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Polakom brakuje pamiêci historycznej,
a pokoleniowa rewolucja nadzia³a siê na
polityczny establishment, który mentalnie
tkwi ci¹gle w latach osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych.  2
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Nieekumeniczne zachowania
zdarzaj¹ siê po obu niestety
stronach, ale zachowania naszej
strony s¹ mniej spektakularne
i mniej nag³aœniane – mo¿e ze
wzglêdu na nasz¹ wielkoœæ.
Jesteœmy przecie¿ koœcio³em
zdecydowanie mniejszym od
koœcio³a rzymsko-katolickiego.

O Koœciele Ewangelicko-
Augsburskim w Polsce
rozmawiamy z biskupem
koœcio³a ks. Jerzym Samcem
10-11

To nie jest
mój œwiat
Co jest dla mnie
najwa¿niejsze w ¿yciu?
Wolnoœæ. Brak przemocy.
Zawsze udawa³o mi siê
byæ z ludŸmi, którzy
unikali przemocy.
NGP rozmawia
z by³ym dzia³aczem KPN,
Jerzym Sychutem. 3
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E Instynkt stadny
Ka¿de k³amstwo
powtarzane wystarczaj¹co
czêsto staje siê prawd¹.
Ludzie, zw³aszcza
w internecie, s¹ jak stado
baranów – instynkt stadny
kieruje nie tylko ich
dzia³ania, ale tak¿e tym,
co myœl¹. I bardzo mocno
wp³ywa na ich pogl¹dy.

To nic odkrywczego. I nie jest to jakaœ szczególna
przypad³oœæ, która dotyka tylko Polaków. To uniwer-
salny mechanizm. Nikt bowiem nie wyliczy³ do tej po-
ry, czy podzia³y w polskim spo³eczeñstwie s¹ g³êbsze
ni¿ w innych, chocia¿ tak w³aœnie by siê mog³o wyda-
waæ. Mo¿e dlatego, ¿e Polakom brakuje pamiêci histo-
rycznej, a pokoleniowa rewolucja nadzia³a siê na poli-
tyczny establishment, który mentalnie tkwi ci¹gle w
latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych.

Jak dosz³o do tego pêkniêcia pokoleniowego?
Kto zawini³? - zapyta³ dziennikarz “Newsweeka” wy-
bitnego brytyjskiego historyka, publicystê i pisarza,
znawcê spraw polskich, Timothy Gartona Asha:

Czêœciowo jesteœmy odpowiedzialni my, historycy.
Brakuje Europejczykom przekazywanej z pokolenia na
pokolenie pamiêci jednostkowej i zbiorowej. W Polsce
brakuje pamiêci historycznej nawet na temat najnowszej
historii Polski. To jest zaskakuj¹ce, bo Polska tak kulty-
wuje historiê. Brak ¿ywej pamiêci widaæ zw³aszcza teraz,
kiedy odesz³o lub odchodzi pokolenie Helmuta Kohla,
Francois Mitterranda, Tadeusza Mazowieckiego i Václa-
va Havla. Przecie¿ w³aœnie pamiêæ i doœwiadczenie in-
dywidualne by³y najwa¿niejszym motywem europejskiej
integracji po wojnie. Nic nie zast¹pi doœwiadczenia oso-
bistego, na w³asnej skórze. Na 25-lecie polskiej trans-
formacji powiedzia³em, ¿e demokracja w Polsce odnio-
s³a wielki i trwa³y sukces. Pospieszy³em siê. Liberalizm,
wolny rynek, demokracja p³ac¹ za swoje wielkie zwy-
ciêstwo sprzed 26 lat. Z czasem musia³a przyjœæ antyteza
tamtego sukcesu. Mog³aby ni¹ byæ reakcja lewicowa,
ale przyszed³ PiS z nacjonalizmem, ksenofobi¹ i ekono-
micznymi elementami.

Nie tylko zagraniczni obserwatorzy polskiej
sceny politycznej s¹ zdumieni wydarzeniami w Polsce
i próbuj¹ znaleŸæ m¹dre diagnozy. Ten stan zdumienia
i konsternacji panuje tak¿e wœród polskich intelek-
tualistów. Tak pisa³ Cezary Michalski w Newsweeku:

Proporcje tych, którym siê w III RP powiod³o i
próbuj¹ jej broniæ, do tych, którzy przegrali albo czuj¹
siê skrzywdzeni, dodatkowo zaburza syndrom wielo-
krotnie opisywany przez profesora Janusza Czapiñ-
skiego w jego badaniach nad kapita³em spo³ecznym w
Polsce (a raczej s³aboœci¹ kapita³u spo³ecznego w naro-
dzie przez kilkaset lat, dziczej¹cym bez w³asnego pañ-
stwa). Ten syndrom to “prywatyzacja w³asnego biogra-
ficznego sukcesu i upublicznianie czy upañstowienie
osobistych pora¿ek”. Jeœli coœ siê nam w ¿yciu powiod³o,
uznajemy to za zas³ugê wy³¹cznie nas samych - naszego
sprytu, talentu czy pracowitoœci, wbrew przeciwnoœciom
losu i k³odom rzucanym nam pod nogi przez innych.
Jeœli jednak coœ nam w ¿yciu nie wysz³o, to winni s¹: III
RP, transformacja, Zachód, Niemcy, ̄ ydzi, solidaruchy,
komuchy. W ten sposób nawet z w³asnych skomplikowa-
nych biografii frustraci i ludzie resentymentu, którzy
stanowi¹ dzisiaj kadrówkê Kaczyñskiego, wyci¹gaj¹
to, co jest im potrzebne. Ka¿dy sukces to oni sami, zaw-
sze dzielni, zawsze pr¹cy pod wiatr, a ka¿da pora¿ka to
wina Balcerowicza, Geremka, Michnika, Wa³êsy, Kwaœ-
niewskiego, Millera.

Jeszcze ostrzej sytuacjê opisuje profesor Jadwiga
Staniszkis, która z pozycji pro-pisowskich przesz³a
na pozycjê g³ównego krytyka tej partii. Zdaniem Sta-
niszkis partia Kaczyñskiego porwa³a za sob¹ spo³eczny
margines, którego jedynym argumentem by³ zawsze
argument si³y – PiS oœmieli³ lumpiarstwo – ludzi, którzy
na co dzieñ wystaj¹ na placach ma³ych miasteczek bez
¿adnych perspektyw. Ich agresja znalaz³a racjonalizacjê
– powiedzia³a. Profesor wspomnia³a w tym kontekœcie
o niespotykanych wczeœniej w Podkowie Leœnej, miej-
scowoœci w której mieszka, radykalnej postawie wobec
polityki migracyjnej. 

Polacy okopani w swoich “racjach” zamykaj¹
siê coraz czêœciej w gronie ludzi myœl¹cych podobnie,
bo polityka sta³a siê te¿ wyznacznikiem naszych przy-
jaŸni i kontaktów z innymi ludŸmi. S³uszne, czy nie-
s³uszne diagnozy niestety nie maj¹ na razie wp³ywu na
zmianê postaw. Raczej utwierdzaj¹ ludzi w ich coraz
bardziej radykalnych postawach. “Lumpenproletariat”
cementuje siê jeszcze bardziej przeciwko “przem¹d-
rza³ym intelektualistom”. Jeszcze groŸniejsze jest zja-
wisko, gdy dzisiejszych przeciwników politycznych
obecnych w³adz nazywa siê agentami, zdrajcami i od-
biera siê im prawo do bycia Polakami. Jeden z czy-
telników pisze do mnie: “Utwierdzam siê w przekona-
niu, ¿e nie s³u¿y Pan dobrze mojej OjczyŸnie i nadal zu-
pe³nie Pan nie akceptuje tylu wa¿nych zmian jakie o-
becnie tam zachodz¹. A szkoda! Bo wed³ug wielu Pola-
ków mieszkaj¹cych w Szwecji, w³aœnie gazeta, i to pol-
ska, powinna tworzyæ dobry klimat wokó³ zachodz¹cych
zmian”. – Ju¿ to przerabialiœmy – chcia³o by siê odpo-
wiedzieæ. Kabotyn, który to pisze, zapomnia³ o “propa-
gandzie sukcesu” w przeœnym PRL-u, zapomnia³ tak¿e
jak dzisiejsi zwolennicy PiS-u odbierali prawo do spra-
wowania w³adzy swoim poprzednikom i nie akcep-
towali “nie swojego prezydenta”. Polityczna amnezja,
czy manipulacja? A mo¿e tylko chodzi o to, ¿e “moja
prawda, jest prawdziwsza”... Dzisiejsza Polska to raj
dla kabotynów.

Zamkniêci w naszym spojrzeniu na sprawy pol-
skie, czêsto tracimy w³aœciw¹ perspektywê. Bo prze-
cie¿ takie same dyskusje tocz¹ siê tak¿e u naszego s¹siada
na po³udniu, w S³owacji. Tam te¿ spo³eczna ocena rze-
czywistoœci jest rozdzielona g³êbok¹ fos¹, a wyniki os-
tatnich wyborów do parlamentu nie wró¿¹ nic dobrego.
Wirus ekstremizmu i politycznego radykalizmu dotar³
i tam. Nieufnoœæ do tradycyjnej polityki, poczucie za-
gro¿enia muzu³mañskimi imigrantami, spowodowa³y,
¿e wœciekli wyborcy zag³osowali na neonazistê Mariana
Kotlebê z Partii Ludowej - Nasza S³owacja. To oznaka
kryzysu demokracji – oceniaj¹ komentatorzy. Jacek Pa-
wlicki pisa³:

Za sukces Kotleby w du¿ej mierze odpowiada
Fico (prezydent S³owacji - dop. NGP), to on budowa³
atmosferê strachu przed uchodŸcami i pobudza³ islamo-
fobiê, to on z imigracji uczyni³ najwa¿niejszy temat kam-

panii wyborczej. (...) Kotleba sprytnie wykorzysta³ tê
histeriê. Na wiecach mówi³, ¿e nawet jeden imigrant to
za du¿o. Organizowa³ demonstracje skinhedów, którzy
wykrzykiwali obraŸliwe has³a pod adresem muzu³ma-
nów. (...) Kotleba przeszed³ ewolucjê charakterystyczn¹
dla polityków skrajnej prawicy. Zaczyna³ od antysemi-
tyzmu i wielkich teorii spiskowych z ̄ ydami w roli g³ów-
nej, ale zrozumia³, ¿e nie zapewni mu to politycznej
przysz³oœci, wiêc zacz¹³ eksploatowaæ temat romski,
wa¿ny szczególnie w gospodarczo i spo³eczenie upoœ-
ledzonej czêœci S³owacji. (...) Na niechêci do Romów
mo¿na zbiæ niez³y kapita³ polityczny. Kotleba zacz¹³ siê
odwo³ywaæ do hase³ antyglobalistycznych, mówi, ¿e
trzeba wyst¹piæ z Unii Europejskiej i NATO i wypêdziæ
ze S³owacji obcy kapita³. Si³¹ Kotleby jest obecnoœæ w
mediach spo³ecznoœciowych. Nie przejmuje siê tym, co
mówi¹ o nim mainstreamowe media, bo jego zwo-
lennicy ¿yj¹ na Facebooku i s¹ przekonani, ¿e gazety
i telewizja k³ami¹”.

Czy mo¿na to traktowaæ jako pocieszenie? ¯e
zjawiska, które przera¿aj¹ du¿¹ czêœæ œrodowisk w Pol-
sce, nie s¹ tylko polskim wynalazkiem? Raczej budz¹
grozê, ¿e ten narodowy radykalizm, coraz szerzej roz-
lewa siê po œwiecie. Tak kiedyœ by³o z ruchami lewico-
wymi, z zara¿eniem komunizmem; dzisiaj to samo grozi
nam z prawej strony. I nawet œwiadomoœæ, ¿e stoj¹ za
tym polityczni manipulatorzy, nie jest w stanie zaha-
mowaæ tych procesów. Chocia¿by przyk³ad Kotleby:
to by³y nauczyciel w szkole œredniej wydalony z pracy
za g³oszenie ekstremistycznych pogl¹dów, który w 2005
roku za³o¿y³ skrajnie prawicow¹ partiê z programem
faszystowskim.

Opisy g³êbokich podzia³ów spo³eczeñstwa, sta-
wiane diagnozy – to tak¿e przyczynek do... osobnej
diagnozy. Polityczne emocje to przecie¿ bardzo czêsto
emocje psychologiczne. Gdy jedni je wykorzystuj¹ i
nimi manipuluj¹, inni opisuj¹c je lekcewa¿¹ ich psy-
chologiczn¹ naturê, któr¹ kieruje siê t³um/stado. Bardzo
trafie opisa³ to Maciej Zaremba w “Dagens Nyheter”:

Jak mo¿na mówiæ tak lekcewa¿¹co o Bogu, ro-
dzinie i naszych polskich bohaterach? Obrzucaæ b³otem
Koœció³ i naród? Propagowaæ homoseksualizm? I kto
w³aœciwie finansuje filmy, w których pobo¿ni ch³opi s¹
przedstawiani jako ziej¹ce nienawiœci¹ prymitywy?

To w³aœnie to poczucie zlekcewa¿enia Jaros³aw
Kaczyñski podsyca i wyzyskuje. Kluczowym s³owem jego
kampanii wyborczej by³a “pogarda”. Mówi siê zatem,
¿e “elity lewicowo-liberalne” gardz¹ swoim narodem:
przedstawiaj¹ Polaków, którzy stoj¹ na stra¿y rodziny,
wiary i tradycji, jako ciemnogród i zagro¿enie demo-
kracji. Ale my nie bêdziemy siê wstydziæ tego, ¿e nie
cierpimy peda³ów, muzu³manów czy feministek, i w pro-
stych s³owach dajemy temu wyraz. Wszak to my jesteœmy
narodem, prawdziwymi Polakami, w przeciwieñstwie
do tamtych – i tutaj zwykle pada nowe nieprzyjemne
s³owo. Nieprzet³umaczalne. “Wykszta³ciuch” to osoba,
która z racji swojego dyplomu jest przekonana, ¿e zjad³a
wszystkie rozumy i wie wszystko lepiej ni¿ prawdziwy
naród.

Ta retoryka nie trafia³aby do ludzi, gdyby nie do-
tyka³a prawdziwego poczucia upokorzenia. Z naiw-
noœci¹, któr¹ wyjaœniæ mo¿na chyba tylko arogancj¹,
polscy libera³owie zdecydowali siê zwalczaæ niezdrowe
pogl¹dy metod¹ zawstydzania i stygmatyzacji. A wiêc
za pomoc¹ tej samej pedagogiki wstydu, której w Szwecji
próbowano u¿ywaæ przeciw wyborcom Szwedzkich De-
mokratów: nie musimy z nimi rozmawiaæ, wystarczy
ich napiêtnowaæ. Tyle ¿e taktyka, która w Szwecji jest
najwy¿ej chybiona, w Polsce od razu wywo³uje roz³am,
bo polszczyzna ró¿nicê miêdzy tym, co stosowne, a tym,
co niegodne, wyra¿a, prawie samoczynnie, w terminach
klasowych.

