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Wybór
Wiara jako łaska • Ojciec Leon rąbie drwa •
Najważniejsze zdanie • Droga dla wszystkich

Jest rok 1946, ma Pan dwadzieścia dwa lata i zastanawia
się, jak spędzić wakacje: na obozie szybowcowym czy może wyjechać z duszpasterstwem akademickim. Decyduje się Pan na
duszpasterstwo. Z dzisiejszej perspektywy wybrałby Pan tak
samo?
Oczywiście, że tak! Co najwyżej postarałbym się tylko, żeby
chociaż raz w życiu polecieć szybowcem. (śmiech)
Ale wtedy nie było mi do śmiechu. Tuż po wojnie nie miałem
żadnych wątpliwości, że będę konstruktorem lotniczym. Dopiero co obroniłem w szkole technicznej pracę dyplomową, którą
przygotowaliśmy razem z kolegą: konstrukcję silnika do motoszybowca. Więc obóz szybowcowy, na który miałem możliwość
wyjechać, to było nie tylko spełnienie jednego z marzeń, ale też
wybór zupełnie zgodny z moją dotychczasową linią rozwoju.
Z drugiej strony związałem się z grupą młodzieży, która
działała przy jezuitach na Mokotowie. Formalnie stanowiliśmy
część Sodalicji Mariańskiej, mieliśmy wybitnego zakonnika za
opiekuna i zgrany zespół.
5
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Ostatecznie, chociaż nie potraﬁę dzisiaj dokładnie powiedzieć
dlaczego, wybrałem obóz sodalicyjny. I faktycznie, był to moment
przełomowy, który zadecydował o całych dalszych losach.
Więc: tak, na pewno bym to powtórzył, chociaż nawet dzisiaj, kiedy o tym pomyślę, korci mnie, żeby poczuć smak lotu
szybowcem; ale na to chyba już jest za późno…
Czyli w gruncie rzeczy był to wybór powołania.
Nie wiem, czy powołanie można sobie wybrać. Można natomiast podejmować takie decyzje, które będą nastawione na
rozwój. I można to robić w taki sposób, żeby nie odcinać się od
tego, co było wcześniej.
Zresztą samo słowo „powołanie” też nie jest zbyt fortunne:
ma dziś albo zabarwienie mocno dewocyjne, albo kojarzy się
z komunikatami medialnymi o „powołaniu kogoś (mniej, a czasami w ogóle niekompetentnego) na stanowisko”. Według mnie,
chodzi o wezwanie, o siłę przyciągającą, która czasem prowokuje do wyjścia niejako poza swój los. Równocześnie pobrzmiewa
też nutą tęsknoty do czegoś lepszego – przy czym lepszego nie
oznacza ani łatwiejszego, ani przyjemniejszego.
W moim przypadku wybór nie oznaczał porzucenia inżynierii. Jeszcze przez kilka następnych lat pracowałem na budowie, w warsztacie samochodowym czy na etacie w „Ursusie”…
Cała edukacja inżynierska, którą odebrałem, wszystkie lata, które spędziłem, pracując w tym zawodzie, niezwykle pomogły mi
się rozwinąć. Bardzo sobie cenię ten czas. Jednak potrzebowałem też czegoś więcej.
Więcej wiary?
Wiary mi nie brakowało. Brakowało mi tylko jej pogłębienia.
6
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Bo wiara to proces. Stale się zmienia, rozwija albo karleje.
Nie jest wyborem, albo raczej nie tyle wyborem, ile konsekwentnym podążaniem za tym wyborem i realizowaniem go. Więc
jeśli gdzieś na samym początku życia ten wybór zapadł, to musiałem w następnych latach – i muszę do dziś – dotrzymać kroku własnej wierze.

