształtowaniu i rozwoju prawa państw
Europy Środkowo-Wschodniej.
Jedną z instytucji Unii Europejskiej jest Parlament Europejski, jedyny organ wybierany w wyborach bezpośrednich i powszechnych.
Parlament Europejski funkcjonuje obok takich instytucji Unii Europejskiej jak Komisja Europejska, Rada Ministrów, Trybunał Sprawiedliwości i Rada Europejska. Jest to
organ demokratyczny. Jako główny cel stawia sobie wyrażanie woli narodów Europy. Zaś
najważniejszym zadaniem Parlamentu jest uczestniczenie w procesie przyjmowania prawodastwa Unii Europejskiej i sprawowanie nadzoru nad działaniami Komisji Europejskiej. We współczesnej myśli związanej z rozwojem Unii Europejskiej istnieje tendencja
do rozszerzania uprawnień Parlamentu, który niewątpliwie spełnia rolę demokratycznego
forum międzynarodowego. Aktami, które w sposób znaczny rozszerzyły uprawnienia tej
instytucji były: Akt Jednolity z 1987 roku oraz znany powszechnie Traktat z Maastricht.
Uprawnienia Parlamentu Europejskiego
Trzeba zauważyć, że do czasu uchwalenia Jednolitego Aktu Europejskiego Parlament
Europejski nie miał żadnych kompetencji poza prawem do wyrażania opinii. Zaś Rada
Ministrów miała zagwarantowane prawo do ignorowania tych opinii.
Jednak to właśnie w gestii Parlamentu leżała możliwość zablokowania budżetu i wprowadzenie do niego ograniczonych poprawek.
W wyniku rewizji Traktatów znacznie wzmocniono uprawnienia Parlamentu, działania zmierzające do utworzenia Wspólnego Rynku podlegają teraz tzw. „procedurze współpracy". Obowiązuje bowiem zasada, że jeżeli przy drugim czytaniu projektu Parlament
odrzuci go zdecydowaną większością głosów, Rada Ministrów może zatwierdzić ten projekt tylko jednomyślnie. Można więc stwierdzić, że dla blokowania aktów wystarczy Parlamentowi zaledwie jeden sojusznik w Radzie. Uprawnienia Parlamentu dotyczą bardzo

Parlament Europejski - wyraziciel woli narodów Europy?

113

różnych zagadnień. Z innych praw przysługujących temu organowi najważniejszym wydaje się prawo do kierowania pytań do Komisji i Rady, zarówno na piśmie jak i ustnie,
podczas ich sesji plenarnych. Warte podkreślenia jest także uprawnienie Parlamentu do
rozwiązania Komisji Europejskiej. Jeżeli dwie trzecie członków Parlamentu uzna jej działalność za niewłaściwą, Komisja musi poddać się do dymisji. Waga tego prawa jest
ogromna, nigdy dotąd Parlament nie skorzystał z tego uprawnienia.
Poza tym, wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht, 1 listopada 1993 roku, Parlament uzyskał dodatkowe, znaczące uprawnienia. Pierwszym z nich jest prawo do współdecydowania wraz z Radą Ministrów o prawodastwie jednolitego rynku. Parlament może
ostatecznie odrzucić niektóre propozycje aktów prawnych. Zwiększona została rola legislacyjna w takich konkretnych dziedzinach, jak swobodny przepływ pracowników, rynek
wewnętrzny, szkolnictwo, badania naukowe, ochrona środowiska, transport europejski,
ochrona zdrowia, kultura, czy też ochrona konsumenta.
Następne uprawnienia dotyczą kwestii, które na pierwszy rzut oka mogą wydać się
mało istotne, jednak w konfrontacji z rzeczywistością mają bardzo duże znaczenie praktyczne. Parlment ma prawo do wymagania od Komisji przedłożenia mu propozycji ustawodawczych dotyczących niektórych dziedzin polityki oraz posiada prawo do tworzenia
tymczasowych Komitetów Kontrolnych i prawo do składania petycji. Komitety Kontrolne badają ewentualne wykroczenie lub nieprawidłowości w stosowaniu prawa wspólnotowego.
Struktura organizacyjna i działanie Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski jest forum demokratycznym, organem kontroli politycznej Wspólnot Europejskich, który uczestniczy również w procese legislacyjnym wydając opinie na
temat propozycji Komisji Europejskiej. Komisja powinna zmieniać swoje propozycje
zgodnie z sugestiami Parlamentu.
Członkowie Parlamentu są wybierani co 5 lat w wyborach bezpośrednich. Od czerwca
1979 roku są to wybory powszechne. Ostatnie wybory odbyły się w czerwcu 1994 roku.
Autorzy Traktatu z Maastricht zadecydowali, że kadencja Parlamentu będzie pokrywała
się z kadencją Komisji Europejskiej. Przewodniczący Parlamentu wybierany jest na dwa
i pół roku. Obecnym przewodniczącym, od lipca 1994 roku, jest Klaus Hansch. Oprócz
wspomnianej już tendencji do rozszerzania uprawnień Parlamentu istotne znaczenie ma
także tendencja do powiększania liczby członków Parlamentu. Liczba ta wzrosła z 567
do 626 w związku z przystąpieniem do Unii takich państw, jak Austria, Finlandia i Szwecja.
Członkowie Parlamentu odbywają raz w miesiącu, w Strasburgu, trwające jeden tydzień sesje plenarne, przygotowywane przez dwadzieścia komisji. W grudniu 1992 roku
w Edynburgu, w czasie spotkania członków Rady Europejskiej zdecydowano, że to właśnie
Strasburg będzie stałą siedzibą Parlamentu Europejskiego. Poza obradami w Strasburgu
posłowie odbywają krótkie spotkania w Brukseli, gdzie mają swoje stałe biura i gdzie
znajdują się podległe im komitety. Zaś Sekretariat Parlamentu mieści się w Luksemburgu.
Parlament mianuje Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest uprawniony do otrzymywania od obywateli skarg i wniosków dotyczących organów i instytucji Unii Europejskiej.
Rzecznik jest zobowiązany składać Parlamentowi sprawozdanie ze swej działalności. Ciekawe wydaje się rozwiązanie dotyczące struktury organizacyjnej tej najliczniejszej insty-
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tucji Unii Europejskiej. Parlament funkcjonuje w oparciu o frakcje polityczne, a nie narodowościowe. Członkowie Parlmentu zasiadają w ogólnoeuropejskich grupach politycznych, bez względu na narodowość. Takie rozwiązanie powoduje powstanie związków
politycznych pomiędzy krajowymi partiami i ruchami politycznymi o podobnych zapatrywanich i pozwala na tworzenie prawdziwych ponadnarodowych ruchów politycznych.
We Włoszech i Irlandii ustanowiono prawo zezwalające obywatelom innych państw członkowskich kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Inne państwa nie ustanowiły jeszcze tak daleko idącego uprawnienia. Do największych frakcji politycznych
można zaliczyć: socjalistów, chrześcijańskich demokratów, przedstawicieli „Unii dla Europy" oraz liberałów.
Parlament Europejski a poszerzenie Unii o nowych członków
Od pewnego czasu władza i jej zakres to główny temat zaprzątający uwagę członków
Parlamentu Europejskiego. Jest to szczególnie ważne zagadnienie w związku z perspektywą
poszerzenia Unii Europejskiej o nowych członków. Obecnie często podkreśla się myśl,
że przed przyjęciem nowych członków konieczny jest gruntowny przegląd metod pracy
w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, czy też Radzie Ministrów. U podstaw
tej opinii leży przekonanie, że poszerzona Unia będzie miała duże trudności w jednomyślnym podejmowaniu decyzji. Taki stan rzeczy może prowadzić, jak pisze Fiona McHugh
w swoim artykule „Posłowie Parlamentu Europejskiego planują zmiany przed przyjęciem
nowych członków", do paraliżu procesów decyzyjnych. Stąd wynika propozycja ograniczenia uprawnień państw członkowskich. Jednak dla zachowania równowagi konieczne
byłoby wówczas poszerzenie uprawnień Parlamentu, jako jedynej instytucji Unii Europejskiej wybieranej w wyborach powszechnych. Komentarze dotyczące tych propozycji
zmian są bardzo różne, często kontrowersyjne. Niektórzy komentatorzy uważają, że poszerzenie Unii Europejskiej o dodatkowe państwa może być traktowane przez niektórych
członków Parlamentu, jako pretekst i nadarzająca się okazja do wywalczenia większego
udziału w podejmowaniu decyzji w Unii. Większość posłów europejskich uważa, że poszerzenie Unii o nowych członków bez wcześniejszego zapewnienia warunków do ich
przyjęcia byłoby niekorzystne w skutkach dla wszystkich.
Prace Parlamentu w ostatnich latach dotyczyły zarówno problemów wewnętrznych i wewnętrznych. W perspektywie jest nawiązanie kontaktów z parlamentami Europy Środkowej w celu zapewnienia właściwego przygotowania do przyjęcia nowych członków.
Dużą rolę w nawiązywaniu kontaktów odgrywają wspólne komisje parlamentarne, w których
deputowani z Unii Europejskiej i z Europy Środkowej spotykają się omawiając występujące problemy i poszukiwać rozwiązań. Przykładowo głównym zadaniem jednej ze wspólnych
komisji parlamentarnych jest zbadanie funkcjonowania poszczególnych umów stowarzyszeniowych. Odbywają się spotkania dotyczące funkcjonowania demokracji w poszczególnych krajach, a także traktowania mniejszości. Geoffrey Harris, sekretarz komisji,
uważa, że wspólne komisje parlamentarne stanowią cenne forum wzajemnej edukacji i wspólnej kontroli parlamentarnej nad pracami rządów.
Prace Parlamentu Europejskiego mają bardzo duże znaczenie dla działania Unii Europejskiej. Organ ten początkowo spełniał dosyć symboliczną funkcję, jednak w ostatnich
latach jego uprawnienia bardzo się rozszerzyły. Działanie tej instytucji spotyka się z róż-
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nymi ocenami, także krytycznymi. Jednak trudno odmówić Parlamentowi Europejskiemu roli, jaką odegrał zbliżaniu państw Europy, jako międzynarodowe forum demokratyczne.
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,Sztaluga" (linoryt)

Jacek Wojtysiak

Wiedzotwórcze bezrobocie
- epistemiczna integracja
Sprawa jest bardzo poważna. W niektórych polskich domach, w autobusach, na ulicach
wciąż słychać nerwowe rozmowy o ... bezrobociu. Jednego objęła redukcja; drugi stracił
pracę, gdyż upadła jego firma; ktoś inny kończy studia i nie widzi żadnych perspektyw
na jakiekolwiek (nawet nie w swoim fachu!) zatrudnienie. Można tu wyjaśniać, że zjawisko to jest (przynajmniej w pewnym stopniu) czymś naturalnym i pożądanym w krajach,
które osiągnęły lub dążą do osiągnięcia zdrowej struktury społecznej i gospodarczej; że
ci, co się naprawdę na czymś znają i umieją robić cokolwiek pożytecznego na pewno
szybko znajdą pracę; że dla dużej części bezrobotnych ich okres bezczynności nie będzie
długotrwały, gdyż wiąże się z przejściową adaptacją do nowych warunków itd., itd., itd.
Wszystko to prawda. Jednakże trudno tłumaczyć prawa ekonomii i socjologii tym, którzy
naprawdę (a są - poza zwykłymi bumelantami i oszustami - tacy!) stają przed zagrożeniem życia ze stale zmniejszającego się zasiłku lub nieregularnego, przypadkowego zarobku...
Nie ma jednak takiego problemu, którego nie potrafiliby rozwiązać... filozofowie i socjologowie. Oni nigdy nie są bezrobotni, gdyż nawet, jeśli nikt im problemów do rozwiązania nie dostarcza, to sami je sobie wymyślają. A jak sobie radzą z bezrobociem swoich
bliźnich jako ważnym zagadnieniem teoretyczno-praktycznym?
Po pierwsze, ze stoickim (i nieco ironicznym) spokojem stwierdzają: jest źle, ale będzie
jeszcze gorzej! I to nie tylko w Polsce, lecz i na Zachodzie, w całej Europie, i w całym
cywilizowanym świecie! Po prostu: gigantyczny rozwój techniki (a przede wszystkim
komputeryzacji) doprowadzi do masowej redukcji zatrudnienia w przemyśle (głównie:
stanowisk robotniczych). W zakładach produkcyjnych wystarczy niewielka ilość wysoko
wyspecjalizowanej kadry obsługującej skomplikowane urządzenia (automaty, roboty),
które będą wykonywać szybko i sprawnie pracę spełnianą dziś przez sporą liczbę osób.
Proces wypierania ludzkiej siły roboczej przez coraz to lepsze środki produkcji trwa już
- na tak dużą skalę - co najmniej od dwustu lat. Jednakże dopiero dokonująca się na
naszych oczach kolejna rewolucja techniczna (zwana informatyczną czy mikroelektroniczną) zmieni radykalnie nasze życie. Prawdopodobnie wyeliminuje całkowicie potrzebę ludzkiej pracy fizycznej, a w pewnej mierze i umysłowej. Miejsce ślusarzy, tokarzy,
spawaczy, górników, hydraulików etc. zastąpią programiści i specjaliści od układów scalonych. Żadna firma nie przyjmie księgowego czy archiwisty, gdyż ich zadania wykonywać będzie w stu procentach komputer. Być może wolne etaty pozostaną w sferze usług,
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ale w ograniczonej ilości. O utratę pracy nie muszą się troszczyć jedynie sekretarki: pragnienie życia towarzyskiego nie zna granic (także w świecie maszyn elektronicznych!).
Zbliżające się (na razie tylko przewidywane, ale za dwadzieścia lat jak najbardziej realne) totalne cywilizacyjne bezrobocie ma zasadniczo inny charakter niż bezrobocie nam
współczesne. Dziś brak pracy wiąże się zazwyczaj z brakiem lub ograniczeniem środków
do życia. Natomiast fakt, że gdzieś w połowie XXI wieku ludzie będą mogli podejmować
jedynie albo specjalistyczną pracę twórczą, albo pracę tylko „dla zabawy", nie pociągnie
za sobą recesji i powszechnej nędzy. Przeciwnie, wszystko będzie prawie że wytwarzać
się samo, dóbr wszelkiej jakości będzie wokół pełno... Po prostu: w ogóle nie trzeba będzie pracować! (no bo i po co, skoro robot wykona to, czego dusza zapragnie?). Powstanie jednak przerażające pytanie: co robić, skoro robić (tzn. pracować) się nie da?, co
czynić w wolnym czasie, skoro cały czas to czas wolny?
Odpowiedź filozofa jest prosta: poznawać. Człowiek przecież to animal rationale czy
homo studiosus. Jego najwyższymi, odróżniającymi go od wszystkich innych stworzeń,
władzami są zdolności poznawcze. Już starożytni Grecy zauważyli, że celem ludzkiego
życia jest oglądanie prawdy: czy to zmian przyrody, czy to podstawy Wszechświata, czy
to istoty bytu. Człowiek cały dzień haruje po to, by mógł sobie wieczorem pójść do parku i popatrzeć na drzewa lub Księżyc. Człowiek cały dzień gania po to, by przed snem
usiąść sobie w fotelu i poczytać książkę, rozwiązywać krzyżówkę, gapić się w telewizor.
Człowiek więc przez tysiąclecia pracował na to, by w XXI wieku spełnić cel swej egzystencji: oddać się twórczej kontemplacji, rozwiązywaniu intelektualnych zagadek rzeczywistości, poznawaniu tego, co jescze nie znane.
Zrealizowanie tego celu wymaga nie tylko środków technicznych, ale i pewnych zmian
socjalno-kulturowych. Trzeba by np. wprowadzić system permanentnego kształcenia oraz
powiązać z nim strukturę zarobków i prestiżu społecznego. Tak jak dzisiaj poziom życia
zależy od wykonywanej pracy, tak w społeczeństwie epistemicznym (episteme = wiedza,
poznanie) uposażenie materialne i społeczne uznanie odpowiadałyby posiadanemu wykształceniu i dorobkowi intelektualnemu. „Bezrobotni" nie chodziliby do Urzędu Pracy,
ale Urzędu Uczenia Się, skąd skierowywano by ich na wolne miejsca na poszczególnych
kierunkach studiów. Po ukończeniu jednego fakultetu, szłoby się na następny. Oczywiście,
można by też pisać doktoraty, habilitacje itp. Związki zawodowe (czy raczej: szkoleniowe) negocjowałyby zasady naliczania emerytury: czy byłaby ona uzależniona w większym stopniu od ilości zdanych egzaminów, czy od uzyskanych tytułów naukowych, czy
wydanych publikacji...
Jakie będą konsekwencje funkcjonowania społeczeństwa uczonych? Jedną z nich będzie powszechna świadomość... naszej niewiedzy. Otóż okaże się, że praca fizyczna może
się skończyć, ale praca umysłowa skończyć się nie może. Nikomu nie starczy życia na
osiągnięcie pełni wiedzy, pomimo tego, że owo życie będzie poświęcone właśnie prawie
tylko nauce! To znowuż powinno doprowadzić wszystkich ludzi do pokory. Dzięki niej
„padnie przesąd racjonalizmu [typu oświeceniowego - J.W.], że upowszechnienie wiedzy naukowej prowadzi automatycznie do obumierania wiary religijnej." 1 Wręcz przeciwnie, im bardziej świadomy naukowiec - tzn. im bardziej świadomy nieskończoności
przedmiotu swych badań i luk swej wiedzy - tym bardziej otwarty na głęboką wiarę religijną. Wyrasta ona naturalnie z autentycznej postawy poznawczej, która odkrywając bo-
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gactwo świata, odkrywa zarazem własną ograniczoność i przenikającą wszystko Nieskończoną Tajemnicę...
Myśląc o procesach integracyjnych, warto więc pomyśleć o utopii edukacyjnej. W tej
utopii wracamy do kulturowych źródeł Europy: do średniowiecznej (łacińskiej) schola,
do starożytnej (greckiej) theoria oraz do... biblijnego Edenu. W tej tradycji szczęśliwy
wypoczynek, kontemplacyjne poznawanie dzieła stworzenia oraz obcowanie z Bogiem
tworzyły pewną całość.
Przypis:
1

Adam Schaff Dokąd prowadzi droga? Skutki społeczne drugiej rewolucji przemysłowej, Szczecin 1988
(książka powstała w związku z pracami Klubu Rzymskiego), s. 150. Autor („przekonany marksista" do dziś!)
ku własnemu zdziwieniu dodaje, że „wiara religijna jako wartość (...) wzrośnie" (tamże). Gwoli sprawiedliwości należy przyznać, że niniejszy tekst jest m.in. inspirowany właśnie tę książką. Schaff - pozostając zawsze marksistą - przechodził oficjalnie w stosunku do komunistycznego systemu totalitarnego różne okresy:
od silnego zaangażowania na jego rzecz, poprzez rewizjonizm, kontestację i wieloletni wyjazd na Zachód, aż
do powrotu, próby ponowienia współpracy oraz wzajemnej tolerancji.

Kościół nie boi się zjednoczonej Europy, wprost przeciwnie, patrzy na ten proces
z nadzieją.
Prymas Polski Kardynał Józef Glemp

Kościół w Polsce boi się zjednoczonej Europy. Ale zjednoczonej Europy nie wolno
się bać Europę należy zaakceptować jako wspaniałą szansę, trudne wyzwanie i wielkie zadanie apostolskie Kościoła.
Sekretarz Episkopatu Polski Bp Tadeusz Pieronek

Bartek Machul

„Demon" (linoryt)

Europa bez Boga?

•

nie było miejsca

dla

Ciebie

Mariusz Krawiec

A jeśli w Europie Boga nie ma...
Upadek religii zuboża bezpowrotnie,
łudząc jednocześnie mirażem
nieskrępowanego korzystania z uroków

życia.

Stefan Kisielewski

Pod koniec dziewiętnastego wieku Nietzsche wystawi! Bogu akt zgonu. Ogłosił to lapidarnym zdaniem: Bóg umarł. Umarł w nowożytnej Europie, tak jak wcześniej umierali
bogowie starożytnych kultur mezopotamskich i gromowładni bogowie Aten. Bóg chrześcijański nie uniknął tej dziejowej konsekwencji.
Nietzsche pisał o śmierci Boga jako o zjawisku „dziejącym się", ale nie dostrzeżonym. „Wiara w Boga chrześcijańskiego niewygodną się stała [...] a to wydarzenie zaczyna już w Europie pierwsze rzucać cienie" 1 . Co więcej, winą za śmierć Boga obarczył nie
ateistów, ale chrześcijan, którzy - jego zdaniem - przedstawiali w swojej tradycji taki
obraz Boga, który był dla szerokich rzesz ludzkich nie do przyjęcia, co doprowadziło
ostatecznie do zniknięcia Boga ze świadomości ludzi.
Dlaczego odpowiedzialność spadła w pierwszym rzędzie na chrześcijan?
Zapewne dlatego, że nie umieli pokazać Boga miłości, a ich życie odeszło zbyt daleko
od wyznawanej Ewangelii.
Tyle Nietzsche. Jest to próba filozoficznej interpretacji zjawiska, które przepowiedziane przez filozofa - niewątpliwie zaistniało w wielu społeczeństwach u schyłku dwudziestego wieku.
Dalej od tego co święte...
Od blisko stu lat ateizm atakuje ideę Boga. Bóg coraz bardziej oddala się od współczesnego człowieka. „Anioł Pański" symbol obecności Boga w codziennych ludzkich
czynnościach odchodzi do lamusa, tak jak odchodzą do skansenu malowane na szkle postacie świętych i znikają gromnice stawiane w oknach podczas burzy. Człowiekowi zdarza się wprawdzie wspominać Boga w „ gorących momentach", jak mówi Sartre, wskutek
przyzwyczajenia, czy dla zaznaczenia pewnych etapów życia (narodziny, małżeństwo,
pogrzeb), ale na tym się kończy. Rosnąca codziennie obojętność, zataczająca coraz szersze kręgi, to wyraz ateizmu praktycznego, który swe źródło znajduje w materialistycznych ideologiach dziewiętnastego i dwudziestego wieku.
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Ojciec nowożytnego ateizmu Ludwik Feuerbach (1804-1872) ogłosił słynną tezę, że
nie Bóg stworzył człowieka, lecz człowiek stworzył Boga, a sam człowiek jest zwykłą
materią, którego etyka streszcza się w powiedzeniu homo homini deus. Jeszcze dalej posunęli się marksiści, dopasowując uniwersalne pojęcia prawdy i dobra dla potrzeb ludu
pracującego.
Pozbawienie człowieka wartości duchowych odarło go z wrażliwości na transcendencję, oddając wyłącznie na służbę doczesności. Człowiek zapomniał o tym co święte. Panujący klimat możemy coraz częściej nazywać ateistycznym nie dlatego, że w naszych
czasach znikła wiara, ale dlatego, że pytanie o istnienie Boga dziś już nikogo nie frapuje,
a tym bardziej nie ma wpływu na życie. Nawet człowiek wierzący, który gdzieś jeszcze
przetrwał i utrzymuje ogromnym wysiłkiem płomyk swojej wiary, pozostaje podobnie
jak jego niewierzący sąsiad porwany w „wir świeckiej egzystencji".
Dlaczego by nie spróbować...
Dlatego próbuje się usilnie budować wizję społeczeństwa nowoczesnego, w którym
dominuje pytanie: Dlaczego by nie spróbować.... Społeczeństwa, w którym istotnym nie
będzie pytanie o obiektywną prawdę, ale o użyteczność, nawet jeśli miałby to być zwykły miraż. „Puste miejsce po tradycyjnych ludzkich wartościach zajmują - jak pisze abp
Życiński - tajemnicze promieniowania, myśli Mao, UFO albo psychotronika, przynoszące automatyczne happy end dla naszych życiowych kłopotów" 2 .
„Etyka" Rewolucji Październikowej stawiała wyżej wartość zagubionej śrubki, niż
zburzenie cerkwi błogosławionego Wasyla.
Niestety taka ucieczka w absurd spowodowała rozchwianie podstawowych wartości
etycznych, zatarcie granicy między dobrem a złem, czego wymownym przykładem może
być rosnąca przestępczość, uczucie pustki i frustracja. Coraz mocniej dochodzą do głosu
opinie w których propaguje się powszechną tolerancję. Głosi się wolność wyznawanej
religii, prawo do własnego, choćby najdziwaczniejszego „poglądu na świat". Okazuje się,
że tolerancji najgłośniej domaga się „filozofia życia bez żadnej odpowiedzialności" co
zdaniem prof. Kołakowskiego jest niczym innym jak przejawem kultury tylko i wyłącznie hedonistycznej 3 .
Społeczeństwo przyzwyczajone do eklektyzmu poglądów, żąda tzw. „etyki sytuacyjnej" wygodnej, a jednocześnie nie wymagającej jasno określonej postawy. Wybiórcze
chrześcijaństwo, twór, w którym ktoś instytucjonalnie przynależy do Kościoła, lecz żyje
na co dzień jak człowiek niewierzący, otrzymuje społeczne przyzwolenie. Ale „wybiórczość" nie jest tylko problemem religii. Dotyka ona wszystkich sfer dnia codziennego.
Żyjemy w świecie szybko zmieniających się obrazów. Jako dziecko dostajesz w okienku
TV kilkadziesiąt kreskówek. Jako dorosły w musisz wybrać margarynę, która zapewni
tobie „serce jak dzwon". Ta farsa przybiera coraz szybsze obroty.
Chlestakow, gdy kłamał odrobinkę...
Dostojewski w „Dzienniku" opisuje Chlestakowa, „który gdy kłamał odrobinkę, to bał
się ogromnie, że wezmą go za kark i wyrzucą". Współcześni Chlestakowie nie boją się
niczego i kłamią ze spokojem. Europa lat dziewięćdziesiątych stawia sobie pytanie o granice prawdy obiektywnej.
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Przynależność „fasadowa" do Kościoła jest dla wielu doskonałą polisą ubezpieczeniową, sposobem uciszenia sumienia. Zawsze - myślą - może zdarzyć się jakieś nieszczęście, zmieni się koniunktura polityczna i wtedy warto będzie posiadać „Boga" po swojej
stronie. Dla nich religia będzie nadal nieodzowną częścią kultury (gdyż nie będą w stanie
wyobrazić sobie Bożego Narodzenia bez choinki, pasterki czy śpiewanych przy wigilijnym stole kolęd).
Obrazuje to doskonale ankieta przeprowadzona przed kilkoma laty w niektórych krajach
Europy Zachodniej. Chociaż 61% Europejczyków uważa się za religijnych (28% deklaruje
się jako niereligijni, a 5% jako zdecydowani ateiści) i chociaż 70% wierzy w Boga, a ponad
70% chce ceremonii religijnych z okazji narodzin, ślubu czy pogrzebu, to jedyne 33%
wierzy w zmartwychwstanie (a 21% w reinkarnację). Według analiz, jedna trzeci z tych,
którzy wierzą w zmartwychwstanie po śmierci, wierzy także w reinkarnację. Frapujące
jest to, że w Szwecji 21% wierzy w zmartwychwstanie, a 20% w reinkarnację, co można
porównać z młodymi Belgami (18-24 lata), z których 19% deklaruje swą wiarę w zmartwychwstanie, a 18% w reinkarnację. Podobne dane otrzymujemy przy pytaniu o sposób
pojmowania Boga: 38% wierzy w Boga osobowego, a 32% w rodzaj ducha czy jakiejś witalnej siły. W Irlandii procent ten wynosi odpowiednio 67% i 24%, a w Holandii 28% i 41% 4 .
Mesjaszem narodów...
Kiedy wchodzimy do Europy (przepraszam - kiedy powracamy w jej struktury, w których
jesteśmy, co najmniej od 966 roku ) stawiamy pytanie, o wierność zasadom zdrowego
rozsądku.
Stałość jak twierdzi Herbert, jest przypadłością martwych przedmiotów, my jesteśmy aż
nazbyt niestali, dlatego trudno przewidzieć nam naszą przyszłość. Tak się składa, że w miarę
rozwoju cywilizacji, zwłaszcza tej z betonu i szkła rosną ludzkie potrzeby, a wraz z nimi
pojawia się konieczność ich zaspokajania. Wielu ludzi szczęście lokuje w stosunku pomiędzy
potrzebami a możliwością ich zaspokojenia. O ile Europejczyk znając samochód może być
nieszczęśliwym, że go nie posiada, o tyle Afrykańczyk z plemienia Mandu, może być szczęśliwy samochodu nie posiadając, ponieważ go nie zna i nie czuje potrzeby jego posiadania.
Wierzę głęboko, że szansę by stawiać wyżej „być", niż „mieć" zawsze mamy. Są optymiści widzący Polskę w roli „mesjasza narodów". Dostojewski pisze: „ Europa oczekuje
od nas Chrystusa. Ona nam dała naukę, my jej damy Chrystusa". Pisze to o Rosji. Ale
czy przeciętny Włoch wyobraża sobie Polskę nie inaczej, jak kraj wiecznych lodów, złocistych kopuł cerkiewnych i bojarów z długimi brodami. Można więc zawsze spróbować
wrócić do romantycznej idei „mesjasza narodów", aby nie spełniła się wizja Europy ciemności, nicości i nihilizmu jaka nam zagraża, od kiedy pewien filozof ogłosił: Bóg umarł.