Trafne jest to, co pisze Zaremba. Ale te¿ bardzo
idealistyczne. Z pewnoœci¹ zawstydzanie i stygmanty-
zacja nie s¹ broni¹ efektywn¹, mog¹ wrêcz dzia³aæ od-
wrotnie. Co jednak robiæ? Jak dyskutowaæ, gdy ¿adne
argumenty do drugiej strony nie docieraj¹? Jak skute-
cznie broniæ pewnych wartoœci?

Wszyscy jesteœmy ofiarami instynktu stadnego.

(ngp)
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To nie jest mój œwiat

NGP rozmawia z Jerzym Sychutem

Mieszkasz w Szwecji od 1983 roku. W Polsce
zwi¹zany by³eœ i KOR-em i KPN-em, dzia³a³eœ
w podziemiu, by³eœ wiêziony. Dzisiaj znowu
manifestujesz pod ambasad¹ domagaj¹c siê
miêdzy innymi przestrzegania konstytucji
przez rz¹dz¹cych. Naprzeciwko ciebie, w
kontrmanifestacji, stoj¹ ludzie, którzy te¿
wspierali kiedyœ opozycjê. Tylko, ¿e stoicie
dzisiaj po dwóch stronach barykady...
— To dziwne uczucie. Zobaczy³em na przyk³ad w
tej grupie cz³owieka, który kiedyœ g³odowa³ pod am-
basad¹, i wówczas przychodzi³em tutaj by demon-
strowaæ razem z nim.

Mówisz o by³ym dzia³aczu Konfederacji Polski
Niepodleg³ej...
— Szczerze mówi¹c, to zupe³nie nie wiem, jak on siê
w KPN-nie znalaz³...

Jak trafi³eœ do KPN-u?
— W Szczecinie w zasadzie to ja zorganizowa³em
kolporta¿ wydawnictw podziemnych. Przej¹³em na-
wet dostarczanie bibu³y do zwi¹zków zawodowych.
Ale w pewnym momencie pomyœla³em, ¿e jeœlibym
wpad³ i coœ by mi siê sta³o, to nie ma nikogo, kto by
siê za mn¹ uj¹³. Kiedyœ odmówi³em udzia³u w Ruchu
M³odej Polski chocia¿ z nimi wspó³pracowa³em, a
wspó³praca z KOR-em i KPN-em by³a luŸna, zreszt¹
wszystko musia³o byæ tajne. Dopiero wiele miesiêcy
po tym jak zosta³em aresztowany, ktoœ z KOR-u
zwróci³ uwagê, ¿e z nimi wspó³pracowa³em i zaczêli
mi pomagaæ. Z kolei podziela³em pogl¹dy Moczul-
skiego, by³a to jednak niewielka grupka. Niektórych
podejrzewa³em, ¿e s¹ to zwyk³e oszo³omy – póŸniej
okaza³o siê, ¿e s³usznie. Ko³o mnie by³o ci¹gle dwóch
agentów – jednego podejrzewa³em, o drugim dowie-
dzia³em siê po latach. Gdy moimi podejrzeniami po-
dzieli³em siê z Majk¹ Moczulsk¹, to mnie zakrzycza-
³a, ¿e to pomówienie i nieprawda. Historia to jednak
zweryfikowa³a. Ja, co prawda, oddzieli³em siê teraz
od KPN-u, ale nadal uwa¿am, ¿e Leszek Moczulski
stawia dobre diagnozy, ideowo jest mi nadal bliski,
plus jeszcze parê innych osób z KPN-u. Ale od in-
nych musia³em siê odsun¹æ, polikwidowaæ moje zna-
jomoœci nawet na Facebooku. Miêdzy innymi z Rom-
kiem Szeremietiewem. Po prostu pewnych postaw i
pogl¹dów nie jestem w stanie zaakceptowaæ.

Co siê sta³o, ¿e ludzie siê tak podzielili i czêsto
nie s¹ w stanie ze sob¹ rozmawiaæ? Sk¹d w ogóle
tak g³êbokie podzia³y w Polsce?
— Nie wiem. Nie rozumiem tego. Obserwujê to z da-
leka i czêsto nie potrafiê zrozumieæ zachowania tych
ludzi. Przyk³ad? Chocia¿by Marek Jurek. Pozna³em
go doœæ wczeœnie i to by³ jeden z ludzi, którzy zrazili
mnie do Ruchu M³odej Polski. Jak zapozna³em siê z

paroma jego artyku³ami, to mnie odrzuci³o. A tacy
ludzie w³aœnie teraz w Polsce rz¹dz¹. Przera¿a mnie,
¿e jest tyle nietolerancji, homofobii. To nie jest mój
œwiat.

Czujesz siê w jakiœ sposób rozczarowany
tym co dzieje siê w Polsce?
— Hmmm... Powiem tak: cieszê siê, ¿e nie mieszkam
w Polsce. Mog³em wyjechaæ z Polski, bo prowadz¹-
cy dochodzenie przeciwko mnie okazali swego ro-
dzaju “mi³osierdzie”. Od³¹czyli mnie od najwa¿niej-
szej sprawy przeciwko Moczulskiemu, by wyto-
czyæ mi inn¹ sprawê. Zw³aszcza, ¿e do zarzutów
przeciwko Moczulskiemu planowano do³¹czyæ os-
kar¿enie o terroryzm. Jak mi to wyt³umaczy³ goœæ
prowadz¹cy sprawê przeciwko mnie, to by³em prze-
ra¿ony. Oni mieli dwa dokumenty, z których wyni-
ka³o, ¿e ja by³em posiadaczem broni. To, ¿e by³a to
plastikowa zabawka, któr¹ znaleziono u mnie pod-
czas przeszukania mieszkania, nie mia³o znaczenia.
W jednym protokole by³o napisane “pistolet”, a w
drugi o zniszczeniu go. Pewnie nie mieli miejsca w
magazynie. Gdy nie by³o rzeczowego dowodu, to
pozosta³ jedynie œlad w dokumentach, z którego wy-
nika³o, ¿e by³a to broñ. By³em w sytuacji fatalnej.
Tym bardziej, ¿e nie mia³em pracy i trudno by³o
utrzymaæ siebie i rodzinê. Wyjazd z Polski by³ wte-
dy jedynym ratunkiem. Zna³em konsula szwedzkiego
w Szczecinie i to w zasadzie by³ jego pomys³ bym
wyjecha³ do Szwecji.

Trafi³eœ do obozu w Moheda w Smalandii.
— Kilka tygodni po tym jak znalaz³em siê w Szwe-
cji, zakwaterowano nas w obozie dla uchodŸców –
by³em tam miêdzy innymi z Leonem Neugerem – to
pierwszy raz w ¿yciu zauwa¿y³em, ¿e istnieje rasizm,
¿e s¹ jakieœ podzia³y miêdzy Polakami. Wczeœniej w
ogóle sobie z tego nie zdawa³em sprawy. To mnie
zupe³nie zatka³o. By³o w tym obozie kilku wa¿nych
aktywistów z Solidarnoœci, czêsto inteligencja, ale to
nie mia³o znaczenia. Oni a¿ p³onêli nienawiœci¹, na
przyk³ad, do Erytrejczyków, którzy tam te¿ byli.
Nie mog³em tego zrozumieæ. Leon podobnie. Zreszt¹
chyba nas pozostali Polacy zbytnio nie lublili. Zda-
³em sobie wówczas sprawê, ¿e chyba ¿y³em w Pol-
sce w jakimœ wyizolowanym œwiecie. To, co wtedy
zobaczy³em w Mohedzie, dzisiaj w³aœnie eksploduje
w postawach wielu ludzi w Polsce w sposób otwarty.

Bo Polska by³a, i jest nadal, miejscem, gdzie
ludzie ogl¹daj¹ siê na ulicy, jak idzie ktoœ
o czarnym kolorze skóry.
— Ja rozumiem, ¿e wiêkszoœæ z tych, którzy byli ze
mn¹ w obozie w Mohedzie, byli po raz pierwszy w
¿yciu za granic¹. Ale czy to t³umaczy nienawiœæ do
obcych?! Nie s¹dzê.

Czujesz siê odosobniony w tych pogl¹dach?
— Ja nie mam zbyt wielu znajomych, w wielu “pol-
skich” miejscach w Sztokholmie nigdy nie by³em i nie
ci¹gnie mnie tam.

JeŸdzisz do Polski?
— Coraz rzadziej. Raczej tylko z okazji ró¿nych
rocznic naszej dzia³alnoœci podziemnej. Ale z regu³y
jestem tylko tyle czasu, ile jest na to potrzebne.

Co ciê dra¿ni w Polsce?
— Wszystko.

Czy to wynika z rozgoryczenia, ¿e musia³eœ
wyjechaæ z Polski?
— Nie, absolutnie nie! Ale ja mo¿e jestem nienormal-
ny, gdy¿ dra¿ni mnie wiele nawet drobnych spraw.
Nawet ci Polacy co siê t³ocz¹ bez sensu na lotnisku
w Skavsta, co niedbale parkuj¹ samochody na dwóch
miejscach albo na przejœciu dla pieszych. A wokó³
miejsca jest mnóstwo! Widzê ludzi nieprzyjaznych,
agresywne spojrzenia.

Zmieniliœmy siê, czy mo¿e zmieni³a siê
perspektywa, z której patrzysz na Polaków?
— Nie zastanawia³em siê nad tym. Wiem jednak, ¿e z
czêœci¹ rodziny nie mam o czym rozmawiaæ. I na-
prawdê cieszê siê, ¿e mieszkam w Szwecji.

Brzmi to jak wyznanie wiecznego emigranta,
albo raczej wewnêtrznego emigranta.
— Jak przest¹pi³em Rubikon, to ju¿ tam zosta³em.
Przez jakiœ czas myœla³em, ¿eby wróciæ do Polski, ale

bardzo szybko mi to znajomi wybili z g³owy. Po
pierwsze jestem cz³owiekiem, który uwa¿a, ¿e zaw-
sze sam musi zadbaæ o swoje ¿ycie i przysz³oœæ, wiêc
nie przysz³o by mi do g³owy, by prosiæ dawnych
kolegów o pomoc. Od czynnej polityki od³¹czy³em
siê zupe³nie, chocia¿ oczywiœcie bardzo mnie to na-
dal interesuje.

Co jest dla Ciebie najwa¿niejsze w ¿yciu?
Co by³o, a co jest teraz?
— Wolnoœæ. Brak przemocy. Zawsze udawa³o mi siê
byæ z ludŸmi, którzy unikali przemocy.

Wiele osób, które tak aktywnie dzia³a³y w
opozycji za czasów PRL ja Ty, przywi¹zana jest do
tego kombatanctwa. W Tobie jednak tego nie ma.
— Nie. Ja nawet odmówi³em przyjêcia jakichkolwiek
odznaczeñ pañstwowych. Ja – to co robi³em – nie ro-
bi³em dla orderów. Jedynie z du¿¹ satysfakcj¹ przy-
j¹³em medal od krakowskiej Solidarnoœci. Nigdy nie
dzia³a³em w Krakowie, chocia¿ stamt¹d pochodzê,
tym bardziej by³o to dla mnie mi³e wyró¿nienie.

Warto by³o prze¿yæ to co prze¿y³eœ, ³¹cznie z
tymi najbardziej nieprzyjemnymi chwilami, ¿eby
osi¹gn¹æ to, co osi¹gnêliœmy?
— Myœmy nawet o tym nie mieli odwagi marzyæ.
Dlatego nie potrafiê zrozumieæ wielu moich znajo-
mych, ¿e nie potrafi¹ doceniæ tego wielkiego osi¹g-
niêcia, jakim jest wolna Polska. Czym w gruncie rze-
czy sta³ siê ten “okr¹g³y stó³” i te wszystkie zdarze-
nia, które by³y po nim. A Moczulski to przewidzia³, i
ja te¿ na wiele lat wczeœniej wiedzia³em, ¿e to jest
jedyne rozwi¹zanie.

Mimo to Moczulski z tej polityki
szybko wylecia³...
— Bo on siê do polityki nigdy nie nadawa³. On by³
intelektualist¹ i historykiem.

Po przyjeŸdzie do Szwecji nie zaanga¿owa³eœ siê
ju¿ w dzia³alnoœæ KPN-owsk¹...
— Nie, tutaj zreszt¹ nie by³o nikogo, kto by³ z KPN.
Nawet jak twierdzi³, ¿e by³ z KPN, to nie by³. By³o
dwóch reprezentantów, ale w Norwegii, miêdzy in-
nymi W³adys³aw Gauza. To by³ rozs¹dny goœæ, ale
tak naprawdê nie czuliœmy siê upowa¿nieni do ofi-
cjalnego reprezentowania KPN. Oni chcieli bym to
by³ ja, ale odmówi³em.

Dzisiaj wspierasz Komitet Obrony Demokracji.
Czujesz siê cz³owiekiem gorszego sortu?
— .... Nie wiem. Ja siê dzisiaj w ogóle nikim nie
czujê.
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W dziedzinie prawa rodzinnego oferuję 
klientom pomoc i doradztwo między 

innymi w sprawach dotyczących opieki nad 
dziećmi, miejsca zamieszkania dzieci i 

kontaktów z dziećmi, prawa do
zatrzymania mieszkania, alimentów, 

ustalenia ojcostwa i wykonalności orzeczeń 
sądowych. Klientom mojej Firmy 

Adwokackiej pomagam w składaniu 
wniosków o ochronę prawną lub pomoc 
prawną. W sprawach karnych podejmuję 

się zleceń jako obrońca z urzędu, 
pełnomocnik strony poszkodowanej i 

specjalny przedstawiciel dzieci. 

PRAWO KARNE PRAWO RODZINNE

Adwokat
Monika Zytomierska Nisell

Telefon: 08 21 44 40
Telefon komórkowy: 0707 812 126

Mail: info@advokatnisell.se
www.advokatnisell.se
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Paragrafy
œmiechu warte

SATYRA W S£U¯BIE POLITYKI    czêœæ 4

Nie ma nic œmieszniejszego
ni¿ powaga w³adzy.
Nadêcia, zadêcia, brak
dystansu do siebie, s¹ gorsze
ni¿ nawet najg³upszy
dowcip. W ostatnich latach,
polskie s¹dy i prokuratura
zaprzêgane s¹ do tropienia
“przeœmiewców”
i do decydowania co
w twórczoœci satyrycznej
jest zabawne, a co nie jest.
Historia œledztwa maj¹cego
wyjaœniæ, kto na drzwiach
toalety szkolnej napisa³
“Andrzej Du_a” jest tego
najlepszym przyk³adem.