Wiara jako łaska
Przypominając tytuł Pańskiej książki: dlaczego Pan wierzy?
Mówi się, że wiara to łaska. Niewątpliwie ją otrzymałem,
a nawet w pewnym sensie byłem uprzywilejowany.
Tylko ile razy słyszę to pytanie, zawsze zwracam uwagę,
że jest okaleczone, jeśli nie brzmi w swojej pełni: „dlaczego
i j a k wierzę?”. Bo nie tyle motywy, ile konsekwencje są tym, co
liczy się w życiu. Kiedy pytanie jest sprowadzone tylko do pierwszej części, do „dlaczego?”, na myśl przychodzą mi ﬁ lmy łatwe
i przyjemne, które po wielu trudnościach największej skali kończą się happy endem. Tymczasem wiadomo, że to, co najtrudniejsze, rozpoczyna się właśnie wtedy, kiedy widz już ma przed
sobą tylko napisy końcowe. Podobnie było kiedyś z rekolekcjami, w których brałem udział. Po kilku dniach przekonywania, że
wierzyć należy i warto, poszliśmy wszyscy z powrotem w świat,
nie wiedząc, co z tą wiarą zrobić, bo przecież nikt się o tym nawet nie zająknął!
W każdym razie najpierw muszę stwierdzić, że wiara była
dla mnie czymś najbardziej naturalnym i prostym ze względu
na środowisko, w jakim się wychowywałem, czyli na dom rodzinny i szkołę, szczególnie gimnazjum prowadzone przez ojców marianów. Natomiast inne pytanie brzmi, jaka to miała być
7
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wiara? Jak miała się rozwijać? Zasadniczo biorąc, nie przeżywałem większych wstrząsów, gwałtownych załamań, radykalnych
poszukiwań…
Nawet w osławionym wieku dojrzewania?
Nie, nic takiego się wówczas nie działo.
Nie miał Pan żadnego kryzysu wiary w swoim życiu?
Nie.
Zwątpienia w sens?
Przepraszam – ale nic takiego nie miało miejsca. Moja wiara
spokojnie się rozwijała, począwszy od formacji tradycyjnej, ale
otwartej. Do niej dobudowywałem w trakcie życia rozmaite elementy, które się nawarstwiały, wciąż dochodziły nowe…
Podobno co nie jest chwiejne, jest nietrwałe, jak głosi tytuł
książki księdza Tomasza Halika.
Jeżeli coś jest chwiejne, to znaczy, że sprawia problemy, stawia pytania, ale zarazem prowokuje do myślenia, wymaga wysiłku, zakłada twórczość i zaangażowanie. Bez tych elementów
postawa człowieka przeradza się w mechaniczną bierność, a ta
zazwyczaj źle się kończy. Stąd ten akcent na nietrwałość. Nietrwałość rodzi się z bierności.
Jakie to ma szersze znaczenie? Przecież laicyzacja w Polsce
nie polega na tym, że ludzie dramatycznie tracą wiarę. Oni się
po prostu od niej odzwyczajają, nie myślą, nie szukają, nie zadają pytań. Są bierni, jakby z góry nastawieni tylko na przyjmo8
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wanie wiedzy, ale już nie na jej zdobywanie. Więc mogłoby się
zdawać, że w przypadku takich osób trwałość ich wiary faktycznie jest związana z brakiem chwiejności w tym sensie, w jakim
tu o niej mówimy.
W rezultacie człowiek nabiera wręcz maniery bezmyślności,
kiedy normalna wydaje mu się „kasza w mózgu”, czyli koegzystencja i poplątanie wszystkiego ze wszystkim; stan pluralizmu
chaotycznego, gdzie rozmaite poglądy wprawdzie funkcjonują,
ale zupełnie nie są ze sobą powiązane, a zazwyczaj wręcz wewnętrznie sprzeczne.
Mam rozumieć, że w Pańskim życiu chwiejność prowadzi
do jakiejś twórczości. A ta jest z kolei nakierowana na utrzymanie trwałości, tak?
W moim życiu ma miejsce nieustanna konfrontacja. Konfrontacja nie w potocznym sensie, nie jako zderzenie, w wyniku którego pozostają tylko strzępy, ale konfrontacja rozumiana jako stawanie przed nowymi problemami, elementami,
które jakoś trzeba syntetyzować, przyswajać i łączyć z tym, co
człowiek osiągnął do tej pory. Więc owszem, rozwój był, ale
nie dramatyczny, nie na zasadzie przeskoków czy rozbijania wszystkiego, co było wcześniej, nawet nie było większych
zygzaków. Raczej polegało to na stałym, mozolnym dodawaniu, modyﬁ kowaniu, uzupełnianiu i łączeniu kolejnych elementów.
A więc jeszcze raz: krok po kroku, po trosze dojrzewałem
i rozwijałem się. Tylko że to – i tu dotykam drugiej istotnej kwestii – było mi dane w sposób zupełnie niezwykły: poprzez ludzi.
Dopiero teraz, całkiem niedawno, zdałem sobie sprawę, że to
była łaska – łaska spotkania w tych wszystkich latach życia tylu
znakomitych ludzi!
9
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Ojciec Leon rąbie drwa
Uważa Pan, że co jakiś czas „trzeba wracać do spraw już
dawno załatwionych, trzeba swoją wiarę przemyśleć na nowo”.
Czy to wtedy wspomina Pan tamtych ludzi?
Powiedziałbym inaczej: przykład tych osób jest we mnie
stale obecny, a zależnie od konkretnej sytuacji, odczytuję te
obrazy kolejny i kolejny raz. Ale bywa też tak, że dopiero po
wielu latach potraﬁę zrozumieć właściwy sens jakiegoś spotkania, które wówczas, jak się zdawało, nie miało większego znaczenia. Ale powiem o tych najistotniejszych.
Takim pierwszym wyjątkowym spotkaniem był kontakt
z duszpasterzem akademickim, ojcem Leonem Szelągiem,
marianinem, który po wojnie był moderatorem warszawskiej Sodalicji Mariańskiej Akademików. Kiedy wyjechaliśmy z nim do Zakopanego-Jaszczurówki, zostałem kierownikiem obozu. Pamiętam, że wprowadziłem zwyczaj wstawania
o siódmej rano, ale siódma wybijała dopiero wtedy, kiedy ja
się budziłem.
Raz zdarzyło mi się wstać przed innymi. Wyszedłem
z namiotu, patrzę przed siebie, a ojciec Leon rąbie drzewo.
„Ależ co ojciec robi?” – mówię zupełnie zaskoczony. „Rąbię
drzewo – odpowiedział przytomnie na moje nieprzytomne
pytanie. – Potrzeba ognisko za niedługo rozpalić, żeby było
na czym śniadanie przygotować”. „To ksiądz to musi robić?”
„No, ktoś musi”. I to u niego było zupełnie proste i spontaniczne. Jeszcze dziś rzadko się takie zachowanie księżom
zdarza, a to było dwadzieścia lat przed Soborem Watykańskim II!
Pozytywne podejście do ludzi i świata?
10
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Ojciec Leon był w tym momentami wręcz niepoprawny. Bo
przecież to, że rąbał drzewo, nie wskazywało na niesamodzielność jego podopiecznych, ale było szczerym wyrazem troski
o nas. Myślę, że czasami ojciec Leon okazywał się zbyt ojcowski, a to nie zawierało w sobie wszystkich pożądanych walorów
pedagogicznych. (śmiech)
Ale był też wielkim optymistą. Pamiętam bardzo dobrze jego
dwa powiedzenia, które przywoływał zależnie od sytuacji. Kiedy
wszystko się układało jak należy, mawiał: „Dobra sprawa – Pan
Bóg pomaga”; a kiedy szło pod górkę: „Dobra sprawa – szatan
przeszkadza”. To kwintesencja jego postawy.
Czy ten wyjazd był legalny – formacyjny obóz młodzieży
katolickiej z zakonnikiem w Polsce roku 1946?
Wtedy była jeszcze taka sytuacja, że chyba nikt nic nie
wiedział i korzystając z tej niewiedzy, mogliśmy zorganizować
obóz, formalnie rzecz biorąc, „kościelny”. Poza tym komuniści potrzebowali czasu, nie chcieli od razu stwarzać sytuacji
konﬂ iktowych. Dlatego kiedy zaraz po tak zwanym wyzwoleniu został reaktywowany Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedyna za żelazną kurtyną uczelnia katolicka, to jeszcze na jej
inaugurację przyjechał sam marszałek Nikołaj Bułganin, późniejszy premier ZSRR! Ale co tu dużo mówić, jeśli w procesji
Bożego Ciała szedł Bierut…
W każdym razie był to niestety pierwszy i ostatni raz, kiedy
oﬁcjalnie wyjechaliśmy na obóz sodalicyjny. Później takie rzeczy organizowano potajemnie, półjawnie. Tak działało na przykład słynne duszpasterstwo Karola Wojtyły.
Ale w 1946 mogliśmy jeszcze wynająć dla naszej grupy cały
wagon PKP, który, doczepiany do różnych pociągów, jechał
z Warszawy do Zakopanego dwa dni!
11
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Pewnie podczas obozu zaczął Pan zdobywać swoje doświadczenie organizacyjne.
Oczywiście doświadczenie organizacyjne także, ale przede
wszystkim pewną formację intelektualną i duchową. Dlaczego?
Wówczas w Warszawie wśród młodzieży katolickiej krążyło powiedzenie: „I laikat nie pomoże, gdy kler niszczy dzieło Boże”. To dobrze oddaje atmosferę pewnego klerykalizmu,
który panował w Kościele. Natomiast na obozie tego nie było –
wszystko odbywało się dosyć swobodnie, na partnerskich zasadach, z dużą dawką poczucia humoru i jednocześnie zdrowego krytycyzmu. Zarówno w kontakcie z ojcem Leonem, jak też
w samym sposobie formacji: Msze święte stanowiły najistotniejszy punkt programu, to na pewno, ale później przygotowywaliśmy konferencje, prowadziliśmy dyskusje, a wtedy było to
nową jakością.
Żeby lepiej opisać charakter tego obozu, mogę panu pokazać szerszy kontekst: otóż, jakie możliwości miała wtedy katolicka młodzież w Warszawie? Zasadniczo działały trzy organizacje
akademickie. Sodalicja, Caritas Academica, w której najpierw się
pracowało charytatywnie, a potem dopiero przechodziło do formacji intelektualnej, oraz Iuventus Christiana, grupa nawiązująca do organizacji przedwojennej, która skupiała się na regularnej
lekturze Pisma Świętego i dyskusji na jego temat. Tylko że szybko
wyszedł dekret o zasadach działania organizacji i wszystkie grupy, żeby zostać zarejestrowanymi, musiały poddać się kontroli.
Cel był jasny. Prymas Wyszyński, zdając sobie sprawę, że również
organizacje katolickie będą w ten sposób stopniowo przejmowane przez państwo, doszedł do wniosku, że najlepiej będzie zawiesić ich działalność. „To wszystko idzie w złą stronę”, mówił nam,
kiedy wraz z grupą znajomych, z którymi blisko wtedy współpracowaliśmy z Prymasem, chcieliśmy go namówić do przynaj12
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mniej próby dalszego legalnego działania. „Nie, to nie ma sensu,
będziemy bezradni, a oni pewnie zamkną naszych ludzi i podstawią swoich” – tłumaczył. Faktycznie, jak tylko organizacje zakończyły oﬁcjalnie działalność, zaczęły się śledztwa, wezwania,
aresztowania ludzi. Na dodatek w miejsce Caritas Academica komuniści powołali „swoją” Caritas: kontrolowaną i ograniczaną.