Przypisy:
1

F. Nietzsche. Więcka Radosna. Warszawa 1910-1911. s. 287.
J. Życiński, Medytacje sokratejskie, Lublin 1991, s. 59.
3
L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 1997, s. 38.
4
Ankieta przeprowadzona przez Fundację European Values Study. Cyt. za: J. Kerkhofs. Europa, którą spotykają Kościoły, w: „Comunio" 1993, nr 8. s. 65.
2

Krzysztof Lubczyński

Kilka myśli ateistycznych"
Na pytanie czy Europa powinna być kształtowana z bogiem czy bez boga odpowiadam, po żydowsku, pytaniem: a co to znaczy bóg? Oczywiście, słyszę to słowo nieustannie, na każdym kroku, od dzieciństwa. Wiem mniej więcej jak się tego boga definiuje,
słyszałem to wielokrotnie w czasach kiedy sam chodziłem na katechezę i do kościoła.
Ale dziś jest to dła mnie mówienie nie wiadomo o czym. Nie mam zwyczaju wierzyć w legendy, baśnie, mity. Wszakże mity, baśnie, legendy są składnikiem kultury i mają swoją
wartość, dlatego cenię je. Wyjątkiem jest religia, której nie cenię i jestem jej przeciwnikiem. Uważam, że jest ona zjawiskiem szkodliwym, ponieważ konstruuje model ludzkiego
życia wokół poznawczego fałszu. Historia i współczesność uczą, że religie charakteryzują się tym, że wokół nie wiadomo czego ogniskują zachowania ludzkie, którym towarzyszy temperatura sprawiająca, że wiara przemienia się w pewność, a temu „czemuś"
ludzie podporządkowują swoje życie. Jednym z empirycznych rezultatów tego zjawiska
są zbrodnicze emocje jakie religie od zawsze wywoływały. Ich skutkiem były rzezie i pożogi. Niedawno byliśmy świadkami takiej „obecności boga" w Europie. Mam na myśli
rzeź bałkańską. Jej praźródłem była religia, a raczej różnice religijne. Według mnie, nie
tylko zresztą mnie, świadomość religijna jest przejawem mistyfikacji epistemologicznej
czyli poznawczej. Inaczej mówiąc, jest przyjęciem fałszu za prawdę. Już samo to jest dla
mnie dyskwalifikujące, nawet gdyby - choć tak nie jest - postawy religijne implikowały
dobro. I to, że miliony ludzi poddają się mistyfikacjom religijnym nie jest dla mnie żadnym przekonującym argumentem, bo miliony ludzi zawsze poddawały się jakimś mistyfikacjom i fałszywym przekonaniom. Nie będę rozwodził się nad specyficznymi cechami
religii jako zjawiska politycznego, z czym mamy do czynienia np. w Polsce. Mieszanie
się kościoła do polityki, zachłanność kleru na dobra materialne itp. zjawiska, które możemy zaobserwować, to już tylko konkretne przejawy empirii społecznej. Nie różnicują
one wyłącznie kościoła, lecz społeczny lęk i szacunek wobec instytucji kościoła utrudnia
walkę i piętnowanie tych zjawisk powstających w łonie tej instytucji. Po to zresztą wpaja
się całym pokoleniom szacunek dla tej instytucji, by pozostawała ona w strefie bezkarności prawnej.
Przy tej okazji chcę pokrótce wspomnieć o tradycjach, które w Polsce, poddanej potężnemu ciśnieniu jedynej właściwie doktryny religijnej zostały całkowicie zapomniane i usu* Od redakcji: Artykuł Krzysztofa Lubczyńskiego nie oddaje oczywiście poglądów redakcji. Zamieszczamy go
jedynie ze względu na pluralistyczny charkler naszego kwartalnika, mając jednocześnie świadomość wkładu
ludzi niewierzących w budowę kultury europejskiej.
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nięte w cień. Myślę o pięknych polskich tradycjach laickich i ateistycznych. Wiodą one
od Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Mikołaja Kopernika (choć był duchownym) i przewijają się nieśmiało (z powodu fizycznego zagrożenia represjami) przez cały ciąg dziejów polskich. Antyklerykalizm polski ma np. jednego ze swoich patronów w osobie
zeświecczałego biskupa Ignacego Krasickiego. Wcześniej mieliśmy przypadek Kazimierza Łyszczyńskiego, straconego za publiczną deklarację ateizmu. Okres zaborów Polski
przez potęgi innowiercze sprzyjał krzewieniu postaw fideistycznych, ale polski pozytywizm
znajdował się pod wpływem zachodniego, zwłaszcza francuskiego pozytywizmu, z jego
negatywnym stosunkiem do religii jako czynnika hamującego postęp społeczny. Oczywiście polskie tradycje są uboższe od zachodnioeuropejskich, zwłaszcza francuskich. Kolosalną rolę w defideizacji świata odegrała Wielka Rewolucja Francuska i wszyscy polscy
ateiści, ludzie o światopoglądzie laickim do tego wielkiego wydarzenia cywilizacyjnego
ciągle nawiązują. Mój niepokój budzi dziś to, co ma miejsce nawet na Zachodzie. Mam
na myśli próby reanimacji dawnego znaczenia religii. Sądzę, że będą to próby nieudane,
ale przyniosą wiele zjawisk negatywnych.

Małgorzata Kubiaczyk

• wakacyjne europejskie spotkania ekumeniczne

Anna Barć

Pamiętnik z podróży
(27. Deutscher Evangelischer Kirchentag)

Dzień pierwszy. Środa.
Z Lublina wyruszyliśmy wczoraj po południu, dziesięcioosobową grupą. Dzisiaj zaczynamy powoli odczuwać skutki szesnastogodzinnej podróży. Nie wiem jak to możliwe,
że mimo zmęczenia i senności, ciągle dopisują nam dobre humory. Nareszcie docieramy
do naszego celu podróży - Lipska. Właśnie tu ma się odbyć jedyna w swoim rodzaju
impreza - 27. Deutscher Evangelischer Kirchentag.
Mój pierwszy kontakt z Lipskiem: Stare Miasto, Alte i Neue Messe (miejsce tamtejszych słynnych targów) - wszystko to wywiera na mnie kolosalne wrażenie.
W punkcie informacyjnym dowiadujemy się, gdzie zamieszkamy (ma to być jakaś
szkoła)). Już w pierwszym momencie rzuca się w oczy doskonała organizacja całego
przedsięwzięcia, przysłowiowy „niemiecki porządek", towarzyszący wszystkim działaniom.
Nad całą imprezą czuwają tzw. „helferzy" - łatwo rozpoznawalni, dzięki charakterystycznym żółto-zielonym chustom, ochotnicy. Jest to głównie młodzież pochodząca z różnych
harcerskich organizacji, zajmująca się tutaj przeróżnymi zadaniami, bez których Kirchentag nie mógłby się obyć: począwszy na sprawdzaniu wejściówek, skończywszy na sporządzaniu posiłków.
Dzień kończymy krótkim spacerem po mieście (głównie zwiedzając sklepy, tak bardzo różniące się od lubelskich) i wreszcie udajemy się na zasłużony odpoczynek.
Dzień drugi. Czwartek.
Dzień rozpoczynam od wielkiego dylematu. Organizatorzy na każdą godzinę dnia
przygotowali tak wiele możliwości (nawet do sześćdziesięciu), że doprawdyniemozliwością jest zdecydowanie sie na cokolwiek. Ich oferta jest jednocześnie bardzo zróżnicowana: od prac nad Biblią i porannych medytacji po techno party lub mszę rockową. W końcu
ustalam następujący plan: najpierw warsztaty z tańców żydowskich, później wyżej wymieniona Rock Messe (czyli Msza Rockowa), a na koniec koncert muzyki gospel.
Warsztaty taneczne odbywają sie w centrum miasta, przy rynku. Nawiasem mówiąc,
znajduje się tam również piękny, zabytkowy ratusz z wielkim błeękitno-złotym zegarem.
Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że mój czynny udziałw zajęciach okazuje sie niemożliwwy, gdyz pani instruktorka, choć bardzo miła posługuje się wyłącznie, niezrozumiałym dlamnie, językiem niemieckim. Ograniczam się więc do obserwacji pozostałych.
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Następnym punktem programu ma byc Rock Messe: wszyscy jesteśmy jej bardzo ciekawi,
samo zalożeniew wydaje się anm prowokuj ącer. Docieramy do kościoła na peryferiach
Lipska: jest mały, stylowy, pełen wąitrży i zapachu starego drewna. A przy ołtarzu...
prawdziwy rockowy zespół, wykonujący autentyczne rockowe utwory (jednakże o religijnej tematyce): niesamowity kontrast. Z koncertu wychodzimy zachwyceni - wrażenie,
jakie na nas to wywarło, przeszło nasze oczekiwania.
Kolejny przystanek - koncert muzyki gospel. Docieramy do kościła na drugim końcu
miasta, lecz tu spotyka nas rozczarownie... Zespół z Ghany nie zdążył dojechać. Wracamy więc do naszej przystani. Ściągają już tam też powoli pozostali członkowie naszej
grupy i wszyscy dzielimy się wrażeniami dnia.
Dzień trzeci. Piątek.
Dzisiaj postanoweiliśmy zwiedzić Neue Messe - nowowybudowane miejdsce targów
lipskich, w których podczas Kirchentag bez przerwy cos się dzieje.
Wysiedliśmy z tramwaju i naszym oczom ukazał się widok: ogromna przestrzeń, wielkie, szklane hale, fontanny - mieszkańcy miasta mają być z czego dumni.
Obejście wszystkiego zajmuje nam więcej czasu niż się spodziewaliśmy. W każdej hal
można znaleźć coś dla siebvie np.: Hala nr 4 - poświęcona problemom poszczególnych
krajów (są tam m.in. stoiska państw Europy Wschodniej, Afryki, Ameryki Łacińskiej) i zagadnieniom tupu migracje ludności lub stosunki międzynarodowe; Hala nr 5 - tutaj z kolei
możemy uzyskać wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania z dziedziny życia społecznego. Są tu punkty poświęcone sprawom życia kobiet, homoseksualistów, ludzi starszych,
edukacji i ekologii. Gdy masz potrzebe, możewsz tam nawet porozmawiać z psychiatrą;
w pozostałych odbywaja się różnego rodzaju wykłady i koncerty.
Trwał tam również „Targ Możliwości", gdzie można było np. samemu zrobić pocztówkę, upiec ciasto,usypać obraz z piasku, zagrać w „Koło Fortuny" z przedstawicielem Unii
Europejskiej (wygrałam długopis!) lub pójść na masaż.
Właśnie tam poznaliśmy bardzo sympatyczną grupę ewangelików z Cieszyna, którzy
wzbudzali ogromne zainteresowanie swoim happeningiem zatytuowanym „Kto ptrzebuje
Jezusa?" i polskojęzycznymi piosenkami.
Dzień czwarty - ostatni. Sobota.
Pierwszym punktem planu dzisiejszego dnia jest pozycja zatytułowana w programie;
„Magnificat" von J. S. Bach. Ma to być pokaz tańca grupy z San Francisco, inspirowany
muzyką Bacha. Odpowiedniego nastroju ich występowi dodaje fakt, że odbywa się on w kościele. Połączenie tych wszystkich elementów nadaje mu pewien charakter misterium. Taniec
uczestników jest bardzo ekspresyjny, przypomina przedstawienie teatralne. O odczuciach
publiczności świadczyła długa, gorąca owacja.
Ostatnią (niestety!) imprezą, w której uczestniczymy jest Eternal Rave. Jest to techno
party, połączone z koncertem. Tego typu przedsięwzięcie na, jakby nie patrzeć, religijnym spotkaniu trochę zadziwia, jednak organizatorzy zauważają pewne podobieństwo:
głównym przesłaniem zarówno muzyki techno, jak i chrześcijaństwa jest miłość. Impreza ma miejsce w jednej z hal Alte Messe. Powoli wczuwamy się w charakterystyczna
atmosferę (głośna muzyka, kolorowe, migające światła, ludzie zjednoczeni w specyficz-
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nym tańcu) i wtapiamy się w tłum. Profesjonalnie miksowana muzyka zapewnia naprawdę dobrą zabawę.
Niestety musimy już szykować się do wyjazdu, chociaż mamy ochotę zostać przynajmniej jeszcze tydzień. Czujemy wielki niedosyt - tyle rzeczy, których nie mieliśmy szansy obejrzeć.
Pociąg powoli rusza... Rzucamy na tory drobne monety z nadzieją na powrót. To były
niezapomniane cztery dni. Żal nam odjeżdżać, ale teraz już wiemy, że wrócimy na następny Kirchentag - za dwa lata, tym razem w Sztutgardzie

Plamka kosmosu
Niewielka plamka kosmosu,
chwilka ciągłości,
matka nadziei.
W swoim łonie nosi wiele niespodzianek,
troskana niepewnością wybucha.
Jej fobia to jej dzieci, które
wydała na swoją zgubę.
Skazana na powolne samozniszczenie,
cichutko łka.

Pis ar ni a
żółte ściany, krzywa podłoga,
mały otwór, przez który
wkrada się smuga światła
i pieści liście pelargonii
Wielki bukiet pełen różności to ja
Stare lustro obczepione wspomnieniami z lata
przedrzeźnia się z grubą, wypchaną szafą,
która ugina się pod ciężarem czasu
Dwa białe koty wypatrują myszy
ze zszarzałego obrazu ,
w małym kominku przygasa ogień,
a z gramofonu dopływa melodia,
wciąż ta sama...
Agnieszka

Karwat

Sebastian Rejak

Judaizm, feminizm i papiestwo
O sprawiedliwości i obiektywizmie historycznym
jako warunkach dialogu ekumenicznego 1
Moje „doświadczenie Grazu" związane jest z tym, co działo się na tzw. „dole". Drugie
Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne nie było bowiem (z czego się bardzo cieszę)
zaplanowane wyłącznie z myślą o siedmiuset oficjalnych reprezentantach. Dla pozostałych 10-ciu tysięcy uczestników przygotowano różnego rodzaju fora, warsztaty, spotkania dyskusyjne. Myślę więc, że pozostaje i miejsce i potrzeba na refleksje, które, może
nieporadnie, ale przybliżyłyby zagadnienia poruszane w czasie wspomnianych wyżej spotkań na niższym szczeblu. Sprawy te, z teologicznego punktu widzenia, mogą się okazać
dość istotne, zwłaszcza na płaszczyźnie ekumenicznej.
Chciałbym się teraz „wytłumaczyć" z mojego tematu. Dlaczego w ogóle trzy zagadnienia: judaizm, feminizm i papiestwo?
Po pierwsze: one właśnie wzbudziły we mnie największe zainteresowanie (jeszcze
przed spotkaniem w Grazem).
Po drugie: chciałbym podzielić się refleksjami, które dotyczą tych właśnie trzech zagadnień: judaizmu, feminizmu i papiestwa. Są to oczywiście tylko wybrane, opracowane
„na surowo" tematy. Moim celem nie jest zatem wyczerpująca w szczegółach analiza teologiczna ani udzielanie jednoznacznych odpowiedzi. Wprost przeciwnie: zależy mi na
formułowaniu pytań prowokujących do myślenia, na ukazywaniu miejsc, w których teologia, czy teologie chrześcijańskie, są niekonsekwentne lub tajemniczo milczące.
Żydzi - chrześciajnie - teshuva
Zagadnienie dialogu chrześcijańsko - żydowskiego było jednym z istotnych punktów
spotkania w Grazu. Forum dyskusyjne, którego temat brzmiał: „Pojednanie bez nawrócenia? Chrześcijańska samoświadomość a naród żydowski" przyciągnęło ok. 300 osób.
Spośród licznych prelegentów należy wymienić przede wszystkim Naczelnego Rabina
Francji Rene Sirat, Ioana Stancou i prof. Bruno Forte.
Rabin Sirat przywołał historię wielu bohaterów biblijnych, którzy zgrzeszyli przeciw
Bogu ( j a k Dawid), ale otrzymali przebaczenie po okazanej skrusze. To właśnie jest testowa: powrót, odwrócenie się (od zła przeszłości); nieodłączny element pojednania. (Tu
R. Sirat opowiedział jak uczeni szukali w Talmudzie informacji o karze, która spotka
grzesznika: „znaleziono tylko to: niech się nawróci, a będzie żył".)
Naczelny Rabin Francji dał świadectwo prawdziwego optymizmu, świadectwo otwartości serca. Stwierdził mianowicie, że teshuva już się dokonuje, dzieje się: Jesteśmy tego
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świadkami". Potrafił dostrzec to, co dialog żydowsko - chrześcijański już zmienił i wciąż
zmienia. Że nie każdy jest do tego zdolny można się było przekonać wkrótce po ogłoszeniu deklaracji „Nostra aetate" (1965), kiedy to niektóre środowiska żydowskie okazywały
swoje rozczarowanie faktem, że nie stwierdzono jednoznacznie, iż Żydzi nie są odpowiedzialni za ukrzyżowanie Jezusa.
Rene Sirat przypomniał, że tylko Boże miłosierdzie, pojednanie tak naprawdę nie zna
granic, jest ofiarowane każdemu bez wyjątku człowiekowi, całej ludzkości (por. Iz 19,16-25).
Istnieje jednak druga strona medalu. Gdy chrześcijanie tak często proszą Boga o przebaczenie, Rene Sirat, powołując się na słowa Miszny, uświadamia, że „Bóg może przebaczyć tylko to, co zawinione przeciw Niemu; to zło, które wyrządzono człowiekowi może
wybaczyć tylko ten, kto doznał krzywdy". Paryski rabin zaznaczył także, że prawdziwe
nawrócenie (teshuva) musi być uniwersalne, aby było prawdziwe. Nie może być ograniczone tylko do niektórych kwestii, niektórych ludzi, niektórych czasów.
Czy zatem dla nas chrześcijan, dla chrześcijaństwa jako religii, kwestia osądu historii
może być obojętna? Czy sprawiedliwość wobec minionych, obecnych i przyszłych pokoleń nie domaga się przyznania do błędów popełnionych tak przez zwykłych wiernych,
jak i przez hierarchów Kościołów chrześcijańskich?
(Niesamowita osobowość R.Sirat nie pozwala mu na bierność w ważnych momentach
historycznych. Kiedy biskupi francuscy poprosili naród żydowski o wybaczenie milczenia
Kościoła katolickiego w obliczu antysemickich ustaw rządu z Vichy, rabin Sirat zaproponował gest z drugiej strony: Żydzi także powinni poprosić o przebaczenie wszystkich,
wobec których zawinili.)
Bardzo ciekawe uwagi przedstawił rumuński teolog Ioan Stancou. Patrząc na historię
Izraela jako narodu wybranego, spostrzega wypełnienie proroctwa z Ez 20 (chodzi o zapowiedź zgromadzenia Izraela spośród narodów - utworzenie w 1948 r. państwa Izrael).
Fakt istnienia tego narodu, tyle razy prześladowanego, doświadczającego pogromów,
masowej eksterminacji i instytucjonalnej nienawiści jest dowodem wierności Boga. I. Stancou zauważa z prorocką przenikliwością, że „misterium żydowskiej nieśmiertelności jest
sam Bóg. Żyd jest symbolem nieśmiertelności".
Profesor Bruno Forte w swoim wykładzie mówił o wydarzeniach eschatycznych jako
o pełnym pojednaniu {skalom finale, shalom eschatologico). Jesteśmy „zjednoczeni tą samą
nadzieją, zmierzamy do tej samej mety". Powinniśmy jednak szukać raczej „drogi ku pojednaniu" niż „wypełnienia pojednania", bo ono należy do eschatonu. J e d e n jest plan zbawczy,
ale różne przymierza", ostatecznie jednak oczekujemy tego samego „przyjścia lub powrotu Mesjasza".
Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Forte zaproponował uczynienie pewnych
kroków, które przybliżyłyby chrześcijan do żydów i judaizmu:
1) apel do wszystkich chrześcijan, by nie wymawiali Tetragramu oznaczającego Imię
Boże (JHWH) ze względu na szacunek dla żydów i dla tradycji biblijnej, która tego zabrania oraz przez wzgląd na Żyda Jezusa, który nigdy nie wymówił Imienia (podobną
propozycje przedstawił R. Sirat).
2) zaproszenie wszystkich Kościołów Europy, by razem obchodziły „dzień judaizmu";
wzorem rzymskokatolickiego Kościoła Włoch można by ustalić ten dzień na 17 stycznia
- w wigilię tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. (17.01.92 na łamach dziennika
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„Awenire", Tulia Zevi, przewodniczący włoskich wspólnot żydowskich, powiedział:
„Dzień judaizmu to naprawdę pozytywna inicjatywa".)
Feminizm
To słowo kojarzy się niektórym z jakimś' wielkim zagrożeniem dla Kościoła. Feminizm to ruch zrzeszający współczesne czarownice, to kobiecy odłam masonerii albo prąd
społeczny, który z założenia jest antyspołeczny, antykościelny, sprzeciwiający się wszelkim wartościom... Takie opinie pojawiają się szczególnie często w środowiskach rzymskokatolickich. (Feminizm łączy się przeważnie z niektórymi posłankami niektórych
partii). Ale mimo wszystko próbujmy przezwyciężać nasze lęki, opory, uprzedzenia. To,
co niesie ze sobą feminizm wcale nie musi się okazać destrukcyjne dla Kościoła.
Spośród wielu spotkań dyskusyjnych do najciekawszych (bo gromadzących dość liczne grono słuchaczy) należy zaliczyć te, które odbywały się w „Centrum Kobiet" przy
luterańskim Heilandskirche. Przygotowano specjalny program, który każdego dnia oferował kilka spotkań lub konferencji. Trzeba przyznać, że kobiety zaznaczyły dość mocno
swoją obecność na Zgromadzeniu. (Może z wyjątkiem obrad „na szczycie"...2) Były poważnie zaangażowanie już w fazie przygotowawczej: w 18-osobowym komitecie organizacyjnym znalazło się 7 kobiet. (Jest to zrozumiałe wobec faktu, że w dokumencie roboczym
EEA2, wersja 2 paragraf 16, znajdujemy następujące słowa: „Wyznajemy przed Bogiem,
że nasze Kościoły ciężko zgrzeszyły w stosunku do kobiet. Przemoc, jaką mężczyźni stosują wobec kobiet sięga od systematycznej dyskryminacji w sferze ekonomii i polityki
do codziennych form ucisku doświadczanego w domach. W naszych Kościołach odzwierciedla się to np. w fakcie, że nie udało się nam jeszcze dać kobietom udziału, jaki im się
sprawiedliwie należy w dostępie do zadań i posług kościelnych, jaki odpowiadałby ich
powołaniu i ich darom.")
Jedno z pierwszych spotkań przygotowanych przez kobiecą grupę roboczą (Arbeitsgemeinschaft Ókumenisches Forum Christlicher Frauen in Ósterreich) dotyczyło „Pracy na
rzecz pojednania między Żydówkami i Palestynkami". Była to właściwie dyskusja panelowa, w której wzięły udział dwie Palestynki (muzułmanka i luteranka) oraz Żydówka
wyznania Mojżeszowego.
„Dlaczego nasza organizacja jest kobieca? - pytała Sumaya Farhat - Naser, członkini
stowarzyszenia Jerusalem Link. Bo kobiety mają energię. Kiedy coś nie wychodzi, mówimy: „spotkamy się później". Porażka oznacza ponowną próbę (to fail means to try again).
Kobiety mówią co im leży na sercu. Mężczyźni są uporządkowani; wszystko musi dobrze
funkcjonować: agenda, pkt. 1,2,3... Musimy dojść do punktu wspólnego dla kobiet i mężczyzn. My mamy wielu współpracowników - mężczyzn. Uczymy się jedni od drugich."
Porażka oznacza ponowną próbę. Co z tego wynika dla ekumenizmu, czy dla teologii
w ogóle? Czy porażka w dialogu doktrynalnym w wydaniu męskim nie objawia się jako
stan „zimnej wojny"? Czy tworzona przez wieki teologia nie jest rzeczywiście zbyt matematyczna? Unia hipostatyczna, transsubstancjacja, sukcesja apostolska, klasyfikacja
łaski Bożej, eschatologia - to terminy, za którymi kryją się rozbudowane systemy myślowe,
skrzętnie formułowane zdania filozoficzne. Jak tu łatwo o pomyłkę, o nieporozumienie.
Zresztą, czy za każdym z tych pojęć nie kryją się historyczne fakty podziału chrześcijaństwa...?
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Ważną uwagę uczyniła Judith Keshet (członkini organizacji „Bat S halom" - Córki
Pokoju, Feministycznego Centrum dla Pokoju i Sprawiedliwości Społecznej): „W Izraelu
(i na całym świecie) to mężczyźni rządzą. Kobiety są słabo reprezentowane w Knessecie". Podobnie we wspólnotach religijnych: najbardziej odpowiedzialne (żeby nie powiedzieć przywódcze) funkcje sprawują mężczyźni. „Dlaczego - pyta palestyńska luteranka
Viola Raheb (International Centre Bethlehem) - tak często krytykowane są kobiety? Przecież my jesteśmy mniejszością wśród rządzących. [...] Mówi się o solidarności Kościołów z kobietami. 3 To trochę dziwnie dla mnie brzmi, bo przychodzę do Kościoła, a tam
prawie same kobiety!"
Wśród poruszanych zagadnień wiele miejsca poświęcono problemowi przemocy. Nicole Fisher, teolożka (niektórzy mówią: „teologini") protestancka z Kościoła reformowanego, pytała: „jakie jest stanowisko Kościołów wobec ekonomicznej niesprawiedliwości,
przemocy, rasizmu i ksenofobii w stosunku do kobiet". Z dalszej dyskusji wynikło jednak
że najbardziej bolesne doświadczenia przemocy związane są z pogwałceniem najintymniejszej sfery ludzkiego życia - seksualności. Istotę tego problemu w sposób dość jasny przedstawiają broszury, które przez cały czas trwania Zgromadzenia można było
otrzymać w tzw. Agorze (specjalna hala, w której różne organizacje przedstawiały swoją
działalność, także wydawniczą).
Krótki dokument pastoralny wydany przez Ekumeniczną Radę Kościołów przypomina chrześcijanom, że kobiety wzywają „Kościoły do solidarności z nimi w walce przeciw
różnym przejawom instytucjonalnej i bezpośredniej przemocy, której one są ofiarami".
Molestowanie seksualne jest uważane za najczęściej spotykany przejaw tej przemocy.
Dane statystyczne są w tej dziedzinie bardzo wymowne: w Meksyku 95% kobiet jest
wykorzystywanych seksualnie w pracy; w Rosji każdego dnia 55 kobiet jest zabijanych
przez mężczyzn, z którymi żyją...
Któraś z uczestniczek dyskusji zauważyła, że często nadużywa się tzw. „teologii przebaczenia" w odniesieniu do kobiet. To one ciągle mają zapominać o tym, że są bite, napastowane,
poniżane. Takie postawienie sprawy nie sprzyja ograniczeniu przemocy w rodzinie, w miejscu pracy. W jakimś sensie usprawiedliwia nawet brutalne postępowanie mężczyzn. (Zresztą
wielokrotnie podkreślano, że prawie nigdy problem przemocy w rodzinie nie pojawia się
na ambonie, a agresywne zachowanie mężów nie jest piętnowane przez duszpasterzy.)
Na kilku spotkaniach bezpośrednio dotykano tematu teologii feministycznej. Michaela Moser (Austria) w ogólnym wykładzie stwierdziła, że teologia kobieca należy do tradycji teologii wyzwolenia i dąży do przemiany tradycyjnej teologii akademickiej, nadając
jej charakter profetyczny. „Jedną z najważniejszych kwestii jest kobieca lektura Biblii."
Z niej wypływa specyfika feministycznej teologii, która „jako teologia kontekstualna niesie ze sobą treści konkretne, kontekst życia, środowiska".
Litewska teolożka Solveiga Daugirdaite skarżyła się: „Jak połączyć katolicyzm i feminizm? - mówią moi koledzy, uważając, że to niemożliwe". Wschodni chrześcijanie, w jej
odczuciu, przyzwyczaili się wszystko dostawać, a nie zmieniać rzeczywistość samemu;
przyzwyczaili się, że wszystko się za nich zrobi, więc są bierni". (Trudno się z tym nie
zgodzić.) Ze wstydem przyznaje, że Kościół litewski stracił po odzyskaniu przez Litwę
wolności to, co wniósł Sobór Watykański II: „zaczęto rekonstruować większość organizacji sprzed okupacji sowieckiej". (Patrz: Akcja Katolicka.)
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Być może teologia feministyczna jest największym wyzwaniem dla samych kobiet,
sprzyja bowiem „konfrontacji między kobietami w samych Kościołach: między tymi,
które są zadowolone ze swego biernego zaangażowania i tymi, którym to nie wystarcza"
- powiedziała inna Litwinka, S. Ambrazevichen.
Pojawiły się także opinie, że kobiety doświadczają przemocy również na płaszczyźnie
teologicznej i eklezjalnej; że struktury kościelne czasem nawet sprzyjają niesprawiedliwości
i instrumentalnemu traktowaniu kobiet. Wyrażano negatywne odczucia związane z liturgicznym nadużywaniem niektórych tekstów Pawiowych, często bardzo skrajnie, maskulinistycznie interpretowanych. Pojawił się oczywiście postulat uwzględnienia w języku
liturgicznym faktu, że częścią, i to większą, zgromadzeń chrześcijańskich są kobiety.4
Udziałem kobiet jest również doświadczenie przemocy ze strony ukształtowanych
przez wieki instytucji, niektórych zwyczajów i doktryn kościelnych. Może się to objawiać
w. ten sposób, że odczuwają one pewnego rodzaju niespełnienie właśnie jako chrześcijanki, jako członkinie Kościołów. Świadomość, że jest się traktowanym jako „chrześcijanin drugiej kategorii" jest wtedy równoznaczna z poczuciem krzywdy. W podobny sposób
definiuje przemoc Johan Galtung: „O przemocy możemy mówić wtedy, gdy na człowieka wpływa się w taki sposób, że jego aktualna somatyczna i intelektualna samorealizacja
leży poniżej jego możliwości".
Nie zabrakło również głosu mężczyzny. Pan L. Negro zauważył pewną biblijną „subtelność". O ile Paweł otwarcie zabrania przemawiać kobietom (por. lTym 2,11), to apostołowie, słysząc Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu nie dają wiary świadectwu kobiet
(por. Łk 24,1-12). „Apostołowie powiadają: wolno wam mówić, mówcie, ale my i tak
was nie słuchamy" - skomentował nie bez ironii p. Negro.
Czy wobec powyższych problemów chrześcijanie XX-go wieku mogą milczeć? I dlaczego w naszych wspólnotach kościelnych kobiety-chrześcijanki tak rzadko doświadczają
wyzwolenia, jakie wszystkim ludziom przynosi Jezus Chrystus?
Posługa Piotra dzisiaj
Pod takim tytułem odbyło się jedyne (o ile mi wiadomo) spotkanie poświęcone papiestwu.
W salce, która z trudem mogła pomieścić 30 osób przebywało ok. 50 uczestników, a kilkunastu innych zajmowało część korytarza. Atmosfera była gorąca nie tylko z powodu
zatłoczenia... Reformowana teolożka Anne-Marie Reijen postawiła pytanie kluczowe: czy
Kościół rzeczywiście jest jeden i czy może być jeden? To, co nastąpiło później można nazwać
studium pneumatalogiczno - eklezjologicznym. Nawiązując do zasady podwójnej natury
Kościoła, widzialnej i niewidzialnej, prof. Reijen stwierdziła, że protestanci mają kłopoty
z akceptacją jego natury widzialnej, co zresztą już w 1932 r. krytykował W. Visser't Hooft.
Belgijska teolożka wspomniała także o ambiwalencji w myśli Marcina Lutra: „nie jest
przesadą mówienie o nim w kategoriach antyklerykalizmu, ale przecież znajdujemy u niego
bardzo ciepłe słowa pod adresem Kościoła, w którym widzi wyraźne cechy matki i karmicielki (podobnie było w przypadku Jana Kalwina)".
Dla Reijen ministerium biskupa Rzymu związane jest z jednością kościołów (w liczbie mnogiej i z małej litery) jako wspólnot chrześcijańskich - wtedy postać Piotra byłaby
do zaakceptowania jako specyfika katolicyzmu rzymskiego. Natomiast jedność Kościoła
jest zagwarantowana jedynie przez Chrystusa w komunii Ducha Św.
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Zresztą „wszystkie drogi jedności kościołów - twierdzi teolożka reformowana - nie
muszą przechodzić przez Rzym. Jeden konkretny przykład: eklezjalna wspólnota powstała
na bazie uzgodnienia (czy konkordii) z Leuenberg, która jednoczy od 1973 r. 98 kościołów luterańskich, reformowanych, zjednoczonych i husyckich Europy i Ameryki Płd."
Szczególnego charakteru posługi biskupa Rzymu na rzecz jedności starał się bronić
dziennikarz włoski Giancarlo Zizola, przypominając, że następca Piotra pełnił „posługę
zażegnywania sporów". Ewentualne podejrzenia o papizm rozwiał jednak już we wcześniejszym wystąpieniu, domagając się reformy papiestwa, która nie może być powierzchowna, ale radykalna, nawet koncyliarystyczna". (Rosyjskie prawosławie użyłoby tu
terminu soborna.) Włoski dziennikarz mówiąc o papiestwie posłużył się zwrotem „piramidalizm strukturalny" i stwierdził, że potrzebna jest reforma na wszystkich poziomach
hierarchii. Możliwe, że to właśnie przerost władzy i autorytetu w Kościele rzymskim rodzi wśród chrześcijan protestantów niemożność (a przynajmniej opory) przyjęcia Kościoła w wymiarze instytucji. W czasie dyskusji wokół referatów pewien pastor ewangelicki
zwrócił uwagę na podobieństwo tekstów Mt 16, 16-20 i J 11. Pierwszy z nich jest powszechnie znany: mówi o wyznaniu Piotra. Ciekawe jest natomiast, że prawie tych samych słów używa Marta, mówiąc do Jezusa: „Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn
Boży, który miał przyjść na świat" (J 11,27). Mógłby to być ciekawy temat dla rzymskich teologów, zwłaszcza biblistów...
Pod koniec spotkania poruszono też kwestię sukcesji. Głos ponownie zabrała AnneMarie Rijen: „Luter ma realizm sakramentalny. Przeszkodą jest biskup Rzymu jako gwarant sukcesji. My też jesteśmy w sukcesji; to jest przekaz wiary, to obietnica, a nie coś,
co posiada jeden człowiek." Myśl tę kontynuował szwedzki teolog luterański: „Luter nie
neguje widzialnego Kościoła, ale papiestwo jest bardziej monopolem".
*

*

*

To, co Graz pokazał Kościołom jako drogę do pojednania, to potrzeba rezygnacji z poczucia wyższości, z nadużywania władzy i stosowania przemocy, także w życiu kościelnym.
Czy dla chrześcijaństwa, które ma za sobą XX wieków doświadczenia, historia jest magistra vitae? Czy mamy uszy do słuchania i oczy do patrzenia?
Przypisy:
1

Referat wygłoszony 27 października 1997 r. na KUL-u podczas otwartego seminarium dyskusyjnego, które
poświęcone było II Europejskiemu Zgromadzeniu Ekumenicznemu. Zgromadzenie to odbyło się w Grazu
(Austria) w dniach 23 do 29 czerwca 1997 r., a jego temat brzmiał: Pojednanie - dar Boży i źródło nowego życia.
2
Tematy, które przedstawicielki ruchów feministycznych chciały poruszać w ramach oficjalnych obrad, nie
zostały zaakceptowane. Dlatego powstał specjalny program (wspomniany wyżej), związany wyłącznie z „Centrum kobiet" w Heilandskirche.
3
Od r. 1988, z inicjatywy Światowej Rady Kościołów, trwa tzw. Dekada solidarności Kościołów z kobietami.
Wynikiem zorganizowanej współpracy kobiet jest też I Europejski Synod Kobiet, który odbył się w Gmunden (Austria) w 1996 r.
4
Chodzi o tzw. inclusive language - język, który nikogo nie eliminuje, nie pomija, ale wszystkich obejmuje
swoim zasięgiem (poprzez użycie odpowiednich zwrotów i form wyrazowych).