Historia ze szko³y podstawowej
nr 9 w Opolu, to nic nowego. Przypomina
siê bowiem historyjka opisana przez S³a-
womira Mro¿ka. W tomie pt. „S³oñ”
(który powsta³ w 1957 roku, i za który
Mro¿ek po kilku latach otrzyma³ we
Francji Prix de l’Humour Noir), znalaz³a
siê historyjka o dzieciach, które w zimo-
wy dzieñ na  rynku rozpoczê³y budowa-
nie ba³wana. Du¿o ludzi przechodzi³o t¹
drog¹ i przygl¹da³o siê wytworom ma-
luchów. Pewnego wieczora do drzwi ich
domu zapuka³ sprzedawca gazet, który
– jak twierdzi³ – przychodzi do ojca dzie-
ci w celach czysto wychowawczych…
“W sprawie tego czerwonego nosa, co
go dzieci ba³wanowi rano przyczepi³y”.

„On sam sprzedawca mia³ w³aœnie
czerwony nos. No bo sobie odmrozi³.
Wcale nie z wódki. Ale czy to ju¿ zaraz

powód, ¿eby tak publicznie robiæ przytyk
do jego czerwonego nosa?”. Wiêc on pro-
si, ¿eby wiêcej tego nie by³o. Tak sobie,
wychowawczo przecie¿. Za karê dzieci
nie dosta³y kolacji. Sprzedawca w
drzwiach zetkn¹³ siê jednak z prezesem
gminnej spó³dzielni. Zapuka³ do drzwi
mieszkania, rzecz jasna w sprawie wy-
chowawczej.

„WyobraŸ pan sobie, one naj-
pierw lepi¹ jedn¹ kulê, potem drug¹ kulê,
potem trzeci¹ kulê i co? Tê druga stawiaj¹
na tej pierwszej, a tê trzeci¹ na tej drugiej.
Czy to nie jest oburzaj¹ce? One w ten
sposób chcia³y daæ do zrozumienia, ¿e w
tej gminnej spó³dzielni jeden z³odziej
siedzi na drugim.  Ale to jest oszustwo.
Nawet je¿eli do prasy daje siê takie rzeczy,
to trzeba mieæ na to dowody, a co dopiero,
gdy daje siê to do zrozumienia publicznie,
na rynku.”

Za karê ojciec postawi³ dzieci w
k¹cie. Nastêpnie do drzwi zapuka³y jesz-
cze dwie inne osoby: nieznajomy w ko-
¿uchu i przewodnicz¹cy rady narodowej.
„Kto robi satyrê na organa w³adzy ludo-
wej? Pañskie dzieci robi¹. One postawi³y
tego ba³wana akurat przed oczami mojej
kancelarii. Dlaczego pañskie dzieci nie
lepi¹ ba³wana pod oknem Adenauera na
przyk³ad? Co? Aha, i jeszcze jedno. To,
¿e ja chodzê po domu porozpinany, to
ju¿ jest moja prywatna sprawa. Pañskie
dzieci nie maj¹ prawa robiæ z tego ¿artów.
Te guziki od góry do do³u na ba³wanie,
to równie¿ jest dwuznaczne.”

Dzieci wœród szlochów i ³ez za-
pewnia³y, ¿e ba³wanka ulepi³y tylko tak
sobie, dla zabawy, bez ¿adnych ubocznych
myœli.

Mro¿ek pewnie mia³by niez³y
ubaw, gdyby mu dzisiaj ktoœ opowiedzia³
historiê z Opola. Œledztwo, grupowe
przes³uchania, analizy grafologiczne –
wszystko to zafundowa³a ma³ym dzie-

ciom dyrekcja szko³y podstawowej w
Opolu – twierdzi “Nowa Trybuna Opol-
ska”. Rodzice byli oburzeni. Nauczyciele
mieli tak potraktowaæ dzieci ze strachu
przez w³adz¹, bo jeden z maluchów na-
bazgra³ w toalecie napis... “Andrzej Du-
pa”, co kojarzy³o siê z prezydentem. Na-
uczyciele przeprowadzili w szkole œledz-
two na szerok¹ skalê. Najpierw zabrali
uczniom zeszyty, ¿eby porównaæ ich
pismo z napisem na drzwiach, a potem
grupowo wzywali dzieci na dywanik do
dyrekcji. Grono pedagogiczne chcia³o
bowiem dowiedzieæ siê, czy ktoœ pró-
bowa³ obraziæ prezydenta.

Witold G³owacki pisa³ kilka lat
temu w dzienniku “Polska”, ¿e wielu po-
lityków (i z jednej i drugiej strony) u-
wa¿a, ¿e ¿art i satyra w nich wymierzone
to narzêdzia politycznej przemocy.
“S³u¿¹ poni¿aniu, niszczeniu polityczne-
go przeciwnika, nakrêcaj¹ przemys³ po-
gardy. Jest w nich nieod³¹czny element
stygmatyzacji, dyskryminacji - jak w
przypadku szyderstw z klasowej ofiary
albo kpin z ubogiego krewnego, który
pojawi³ siê na przyjêciu bogaczy. W ten
sposób przecie¿ salon wyklucza niepo-
kornych, szydz¹c z ich niez³omnej ideo-
woœci. W ten sposób zabija siê œmiechem
tych, którzy domagaj¹ siê prawdy, którzy
zadaj¹ trudne pytania, którzy chc¹ cze-
goœ wiêcej ni¿ trwania ze schylon¹ kornie
g³ow¹ w Priwislinskim Kraju czy innym
kondominium. Tak to zabijani œmiechem
czuli siê politycy i sympatycy Prawa i
Sprawiedliwoœci, którzy niechêci¹ me-
diów i ich szyderstwami t³umaczyli ju¿
niejedn¹ polityczn¹ pora¿kê. Powsta³ na-
wet mit, jakoby w³aœnie na potrzeby walki
z PiS nast¹pi³o wskrzeszenie tradycji
politycznego humoru z czasów PRL, ¿y-
wej do roku 1989, potem zaœ przez lata
zapomnianej. Jest w tym oczywista mani-
pulacja, poniewa¿ œmiano siê równo ze
wszystkich rz¹dów i prezydentów wolnej
Polski. I to w doœæ niewybredny sposób.
Lech Wa³êsa œmieszy³ jêzykiem, stylem
bycia i autorytarnymi w tonie deklara-
cjami. Aleksander Kwaœniewski “proble-
mami z goleni¹”, s³ynnymi brakami w
wykszta³ceniu, momentami nawet tusz¹.
Z Lecha Kaczyñskiego szydzono ze
wzglêdu na wzrost, bawi³y jego jêzykowe
wpadki czy nieskrywana sk³onnoœæ do
czerwonego wina. (...) W internecie wci¹¿
kr¹¿¹ filmy z najs³ynniejszymi wpadkami
Bronis³awa Komorowskiego, a tak¿e licz-
ne demotywatory oparte na przeróbkach
zdjêæ z prezydentem w roli g³ównej. Wy-
szydzany jest charakterystyczny patos
jego publicznych wypowiedzi. Polacy
chêtnie œmiej¹ siê z jego niemodnego
hobby (myœlistwo), tradycjonalistycznego
postrzegania rodziny (zupa gotowana
przez ¿onê), poczucia humoru, nie mó-
wi¹c ju¿ o w¹sach”.

Paradoksalnych historii w stylu
“Andrzej Du_a” w ostatnich latach by³o
wiele. Ich listê zaprezentowa³ swego cza-
su Szczepan Sadurski. Pisa³: Jak w ka¿-
dym demokratycznym pañstwie, jeœli ko-
muœ nie podoba siê np. jakieœ dzia³anie
satyryczne, utwór, czy sformu³owanie sa-
tyryka - mo¿e go podaæ do s¹du, donieœæ
na niego do prokuratury, lub straszyæ

podjêciem dzia³añ prawnych. Ze œmiesz-
noœci¹ trudno walczyæ, a œmieszne reak-
cje i nadêcia same w sobie s¹ satyr¹.

Przytoczmy zatem parê historii
z listy Sadurskiego:

1. 1996-2001. Przed oblicze s¹du
trafia Stanis³aw Tym, a skar¿¹cym jest
prokurator Gorzkiewicz. O co chodzi?
W roku 1996 w swoim felietonie opubli-
kowanym we “Wprost” Tym w satyry-
czny sposób opisa³ sprawy zwi¹zane z
g³oœn¹ wówczas spraw¹ “Olina” (agen-
tem KGB “Olinem” mia³ byæ rzekomo
premier Józef Oleksy). Skar¿¹cym Tyma
jest Gorzkiewicz, prowadz¹cy sprawê
“Olina”. W felietonie pod adresem Gorz-
kiewicza Tym u¿y³ m.in. sformu³owañ:
“prokuratorzyna”, “zezowaty, umys³o-
wy prokurator, który w¹sy zapuœci³ i u-
daje, ¿e jest doros³y”. Sprawê umorzono
ze wzglêdu na “znikom¹ szkodliwoœæ
spo³eczn¹”, s¹d jednak uzna³ ¿e Tym
przekroczy³ granicê dozwolonej satyry. 

2. Wojciech Cejrowski w jed-
nym ze swoich satyrycznych progra-
mów powiedzia³ na temat prezydenta
RP: “Aleksander Kwaœniewski to pul-
peciarz, który swoim t³ustym dupskiem
bezczeœci urz¹d prezydenta”. W 1999
roku s¹d skaza³ Cejrowskiego na zap³atê
grzywny w wysokoœci 3.000 z³.

3. Rok 2000. Przed Bo¿ym Naro-
dzeniem na billboardy reklamowe trafi³a
reklama internetowego serwisu aukcyj-
nego Aukcja.com. By³ na nim rysunek
humorystyczny: postaæ przypominaj¹-
ca œw. Miko³aja goni ubran¹ w kostium
k¹pielowy dziewczynê, ni¿ej podpis:
“Œwiêty jest zajêty. Sam kup prezen-
ty”. Billboard urazi³ uczucia religijne
jednego z mieszkañców Warszawy, któ-
ry z³o¿y³ doniesienie do prokuratury. U-
zasadnienie? Œwiêci nie ganiaj¹ za pa-
nienkami. Sprawê umorzono.

4. Rok 2003. S¹d Okrêgowy w
Warszawie wyda³ werdykt w sprawie:
Wydawnictwo Iskry vs Adam Ma³ysz.
Przedstawiciele Ma³ysza mieli za z³e
wydrukowanie w ksi¹¿ce “Adam Ma-
³ysz-Batman znad Wis³y” prywatnych
zdjêæ skoczka oraz dowcipów, które naz-
wali “niewybrednymi”. Wyrok s¹du:
Iskry maj¹ zap³aciæ 5 tys. z³ i przeprosiæ
skoczka za umieszczenie w ksi¹¿ce zdjêæ
bez jego zgody. Nie musz¹ natomiast
przepraszaæ za dowcipy. W uzasadnie-
niu wyroku napisano: “Trudno przyj¹æ,
by formu³a dowcipu, która wymaga pew-
nego przymru¿enia oka, mog³a naruszaæ
czyjeœ dobra osobiste”.

5. Marzec 2006. Zaproszony do
radia TOK FM rysownik satyryczny
Marek Raczkowski i szef tygodnika
"Nie" Jerzy Urban dyskutowali na temat
granic wolnoœci s³owa. Raczkowski po-
wiedzia³: "Przy tej iloœci kup na traw-
nikach w Warszawie (…) Muszê siê pañ-
stwu przyznaæ, ¿e z obecn¹ tu Agnieszk¹
wetknêliœmy ostatnio 70 malutkich bia-
³o-czerwonych flag w kupy na trawni-
kach w Warszawie". Ta wypowiedŸ i
póŸniejszy komentarz Urbana sprawi³y,
¿e do KRRIT trafi³a skarga o ukaranie
radia; by³o te¿ zg³oszenie do prokura-
tury. Potem Kuba Wojewódzki w swoim
telewizyjnym show prowokacyjnie za-
chêci³ Raczkowskiego, aby wetkn¹³ w
plastikow¹ kupê flagê bia³o-czerwon¹.
Ta sprawa te¿ trafi³a do prokuratury, a
wkrótce zosta³a umorzona.

Jak cienka granica
jest miêdzy satyr¹ a propagand¹

przekonujemy siê obserwuj¹c dziwn¹
woltê jednego z najpopularniejszych sa-
tyryków i krytyków czasów PRL-u, Jana
Pietrzaka. Po upadku komuny Pietrzak
“nie odnalaz³ siê” w nowej Polsce, wy-
myœli³ wtedy historiê, ¿e w dalszym ci¹-
gu rz¹dzi komuna i on jest bojkotowany
i nie zapraszany miêdzy innymi do tele-
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Wielu recenzentów zgodnie
pisze: ta sztokholmska restauracja ma
niezwyk³y charakter, jej wnêtrza daj¹
poczucie podró¿y w czasie, nie maj¹ tu
czego szukaæ smakosze hamburgerów
lub Skagenmackorna... Dzisiaj to
wszystko trzeba napisaæ w czasie
przesz³ym. Po ponad 33 latach likwi-
dacji uleg³a najstarsza polska restaura-
cja w Sztokholmie “Piastowska”, która
mia³a swój lokal na Tegnergatan 5. Za-
³o¿ona kiedyœ przez Halinê i Bosse
Sandelinów by³a polsk¹ kulinarn¹
wizytówk¹ Sztokholmu. Po tym jak
Bosse zmar³ w 2008 roku, restauracjê
prowadzi³a jego ¿ona do 2012 roku,

póŸniej znaleŸli siê kontynuatorzy.
Ale, jak to czêsto bywa, walka o prze-
trwanie by³a ciê¿ka, i w koñcu, 23
stycznia tego roku, “Piastowska”
zamknê³a swoje podwoje. Ten, wydaje
siê, nieuchronny koniec, zbli¿a³ siê ju¿
od d³u¿szego czasu, a brudna szyba
wystawowa od paru ju¿ lat zniechêca³a
do zagl¹dania do tej restauracji, której
wnêtrza wyraŸnie kontrastowa³y z
zewnêtrzn¹ opraw¹ (na korzyœæ). Hi-
storia polskich knajp, restauracji i dys-
kotek w Sztokholmie jest d³uga i burz-
liwa: czêsto to, co mia³o byæ „polskie”,
gubi³o siê w codziennej walce o prze-
trwanie i przybiera³o charakter „miê-
dzynarodowy”, to znowu twarda rze-
czywistoœæ, zezwolenia i podatki do-
pada³y w³aœcicieli. A i publicznoœæ nie
zawsze przysparza³a tym przybyt-
kom dobrej marki, gdy po nadmiernej
dawce procentów rozbijali szyby lub
tylko t³ukli siê w lokalu. “Café Piasto-
wska” mia³a jednak wiêcej szczêœcia do
klienteli... i mo¿e dlatego to ju¿ dzisiaj
historia.

internetowych. Chodzi o mieszkaj¹-
cego w Szwecji muzyka Jerzego
Grunwalda (lat 66) - przed wyjazdem
z Polski popularnego w latach 70. i 80.
miêdzy innymi, gdy gra³ z zespo³ami
No To Co, Œlê¿anie i Niebiesko-Czarni.
Ale to historia. Wspó³czeœnie pan
Grunwald produkowa³ siê jakiœ czas
temu w Telewizji Republika, ale nie
œpiewa³. Wystêpowa³ tam jako ekspert
od muzu³manów, mówi¹c: Tolerancja
jest s³owem nadu¿ywanym przez Euro-
pê. Je¿eli nie chce pan, jako obywatel
p³ac¹cy podatki, ¿eby na przyk³ad ktoœ
panu pod oknem wy³ do ksiê¿ca, to jest
pan kojarzony z rasist¹.