Najważniejsze zdanie
Mniej więcej w tym samym czasie miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych w Warszawie przez księdza
Władysława Lewandowicza.
Ksiądz Lewandowicz, zresztą też marianin, to bardzo ciekawa postać – miał Pan z nim bliższy kontakt czy był Pan tylko
słuchaczem rekolekcji?
Owszem, znaliśmy się, ale raczej na zasadzie sporadycznych
spotkań. Ksiądz Lewandowicz był marianinem, więc jakieś okazje
do przelotnego przywitania zdarzały się nam na Bielanach. Miałem to szczęście, że wziąłem wtedy udział w jego rekolekcjach.
Rzeczywiście, to postać niezwykła. Urodził się pod koniec
XIX wieku w Łodzi. Zaczął studiować ﬁlozoﬁę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale dosyć szybko postanowił studia kontynuować we Fryburgu. Przyszła jednak pierwsza wojna światowa, którą przeżył jako prywatny nauczyciel. Po jej zakończeniu przeniósł
się do Warszawy, gdzie na Uniwersytecie dalej studiował ﬁlozoﬁę. I jakoś natknął się na marianów. Z ich inspiracji zajął się
pracą wśród młodzieży. Szybko został prezesem stowarzyszenia
„Odrodzenie”. Powołał też pismo chrześcijańskie „Prąd”. Dopiero po tych wszystkich działaniach, mając lat dwadzieścia siedem,
13
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wstąpił do marianów. Ale już po roku opuścił zakon i kształcił się
dalej na księdza diecezjalnego. Dopiero w roku 1927, kiedy przyjął święcenia kapłańskie, ponownie wstąpił do marianów. Przez
szereg lat zajmował się młodzieżą i działalnością społeczną, zdaje się, że dość skutecznie, ponieważ natychmiast po ataku Hitlera
na Polskę został obsadzony na stanowisku wicedyrektora Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej – a roli tego komitetu w przetrwaniu mieszkańców Warszawy nie da się przecenić.
Po wojnie zajmował się głównie kształceniem kleryków mariańskich. Zaczął też chorować. I kiedy w 1949 roku na Bielany
przyszła po niego Służba Bezpieczeństwa, od kilku dni ksiądz
Lewandowicz leżał już w szpitalu. Skoro tak, odczekajmy – postanowiła SB. Następnym razem przyszli po niego prosto do
szpitala – i znów za późno. Ksiądz Lewandowicz już nie żył.
Fakt, że mogłem uczestniczyć w tych rekolekcjach, które odbyły się niedługo przed śmiercią księdza Lewandowicza, a które nie były skierowane do szerokiego grona, to dla mnie kolejny
znak tej łaski wiary, której doświadczam.
Powtarzam to już setki razy: właśnie z jego ust usłyszałem
wtedy zdanie, które gruntownie wpłynęło na moje życie. Najważniejsze zdanie. Ksiądz Lewandowicz powiedział wówczas:
„Chrześcijanin to taki człowiek, który czuje się osobiście związany z Chrystusem”.
I Pan się czuje osobiście związany z Chrystusem?
Tak.
Co to znaczy?
To znaczy, że moje życie jest stale w jakimś odniesieniu do
Chrystusa.
14
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Od jak dawna?
Chciałem powiedzieć „od zawsze”. Ale oczywiście byłoby to
mylące. Chodzi przecież o bardziej świadomy i głębszy sposób
przeżywania tej relacji.
Trudno mi powiedzieć. Ale od kilkudziesięciu lat. Od czasu mojej „wczesnej dorosłości”. Przełomem były tu między innymi te dwa doświadczenia i spotkania, o których przed chwilą
mówiłem.
Jaka jest zależność między byciem związanym z Chrystusem a naśladowaniem Chrystusa?
Naśladowanie Chrystusa wynika ze związania z Nim. Jeśli
jest się związanym, to w gruncie rzeczy nie można Go nie naśladować. Oczywiście na swoją miarę, zawsze bardzo fragmentarycznie i ubogo – ale nie można Go nie naśladować.
Na pewno już wcześniej starał się Pan jakoś naśladować
Chrystusa, więc nie jest tak, że naśladowanie przychodzi dopiero po „głębszym i świadomym” związku z Nim.
Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz: wcześniej, przynajmniej u mnie, to naśladowanie polegało przede wszystkim na
stosowaniu się do przykazań. Dopiero razem ze zrozumieniem
tego związku pojawił się nowy element, przekroczenie zachowawczej postawy.
Samodzielności?
Pogłębienia. Innego rozumienia tego związku z Chrystusem.
15
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Czyli moment, w którym przestaje się być biernym? Dobrym, ale biernym.
W zasadzie tak, tylko że jest tu też problem właściwego rozumienia aktywności. Można być przecież duchowo aktywnym. Dlatego to, w jaki sposób to się przejawia na zewnątrz, jest
inną sprawą. Czasem może to być wręcz życie w pustelni.