Paweł Król

W Paryżu z Janem Pawłem II
Paryż - jedno z największych miast Europy, stolica Francji. Zachwyca swą architekturą, znajdują się tam najpiękniejsze zabytki Europy. W tym też miejscu mieszkało i tworzyło wielu artystów i naukowców. Właśnie to miasto w dniach od 18 do 24 sierpnia
przeżyło swoisty najazd młodych z całego świata. Związane to było z VII Światowym
Dniem Młodych.
Do Paryża przybyliśmy wieczorem 18-go sierpnia. Tutaj zostaliśmy skierowani na
nocleg do rodzin, które udzieliły nam gościny w trakcie całego pobytu. Odczuwało się
radość i chęć wniesienia jakiejś cząstki w ten wielki Festiwal Młodych.
Na drugi dzień odbyła się Msza Sw. na Polach Marsowych inaugurująca Światowy
Dzień Młodzieży pod przewodnictwem Kardynała - arcybiskupa Paryża. W dniach od
21 do 22 odbywały się codziennie rano katechezy w wyznaczonych przez organizatorów
miejscach, w trakcie których wygłaszane były nauki, odprawiane msze, można było przystąpić do sakramentu pokuty. W czwartek miało miejsce powitanie Jana Pawła II przez
młodzieży na Polach Marsowych. W trakcie tych dni młodzi z całego świata nie tylko
modlilio się i kontemplowali, ale również świetnie się bawili, ukazując piękno i folklor
swego kraju. Najwięcej młodych przybyło z Włoch i Hiszpanii, ale również z Niemiec,
Polski, Ukrainy, Słowacji, etc. Było ich słychać na peronach dworcowych i ulicach całego Paryża.
Główne uroczystości z udziałem Ojca Świętego odbył się 23 - 24 sierpnia na Eongchamp. Pierwsza część miała charakter czuwania, w trakcie którego Papież udzielił chrztu
dziesięciorgu młodym z różnych krajów Europy. Zapanował nastrój modlitwy, zadumy,
można było odczuć u większości wyciszenie i skupienie nad słowami Ojca Świętego. Po
odjeździe Papieża na nocleg młodzież świętowała do późnych godzin nocnych i nie dawała
spać reszcie zebranym. Od samego rana wielkie tłumy ludzi ciągnęły na Eucharystię,
którą celebrował Ojciec Święty - Jan Paweł II wraz z wielką liczbą Biskupów i księży.
Już poprzedniego dnia, w sobotę w kontekście liturgii chrzcielnej pojawił się motyw
śmierci i zmartwychwstania - śmierci dla grzechu i zmartwychwstania do nowego życia.
Również niedzielna homilia był skróconym rysem chrześcijańskiej antropologii, pojmowanej jako sprzeciw wobec hedonistycznej i zdechrystianizowanej mentalności przeciętnego Europejczyka. Swoistą katechezą było umieszczenie podium z Papieżem w tle
Paryskiego Centrum Handlowo - Finansowego; ukazywała ona kontrast między otaczającym światem a nauczaniem tego „Starca", którego media francuskie okrzyknęły na kilka dni przed jego wizytą bezradnym i opuszczonym przez współczesnych chrześcijan.
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Rzeczywistość okazała się krańcowo inna. Papież porwał młodych Europy! Na koniec
Ojciec Św. zaprosił wszystkich zgromadzonych na VIII Światowy Dzień Młodzieży
w Rzymie.
Do Polski wracaliśmy z entuzjazmem i radością, która była nam ofiarowana podczas
pobytu w Paryżu. Było wiele rozważań nad tym, co Ojciec Święty chciał przekazać młodym.
Pierwszym owocem tej pielgrzymki była msza celebrowana w Niemczech, która ukazała ludziom tam mieszkającym Kościół w całej rozpiętości wiekowej, to, że na Eucharystię przychodzą nie tylko ludzie starsi, że Kościół żyje, chociaż tyle mówiono o Jego
kryzysie. W czasie pobytu Jana Pawła II w Paryżu wydarzyło się właśnie to, czego obawiał się diabeł - bohater książki Andre Frossarda 36 dowodów na istnienie diabła: „...Ufam,
że zbliżający się rozpad Kościoła nie zapowiada jeszcze jednego odrodzenia. Już parę
razy zagrano mi sztukę z Łazarzem; pojawiłem się pędem, by uczestniczyć w pogrzebie
Kościoła z radością, której Pan się domyśla. Tymczasem znajdowałem, że Kościół stoi
jak gdyby nic, uśmiecha się szyderczo i ofiarowuje mi swój całun, żebym sobie z niego
zrobił onuce. Nie znoszę żartów tego typu...,,. W Paryżu Kościół rzymskokatolicki po
prostu na naszych oczach zmartwychwstał...

Małgorzata Kubiaczyk

• wokół tradycji religijnych i pytań ostatecznych

Sławomir J. Żurek

Sacrum ukryte
Analiza i Interpretacja porównawcza rycin:
„Przy stole" Brunona Schulza
i „Trójcy świętej" Andrieja Rublowa
Artysta jest tylko matkę dzieła sztuki, ojcem jest Bóg
Max Scheler
Pomysł tego artykułu przyszedł mi do głowy zupełnie niespodziewanie. Był on zasługą mojej trzyletniej córeczki, która pewnego wieczoru, siedząc na moich kolanach,
oglądała razem ze mną Kięgę Bałwochwalczą Brunona Schulza:
„ - Tato, a dlaczego ci aniołowie nie mają skrzydeł V
Ze zdziwieniem popatrzyłem na szkic Schulza przedstawiający dwie nagie kobiety i skulonego mężczyznę, siedzących przy stole [Bruno Schulz, Przy stołe III. (ok. 1934 ołówek/
papier; 15 x 17,5 cm)]. Skąd to zaskakujące skojarzenie u dziecka ? Postanowiłem zapytać, ale Marysia nie chciała odpowiadać i śmiejąc się zeszła mi z kolan. Przebłysk świętości? Nagłe objawienie? Sygnał sakralny?
Przez następne dni myśl ta nie dawała mi spokoju... Jakiś czas potem, jadąc pociągiem z Krakowa do Lublina, wziąłem do ręki książkę, świeżo kupioną w Krakowie na
Sławkowskiej: Bruno Schulz. In memoriam.1 Na pierwszej stronie wypisane było motto:
„W taki dzień podchodzi Mesjasz aż na brzeg horyzontu i patrzy stamtąd na ziemię (...)".
Powoli przekręcałem strony... Nagle moim oczom ukazała się rycina, która przed kilkoma
dniami była obiektem mojego zainteresowania. Rysunek Schulza stanowił ilustrację do
artykułu Andrzeja Sulikowskiego. 2 Zacząłem czytać, zachłannie, bez opamiętania. Czekałem przecież na Mesjasza, musiałem się spieszyć! Na początku tekst wydawał mi się
klarowny i jasny, szczególnie tam, gdzie autor pisał o sposobie odczytywania rysunków
Schulza, o sposobie „czytania poprzez obraz, więc czytania « s e m i o t y c z n e g o » ( . . . ) " 3
Rozszyfrować Schulza poprzez semiotykę, odczytać Schulza tak jak ikonę? 4 Czym
jednak bardziej zagłębiałem się w lekturę, czułem się coraz bardziej rozczarowany... Zadziwiła mnie teza postawiona w eseju Sulikowskiego, z której wynikało, że cały cykl
Schulzowskich szkiców powstał jedynie jako efekt napięcia seksualnego, gdyż autor ryciny „Przy stole" miał wtedy trzydzieści lat, a jak pisze Sulikowski, „jest to wszak biologiczny okres naporu hormonalnego u mężczyzn, najwyższego napięcia seksualnego". 5
Skrzywiłem się z niesmakiem. (Może również dlatego, że sam dochodziłem trzydziestki,
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a hormony wydawało się miałem w normie? Zresztą znaczącej różnicy w drugim dziesięcioleciu mojego życia nie zauważyłem!) Choć nie jestem historykiem sztuki, a Schulza
znam jedynie jako polonista, czułem intuicyjnie, że coś tu jest nie tak... Złapałem się za głowę! Ależ tak, Andrzej Sulikowski odczytywał grafiki semiotycznie, ale stosując przy tym
nic innego jak metodę psychoanalityczną! „Istnieje wystarczająco dużo przesłanek, by
uważać Schulzowskie podlotki za « p r o j e k c j ę » wyobraźni erotycznej dojrzałego, ogromnie nieśmiałego i wrażliwego artysty." 6 Autor artykułu odczytuje, więc u Schulza mężczyznę, jako osobnika zdegradowanego, kobietę zaś postrzega jedynie jako perwersyjną...
„Przy stole" - dwie nagie kobiety i skulony mężczyzna...
„ - Tato, a dlaczego ci aniołowie nie mają skrzydeł ?..."
„W taki dzień podchodzi Mesjasz aż na brzeg horyzontu i patrzy stamtąd na ziemię(...)".
Stanął mi nagle przed oczami obraz zupełnie inny. Trzej młodzieńcy przy stole - „Trójca święta", piętnastowieczna ikona Andrieja Rublowa, wisząca nad stołem w naszym
gościnnym pokoju. Zacząłem rozumieć, co chciała mi powiedzieć Marysia... Sacrum objawiło się. Sacrum u Schulza. Świętość, która komunikuje pozawerbalnie, jest skojarzeniem, nagłym olśnieniem. Świętość dyskretna. Patrzyłem na rycinę z coraz większym
zdumieniem, czy można zastosować w jej odczytaniu narzędzia ikonografii prawosławnej? Był to pomysł szalony, ale spróbować musiałem, Mesjasz czekał...
„Ekumenizm to pokora umysłu wobec ogromu religijnych doświadczeń cywilizacji."7
Ta nagość, o której pisał Sulikowski nie wydała mi się ani trochę perwersyjna, jakby
erotyzm nie miał służyć swojemu pierwotnemu przeznaczeniu, jakby nagie ludzkie ciało miało
komunikować coś więcej. Poza tym stół, i wszystko na ulicy, i ten kapelusz w kwiatach...
O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna,
umiłowana pełna rozkoszy !
Postać twoja wysmukła jak palma,
a piersi twe jak grona winne}
Kobieta i mężczyzna. Pieśń nad Pieśniami. Erotyzm na usługach Świętości. Oblubienica i Oblubieniec. Człowiek i Bóg. Zbyt śmiało? Możliwe. Ale przecież wyobraźnia artystyczna Schulza rodziła sie nie w obrębie sacrum katolickiego, w którym nagość rzadko
służy do wypowiadania prawd wiecznych, ale w kręgu sacrum żydowskiego, w którym
erotyka pełni w komunikatach religijnych rolę nadrzędną. Kto więc siedzi przy Schulzowskim stole? Perwersyjne towarczystwo czy... Bóg i człowiek ?
Mężczyzna jest pochylony, oparty o stół, usytuowany centralnie, ale jednocześnie sprawia wrażenie jakby za chwilę miał znaleźć się poza zasięgiem naszego postrzegania...
Żydowski Bóg jest pokorny, żydowski Bóg jest dyskretny, miejsce, które sobie upodobał, by objawić się człowiekowi to stół, ołtarz, przy którym spotyka się rodzina, przy
którym ojciec rodziny (zawsze usytuowany na szczycie), pełni rolę kapłana, przewodnicząc liturgii. Ołtarz w judaizmie ma szerokie pole semantyczne, którego obrzeża doty-
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kają również małżeńskiego łoża. Przy stole każdy jest nagi, tu nie masz nic do ukrycia,
tu mieszka Bóg...
Kobieta (po prawej stronie ryciny) opiera się ramieniem o bark mężczyzny. Poufałość czy
zaufanie? Bóg to przecież skała, a w judaizmie mężczyzna dla kobiety to jedyne oparcie. Kobieta patrzy obok, czy jest to świadectwo „psychicznej n i e o b e c n o ś c i" , jak pisze Sulikowski, czy też po prostu strach przed spojrzeniem Bogu w twarz ? Niezwykły jest układ
rąk, gest, w którym uwieczniona jest kobieta, przypominający swym kształtem hebrajską
świętą literę } {Alej), która w alfabecie fonetycznie nie odgrywa żadnej roli, jest milczeniem,
a która konstruuje semantykę wielu wyrazów. Litera, która jest Duchem, która sprawia, będąc
niesłyszlną. „W rozumieniu kabalistów każda litera alfabetu hebrajskiego (i odpowiadający
jej fonem) jest bytem substancjalnym, archetypem, inaczej - mantrą, strukturą boskiej
energii w kształcie dźwięku". 9 A/e/jest obrazem człowieka, znakiem nieskończoności.
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Jeżeli postać kobiety oznacza Alej, to mężczyzna może wywoływać skojarzenia z literą W (Jod)n\ która jest pierwszą literą Tetragramu, a której istotą jest Bóg-Ojciec,
Stwórca, uniwersalna zasada męskości - czynna, pozytywna, solarna, ale i duchowa.
Kobieta ma odsłonięte łono, symbol nowego życia, życia wiecznego, co więcej mężczyzna właśnie w te łono jest wpatrzony... Pożądliwie ? Nie, raczej z nadzieją, wyczekująco.
Bóg ma zawsze nadzieję i czeka...
I jeszcze te kwiaty. Kapelusz w kwiatach. A może to atrybut, który mimo wszystko
chce nas przekonać, że jednak mamy do czynienia z kobiecością. Duch i kobieta, Duchkobieta. Święta Gołębica?
Kobieta po prawej stronie ryciny właściwie kobiety nie przypomina. Zarówno fryzura, która naśladuje uczesanie modne w latach trzydziestych, jak i wyeksponowane piersi
do końca nie przekonują. Ta kobieta ma twarz mężczyzny, ta kobieta siedzi jak mężczyzna, zasłaniając nogą miejsce najbardziej intymne. Ta postać to kontaminacja płci. To
człowiek, który stanowi w swej inności jedno. Ten człowiek to ś l e p i e c . Nie widzi
Boga, a jego oczy szukając światła zwracają się ku lampie. Mesjasz? Ludzkość? Każdy?
Które elementy ikony Rublowa wykazują pewną zbieżność z rysunkiem Schulza?
U Rublowa wszystkie postacie siedzące przy stole przypominają również kobietę, a szczególnie postać po lewej stronie. U Rublowa wszyscy są ubrani, i wszyscy mają skrzydła
(!), są aniołami... Schulz nie dorysował swoim aniołom skrzydeł, ich atrybutem świętości
jest nagość. W judaizmie anioł to melech (ten, który mówi o Bogu), aniołem może być
każdy, nie potrzeba do tego skrzydeł.
Stół u Rublowa jest prostokątny (trapez?), u Schulza okrągły, ale jeden i drugi odwołuje nas w kierunku tego samego pola skojarzeń - Święta jedność. A tło? U Schulza żydowskie sztetł. Miasteczko - świętość, które pełni jednocześnie rolę mikro- i makrokosmosu 11 . Postacie wkomponowane w tło są równocześnie tu i wszędzie. To, co jedynie
oddziela je od świata to przezroczysta zasłona, która zawsze okrywa żydowską świętość.
Umieszczenie postaci w kontekście ulicy ostatecznie pozbawia obraz wydźwięku erotycznego, natomiast daje możliwość postrzegania w nim nowej sakralnej jakości. W tle, z daleka widać jakąś postać, nie wiemy o niej nic, może być to jakiś przechodzień, potencjalny
odbiorca, który samotnie przemyka ulicami pustego żydowskiego miasteczka. Podobnie
jak u Rublowa widzem ryciny może być każdy, z tym, że ikonę odbiorca postrzega z zewnątrz. U Schulza widzów jest dwóch. Pierwszy wkomponowany jest w rycinę, drugi jest
tym, który ogląda, znajdując się zupełnie nieświadomie wewnątrz świętości, w jej epicentrum, poprzez kontemplację ryciny, doświadczając jej wymiaru transcendentnego. 12
Przychodzi mi w tej chwili do głowy opowiadanie Brunona Schulza pod tytułem
„Sklepy cynamonowe", w którym to Schulzowski bohater-narrator odbywa mistyczną
podróż w poszukiwaniu świętości, po przejściu labiryntu trafia do salonu, który „nie miał
wcale przedniej ściany. Był on rodzajem wielkiej loggi, łączącej się przy pomocy paru
stopni z placem miejskim. Była to niejako odnoga tego placu i niektóre meble stały już
na bruku. Zbiegłem z kilku kamiennych schodów i znalazłem się znów na ulicy."13 Sacrum na ulicy. Świętość, która sąsiaduje z brukiem. Sacrum żydowskie.
A pies leżący pod stołem ? Pies w Piśmie Świętym funkcjonuje najczęściej w znaczeniu
pogardliwym i złym, jest on obrazem ludzi bezbożnych i żyjących niemoralnie. 14 W obliczu świętości pies-symbol zła leży skulonu pod stołem.
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Nad stołem wisi lampa. Element bardzo ważny w odczytywaniu ryciny. Nagość potrzebuje cienia, mroku, ciemności, dyskrecji, tu erotyka poddana jest lustracji, można na
nią patrzeć bez obawy, że ktoś posądzi nas o perwersje. Lampa jest w Kabale żydowskiej
atrybutem Mędrca, „Pustelnika w płaszczu pokory", który w swojej lampie ukrywa sześcioramienną gwiazdę - symbol kosmosu, a zarazem wiedzy tajemnej. 15
Czym w takim razie jest rycina Brunona Schulza ?
Na to pytanie nie potrafię dać odpowiedzi. Faktem jednak jest, że gdy studiuje się
rysunki Schulza odbiorca ma wrażenie, że otwiera się przed nim szczelina, przez którą za
chwilę może wtargnać to, co transcendentne, przekraczając wszystkie granice poznania i wypełniając wszechświat, aż po brzegi. „Sacrum jest kapryśne, objawia się niespodziewanie, zwraca sie przeciw rutynie i przyzwyczajeniu. Tym samym zbliża się często do
granicy schizmy czy herezji." 16
Lublin 14-18 czerwca 1994
Przypisy:
1
2

Bruno Schulz. In memoriam /1892-1942/, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, Lublin 1992.
A. Sulikowski, Bruno Schulz i kobiety. O motywach nie tylko z „Xięgi Bałwochwalcze/"', (w:) Bruno Schulz.

In memoriam, s. 179-195.
I
Ibidem, s.180.
4
W. Panas, Sztuka jako ikonostas, (w:) P. Floreński, Ikonostas i inne szkice, tłum. Z. Podgórzca, Warszawa 1984.
3
A. Sulikowski, op. cit., s.181.
h
Ibidem, s.l83.
7
J. Błoński, To, co święte, to co literackie, (w:) Kilka myśli, co nie nowe, Kraków 1985, s. 16.
8
Por. Pies'ń nad Pieśniami 7,7.
9
Por. A. Sobolewska, Czytanie Kabały, (w:) Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. pod red. A. Brodzkiej, M. Hopfinger, J. Lalewicza, Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 557.
10
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II
O żydowskim miasteczku i możliwościach odczytania tego archetypu pisze szerzej Eugenia Prokop-Janiec,
Międzywojenna literatura polsko-żydowska, Kraków 1992, s. 221-231.
12
Por. J. Krijger, Rozmyślając nad „Trójcą świętą" Rublowa, „W Drodze" 1986, nr 4.
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Por. B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 67.
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Por. D. Forstner, Świat symbolik chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 292-294.
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Por. A. Sobolewska, Czytanie Kabały, s. 547-568.
16
J. Błoński, To, co święte, to co literackie, s. 19.
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Wokół pewnych publikacji o hinduizmie
Od lat zauważalny jest na Zachodzie, a także w Polsce, wzrost zainteresowania kulturami Wschodu - zwłaszcza Indii, Japonii, Chin. Nie powinno to nikogo dziwić w dobie
„zmniejszonych odległości" między cywilizacjami, w erze gwałtownej i wszechstronnej
wymiany kulturowej i informacyjnej. Docierające do nas w błyskawicznym tempie wiadomości o zdarzeniach i życiu ludzi w odległych krajach pobudzają naturalną skłonność
do refleksji nad sposobem myślenia tych ludzi, do próby zrozumienia ich obrazu świata,
ich prób odpowiedzi na podstawowe ludzkie pytania, zwłaszcza gdy chodzi o cywilizacje
tak stare i o tak bogatym dziedzictwie kulturowym, jak te wymienione powyżej. Nierzadko dochodzi też w takich sytuacjach do rewizji własnego obrazu świata, do częściowego odrzucenia kultury, w jakiej się wyrosło i zaakceptowania elementów innej kultury,
inaczej interesującej świat.
Wydaje się, że nie powinno to a priori nikomu przeszkadzać - wiemy przecież, że
kultura europejska powstała poprzez łączenie dorobku cywilizacji grecko-rzymskiej (też
już złożonej!) i judejskiej z kulturą (przedchrześcijańską) ludów germańskich, słowiańskich
i celtyckich, a sporo zawdzięczamy też m.in. kontaktom z cywilizacją islamu w okresie
średniowiecza i renesansu. Szczególnie w Polsce, która przez wieki znajdowała się na
skrzyżowaniu dróg ze Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa, na granicy co najmniej
trzech kultur, powinniśmy mieć świadomość, że kontakty z inną cywilizacją mogą naszą
kulturę (i tamtą drugą) tylko ubogacić, wnieść do niej nowe wartości, pozwolić na przyswojenie do swego skarbca skarbów innych narodów i innych czasów.
Pojawiają się więc rozliczne publikacje pragnące uczynić zadość temu wyzwaniu czasu współczesnego. Jedne z nich rzeczowo przedstawiają kulturę innego kraju (w tym
wypadku Indii), jego historię, myśl filozoficzną i religijną, inne konfrontują tamtą cywilizację z cywilizacją chrześcijańsko-europejską dla wykazania, że podstawowe wartości
cywilizacji indyjskiej są obecne i w naszej, bądź odwrotnie dla ukazania takich elementów jednej z tych dwu cywilizacji, które w drugiej są nieobecne lub słabo zaznaczone. Są
publikacje na poziomie akademickim, naukowym i publikacje na poziomie popularnym,
nieraz bardzo... Można polecać te z nich, które są dobre, polemizować z gorszymi, wykazując ich błędy bądź braki, najgorsze pomijając po prostu milczeniem. Niestety,
pojawiają się ostatnio w Polsce takie rozliczne publikacje na temat hinduizmu, które choć
przynależą do ostatniej z wyżej wymienionych kategorii, nie pozwalają przejść koło nich
obojętnie, nie dają się li tylko zaliczyć do indologicznych kuriozów. Jako wykładowca
historii filozofii indyjskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim czuję się zobowiąza-