To bardzo ciekawa konstrukcja -
po pierwsze sam kiedyœ “wy³” na sce-
nie, wiêc powinien mieæ wiêcej wyro-
zumia³oœci dla “konkurentów”, a w do-
datku jeszcze powo³a³ siê na podatki...
Ka¿dy ma prawo do gadania bzdur, a
Grunwald od kilku lat zamiast na sce-
nie artystycznej bryluje na scenie poli-
tycznej. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e
sta³ siê g³ównym specjalist¹ od muzu³-
manów, parê tygodni temu znowu bry-
lowa³ w TVP w programie Jana Pos-
pieszalskiego.

Z kolei parê lat temu – jak po-
dawa³y portale prawicowe – specjalnie
przyjecha³ do Polski na manifestacjê
przeciwko planowanej budowie me-
czetu na Ochocie w Warszawie. Wów-
czas w wywiadach jakie udzieli³ tele-
wizji mówi³, ¿e “Szwecji ju¿ nie ma, a
za piêæ lat bêdzie Islamic Republic of
Sweden”. By³o to parê lat temu, wiêc
na wszelki wypadek sprawdziliœmy,
czy Grunwald jeszcze w Szwecji mie-
szka, czy ju¿ przeniós³ siê na przyk³ad
do Wiednia, by byæ bli¿ej Sobieskiego,
albo przynajmniej do wolnej od muzu³-
manów Warszawy. Mieszka jednak
nadal. Có¿... bohaterowie schodz¹ z
ton¹cego statku ostatni...

Innego rodzaju bohaterem
(niektórych œrodowisk) sta³ siê miesz-
kaj¹cy w Västeras pan Jan Plewako,
niegdyœ zwi¹zany z Kongresem Pola-
ków w Szwecji, a ostatnimi laty lokal-
ny polityk partii Moderata. W lokalnej
gazecie Vestmanlands Läns Tidning
ukaza³a siê jego odpowiedŸ na artyku³
Swend Dahla zatytu³owany “Wielu
Polaków traci wiarê w przysz³oœæ”.
Plewako pisze: Artyku³ jest jednym z
wielu antypolskich publikacji, napisa-
nym przez lewicowo-liberalnego auto-
ra, którego wiedza o dzisiejszej Polsce
jest ¿enuj¹co niska i charakteryzuje siê
za³o¿eniem, ¿e wszystko co robi nowy
rz¹d, jest z³e. Po czym nastêpuje wy-
liczanka, jak to Polska musi podnosiæ
siê z ruin. Jak zwykle musi byæ z gru-
bej rury, wiêc ka¿d¹ krytykê trzeba
ubraæ w antypolonizm.

Z Västeras pewnie Polskê widaæ
nieco wyraŸniej ni¿ ze Sztokholmu,
wiêc niech sobie Plewako plecie co
chce. Bardziej mnie martwi inna rzecz.
Jak tu w przysz³oœci g³osowaæ na Mo-
deratów?! Ale pewnie to przesada. Bo
jak w tym dowcipie: Do sztygara na
kopalni przylatuje górnik i krzyczy: –
Panie sztojger, panie sztojger, klotka
siê urwa³a! – A by³ tam kto? – Nikt,
ino Plewako z Västeras!

Zaraz, zaraz.... A mo¿e
Grunwald ma racjê???!!! Szwecja dzi-
siaj wyzionê³a ducha! Chodzi jednak
nie o Szwecjê, a o portal internetowy
Szwecjadzisiaj.pl, który ponad czte-
ry miesi¹ce temu po raz ostatni da³
znak ¿ycia. Od tego czasu na stronie
nic siê nie dzieje, wszystko wskazuje
na to, ¿e po prostu skoñczy³y siê pie-
ni¹dze. Nic w tym jednak zaskakuj¹-
cego - portal ¿yj¹cy (prawdopodobnie)
z dotacji jakiegoœ urzêdu, bez reklam,
ma ¿ywot bardzo kruchy. W dodatku,
mimo pocz¹tkowych wysi³ków, nie
zdo³a³a siê przebiæ, mimo i¿ mówi³o
siê, ¿e mo¿e byæ konkurencj¹ dla Polo-
niaInfo.se. Nie sta³a siê, choæ portal

prowadzony przez Ernesta Kacper-
skiego pozytywnie wyró¿nia³ siê i
stron¹ informacyjn¹, i graficzn¹, i ak-
tualnoœci¹.

Ka¿da epoka ma swojego sa-
tyryka, ¿eby nie napisaæ b³azna. Rów-
nie¿ rodzimego, emigracyjnego chowu.
W czasach dawnych wiersze i fraszki
polityczne pisa³ uznany satyryk, mie-
szkaj¹cy po 1968 roku w Sztokholmie,
Tadeusz Polanowski. Po stanie wojen-
nym domoros³ym talentem okaza³ siê
Tadeusz Karolak (w 1982 roku wyda³
tomik fraszek “Na fali”), nieco póŸniej
dwie ksi¹¿ki z fraszkami i z³otymi my-
œlami wyda³ Edward Karczewski (w
roku 1997 i 1998) – ale poziom jego
utworów (by zabrzmia³o to grzecznie)
by³ lata œwietlne za Polanowskim. Te-
raz czas na kolejne odkrycie – wier-
szem debiutuje Janusz Szkwarek z
Malmö. Oto efekt:
Przyszed³ na œwiat bladym œwitem
W towarzystwie swego brata
Lud otwiera³ okowitê
Dziwnie patrzy³ swat na swata

I w przyrodzie siê miesza³o
Cztery lata to po wojnie
Burze wod¹ olewa³o
Kraj nad Wis³¹ a ten znojnie

Odbudowa³ kraj od ruin
Ze starówk¹ zamkiem króla
I natura da³a zbiory
Bo j¹ taki czyn rozczula

Kiedy z bratem ksiê¿yc skradli
Id¹c w polityki drogi
Zacz¹³ naród siê pakowaæ
Bo czas jakby z kraju w nogi

Katastrofy cieñ z³owieszczo
Na tym g³upszym siê po³o¿y³
W³adza tylko to jest wa¿ne
Duch sadyzmu nagle o¿y³

Nie mia³ karty i portfela
Nie mia³ ¿ony bo i po co
I pieniêdzy tak¿e nie chcia³
Z kotem czasem sypia³ noc¹

I mia³ plany jak ten z w¹sem
By zajechaæ Europê
W koñcu tylko by³ kurduplem
A nie z Polski s³usznym ch³opem

Kiedy ludzie na ulicach 
Pokazali t³umnie faka
Wypowiedzia³ siê publicznie 
Jak przysta³o na prostaka

Kiedyœ by³em z kraju walki
Odbudowy i sukcesu
Dzisiaj z³odziej komunista
A w tle zarys mam sedesu

Jak to przeczytaliœmy do koñca,
to przypomnia³a nam siê anegdota: Do
Victora Hugo zg³osi³ siê pocz¹tkuj¹cy
poeta i zacz¹³ opowiadaæ o swoich
planach ¿yciowych. Na koniec rzek³: –
Zanim umrê, chcia³bym dokonaæ cze-
goœ wielkiego. Hugo odpowiedzia³: –
Spróbuj pan umyæ s³onia!

“¯ycie to jednak strata cza-
su”. Andrzej Stasiuk w rozmowach z
Dorot¹ Wodeck¹: Ode mnie proszê nie
oczekiwaæ patriotycznego wzmo¿enia.
Wystarczy, ¿e odczuwaj¹ je na prawicy.
I mêcz¹ tê biedn¹ Polskê, wbijaj¹ jej
ostrogi, rozwijaj¹ nad ni¹ sztandary i
nie pozwalaj¹ odpocz¹æ. Sztucznie j¹
stymuluj¹, karmi¹ amf¹ egzaltacji, bo
nie mog¹ bez tej polskoœci istnieæ. Mnie
jest szkoda tej udrêczonej przez patrio-
tów ojczyzny, ¿e ona nie mo¿e nareszcie
odpocz¹æ. Zabrocy drêczyli, Hitler drê-
czy³, Stalin, Bierut, Gomu³ka, teraz oni.
A ja bym jej da³ odpocz¹æ, bo mog¹ ¿yæ
i bez niej.

— Jak to rozumieæ?
— Nie ma we mnie potrzeby ¿y-

cia Polsk¹. Ja sam jestem Polsk¹.
Polsk jest tyle, ilu Polaków, i niech tak
zostanie.

wizji. Tak d³ugo to powtarza³, a¿ wresz-
cie w to uwierzy³.

Nie przeszkadza³o mu to nadal
byæ aktywnym publicyst¹-satyrykiem
oraz felietonist¹, coraz czêœciej w pra-
wicowych mediach. Tyle tylko, ¿e po-
litycznie poszybowa³ na prawo, a¿ wre-
szcie sta³ siê jednym z g³ównych kry-
tyków i przeœmiewców rz¹dów Platfor-
my Obywatelskiej. Niestety, jego humor
zacz¹³ byæ toporny i coraz czêœciej ma³o
œmieszny. To co mówi³ i pisa³ coraz
mniej siê wpisywa³o w satyrê, a bardziej
przypomina³o propagandê. Mówi³ wiêc
o groteskowych, ob³¹kanych pomys³ach
PO, o tym, jak partia ta s³u¿y ludziom,
którzy chc¹ podsycaæ nienawiœæ narodu
i doprowadziæ do tego, by Polacy wci¹¿
siê k³ócili. „To s¹ sprzedajni ludzie, oni
pracuj¹ dla Rosji i Niemiec. Oni nie chc¹
normalnie rozmawiaæ o niczym, chc¹ ob-
rzucaæ inwektywami, obelgami, chc¹ o-
powiadaæ najg³upsze teorie. To jest ich
celem, prowadzona jest œwiadoma wojna
z Polsk¹” – dowodzi³. O premier Ewie
Kopacz (zreszt¹ mówi³ o niej wy³¹cznie:
“Kopaczka”) mówi³ z kolei, ¿e by³a pre-
mier nie powinna mieæ wstêpu do przy-
zwoitych mediów, gdy¿ nikczemne
k³amstwo o przekopywaniu ziemi na lot-
nisku w Smoleñsku wyklucza j¹ z grona
Polaków. Dzisiaj Pietrzak, po zmianie
rz¹dów, jakby z³apa³ wiatr w ¿agle i li-
czy, ¿e jego lojalnoœæ do Prawa i Spra-
wiedliwoœci zostanie nagrodzona.

Pietrzak jest doskona³ym przy-
k³adem jak ³atwo z szufladki satyryka
wpaœæ do szuflady cynicznego propa-
gandysty. W jednej z ostatnich wypo-
wiedzi stwierdzi³, ¿e „po raz pierwszy w
Polsce jest taka w³adza, któr¹ on popiera,
a reszta to idioci” i w zwi¹zku z tym
zapowiedzia³, ¿e “teraz bêdzie œmia³ siê
tylko z opozycji”. Tym samym postawi³
siê nie tylko w sytuacji niem¹drej, co
wyj¹tkowo dziwnej. Zw³aszcza, ¿e jesz-
cze w 2010 roku twierdzi³ w jednym z
wywiadów prasowych, ¿e obowi¹zkiem
satyryka jest œmiaæ siê z ka¿dego, “ale
mo¿e przede wszystkim z w³adzy, bo to
w³adza decyduje o tym, co siê w Polsce
dzieje”. 

Podobny los dotkn¹³ równie¿
Marcina Wolskiego, który w ostatnich
latach tworz¹c noworoczne szopki zaj-
mowa³ siê g³ównie atakowaniem wrogów
prawicy. Ktoœ mu przypomnia³, ¿e jedn¹
z pierwsz¹ szopek jakie w swoim ¿yciu
opublikowa³, ukaza³a siê w roku 1969 w
noworocznym numerze „¯o³nierza Wol-
noœci”. Wówczas Wolski ¿¹d³o satyry
skierowa³ przeciwko izraelskim syjoni-
stom, amerykañskim imperialistom i za-
chodnioniemieckim odwetowcom. Do
dzisiaj uwa¿any jest ten tekst za per³ê
specyficznego marcowego humoru.

W satyrze to tylko siê podoba i
cel osiêga, co jak najnaturalniej w
charakterze œmiesznych i wystêpnych
osób postawiæ siê umie – pisa³ niemal
200 lat temu Kazimierz Brodziñski (cy-
taty za wyd. Pisma rozmaite Kazimierza
Brodziñskiego, tom I, wyd. Drukarnia
Józefa Wêckiego, Warszawa 1830). Tak
cele satyry formu³owano kiedyœ i, wy-
dawaæ by siê mog³o, nie powinno siê nic
zmieniæ. Bo wszelkie dywagacje na
temat “satyry i polityki” s¹ w gruncie
rzeczy dywagacjami na temat wolno-
œci s³owa. Dzisiaj, gdy humor sta³ siê o-
rê¿em, z którego korzystaj¹ dwie strony
konfliktu politycznego w Polsce, dys-
kusja o wolnoœæ s³owa nabiera jednak
nowego wymiaru. Nie wiadomo tylko,
czy granice wolnoœci s³owa zostan¹
przesuniête w tê czy inn¹ stronê. Raczej
grozi nam to, ¿e znów organem nadrzêd-
nym w tej dyskusji, bêd¹ instytucje pil-
nuj¹ce w Polsce prawa. To one bardzo
czêsto decyduj¹, czy jakiœ ¿art jest œmie-
szny, czy nie. I stwierdzenie to, samo w
sobie, nadaje siê na gorzk¹ satyrê...

(ngp)

Grunwald czy Wiktoria Wie-
deñska? A mo¿e jedno i drugie? Nie jest
to informacja nowa, ale dopiero nie-
dawno natrafiliœmy na ni¹ w stronach
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EL PARAISO
W tumaczeniu RAJ, to przepiêkna urbanizacja domków
jednorodzinnych i willi w górach miejscowoœci Aigües
na Costa Blanca, ze wspania³ymi widokami na morze i góry,
dla osób, które s¹ amatorami natury, spokoju i czystego
powietrza. Miejsce oddalone ok. 10 min samochodem
od pla¿y w El Campello. 