Droga dla wszystkich
Naśladuje Pan Chrystusa we wszystkich wymiarach życia?
Nie wiem, nie wiem! Próbuję. (śmiech)
Czy naśladowanie jest konieczne przez dwadzieścia cztery
godziny na dobę, czy są momenty, kiedy zmęczony myśli Pan:
mam chwilę tylko dla siebie, jestem zwolniony ze wszystkiego,
na nic nie reaguję?
Są momenty – i być powinny – kiedy człowiek musi sobie powiedzieć: teraz czas odpoczywać. Odpoczynek może być obowiązkiem w niektórych sytuacjach. Czasem jest po prostu ﬁ zjologicznie konieczny.
Nie da się jednak żyć w rozdwojeniu, że między ósmą rano
a ósmą wieczorem naśladuję Chrystusa, a później mam urlop
albo wręcz „odbijam” sobie przez noc tę codzienną męczarnię
i trochę pofolguję. Zresztą proszę spytać o to mistyka albo wybitnego psychologa, a nie zwykłego człowieka.
Tutaj pojawia się poza tym inna rzecz. Można oczywiście
czuć się związanym z Chrystusem, ale na zasadzie instrumentalnej: wierzę, modlę się, żeby Bóg pomógł mi w różnych sprawach,
16

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O16 16

2009-01-27 12:39:00

DROGA DL A WSZ YST K ICH

•

ale w gruncie rzeczy to stosunek jednostronny, tylko moje oczekiwania i roszczenia. Tak samo można Go naśladować w sposób
instrumentalny: pozór miłości będzie wtedy w gruncie rzeczy
pogardą, czasem wręcz nienawiścią. Bo zdarza się, że ludzie dokonują dobrych rzeczy dla innych, ale nie ze względu na bliźnich. Robią to ze względu na siebie. Na przykład, żeby się wywyższyć.
Dlatego mówię o tym głębszym i bardziej świadomym przeżywaniu więzi z Chrystusem, ponieważ równocześnie widzę, jakiej może to ulec deformacji. Jak instrumentalnie może być traktowany Chrystus.
W swojej książce napisał Pan wręcz, że ludziom, którzy instrumentalnie traktują wiarę albo są niewierzącymi, łatwiej żyć,
prościej osiągnąć sukces.
Może tak być. Dlaczego? Bo często ci ludzie nie czują tak
wysokich wymagań jak te, które stawia Chrystus. Tak samo sukcesy: mogą im przyjść łatwiej. Dobrze, zgoda. Tylko co nazywamy sukcesem? I jak trwałą wartość te sukcesy mają?
Ale w gruncie rzeczy Chrystus nie był bardzo blisko z ludźmi w tym najprostszym, codziennym znaczeniu. Istniał między
Nim i ludźmi dystans.
Trudno sobie wyobrazić, żeby Bóg-człowiek był kumplem.
Bo na czym ta bliskość ma polegać? Jest bliskość duchowa –
i ją się czuje. Ale to nie jest kumpelstwo. I nie powinno być.
Zresztą Ewangelie nie są pełnym i autoryzowanym życiorysem Jezusa. To tylko wybrane fragmenty, które ewangeliści chcieli
przekazać. Można zatem mieć wrażenie, że Pan Jezus nie był
blisko ludzi, ale zawsze trzeba pamiętać, że nie znamy pełnej
17
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rzeczywistości Jego życia. A czasem Ewangelie pokazują tę bliskość – choćby stosunek do dzieci.
Chciałbym kiedyś przeczytać opowieść o Jezusie widzianym
oczami tych, którym nie pomógł. Przecież niektóre z cudów czynił pośród tłumów, w których więcej osób pragnęło uzdrowienia.
Jak oni mieli się czuć wobec takiego Boga-człowieka?
Nie wiem. Na pewno powinni czuć się pokorni.
Myślę, że tutaj powraca też kwestia świadomości i głębokości przeżywania związku z Chrystusem. Powiedziałem już, że
może to być związek jednokierunkowy, roszczeniowy. Tymczasem potrzeba, żeby człowiek był otwarty również na to, co kieruje do niego Pan Bóg. Wiara jest łaską, ale tej łasce trzeba pozwolić działać. Trzeba z nią wręcz współdziałać. A więc nie tylko
prosić Boga. Także słuchać Go. Najpierw otworzyć się na to, co
Pan Bóg ma mi do przekazania. I wtedy, właśnie w tym związku
z Chrystusem, w stałym odnoszeniu się do Niego, jakoś radzić
sobie ze swoją codziennością.
Czy to nie jest przypadkiem droga jedynie dla mistyków?
Tak samo dla mistyków, jak dla pana i dla mnie.
Przyznam się, że moje początkowe intuicje przeżywania
tej więzi łączącej z Chrystusem były podobne: ależ to droga dla
mistyków i męczenników! Teraz wiem, że to droga dla wszystkich chrześcijan. I stawiam sobie nieustannie pytania: czy jest
ich wielu? Czy ja też taki jestem? Czy staram się Go naśladować?
Chociaż pamiętam jedną z rozmów we Francji, gdzie w doborowym gronie dyskutowaliśmy o Kościele. Kiedy padł postulat naśladowania Chrystusa, a nie bycia depozytariuszem Jego
dokonań, jeden z uczestników, bardzo zasłużony dla Kościo18
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ła, zrobił – na wpół żartobliwie, na wpół poważnie – gest, jakby
chciał się schować pod stół.
Tymczasem nie ma innego sposobu na życie chrześcijańskie – chrześcijanie powinni być coraz bardziej chrystocentryczni. Właśnie w swojej codzienności. Czuć się głęboko związani
z Chrystusem.
Zaczęliśmy nasze rozmowy właśnie z taką intencją: żeby
zastanowić się nad tym, jak być chrześcijaninem na co dzień.
Pan twierdzi, że to możliwe. I że tak żyć warto. Zacznijmy więc
od początku.
Jaki początek ma pan na myśli?
Rok 1924. 3 stycznia 1924 roku.
Pan oszalał…
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Dzieciństwo
Rodzice • Ogród • Wynalazki • Żydzi • W cieniu
Jasnej Góry • Stryj poeta