Wokół pewnych publikacji o hinduizmie

143

ny do udzielenia odpowiedzi Autorce tych publikacji z dwóch powodów. Po pierwsze
dlatego, że (ze względu na swe stanowisko) czuję się odpowiedzialny za stan świadomości polskiego społeczeństwa katolickiego na temat tego, czym jest hinduizm i filozofia
indyjska, gdyż zbyt wiele szkodliwych stereotypów na ten temat istnieje. Stereotypy są
szkodliwe nie tylko dla tych grup, których dotyczą, gdyż ujmują ich rzeczywistość i obraz
świata w sposób jednostronny, krzywdzący. Szkodliwe są także (i przede wszystkim) dla
tych, u których funkcjonują, gdyż zasiewają ziarno niechęci do tego, co obce, dając
podłoże nietolerancji i fanatyzmowi. Tutaj zaś Autorka, która kreuje i rozpowszechnia
stereotypy zdecydowanie negatywne i krzywdzące dla ludzi, jest katolicką zakonnicą. Po
drugie dlatego, że Autorka twierdzi, iż polscy religioznawcy w ogóle, a w szczególności
śp. ks. doc. Franciszek Tokarz, pierwszy wykładowca historii filozofii indyjskiej na KUL-u,
nie znają naprawdę hinduizmu, lecz tylko opracowany pod wpływem europejskim (scil.
teozoficzny) neohinduizm (hinduizm gnostycki vel neowedanta), w którym przemilcza
się istotne negatywy etyczne hinduizmu (5, s. 52; por. 1, s. 2; 9, s. 441-442).1 Takie ujęcie
sprawy przez Autorkę podważa w ogóle sensowność istnienia na KUL-u wykładów z filozofii indyjskiej (prowadzonych od ponad 40 lat) - a zatem i sensowność mej własnej pracy.
Chodzi tu o publikacje s. Michaeli Zofii Pawlik, OP. Autorka spędziła kilkanaście lat
w Indiach jako świecka pielęgniarka (zanim jeszcze została zakonnicą) i zrobiła tam przy
okazji dwuletnie studia z socjologii (B. A.) - wykładanej z całą pewnością w stylu angielskim, co podaje sama jako argumenty na swą „głębszą znajomość rzeczywistości Indii" (1, s. 1).
Trzynastoletni pobyt w Indiach mógłby być dostatecznym źródłem informacji w wypadku,
gdyby publikacje s. Michaeli były wrażeniami z jej pobytu, pracy itd. W takim wypadku
zresztą nigdy nie podejmowałbym polemiki z osobistymi doświadczeniami Autorki. Niestety, poza pierwszą jej publikacją znaną mi (zob. poz. 10), wszystkie pozostałe prawie
wcale nie zawierają elementów osobistych - opisu sytuacji ludzi, wśród których przyszło
jej pracować. Są one natomiast próbą podbudowanej historycznie analizy całej rzeczywistości Indii, zwłaszcza rzeczywistości religijnej, filozoficznej, etycznej, oraz ich wpływu
na Europę. Siostra Michaela wprost ostrzega przed „niebezpieczeństwem hinduizowania
społeczeństw chrześcijańskich w Polsce" uzasadniając to totalnie negatywnymi wynikami owej analizy. Jednakże dla takiej analizy potrzeba wiedzy szerszej i głębszej, niż tylko
wyników kilkunasto nawet letniej obserwacji. Wartość pobytu w Indiach nieprzygotowanego Europejczyka najlepiej oddaje znany cytat z „Sagi rodu Forsyte'ów" J. Galsworthyego,
gdzie Anglik mieszkający przez 40 lat w Indiach ocenia swą znajomości i swe zrozumienie rzeczywistości tamtejszej. Zamiast cytować, odsyłam zainteresowanych do świetnego
artykułu ks. R. Rogowskiego „Czego moglibyśmy nauczyć się od Hindusów" („Więź",
nr 7-8/1978), gdzie ten fragment jest przytoczony. Sam spróbuję natomiast ocenić znajomość rzeczywistości hinduizmu i Indii w świetle publikacji s. Michaeli.
Po pierwsze, publikacje jej roją się od rozlicznych i fantastycznych wprost błędów
transkrypcyjnych. Nie wiadomo zresztą, czy Autorka pragnie posługiwać się transkrypcją
(spolszczoną) czy transliterją słów sanskryckich, gdyż spotykamy nawet połączenia obu
w jednym wyrazie. Przykładowo, klasa rycerzy to w sanskrycie „kszatrija" (nie: ksziatria), trzecia z „Wed" to „Jadżurweda" (nie: Yadżurveda), jedna ze szkół filozoficznych
zwie się „wajsieszika" (nie: visesika), miasto, skąd pochodzili sułtani delhijscy to Ghazni
(nie: Ghazoni), mistyk bengalski z XV wieku to Czajtanja (nie: Citanya), a jedno z głów-
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nych imion Boga w hinduizmie to Siwa (nie: Sziwa). Wreszcie nazwiska dwu mistyków
i świętych północnych Indii brzmią Tulsidas i Ramdas (w wersji współczesnej im języka
hindi) względnie Tulasidasa i Ramadasa (w sanskrycie), a w tekście s. Michaeli znajdujemy: Tusildas i Ramadasa (Wszystkie przykłady z poz. 3, cz. 1, s. 74-78; wersje poprawne podaję w transkrypcji spolszczonej, nie w transliteracji).
Innym ciekawym przykładem jest dokonana przez s. Michaelę analiza znaczenia słowa „maitri" (w spolszczeniu mogłoby być „majtri"). Słowo to sanskryckie jest abstractum od słowa „mitra", przyjaciel i oznacza przyjaźń, życzliwość, miłość przyjacielską,
miłosierdzie. Tymczasem s. Michaela dowodzi: „Słowo maitri jest ogromnie dezorientujące. Według słownika staroindyjskiego znaczy ono „miłość", ale tenże język ma kilka
określeń miłości: np. „priti" oznacza miłość rodzinną, patriotyczną i rodzicielską, „sneha" - miłość przyjacielską, „maitri" - miłość o zabarwieniu erotycznym, bardziej intymną
niż „sneha" (w niektórych rejonach przez „maitri" rozumie się „gody" - okres rui u zwierząt); w języku francuskim „maitre" to nauczyciel" (5, s. 52). Już ta ostatnia uwaga dyskwalifikuje wiedzę językoznawczą s. Michaeli - wszak francuskie „maitre" czyta się
„metr" nie „majtre", a pochodzi z łacińskiego „magister". Natomiast cała argumentacja
dotycząca sanskryckich słów oznaczających miłość jest wyssana prawdopodobnie z palca. Nie trafiłem na ów „słownik staroindyjski" cytowany rzekomo przez Autorkę, ale
sprawdziłem te i inne pokrewne znaczeniem słowa w dostępnych mi sanskryckich słownikach Aptego, Bohtlingka i Rotha, Monier-Williamsa, Myliusa i Koczerginy i stwierdziłem,
że wszystkie doskonale wzajemnie się potwierdzają, ale żaden nie potwierdza s. Pawlik.
„Maitri" (521) to przyjaźń, życzliwość, zgodność, „sneha" (757) to miłość, skłonność,
przywiązanie, miłość rodzinna, „priti" (456) to miłość erotyczna, miłość mężczyzny i kobiety niekoniecznie implikująca współżycie seksualne, „śrngara" (653) - to miłość zmysłowa, cielesna, „kama" (157) - miłość zmysłowa, pożądanie, także - bóg miłości, „preman"
(457) - miłość (w sensie najbardziej ogólnym) miłość rodzicielska, dobroć, dobro, „bhakti" (473) - miłość oddania siebie (np. do Boga, ale też dziecka do matki), „sakhya" (674)
- to przyjaźń (między dwójką towarzyszy). (Wszystkie słowa wymieniam tu w transliteracji, liczby w nawiasach podają nr strony „Sanskritsko-russkogo słowaria" N. A. Koczerginy, dostępne w większości bibliotek uniwersyteckich w Polsce, dla sprawdzenia słowa sanskryckie podaje on też w transliteracji). Pojęcia miłości patriotycznej sanskryt
nie zna. Interpretacja „maitri" jako miłości zmysłowej odpada więc. Nie udało się też
zidentyfikować „rejonu (Indii?)", w którym „maitri" miałoby oznaczać ruję u zwierząt.
Takiego znaczenia nie zna ani słownik bengalski, ani hindi, pendżabski, marathi, kannara, tamilski, malajalam ani nawet syngaleski. Konsultacja z indologami Uniwersytetu
Warszawskiego pozwoliła jedynie na zidentyfikowanie źródła prawdopodobnej pomyłki,
słowo „maithuna" (521) oznacza kontakt seksualny, spółkowanie.
Dalsza część argumentacji Autorki dotycząca tego terminu jest równie błędna, „b. Maitri"
to także pseudonim guru (nauczyciela) Prabhupady, którego jego polscy uczniowie tytułują
per „Jego Boska Miłość" (5, s. 52). W innym miejscu s. Michaela uzupełnia tę informację dotyczącą osoby założyciela Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
(ISKCON-u): „Początkowo Prabhupadę zwano Bhagavan - błogosławiony, pełen łaski,
Charis, a nawet Jego Boską Łaską, lecz później z racji romantycznego nastroju jego
ośrodków nazwany został Maitri - Jego Boska Miłość (1, s. 23). Otóż jeśli w publika-
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cjach ISKCON-u A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada zwany jest „Jego Boska Miłość" to dzieje się tak nie ze względu na „romantyczny nastrój jego ośrodków", lecz na
obyczaj języka polskiego. Zauważmy, że z tego samego względu tytuł ten po angielsku
czy francusku brzmi „His Divine Grace" i „Sa Divine Grace" (czyli w obu przypadkach
„Jego Boska Łaska"). Indyjskim dodatkiem jest tylko słowo „Boska", ale też i ono jedyne jest dosłownie przełożone z sanskrytu. Mamy tu bowiem do czynienia z kulturowym
(a nie filologicznym) przekładem tradycyjnego indyjskiego tytułu królewskiego „Śrila
Deva", co dosłownie znaczy „Szlachetna Wspaniałość", czy „Szczęśliwa Boskość", na
odpowiedni tradycyjny tytuł królewski europejski. Prabhupadzie nie przysługuje tytuł
„Maitri" (słowo to nigdzie nie pojawia się w jego kontekście), ani też „Maitra", jak gdzie
indziej podawała Autorka (co jest co prawda dość znanym nazwiskiem indyjskim - ale
nie Prabhupady: jego świeckie nazwisko brzmiało „De").
Końcówka analizy znaczenia słowa „maitri" przez s. Michaelę brzmi następująco: „c".
W buddyzmie „maitri" oznacza „życzliwość" bez czynnego zaangażowania się, a pojęcie
„Maitreya" oznacza ponowne przyjście Buddy, którego spodziewano się 3 LXII 1986 r."
(5, s. 52). Faktycznie, „maitri" oznacza w buddyzmie pierwszą z czterech cnót kardynalnych - powszechną życzliwość, z której wynika nakaz niekrzywdzenia żadnych istot
żywych (a więc np.: niejedzenia mięsa - czy to jest ten brak zaangażowania, jeśli np.
tekst „Dhammapada" I, 5 mówi, że „wrogości nie pokonuje się wrogością, wrogość pokonuje się tylko życzliwością", ale Majtreja (tak w spolszczeniu), „życzliwym (wszem)",
to imię przyszłego Buddy (przyszłego Przebudzonego, który sam własnym wysiłkiem
odkryje buddyjskie, czyli powszechne Dobre Prawo), a nie ponownego przyjścia Buddy
historycznego Gautamy. Majtreja ma przyjść, gdy pamięć o nauce buddyjskiej całkowicie wygaśnie na tej ziemi, ale jeszcze w tym eonie kosmicznym (sic!). Wprawdzie bezpośrednio po śmierci Gautamy (486 przed Chr.) spodziewano się, że nauka jego zostanie
zapomniana w ciągu 2500 lat (czyli do roku 2015, a nie 1986 według naszej rachuby
czasu), ale wydaje się, że ta przepowiednia się nie spełni. A data 3 LXII nie ma żadnego
znaczenia dla buddystów, gdyż początek roku w ich kalendarzu księżycowo-słonecznym
przypada na nasz koniec stycznia bądź w lutym.
Siostra Michaela tak wiele miejsca poświęca analizie jednego słowa, gdyż potrzebne
jest jej to dla udowodnienia, że pewien działający w Polsce ruch o nazwie: Ruch Wymiany
z Krajami Trzeciego Świata „Maitri", którego celem jest pomoc dziełu Matki Teresy z Kalkuty poprzez przekazywanie lekarstw, odzieży itp. do rejonów świata dotkniętych największą nędzą fizyczną i głodem (głównie do Indii, ale jak wynika z dokumentów Ruchu,
m.in. także i do Afryki - współpraca w pomocy okulistycznej katolickiego ruchu EEE),
dla udowodnienia, że ten Ruch powstał z inspiracji ISKCON-u, szerzy krysznaizm pod
płaszczykiem „akomodowanego" chrześcijaństwa, a krysznaizm to w zasadzie erotyzm
ubrany w sakralną i mistyczną formę. Tym ostatnim problemem jeszcze się zajmę za chwilę, natomiast stwierdzam tu z całą odpowiedzialnością, że nie ma żadnych dowodów na
to, by Ruch „Maitri" powstał z inspiracji Misji Ramakrishny, ISKCON-u, teozofów itp.,
natomiast zarówno w ich publikacjach, jak i w ich spotkaniach modlitewnych (w jakich
uczestniczyłem dwukrotnie) widać stałą inspirację Ewangelią, pracą Matki Teresy z Kalkuty, postacią św. Franciszka itp. O współpracy ich z misjami katolickimi świadczą listy od
tychże, publikowane przez Ruch „Maitri" w swym pisemku „Wspólna Radość". Z dru-
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giej strony dziwię się, jak siostra Michaela, która osobiście widziała przez 13 lat indyjską
nędzę, może zwalczać jakąkolwiek próbę polepszenia sytuacji tamtej ludności - nawet
gdyby paczki z odzieżą czy lekarstwami były rozprowadzane nie przez misjonarzy, lecz
przez indyjski ruch Vinoby Bhavego (ucznia Gandhiego), co zresztą nie ma miejsca?
Dzieła s. Michaeli pełne są też niezliczonych błędów faktograficznych, głównie historycznych, ale i np. geograficznych. Np. dynastia, która rządziła Indiami płn. od XIV do
XVIII wieku to Mogołowie, a nie Mongołowie, teksty dwujęzyczne grecko-indyjskie
dostępne są nam nie z Grecji, a z Baktrii (dzisiejszy Afganistan i Azja Centralna), astrologia absolutnie nie jest „podstawą wiedzy filozoficznej w Indiach" (podstawą tą jest rozum) i choć popularna w Indiach, to jest pochodzenia greckiego (w sanskrycie astrologia to
„hora"; por. grec. „horoskop"), a „zainteresowanie wiedzą tajemną i astrologią w Cesarstwie Rzymskim w IV wieku" związane m.in. z manicheizmem (?), tak jak i ten ostatni
pochodzi z Bliskiego Wschodu (Persja, Mezopotamia, Syria), a nie z Indii. Stwierdzenie
Autorki: „Po śmierci Asioki jego państwo rozpadło się pod naporem scytyjskich ludów
Kuszanów, a buddyzm bez poparcia władców został powoli wyparty przez hinduizm rozwijający się odrębnie w poszczególnych księstwach" - jest jednym wielkim nagromadzeniem błędów. Asioka żył w III wieku przez Chrystusem, Kuszanie (jeden lud) najeżdżają
Indie północne począwszy od I wieku po Chr. i podbijają większą ich część ok. r. 78,
sami są wielkimi protektorami buddyzmu, buddyzm przeżywa swój szczytowy rozkwit
między I a V wiekiem po Chr., a wyparty zostaje z Indii dopiero w XI wieku (czyli bardzo „powoli") przez odradzający się od VII wieku hinduizm i ... głównie - najazdy islamu. Dalsze stwierdzenia Autorki są podobnego „ciężaru gatunkowego": „W IV wieku po
Chrystusie ... powstaje bogata literatura religijna ... powstają nowe dzieła, które dziś
zaliczane są przez poszczególnych wyznawców hinduizmu do świętych. Są to Samhity
wisznuitów, Agamy sziwitów, oraz Tantry siaktytów. ... Obok zabobonów rozwija się
także mistyka i filozofia (szczególnie wyróżniła się filozofia Siankary i Ramanudżi)".
Zaliczanie literatury religijnej i ksiąg świętych do zabobonów przystoi bardziej wojującym
ateistom, niż zakonnicy. Zresztą teksty te powstały znacznie później, bo raczej między
VI a VIII wiekiem. Podobnie obaj filozofowie żyli całe wieki później - Śiankara w VIII
a Ramanudża na przełomie XI i XII wieku. Poza tym po polsku mówimy raczej „śiwaitów" i odmieniamy „Ramanudży". (Tyle gwoli przykładu - wszystkie wymienione błędy
pochodzą ze str. 14 poz. 1).
Nie sposób wyliczać i poprawiać wszystkich błędów i pomyłek jakie pojawiają się w artykułach s. Michaeli. Trzeba by powołać dla tego celu specjalną interdyscyplinarną naukę, którą mógłbym (parafrazując J e ż a " w recenzji z prac Sandauera na łamach „Pisma")
nazwać Michaelogafologią. Przede wszystkim przecenia ona rolę kontaktów Indii ze
światem śródziemnomorskim w starożytności. Owszem, były takowe kontakty handlowe, polityczne, itp. ale trwałym skutkiem w kulturze duchowej obu światów raczej słabo
się odbiły. Wiedziano w starożytnej Grecji o mądrości braminów i śramanów (ascetów)
zwanych przez Greków gymnosofistami, ale jak wiele wiedziano, można się łatwo przekonać czytając rozprawy na ten temat (np. J. Sachse, „Megasthenes o Indiach"). Udowodnienie dalej sięgających wpływów np. na filozofię neapolitańską, stoicką, pitagorejską,
demokrytejską etc., które dla s. Michaeli są pewnikiem, od dawna stanowi marzenie historyków filozofii - na razie nieziszczalne z powodu braku elementarnych dowodów.
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Podobnie ma się sprawa w wpływami w drugą stronę. Tymczasem Autorka „wie" o istnieniu wpływu religii Żydów na religię Indii. Np. „Sławę Mojżesza i jego Boga JESTEM
rozpowszechniali w Azji prawdopodobnie nie tylko Żydzi, ale i ludy przez nich podbite,
np. Moabici, Ammonici, Amalekici, Filistyni itp., a potem także późniejsi ich zaborcy,
jak Syria, Persja czy Grecja." (1, s. 9). Niech mi kto wytłumaczy, jaki interes miały ludy
podbite przez Żydów, żeby głosić ich Boga? Raczej wydaje się (i wskazują na to księgi
historyczne i prorockie Starego Testamentu), że starali się za wszelką cenę zachować kult
własnych bóstw. Były to poza tym ludy bardzo małe, można powiedzieć - plemiona o znaczeniu typowo lokalnym. Inaczej ma się sprawa z ludami, które podbiły z kolei Izraelitów - znaczenie tychże było ponadlokalne. Ale zarówno Pismo św. jak i historia świecka
uczą, że starali się oni raczej zniszczyć Żydów (m.in. ze względu na ich religię, która
była przyczyną ich nieposłuszeństwa wobec władzy świeckiej nadającej sobie boskie prerogatywy) - zatem i oni nie mieli żadnego interesu, aby „ r o z g ł a s z a ć sławę Boga Żydów". Pozostaje więc możliwość, że sami Żydzi przenieśli swą naukę do Indii - ale istniejąca w Indiach
gmina żydowska w Ernakulam, wywodząca się od uciekinierów z niewoli babilońskiej z VI w.
przed Chr., nie mogła raczej spełnić takiej roli. Żydzi z Ernakulam są rybakami, czyli są
dość nisko w indyjskiej drabinie społecznej - za nisko, by móc spowodować wpływ na
myśl filozoficzną (bo Autorce chodzi o przeniesienie Imienia Bożego „Jestem" z Biblii,
Wj 3, 14-15, do „Upaniszady Kathaka", 6, 12: „Ani rozumem, ani mową nie da się objąć, ani wzrokiem; ON JEST - przez takie słowo można Go pojąć, nie przez inne!"). Po
pierwsze - wspomniana upaniszada jest mniej więcej o dwa wieki wcześniejsza od powstania gminy w Ernakulam, a po drugie - jest ona świadectwem dłuższego już rozwoju
myśli filozoficznej indyjskiej operującej pojęciem bytu czy istnienia w odniesieniu do
Absolutu, Boga, duszy itp., a najstarszym świadectwem tego jest hymn z „Rygwedy",
10, 129 pt. „Nasadija", pochodzący z X czy nawet XI wieku przed Chr. (Zob. F. Tokarz,
„Z filozofii indyjskiej..." t. II). Wiadomo także powszechnie, że także Grecy doszli do
pojęcia Boga jako Najwyższego Bytu całkowicie niezależnie od Pisma Św., i że interpretację egzystencjalną tekstowi Wj 3, 14 nadali dopiero zhellenizowani Żydzi i chrześcijanie, gdyż wątpliwe jest, czy język hebrajski znał abstrakcyjne pojęcie istnienia. Bóg
Abrahama, Izaaka i Jakuba, to Bóg działający, a nie tylko istniejący (Por. tegoroczny
Tydzień Filozoficzny na KUL-u). Ale s. Michaela woli przytoczyć opinię św. Justyna, że
opis stworzenia świata w „Timaiosie" Platona jest zapożyczony od Mojżesza (pogląd całkowicie nie do utrzymania w świetle metod współczesnej historii filozofii i nauk filologicznych), czy że Bóg posługiwał się prorokami izraelskimi nawet wtedy, gdy chciał
przemówić do pogan. Niestety, Autorka nie potrafi wyciągnąć wniosków nawet z własnych wypowiedzi - cytując niechęć Jonasza do udania się z posłannictwem do Niniwy
(1, s. 11) nie uświadamia sobie, że ta niechęć Żydów do innych narodów, połączona
wszak z przekonaniem o tym, iż są narodem wybranym, była zjawiskiem uogólnionym
w owych czasach, że nawracanie cudzoziemców na judaizm i głoszenie wśród nich nauki
mojżeszowej, były zjawiskiem rzadkim nawet w czasach hellenistycznych.
Z kolei s. Michaela pragnie dowieść wpływu judaizmu i chrześcijaństwa na ukształtowanie się postaci Kryszny w religii indyjskiej. Zaznacza, że Kryszna jest postacią literacką, w przeciwieństwie do Jezusa, postaci historycznej (1, s. 4, 10-11). Otóż trzeba
wyraźnie stwierdzić, że niehistoryczność postaci Kryszny nie została udowodniona. Kry-
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szna jest wymieniony jako autor jednego z hymnów „Rygwedy" (8, 86), Kryszna syn
Dewaki jest przedstawiony w „Upaniszadzie Czhandogja" 3, 17, 6 (IX wiek przed Chr.),
a powszechnie przyjmuje się, że postaci występujące w klasycznych upaniszadach są autentycznymi postaciami mędrców owych czasów. Ponadto życie Kryszny jest opisane w tekstach
dżinijskich i w jednej z dżatak buddyjskich (pochodzących najpóźniej z IV w. przed Chr.),
a więc w tekstach spoza tradycji bramińsko-hinduistycznej (Zob. Ch. Vaudeville, „Krsna
V&sudeva et Krsna Devakiputra" w: „Melanges d'indianismed la memoire de L.Renou",
s.737 n.). Posiadanie ciała eterycznego, przypisanie cech zbawiciela, światłości świata,
pana kosmosu itp. nie zostało przypisane Krysznie dopiero przez Ramanudżę pod wpływem chrześcijaństwa Kerali, ani nawet przez „Bhagawatapuranę" (ok. IV wieku po Chr.)
jako zapożyczenia z życia Chrystusa (1, s. 15), lecz pojawiają się już w „Bhagawadgicie"
(pieśń 11), datowanej na najpóźniej II w. przed Chr. Przy okazji wbrew opinii s. Michaeli
„Bhagawadgita" nie stanowi 1/4 czćuci „Mahabharaty" lecz ok. 1/300 - stosunek dwuwierszy 700:200 000; wielka bitwa Bharatów wedle tradycji miała mieć miejsce nie ok.
V wieku przed Chr. lecz 13 i 14 II. 3102 r. przed Chr.). A życie Kryszny opisane w „Bhagawatapuranie" jest już opisem obrosłym w liczne fakty i przypowieści wzięte z pobożności ludowej (m.in. prawdopodobnie w fakty życia innego Kryszny, Gopali). Czy na tej
podstawie należy odrzucić autentyczność samej postaci Kryszny? To tak, jakbyśmy na
podstawie faktu istnienia apokryficznych ewangelii dziecięctwa Jezusa chcieli odrzucać
w ogóle postać Jezusa Chrystusa, jako historyczną. (Czym innym oczywiście jest uznanie
tej postaci za Boga). Normalnym zjawiskiem jest, że postaci starożytności o doniosłym
znaczeniu dla potomnych obrastały w legendy. Różnica między postawą chrześcijańską a hinduistyczną w odniesieniu do takich legend będzie taka, że w chrześcijaństwie, gdzie świadomość potrzeby ortodoksji i dogmatu stała wysoko, Kościół wolał odrzucać każdy tekst
podejrzany o nienatchnione pochodzenie, niż go przyjąć, podczas gdy w Indiach, gdzie
za najwyższy rodzaj poznania religijnego uważano bezpośredni kontakt mistyczny z Bogiem, niewyrażalny językiem dogmatów, za teksty święte przyjmowano wszelkie teksty
traktujące o Bogu, które mogły spełnić rolę inspirującą w czyjejś praktyce religijnej czyli doprowadzić kogoś (jakiś typ osobowościowy) do pełnego, mistycznego spotkania
z Bogiem. Dlatego też legendy obrastające postać Chrystusa zawsze istniały na marginesie religijności ludowej, podczas gdy legendy obrastające postać Kryszny zostały po pewnym czasie włączone do kanonu.
Problem ten związany jest z szerszym problemem różnicy w koncepcji Boga w chrześcijaństwie i hinduizmie. Nie jest prawdą, jak chce s. Pawlik, że w hinduizmie „Bóg pojmowany jest (tylko) jako odwieczna energia, czczona w słońcu, siłach życiodajnych przyrody,
w mocy kosmicznej w nadzwyczajnych cechach ludzkich itp." (1, s. 29-31; s. 52). Przeciwnie, podobnie jak w chrześcijaństwie, w religii indyjskiej (choć nie zawsze w filozofii)
Bóg czczony jest tylko jako osobowy, żywy Stwórca, Prawodawca, Dawca Łask, Opiekun wszechświata, wszystkich istot żywych w tym i ludzi. Nie jest też prawdą, że takie
pojęcie Boga wykształciło się dopiero pod wpływem chrześcijaństwa czy islamu, względnie dopiero w neowedancie (XIX w.) - jest ono widoczne już w „Bhagawadgicie" czy
w tak pogardzanych przez s. Michaelę puranach. Koncepcja, że Bóg stwarzając świat
przemienił się w 1/4 weń, jest koncepcją symboliczną (a nie dogmatyczną, jak chce Autorka), próbującą w metaforyczny sposób ująć stosunek Boga do stworzenia: Bóg tkwi
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we wszystkim stworzeniu (poprzez swój akt stwórczy, podtrzymywanie świata w istnieniu, przez Opatrzność i Łaski, przez prawo moralnej odpłaty - prawo karmana, wreszcie
przez duszę ludzką, która jest boskiej natury), ale jest dużo potężniejszy, w znacznie większej „części" pozostaje Sam w Sobie, poza światem. W hinduizmie przyjmuje się, że
wszelkie pojęciowe czy doktrynalno-kultowe ujęcie Boga jest ujęciem aspektowym. Boga
czcić można pod różnymi Jego aspektami (a tych jest nieskończenie wiele), a te aspekty
Boga w kulcie personifikuje się i czci wprost (tak, jakby chrześcijanie czcili osobno Imię
Boże, Mądrość Bożą, Opatrzność Bożą itp., uważając, że czczenie tego właśnie aspektu
Boga jest właśnie czczeniem samego Boga, bo Jego Aspekty są z Nim tożsame). To
podejście jest przyczyną traktowania hinduizmu jako politeizmu i bałwochwalstwa ze
strony muzułmanów i chrześcijan, podczas gdy sami hinduiści uważają się za monoteistów, czczących tego samego Boga pod różnymi postaciami w zależności od własnej
struktury psychicznej. Kult wszak i droga do Boga są dla nich indywidualną ścieżką każdego człowieka i muszą być dopasowane do jego możliwości i potrzeb. Czcząc Boga,
czczą Go najczęściej pod imionami Wisznu, Świa, Kryszna, Kali itp., uważając wybrany
przez siebie aspekt („wybrane bóstwo" - isztadewata) za aspekt najważniejszy, a pozostałe za pomniejsze. To też jest podstawą traktowania przez hindusów wszystkich religii
jako różne drogi jednakowo prowadzące ludzi do jednego Boga, jako właściwie różne
„odmiany" tzw. hinduizmu. Pojęcie dogmatu jest w takim ujęciu całkowicie wykluczone.
Siostra Michaela podnosi jednak drugi zarzut: niemoralności hinduizmu, zwłaszcza
krysznaizmu. Faktycznie, „Bhagawatapuirana" zawiera opisy wielu działań Kryszny,
które z punktu widzenia moralności ludzkiej są nie do przyjęcia - kłamstwa, kradzieże,
zabójstwa, przygody miłosne itp. Musimy wszelako pamiętać, jak hinduizm traktuje takie opisy mitologiczne. Przyjmuje się, że opisane są dosłownie zdarzenia właściwe Osobie Boskiej wcielonej na ziemi (np. jako człowiek). Przez to charakter tych czynów jest
„transcendentalny" (jak nazywa je Prabhupada). Bóg jest twórcą moralności, dawcą prawa - to nie znaczy, że sam musi się temu prawu podporządkować. Ale wyznawca musi!
Akty pozornie niemoralne mają wyższy, „transcendentalny" sens, traktowanie ich jako
aktów zmysłowych, materialnych, prowadzi człowieka próbującego naśladować je do piekieł (piekła hinduistyczne nie są wieczne, przypominają raczej nasze pojęcie czyśćca, ale
w kontekście koncepcji o reinkarnacji). Prawdziwy czciciel Boga ma jedynie go wielbić
z pełnym oddaniem, a Bóg sam zapewni mu udział w swych „transcendentalnych rozrywkach". Założyciel ISKCON-u wielokrotnie podkreślał konieczność przestrzegania
zasad czystości moralnej: „Więc jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi: Swamiji, inicjuj
mnie (scil. jako bhaktę - czciciela Kryszny) - ja natychmiast mówię: musisz przestrzegać
tych czterech zasad - nie możesz jeść mięsa, uprawiać hazardu, przyjmować intoksykantów (alkoholu, narkotyków, kawy, herbaty itp.), uprawiać niedozwolony (= pozamałżeński) seks". (Bhaktivedanta S. Prabhupada, „Prawda i Piękno", s. 102). I bez względu na
to, z czym się Autorce te słowa kojarzą, Prabhupada uczył czystej miłości i służby oddania Bogu o imieniu Kryszna. Wszelki erotyzm tejże jest wymysłem autorki, nawet jeśli
podpartym pojedynczymi obserwacjami w Indiach. Sugerowanie natomiast przez s. Michaelę, że wyznawcy Kryszny używają, bądź propagują jakieś środki narkotyczne, np. LSD,
dowodzi nierzetelnego korzystania przez Autorkę z cytowanej przez siebie literatury, gdy
znana jest działalność ISKCON-u na rzecz rehabilitacji narkomanów. Podobnie nierzetel-
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na jest informacja o rzekomym skazaniu Ruchu Świadomości Kryszny przez sądy USA i RFN
za nadużycia finansowe, „praniemózgów" i szerzenie narkomanii (2, s. 25-26; 1, s. 7, 24-25;
6, s. 49-50). W cytowanej przez Autorkę książce St. Tokarskiego „Orient i kontrkultury"
fragment dalej można znaleźć informację, że zarzuty sądowe do ISKCON-u zostały przez
sądy tych krajów odrzucone jako bezpodstawne, a w USA nawet sami oskarżyciele (rodzice)
wyznawców Kryszny - zostali skazani za porwanie swych dzieci z ośrodków krysznaickich i poddanie ich przymusowej psychoterapii (deprogramming). Takie przedstawianie
zarzutów sprawia, że tracimy zaufanie do Autorki. A spotkałem się jeszcze z nierzetelnym
cytowaniem publikacji trudnodostępnych (jak materiały Ruchu „Maitri") - przeinaczaniem wypowiedzi, wyrywaniem fragmentów z ich kontekstu itp. Np. Krytykuje s. Michaela wypowiedź p. doc. Byrskiego: „Jedyną dobrą nowinę, jaką chrześcijanin może
zawieść do Indii, jest stwierdzenie, że w sposób ostateczny, zupełny i całkowity Wisznu,
Śiwa, Pan Stworzeń wcielił się w Chrystusie." W świetle tego co pisałem powyżej, wypowiedź ta jest całkiem jasna: Wisznu czy Śiwa to imiona, pod jakimi hindusi znają
BOGA. Tymczasem s. Michaela opuściwszy pierwszą połowę zdania (jakże istotną!) opatruje - drugą część (od słów: „W sposób...") i tę komentarzem: „A przecież Wisznu to
Baal, Śiwa to Moloch" (8, s. 11). To „genialne odkrycie" może być tylko wytłumaczone
brakiem wiedzy historyczno-religioznawczej na temat zarówno Wisznu jak i Baala.
Ale wydaje się, że Autorka wszystko robi, by dowieść tezy, że wszystko co dobre w Indiach - pochodzi z chrześcijaństwa, zaś wszelkie zło świata wywodzi się z Indii. Tak! Bo
czymże innym jest wyliczenie jednym tchem: „Również z Orientu (czytaj: z Indii, przyp.
M. S. Z.) wywodzi się rasizm (...), pasywizm i fatalizm (...), satanizm i okultyzm (...),
naturalizm i erotyzm (...), nihilizm (...), terroryzm (...) i inne formy bezprawia" (5, s. 52,
w nawiasach opuściłem krótkie objaśnienia Autorki co rozumie przez te pojęcia w odniesieniu
do Indii - M. S. Z.). Wobec takiego imponującego zarzutu, wszelkie wcześniejsze zarzuty autorki pod adresem postrzeganych w Indiach przestępstw, napisane zresztą w myśl
zasady „Porównujemy nasze ideały z waszą rzeczywistością" (np.: 1, s. 26), wydają się
nijakie.
Zdaje się, że Autorka ma bardzo słabe mniemanie o swoich czytelnikach, którym
przedstawia tak przygotowany melanż. Lub też naprawdę sądzi, że tylko ona jedna nie
dała się zwieść co do istoty hinduizmu, skoro wypowiadając się o Soborowej Deklaracji
o stosunku do Religii Niechrześcijańskich ma odwagę stwierdzić: „Sobór został wprowadzony w błąd co do hinduizmu... Sobór nie rozróżniał między reformowanym i niereformowanym hinduizmem... Sobór się pomylił wypowiadając się o zjawiskach marginalnych,
dotyczących jakiejś grupki mnichów, nie zauważając sytuacji" (poz. 12).
Kto weźmie do ręki książkę J. Kieniewicza „Drogi do Indii" ten na str. 134-150 znajdzie psychologiczny opis syndromu takiego stosunku do Indii, jaki znajdujemy u s. Michaeli Z. Pawlik OP. Wszystkim natomiast, którzy z pozycji chrześcijańskiej chcieliby
zapoznać się z hinduizmem i z możliwością dialogu między tymi religiami, zalecam najpierw refleksję nad odnośnymi fragmentami Soborowej Deklaracji o Stosunku Kościoła
do Religii Niechrześcijańskich:
„W hinduizmie ludzie badają i wyrażają Boską tajemnicę poprzez niezmierną ilość
mitów i wnikliwe koncepcje filozoficzne, i szukają wyzwolenia z udręk naszej egzystencji albo różnych formach życia ascetycznego, albo w głębszej medytacji, albo w miłują-
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cej i ufnej ucieczce do Boga. (...) Kościół katolicki nie odrzuca niczego z tego, co w religiach owych jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i do doktryn, które choć w wielu przypadkach
różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak mają w
sobie promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. (...) Przeto wzywa (Kościół) swoich synów, aby z roztropnością i miłością (...) dając świadectwo wiary i życia
chrześcijańskiego, uznawali, przechowywali i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują."
Zwracałem uwagę Autorce tych publikacji na ich niewłaściwość, nierzetelność i niekompetencję. Przedstawiłem publicznie swe zarzuty podczas IV Pieniężnieńskich Spotkań z Religiami „Hinduizm" (Seminarium 0 0 . Werbistów, Pieniężno 14-16.04.1988) skutkiem czego s. Pawlik pozwała mnie przed Sąd Biskupi w Lublinie, za „szerzenie
pogańskiej nauki" (sic!) - ale ostatecznie ok. 1990 r. zdawało mi, że S. Pawlik zamilkła.
Moją krytykę wycofałem z publikacji. I oto ku memu zdziwieniu, gdy po 6-letniej nieobecności wróciłem do kraju - stwierdziłem, że S. Pawlik nadal „udziela się" publicznie
- m.in. z odczytami na temat hinduizmu na KUL-u. Nie miałem możliwości zapoznać się
z jej aktualną bibliografią, ale wysłuchanie nagrania magnetofonowego jednego jej odczytu (listopad 1997) - przywrócił stare, włos jeżące na głowie doznania. Zmienił się co
prawda kontekst społeczny, destrukcyjne sekty wydają się zagrażać polskiej młodzieży w znacznie większym stopniu, niż w latach 80-tych, wiele z nich posługuje się fałszem i zatajaniem części „prawdy" na swój temat, ale nie upoważnia to osób walczących z sektami do
stosowania tych samych metod. Cel nie uświęca środków! Odkurzyłem więc moją analizę prac S. Pawlik i kieruję ją do druku ze smutnym stwierdzeniem, że niestety po blisko
10-latach nie straciła nic na aktualności.