Jedn¹ z najwa¿niejszych umiejêtnoœci, które czêsto obawiamy siê rozwi-
jaæ w naszym ¿yciu, jest umiejêtnoœæ... marzenia. Obawiamy siê jednak, aby inni
nie postrzegali tego jako naszej niedojrza³oœci czy s³aboœci charakteru. A marze-
nia – i silne pragnienie ich spe³nienia – s¹ czymœ, co sprawia, i¿ wszystko wokó³
nas pomaga nam w realizacji naszych snów....

Wiêkszoœæ ludzi chcia³aby ¿yæ w ciep³ym i s³onecznym klimacie nadmor-
skim lub co najmniej posiadaæ nieruchomoœæ w jednym z takich miejsc. Jeszcze nie
tak dawno wœród osób decyduj¹cych siê na zakup nieruchomoœci na wybrze¿u
Morza Œrodziemnego, tylko nieliczni byli Polakami. Ostatnimi laty, w bardzo du-
¿ym tempie, wzrasta liczba naszych rodaków, którzy ju¿ s¹ w³aœcicielami mieszkañ
i domów na hiszpañskim wybrze¿u. Szczególnie w rejonie Costa Blanca.

Co sprawia, i¿ region ten cieszy siê niesamowitym powodzeniem g³ównie
wœród mieszkañców Europy Pó³nocnej i Œrodkowej? Ludzie przyje¿d¿aj¹cy tutaj
zakochuj¹ siê w piêknych krajobrazach, w s³oñcu, które œwieci tutaj przez ponad
300 dni w roku, w œlicznych pla¿ach, w ogromnej iloœci atrakcji turystycznych,
we wspania³ej kuchni œródziemnomorskiej, w najpiêkniejszych i najwiêkszych
polach golfowych w Europie i w  jedynym, w swoim rodzaju, stylu ¿ycia. Fascy-
nuj¹c¹ jest tak¿e architektura budownictwa, zarówno klasyczna, jak i nowoczesna.

Œwiatowa Organizacja Zdrowia uzna³a ten region za jeden z najzdrowszych
miejsc na œwiecie z uwagi unikalny mikroklimat, stworzony z po³¹czenia czystego
powietrza i s³onych oparów miêdzy morzem i s³onymi lagunami na tym terenie
(jedna z nich ma kolor... ró¿owy).

Wielkim udogodnieniem zarówno dla mieszkañców, jak i turystów, jest
tak¿e bliskoœæ dwóch lotnisk i ogromna oferta tanich lotów.

W zale¿noœci od naszych oczekiwañ, potrzeb i mo¿liwoœci, gdy decydujemy
siê na zakup nieruchomoœci na Costa Blanca, bierzemy pod uwagê g³ównie dwa
warianty: albo kupujemy nieruchomoœæ dla siebie i swojej rodziny, albo traktujemy
to jako atrakcyjn¹ i rentown¹ formê inwestycji. Intensywny okres, w jakim wy-

najmuje siê tutaj mieszkania i domy turystom, przekracza znacznie okres pó³ ro-
ku. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ uzyskania kredytu hipotecznego, z którego korzysta
wiêkszoœæ osób kupuj¹cych tutaj nieruchomoœci.

Je¿eli chcieliby Pañstwo uzyskaæ wiêcej informacji na ten temat, to Pre-
mium Class A&M Properites pomaga, doradza i zajmuje siê wszystkimi for-
malnoœciami zwi¹zanymi z zakupem nieruchomoœci. Jesteœmy bardzo solidn¹ i
profesjonaln¹ agencj¹ nieruchomoœci, posiadaj¹c¹ w swojej ofercie du¿y wybór
mieszkañ, apartamentów, domów i willi zarówno z rynku piewotnego, jak i
wtórnego. Oprócz tego, jesteœmy tak¿e deweloperem, buduj¹cym urbanizacje
domów jednorodzinnych, a tak¿e willi na specjalne zamówienia. Zadowolenie
naszych klientów jest dla nas g³ównym priorytetem.

Nazywam siê Jolanta Anna Jankowska i je¿eli potrzebuj¹ Pañstwo ja-
kichkolwiek informacji i pomocy w zakresie kupna nieruchomoœci, to jestem do
Pañstwa dyspozycji pod numerem telefonu +34 644 295 263

Mój e-mail: premiumclass.jolanta@gmail.com

Kabaret Linoskoczka prezentuje
kolejny program.
Dlaczego tak siê nazywamy?
Wiedz¹ ci, którzy byli na poprzednim
przedstawieniu. Balansujemy, jak
linoskoczek na linie, w coraz
bardziej ob³êdnym œwiecie.
W poprzednim programie
¿artowaliœmy sobie z ró¿nych
zjawisk spo³ecznych wystêpuj¹cych
w Szwecji. W tym spektaklu
robimy to samo. Przez rok sprawy
zasz³y o wiele dalej ni¿ by³y i konia
z rzêdem temu, kto zrozumie,
o co w tym wszystkim chodzi.
Dlatego zatytu³owaliœmy program:
“Ihaha! Koñska sprawa...”
Zapraszamy. Bilety ju¿ w sprzeda¿y.



NGP 9/2016 (371) 9

ZnajdŸ 5 ró¿nic...

Zaczê³o siê od wezwania: Klub Gazety Polskiej
we wspó³pracy z Komitetem Obrony Polski wzywa do
demonstracji wszystkich rodaków którym Ojczyzna mi³a
i demokratycznie wybrany Rz¹d RP z naszym Prezy-
dentem! “Demokracja w Polsce NIE JEST zagro¿ona!”.
Wie o tym ka¿dy Polak dobrej woli. Wszystkie prawa
cz³owieka s¹ respektowane, dzia³a demokratycznie wy-
brany rz¹d. K³amstwa na temat rzekomych “zagro¿eñ’’
rozpowszechniane s¹ jednak w prasie zagranicznej, w
tym szwedzkiej. Ta nagonka ma na celu os³abienie pol-
skiego rz¹du i prezydenta Dudy, jest to walka czysto
polityczna. Wzywamy WSZYSTKICH Polaków do zama-
nifestowania poparcia dla rz¹du i uspokojenia szwedz-
kiej opinii publicznej. Manifestacja pod has³em: “De-
mokracja w Polsce ma siê dobrze! / Demokratin i Polen
är stabil!” odbêdzie siê 10 kwietnia o g. 12.30 na Sergels
Torg.

Propartyjne i prorz¹dowe manifestacje nie s¹
niczym nowym. Tylko, ¿e kojarz¹ siê nie najlepiej. A-
pogeum akcji poparcia dla rz¹dz¹cej ekipy, ale i nagonki
propagandowej, zarówno w wymiarze ogólnopolskim,
jak i regionalnym, stanowi³y spotkania Edwarda Gierka
i Piotra Jaroszewicza z 10 tysi¹cami „przoduj¹cych lu-
dzi pracy z województwa”, jakie odby³o siê w katowic-

kim „Spodku” 2 lipca 1976 roku. Spotkanie transmito-
wa³y na ¿ywo we wszystkich programach radio i tele-
wizja, zaœ w kolejnych dniach transmisje by³y powta-
rzane. Manifestacje 10 kwietnia br w Warszawie mia³y
dok³adnie ten sam charakter.

Równie¿ w Sztokholmie odtr¹biono manifestacjê
na Sergels Torg jako wielki sukces, i – jak czytaliœmy na
stronach Facebooka Klubu Gazety Polskiej w Sztokhol-
mie – “w wydarzeniu uczestniczy³o ponad 170 osób wg
statystyk policji. Uczestniczy manifestacji zorganizo-
wanej przez Komitet Obrony Polski po zakoñczeniu
z³o¿yli kwiaty pod Pomnikiem Katyñskim przy koœciele
œw. Jana”.

Czy jednak rzeczywiœcie sukces? Na innym pro-
filu facebookowym przeczytaliœmy: “Nie wiedzieæ cze-
mu w centrum Sztokholmu odby³a siê dzisiaj demon-
stracja pod has³em “Demokracja w Polsce ma siê dob-
rze”. Dotychczas nie obchodzono rocznic katastrofy
smoleñskiej, wiêc demonstracja w 6. rocznicê, by³a pre-
tekstem poparcia rz¹dz¹cego re¿imu. Grupa “praw-
dziwych Polaków” zebra³a kilku naiwnych i wyma-
chiwa³a polskimi flagami. Trochê œpiewania, trochê ob-
ciachu i tyle. Nie wiadomo o co chodzi… Je¿eli nie wia-
domo, pewnie chodzi o kasê… Prezes p³aci za udzia³?

Sztokholm: 10 kwietnia 2016. Demonstracja KOP Wiec w Krakowie potêpiaj¹cy "warcho³ów" z Radomia, 28 czerwca 1976.

Pewnie ma³o p³aci, skoro przysz³o niewielu entuzjastów”.
Manipulacjê domnieman¹ liczb¹ uczestników

manifestacji ujawniaj¹ zdjêcia zrobione zarówno przez
uczestników jak i niezale¿nych obserwatorów. Na Ser-
gels Torg zebra³a siê grupa zaledwie 40-50 osób z pol-
skimi flagami i transparentami (zatwierdzonymi przez
Klub Gazety Polskiej). To pokazuje, ¿e owych “Pola-
ków dobrej woli” wci¹¿ jest w Sztokholmie tylko gar-
stka.

Kiedyœ, pomimo puszczenia w ruch ogromnej
propagandowej machiny, nie wszyscy wierzyli infor-
macjom podawanym przez oficjalne publikatory, czego
dowodem mo¿e byæ kr¹¿¹cy wówczas taki oto dowcip:
gdyby podsumowaæ oficjalne dane dotycz¹ce liczby
uczestników wszystkich manifestacji, to ludnoœæ Polski
wzros³aby o kilka milionów ludzi.... Dzisiaj jest podob-
nie. (ngp)
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Jak i kiedy dosz³o do powstania
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego?
Nazwa naszego Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
dotyczy rzeczywistoœci polskiej. Po odzyskaniu nie-
podleg³oœci po³¹czy³y siê Koœcio³y luterañskie z
dawnych zaborów tworz¹c Koœció³ Ewangelicko-
Augsburski. Pamiêtaæ przy tym warto, ¿e zamiarem
Lutra nie by³o wcale zak³adanie nowego koœcio³a.
Przymiotnik zaœ augsburski wzi¹³ siê st¹d, ¿e na sej-
mie w Augsburgu, w latach 1529-1530, przedstawio-
no wyznanie wiary. PóŸniej nazwano je wyznaniem
augsburskim od nazwy miasta, w którym odby³ siê
sejm.
Przyjmuje siê, ¿e Reformacja zaczê³a siê wczeœniej,
od przybicia na drzwiach koœcio³a zamkowego w
Wittenberdze 95 tez przez ks. dr Marcina Lutra, po-
têpiaj¹cych handel odpustami uprawiany przez do-
minikanina J. Tetzela. Luter, bêd¹c zakonnikiem, po-
szukiwa³ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce jego zba-
wienia. Wiedzia³, ¿e swoim ¿yciem nie jest sam w
stanie zas³u¿yæ na nie. Odkry³ wówczas, w liœcie do
Rzymian, istnienie ³askawego Boga, który z ³aski daje
zbawienie. Nic wiêc dziwnego, ¿e wydarzenie to
uwa¿a siê powszechnie za pocz¹tek reformacji na
zachodzie Europy.

Czy wtedy w³aœnie zaczê³y powstawaæ
nauki Lutra?
U podstaw odkrywania ³askawego Boga znalaz³y siê
trzy prawdy: 1. Cz³owiek jest grzeszny i nie potrafi
swoimi dobrymi uczynkami zas³u¿yæ na zbawienie;
2. cz³owiek jest usprawiedliwiony przed Bogiem je-
dynie dziêki ³asce przez wiarê i 3. ka¿dy wierz¹cy
ma bezpoœredni dostêp do Boga i nie potrzebuje ¿ad-
nych poœredników.
Nie przypuszcza³ wtedy, wzywaj¹c do dysputy te-
ologicznej, ¿e jego tezy spotkaj¹ siê z tak mocnym
odbiorem spo³eczeñstwa i jeszcze wiêksz¹ niechêci¹
koœcio³a katolickiego. A odbiór tez dr Lutra przez ma-

Koœció³
Ewangelicko-
Augsburski
w Polsce
Rozmowa z biskupem
ks. Jerzym Samcem

sy by³ bardzo spontaniczny. Przyczyni³ siê do tego
niew¹tpliwie wynalazek druku, który upowszechni³
jego naukê. Biblia zaœ prze³o¿ona przez Lutra na jê-
zyk niemiecki oœmieli³a wielu reformatorów do prze-
k³adu jej na jêzyki narodowe i swobodnego czerpa-
nia inspiracji twórczych z jej treœci. Dla Lutra chrzeœ-
cijañstwo by³o religi¹ zbawienia, uwolnienia od grze-
chu, zbawczej ³aski, usprawiedliwiaj¹cej grzesznika
w oczach Boga. Luter nie odrzuca spo³ecznego cha-
rakteru christianizmu, nie zrywa z pojêciem instytu-
cji koœcio³a, pragn¹³ jedynie, by koœció³ podda³ siê
jedynemu autorytetowi - Biblii. Nie odrzuca³ ponad-
to sakramentalno-obrzêdowego kultu, lecz pragn¹³
go zreformowaæ. Potem ju¿ historia potoczy³a siê
b³yskawicznie. Dosz³o do spotkania i rozmów z le-
gatem papieskim i s³ynnych dysput w Lipsku z dr
Janem Eckiem dotycz¹cych nauki o odpustach i w³a-
dzy papie¿a, bulli i kl¹twy papieskiej, które spalo-
no nastêpnie przed bramami miasta Wittenberga.