Interesujące, że kiedy mamy rozmawiać o Pańskich najwcześniejszych wspomnieniach, od razu musi się pojawić kaplica w Castel Gandolfo.
To sprawka nie moja, ale malarskich uzdolnień w rodzinie
ze strony mamy. Rzeczywiście, kiedy pierwszy raz znalazłem się
w Castel Gandolfo, poczułem się niemal jak u siebie.
Replikę wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, która
się znajduje w kaplicy papieskiej rezydencji letniej, namalował przedwojenny przeor paulinów na Jasnej Górze, ojciec Augustyn Jędrzejczyk, wujek mojej mamy. Tę kopię przygotował
specjalnie dla arcybiskupa Achillesa Rattiego, późniejszego
papieża Piusa XI, który wcześniej był nuncjuszem apostolskim
w Polsce.
Ojciec Augustyn był człowiekiem niezmiernej poczciwości
i wielkiego poczucia humoru…
To musi być rodzinne.
20
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Mój dziadek, czyli brat ojca Augustyna, też miał talent malarski i też był człowiekiem wielkiej poczciwości, więc to by się
zgadzało.
Dziadek mieszkał w Częstochowie i zajmował się głównie
sporządzaniem licznych kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Można powiedzieć, że robił to na masową skalę, chociaż
zawsze z ogromnym zaangażowaniem wewnętrznym i niezwykłą dbałością o wierność oryginałowi. Do tego stopnia, że kamienie, które widać na nakładanych sukniach Matki Bożej, dziadek
specjalnie sprowadzał z Czech, bo w jego opinii tylko tam sporządzone, na jego specjalne zamówienie, były dokładne i wierne. Oprócz własnej pracowni malarskiej dziadek miał też sklep
w pobliżu Jasnej Góry. Sprzedawał w nim te właśnie kopie i różne inne dewocjonalia.
Miał na mnie duży wpływ. Dziadek był niezwykłym człowiekiem. Powiedziałbym: człowiekiem franciszkańskiej, chorobliwej
dobroci. Zresztą na imię miał właśnie Franciszek.
Chorobliwej dobroci?
To znaczy, że był tak łagodny, tak uprzejmy i tak dobry dla
wszystkich, że aż nie dało się tego ogarnąć.
W tajemnicy przed całą rodziną pomagał niemal wszystkim
chyba biedakom w Częstochowie. Ale o tym dowiedzieliśmy się
dopiero, kiedy umarł. Bo na pogrzebie zjawił się istny tłum miejscowej biedoty – a każdy z nich miał jakąś własną sprawę z dziadkiem Frankiem, o której nie wiedzieli pozostali.
Tak więc dziadek jest pierwszą osobą, która przychodzi mi
na myśl, kiedy wspominam swoje dzieciństwo. Między innymi
dzięki niemu czułem się bardzo dobrze w Częstochowie, kiedy
co roku przyjeżdżałem tam co najmniej na miesiąc, żeby spędzić
wakacje. To była zresztą spora odmiana po Młocinach.
21
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Rodzice
Dzieciństwo spędziłem w podwarszawskich Młocinach, które w okresie międzywojnia składały się zasadniczo z dwóch części. Była to z jednej strony szosy zupełnie normalna wieś, z drugiej – nowoczesne podmiejskie osiedle, na którym mieszkali
bogaci warszawiacy. Mój dom rodzinny leżał w starej, wiejskiej
części Młocin. Dosłownie naprzeciw niego znajdowała się szkoła powszechna, w której uczyła moja mama.
Mama była osobą, która, mając lat bodajże siedemnaście,
uciekła z domu rodzinnego, żeby na wsi uczyć biedne dzieci. Taki ideał „siłaczki”. Po jakimś czasie jej ojciec ją odnalazł
i sprowadził z powrotem do domu. Zdaje się, że w samą porę,
bo mama poważnie się rozchorowała. Prawdopodobnie wskutek przeciążenia, złego żywienia i warunków mieszkalnych. Ale
zasadniczo taki miała charakter, takim była typem – działaczki
i nauczycielki. Później miała szansę zrealizować swoje powołanie w szkole w Młocinach.
Natomiast zupełnie innym człowiekiem był mój ojciec. Przede wszystkim spokojny i zrównoważony. Ale też bardzo praktyczny i rzeczowy. Chociaż z wyuczonego zawodu był ogrodnikiem, pracował w administracji. Ogrodnictwo stało się jego
hobby – codziennie po pracy zajmował się naszym przydomowym kawałkiem ziemi.
Jak Pan zapamiętał rodziców? Byli zgodnym małżeństwem?
Przede wszystkim byli małżeństwem dosyć nietypowym.
Różnica wieku między nimi wynosiła ponad dwadzieścia lat. Ojciec Kazimierz, kiedy ożenił się z mamą Apolonią (mówiono do
niej zdrobniale Pola), był już wdowcem. Z pierwszego małżeństwa miał trzech synów i córkę, starszą ode mnie o jedenaście
22