Przypisy
* W całym tekście publikacji s. Pawlik cytuję, podając numer pozycji z niniejszego spisu,
po czym numer strony:
1
Hinduizm chrześcijaństwo. Akomodacja poglądów religijnych. Warszawa 1986.
2
Współczesny hinduizm i jego ekspansja w świecie, „Biuletyn Misyjny", nr 3-4, 1986.
3
Ewolucja hinduizmu, „Materiały Problemowe" 1987, nr 1, 2 i 3.
4
Akomodacja Chrześcijaństwa do hinduizmu i vice versa, referat na sympozjum misyjne w Ladzie, luty 1987,
masz. pow.
5
Maitri, „Kalendarz Serca Jezusowego" 1988.
6
Kult Krsny (Kryszny), „Rycerz Niepokalanej", nr 2, 1986.
7
Publikacje maitri, „Rycerz Niepokalanej", nr 4, 1987.
x
Niebezpieczeństwo hinduizowania grup i środowisk katolickich w Polsce, „Światło Narodów", nr 57, XI-XII
1987.
9
W współczesnym zainteresowaniu hinduizmem - dyskusyjnie. „Ateneum Kapłańskie", nr 469, 3/1987.
10
Chrześcijanin-Europejczyk w świecie Hindusów, „Zycie Katolickie", nr 9, 1985.
11
Pro Memoriam. W sprawie kultu Kryszny - „boga" seksu w Polsce, (niepodpisana ulotka krążąca wśród
duchowieństwa).
12
Nagranie magnetofonowe prelekcji s. Pawlik w Duszpasterstwie Akademickim 00. Dominikanów w Gdańsku, zima 1985/86.
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1. M. K. Byrski, Indyjski Stary Testament, „Więź" 1975, nr 9.
2. M. K. Byrski, Indyjska koncepcja cywilizacyjna, Warszawa-Rzym 1979.
3. B. Griffiths, Złota nić. Chrześcijański aśram. Kraków 1974.
4. B. Griffiths, Powrót do środka, Warszawa 1985.
5. J. Kieniewicz, Drogi do Indii, Warszawa 1983.
6. H. Koperska, Dzieci Indii, Gdańsk 1985.
7. I. Lazari-Pawłowska, Podstawy i granice indyjskiej tolerancji, „Studia Filozoficzne" 1987, nr 3.
8. R. Panikkar, Religie świata w dialogu, Warszawa 1986.
9. R. Panikkar, Hinduizm i Chrystus, „Przegląd Powszechny" 1988, nr 2.
10. R. Rogowski, Czego moglibyśmy nauczyć się od Hindusów?, „Więź" 1978, nr 7-8.
11. R. Rogowski, Fascynacja religijnością Wschodu, „Ateneum Kapłańskie", nr 469, 3/1987.
12. J. W. Suliga, Hinduizm - lewiatan nieujarz.miony. „Pismo literacko-artystyczne 1986", nr 6-7.
13. H. Theyssen, Dialog z. Nieskończonym, Warszawa 1985.
14. St. Tokarski, Jogini i wspólnoty, Wrocław 1987.
15. F. Tokarz, Z filozofii indyjskiej kwestie wybrane, Lublin, t. 1 1974/1990, t. 2 - 1985.
16. Bhaktivedanta S. Prabhupada, Prawda i Piękno, Vaduz 1984.
17. Bhaktivedanta czyli Pieśń Pana, przel. J. Sachse, Wrocław 1988.
18. L. Cyboran, O Etyce indyjskiej, w: Klasyczna joga indyjska, Warszawa 1986, lub: „Studia Philosophiae
Christianae" 1976, nr 2.
19. J. L. Brochinyton, Święta nić hinduizmu, Warszawa 1990.
20. A. Schweitzer, Wielcy myśliciele Indii, Warszawa 1993.
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Ksawery Skowron

Bóg
Podstawowa kwestia filozoficzna brzmi: Jeśli w lesie
pada drzewo, a w pobliżu nie ma nikogo, kto by to
usłyszał, skąd wiadomo, że wydało jakiś odgłos.
Woody Allen
Wielu uważa, że to, co zrobił Frankenstein nie było najstraszniejsze. On tylko wziął
kilka trupów, wypatroszył je i zszył z niech jedno ciało, które w jakiś' sposób ożywił. Ci
sami uważają, że Bóg posunął się za daleko tworząc s'wiat; On jest odpowiedzialny za
wojnę, prostytucję, dzieci na ulicach Rio de Janeiro. On nie raczy się odezwać, kiedy
ktoś Go o cos' błaga; nie raczy się uśmiechnąć, kiedy ktoś obwieszcza Mu jakąś radosną
wiadomość; nie raczy powstrzymać powodzi, ani nawet zapewnić mieszkania tym, którzy
nie mają dachu nad głową. Dla tych ludzi to oni są miarą wszechrzeczy, im powinno być
wszystko poddane.
Bóg postanowił pokazać im, jak wygląda ich wielkość. Do każdego z nich posłał siedmiu swoich aniołów. Nie byli oni ubrani w białe szaty, archanioł Michał nie miał ognistego miecza, lecz brzytwę. Wszyscy aniołowie nie myli się przez tydzień, pozwolili, by
ich twarze pokryły się bliznami, a na ramionach dali wytatuować sobie nagie kobiety.
Niektórzy z nich przybrali postać wirusów.
Tych siedmiu odwiedziło każdego, kto miał się za boga. Każdego z nich pozbawili
najpierw nosa - nie była to wielka strata. Potem odebrali im języki - nie czują już smaku
swoich ulubionych potraw, nie mogą prowadzić swobodnych konwersacji. Później sprawili,
że skóra tych ludzi nie była w stanie czegokolwiek odczuwać. Potem odebrali im możliwość słuchania, a na końcu sprawili, że świat nawiedziła epidemia ślepoty. Pięciu aniołów
odcięło owych boskich ludzi od świata. Mogli oni jednak ciągle pamiętać to, co wydarzyło się w przeszłości, mogli tworzyć nowe światy, przypominać sobie wiersze, a nawet
uprawiać w swej wyobraźni seks. Żyli w swoim wewnętrznym świecie, pełnym kolorów,
dźwięków, miękkich przedmiotów. Dla każdego ten świat był inny; gdzie dla jednego był
nocny klub, dla drugiego było wysypisko śmieci. Wszystko co było dla nich cenne, istniało
tylko w ich myślach: ich żony, gra w kręgle, czytanie gazet przed śniadaniem. Stracili i to.
Leżeli teraz głusi i niemi, podobnie jak lalki ich córek. Ich życie było podtrzymywane
za pomocą respiratorów i innych maszyn, a jedyna rzecz, jaką byli w stanie robić, to
wydalanie. Nic nie słyszeli, nic nie widzieli, na nic nie mieli wpływu, a świat istniał i wcale
ich nie potrzebował. Ludzie patrzyli na nich jak na rośliny i jedyna rzecz, która powstrzy-
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mywała ich przed zakończeniem żywota tych roślin, było ciało - tylko kształt materii
przekonywał tych, którzy zachowali zmysły, że patrzą na ludzi.
Jednak Bóg okazał się miłosierny. Przywrócił im to, co najpierw odebrał. Światu przybyło Hiobów. Ci odzyskiwali świadomość powoli, musieli nauczyć się na nowo rozpoznawać kolory, wiązać sznurowadła, posługiwać się nożem i widelcem. Nie byli już
przekonani, że są miarą wszystkich rzeczy. Nie mogli być o tym przekonani, bo nie pozwalała im na to radość, jaką odczuwali. Cieszyli się, że mogą dotykać, smakować, a nawet
o coś się uderzyć. Zdali sobie sprawę, jak ubodzy byliby, gdyby świat zależał rzeczywiście od nich. Ich wyobraźnia była zbyt słaba, żeby stworzyć tęczę czy umierającego gołębia. Nie mieli innego wyjścia, jak tylko przyznać, że świat ma ich gdzieś, że nie są
ważniejsi niż pustynie. Pierwszą ich myślą po odzyskaniu świadomości było, że świat
ich nie potrzebuje. Jego nie obchodzi, czy oni żyją, czy nie. O wiele istotniejszą sprawą
jest, kiedy spadnie deszcz - od tego zależy, czy będzie wystarczająco dużo tlenu, żeby
żyły zwierzęta. Sytuacja jest odwrotna - to oni potrzebują świata; bez niego nie wiedzą
nawet, czy istnieją. Jeśli nie usłyszą trzasku zapałki, nie znaczy to, że nikt jej nie zapala.
Jeśli nie zobaczą brudnego autobusu, zatłoczonego do granic możliwości, nie znaczy to,
że ten autobus nie jest brudny. To wielka naiwność mówić, że dźwięk istnieje tylko wtedy, kiedy ja go słyszę. Jedyne, co można powiedzieć w takim wypadku, to - „nie wiem,
bo jestem głuchy". Jeśli chcę, mogę powiedzieć coś innego, ale nic to nie zmieni, a ja
dam wyraz mojej głupocie. Jeśli chcę okazać szacunek mnie samemu, to nic innego powiedzieć nie mogę. Jeśli w żaden sposób nie mogę czegoś poznać, to nic nie mogę o tym
powiedzieć. To jedyna uczciwa postawa.

Patrycja Dudziak

Ireneusz Ziemiński

Trupy
- Żona, panie, na mnie narzeka. Dzieci to wyparły się mnie już dawno. Niby pijak
jestem, alkoholik, tak mówią. A jak tu, panie, nie pić. Całe życie przy trupach robię,
będzie już ze czterdzieści trzy, nie, nawet czterdzieści cztery lata. - Popił trochę z butelki z widocznym zadowoleniem. - Młody człowiek był, to o śmierci nie myślał. Dużo
płacili, to się zgodziłem. Wtedy inne czasy były, zaraz po wojnie, to człowiek się i trupa
nie bał. Oswojony był. Ile to panie ich na ziemi leżało i gnili. Był taki lasek niedaleko
naszej wsi, gdzie partyzanci się chowali. Panie, jaki tam cmentarz czasami był, a leśne
zwierzaki jaką ucztę czasami miały z nich, że ho, ho. Ale na wojnie, panie, to co innego.
W szpitalu gorzej. Ludziska nie chcą umierać, oj, nie chcą. Wyją czasami godzinami,
spać innym nie dają. Nikt się już nimi nie przejmuje, wiedzą przecież lekarze, że to ostatnie godziny. Wolą se te młode pielęgniarki podskubać, zawsze to przyjemniejsze, niż
umarlaka, panie, doglądać, zresztą, panie, zwariować można, tak całe życie chorych oglądać, zastrzyki dawać, patrzyć, jak człowiek dogorywa. Chore niech tam se i pokrzyczą,
jak im to ulgę przynosi, ale na początek, panie, to ten krzyk jeszcze w kostnicy słychać.
Na twarzy to się takiemu trupowi jeszcze jakiś grymas robi, jakby chciał co powiedzieć,
ale już nie może. Ja to panie ich tylko do kostnicy wywożę, na takim wózku, pod prześcieradłem. Najgorzej to zdjąć takiego trupa z wózka i położyć na tym, no jak to tam,
stole. Człowieka mrozi, bo to jeszcze ciepły, a czasem zdaje się, jakby oddychał. I oczy
czasami mają otwarte, jakby wszystko widzieli. Ten wzrok, panie, to do kości przeszywa. Jak taki umarlak spojrzy na ciebie, to jakbyś prądem został porażony. Jakby chciał
powiedzieć, że ci tego nie wybaczy, co go do kostnicy wywozisz. - Popił znowu. Mówią, panie, że ja alkoholik, że ratunku dla mnie nie ma. Ale ja się, panie, pytam, kto
by to wytrzymał. Dużo, panie, za to pieniędzy dają, ale chętnych nie ma. Ja już na emeryturę miałem iść, ale nie chcą mnie puścić. Doświadczony jesteś, mówią, wiesz, jak to
robić. A co to ja, panie, jakiś przyjaciel czy brat tych umarlaków, czy co? Czasem to
żona mówi, że ja z nimi lepiej żyję, niby z tymi trupami, niż z rodziną. - Zamilkł na
chwilę, jakby o czymś intensywnie myślał. - Ale, panie, jak ktoś całe życie tylko z umarłymi siedzi, to potem i gadać z nimi zaczyna i sam jak umarły wygląda. Toć tam więcej
się człowiek o życiu dowie, niż gdziekolwiek indziej. Taki umarlak to wszystko na twarzy ma wypisane. Człowiek od razu wie, czy szczęśliwy był, czy nie, czy zdradzał żonę,
ile dzieci miał. - Poprosił o jeszęze jedną butelkę. Z namaszczeniem ją odkręcił i nalał
sobie pełen kieliszek. - Kiedyś to inaczej było. Młody człowiek był, lęku żadnego nie
czuł. Umył się człowiek, panie, w jeziorze i czysty do domu wracał, żonę mógł całować.
Teraz, panie, taki lęk czuję jak wchodzę do trupiarni, że szkoda mówić. Jak sobie pomyś-
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lę, że kiedyś i mnie tak będą przewalać z kąta w kąt, jak innych, to rzygać się chce. Nic,
panie, dla nich człowiek nie znaczy. Umarł, to jego sprawa i tyle. Owiną w jakieś szmaty,
wewalą na wózek i wywiozą do kostnicy. Tam już się nim nikt nie przejmuje. Jak człowiek zaczynał, to taki był chwat, jak nie wiem co. Zarobić chciał, głupi. Teraz ręki mu
nie podają, bo niby trupem śmierdzi. Taki już nasz los, umrzyki nas nazywają. Bo najgorzej, panie, to wyjść stamtąd na ulicę. Człowiek jakby trupem śmierdział, jakby tego trupa na twarzy miał wypisanego. Choćby, panie, krawat założył i w olejkach się wykąpał,
to śmierdzi. Niby to nic, panie, umyć takiego trupa, ogolić, ubrać. Czasem, nie powiem,
to nawet i ładna jakaś kobitka, zwłaszcza młoda się trafi. Ale potem, panie, to żal jakiś
serce ściska i rzygać się chce. Jak, panie, człowiek żonę rozbierze, jak jej, jak to się mówi,
tak jakoś zapragnie, to nic tylko trupa widzi. Ja to panie już nawet na dzieciaki, jak goło
latają, patrzeć nie mogę. Wszędzie tylko trupa widzę, gołe ciało mi jakoś tak, panie, woskowiną śmierdzi. Toteż i żona, panie, się ode mnie odwróciła, sam zresztą widziałem, że
rzygać jej się chciało, jak ją pieściłem tymi łapami od trupów. Sny, panie, ciężkie miała,
zwłaszcza jak w ciąży była. Ze to niby ja ją żywcem do grobu pakuję czy co. Popił znowu, powoli, z namaszczeniem. - Ręki, panie, to nikt mi już od lat nie podaje. Czuje to
człowiek, jak taka rodzinka, panie, jakimś samochodem przyjeżdża, w foliach ubranie przynosi i każe ubrać tatuśka albo jakąś tam starą babcię. Niby sami to się brzydzą, a jakże,
pobrudzili by se te rączki białe od pudru. A jeszcze powiedzą zawsze, że to wszystko
nowe, czyste. Niby to żebym nie ukradł, czy coś. Nie powiem, panie, czasami to człowiek i podmienił tak jakąś koszulę albo bieliznę. No bo, panie, jak tak pomyśleć, to po
co temu w grobie nowe fatałaszki, chyba żeby robaki zjedli. Ale to już nie moja rzecz.
Golę, ubieram, choć czasem, panie, to już takie zimne, że ręki wykręcić się nie da. Najgorzej, jak jeszcze jakieś płyny z nich wypływają albo i krew. Nie wie człowiek, co zrobić. - Napił się ponownie i zamówił jeszcze jedna butelkę. - Ja już na żywych inaczej
nie mogę patrzeć. Każdego widzę jak umarlaka, co to go kiedyś do trumny będę ubierał.
Jak ktoś mi na odcisk nadepnie, to od razu se w duchu mówię, oj spotkamy się jeszcze,
ciekawe, czy wtedy będzie z ciebie taki chwat. Małe to przecież, panie, miasto, każdego
się zna. Ile już było, panie, takich, co mi ręki nie chcieli podać, a potem to ich do trumny
szykowałem. Niby to, mówią, trupowi obojętne, co się z nim po śmierci dzieje, ale to
chyba, panie, nieprawda. Czasem widzę już te baby, co to na moim pogrzebie powiedzą, że
trupów ubierał, a teraz sam do ziemi poszedł. Grabarz, panie, to ma czystszą robotę. Dół
kopie, zawali potem, zgarnie pieniądze i zadowolony. Trupa wcale nie widzi. Na bek ludzki tylko się napatrzy, ale potem to może i podziwiać taki grób, co to kwiatami i wieńcami
obłożą. Na cmentarzu trup schowany głęboko, nic nie czuć. W kostnicy, panie, inaczej. Popił znowu. - Najgorzej, panie, latem, bo szybko jakoś się rozkładają. Widać, panie,
zimne ciepłego nie lubi. Najgorzej, że to robactwo to już wtedy się do nich dobiera. Czasem, panie, to i mysz jaka albo i szczur w nocy wylizie poskubać takiego. Raz, panie, to
myślałem, że zemdleję, jak wszedłem a tam, panie, pluskwy czy karaluchy, sam nie wiem
co, ucztowały w najlepsze. Jak pomyślę, że i mnie tak zeżrą, to, panie, słabo mi się robi.
- Odkręcił kolejną butelkę, nalał sobie kieliszek i wpatrywał się w niego przez chwilę. Ludziska wolą o tym, panie, nie myśleć. Pudrują się, panie, jakby to jakie lekarstwo na
śmierć było. Modlą się, te babki stare, żeby ich Pan Bóg od śmierci wybawił. Niech się, panie, modlą, żeby ich robactwo oszczędziło. Tyle, panie, człowiek wart, co go zeżrą w ziemi.

Trupy
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Nic nie zostanie. A jeszcze cię, panie, jakimś kamieniem przywalą, żebyś czasem z tej
uczty nie uciekł. Co to, panie, za strach by wszystkich obleciał, jakby tak nagle ludzie z grobów zaczęli wychodzić. Albo jakby tak taki umrzyk, co to go rodzinka pochowała, wstał nagle spod tej kupy wieńców i na stypę przyszedł z dzieciakami ucztować. Niby to, panie,
wierzą, że człek nie umiera, ale zobaczyć to by go już nie chcieli. - Popił znowu i nalał
sobie kolejny kieliszek. - Ja to, panie, jednego nie rozumiem, dlaczego człek taki głupi,
że się oszukuje. Całe życie myśli, że wielki pan, głowę zadziera, mądrego zgrywa. A jak
przyjdzie na niego kolej, to wyje, że niby jeszcze trochę chciałby pożyć. Wszystko, panie, odda, żeby tylko chwilkę dłużej jeszcze życiem się nacieszyć. Na kolanach, panie,
żebrze nie wiadomo kogo. Taka to i jego wiara, że do nieba go wezmą. A jużci, niebo
zobaczysz, akurat. Już ci te robaki dobrze oczy wyżrą, żebyś nie widział, gdzie skończysz. - Wypił kolejny kieliszek. - Mówią, panie, że to jedyna sprawiedliwość na ziemi.
Jaka tam, panie, sprawiedliwość. Czasem, panie, to dziecko małe jak lalka albo jak anioł
jaki, ledwo co świat zobaczy już robakom na żer idzie. Takie to, panie, ubierać aż serce
pęka. Leciutkie to, panie, i gładkie jak pisklaczek jaki. Człowiek by najlepiej do domu
zabrał i nie dał nikomu. Ale co, panie, może biedny umrzyk poradzić. - Popił znowu. Po
chwili lekko się uśmiechnął. - Czasem, panie, to sen taki mnie nachodzi, że do nieba
frunę, a tam, na mój widok Pan Bóg każe aniołom bramy wszystkie otwierać, stoły zastawiać, dziewice przyodziać, bo to niby oblubieniec przybywa. Muzyka, panie, niebiańska jakaś rozbrzmiewa, wonnymi olejkami aniołowie człowieka nacierają a Pan Bóg
przychodzi do mnie i mówi: „Dobrześ się, chłopie, spisał. Nagroda ci się należy." I bierze mnie, panie, biednego umrzyka, za rękę i do swego tronu prowadzi. Ten tron, panie,
to jakiś olbrzymi i chyba ze złota cały, bo lśni tak, że aż oślepia. Idę, panie po schodach
na ten tron i lekko mi jakoś, śpiewnie tak, że swego, panie, śmierdzącego ciała nie czuję.
Wokoło jakieś wonności, żadnego, panie, trupa nie widać w pobliżu. Tylko gdzieś tam
jakiś głos jakby Pana Boga, panie, słychać, że niby to moje wszystko, ten tron i te dziewice. A te niby to anioły, to mi do posługiwania przysłane. Tak mi się, panie, czasem
przyśni, że budzić by się człowiek nie chciał. - Znużony opróżnił butelkę do końca, wstał
i na chwiejących się nogach podszedł do lady. Uregulował rachunek, kelnerowi dał sowity napiwek i ukłoniwszy się wyszedł.
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Ewelina Zarzeka

Człowieczeństwo w Europie

Irena Sławińska

Parabola o „wzorowych młodzieńcach"
Wspaniała szkoła na obrzeżach Borów Tucholskich. Wspaniała zarówno w aspekcie
zewnętrznego wystroju (budynki, rozległy plac-boiska, ogromna sala do uroczystych
zgromadzeń - chyba głównie młodzieży licealnej) - ale także znakomita (jak słychać) ze
względu na poziom nauki, zapewne niebezstresowa! Na zakończenie roku szkolnego zorganizowano starszym klasom licealnym uroczysty weekend w lesie nad joziorem! Pod
opieką wychowawców i nauczycieli.
Mam okazję uczestniczyć w finalnym akcencie - rozdania wyróżnień za znakomite
wyniki w nauce, sukcesy sportowe, zaangażowanie społeczne (czytaj: organizacyjne) w szkole. Wzruszyły mnie listy gratulacyjne, skierowane do rodziców, podziękowania za „wzorowe" wychowanie dzieci. Tych wyróżnień za „wzorowe wychowanie" było może najwięcej.
Dyrekcja Liceum widocznie przywiązywała do tego wielką wagę.
Po formalnym programie ogłoszono mała przerwę - dla ochłonięcia z wysokiego diapozonu uroczystości. Chłopaki rozsiadły się na schodkach prowadzących do Auli. Cała
młodzież bardzo elegancka, uroczysta.
Wychynęłam i ja na powietrze. Schodząc niezgrabnie ze schodów - potoczyłam się
(boleśnie) uszkodzając lewe żebro (czuję je dotąd!).
Żaden młodzieniec nie drgnął, by mnie podnieść.
Usprawiedliwia ich jednak fakt, że właśnie pieścili w rękach swoje dyplomy za „wzorowe zachowanie".
PS. Podniosła mnie matka Karolinki.

• Europa dla wszystkich?