W co wierz¹ wierni Waszego Koœcio³a?
Luteranizm wywodzi siê z chrzeœcijañstwa zachod-
niego. Mamy wiêc ten sam kalendarz liturgiczny, ta-
ki sam jak koœció³ rzymsko-katolicki. Oznacza to w
praktyce, ¿e mamy bardzo zbli¿one do siebie wszy-
stkie œwiêta i tak naprawdê wiele siê pomiêdzy sob¹
nie ró¿nimy. Tak¿e zakres g³oszenia ewangelii jest
zupe³nie taki sam jak w koœciele rzymsko-katolickim.
Od strony biblijnej jesteœmy bardzo blisko siebie.
Ró¿nice pojawiaj¹ siê, kiedy wchodzimy w teologiê
oraz kiedy w teologii zaczynaj¹ siê pojawiaæ ró¿ne
aspekty dotycz¹ce tradycji. Dotyczy to np. nauki o
wniebowziêciu Maryi Panny - w co my ju¿ nie wie-
rzymy. Luteranie odrzucaj¹ tradycjê jako Ÿród³o wia-
ry. Wskazuj¹ na 4 zasady reformacyjnych, rozpo-
czynaj¹cych siê od s³owa: sola lub solum. S¹ to sola
scriptura – tylko Pismo Œwiête, solus Chrystus –
tylko Chrystus, sola gratia – tylko ³aska i sola fide
– tylko wiara.
Jeœli zaœ rozmawiamy o ró¿nicach pomiêdzy naszy-
mi koœcio³ami, to w reformacji, po³o¿ono szczegól-
nie mocny nacisk m.in. na powszechne kap³añstwo.
Na to, ¿e ka¿dy jest powo³any przez Chrystusa i
dlatego zawód, który wykonuje, ma wykonywaæ tak,
jakby czyni³ to dla Niego. Je¿eli ktoœ jest szewcem,
to ma to robiæ najlepsze buty. Takie podejœcie do pra-
cy prze³o¿y³o siê na tzw. etykê pracy zawodowej,
na protestancki etos pracy. Praca nie jest przecie¿
przekleñstwem za grzech pierworodny, ale powo³a-
niem i s³u¿b¹. Praca w tym kontekœcie staje siê czymœ
bardzo istotnym, nawet pewnego rodzaju modlitw¹.
Ró¿nice w nauce spo³ecznej czy etyce koœcio³a s¹
czymœ widocznym i wyp³ywaj¹ z pochodnych nauk
naszych koœcio³ów.

Jaki by³y pocz¹tki Waszego Koœcio³a w Polsce?
Chodzi tu o wp³yw hase³ reformacyjnych (luterañ-
skich i kalwiñskich) na ró¿ne regiony obecnej Polski.
Nasza polska reformacja by³a bardzo mocno zwi¹-
zana z wp³ywem Jana Kalwina nazywanego Ary-
stotelesem Reformacji czy Drugim Patriarch¹ Refor-

macji. Polska reformacja by³a wiêc reformacj¹ refor-
mowan¹ co nie oznacza, ¿e nie by³o w Polsce ewan-
gelików luteran. Wp³ywy luteranizmu by³y równie¿
du¿e. By³y rejony Polski gdzie luteranie stanowili
wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. Taki stan rzeczy zachowa³
siê do dziœ w rejonie Œl¹ska Cieszyñskiego. Œl¹sk Cie-
szyñski to rejon typowo polski i ewangelicy byli tam
zawsze uto¿samiani z Polakami, choæ rejon ten nale-
¿a³ do katolickiej rodziny Habsburgów. A bycie tam
Niemcem oznacza³o bycie katolikiem. Bycie zaœ Po-
lakiem oznacza³o bycie ewangelikiem. Na Œl¹sku Cie-
szyñskim polskoœæ by³a mocno zwi¹zana z ewangeli-
cyzmem.
Zupe³nie inaczej by³o w Królestwie Polskim, w za-
borze rosyjskim. Tam luteranizm nabra³ si³y poprzez
emigracjê oraz poprzez nap³yw ludnoœci niemieckiej -
ró¿nego rodzaju rzemieœlników i kapitalistów, którzy
rozwijali tu przemys³. Mam tu na myœli rejon ³ódzki
i warszawski. Wielu z nich bardzo szybko siê spolo-
nizowa³o. Tak¿e ksiê¿a, chocia¿ byli pochodzenia
niemieckiego – np. ks. bp. Juliusz Bursche i jego ro-
dzina, uwa¿ali, ¿e skoro tu mieszkaj¹ i g³osz¹ ewan-
geliê, to musz¹ robiæ to w jêzyku narodu, w którym
¿yj¹ i stali siê Polakami i walczyli o polskoœæ. Po I
wojnie œwiatowej ks. bp. Juliusz Bursche by³ dzia³a-
czem spo³ecznym i walczy³ o przy³¹czenie Mazur
do Polski, a nie do Niemiec. Zgin¹³ zaœ w czasie II
wojny œwiatowej w obozie koncentracyjnym w Ora-
nienburgu. Tak¿e wielu innych naszych duchownych
zginê³o w obozach koncentracyjnych - ³¹cznie oko³o
20% naszych ksiê¿y. Ci zaœ, którzy uniknêli areszto-
wania dziêki wczeœniejszym sygna³om musieli ucie-
kaæ ze swoich domów i ukrywaæ siê przez lata wojny
pracuj¹c jako np. robotnicy, poza miejscowoœci¹, w
której wczeœniej prowadzili pracê duszpastersk¹.

Jaka jest dzisiaj struktura Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce?
Koœció³ nasz zosta³ zarejestrowany zaraz po I wojnie
œwiatowej, w okresie powstania II Rzeczpospolitej,
poprzez po³¹czenie siê z innymi koœcio³ami ze Œl¹ska
Cieszyñskiego, Mazur, Poznania oraz Warszawy i
powsta³ jeden Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, któ-
ry funkcjonuje po dziœ dzieñ. Na terenie Polski by³o
bowiem kilka koœcio³ów reformacyjnych. Wiele z
nich mia³o problemy z uregulowaniem swoich sto-
sunków z pañstwem. Polska przedwojenna by³a kra-
jem mocno katolickim. Mówi³o siê wtedy, ¿e Polak
to katolik, ewangelik to Niemiec, a prawos³awny to
Rosjanin. By³y to schematy bardzo uproszczone i
krzywdz¹ce dla czêœci prawos³awnych, którzy byli
Polakami czy dla wielu ewangelików, którzy równie¿
byli Polakami - a nie Niemcami – jak np. ca³y Œl¹sk
Cieszyñski. Nasz status zosta³ uregulowany dekre-
tem prezydenta RP w roku 1936. Natomiast inne
koœcio³y odmówi³y podpisania i przyjêcia swego sta-
tusu, bardzo niekorzystnego i bardzo poni¿aj¹cego
zreszt¹. Proponowany im bowiem status nie by³
równy statusowi koœcio³a rzymsko-katolickiego, któ-
ry mocno deprecjonowa³ koœcio³y ewangelickie.
Przez posiadanie uregulowanego stosunku do Pañ-
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stwa staliœmy siê, zaraz po II wojnie œwiatowej, koœ-
cio³em automatycznie zarejestrowanym. I na tej bazie
dzia³aliœmy w Polsce do roku 1994. Dziêki temu sta-
liœmy siê spadkobiercami ca³ego koœcio³a ewangelic-
kiego, wszystkich koœcio³ów unijnych, które nie mia-
³y uregulowanego stosunku pañstwo-koœció³.
Mamy obecnie 6 diecezji i 133 parafie oraz 124 pa-
rafii filialnych, co oznacza, ¿e nie ma tam ksiêdza na
sta³e. Mamy ponad 70 tys. wiernych. Na czele ka¿-
dej parafii jest rada parafialna, wybierana przez zgro-
madzenie parafialne i jest proboszcz z wyboru, na
kadencjê 10-letni¹. Rada parafialna jest odpowiedzial-
na za zarz¹dzanie parafi¹. Zgromadzenie parafialne
musi spotykaæ siê przynajmniej raz w roku. Jest to
Zgromadzenie sprawozdawcze. Zdaje wiêc sprawo-
zdanie z ¿ycia swojej parafii i przedk³ada sprawo-
zdanie finansowe oraz preliminarz na ka¿dy nastêp-
ny rok. Zgromadzenie parafialne planuje te¿, co bê-
dzie siê dzia³o na parafii w kolejnym nowym roku, ile
to bêdzie kosztowa³o i sk¹d wezm¹ na to odpowie-
dnie œrodki. Ka¿da parafia jest reprezentowana w
synodzie diecezjalnym. S¹ w nim te¿ wszyscy die-
cezjalni duchowni pracuj¹cy na terenie diecezji plus z
ka¿dej parafii wed³ug klucza, w zale¿noœci od jej li-
czebnoœci pewna liczba œwieckich. Synod diecezjalny
wybiera ze swego grona radê diecezjaln¹ oraz biskupa
diecezjalnego. Biskup jest wybierany  na okres 10 lat.
Natomiast wszystkie w³adze kolegialne – takie jak:
rada parafialna, rada diecezjalna, konsystorz, rada sy-
nodalna wybierane s¹ na piêæ lat. Biskup diecezjalny
stoi na czele rady diecezjalnej. Pomaga mu jeden du-
chowny radca diecezjalny, wybierany na okres piêciu
lat i dwóch œwieckich: œwiecki kurator diecezjalny i
œwiecki radca diecezjalny. Oni zarz¹dzaj¹ synodem
diecezjalnym i diecezj¹.
Nad tym wszystkim jest synod koœcio³a sk³adaj¹cy
siê z 15 duchownych wybranych podczas ogólno-
polskiej konferencji ksiê¿y z grona ok. 160 naszych
duchownych. Z urzêdu w sk³ad synodu wchodz¹ te¿:
biskup koœcio³a plus biskupi diecezjalni oraz 30 œwie-
ckich wed³ug klucza wielkoœci diecezji. Do Synodu
nale¿y te¿ kilku przedstawicieli ró¿nych œrodowisk
koœcielnych. Synod Koœcio³a liczy w sumie 67 osób.
Zwierzchnika naszego koœcio³a w Polsce nazywa siê
biskupem koœcio³a. Synod wybiera biskupa koœcio³a
na okres 10 lat. Oznacza to w praktyce, ¿e biskupa
koœcio³a wybiera co drugi synod, którego kadencja
trwa 5 lat. Synod wybiera te¿ radê synodaln¹ – tak
jakby prezydium, która kieruje jego pracami  pomiê-
dzy posiedzeniami plenarnymi. Synod wybiera kon-
systorz koœcio³a, na czele którego stoi z urzêdu – ja-
ko prezes biskup koœcio³a i wiceprezesa, który jest
osob¹ œwieck¹  oraz po 3 cz³onków: radców œwiec-
kich i radców duchownych. £¹cznie konsystorz liczy
8 cz³onków i spe³nia funkcjê administracyjn¹ czyli
zarz¹dzaj¹c¹ koœcio³em.

Jak wygl¹da apostolat i duszpasterstwo
w Waszym Koœciele?
Nasza struktura jest zbudowana tak, ¿e ka¿dy wier-
ny nale¿y do którejœ z parafii. Nasze parafie s¹ pod-
porz¹dkowane terytorialnie, czyli jeœli ktoœ mieszka
na terenie jakiegoœ miasta, to nale¿y do parafii, która
obejmuje tê miejscowoœæ swoim zasiêgiem. Oznacza
to w praktyce, ¿e ka¿dy nasz wierny nale¿y do pa-
rafii, która obejmuje teren, na którym mieszka. O
ewentualnych wyj¹tkach decyduje zawsze rada para-
fialna. W Warszawie mamy np. 2 parafie. Tu wierni
mog¹ wybieraæ pomiêdzy parafiami. Aby wst¹piæ do
naszego koœcio³a trzeba przejœæ okres próbny. Zwra-
camy przy tym baczn¹ uwagê, aby nasi nowi wierni
nie podejmowali decyzji o zmianie wyznania np. ze
wzglêdu na obra¿enie siê na koœció³ rzymsko-katoli-
cki czy ze wzglêdu na jakiegoœ proboszcza. Chcemy,
aby powód zmiany wyznania by³ g³êbszy – np. dok-
trynalny. Chcemy, aby zmiana wyznania dokonywa-
³a siê zgodnie z jego przekonaniem. W tym te¿ czasie
zapraszamy go do brania udzia³u w naszych nabo-
¿eñstwach i w ¿yciu parafialnym. Potem zaczyna siê
dla niego kurs przygotowawczy, który trwa rok lub -
zanim nast¹pi sama konwersja. Tak aby ta osoba,
która do nas wstêpuje: zna³a nasze zasady i przesz³a
próbê czasu, przekonuj¹c siê, ¿e jej decyzja, to nie
chwilowa fascynacja, ale przemyœlana dog³êbnie
sprawa. Jest to taki okres, w którym przysz³y kon-
wertyta mo¿e braæ udzia³ we wszystkim, co dzieje
siê w parafii, nie bêd¹c jednak jej pe³nym cz³onkiem i
nie maj¹c jeszcze ¿adnych praw wyborczych. Pro-
wadzimy te¿ duszpasterstwa œrodowiskowe, woj-
skowe, wiêzienne, a nawet szpitalne, we wszystkich
miejscowoœciach, w których jest wiêcej ewangelików.
Wewn¹trz koœcio³a mamy duszpasterstwo m³odzie-
¿owe, ewangelizacyjno-misyjne prowadzone na po-
ziomie diecezjalnym i ogólno koœcielnym. Wychodzi-
my wreszcie na zewn¹trz, próbuj¹c pokazaæ nasz
koœció³ medialnie innym.
Mamy ponadto Centrum Misji i Ewangelizacji, które

koordynuje pracê ewangelizacyjn¹ - szeroko pojêt¹.
Jest w tym zaanga¿owanych wielu naszych teologów
i duchownych. W ramach naszego Centrum prowa-
dzimy odpowiednie kursy i superwizje dla ludzi du-
chownych i œwieckich, którzy ucz¹ siê duszpaster-
stwa. Prowadzimy te¿ kursy konstruktywnego roz-
wi¹zywania konfliktów.
Wa¿nym elementem s³u¿by Koœcio³a jest Diakonia,
która koordynuje pracê charytatywn¹. Wiele naszych
parafii prowadzi domy opieki dla osób starszych,
wypo¿yczalnie sprzêtu rehabilitacyjnego, œrodowis-
kowe domy samopomocy, wypo¿yczalnie sprzêtu
rehabilitacyjnego. Diakonia koordynuje równie¿
zbiórki pieniêdzy dla osób potrzebuj¹cych i dotkniê-
tych katastrofami.