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O22 22

2009-01-27 12:39:01

RODZ ICE

•

lat, która z nami mieszkała. Wyprowadziła się niedługo przed
wojną. Natomiast mama, biorąc sobie za męża ojca, była jeszcze młodą kobietą.
Do tego dochodziła różnica charakterów. Doświadczenie
choroby, której się dopracowała mama podczas wspomnianej
ucieczki na wieś, wcale nie ostudziło jej temperamentu. Nadal
była energiczna, żywiołowa. A ojciec był już człowiekiem dojrzałym i stonowanym.
Żeby było jeszcze ciekawiej, różniły ich także poglądy polityczne. Ojciec zdecydowanie plasował się po stronie ówczesnych narodowców. A mama sympatyzowała z lewicą, należała do
Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w okresie przedwojennym był organizacją raczej socjalistyczną.
A co ich łączyło? Sakrament małżeństwa, miłość i wiara, bo
oboje byli katolikami.
Ale nie powiedział Pan, czy byli udanym małżeństwem.
Byli bardzo udanym małżeństwem!
I nie przeżywał Pan nigdy sytuacji rozdarcia między uczuciem wobec ojca i wobec mamy?
Nie miałem z tym raczej kłopotów. Ojciec po prostu był człowiekiem starszym, kiedy ja przyszedłem na świat. A pojawiłem
się w rodzinie jako piąte dziecko, ale pierwsze i jedyne z tego
związku: najstarszy syn zmarł w roku 1920 na froncie w wyniku choroby (po nim otrzymałem imię), następnie pojawiło się
dwóch kolejnych synów, córka i dopiero ja. Ojciec był więc człowiekiem dosyć posuniętym w latach i o dawnej mentalności. Nie,
nie był osobą surową, a z upływem lat łagodniał. Z tego, co pamiętam, tylko raz dostałem lanie…
23
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Za co?
Wydaje mi się, że nie chciałem w niedzielę pójść do sklepu po jakąś rzecz pilnie ojcu potrzebną. Niedziela jest niedzielą, powiedziałem mu. I to był chyba jedyny raz, kiedy dostałem
w skórę. Bo potem rodzice od razu się zorientowali, że nie warto mnie bić – jak w większości przypadków, skutek był odwrotny do zamierzonego.
Domyślam się, że w takim razie był Pan raczej „synem
mamy”.
Myślę, że tak. Z mamą poza wszystkim miałem po prostu
o wiele większy kontakt. A kiedy przyszła pora wybrać się do
szkoły podstawowej, zadecydowała, że ten pierwszy rok nauki
przerobimy razem, w domu. Zresztą, kiedy już traﬁ łem do szkoły powszechnej, ona była od pewnego czasu jej kierowniczką.
Dziś nawet nie pamiętam, ale na pewno miałem z nią lekcje, bo
prowadziła zajęcia głównie z języka polskiego i historii.

Ogród
Jeżeli chodzi o ojca, to rzeczywiście niezbyt mi odpowiadał pewien, nazwijmy to umownie, rygor. Kiedy wracałem po szkole do
domu, musiałem zajmować się ogrodem, który był pasją ojca. Ojciec wracał po południu z pracy w Warszawie, jadł obiad, wypijał
podwójną kawę i szedł do ogrodu. No i trzeba było te dróżki gracować, jakieś pielenie robić – a ja wolałbym w tym czasie czytać książki.
Ale mimo wszystko jakiś sentyment do tego ogrodu w Panu
został.
24
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Bo ja nigdy nie miałem nic przeciwko temu ogrodowi.
Wręcz przeciwnie, bardzo go lubiłem. Nie czułem tylko takiego wewnętrznego przymusu jak mój ojciec, dla którego to
była prawdziwa pasja, żeby spędzać długie godziny na pielęgnowaniu krzewów i klombów.
Więc mam sentyment do ogrodów, ale nie do ogrodnictwa.
Bardzo chętnie przebywam w ogrodach i równie niechętnie
w nich pracuję – ale na szczęście dziś już nikt tego ode mnie nie
wymaga. (śmiech)
Ten nasz młociński ogród wyglądał tak, że od strony ganku
rósł wielki orzech włoski, bzy i jaśminy – bardzo piękne krzaki.
To miejsce szczególnie lubiłem, byłem do niego bardzo przywiązany. A potem się okazało, że imię mojej przyszłej żony po
wietnamsku oznacza właśnie „jaśmin”. Pamiętam też to wielkie
drzewo orzecha włoskiego. W głębi ogrodu ojciec zaaranżował
przestrzeń, jak gdyby mały placyk, stał na nim stolik, krzesła,
wokół był trawnik i rozmaite krzewy, rósł bardzo dostojny klomb.
Jeszcze dalej, o jakieś parędziesiąt metrów, na wysokiej topoli
znajdowało się bocianie gniazdo. A więc mieliśmy ogród z własnym bocianem – to było niezwykle sympatyczne towarzystwo.
Troszkę na uboczu był kopczyk usypany z ziemi i kamieni. Na nim rodzice umieścili ﬁgurę Matki Boskiej – taki najbardziej popularny wizerunek. Przy tej kapliczce była ławeczka,
a nad nią rosła wierzba. Tam sobie można było spokojnie przysiąść, pomedytować, pomodlić się. Piękne miejsce, dawało mi
wiele możliwości.
Mogę śmiało powiedzieć, że moją pierwszą małą ojczyzną
był właśnie ten ogród: z bocianim gniazdem, z ﬁgurką Matki Bożej, płaczącą wierzbą i krzewami jaśminu. Mam ten widok zawsze
przed oczami jak żywy: ogród, trawnik, orzech, bocianie gniazdo, gołębie, psy. Przez jakiś czas mieliśmy nawet własną krowę.
Natomiast gołębie należały do mnie, ja się nimi zajmowałem.
25
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Był Pan przedwojennym, młodocianym gołębiarzem?!
Tu trzeba zrobić rozróżnienie. Otóż gołębiarz był zasadniczo
człowiekiem, który zajmował się gołębiami lotnymi, a także pocztowymi, używanymi do przenoszenia listów. Gołębiarze tworzyli
bardzo specyﬁczny typ kultury, w której rywalizacja krążących
stad, podrywanie sobie gołębi i ich wykup należały do powszechnie uznawanego obyczaju. Natomiast moje gołębie to były tak zwane pawiki, a więc gołębie ozdobne. Ładnie się prezentowały przez
te imponujące ogony, jakby na wzór pawich, ale kiepsko latały.
Zajmowałem się nimi z zapałem. Miały swoje miejsce na
strychu pomieszczenia gospodarczego. Były tak udomowione, że prawie oswojone. Kiedy do nich przychodziłem na górę,
mimo że miały tam swoje gniazda, nie robiły żadnych awantur.
Siadałem cichutko i po jakimś czasie zawsze któryś z nich podchodził do mnie. A czasem nawet dziobał w nogę. Widać, że byłem uznany za „swojego”, za opiekuna.
Mieliśmy jeszcze w ogrodzie ule. Też się trzeba było nimi zajmować. A raz się nawet zdarzyło, że użądliło mnie kilkanaście
pszczół naraz. Mieliśmy barana, który pasł się w ogrodzie. Ktoś
go przywiązał za blisko ula. I ten baran, jak to baran, stuknął w ul.
Wściekłe pszczoły wyleciały i rzuciły się na niego. Może by ta gruba sierść go ocaliła, ale wlazły mu do pyska. Błyskawicznie ubrałem się w strój pszczelarski ojca – kapelusz z siatką, rękawiczki,
długie spodnie. Pobiegłem, żeby odciąć barana. Wtedy pszczoły
powłaziły mi w nogawki. Na szczęście okazało się, że – w przeciwieństwie do jednego z moich braci, który musiał na pszczoły
bardzo uważać – nie mam żadnego uczulenia, więc przeżyłem.
Jak wyglądał Pański dom rodzinny? Znajdował się w starej,
wiejskiej części Młocin – ale jaki miał charakter, wiejski czy nowobogacki?
26
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To było typowe wiejskie budownictwo. W zasadzie mieszkaliśmy w zwykłej wiejskiej chacie, tylko troszkę przerobionej
przez ojca. Nasz dom miał wszystkiego dwa pokoje, kuchnię, werandę i ganek, a do tego zewnętrzną, ziemną piwniczkę-chłodnię i osobne pomieszczenie gospodarcze.