Robert Kopeć

Integracja czy dezintegracja ???*
Radość
Wielka radość
Bardzo wielka radość.
Ogólna wesołość.
Powszechne szczęście.
Zapanowały wśród nas po 1989 r.
Upadła żelazna kurtyna.
Nikt nas nie gniecie i nie uciska
ani z daleka,
ani
z
bliska...
Czyżbym słyszał głos sprzeciwu ?
Protestu ?
Przecież nastąpiła demonopolizacja prawie wszystkiego, co można sobie wyobrazić!
Oczywiście to wszystko służy rozrywce i umożliwia odprężenie się w czasie przygotowania do sprawdzianu, przed sesją czy po trudnym dniu pracy, tylko czy nie dzieje się to
czasem kosztem tych prac; a może nawet zamiast ??? Czyż nie mamy kolegów rozładowujących swe napięcie przed nauką w wyimaginowanym świecie gier komputerowych,
czy też koleżanek wypływających na lekko unoszących falach złudy przy delikatnych
podmuchach iluzji w subtelnym lawendowym i błękitnym świecie złudzeń powieści zbliżonych do tzw. „harle..."
Jak w historii Kargula i Pawlaka podczas ich odwiedzin w USA, gdy zadziwiła ich
ilość „kanałów" w telewizji...
Dziś też do dyspozycji oddano nam wiele „kanałów"; radio, telewizja, stosy makulatury wydawane za ciężko zarobione pieniądze i pogoń za coraz nowymi wrażeniami, za
często obcą papką dla naszych umysłów i serc, z których jakże często trudno jest korzystać w sposób racjonalny.
* Artykuł ten poświęcam Dorocie S. dzięki której trafiłem do wspólnot muminkowych, panu Janowi, dzięki
któremu poznałem i zrozumiałem życie i trudności muminków w naszym świecie, wspólnocie „wielbić Boga
chcę" za zrozumienie i dojrzałe przyjęcie mnie do wspólnych inicjatyw, i szcze-gólnie bohaterom tej opowieści, bez których nie powstałaby ona...
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Pamiętam scenę z filmu „Kanał", gdy żołnierze po długim czasie ucieczki i błąkania
się pod ziemią wyczerpani widząc słonce wychodzą z-radością na powierzchnię... wprost
przed oblicze oficera SS. Czy i nas ktoś dziś nie wpuszcza w kanał ???
Tymczasem jest jeszcze za oknem świat. Ten prawdziwy ŚWIAT. Nieskażony fikcją
czyjejś chorej wyobraźni. Nie zamglony tłem wytworzonym przez genialnych grafików
komputerowych. Tu nie ma porad z kolorowych magazynów „jak się uczesać w 15 minut". Tutaj czasem trzeba zrobić to w dwie minuty ! Tu jest prawdziwe życie i często
bardzo trudne. Tu są prawdziwe drzewa, o które można się wesprzeć (a nie przejść przez nie
jak w grach komputerowych). Tu jest prawdziwe powietrze którym oddychamy i prawdziwa woda bez której nie moglibyśmy żyć. Naprawdę ! Tu są też prawdziwi ludzie. Z krwi
i kości ! Którzy żyją obok nas. Pragną jak my i kochają tak samo, a może i mocniej !
Potrafią, bo ich świat nie jest skażony iluzją do której często uciekają całe społeczności.
Ludzie którzy są obok nas, a jakże często boją się wyciągnąć do nas rękę w obawie przed
odtrąceniem.
Osoby niepełnosprawne
Dla jednych wyrzut sumienia w tzw. „nowoczesnym społeczeństwie", dla innych potrzeba serca. W sumie tacy sami jak my, a odtrącani jakże często tylko dlatego, że pewne
działania przychodzą im z większym trudem i nieco wolniej od nas. Czy nie powszechne
w szkołach jest izolowanie osób tzw. "normalnych" którym coś się jednorazowo nie udało.
Czy takie dziecko nie jest jakoś dotknięte i skrzywdzone (przezwiska, ignorancja)? A co
mają powiedzieć Ci, których dotyka to co dnia z powodu tak małej cierpliwości i tolerancyjności swojego otoczenia ? Gdzie mają odnaleźć swoje miejsce ludzie którzy skończyli szkołę (czasem nawet zawodową), a których nikt nie chce przyjąć do najprostszej
pracy, choć przecież posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Osoba, dzięki której trafiłem do wspólnoty muminkowej - Dorota - pytała o mój stosunek do naszych podopiecznych. Sam dziwię się jak prostą dałem wtedy odpowiedź i czy
dzisiaj potrafiłbym zrobić to bardziej trafnie: „Ręce mają, nogi mają, głową potrafią pokręcić, więc są ludźmi takimi samymi jak my, a że mają również uczucia, więc czasem
może bardziej od nas..."
Chcemy integrować się z Unią Europejską, a tak często nie potrafimy zintegrować się
wzajemnie. Coś czarno to widzę! Na szczęście są nadal osoby na które można liczyć!
Może taką osobą jesteś również Ty!
Jeśli tak, to chcę się z Tobą podzielić moim doświadczeniem w pracy (a może raczej
efektami mojej przyjaźni) z osobami niepełnosprawnymi. Z muminkami, jak sympatycznie przyjęło się nazywać tych moich „niepełnosprawnych" kolegów i koleżanki.
Byłem z nimi na wielu wypadach (byliśmy w Cisnej, w Bieszczadach, w Licheniu czy
też w sympatycznej miejscowości ok. połowy drogi z Lublina do Warszawy z bardzo
sympatycznym jeziorkiem i fajnymi ludźmi - no, wędrowcy kto odgadnie gdzie ?) Ciekawe zajęcia przygotowują również „paszczaki" ze wspólnot muminkowych na terenie
Lublina. Przykładem może być przygotowane w kwietniu 97 r. spotkanie „po latach" grupy prowadzonej przez pana Jana, w których brały udział zarówno osoby będące w tej
chwili czynnymi uczestnikami jak i tacy, którzy z różnych powodów opuścili już Lublin.
Wiele osób wraz ze współmałżonkiem, z którym poznali się właśnie w muminkowych
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wspólnotach. Tym silniejsze, że wynikające z prawdziwej i często niełatwej rzeczywistości,
a nie jakiejś' „randki w ciemno" - tu wszystko jest w jasno i bardzo s'wiadomie. W czasie
tych spotkań o dziwo podopieczni radzą sobie nadzwyczaj dobrze. Myślę, że szczególnym tego powodem jest świadomość obecności przy nich kogoś, kto jest gotów w każdej
chwili przyjść z pomocą. Pamiętam jak udało nam się zorganizować na jednym z obozów podchody. Muminki utworzyły trzy grupy (każda została oznaczona innym kolorem) i przygotowaliśmy trzy trasy - każda z nich oznakowana była kolorem odpowiednim
do koloru grupy. Podobnie jak to jest z oznakowaniem szlaków turystycznych. Jakże
ogromne było nasze zaskoczenie w postawą mieszkańców miasteczka. Nie tylko nie byli
sceptycznie (by nie powiedzieć negatywnie) nastawieni, ale wręcz sami włączali się do
naszej zabawy. Przykładem niech będzie jedna z prób jaki zostały postawione przed poszczególnymi grupami. Każda z nich miała wejść do sklepu i poprosić o przekazanie zostawionej dla nich informacji (również zaznaczoną odpowiednim kolorem bibułką).
Obsługa sklepu nie dość, że wykazała się ogromną cierpliwością i zrozumieniem, to jeszcze tak życzliwie przyjęła naszych podopiecznych zachęcając ich do dalszej takiej aktywności. Opiekunowie stali w tym momencie przed sklepem i oczywiście nie mieli
najmniejszego pojęcia o tym co się święci. Jakież było nasze zdumienie, gdy następnego
dnia przyszła do nas grupka muminków z propozycją przekazania im pieniędzy na dokonanie zakupów których chcieli samodzielnie dokonać. Chcę tutaj dodać, że wcześniej nie
mogliśmy ich często przekonać do dokonania zakupu znaczka na pocztówkę wysyłaną
do domu. Podobnie było w Kozienicach, gdzie nikt nie spodziewał się, że muminki są aż
tak sprawne, że bez większych trudności były w stanie w pełni rozbujać dzwon. Jaką
niespodzianką było dla mieszkańców miasteczka, gdy osoby powszechnie uważane za
mniej sprawne były w stanie zrobić coś, co „normalnym" ludziom przychodziło z ogromnym
wysiłkiem, albo wcale. Bardzo ciekawe były także sytuacje, gdy muminki podejmowały
rywalizację z innymi wczasowiczami ścigając się z nimi rowerami wodnymi świetnie
dając sobie radę i często zwyciężając. Mają bowiem w sobie tak, jak wszyscy ludzie
ogromny potencjał, który uaktywnia się w momencie, gdy jest przy nim drugi, życzliwy
człowiek. Są to sytuacje często bardzo nas opiekunów zaskakujące, ale z drugiej strony
jakże radosne, gdy muminki przekraczają kolejne bariery i przeszkody które były w ich
dotychczasowym życiu ogromnym ciężarem. Nie ma bowiem gotowej recepty na pracę
wspólnoty. Psychika osób niepełnosprawnych jest bowiem bardziej złożona niż może się
wydawać postronnemu obserwatorowi. Zaszufladkowanie ich do jakiejkolwiek grupy autyzm, porażenie opon mózgowych, paraliż dziecięcy wiedzie donikąd ! Tak naprawdę
potrzebny jest kolega.
Nasuwa mi się tutaj taka refleksja, że gdyby była możliwa integracja z UE fragmentami naszego państwa - to kto wie, czy nie warto byłoby się zastanowić, czy to nie tzw.
„prowincja" powinna wchodzić jako pierwsza???
W każdym bądź razie (na szczęście jak stwierdzą niektórzy) nie jestem politykiem
tylko takim mini podróżnikiem. Być może mają rację... Oby jednak politycy zajęli się
poważnie obok spraw gospodarczych także problemami osób niepełnosprawnych (ale
przecież nie niepełnowartościowych!!!)
Nie zawsze bowiem przyjęcie ich jest tak ciepłe jak w przypadku małych miasteczek,
w których byliśmy. Nie zawsze ludzie życzliwie rezygnują np. z pobierania opłat za udo-
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stępnianie urządzeń, dzięki którym można przeprowadzać rehabilitację. Nie zawsze można otrzymać zwolnienie z opłat za wejście np. na kąpielisko. Tymczasem wakacje są dla
wielu muminków jedyną możliwością wyjazdu ze swojego miasta, a czasem i opuszczenia mieszkania w którym żyją.
Trudno często zrozumieć dlaczego tak jest - przyczyn jest tak wiele, że często nawet
nie jesteśmy w stanie (nie chcemy ?) ich dostrzec. Życzliwością wobec tych naszych
współrodaków jest nie tylko to, że nie przechodzi się z niesmakiem na drugą stronę ulicy
jak czynią to niektórzy. To akurat jest moim zdaniem w ogóle wyrazem człowieczeństwa. Tymczasem są jeszcze inne trudności z którymi spotykają się niepełnosprawni. Jest
nimi choćby nasza architektura. Dla większości z nas schody nie są niczym nadzwyczajnym. Wchodzimy i schodzimy po nich często nie zastanawiając się nad tym, że są ludzie
dla których schody to ściana. Cóż z tego, że lekko nachylona, skoro jest przeszkodą nie
do pokonania. Wygodnie przewozi swoich pasażerów komunikacja miejska w wielu miastach i nikt nie zastanawia się nad tym, że są ludzie, którzy muszą poruszać się w inny
sposób, bo nikt im w skorzystaniu ze środka komunikacji nie pomoże. Jakże trudno jest
wtedy, gdy osoba którą chcę zapytać o drogę nie ma cierpliwości wysłuchać mojej trochę
mniej wyraźnej mowy. Z pewnością to nie Ty, ale może Twoje otoczenie jest takie ? Ile
razy wokół nas obok wielu innych wyzwisk pojawiają się słowa: idioto!, kretynie!, inwalido!, debilu!; czy wykrzykujący je wiedzą co naprawdę znaczą ??? A może po prostu ich
stan świadomości jest jeszcze niższy i wypowiedzi są jakby niezaspokojonym odzwierciedleniem dążenia do wyższego stanu rozwoju, który określony jest przez wykrzykiwane publicznie słowa.
Jeśli nie możesz pomóc bezpośrednio może pomożesz starając się kształtować pogląd
swych znajomych na tych których problemem nie jest nie zdany egzamin, zgubiony drobiazg, drobna sprzeczka. To osoby których problemy są trochę inne niż te, które znamy.
Takie, jak wtedy - gdy nie ma możliwości zrobienia zakupów; nie ma NIC do jedzenia.
Kto z nas był kiedyś tak naprawdę głodny ? Kto siedział w naprawdę nie grzanym mieszkaniu? Kto naprawdę musiał skorzystać ze środków higieny, a nie miał możliwości?
Kto z was naprawdę potrzebował potwierdzenia i akceptacji dla swojego życia i jej nie
otrzymał??? A Ty możesz to dać od siebie, w prezencie komuś, kto odwdzięczy się Tobie
z równie ogromną siłą!!! Może to będzie Twoja cegiełka do integracji Twego otoczenia,
Twojej Ojczyzny, Twojego kontynentu?!?
Radość
Wielka radość
Bardzo wielka radość.
Powszechne szczęście.
Zapanują wśród nas na pewno !
Gdy tylko zobaczymy swoje odbicie w drugim człowieku !
Choć nie jest to łatwe...

Renata Farynowska

Muminkowy świat
Często przemykamy przez ulice o tej porze roku chłodne i mokre. Mijamy różne ludzkie twarze. Uwikłane w pośpiech i zmęczenie. Trudno nam zatrzymać się i zobaczyć więcej. Otoczeni swoimi sprawami, mieszkamy we własnych „światach" problemów, radości
i pragnień. Walczymy o własne sprawy - ważne, ale nie jedyne.
Wiele razy w tłumie trudno jest zauważyć konkretnego człowieka. Pochylić się nad
jego niepowtarzalnością i ubogacić jego osobą.
Każdy z nas jest kimś wyjątkowym, skrywającym w sobie tajemnicze i fascynujące
piękno. Może łatwiej jest przejść i nie zauważyć potrzeby anonimowej dla nas osoby?
A może i my także w tym tłumie czujemy się anonimowi, niedostrzeżeni przez innych; obojętni?
Nasze ludzkie życie zaczyna się jakoś pełniej realizować, kiedy dostrzeżemy nie tylko
swoje problemy, ale wejdziemy w świat kłopotów i radości drugich osób. Oddamy im
swój czas, słowa i to wspaniałe, wspólne z nimi przebywanie.
Wtedy i my przestaniemy być kimś anonimowym i niedostrzeżonym. Pojawimy się
jako znani z imienia dla innego człowieka . Może wtedy nasze własne problemy staną się
mniejsze i troszkę inaczej na nie spojrzymy - nie będą jedyne i najważniejsze.
Umiejętność przyjęcia i rozwiązywania nie tylko swoich problemów, ale często o wiele trudniejszych i bardziej uciążliwych kłopotów osób trzecich, dla których są one często
przeszkodami nie do przebycia, staje się dla nas niesamowitym wyzwaniem. Przykładem
takich ludzi są otaczające nas osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.
Jednym z nich jest pan Jan Stankiewicz. Już od kilkunastu lat zaangażowany jest on w pracę
z osobami niepełnosprawnymi, zwanymi muminkami. Są oni często samotni i opuszczeni
w swojej chorobie, jednocześnie tak bardzo wołając o zauważenie i ludzkie zainteresowanie.
Bezpośrednim powodem, który skłonił pana Jana do zainteresowania się tymi ludźmi,
były narodziny w 1971 r. syna Jacka, chorego na zespół Downa. Walka z chorobą Jacka
o to, by był jak najbardziej samodzielny i mógł rozwinąć swój ukryty, a tkwiący w nim
potencjał życiowy stała się z czasem walką o innych, którzy mają podobne schorzenia.
Ich człowieczeństwo wyraża się najpełniej właśnie tym, iż są spragnieni prawdziwego
spotkania oraz przyjaźni z drugim człowiekiem.
Kilkanaście lat temu ludzie ci rozpoczęli tworzenie własnej wspólnoty, zrzeszającej
nie tylko osoby chore, ale i te, które są gotowe do wspierania ich swoją pomocą każdego
dnia. Poświęcają oni swój czas, cierpienie, a nierzadko całego siebie w celu wspólnego
rozwijania swoich zdolności. Dążą do wspólnotowego przezwyciężania narastającej obojętności w tak mało zintegrowanym społeczeństwie.
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Ruch wspólnotowy na terenie Lublina rozwinął się piętnaście lat temu. Wzorował się
na Francji, gdzie grupa rodziców osób niepełnosprawnych umysłowo, widząc, że państwo zbyt mało uwagi poświęca temu problemowi, postanowiła znaleźć rozwiązanie we
własnym zakresie. Celem było pełniejsze zintegrowanie tych osób ze społeczeństwem
ludzi pełnosprawnych oraz organizowanie im zajęć rehabilitacyjnych.
Podobny problem - o czym mówi pan Jan - dotyczył także Lublina. Również tutaj
ludzie ci pozostawieni byli losowi. Zamknięci w swoich mieszkaniach często nie mieli
styczności ze światem zewnętrznym. Wtedy właśnie powstała inicjatywa powołania do
życia społecznych wspólnot. Początkowo grupa składała się z około 10 osób niepełnosprawnych, nazwanych - muminkami i 20 opiekunów - paszczaków. Kadra wywodziła
się głównie z zakonu Marianów oraz spośród rodziców i studentów lubelskich uczelni.
Syn pana Jana uczestniczy w tych spotkaniach już od dziesięciu lat. W tym czasie do
wspólnoty muminkowej przyszło wiele nowych osób. Było to przyczynkiem do zorganizowania nowych wspólnot. Do dziś ich liczba zwiększyła się do ok. 10. Obejmują one
swym zasięgiem ponad 200 osób niepełnosprawnych
Pan Jan (tata Jan, jak w sympatyczny sposób zwracają się do niego podopieczni) prowadzi obecnie wraz ze studentami grupę „Wielbić Boga chcę". W jej skład wchodzi 16 osób,
które systematycznie uczestniczą w spotkaniach wspólnotowych odbywających się co
dwa tygodnie. Organizowane są również spotkania okazjonalne jak np.: „Andrzejki" i „Choinka". Dwa razy do roku odbywają się rekolekcje (w okresie adwentowym i wielkopostnym),
a także kilkudniowe wyjazdy do sanktuariów maryjnych. Latem odbywają się również
turnusy rehabilitacyjne, które od trzech lat dofinansowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. We wcześniejszych latach organizowano turnusy wyłącznie
ze środków własnych - korzystając jedynie z ulg na kolei i bezpłatnych zakwaterowań.
Nie zawsze było to łatwe, ponieważ w większości zależne od życzliwości ludzi.
Podopieczni pana Jana to głównie osoby starsze. Najmłodszy z nich ma 26 lat, najstarszy
54. Rodzice to w większości osoby w podeszłym wieku, które często same wymagają opieki.
Stąd bardzo przydatna pomoc każdej chętnej osoby, której przyjęcia grupa nigdy nie odmawia.
Muminki są jednak osobami szczególnymi. Ich psychika jest bardzo złożona i wrażliwa. Ujawniają się wśród nich talenty plastyczne, literackie, architektoniczne. Wielu szczególnie lubi prace domowe. Każdy sukces ogromnie ich cieszy, a zdobycie zdawałoby się
często niemożliwej do pokonania przeszkody stanowi mobilizację dla opiekuna i podopiecznego. Postępy w pisaniu, liczeniu, czytaniu czy w innych umiejętnościach udowadniają, że wytrwałą pracą rehabilitacyjną wiele można osiągnąć i otworzyć przed tymi
ludźmi nowe perspektywy rozwoju. Dla osób z zespołem Downa, autyzmem, paraliżem
opon mózgowych, paraliżem dziecięcym czy schizofrenią każdy sukces jest wielką radością. Szczególnie wtedy, gdy słabości swego ciała, czy psychiki pokonuje się z kimś bliskim. Z przyjacielem, który jest obecny w troskach i radościach.
Dla wspólnot lubelskich dużą podporą jest Stowarzyszenie „Źródło" przy Kościele
p.w. św. Józefa na LSM. Założone zostało przez osoby pracujące niegdyś (w czasach studenckich) we wspólnotach muminkowych. Obecnie prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, doskonale orientując się w środowiskach osób niepełnosprawnych. Niestety jest to
tylko jedna placówka tego typu w Lublinie ! Pozostałe to instytucje nie znające często
złożoności problemu i nie potrafiące sprostać wymogom. Wspaniały ośrodek terapii za-
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jęciowej zorganizował niezapomniany Tadeusz Klimczak, osoba niepełnosprawna fizycznie, więc w szczególny sposób rozumiejąca potrzeby i troski swoich podopiecznych.
Każdego roku wszystkie wspólnoty starają się zorganizować wspólne spotkanie. Niestety, często utrudnieniem są problemamy lokalowe i organizacyjne. W wielu wypadkach
zależne jest to od dobrej woli życzliwych osób. Pomimo trudności paszczaki robią jednak wszystko, aby kolejne spotkania odbywały się nadal.
Ogromną szkodą byłoby obecnie zanikanie tego ruchu; w momencie kiedy osiągnął on
tak wiele pozytywnych i wymiernych efektów, a świat tak wymownie odwraca się od potrzebujących i niepełnosprawnych. Poza problemami finansowymi, wspólnoty mają obecnie zbyt
mało opiekunów, aby zapewnić wszystkim swoim podopiecznym pomoc na takim poziomie,
na jakim z całego serca chciałyby to robić. Część studentów zajmujących się muminkami
opuściła już Lublin, a nowych paszczaków przybywa mniej niż jest odchodzących.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby, zdaniem pana Jana, gdyby jednym
muminkiem opiekował się jeden paszczak, aby mogła wytworzyć się między nimi swoista przyjaźń i partnerstwo. Stały opiekun daje bowiem swemu podopiecznemu poczucie
bezpieczeństwa poprzez nawiązanie z nim trwałej więzi.
Mimo jednak wielu trudności i zmartwień opiekunowie nie tracą nadziei podejmując
nadal coraz to nowe inicjatywy; ufając, że zawsze znajdzie się ktoś życzliwy, kto w razie
trudności poda pomocną dłoń.
W kwietniu br. zostało zorganizowane przez grupę „Wielbić Boga chcę" spotkanie „po
latach", które odnowiło dawne przyjaźnie i zawiązało nowe. Niektóre znajomości są nawet tak silne, ze pozostawiają trwały ślad we wspólnotach, jakim są związki małżeńskie
zawarte między opiekunami. W grupie pana Jana było ich aż pięć.
Wspólnoty muminkowe są więc miejscem spotkania osób zdrowych i chorych w celu
wzajemnego wspierania się i wzajemnego ubogacania swej ludzkiej niepowtarzalności.
Nie jest to tak, że tylko jedna strona - muminków jest obdarowywana, ale często w niesamowity sposób to właśnie oni dzielą się z osobą zdrową swą wrażliwością i wielką radością. Osoby niepełnosprawne umysłowo to często ludzie o cichych marzeniach, które
„lśnią jak perły na ciemnym dnie oceanu".
Wobec ogromnej pracy bohaterów tego artykułu, tak często nierozumianych przez
swoje otoczenie, dedykuję im utwór nieznanego u nas poety Chaima Nachimana Balika
w tłumaczeniu R. Brandstaettera
Ludziom cichym
... Doświadczeni w milczeniu! Ubodzy w rozgłośne słowa!
Na wargach waszych nie płoną słowa prorocze i górne,
A wasze dłonie nie rzeźbią pomników w czarnym marmurze.
Tyłko żarliwa tęsknota skrycie wam serca przepala...
Kroczycie jakby na palcach przez wąskie ścieżki żywota
A oczy wasze są zawsze szeroko otwarte, widzące,
A słuch wasz zawsze, czujny na wszystkie dźwięki i echa...
Ta krótka refleksja może czasami skłoni nas ku temu, aby zatrzymać się w tłumie przechodniów i dostrzec więcej...

Magda Abracham

Kółko graniaste
i

Słowo integracja przywołuje we mnie kilka wspomnień. Wystarczy wymienić wrzesień
w pierwszej klasie liceum, klasową wycieczkę w góry, wakacyjny obóz. Wszędzie tam
mówiło się o integracji i realizowało ją. Było to bardzo miłe. Ze zbioru ludzików, postaci
o różnych twarzach stawaliśmy się dobrymi znajomymi, przyjaciółmi. Grupą ludzi o różnych
charakterach potrafiącą się jednak wspólnie bawić i rozmawiać o poważnych rzeczach.
Gdyby wymienić sytuacje, które towarzyszyły owemu „procesowi" i podać ich cechy
charakterystyczne, byłyby to sytuacje przełomowe, nowe, niezwykłe wymagające zaangażowania wszystkich stron. W odniesieniu do kontaktów międzyludzkich słowo integracja ma bardzo pozytywny wydźwięk.
Zdarzają się problemy, kiedy młody człowiek, dziecko nie umie „znaleźć się w grupie".
Kiedy nie potrafi przyjąć sposobu bycia grupy, tego sposobu, który potrafi się porozumieć. Zdarza się tak często, kiedy dziecko widzi w sobie coś, co źle ocenia na tle grupy,
do której chciałoby należeć, lub kiedy to zło przypisuje i wytyka mu grupa. Złą cechą
może być wada fizyczna, ale też psychiczna, zbyt spokojny charakter, dystans itd. Wówczas
psycholog będzie pracował z dzieckiem nad znalezieniem jego wartości, tego co w nim
jest dobre, co może wnieść w kontakty z innymi.
Z tych małych rozważań wynika potrzeba określenia siebie, znalezienia swojej wartości, by móc uczestniczyć w integracji.
Integracja, czyli zespolenie, połączenie elementów, kilku lub bardzo wielu, oznacza
zbliżenie się grupy ludzi, ale głównie zbliżenie „pojedynczych" par ludzi. Kiedy mówimy
o integracji grupy, myślimy przecież o konkretnych osobach, które tworzą pary, trójki,
grupę. Czasem na obozach, na ostatnim spotkaniu, pojawia się „zabawa" ze sznurkiem.
Uczestnicy stają w kole i osoba rozpoczynająca rzuca kłębkiem, zostawiając w ręku koniec sznurka, w stronę osoby z jaką czuje się w jakiś sposób związana, ta osoba rzuca do
następnej, trzymając sznurek w dłoni - w ten sposób powstaje sieć, pajęczyna obrazująca
kontakty w grupie - jednak w każdym „rzucie" uczestniczyły tylko dwie osoby. Zatem, aby
była możliwa integracja w grupie musi zajść zbliżenie między poszczególnymi osobami.
Przypomnę pojęcia, które skojarzyłam tu z integracją:
1) szczególne sytuacje,
2) problemy z wartością,
3) potrzeba (konieczność) zbliżenia pojedynczych części dla integracji całej grupy.
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Istnieje jeszcze kilka aspektów, które można przywołać, jak: atrakcyjność grupy, pragnienie znalezienia w niej bezpieczeństwa i akceptacji, możliwość realizacji szerszych
celów, do których potrzeba większych sił. Te hasła również nie wyczerpują tematu.
Pojęcie integracji jest zarazem łatwe do zdefiniowania i trudne do opisania.
W definicji widzimy efekt - grupę, parę, połączenie. Kiedy próbujemy wyjaśnić działanie,
sposób, pojawia się mnóstwo problemów, z jednego wynika następny. Piszemy o integracji, a właściwie opisujemy człowieka. Czy to oznacza, że jest to słowo kluczowe dla naszego życia? Odpowiedź jest prosta. Gdyby jednak ją napisać, trzeba by zająć się również
zjawiskiem istnienia pustelników, mędrców, filozofów i poetów. Zatem zostawiam pytanie otwartym.
Taka próba opisu integracji, bardzo nieskomplikowana i niewyczerpująca, może być
przydatna do rozważań o integracji w kontekście szerszym - europejskim, instytucjonalnym, gospodarczym, kulturalnym. Myślę, że przełożenie jest możliwe. Aby znaleźć się
na wspólnym podwórku, ważne jest by znać swoją wartość i interesować się każdym
oddzielnie, potem wszystkimi razem. Co do niezwykłości sytuacji, o to nie trzeba się
dzisiaj martwić...
2
Bruno Schulz pisał w liście do Marii Kasprowiczowej:
„Od człowieka do człowieka jest skok większy niż od robaka do największego kręgowca. Przechodząc od jednej twarzy do drugiej musimy przestawić się i przebudować
do gruntu, musimy zmienić wszystkie miary i założenia."
Schulz pisze tu o człowieku - osobnym świecie. W każdym z nas jest cały wszechświat, w każdym z nas jest sposób na świat, na życie. Spotkanie z drugim człowiekiem to
spotkanie z drugim światem. Integracja jest możliwa, bo wspólny jest pierwiastek, substancja jaka nas buduje, nasze myśli, nasze istnienie. Tylko schodzenie w dół, sięganie
do źródła daje wspólne odnalezienie siebie i integrację.

Patrycja Dudziak

• solidarność czy walka?

Cezary Ritter

Rynek i Solidarność
Przedsiębiorczość z perspektywy chrześcijańskiej
Kilka uwag o obecności chrześcijan w życiu społecznym

Polska, podobnie jak inne młode demokracje Europy Wschodniej, znajduje się w trakcie kształtowania swojej przyszłości. Jesteśmy świadkami i uczestnikami tworzenia się
ustrojowej syntezy w dziedzinie politycznej, społecznej i gospodarczej. Ów nowy porządek - w przeciwieństwie do tego, z którego wyszliśmy - oparty jest na afirmacji ludzkiej
wolności we wszystkich wspomnianych dziedzinach. Celem przebudowy instytucjonalnej
w państwie jest stworzenie ram dla rozwoju twórczości i przedsiębiorczości obywateli.
Właśnie znaczeniu przedsiębiorczości, zarówno dla konkretnego człowieka, jak i dla
życia społecznego, chciałbym poświęcić poniższe uwagi.
Punktem wyjścia niniejszych rozważań zamierzam uczynić tezę, którą można odnaleźć
w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego ostatnich lat. Otóż w świetle encykliki
„Centesimus annus" oraz przesłania Jana Pawła II skierowanego do Polaków, zwłaszcza
podczas pielgrzymki w 1991 r., można powiedzieć, że nauczanie społeczne Kościoła proponuje dziś sojusz wolnego rynku i solidarności: „Polacy mogą albo wejść po prostu do
społeczeństwa konsumpcyjnego, zajmując w nim - jeśli im się powiedzie - ostatnie miejsce,
zanim nie zamknie ono definitywnie swych bram dla nowych przybyszy, albo tez przyczynić się do ponownego odkrycia wielkiej, głębokiej, autentycznej tradycji Europy, proponując jej jednocześnie przymierze: wolnego rynku i solidarności" - mówił Ojciec
Święty do przedstawicieli polskich władz państwowych 8 czerwca 1991 r. na Zamku
Królewskim w Warszawie.
Formuła powyższa przełożona na dyrektywę skutecznego działania społecznego pokazuje,
iż żadne środowisko czy ruch społeczny nie powstaje wyłącznie z powodu określonego
horyzontu ideowego, lecz istnieje po to, by w ramach tegoż horyzontu reprezentować
konkretne interesy społeczne. Słusznie zauważył niemiecki socjolog Niklass Luhmann:
do osób, które nie przejawiają żadnych interesów (...) wysiłki polityki nie trafiają". Mieliśmy
tego przykład przy okazji referendum uwłaszczeniowego; wszak „Solidarność" w swym
haśle „Idź po swoje!" odwoływała się wprost do interesu każdego z nas. Można dziś odnieść wrażenie, że w Polsce ugrupowania polityczne podzieliły się na te, które pragnąc
służyć dość ogólnie pojętemu dobru wspólnemu, mają kłopoty z odwołaniem się do tych
interesów, jakie chcą reprezentować. Tym samym pozbawione są stabilnego elektoratu,
skazując się permanentnie na „chwalebne porażki". „Wartości bez interesów nie mają
żadnego znaczenia w historii" - twierdzi włoski filozof i polityk Rocco Buttiglione. Stąd
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środowiska o chrześcijańskiej inspiracji potrzebują obecnie syntezy wartości i interesów,
wokół których mogą się skupić różne grupy społeczne.
Jakikolwiek ruch czy środowisko, które miałoby sprostać temu zadaniu powinno reprezentować:
- rodziny, będące niedocenionym, wręcz upośledzonym podmiotem w życiu społecznym. Społeczną funkcję rodziny deklaruje się uroczyście przy różnych okazjach, nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w polityce społecznej i stanowionym przez państwo
prawie;
- pracowników najemnych, by chronić ich interesy w podlegającym przemianom społeczeństwie rynkowym. Nie można przy tym pominąć położenia bezrobotnych;
- przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów. Należą oni do głównych sprawców przemian modernizacji i rozwoju - o ile wspierani są prawem i polityką gospodarczą,
sprzyjającym inwestycjom i tworzeniu miejsc pracy;
- najmniejszych i najsłabszych, tych, którzy w społeczeństwie są niedostrzegani i w konsekwencji przez nie odrzuceni.
Konkludując: należy dążyć do syntezy interesów pochodzących z warstw średnich producentów oraz tych, którzy są traktowani marginalnie, w celu tworzenia warunków dla
umożliwienia lub przywrócenia dochodu i wsparcia tym, którzy są go pozbawieni. Żeby
jednak tego dokonać, trzeba wykreować, zrozumieć i dowartościować rolę tych, którzy
wytwarzają. Zadania te mogą być podjęte jedynie wówczas, gdy próbę ich realizacji
poprzedza przekonanie, że w Polsce nie ma ludzi niepotrzebnych, niechcianych. Z pewnością też nie można im w prawdziwy sposób podołać, jeśli się nie odkryje własnej tożsamości. Jeszcze raz w tym miejscu staje przed nami odniesienie do Ewangelii i nauczania
społecznego Kościoła.
Ekonomiczna i społeczna rola przedsiębiorcy