Jaka jest rola duchownych w koœciele?
Mamy urz¹d duchownego w trzech pos³ugach - tj.
pos³uga diakona, prezbitera i biskupa. Do tej pierw-
szej pos³ugi diakonów mog¹ byæ ordynowane rów-
nie¿ panie. PóŸniej na prezbitera i biskupa ju¿ tylko
mê¿czyŸni. Pod tym wzglêdem nale¿ymy do mniej-
szoœci luterañskiej na œwiecie. Wiêkszoœæ bowiem
koœcio³ów luterañskich ordynuje kobiety do wszyst-
kich pozosta³ych pos³ug - czyli do pos³ugi prezbitera
i biskupa. My te¿ prowadzimy dyskusjê na temat
ordynacji kobiet. Jesteœmy w trakcie d³ugofalowego
przygotowania do podjêcia odpowiedniej decyzji
przez nasz Synod. Musi dojœæ do g³osowania. Taki
wniosek jest ju¿ przygotowany i zostanie wniesiony
pod obrady Synodu na wiosnê 2016 roku. Mieliœmy
niedawno konferencjê teologiczn¹ poœwiêcon¹ ordy-
nacji kobiet - za i przeciw. Zebraliœmy te¿ doœwiad-
czenia koœcio³ów partnerskich z Europy, jakie z t¹
decyzj¹ wi¹za³y siê zalety i jakie wady i problemy. I
w jaki sposób sobie z nimi radzono i je rozwi¹zywa-
no.
Jesieni¹ roku 2015, z³o¿y³em jako biskup koœcio³a
wniosek na Synodzie, o zmianê przepisów prawa,
tak aby umo¿liwiæ ordynacjê kobiet. We wniosku
tym by³a jednoczeœnie proœba, aby by³ on g³osowany
wiosn¹ 2016 roku. Pierwsza ordynacja, jeœli wniosek
zostanie zaakceptowany, mog³aby odbyæ siê dopiero
w roku 2018, tak aby siê do niej dobrze przygoto-
waæ. Kobiety s¹ bardzo wa¿ne w ¿yciu naszego koœ-
cio³a. S¹ jego równoprawnymi cz³onkami. Mog¹ byæ
w radach parafialnych i w radach diecezjalnych, kon-
systorzu, radzie synodalnej czy wreszcie w synodzie
koœcio³a. S¹ wybierane na wszystkie stanowiska.
Diakonat jest w naszym koœciele odpowiednikiem
zakonu. Mamy diakonat ¿eñski w Dziêgielowie,
gdzie panie ¿yj¹ w celibacie i zajmuj¹ siê opiek¹ nad
osobami starszymi. Niestety jest ich coraz mniej.
Mamy jeden urz¹d duchownego, ksiê¿a (prezbiterzy)
mog¹ byæ potem wybrani na biskupa diecezjalnego,
ale dopiero 10 lat po ordynacji i musz¹ co najmniej  5
lat sprawowaæ samodzielne stanowisko np. byæ pro-
boszczem. Aby zostaæ natomiast biskupem koœcio³a
konieczne jest przepracowanie 15 lat po ordynacji i
10 lat pracy  na samodzielnym stanowisku.

Wasz Koœció³ jest cz³onkiem wielu organizacji
miêdzynarodowych. Jakich? -
Najwa¿niejsze z nich to: Œwiatowa Rada Koœcio³ów,
Œwiatowa Federacja Luterañska, której jesteœmy
wspó³za³o¿ycielami, Konferencja Koœcio³ów Euro-
pejskich oraz Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich
w Europie. W Polsce jesteœmy cz³onkiem Polskiej
Rady Ekumenicznej, któr¹ wspó³tworzyliœmy. Pe³niê
w niej funkcjê wiceprezesa. Do PRE nale¿y dziœ 7
koœcio³ów: Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawo-
s³awny, Starokatolicki Koœció³ Mariawitów, Koœció³
Polskokatolicki, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski,
Koœció³ Ewangelicko-Reformowany, Koœció³ Ewan-
gelicko-Metodystyczny, Koœció³ Chrzeœcijan Bapty-
stów i jako cz³onek stowarzyszony Towarzystwo
Biblijne.

A jak wygl¹da w Polsce dialog ewangelicko-
katolicki?
Musze go oceniæ jako bardzo poprawny. Nie by³o, za
mojej 5 letniej kadencji, ¿adnych zatargów. Wszystko
jednak zale¿y od punktu spojrzenia i tematu, którym
siê zajmujemy. Problemy jeœli s¹, to s¹ rozwi¹zywa-
ne na bie¿¹co. Mamy oczywiœcie ró¿ne spojrzenia na
ró¿ne tematy, ale powtarzam raz jeszcze: nie ma po-
miêdzy naszymi stronami ¿adnych zatargów. Zda-
rzaj¹ siê wprawdzie jakieœ nieekumeniczne zachowa-
nia, po obu niestety stronach, ale zachowania naszej
strony s¹ mniej spektakularne i mniej nag³aœniane –
mo¿e ze wzglêdu na nasz¹ wielkoœæ. Jesteœmy prze-
cie¿ koœcio³em zdecydowanie mniejszym od koœcio³a
rzymsko-katolickiego. Je¿eli zdarza siê, ¿e jakiœ
ksi¹dz profesor teologii, zaczyna g³osiæ jakieœ bzdury
w sprawie Marcina Lutra i nag³aœnia je w radiu Ma-
ryja, to jego si³a ra¿enia jest zdecydowanie wiêksza,
gdyby zdarzy³ siê jakiœ ewangelik, który bzdury wy-

powiada³by na temat papie¿a na jakiejœ stronie inter-
netowej. Ostatnio w³aœnie jeden z profesorów Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego cofn¹³ siê do XVII
wieku, kiedy to dialog ekumeniczny polega³ na tym,
¿e jedni drugim przypisywali wszystkie mo¿liwe
najciemniejsze strony. Natomiast dialog ekumeniczny
rozwin¹³ siê i poszed³ szybko do przodu. Dziœ nikt
ju¿ w Watykanie nie stawia Lutrowi i jego nauce tez
nieprawdziwych. W Polsce jest jednak inaczej. Nie
podam nazwiska tego profesora z KUL, o którym
wczeœniej wspomnia³em. Jego wypowiedziami czuj¹
siê nawet za¿enowani nasi teologiczni partnerzy z
koœcio³a rzymsko-katolickiego i nie wiedz¹ jak maj¹
na te bzdury zareagowaæ. Radio, o którym wspom-
nia³em, krytykuje te¿ papie¿a Franciszka. Marcin
Luter jest wiêc w naprawdê dobrym towarzystwie.

Czy ró¿nice w dialogu dotycz¹ spraw
dogmatycznych czy spo³ecznych?
Wiêkszoœæ istotnych sporów dogmatycznych   zo-
sta³o przezwyciê¿one. Jako przyk³ad podam tu do-
kument o usprawiedliwieniu, który zosta³ przez obie
strony podpisany. Zwrócono w nim uwagê na te rze-
czy, które s¹ obecnie tak samo rozumiane, choæ mo¿e
inaczej definiowane czy nazywane. Podpisaliœmy te¿
dokument o wzajemnym uznawaniu chrztu w Polsce.
Uwa¿amy to za du¿y krok do przodu. Nie ma wiêc
potrzeby, aby przy zmianie wyznania, chrzciæ raz
jeszcze. Dziœ wystarczy nam tylko metryka.
S¹ te¿ jednak liczne ró¿nice dogmatyczne. Gdyby ich
nie by³o, to moglibyœmy siê zjednoczyæ. Do ró¿nic
nale¿y np. inne pojmowanie komunii czy wynikaj¹cy
z tego brak interkomunii. Zdecydowanie wiêkszy
opór w tej kwestii istnieje ze strony koœcio³a rzym-
sko-katolickiego. Opór ten pochodzi od zupe³nie in-
nego rozumienia tego sakramentu. W koœciele rzym-
sko-katolickim komunia jest rozumiana, za ka¿dym
razem, jako ponowna ofiara Chrystusa. My uwa¿a-
my, ¿e ofiara zosta³a dokonana raz na krzy¿u, acz-
kolwiek wierzymy, ¿e pod postaci¹ prawdziwego
chleba i prawdziwego wina, spo¿ywamy prawdziwe
cia³o i prawdziw¹ krw. Jesteœmy wiêc w tej kwestii
bardzo bliscy sobie.
Wspólnotê ambony i o³tarza mamy tylko z koœcio-
³ami ewangelickimi - z koœcio³em ewangelicko-refor-
mowanym i ewangelicko-metodystycznym. Oznacza
to, ¿e wzajemnie mo¿emy przystêpowaæ do komunii
i zastêpowaæ siê w prowadzeniu nabo¿eñstwa.
Ró¿ni¹ nas tak¿e sprawy spo³eczne. Nauka koœcio³a
jest u nas bardziej otwarta, Koœció³ nasz dopuszcza
np. metodê in vitro. Stwierdziliœmy, uchwa³¹ Synodu,
¿e metoda ta jest dopuszczalna. Niedopuszczalne
jest natomiast mro¿enie zarodków. Jest to pewna nie-
konsekwencja, ale uwa¿amy, ¿e zrobiæ trzeba wszy-
stko, aby zarodki nie by³y przechowywane d³ugo i
aby nie by³o na nich ¿adnych eksperymentów.

Sk¹d pochodz¹ fundusze koœcio³a?
Jesteœmy koœcio³em, który utrzymuje siê ze swoich
w³asnych funduszy, pochodz¹cych g³ównie od na-
szych wiernych. Mamy obowi¹zek przekazywania
1% swoich dochodów na rzecz parafii, do której na-
le¿ymy. Mamy te¿ trochê nieruchomoœci, które wy-
najmujemy. S¹ wreszcie cmentarze, na których po-
bieramy op³atê za miejsce. Ka¿da parafia ma nastêp-
nie obowi¹zek wp³acania, wed³ug schematu, pewnej
sumy na rzecz diecezji i na rzecz koœcio³a. Bud¿et
koœcio³a uchwala synod, który pomaga finansowo
ma³ym parafiom – tym, które same nie mog¹ siê
utrzymaæ.

O sobie samym…
Biskupem koœcio³a zosta³em w roku 2010. W podob-
nym wieku naszym biskupem zosta³ ks. Janusz Na-
rzyñski. Studia ukoñczy³em w 1988 roku. Zosta³em
ordynowany w styczniu 1989. Pracowa³em najpierw
w Zabrzu i Gliwicach. W Gliwicach, jako proboszcz,
pracowa³em do 6 stycznia 2010 roku, kiedy to ob-
j¹³em funkcjê biskupa koœcio³a. W miêdzyczasie by-
³em te¿ diecezjalnym duszpasterzem m³odzie¿owym
a póŸniej duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym
- te¿ w diecezji katowickiej. By³em ponadto preze-
sem Stowarzyszenia Ksiê¿y Katechetów, a od roku
1998 jestem cz³onkiem Synodu Koœcio³a. Wspó³pra-
cowa³em z Centrum Misji Ewangelizacji i od pocz¹t-
ku nale¿ê do jej rady. Po wyborze na biskupa koœ-
cio³a jestem cz³onkiem rady diakonii z urzêdu.

Rozmawia³: Leszek W¹tróbski

Leszek W¹tróbski - pracownik Oœrodka Studiów
i Badañ Polonijnych Uniwersytetu Szczeciñskiego,
zajmuj¹cy siê od lat ¿yciem Polonii na ca³ym œwiecie,
ze szczególnym uwzglêdnieniem Polaków
na Wschodzie.



NGP 9/2016 (371)12



NGP 9/2016 (371) 13



NGP 9/2016 (371)14

Œwiecie nasz
Po co pope³niaæ samobójstwo, je¿eli nie jest mo¿liwe us³yszeæ, co bêd¹ o

tym ludzie mówili? Przekroczenie tej definitywnej granicy wydaje siê niemo¿liwe,
ale nie dla mistrza Bowie, który zainscenizowa³ muzycznie swoj¹ œmieræ, mo¿na
rzec ostatecznie i definitywnie. Sta³ siê ojcem, panem, i g³ównym aktorem dramatu,
godne podziwu i zazdroœci.

Byæ re¿yserem, producentem, i aktorem totalnym, to id¹ce przez historiê i
nieziszczalne marzenie wodzów, polityków, artystów, przestêpców, ale na szczêœcie
niewielu siê to udaje. Terrorysta Anders Behring Breivik, skazany za zabicie 77
dzieci i m³odzie¿y, na 22 lata wiêzienia z opcj¹ automatycznego przed³u¿enia kary,
pozwa³ pañstwo norweskie, skar¿¹c je o ³amanie praw cz³owieka. Breivik uwa¿a, ¿e
jest przez w³adze wiêzienne torturowany psychicznie, i ¿e dwa lata tego po¿a³owania
godnego procederu, oraz totalnej izolacji, doprowadzi³y do psychicznych spustoszeñ.
Upad³ tak nisko, ¿e polubi³ i czeka z wytêsknieniem, na cotygodniowy serial telewi-
zyjny „Paradise hotel”.

Oczywiœcie wszelkie formy tortur s¹ w systemie pañstwa demokratycznego
zabronione. G³êboka ironia, ¿eby nie powiedzieæ wyrafinowana tortura, tkwi w fak-
cie, ¿e masowy morderca z faszystowsk¹ kolorystyk¹, wegetuje przed ekranem
wype³nionym hedonistyczn¹ orgi¹ cia³, ale gwoli sprawiedliwoœci trzeba sobie u-
zmys³owiæ, i¿ móg³ spodziewaæ siê ciê¿szych opresji.

Anders Behring Breivik siedzi w trzypokojowym apartamencie (sypialnia,
pokój pracy, si³ownia), odizolowany od innych wiêŸniów. Ma do dyspozycji tele-
wizjê, komputer, (bez Internetu), gry telewizyjne (nie wszystkie!), dostêp do biblio-
teki. Rozpocz¹³ zaoczne studia prawnicze, ale przerwa³. Skar¿y siê na: zimn¹ kawê,
jedze-nie czêsto (zbyt czêsto!) z mikrofali, oraz brak dostêpu do Playstation 3.

Gdy dwa lata temu rozpocz¹³ siê jego proces, pierwsz¹ czynnoœci¹ sêdziego
i ³awników by³o podejœcie do Breivika i podanie mu na przywitanie rêki. Musieli
chwilkê poczekaæ, bo w³aœnie sta³ bez ruchu, z podniesion¹ w hitlerowskim pozdro-
wieniu rêk¹.

Trudno sobie wyobraziæ bardziej dosadny przyk³ad na schorzenie, do jakiego
mo¿e doprowadziæ opacznie rozumiane pryncypium demokracji, mówi¹ce o równej
wartoœci wszystkich obywateli.

Adam Smith, szkocki ekonomista i filozof urodzony w Edynburgu w
1726 roku, nazywany „ojcem liberalizmu”, napisa³ w 1776 roku ksi¹¿kê „The Theory
of Moral Sentiments”.  Przypomnia³ go niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych
Barak Obama s³owami: Podstawowe tezy Adama Smitha s¹ aktualne równie¿ dziœ.

Zainteresowanie, a jednoczeœnie gor¹ce protesty establishmentu i kleru, Adam
Smith obudzi³ rewelacyjn¹ teori¹ na temat: Sk¹d siê wziê³a moralnoœæ? Dotychczas
obowi¹zuj¹ca wyk³adnia zak³ada³a, ¿e moralnoœæ pochodzi „od góry” stanowiona
przez w³adcê, a g³oszona i t³umaczona ludowi przez koœció³.