Wynalazki
Namalował Pan może kiedyś ten dom i ogród? Czy nie miał
Pan takiego talentu malarskiego jak członkowie rodziny ze strony mamy?
Myślę, że nie miałem żadnych uzdolnień w tym kierunku.
Po prostu nie ciągnęło mnie do tego. Chociaż nie byłem też jakimś antytalentem.
A rysunek techniczny? Później na studiach technicznych na
pewno bardzo ważny.
Rysunek techniczny – poprawnie. Ale znowu, nic mnie
w tym szczególnie nie pociągało. Trzeba było robić, więc robiłem. Ale bez zapału.
O wiele bardziej lubiłem wynalazki. Wymyślać rzeczy ciekawe, które da się zrealizować. Zresztą, nie chwaląc się – a chyba jednak właśnie chwaląc się – bezpośrednio przed wojną wymyśliłem dwie nowości techniczne.
Pierwszy wynalazek to był pomysł, jak stawiać miny morskie
z samolotów. Wtedy jeszcze były do tego specjalne okręty, stawiacze min, wyposażone w odpowiednie urządzenia. To było teoretycznie dobre rozwiązanie, ale miało tę wadę, że taki okręt
łatwo było zaatakować z powietrza. Doszedłem do wniosku, że
27
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przy obecnym stanie techniki lepiej jest zrzucać miny z samolotów na minispadochronach prosto do morza. Spadną, zanurzą
się na niewielką głębokość – to jest wszystko technicznie niezwykle proste – a potem, kiedy jakiś statek na nie wpłynie, wybuchną. Takie rozwiązanie się sprawdziło – później się dowiedziałem, że coś takiego już się praktykuje.
Drugi wynalazek, znacznie ważniejszy, to radar. Doszedłem do wniosku, że jest możliwe zbudowanie takiego urządzenia. Czyli że da się używać fal radiowych do lokalizowania obiektów. Idzie wiązka światła, odbija się, wraca, i powstaje obraz – ten
sam mechanizm można by zastosować do konstrukcji radaru.
I to też się sprawdziło.
Więc ostrożnie: nie wiadomo, co jeszcze wymyślę!
W młodości dwa wynalazki, a potem?!
Wiek dziecięcy daje intelektowi i fantazji ogromną swobodę. Później niestety jest ona przez nas samych niesłusznie ograniczana świadomością, że inni znają się na czymś lepiej. Ale
ci inni niekoniecznie mają dość fantazji. Dlatego zawsze warto mieć pomysły!
Jakie pomysły ma Pan dzisiaj, jaki wynalazek chciałby Pan
stworzyć?
Pomysł mam taki, żeby coraz mądrzej wykorzystywać wielki
wynalazek (akurat nie mój), jakim jest Internet. To jedna rzecz.
Druga jest taka, że marzyłoby mi się doprowadzić do pewnej
spokojnej, ale koniecznej rewolucji w Kościele. Zobaczymy, co
z tego wyjdzie. Opowiem jeszcze panu o tym w szczegółach!
Generalnie prawidłowość jest taka, że liczba pomysłów, jakie
mi przychodzą do głowy, jest niewyczerpana, natomiast szyb28
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ko wyczerpują się siły do ich realizacji. Nie tylko moje. Dlatego
od pewnego czasu stosuję taktykę szeroko znaną i niekiedy skuteczną: ja rzucam myśl, a wy ją łapcie. (śmiech)