Przyjmuje się powszechnie, iż ojcem współczesnej ekonomii jest Adam Smith. Jego
słynne dzieło „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" (1776) zaczyna się
opisem pracy robotników produkujących szpilki: „Jeden robotnik wyciąga drut, drugi go
prostuje, trzeci tnie, czwarty zaostrza, piąty szlifuje koniec dla osadzenia główki; by zrobić główkę, potrzebne są dwie lub trzy oddzielne czynności. Odrębną pracą jest nałożyć
ją, inną jeszcze pobielić szpilki; oddzielnym nawet zajęciem jest wetknąć szpilki w papier." Punktem wyjścia nowoczesnej myśli ekonomicznej była więc obserwacja ludzkiej
pracy. Diagnoza wskazująca na podstawowy czynnik ludzkiej pracy, inwencji i pomysłowości w dziedzinie wytwarzania potrzebnych człowiekowi dóbr była później wielokrotnie
potwierdzana; światowy rozgłos zyskał esej Leonarda E. Reada z 1958 roku pt.,Ja, Ołówek".
Autor bardzo skrupulatnie opisał w nim proces powstania przedmiotu tak wydawałoby
się prostego, jakim jest - używany codziennie w milionach domów, szkół, biur i warsztatów na całym świecie - ołówek: J a , Ołówek, jestem złożoną kombinacją cudów: drzewa,
cynku, miedzi, grafitu itd. Lecz do tych cudów, które każdorazowo same w sobie objawiają
się w naturze, został dodany jeszcze jeden nadzwyczajny cud; konfiguracja twórczej energii człowieka". Wszystkie elementy składające się na ołówek od niepamiętnych czasów istniały w przyrodzie, ale ołówek nigdy by nie powstał, gdyby nie wolna i rozumna, twórcza
i wytrwała praca człowieka, która wszystkie te elementy ze sobą połączyła.
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Źródłem wydajności przedsiębiorstw jest zatem ludzka inwencja w dziedzinie pracy,
jej podziału i organizacji. Doprowadziło to do odkrycia ekonomiczno-społecznej roli
przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, czyli właściwie kogo?
Dawniej dość powszechnie przeciwstawiano status i interesy kapitalisty interesom i położeniu pracowników najemnych, mówiąc o sprzeczności między kapitałem a pracą. Analiza współczesnego przedsiębiorstwa pokazuje, że ograniczenie do tych dwóch elementów
jest błędem. W swojej bardzo interesującej rozprawie pt. „przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego" wybitny logik i ekonomista, o. J. M. Bocheński OP wskazał na co najmniej sześć elementów konstytuujących strukturę każdego przedsiębiorstwa;
trzy wewnętrzne - kapitał, praca, wynalazek - i trzy zewnętrzne - klienci, region, państwo. Przedsiębiorca w tym układzie nie jest tylko dawcą kapitału („kapitalistą"); raczej
kimś, kto dokonuje twórczej syntezy wielu czynników: kapitału, pracy, sytuacji na rynku
itp. W tym sensie jest to także „człowiek pracy" a jego znaczenie tak dla przedsiębiorstwa, jak i dla rynku w ogóle, ma charakter kluczowy.
Praca przedsiębiorcy wymaga szeregu umiejętności i cnót; musi być to ktoś zdolny
nie tylko do konkurencji, ale i do współpracy. Współpraca bowiem, obok konkurencji,
należy do konstytutywnych cech gospodarki rynkowej. Ponieważ zaś człowiek będąc
zdolnym do dobra, ma również skłonność do egoizmu, nieuczciwości i zabiegania wyłącznie o interes własny, dlatego optymalnym systemem umożliwiającym współpracę i konkurencję w dziedzinie gospodarczej jest taki, który „nie będzie przeciwstawiał korzyści
osobistej interesowi społeczeństwa jako całości, a raczej szukać będzie sposobów ich
owocnej koordynacji. W istocie tam, gdzie indywidualny zysk jest przemocą zniesiony,
zastępuje się go ciężkim systemem biurokratycznej kontroli, który pozbawia człowieka
inicjatywy i zdolności twórczej" („Centesimus annus", nr 25).
Jednym z najważniejszych skutków przemian gospodarczych w Polsce jest dynamiczny
rozwój sektora prywatnego. Jednak pozycja prywatnego przedsiębiorcy wciąż jest w naszej gospodarce dość słaba. Nie ma tu miejsca, aby przeanalizować wszystkie przyczyny
tego stanu. Z pewnością składają się na niego: odziedziczona struktura po gospodarce
socjalistycznej, spowolnienie tempa prywatyzacji, dysproporcja między nieźle zorganizowanym ruchem związkowym pracobiorców i słabymi organizacjami przedsiębiorców,
trudności w dostępie do kredytów, brak wielu niezbędnych rozwiązań prawnych, względna niestabilność polityczna i wiele innych.
Prywatna przedsiębiorczość najlepiej rozwija się jako ruch oddolny. Państwo, prawodawstwo w dziedzinie gospodarczej powinno odgrywać rolę pomocniczą w stosunku do inicjatywy
wolnych jednostek. Jak twierdzi prof. Michael Novak z Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości w swej książce „This Hemisphere of Liberty": „Pierwotną formą kapitału jest
kapitał ludzki. Po straszliwych zniszczeniach spowodowanych w Europie Zachodniej przez
II wojnę światową, kapitał materialny Europy leżał w gruzach. Ale kapitał ludzki, który przetrwał w umysłach i nawykach ludów europejskich, stał się źródłem „cudu europejskiego".
Aby ów cud nastąpił, wystarczyło dopasować ludzki kapitał do takiej formy ekonomii politycznej, która mogła go wyzwolić." I dalej, niejako w nawiązaniu do dzieła Adama Smitha, autor
konkluduje: „Przyczyną bogactwa narodów jest dynamiczny obraz Stwórcy umieszczony
w każdym ludzkim umyśle i sercu. Zaś celem wyzwalającej się ekonomii politycznej jest
umożliwienie temu ziarnu gorczycy twórczości wyrośnięcie do swej pełnej postaci."
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Oznacza to, że ci, którzy chcą jako wolni ludzie rozwijać inicjatywę w dziedzinie gospodarczej muszą szukać systemu, rozwiązań instytucjonalnych zachęcających ludzi do
podejmowania uzasadnionego ryzyka samodzielnej działalności gospodarczej. M. Novak
wskazuje jego niezbędne elementy, jakie należy wprowadzić i rozwinąć (jak uczyniono
to w krajach, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odniosły sukces), aby ludzka
inicjatywa znalazła odpowiednie warunki rozwoju:
- upowszechnić własność prywatną (domów, ziemi, przedsiębiorstw); przepisy prawne zmienić tak, by rejestracja małych przedsiębiorstw stała się tania, łatwa i szybka;
- dokonać restrukturyzacji prawa i instytucji bankowych, by kredyt stał się dostępny
dla osób niezamożnych. Kredyty są niezbędne dla nabywania przedsiębiorstw, ich ulepszania, szkolenia ludzi, poszerzania działalności gospodarczej (kredyt „dostępny" nie
może jednak oznaczać „łatwego" do uzyskania a „trudnego" do spłacenia. Jest to związane z dbałością o stabilność pieniądza w państwie);
- wprowadzić skuteczne przepisy chroniące patenty i prawa autorskie. Stymulują one
twórczość i wynalazczość ludzi (jeden z przepisów Konstytucji USA dotyczy ochrony
patentów i praw autorskich);
- wzmacniać więź między edukacją a umiejętnościami praktycznymi; koncentracja
dużych inwestycji prywatnych i publicznych na edukacji.
Powyższe postulaty powinny zostać odpowiedzialnie podjęte i formułowane przez samych
zainteresowanych, czyli przedsiębiorców. W warunkach polskich, zwłaszcza obecnie, nie
da się skutecznie dochodzić do realizacji tych postulatów bez szerokiego i silnego samorządu gospodarczego. Zorganizowane oddolne współdziałanie jest niezbędne dla rozwoju wszystkich ludzi w krajach niezamożnych, znajdujących się na drodze do gospodarki
rynkowej i demokracji.
Przedsiębiorca to zawód i powołanie

Według Michaela Novaka, „Centessimus annus" jak żaden inny tekst religijny „wnika
w wewnętrzny wymiar życia przedsiębiorstwa: ,w związane z nim poczucie satysfakcji,
w cechujący go idealizm i zdolność podejmowania wyzwań. Papież formułuje tym samym wielki program moralny. W krajach takich jak Polska, gdzie po upadku komunizmu powstały setki tysięcy nowych przedsiębiorstw, papieskie nauczanie na ten temat
ma ogromne znaczenie, gdyż dostarcza etycznych, społecznych i politycznych wskazań
dla nadchodzących pokoleń." Trudno o bardziej zwięzły opis, ukazujący z jednej strony
kompetencje, z drugiej zaś - powołanie przedsiębiorcy.
Wolny rynek ma we wspomnianej encyklice wyraźnie zarysowany sens moralny; jest:
najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów i zaspokajania potrzeb (CA 34).
O ile zaś dawniej uznawano, iż w działalności gospodarczej najważniejszymi czynnikami
są ziemia i kapitał, to współczesna ekonomia odkrywa, iż l"głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam człowiek" (CA 32). Mówiąc językiem bardziej technicznym,
człowiek jest „ostatecznym zasobem" w gospodarce. Jest on także - i tu wykraczamy już
poza horyzont ściśle „techniczny", kierując się w stronę antropologii filozoficznej i teologicznej - ostatecznym celem życia gospodarczego. Papież stwierdza: „Współczesna
ekonomia przedsiębiorstwa zawiera aspekty pozytywne, których korzeniem jest wolność
osoby" (CA 32).
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Przypatrzmy się w tym miejscu nieco dłuższemu opisowi przedsiębiorstwa zawartemu
w encyklice. „Kościół uznaje pozytywną rolę zysku jako wskaźnika dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa: gdy przedsiębiorstwo wytwarza zysk, oznacza to, że czynniki
produkcyjne zostały właściwie zastosowane, a odpowiadające im potrzeby ludzkie - zaspokojone. Jednakże zysk nie jest jedynym wskaźnikiem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może się zdarzyć, że mimo poprawnego rachunku ekonomicznego, ludzie,
którzy stanowią najcenniejszy majątek przedsiębiorstwa, są poniżani i obraża się ich godność. Jest to nie tylko moralnie niedopuszczalne, lecz na dłuższą metę musi też negatywnie odbić się na gospodarczej skuteczności przedsiębiorstwa. Celem zaś przedsiębiorstwa
nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo jego istnienie jako wspólnoty ludzi, którzy
na różny sposób zdążają do zaspokojenia swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę służącą całemu społeczeństwu. Zysk nie jest jedynym regulatorem życia
przedsiębiorstwa; obok niego należy brać pod uwagę czynniki ludzkie i moralne, które z perspektywy dłuższego czasu okazują się przynajmniej równie istotne dla życia przedsiębiorstwa" (CA 35).
W świetle powyższych słów przedsiębiorca, to nie tylko ktoś, kto dla słusznego zysku
inwestuje i ponosi związane z tym ryzyko; jest to także ktoś, kto na co dzień buduje
wspólnotę ludzi. W jakimś sensie, ci których zatrudni, jak i ci, dla których wytwarza
zostali mu powierzeni. To prowadzi nas do myśli o służbie bliźnim. Chrześcijańskie doświadczenie, jak i chrześcijańska myśl, mówią nam, że istnieje głęboka więź między
służbą i królowaniem. Istotę tej więzi odnajdujemy w Osobie Syna Bożego: naprawdę
króluje ten, kto służy. W spotkaniu z Chrystusem każdy człowiek został powołany do
takiego królowania. W działalności gospodarczej, jeżeli dostrzeżemy w niej wymiar służenia bliźniemu - także spotykamy Boga. Jak powiedział kiedyś Jan Paweł II, odnosząc tę
myśl do dziedziny gospodarczej aktywności człowieka: „świat został przez Boga powierzony człowiekowi". Dlatego „decyzja o takiej a nie innej inwestycji, w danej dziedzinie
produkcji, jest zawsze wyborem moralnym i kulturowym" (CA 36). Tego wielkiego zadania nikt z nas nie urzeczywistni w pojedynkę; trzeba tworzyć style życia i środowiska,
w których „szukanie prawdy, piękna i dobra, oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwestycji" (CA 36).
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Nienawiść, głupota, pycha
- odwieczne, nierozłączne siostry
Kto zaś swojego brata nienawidzi,
żyje w ciemności
i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd dąży,
ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy
(1 J 2, 2)

Ulubionym tematem środowisk określających się jako patriotyczno-katolickie lub chrześcijańsko-narodowe jest rola masonerii. Jedną z typowych publikacji antymasońskich, czy
raczej zwalczających liberalizm jest „Elementarz wiedzy narodowej", wydany w 1995
roku nakładem Stronnictwa Narodowego „Szczerbiec". Zawarto w nim analizę (sic!) tzw.
ideologii masońskiej, która zawierać ma hasła: wolności, równości, braterstwa, ewolucjonizmu, demokracji, walki z religią, walki z ideą narodową, tolerancji, równouprawnienia kobiet, poszanowania Praw Człowieka oraz zjednoczenia Europy... Pozycja ta,
okraszona Konecznym*, należy do pomników ludzkiej głupoty, nienawiści, pseudohistoriozofii i antychrześcijaństwa. W dodatku, jest nędzną repliką wynaturzeń Adolfa Hitlera
- największego wroga Polski i Boga - oraz pokrewnych totalitaryzmów. Oto kilka wyjątków z tej książki:
Wolność

„W sprawach społecznych „masońska" szkoła myślenia stawia na pierwszym miejscu
wolność jednostki. W razie konfliktu między wolnością jednostki a wolnością narodu,
pierwszeństwo ma prawo jednostki." Zaiste prymat człowieka nad społeczeństwem cechuje
koncepcje liberalne oraz chrześcijaństwo, natomiast dla komunizmu prawa obywatela
były niczym wobec kolektywnego, totalnego dobra socjalizmu. Wnioskować możemy, iż
autorzy odrzucają wolność jednostki i podporządkowują ją swej „wszechwiedzy", czerpiąc z obcego (?) totalitaryzmu.
* Feliks Koneczny (1862-1949) - historyk, historiozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor prac z dziedziny historii
średniowiecznej i filozofii historii. Mentor polskich nacjonalistów i faszystów.
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Równość i Braterstwo
„Jest to jawny bunt przeciw prawom Bożym. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że
jednym z podstawowych praw Bożych jest nierówność w miłości. Wszak to sam Bóg Człowiek wyróżnił spośród wszystkich Apostołów jednego Piotra, a najbardziej umiłował Jana. Człowiek zaś nie rodzi się ani wolny, ani równy. Nie jest przede wszystkim
wolny od grzechu pierworodnego. Rodzi się zaś w określonym Społeczeństwie - z wyrobionymi już pojęciami, w określonym miejscu i czasie." Autorzy zapewne posiadali jakieś
najnowsze badania naukowe, które stwierdzają iż człowiek poglądy przekazuje genetycznie. Ja o takich nie słyszałem. „A wy wszyscy braćmi jesteście." (Mt 23, 8) „Wy zatem,
bracia, powołani zostaliście do wolności." (Ga 5, 13)
Ewolucjonizm
Temu zagadnieniu autorzy poświęcili bardzo mało miejsca. Ograniczyli się do stwierdzenia, że masoni (= liberałowie) odcinają się przez postęp od tradycji, pogardzają starszymi
ludźmi. Zapewne to oni napadają bezbronne staruszki i nie ustępują im miejsc w autobusie.
Pada również taka opinia: „Dzisiaj, w nauce, darwinizm jest dość powszechnie podważany." Oczywiście reprezentanci wybitnej cywilizacji łacińskiej ( za takich się uważają) nie
mogą mieć nic wspólnego z małpami, czy nie daj Boże z ... Żydami, którym poświęcili
kilka rozdziałów.
Demokracja
Demokracja - według autorów „Elementarza..." to „dyktatura masonerii", która nie jest
już przydatna, bowiem: "idea rządu ludu, a więc jedynie części społeczeństwa jest przestarzała i wsteczna." Przyznam, że po prostu tego nie rozumiem. Podobnie nie mogę pojąć opisywanej dalej idei narodokracji. Zagadnienie to podnosił już 70 lat temu Hitler w „Mein
Kamph": "Demokracje parlamentarna stała się narzędziem rasy, która - ze względu na swe
ukryte cele - powinna, zarówno teraz jak i w przyszłości, bać się światła słonecznego. Tylko
Żyd może zachwalać instytucję, która jest równie brudna i zakłamana, jak on sam. Jej przeciwieństwo stanowi prawdziwa demokracja germańska, w której nie ma podejmowania uchwał
przez większość w poszczególnych sprawach, lecz jedynie wyznaczenie jednostki, która za
swoje decyzje przyjmuje odpowiedzialność własnym życiem i mieniem." Zatem narodokracja to ustrój, którego mogliśmy już doświadczyć i cierpieć. Nacjonaliści lubią więc import?
Walka z religią
Masoneria ma walczyć z religią poprzez rozdział Kościoła od państwa (czy nie jest to
- wg Konecznego - jeden z elementów cywilizacji łacińskiej?), poprzez zakładanie sekt,
„celowe i systematyczne szerzenie rozwiązłości", likwidację małżeństwa, ustawodawstwo
aborcyjne oraz... próby rozłamu w chrześcijaństwie, do którego doszło 31. X. 1517 r.
O wcześniejszej schizmie autorzy nie napisali. Szkoda. Ciekawe, kto mógł do niej doprowadzić: masoneria, Żydzi, ufoludki...
Walka z ideą narodową
Masoneria „nazywa więc nacjonalizm - rozumny patriotyzm - szowinizmem, zwalcza
tradycję i wartości narodowe, określając je jako ksenofobię.(...) Stoi również za między-
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narodowym terroryzmem. Przypuszcza się, że podsyca bezwzględność bandytów, gwarantując im ochronę życia, m.in. poprzez znoszenie kary śmierci." (zapewne wbrew V
przykazaniu). Jak można nie walczyć z lansowanym przez „Elementarz" „rozumnym patriotyzmem" ?
Tolerancja
„Hasło to ma na celu spacyfikowanie wszelkich przeciwników masonerii, a jej samej
zapewnienie swobody działania i bezkarność poczynań. (...) Demonstrowanie tolerancji
w takich właśnie sprawach (M. H.: zasadniczych, ważnych i elementarnych, m.in. dopuszczalność rozwodów, laickość państwa, dopuszczenie wiernych do życia Kościoła) świadczy
nie o stopniu kultury człowieka, ale o jego obojętności i płyciźnie." Chciałbym przypomnieć, iż te słowa stoją w całkowitej sprzeczności z II Soborem Watykańskim i nauką
Jana Pawła II oraz wprowadzają państwo totalitarno-wyznaniowe.,Żydzi (...) walczą z właściwą im zaciekłością o tolerancję religijną i odnajdują w całkowicie od siebie uzależnionej masonerii doskonałe narzędzie do obrony." („Mein Kamph" A. Hitler s. 345). I tak
rośnie nasz deficyt w handlu zagranicznym...
Równouprawnienie kobiet
Mimo iż, autorzy „Elementarza" poniekąd uważają dopuszczenie kobiet do pracy, nauki,
życia publicznego za rzecz słuszną, ale jednocześnie stwierdzają : „kobietę unieszczęśliwiono i to, w imię jej szczęścia, zabrano jej bezpieczeństwo i spokój, zatruto dusze, wydarto
kobiecość." Warto przytoczyć poglądy Hitiera: „W przekonaniu Hitlera zadanie kobiet na
Ziemi sprowadzało się, poza rodzeniem dzieci, jedynie do ułatwiania, upiększania życia
mężczyznom. (...) Wierzył w to, że najważniejszym pragnieniem kobiety jest odnalezienie
silniejszej od siebie istoty, która będzie się nią opiekowała, czyli odnalezienie bliskiego mężczyzny." („Filozofia Adolfa Hitlera" E. Grodziński) „Rozumnym patriotom" odpowiadał
więc nazistowski model rodziny, gdzie żona czuła się bezpiecznie i kobieco, a on spełniał
swój ideologiczny „obowiązek". Może pozostawmy życie kobiet w ich własnych rękach?
Prawa Człowieka
„Prawa te są typowym przykładem kompilacji sztucznych tak charakterystycznych dla
masonerii. Podciąga się tu pod jeden strychulec (równość) każdego człowieka bez względu
na jego poziom cywilizacyjny, wykształcenie, wyznanie itp. Na jednej płaszczyźnie stawia
się np. człowieka z buszu i człowieka społeczeństwa wysoce zorganizowanego. W istocie,
jak się wydaje tylko prawo do życia, w tym, także i dzieci nienarodzonych i prawo do
wyznawania religii (M. H.: - co za szczodrość... A może jednak prawo do wyznawania
jednej religii?), powinny być powszechnie zagwarantowane jako postulaty intercywilizacyjne." Zakaz kar cielesnych czy pracy nieletnich przeszkadzają przecież w budowaniu
„ośrodków resocjalizacji i reideologizacji przez pracę". „ARBEIT MACHT FREI"...
Zjednoczona Europa
„Rozumni patrioci" podejmują także temat zjednoczenia Europy. Stwierdzają, że Unia
jest dziełem masonerii oraz że grozi ono zniszczeniem więzi narodowych. Jest to jawna
nieprawda. Twórcami Wspólnoty byli w dużej mierze chadecy, a nawet gdyby, to widząc
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zarzuty stawiane wolnomularzom przez autorów, należałoby się tylko cieszyć. Unia respektuje dziedzictwa narodowe, a jej przyszły podział terytorialny zbudowany będzie
według schematu: „mała ojczyzna" (miasto, gmina, powiat) - region - „wielka ojczyzna" (kraj) - Europa. Należy pamiętać, że to więzi duchowe, a nie państwowe budują
poczucie narodowe. Wybór jest prosty: Wschód albo Zachód. Innego wyjścia nie ma.
Czy proeuropejski Episkopat należy do masonerii ?
„Masoneria wczoraj i dziś" to tylko jeden z rozdziałów „Elementarza", inne, jak np.
„Kwestia żydowska w Polsce dzisiejszej", „Idea narodowa" czy „Sytuacja w Kościele
dzisiejszym. Dodatek - masoński plan zniszczenia Kościoła", także zawierają treści antymasońskie, antyżydowskie, antyliberałne, ale przede wszystkim antysoborowe, antychrześcijańskie i profaszystowskie. Autorzy krytykują postanowienia Soboru, wykazują
elementarną nieznajomość historii. Logiczne myślenie jest im całkowicie obce (masoni
to wrogowie Polski). Czy ten, kto czerpie z ideologii hitlerowskiej zasługuje na miano
„polskiego patrioty" lub katolika ? To nie są za mocne słowa. To prawda. Jeśli ktokolwiek próbuje obarczyć jakąś grupę ludzi wszelkimi błędami ludzkości, próbuje niczym
w stalinowskim totalitaryzmie doszukiwać się międzynarodowych spisków, posługuje się
hasłami religijnymi dla usprawiedliwienia własnej głupoty i nienawiści, uważa się za
kogoś lepszego od innych z racji swego pochodzenia narodowościowego, cywilizacyjnego lub konfesji staje się wrogiem samego siebie, ludzkości i Boga. Obce jest mi publiczne powoływanie się na religię, lecz oponenta należy zwalczać jego własną bronią. To nie
liberalizm prowadzi do zatarcia podstawowych prawd. Czyni to bigoteria i nienawiść.
Bóg nie patrzy na narodowości, nie zna prawa odwetu...
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.(...)
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski." (Mt 5, 44-48)

Sztuka Europy
bez granic

• tłumaczenia

Cyprian Norwid

Addio!
i

„Jeśli ty mnie szukasz? - P r a w d a wola To z namiętnościami czasowemi
Węzeł swój roztargnij, synu ziemi!
Bo nie dojrzysz i cieniu mego zgoła..."
2
Silna na to zakrzyknie P o p u l a r n o ś ć :
„Chodź! z namiętnościami czasowemi
Złącz się, opieszały synu ziemi.
Ja? nazywam się c z y n n o ś ć , Prawda?... m a r n o ś ć!"
3
Bądźcież zdrowe, obiedwie - do widzenia!
Mnie wołają sny na mech cmentarny;
Ani widzieć chcę tej Prawdy marnej,
Ni tej Popularności, bez sumienia.

Addio*
Die Wahrheit ruft - „Suchst du mich allein?
Dann zerhaue, du - irdische Schopfung,
Mit Zeitleidenschaften Verknupfung!
Sonst erblickst du auch nicht Widerschein..."
2.

Starkę - ruft wider - Popułaritat:
„Mensch! Du muBt schneller beitreten dem Zug;
Mit Zeitleidenschaften schlieBe Bund.
Wahrheit?... - nichts wert, Ich? heiBe Aktivitat!"
3.
Bleibt gesund, ihr beide - auf Wiedershen!
Schlaftraume rufen mich aufs Grabesmoos;
Gar nicht Beriimtheit, die gewissenlos,
Auch nichtige Wahrheit will ich nicht mehr sehen.
* Tłumaczenia wierszy: Kamila Chwesiuk

wiersze

Harmonia
1

I nerwów gra, i współ-zachwycenie,
1 tożsamość humoru Łączą ludzi bez sporu:
Lecz b e z w a l k i nie łączy s u m i e n i e !
2
Trudne z łatwym w przeciwne dwie strony
Rozerwą wprzód człowieka,
Nim harmonii doczeka Odepchną wprzód, gdzie zmarłych miliony.
3
W gwiazd harmonię poglądać weselej
Przez wiele lat samotnych,
Niż w źrenicach błyskotnych
Wyczytać raz - c o? serca rozdzieli!...

Harmonie
1.

Sowohl Nervenspiel ais Mit-Entziicken,
Auch identische Heiterkeit
Verbinden uns ohne Streit:
Kampflos verbindet nicht das Gewissen!
2.

Zerrissen - ehe Einklang gewonnen Wird Mensch nach Gegenseiten
Durch Schweres mit dem Leichten
Gestossen hin, wo ruhen Millionen
3.
Besser Einklang, der in Sternen brennt
Einsam Jahre lang anblicken,
Ais von Puppillen, die glitzern
Plótzlich ablesen - was? Herzen zertrenntL.
(tłum. Kamila Chwesiuk)
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Przeszłość
l

Nie Bóg stworzył p r z e s z ł o ś ć , i śmierć, i cierpienia,
Lecz ów, co prawa rwie;
Więc - nieznośne mu dnie;
Więc, czując złe, chciał odepchnąć s p o m n i e n i a !
2
Acz nie byłże jak dziecko, co wozem leci,
Powiadając: „O! dąb
Ucieka!... w lasu głąb..."
Gdy dąb stoi, wóz z sobą unosi dzieci.
3

P r z e s z ł o ś ć - jest to d z i ś, tylko cokolwiek dalej:
Za kołami to wieś,
Nie jakieś tam c o ś , g d z i e ś ,
G d z i e n i g d y l u d z i e n i e b y w a ł i!...

Vergangenheit
1.

Tod, Leid Vergangenheit - nicht Gottes Schópfung,
Nur jenes, der Gesetze bricht
Und blendet ihn Tageslicht;
AbstoBen also, Ubel ahnend, wollte - Erinnerung!
2.

War er doch nicht wie Kind, das mit dem Wagen fahrt
Und eine Eiche sieht,
Die... „Ins Waldesinnere fliehtL."
- Wenn die Eiche steht, tragt Wagen die Kinder weg.
3.

Vergangen-heiBt gegenwartig, nur etwas weiter:
Hinter den Radern Dorf,
Nicht ein Irgendwas, irgendwo,
Wo die Menschen nie verweiltenL.

wiersze
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Idee i prawda
I

Na wysokościach myślenia jest sfera,
Skąd widok stromy Mąci się w głowie i na zawrót zbiera;
W chmurach - na gromy.
Płakałbyś może, lecz łzę wiatr ociera
Pierw, nim błysnęła Po cóż się wdzierać, gdzie światy są zera,
Pył - arcydzieła ?L.
II
Zły anioł jednak uniósł ECCE-HOMO
Na opok szczyty,
Gdzie, stojąc jeden i patrzając stromo,
Człek - gardzi byty.
Jakoby wyrwał się z jawu, kryjomo,
Skrzydły nikłemi,
I mierzyć chciał się, sam, z swoją widomą
Wagą, na ziemi
I ściągałby go magnetyzm globowy
W sfery dotkliwe,
Gdzie nie doświadcza nic zawrotów głowy
Nic!...co - szczęśliwe.
Aż wielki smętek lub kamień grobowy
Z tych sfer, bezpiecznych,
Wypchnie znów na szczyt myślenia budowy,
W obłęd dróg mlecznych.
IV
Bo w górze - g r ó b j e s t I d e o m człowieka,
W dole - g r ó b c i a ł u ;
I nieraz s z c z y t n e wczorajszego wieka
Dziś - tyczy kału...
Prawda się r a z e m

dochodzi

i czeka!

Ideen und Wahrheit
I

Es gibt von den Denkenshóhen Aussicht,
Auf schroffen Gipfel Im Kopf wird's triiber und schwindlich;
Donnern will Himmmel.

Rainer Maria Rilke
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- Du wiirdest weinen, doch Trane abgewischt von Winden
Ehe sich gezeigt Wozu eindringen da, wo Welten verschwinden,
Meisterwerke - Staub?!...
II
Mit bósem Engel ist ja ECCE-HOMO gelangt
An die Felsenspitzen,
Wo er steht allein und mit Auge tastet steilen Hang;
Existenzen? - die macht zu Witzen.
- Ais ware heimlich entfahren der Wirklichkeit,
Mit schwachen Fliigeln,
Um sich zu messen mit Ge-Wichtigkeit,
Seiner auf Erden.
III
Und hatte ihn Erdanziehung herabgezerrt
In Spharen, die empfindlich,
In denen die Betaubtheit nicht erfahrt NichtsL. was ist - gliicklich.
- Bis Trauer ihn hoch hinaus, aus dereń Obhut drangt,
Oder Grabesstein,
Wieder auf Spitze von dem Denkensbauwerk - MilchstraBenirresein.
IV
Denn oben - Grab fur die Menschenideen,
Unten - Leibestod;
Und oft, was gestem ais hehr anzusehen
Heute - beriihrt Kot.
Die Wahrheit g-reift dazwischen, ohne zu vergehen!

Rainer Maria Rilke
Der Lesende.
Ich las schon lang. Seit dieser Nachmittag,
mit Regen rauschend, an den Fenstern lag.
Vom Windę drauBen hórte ich nichts mehr:
mein Buch war schwer.
Ich sah ihm in die Blatter wie in Mienen,
die dunkel werden von Nachdenklichkeit,
und um mein Lesen statute sich die Zeit. -

wiersze
Auf einmal sind die Seiten iiberschienen,
und statt der bangen Wortverworrenheit
steht: Abend, Abend... uberall auf ihnen.
Ich schau noch nicht hinaus, und doch zerreiBen
die langen Zeilen, und die Worte rollen
von ihren Faden fort, wohin sie wollen...
Da weiB ich es: liber den ubervollen
glanzenden Garten sind die Himmel weit;
die Sonne hat noch einmal kommen sollen. Und jetzt wird Sommernacht, soweit man sieht:
zu wenig Gruppen stellt sich das Verstreute,
dunkel, auf langen Wegen, gehn die Leute,
und seltsam weit, ais ob es mehr bedeute,
hórt man das Wenige, das noch geschieht.
Und wenn ich jetzt vom Buch die Augen hebe,
wird nichts befremdłich sein und alles groB.
Dort drauBen ist, was ich hier drinnen lebe,
und hier und dort ist alles grenzenlos;
nur daB ich mich noch mehr damit verwebe,
wenn meine Blicke an die Dinge passen
und an die ernste Einfachheit der Massen, da wachst die Erde liber sich hinaus.
Den ganzen Himmel scheint sie zu umfasse:
der erste Stern ist wie das letzte Haus.