Smith twierdzi³, ¿e to jednak nie tak. Moralnoœæ kszta³towa³a siê, wed³ug
uczonego, „od do³u”. Podobnie jak jêzyk powstawa³a etapami i stopniowo, w ramach
ludzkich codziennoœci i zgodnie z poszerzaj¹cymi siê myœlowymi horyzontami.
Cz³onek plemienia pragn¹³ byæ doceniany przez innych wspó³plemieñców, i przysto-
sowywa³ swoje zachowanie tak, aby budziæ respekt i powa¿anie. Od najwczeœ-
niejszego dzieciñstwa ma³y cz³owiek próbuje ró¿nych „ruchów”, napotykaj¹c apro-
batê lub sprzeciw, i tak orientuje siê, które jego zachowania dzia³aj¹ pozytywnie, a
które nie.

Mija³ czas i rejestrowane w pamiêci pozytywne reakcje galwanizowa³y siê,
przybieraj¹c formê ogólnie akceptowanych norm, które królowie ubierali nastêpnie
w szaty prawa, a biskupi uzupe³niali regu³ami i popularyzowali.

Innymi s³owy mówi¹c, Adam Smith twierdzi³, ¿e moralnoœæ jest ruchem od-
dolnym i spontanicznym i tak praktyki dnia codziennego, ukszta³towane i potwier-
dzane w procesach spo³ecznych, trafia³y na „kamienne tablice”, i og³aszano je z
wzgórz i wzniesieñ, jako obowi¹zuj¹ce prawo.

T³umaczenie powstawania zjawiska moralnoœci na sposób Smitha, by³o dla
establishmentu i koœcio³a nie do przyjêcia, i os¹dzone zosta³o przez domy panuj¹ce
i kler ca³ej Europy, jako bluŸnierstwo. Oburzony Voltair wo³a³ na ca³y Pary¿, ¿e
takie pomys³y jak Smitha, we Francji by³yby nie do pomyœlenia!

Niebezpieczeñstwo owej idei polega³o na tym, ¿e je¿eli spo³eczeñstwo nie
potrzebuje papie¿y królów i ksi¹¿¹t, aby ustanawiali moralny i kulturowy porz¹dek,
w taki razie byæ mo¿e nie s¹ potrzebni równie¿ ku rozkwitowi ekonomii i bogaceniu
siê pañstwa? Liberalne postulaty Smitha budzi³y grozê, bowiem stanowi³y, wed³ug
ówczesnych opinii, zagro¿enie dla podstaw pañstwa. Pe³na wolnoœæ obywateli wszy-
stkich grup spo³ecznych, likwidacja niewolnictwa, zniesienie granic celnych, ozna-
cza³o, ¿e obywatele mog¹ robiæ ze swoim ¿yciem, co chc¹! Obraz boska!

Tak doszliœmy do wspó³czesnoœci i cytowanych powy¿ej s³ów prezydenta
USA Baraka Obamy, o aktualnoœci tez libera³a Smitha w dzisiejszym œwiecie.

Tocz¹ca siê intensywnie debata polityczna, generalnie rzecz dotycz¹ca sprze-
ciwu opozycji w odniesieniu do centralnego zarz¹dzania, jako panaceum na sprawne
kierowanie pañstwem i jego instytucjami.

Idee Smitha sz³y w kierunku protestu przeciw traktowaniu obywateli jak
pionków na szachownicy i ustawianie ich „we w³aœciwym miejscu”, pomimo, ¿e
posiadaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci, którymi nie dysponuj¹ decydenci.

Adam Smith stwierdzi³ z gór¹ dwieœcie piêædziesi¹t lat temu, ¿e jest nie do
pomyœlenia, ¿eby polityk niedysponuj¹cy umiejêtnoœciami, które pozwala³yby kie-
rowaæ wielkim koncernem, badaniami naukowymi, s³u¿b¹ zdrowia, budownictwem,
szkolnictwem, wojskiem, i tak dalej, takie stanowisko zajmowa³. Oraz, ¿e nie ma
bardziej niebezpiecznej dla pañstwa sytuacji, ni¿ kiedy rozleg³¹ w³adzê zwierzchni¹
otrzymuje polityk, którego arogancja osi¹gnê³a taki poziom, i¿ wierzy, ¿e temu
wszystkiemu podo³a.

A o moralnoœæ nie ma co siê martwiæ. Moralnoœæ poradzi sobie bez Adama
Smitha i bez dyktatora. Wydaje siê, ¿e nie ma wiêkszego znaczenia, czy moralnoœæ
pochodzi od Boga, czy jest samodzielnym produktem cz³owieka. Niezale¿nie od
Ÿród³a pochodzenia, moralnoœæ da sobie radê, bowiem jest dla spo³eczeñstwa tym,
czym filtr dla wody. Odcedza w naturalny sposób zanieczyszczenia i brudy.

Andrzej Szmilichowski

WIZYTA PO£¥CZONA
Z ROZMOW¥
DWUSTRONN¥
Po 13 grudnia 1981 roku
genera³ Jaruzelski uznany
by³ za „persona non
grata” we wszystkich
krajach poza zaprzyjaŸ-
nionym blokiem. Ale
moralnoœæ moralnoœci¹,
a biznes biznesem...

Prezydent Reagan by³ w awangar-
dzie zwalczania Genera³a. Zorganizowa³
nawet telewizyjne show „¯eby Polska
by³a Polsk¹”. W tym programie, który
pokaza³y liczne telewizje, wystêpowali
polscy artyœci oraz przywódcy ówczes-
nego Wolnego Œwiata. W odró¿nieniu od
polskich artystów m.in. pani Wandy Wi³-
komirskiej (by³ej ¿ony premiera Rakow-
skiego) politycy zachodni byli bardzo
ostro¿ni. Bardzo uwa¿ali by nie nadep-
n¹æ na odcisk Bre¿niewowi. Pamiêtali
s³ynn¹ mowê Chruszczowa w 1956 w
ONZ, gdy ten wali³ bytem w pulpit i
wymawia³  zachodnim Mê¿om Stanu
bezsilnoœæ: Macie w gardle tego wêgier-
skiego szczura, którego nie potraficie ani
prze³kn¹æ ani wypluæ.

W dwanaœcie lat póŸniej, ju¿ w³aœ-
nie za Bre¿niewa, wy¿ej wymienieni w
sierpniu 1968 roku, starali siê nie zauwa-
¿aæ najazdu na Czechos³owacjê. Ale tru-
dno by³o tego nie zauwa¿yæ, a opinia
publiczna w ich krajach, ergo ich wybor-
cy, mieli zdanie wyrobione w tej materii.

Niegoœcinny Reagan zabroni³ ofi-
cjalnego powitania polskiego premiera.
Ale podzia³y polityczne zrobi³y swoje.
Bêd¹cy w opozycji do republikañskiego
Prezydenta demokrata profesor Zbig-
niew Brzeziñski zorganizowa³ pobyt Ja-
ruzelskiemu. Miêdzy innymi bankiet w
Fundacji Rockefellerów. A papie¿ Jan
Pawe³ II, któremu zale¿a³o na spokoju
w Polsce, poprosi³ kardyna³a Króla o
powitanie Genera³a w imieniu Polonii
Amerykañskiej. Czyli psim swêdem wi-
zyta siê uda³a.

Nie te czasy, nie ci ludzie. ¯aden
zamach stanu. Tylko metod¹ salami (pla-
sterek po plasterku) dla dobra ogó³u o-
granicza siê zgodnie z wol¹ wiêkszoœci
(w Sejmie) pewne nadmierne swobody
obywatelskie. Mimo to popularnoœæ na-
szego prezydenta nie jest zbyt du¿a w
œwiecie. I znów problemy z podró¿ami.

Pod koniec marca 2016 ludzie za-
k³adali siê czy prezydent Barack Obama
spotka siê z prezydentem Andrzejem Du-
d¹, gdy ten przybêdzie do USA? Czy
wizyta w polskiego prezydenta bêdzie
sukcesem czy blama¿em? I znów nieza-
wodny Zbigniew Brzeziñski wyci¹gn¹³
pomocn¹ d³oñ. Tym razem nie by³a to
dywersja, lecz akt dobrej woli. Bowiem
Profesor Brzeziñski i Prezydent Obama
s¹ w tej samej partii. S¹dzono nawet, ¿e
w imieniu Obamy spotka siê z Andrze-
jem Dud¹ profesor Brzeziñski. By³o
znacznie lepiej. Doprowadzono nawet
do „przypadkowego” spotkania obu pre-
zydentów na korytarzu. Rzecznik Pre-
zydenta Dudy uj¹³ to tak: W kuluarach
dosz³o do dwustronnej rozmowy miêdzy-
prezydenckiej.

Nasz mia³ pochwaliæ siê, ¿e Pol-
ska zaprzesta³a produkcji materia³ów
rozczepialnych du¿ej mocy. – To dobrze,
gdyby i inni tak postêpowali by³o by mniej
k³opotów w œwiecie – mia³ powiedzieæ
Ichny. I doda³: A co tam u was z tym Try-
buna³em? – Wszystko w porz¹dku – za-
pewni³ Nasz. I tak wygl¹da³a, z grubsza,
ta dwustronna rozmowa.

Tu warto wyjaœniæ ró¿nicê miê-
dzy spotkaniem (czy rozmow¹) jedno- i
dwu-stronn¹. Klasyczny przyk³ad spot-
kania-rozmowy jednostronnej podaje w
szkicu o profesorze Jab³oñskim, Stefan
Kisielewski. Otó¿, Henryk Jab³oñski, ja-
ko m³odszy asystent, odbywa³ przed
wojn¹ praktykê w Wojskowym Instytu-
cie Historycznym. I tam kiedyœ biegn¹c
korytarzem potr¹ci³ Marsza³ka Pi³sud-
skiego. Uwa¿aj Gówniarzu – powiedzia³
potr¹cony. I to by³a klasyczna rozmowa
jednostronna pomiêdzy by³ym Naczelni-
kiem Pañstwa RP i przysz³ym Przewod-
nicz¹cym Rady Pañstwa PRL.

Na Superstacji TV jeden z dysku-
tantów przypomnia³ (z tej okazji) po-
dobn¹ anegdotê, gdy to pewien szlagon
przechwala³ siê, ¿e by³ na wielkim balu
u Gubernatora Wilna i tam Jego Eksce-
lencja Gubernator do niego siê zwróci³.
„A co ci powiedzia³?” – dopytywali siê
s³uchacze. “A co mia³ powiedzieæ? Po-
wiedzia³ - Poszo³ won”.

Ca³e szczêœcie, ¿e dzisiaj Wa¿ne
Osobistoœci s¹ lepiej wychowane.

Ludomir Garczyñski-G¹ssowski

Wracaj¹c do naszego Stanu Wo-
jennego. Przywódcy wolnego œwiata byli
po cichu wdziêczni Genera³owi, ¿e nie
musz¹ nadmiernie protestowaæ.

Tylnymi drzwiami wprowadzo-
no Genera³a do Pa³acu Elizejskiego i tymi
samymi drzwiami go wyprowadzono,
bo przed wejœciem g³ównym protesto-
wali polscy emigranci i poddani Gospo-
darza Pa³acu (Francois Mitterranda). Ale
to by³ wyj¹tek. W co gra³ Mitterrand?
Trudno zgadn¹æ.

Inaczej siê mia³a sprawa z Ronal-
dem Reaganem. Ambicj¹, mo¿e nie sa-
mego Jaruzelskiego co jego doradców,
by³o przemycenie Genera³a do Stanów.
Wykorzystano fortel. Ka¿dy prezydent
czy premier kraju nale¿¹cego do ONZ
ma prawo wyst¹piæ na sesji Zgromadze-
nia Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych. A Wojciech Jaruzelski pe³ni³ wów-
czas m.in. funkcjê premiera PRL. Wiêc
do Nowego Jorku móg³ przybyæ. I przy-
by³.
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Co? Gdzie? Kiedy?

Zapiski krytyczne

Córka i matka
Gdy w latach 1940. Gerd
Osten, znana krytyk filmo-
wy i eseistka, próbowa³a
zainteresowaæ szwedzkich
producentów swymi
pomys³ami scenariuszy
filmów fabularnych, a jej
ambicje antycypowa³y
póŸniejsze osi¹gniêcia
francuskiej Nowej Fali,
zarówno formalnie (z
krytyka re¿yserem) jak i w
zwi¹zku z afiliacja Osten do
krêgu kultury francuskiej,
napotyka³a wszêdzie brak
zrozumienia i elegancko
sformu³owan¹ odmowê.

Dla potomnoœci pozosta³a wiêc
ona autork¹ kilku cenionych ksi¹¿ek o
filmie i du¿ej iloœci tekstów rozsianych
po czasopismach. Jej legendê twórcy fil-
mowego in spe, nieroz³¹cznie zreszta
spl¹tan¹ z nieudanym ¿yciem osobis-
tym, przypomnia³a w roku 1982 debiu-
tuj¹ca w filmie re¿yserka teatralna, Su-
zanne Osten, córka Gerd. Jej film pt.
“Mama” (Mamma) by³ dobr¹ ilustracj¹
trudnych warunków, w jakich przycho-
dzi³o walczyæ o debiut kobietom-fil-
mowcom, w Skandynawii i gdzie indziej.

Kolejny film “Bröderna Mozart”
zyska³ niezas³u¿ona s³awê w zwi¹zku z
faktem, ¿e na jego seansie obecny by³
premier Szwecji Olof Palme wraz z ma³-
¿onk¹, tu¿ przed fatalnym zamachem
na jego ¿ycie w lutym 1986. Pewne wa-
lory, szczególnie formalne, reprezento-
wa³ te¿ “Skyddsängeln” (1990). Ale
póŸniejsza seria filmów to raczej równia
pochy³a.

Po kilkuletniej przerwie wraca
Osten na ekran w sposób interesuj¹cy.
“Dziewczynka, mama i demony” nawi¹-
zuje bowiem do debiutu, jako studium
schizofrenii matki, bezskutecznie opie-
raj¹cej siê wyobra¿onym demonom, wy-
daj¹cym jej absurdalne rozkazy i wymy-
œlaj¹cym dla niej pseudonim Pavane
(którym Gerd Osten niegdyœ podpisy-
wa³a swoje artyku³y i recenzje). Inny
œlad rzeczywistoœci to – podobnie jak w
“Mamie” – zafascynowanie francusk¹
kultur¹, z leitmotivem muzycznym “Pa-
dam” w wykonaniu innym ni¿ orygina³
Edith Piaf. Akcja filmu rozgrywa siê
jednak wspó³czeœnie; st¹d bohaterka od-
wiedza Filmhuset w Sztokholmie i pró-
buje przeprowadziæ wywiad ze znan¹
dziœ aktork¹ Ann Petrén.

FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA
re¿. Suzanne Osten, dystr. TriArt.

Aleksander Kwiatkowski

PRACA

Szukasz pracy
w ksiêgowoœci?

Masz odpowiednie
wykszta³cenie?
Skontaktuj siê

z nami.

Telefon
08-777 85 80

Mail:
kontakt@maroni.se