Czytając*
Czytałem długo. Porą południową,
co do okien przylgła szemrając deszczowo.
Lecz szmer i wiatru granie marną potęgą
nad ciężką księgą.
Marszczyły karty czoło zamyślone,
kiedy śledziłem bruzdy słownych tras,
a gdy czytałem nie przepływał czas. I naraz strony jakieś rozświetlone
i jak spowity w wieczór gęsty las
zawiłe treści ścieżki roz-trwożone.
Chociaż od książki nie odrywam wzroku,
pękają spięte wersy, toczą słowa
spiesznić gdzie chcą, tleje osnowa...
* Tłumaczenia wierszy: Kamila Chwesiuk

185

186

Rainer Maria Rilke
A ja wiem wtedy: niebo gdzieś się chowa
za przepełnionych winnic blask;
że słońca jeszcze wzejdzie kula płowa. Teraz nastaje noc sierpniowa, złudny wzrok:
schodzi się w grupy to, co rozproszone,
a ludziom drogi ciemne, wydłużone;
pogłosy zdarzeń, dziwnie oddalone,
w złowieszczy sens ubiera mrok.
Gdy teraz oczy ponad tekst skieruję,
największe dziwy nie mam za nic.
Na zewnątrz jest to czym żyję, co czuję,
a wszystko tu, jak tam - bez granic;
Tyle, że rytm jednaki w nas pulsuje,
gdy me spojrzenia przystają do rzeczy,
kiedy surowa mas prostota im nie przeczy, bo wtedy ziemia nad siebie wyrasta,
jakby i niebo miała w swojej pieczy;
i niczym dom ostatni pierwsza gwiazda.

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich liber die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleiht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang,
und ich weiB noch nicht: bin ich ein Falkę, ein Sturm
oder ein groBer Gesang.

Wytyczając coraz śmielsze rzeczy kręgi,
podążam do ostatniego.
Choć miałby zostać dla mnie niedosięgły,
poważę się dotknąć i tego.
Wkoło Boga krążę, prastarej wieży wokół,
krążę tak wieki już całe,
I nie wiem dotąd: jestem burza, jam sokół
czym może wielkim śpiewaniem.

wiersze
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Duke Redbird
The Smali Drum
The smali drum
Throbhed a story
And
The old man agreed
Eyes dancing
Head nodding
In
The firelight
His body moved
To the rhythm
Of the drumstick
But
He did not know
It was in his hand
Nor the drum
Between his legs
Mist
Precedes the day
And in the mist
The old man saw
His prayer
He said nothing
But
The smali drum
Remembered.
Duke Redbird

Mały bębenek*
Mały bębenek
Wybębnil opowieść
I

Stary człowiek przytaknął
Tańczące oczy
Kiwająca głowa
* Tłumaczenie: Agnieszka Hałas
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Bruce Springsteen
W
Blasku ognia
Jego ciało poruszało się
W rytmie
Pałeczki
Ale
Nie wiedział
Że m a j ą w dłoni
Albo bęben
Między nogami
Mgła
Poprzedza dzień
I we mgle
Stary człowiek ujrzał
Swoją modlitwę
Nie rzekł nic
Ale
Mały bębenek
Zapamiętał.

Bruce Springsteen
Backstreets
One soft infested summer
Me and Terry became friends
Trying in vain to breathe the fire
We was born in
Catching rides to the outskirts
Tying faith between our teeth
Sleeping in that old abandoned beach house
Getting wasted in the heat
And hiding on the backstreets
Hiding on the backstreets
With a love so hard and filled with defeat
Running for our lives at night on them backstreets
Slow dancing in the dark
On the beach at Stockton's Wing
Where desperate lovers park
We sat with the last of the Duke Street Kings
Huddled in our cars

wiersze
Waiting for the bells that ring
In the deep heart of the night
We let loose of everything
To go running on the backstreets
Running on the backstreets
Terry you swore we'd live forever
Taking it on them backstreets together
Endless jukę joints and Valentino drag
Where famous dancers scraped the tears
Up off the streets dressed down in rags
Running into the darkness
Some hurt bad some really dying
At night sometimes it seemed
You could hear the whole damn city crying
Blame it on the lies that killed us
Blame it on the truth that ran us down
You can blame it all on me Terry
It don't matter to me now
When the breakdown hit at midnight
There was nothing left to say
But I hated him
And I hated you when you went away
Lying here in the dark
You're like an angel on my chest
Just another tramp of hearts
Crying tears of faithlessness
Remember all the movies
I find we're just like all the rest
Stranded in the park
And forced to confess
To hiding on the backstreets
Hiding on the backstreets
Where we swore forever friends
On the backstreets until the end
Hiding on the backstreets
Hiding on the backstreets...
We'd go see
Trying to learn to walk like the heroes
We thought we had to be
Well after all this time
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Bruce Springsteen
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Ciche uliczki*
Pewnego miękkiego skażonego lata
Ja i Terry zostaliśmy przyjaciółmi
Na próżno próbując wdychać
Ogień, w którym się urodziliśmy
Dojeżdżając okazjami na przedmieścia
Zawiązując sobie wierność między zębami
Śpiąc w starym opuszczonym domku na plaży
Męcząc się w upale
I kryjąc się w cichych uliczkach
Kryjąc się w cichych uliczkach
Z miłością tak twardą i skazaną na klęskę
Uciekając, by ratować życie nocą w cichych uliczkach
Powolne tańce w ciemności
Na plaży przy Skrzydle Stocktona
Tam, gdzie parkują zdesperowani kochankowie
Siedzieliśmy z resztką papierosów
Skuleni w samochodach
Czekając na dzwony, które dzwonią
W głębokim sercu nocy
Odrzuciliśmy wszystko
Aby biec przez ciche uliczki
Biec przez ciche uliczki
Terry przysięgłaś że będziemy żyć wiecznie
Przyjmując wszystko wspólnie w cichych uliczkach
Nieskończone szafy grające i ciąg Valentino
Gdzie słynni tancerze ocierali łzy
Na ulicy, ubrani w łachmany
Uciekający w mrok
Niektórzy ciężko ranni, niektórzy naprawdę umierający
Nocą czasami zdawało się
Że słychać, jak całe cholerne miasto płacze
Obwiń za to kłamstwa, które nas zabiły
Obwiń za to prawdę, która nas dopadła
Możesz mnie za wszystko winić, Terry
Mnie to już nic nie obchodzi
Kiedy rozłam uderzył o północy
Nie zostało nic do powiedzenia
Ale nienawidziłem go
I nienawidziłem ciebie, kiedy odeszłaś
* Tłumaczenie: Agnieszka Hałas
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Leżąc tutaj w mroku
Jesteś jak anioł na mojej piersi
Jeszcze jeden włóczęga serc
Lejący łzy niewierności
Terry, przypomnij sobie wszystkie filmy
Które chodziliśmy oglądać
Próbując nauczyć się stąpać jak bohaterowie
Myśleliśmy, że jesteśmy nimi
Cóż, teraz, gdy minęło tyle czasu
Wiem, że jesteśmy tacy sami, jak cała reszta
Opuszczeni w parku
I zmuszeni, by przyznać się do
Krycia się w cichych uliczkach
Krycia się w cichych uliczkach
Gdzie przysięgliśmy sobie wieczną przyjaźń
Kryjąc się w cichych uliczkach
Kryjąc się w cichych uliczkach...

Marion Kathleen Henry
Sudden Musie
The sting of sudden musie
like a swift rush of sweet wind
lifting grasses withered by a weight
of winter;
A meadow-lark startling
with a brief high melody
as if he had struck a chord
across the taut wires of prairie-fencing
and the wild free vibrations
carried into summer and down
through the sombre autumn
singing.

Emily Hearn
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Nagła muzyka*
Ukłucie nagłej muzyki
jak szybki podmuch słodkiego wiatru
unoszący trawy przywiędłe pod ciężarem
zimy;
Skowronek zaskakujący
krótką wysoką melodią
jak gdyby zagrał akord
na sztywnych drutach preriowych ogrodzeń
a dzikie wolne wibracje
niosą się przez lato i w dół
ku posępnej jesieni
śpiewając.

Emily Hearn
Here is Fog
here is fog blurred untried
that lowers on land and hangs on sea
makes a grey-white world
a moonscape
faintly the winging shape of a guli
falls and rises like a shadow
a long ship bulks in the mist
a lighthouse rears thin slender
and hazy trees make jagged form
along the rimless coast
escaping fog the white round sun
burns a world brilliant with colour
noisy with action alive
with pattern and shape and line
out of silence sound is heard
out of space shape is born

* Tłumaczenie: Agnieszka Hałas

wiersze
Oto mgła*
oto rozmazana mgła
co opada na ląd i wisi nad morzem
czyni z szaro-białego świata
księżycowy pejzaż
niewyraźnie uskrzydlony kształt mewy
spada i wzlatuje jak cień
długi statek bryłą wśród oparów
latarnia morska wznosi się cienka smukła
omglone drzewa ciągną się poszarpaną linią
wzdłuż pozbawionego krańców brzegu
uciekająca mgła białe okrągłe słońce
pali świat jaskrawy od barw
głośny od ruchu żywy
wzorem kształtem konturem
wśród ciszy słyszany jest dźwięk
z przestrzeni rodzi się kształt
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• recencje

Migdałowy sen
Największa ciemność jest zawsze przed świtem. Ale już po chwili rozcieńcza ją pianie
kogutów niesionych przez hurtownika („Hurtownik") i zagadkowy uśmiech kozy, białej
jak śnieg („Koza"), dźwięki koncertu wiolonczelistów („Koncert") i odgłosy żydowskiego wesela („Żydowskie wesele"). Wtedy otwierasz oczy. Otwierasz oczy, żeby śnić...
Na świątecznej ulicy nauczyciel ze swoim uczniem („Rabin i uczeń"), w krętym zaułku śpiewak uliczny...
Otwierasz szerzej... Kobiety. Ubrane w codzienność („Siedząca kobieta", „Przy szklance
piwa"). A codzienność ich wypełniona czekaniem, podobna do wiader pełnych słońca.
Lecz są jeszcze inne - nagie („Nude", „Elwira w zielonym"). One uznają inny rodzaj
piękna. Przychodzą z krainy uczuć gorących, na twoich oczach cudowność dojrzewa w ich
ciałach. I tylko włosy pełne ciemności nieśmiało zdradzają niepokój. Fantasmagoria marzeń?
Ale trzeba iść dalej, trzeba wyżej, trzeba bliżej nieba. Na dach. To właśnie tutaj pierwszy pocałunek („The First Kiss"), to tutaj pierwsze miłosne uniesienie („Love"). Mówią,
że gdy się chce zobaczyć swoją przyszłość, trzeba wejść na dach. Trzeba wejść na dach, gdy
się już kogoś pokochało. Jak w żydowskich piosenkach - i miłość na dachu, i szczęście...
Otwierasz oczy, żeby śnić sen migdałowy. Bo tylko w takim śnie widać sen migdałowy.
Bo tylko w takim śnie widać doskonale kształt zaginionego świata, bo tylko w migdałowym śnie między zielenią a błękitem rosną jeszcze czerwone drzewa. I świetli się światło
w zaginionych zaułkach, i czuć zapach gruszek... To nic, że po chwili już nie wiesz, czy
to zapach miodownika, czy dobrej nowiny ( a może to zapach dzikiej marchwi?). To nic.
To jest pejzaż żydowski. Pozbawiony martwych natur, okrucieństwa i brutalności. To
pamięć, którą się jeszcze udaje oddzielić od grobów. To świat, który ciągle chce być
wskrzeszony. To zapach życia. Feeria kolorów i wewnętrznej dynamiki.
Pod ciemnofioletowym niebem Abraham na skrzypcach wygrywa Najwyższemu jego
ulubione melodie, a świece palone w szabas zapewniają, że wszystko jeszcze trwa. Ze
wszystko jeszcze trwa, i że jest ciągle otwarte. Jak oczy.
Zmierzch zwleka jeszcze przez jakiś czas, a potem już przychodzi ciemność, która
gęstnieje coraz bardziej. Mówią, że każda rzecz sieje w nas swoje znaczenie...
Więc idź, innym opowiedz ten sen migdałowy. Opowiedz, jak się w nim żyje i pamięta. Opowiedz, jak się w nim kocha.
Marta
Jedliczko

Migdałowy sen
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Współczesne malarstwo izraelskie jest nam najczęściej zupełnie nieznane. Dobrze się
więc stało, że w galerii „Brama Grodzka - Teatr NN" od września do października możemy zobaczyć obrazy malarza z tego kraju.
Simcha Nornberg jest artystą starszego pokolenia. Urodził się w 1918 roku w Brzesku
Nowym pod Krakowem. Przeszedł koleje losu środkowoeuropejskiego Żyda XX wieku;
od chederu po Uniwersytet Jagielloński; poprzez obozy Karelji, Archangielska i represje
UB aż do ucieczki z Polski i osiedlenia się w Izraelu. Po latach kariery prawniczej decyduje się poświęcić wyłącznie malarstwu.
Na wystawie lubelskiej Nornberg zaprezentował się w obrazach olejnych i akwarelach. Obrazy są grubo impastowane, budowane szerokimi pociągnięciami pędzla, z ekspresjonistyczną śmiałością. Akwarele są znacznie bardziej wyciszone i zrównoważone.
Malarstwo Nornberga początkowo razi jaskrawymi, prostymi kolorami z rozmachem
naniesionymi na płótno i trąci naiwnością. Obraz Jerozolima" i „Żydowskie wesele"
właśnie do takich należą. Lecz gdy z katalogu wystawy dowiadujemy się o życiowych
doświadczeniach malarza, nieco inaczej zaczynamy patrzeć na jego twórczość. Jaskrawe,
czyste barwy są dla artysty wyrażeniem radości życia. Ale są i inne tonacje. W portrecie
Anne Weingasten widzimy kobietę czytającą książkę. Cały obraz utrzymany jest w spokojnych ciepłych barwach z bardzo ciekawym ciemnozielonym tłem z błękitnymi refleksami. Książka i suknia kobiety są czarne, tylko twarz i ręce odcinają się od całej reszty
impastami bieli, ugru i czerwieni. Swoją atmosferą obraz różni się od pozostałych. Jest
spokojny i zrównoważony, sposobem malowania przypomina malarstwo Czapskiego.
Drugim interesującym obrazem jest „Czerwone drzewo". Dzięki skontrastowaniu
ostrej czerwieni z błękitnym niebem zaczyna się coś dziać; możemy mówić o radosnej
ekspresji koloru. Czerwone drzewo obwiedzione jest grubym czarnym konturem, bardzo
charakterystycznym dla twórczości malarza.
We wszystkich obrazach Nornberga, nawet w tych, na których nie ma motywów
żydowskich, wyczuwalna jest atmosfera odrębnej kultury, dobrze nam znajomej ze stałych zdjęć, pocztówek czy chociażby z wyglądu pożydowskich kamieniczek wrośniętych
w każde miasto polskiej prowincji.
Malarstwo Simchy Nornberga może się podobać, jest kolorowe i proste. Autor w różnym stopniu korzysta z tradycji ekspresjonistycznej malarzy żydowskich lat międzywojennych jak i z wzbogacającego koloru słońca Izraela.
Jarosław

Mankiewicz

Idziesz brukowaną uliczką z początku wieku, wchodzisz po schodach, niby niewiele
stopni, ale czujesz zmęczenie, zasypiasz... ciemno, słychać płynące gdzieś z oddali dźwięki skrzypiec i wiolonczeli - cichy koncert muzyki żydowskiej.
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Jarosław Mankiewicz

Wiolonczela nie wszystkim kojarzy się z kulturą żydowską, nie wszyscy widzą za nią
młodą żydówkę głęboko przeżywającą muzykę wychodzącą spod jej palców. Dźwięki są
wszędzie, pięciolinie mkną po ścianach obsypując słuchaczy głuchego przedstawienia
zielono-niebieskim spokojem, słyszanym uszami wyobraźni. Kilka czerwonych dźwięków zakłóca błogą harmonię, wprowadza niepokój - to tylko złudzenie - podenerwowanie pochodzi z wnętrza zamyślonej wiolonczelistki, z głębi jej serca, odzwierciedla jej
zmieszaną duszę, która straciwszy coś, wspomina. Wbrew oczekiwaniom, niepasująca się
czerwień, doskonale zespala się z całością.
Rabin i jego uczeń - stary i młody człowiek, biel i czerń, do końca zależne od siebie
skrajności, bez jednego nie byłoby drugiego, bez drugiego nie byłoby pierwszego. Wiedzą
0 powiązaniu i ważności swojej funkcji, znają przyczynę swych powołań. Nauczyciel
obejmuje chłopca protektorskim ramieniem, przygarnia do siebie i wpaja siwą wiedzę.
Czerwony płaszcz, jak radosny smutek dodaje życia staremu człowiekowi. Pokolenie
idzie-pokolenie odchodzi - dwie smutne twarze, dwa czasy, zupełnie różne i odmienne,
niepodobne, przyszłość i przeszłość, zawsze takie same, zawsze się powtarzające, zależne, żydowskie, ale tak polskie. Tak samo polskie jak krajobraz wsi, dachy wychylające
się niepewnie ponad niewielkie pagórki i wzburzone pola, nap nimi rozciąga się błękitne
niebo i samotnie sunące obłoki - kontemplacja, zamyślenie nad pięknem zapomnianej
przez wszystkich przyrody. Rozejrzyj się, dostrzeż wysmukłe zboża, zielone trawy, usłysz
ich szum - to śpiew. Niech ta muzyka zamknie ci oczy, uniesie dłonie, niech otoczy cię
mgłą wspomnień o traconym życiu, o traconym pięknie, o utraconej kobiecie.
Jej ulubionym kolorem była zieleń, zawsze ubrana w trawiasty sweter. Czy pamiętasz
jak ją poznałeś? Pamiętam, sama i smutna siedziała przy szklance piwa. Podszedłem,
zacząłem rozmowę. Dużo łatwiej jest pomagać komuś innemu, doradzać nie sobie. Sam
nigdy nie będziesz dla siebie zbawieniem. I co potem, i co potem? Potem była noc i jej
gładkie ciało, nagie i piękne. Spała, tak słodko spała na tle żydowskiego krajobrazu polskiej Jerozolimy, smutnej i zarazem tak radosnej za smutku, to daje jej moc i siłę do
bycia piękną.
Gdzieś po tym mieście chodzi Simcha Nornberg, po ulicach, po peryferiach, wśród
pól i łąk, wśród czerwonych drzew i kóz, lecz przede wszystkim wśród ludzi - smutnych
1 radosnych, pięknych i brzydkich ale zawsze ludzi.
Fryderyk

Rudziński

Simcha Nornberg - wernisaż wystawy obrazów, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 9 IX
1997.

Jacek Maj
Nadzieja na „apokatastasis"
Noty z wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego.
1. Nowosielski - jako jeden z niewielu współczesnych malarzy - zawarł w swej twórczości
całościową koncepcję widzenia świata. Dla niego świat jest odwiecznie ambiwalentny, zasadza
się na antynomiach: niebo - piekło, świętość - grzech. Piekło rzeczywistości empirycznej
jest wynikiem katastrofy, ale rzeczywistość ta nigdy nie może być całkowicie zepsuta; stąd
nadzieja na „apokatastasis", na odnowienie i zbawienie u kresu świata całego stworzenia. „Cała
praca duchowa malarza - mówi Nowosielski - w ogóle człowieka w jakiś sposób religijnego
polega na tym, aby współpracować w przywracaniu upadłej Sofii do jej pierwotnego stanu jedności z Sofią niebiańską". Przeistaczać świat można tylko w pojednaniu z Bogiem,
mając zarazem świadomość nieustannego przeżywania katastrofy, ostatecznej prawdy.
2. Dla Nowosielskiego sztuka jest apofatyczna i katafatyczna zarazem. Odkrywa i zakrywa.
Jej nierozerwalne zespolenie z teologią (nie na poziomie erudycji, lecz poprzez „żywe doświadczenie rzeczywistości metafizycznej") polega na „wtajemniczaniu w sprawy święte". Jedynie
uzyskanie „świadomości nadprzyrodzonej" umożliwia ogląd rzeczywistości „pierwotnie
pięknej i godnej".
3. Eros został wygnany z kultury judeochrześcijańskiej. Artysta uświęca go niejako
na powrót poprzez przywołanie platońskiej androgynicznej unii. U Platona dostrzeganie
piękna zmysłowego to początekwtajemniczenia metafizycznego. Powraca porządek: „agape",
„eros", „filia", „stergethron". Nowosielski twierdzi, iż nie ma sztuki bez Erosa, będącego
pięknem - zasadą dobra: „Eros jest w sposób ontyczny powiązany z istotą piękna".
4. Pojęcie ikony rozszerzyło się u Nowosielskiego na obszar całego malarstwa. Ikona to
obraz święty,obraz otwierający się ku Bogu, łączący świat ziemski z boskim. Powinnością sztuki jest ukazanie prawdy „ad oculos". Logos objawia się „eks arche". Tylko poprzez wysiłek
„wzniesienia się" („anabasis") możliwy jest duchowy ogląd ponad „światem naoczności
zmysłowej" („kosmos horatos"). „Wtajemniczanie najwyższe" („epopteia") wiedzie - jak pisze
Platon w „Fajolrosie" - ku „jasnemu, nieskalanemu,prostemu i niezniszczalnemu" pięknu.
5. Angelologia Nowosielskiego łączy się z cierpieniem przyrody. Malarz „podejrzewa", iż
zwierzęta są „ken etycznymi aniołami". Bunt aniołów przeciwko stworzeniu człowieka doprowadził do drugiej katastrofy. Zarazem anioły „niezbuntowane" są obecne w naszej rzeczywistości.
Nie znam innego współczesnego twórcy, który potrafiłby w takim stopniu oddać tajemnicę bytów subtelnych.
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Muzyka a integracja Europy
Muzyka jest elementarną częścią kultury. Od najdawniejszych czasów towarzyszyła
człowiekowi w ważnych momentach jego życia, w postaci rytualnych śpiewów, tańców
obrzędowych, czy pieśni wojennych. Pierwotne formy muzyczne stały się bardziej wysublimowane. Muzyka stała się sztuką. Dziś, dzięki nowoczesnym środkom techniki audiowizualnej, mamy z nią do czynienia niemal wszędzie. Zajmuje ona poczesne miejsce w ofercie
najpotężniejszego środka społecznego przekazu, jakim jest telewizja. Istnienie specjalnych kanałów nadających tylko programy muzyczne, dowodzi ogromnego zapotrzebowania mas na odbiór tego typu wrażeń estetycznych. O tym, jak bardzo muzyka weszła
w codzienne życie człowieka, świadczy rzesza ludzi praktycznie nie rozstających się z walkmanem. Nie jest przypadkowym stwierdzenie, że muzyka łagodzi obyczaje. Jak każda
sztuka, tak i ona nie podlega żadnym barierom politycznym i kulturowym, a wspólne
upodobania muzyczne jednoczą ludzi wszystkich kontynentów. Podział muzyki na klasyczną, rockową, popową i wszystkie jej pochodne, jest jakby odzwierciedleniem społecznych podziałów ludzkości. Każda grupa identyfikuje się z określonym rodzajem
muzyki: świat inteligencji spotyka się w pięknych gmachach filharmonii czy oper, by
upajać się wielkimi dziełami klasycznych kompozytorów; klasa średnia, zwana niegdyś
robotniczą, bywa na koncertach muzyki popularnej, a ludzie młodzi podzielili się na niezliczoną ilość światków i półświatków muzycznych. Muzyka jest bardzo mocnym i niezastąpionym środkiem wyrazu ludzkich emocji. Siła jej oddziaływania jest ogromna. Wielki,
krakowski bard Piotr Skrzynecki mówił, że „język, w porównaniu z muzyką, jest medium uboższym". Muzyka jest wytworem ducha i trafia bezpośrednio do sfery emocjonalnej, pomijając przeszkody, na które trafia słowo.
Mówiąc o muzyce jako czynniku kulturowym integrującym Europę, skoncentrujemy się
na rocku, ponieważ trafia on głównie do ludzi młodych, a tacy ludzie będą właśnie fundamentem nowej, zjednoczonej Europy. Aby faktycznie stary kontynent stał się „ojczyzną ojczyzn" nie wystarczą tylko zmiany polityczno - gospodarcze. Zjednoczenie musi się odbyć
przede wszystkim na płaszczyźnie mentalnej, a to oznacza, że muszą zginąć odwieczne
uprzedzenia i nacjonalizmy. Wielką pomocą w tym niewątpliwie trudnym procesie integracji
będzie muzyka. Wielcy tego świata długo nie tolerowali muzyki rockowej. Uważano ją za
coś złego, a Kościół mówił o niej jako o dziele szatana. Widząc jednak jak wielki wpływ
wywiera ona w dzisiejszym świecie, zaczęto zmieniać ten negatywny stosunek do niej.
Przełomowym momentem było wysłuchanie przez Jana Pawła II koncertu Boba Dylana,
który odbył się w październiku 1997 roku na Kongresie Eucharystycznym w Bolonii.
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Dzisiejsza muzyka to nie tylko rock. Mnogość nurtów powoduje dzielenie się ludzi na
grupki utożsamiające się z danym stylem. Podział ten nie kończy się na muzyce, ale idzie
za nim charakterystyczny strój, fryzura, slang, światopogląd itd. Tak rodzą się subkultury.
Ludzie skupiający się w takich grupach podkreślają swoją niezależność, odrębność i czują
się jednością połączoną wspólną ideą. Ponieważ muzyka stała się dzisiaj świetnym środkiem do przekazywania treści ideologicznych, za subkulturami wyrosłymi na gruncie
muzyki kryją się zazwyczaj ruchy społeczne mające określone cele. Działa to na zasadzie
sprzężenia zwrotnego. Muzyka promuje ideę, a ideologia muzykę; oddzielnie zaś skazane by były na klęskę. Siła oddziaływania ideologicznej muzyki jest tak wielka, że nie
mogą jej powstrzymać żadne systemy polityczne, nawet totalitarne.
Pierwszą znaczącą subkulturą młodzieżową mającą korzenie w alternatywnej muzyce
rockowej był ruch hipisowski, który swoim zasięgiem objął niemal cały świat. Natomiast
najlepszym przykładem łamania wszelkich struktur politycznych przez subkultury był ruch
„punk", który wyrósł na gruncie pacyfistycznych haseł lat sześćdziesiątych, ale w swoim radykalizmie posunął się znacznie dalej. Powstał on spontanicznie, wywołany przez grupy
sfrustrowanej młodzieży, która nie umiała się odnaleźć w brutalnej rzeczywistości agresywnego kapitalizmu. Ludzie ci nie widząc sensu własnej egzystencji lansowali hasło
„NO FUTURĘ" - „bez przyszłości". Środkiem do promowania tej idei była muzyka.
Bardzo proste, głośne i wulgarne utwory miały niesamowitą moc oddziaływania na wszystkich niepokornych buntowników. Chcieli oni wykrzyczeć swe frustracje i przedstawić
całemu światu swoją wizję życia. Punk szokował, bulwersował i zyskiwał rzesze naśladowców. Rozwój tego ruchu przypominał reakcję łańcuchową. Nie potrafiła powstrzymać go nawet „żelazna kurtyna". Miało wówczas miejsce wielkie zjednoczenie młodych
Europy, mających jeden cel. Wrogiem dla nich był SYSTEM - na Zachodzie kapitalizm,
a na Wschodzie socjalizm.
Również dzisiaj istnieje taka integracyjna subkultura skupiająca miłośników syntetycznej muzyki, określanej mianem „techno". Organizowana przez nich w Berlinie uliczna
parada miłości, zwana „Love paradę", co roku gromadzi setki tysięcy ludzi, którzy przez
kilka dni wspólnie tańczą, śpiewają, a przede wszystkim poznają się i akceptują swoją
narodową odrębność. Mnogość różnych światków muzycznych świadczy o tym, iż istniejące podziały są dość głębokie i trwałe. Paradoksem może wydawać się to, że podziały te
mają pomóc w integracji. Ale wspólna Europa nie ma być jednolitą kulturowo i mentalnie masą, lecz powinna być „ojczyzną ojczyzn", gdzie jedna kultura ma ubogacać drugą.
Subkultury niosą ze sobą niestety także szereg zjawisk negatywnych, jak narkomania,
idee New Age, a przede wszystkim swoje często bzdurne i utopijne ideologie. To, że
odradza się faszyzm, nacjonalizmy, że istnieje problem satanizmu promowanego przez
muzykę „death metal" itd. jest problemem kontynentalnym. Zjednoczenie Europy otwiera
tu nowe możliwości, stawiając zarazem nowe zadania prowadzenia wspólnej walki z tymi
dewiacjami. Subkultury są potrzebne w procesie integracji, a to, że niektóre działają destruktywnie, powinno być tylko bodźcem do podejmowania wspólnych inicjatyw przez
ludzi poważnie myślących o dobru integrującej się Europy.
Proces integracyjny już trwa, a zapoczątkował go kres zimnej wojny i zniszczenie
„żelaznej kurtyny". Symbolem tych doniosłych wydarzeń był upadek muru berlińskiego.
Towarzyszył mu pokazywany niemal we wszystkich stacjach telewizyjnych świata wiel-
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ki koncert rockowy, gdzie tysiące ludzi śpiewało wraz z legendarną grupą Pink Floyd
przebój „Another bricks in the wali", czyli „inna cegła w murze". Tymi właśnie „innymi",
nie przystającymi do totalitarnej koncepcji „muru", byli ci wszyscy niepokorni buntownicy: punki, rastamani, hipisi i inni, którzy manifestując swoje NIE walnie przyczynili
się do upadku muru. Rok 1997 także przyniósł taką piękną, integracyjną imprezę. Przykład,
jak muzyka potrafi jednoczyć ludzi, można było zobaczyć w Sarajewie, gdzie tysiące
Bośniaków, Serbów, Chorwatów, Czarnogórców, Słoweńców i Macedończyków zapomniało o wojnie, politycznych waśniach, różnicach religijnych i przez kilka godzin śpiewało
wraz z muzykami irlandzkiej grupy U2. Zespół ten objechał tego lata całą Europę i wszędzie przyjmowany był równie entuzjastycznie, a sarajewski finał był tylko potwierdzeniem integracyjnej mocy muzyki.
Kościół również opowiada się za zjednoczeniem, i to nie tylko starego kontynentu, ale
także wszystkich wyznawców wiary w Jezusa. Od lat organizowane są spotkania młodych
całej Europy, na których ekumeniczna liturgia opiera się przede wszystkim na muzyce.
Śpiewy z Taize już są symbolem jedności i wspólną modlitwą wszystkich chrześcijan.
Muzyka, ze względu na swój uniwersalizm, odegra ogromną rolę w procesie jednoczenia
Europejczyków. Właściwie już dzisiaj nie ma dla niej granic. Technika rozwinęła się na
tyle, że każda nowa płyta ukazuje się we wszystkich niemal sklepach muzycznych Europy równocześnie. Doszło do tego, że wybijający się zespół staje się sztandarowym produktem eksportowym kraju, z którego pochodzi. Międzynarodowa popularność powoduje
mieszanie się wpływów kulturowych i zanik odwiecznych uprzedzeń. Jest rzeczą naturalną, że człowiek fascynujący się muzyką U2, czy The Cramberries, nie będzie nienawidził Irlandczyków. Rola muzyki jest więc niepodważalna, gdyż potrafi ona znacznie
skuteczniej jednoczyć ludzi mieszkających w Europie, niż jakikolwiek układ polityczny.
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