Żydzi
Ale na razie proszę powiedzieć, jakim był Pan uczniem
w szkole?
Chyba dosyć zwykłym, przeciętnym – nie pamiętam, żebym
był prymusem, ani żebym miał jakieś kłopoty z nauką. Kolegowałem się z kilkoma rówieśnikami. Najbardziej chyba z synem
miejscowego rybaka, który mieszkał może kilometr od mojego
domu. Czasem po lekcjach szliśmy popatrzeć, jak nad Wisłą jego
ojciec łowi ryby. Ale nie wciągało nas to na tyle, żeby zacząć łowić. Tego typu rekreacje mnie nie interesują. A już na pewno
nie polowania i łowiectwo.
Miał Pan żydowskich kolegów w szkole?
W mojej klasie oczywiście byli żydowscy uczniowie, bo w samych Młocinach mieszkało sporo żydowskich rodzin. Mieliśmy
normalny kontakt, chociaż nie była to też przyjaźń.
Pamiętam z tego okresu taki obrazek: przez wieś jedzie wóz
ciągniony przez konia. Na tym wozie beczka. A w beczce kiszone ogórki. Woźnica, Żyd, prowadzi wóz powoli i woła: „do-egórki,
kwaszone-egórki” – tak wtedy wyglądał handel obwoźny.
Sytuacja o tyle była dziwna, że ja w tym samym czasie,
kiedy uczyłem się w szkole z żydowskimi dziećmi i miałem
żydowskich sąsiadów, czytywałem „Mały Dziennik” wydawany przez franciszkanów – dzieło ojca Maksymiliana Kolbego,
29
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który w tamtych latach przebywał w Japonii i nie kontrolował
zbytnio swojej gazety. Nie da się ukryć, że „Mały Dziennik”
miał charakter dosyć antysemicki. Nawet przy pewnych ostrzeżeniach ojca Maksymiliana, mimo wszystko wyczuwało się
ten posmak.
I ja to czytałem. Niewątpliwie też temu ulegałem. Uważałem, że Żydzi są jakimiś przeciwnikami, że stanowią potencjalne
niebezpieczeństwo. Ale równocześnie byłem zupełnie inaczej
wychowywany w domu. I bardzo dobrze pamiętam, że przechodząc koło domu sąsiadów Żydów, zawsze uprzejmie mówiłem „dzień dobry”. I pewnego razu słyszałem, jak jeden z tych
żydowskich sąsiadów gratulował mojej matce, że ma tak dobrze
wychowanego syna.
To też pokazuje całą złożoność tych relacji: równocześnie
intelektualnie można było być przekonanym, że Żydzi są naszymi przeciwnikami, ale z tego niekoniecznie wynikało agresywne zachowanie.
Takie rozdarcie w niezwykle ostrej formie ujawniło się na
przykładzie Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Zoﬁa Kossak-Szczucka, wybitna katolicka pisarka, w apelu „Żegoty” pisała, że Żydzi
są naszymi przeciwnikami. Ale w tej sytuacji, w jakiej się znaleźli – wyjaśniała – naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest
ich ratować. Ratować z narażeniem własnego życia.
Postawa tego rodzaju nie była wyjątkiem. Żydówka, która po
powstaniu warszawskim ukrywała się w jednej z małopolskich
wsi, traﬁ ła do domu zwyczajnego chłopa. Ten chłop ją i jeszcze
kogoś przyjął do siebie. Wiedział, że ona jest Żydówką. W Wielki Piątek chodził na nabożeństwo do kościoła i był przekonany,
że Żydzi są winni śmierci Chrystusa. A jednak ją przechował.
Taka sprzeczność funkcjonowała.
Inny podobny przypadek. Żydówka ukrywała się u pewnej
gospodyni na wsi. Kiedy front niemiecki odszedł, ta Żydówka
30
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zauważyła, że coś się dzieje w stodole. Poszła sprawdzić. Patrzy
przerażona: niemiecki żołnierz! Schował się w sianie, tak samo
przerażony jak ona, bo nie zdążył uciec z wojskiem. Żydówka
roztrzęsiona pobiegła do gospodyni i pyta, co robić. A gospodyni, stara chłopka, odpowiada: „Zanieś mu zupę”. Dziewczyna nic nie rozumie. „Każdy, kto znajdzie się pod moim dachem,
jest moim gościem”. I to był koniec dyskusji.
Więc w Młocinach był antysemityzm czy go nie było?
Proszę spojrzeć na taką sytuację. Mój nieżyjący już belgijski
przyjaciel, ksiądz, który po wojnie zaangażował się w pomoc dla
Polski, w czasie wojny ukrywał u siebie żydowską rodzinę. Później nawet sami Żydzi przyznali mu w związku z tym medal. Kiedy wybuchła afera w Oświęcimiu i konﬂ ikt o klasztor karmelitanek, mój przyjaciel wypowiedział się, że zakonnice jednak mają
prawo tam być. Wtedy został okrzyknięty antysemitą.
Na tym przykładzie może pan zobaczyć złożoność problemu. To pokazuje też, że słowo „antysemityzm” ma bardzo wiele znaczeń. Jeśli się go już używa, trzeba robić to niezmiernie
ostrożnie. A najlepiej nie używać wcale. Bo może to być zwykła
obawa, niechęć i nic więcej. Może to być przekonanie, że Żydzi są wrogami, ale musimy ich ratować. Może oznaczać wreszcie przekonanie, że trzeba ich zniszczyć. Pojawiały się przecież
takie głosy, że to, co zrobił Hitler, było okropne, ale ma tę zaletę, że uwolnił Polskę od Żydów. Aż nie sposób tego wszystkiego
ogarnąć! Tym bardziej że w Polsce zaraz po wojnie PRL spuścił
zasłonę milczenia na kwestię żydowską, a później jeszcze rozpętał nagonkę antysyjonistyczną.
Dlatego nie sądzę, żeby dało się odpowiedzieć na pańskie
pytanie „tak” lub „nie”. Za każdym razem po prostu trzeba
deﬁ niować, czym jest antysemityzm. W Młocinach Żydzi żyli
31
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zupełnie normalnie. A to, że choćby ja byłem czytelnikiem
„Małego Dziennika”, praktycznie niczego nie zmieniało, nie
utrudniało im tego życia.

W cieniu Jasnej Góry
Wróćmy jeszcze do szkoły. Lekcje Pana interesowały?
Naprawdę ciężko mi powiedzieć. Po prostu tego nie pamiętam. Ale mogę powiedzieć jedno, jeśli chodzi o aktywność.
Przejawiałem ją, owszem, chociaż chyba nie zawsze w takiej formie, jakiej oczekiwaliby pedagodzy. W szkole powszechnej zapracowałem sobie na przydomek „Kogucik”…
Wiele mówiący!
Byłem dosyć energiczny, może ciut zadziorny. Ale też bez
przesady. Zresztą nie trwało to długo.
Znalazł się inny, silniejszy „kogut” w szkole?
Nie, zupełnie nie. Zmieniłem się pod wpływem częstochowskiego stryja, Władysława.
Żywy i czupurny byłem, że tak powiem, z urodzenia. Natomiast Władysław, znacznie ode mnie starszy, miał nieco inny
charakter, spokojny i ﬂegmatyczny. Kiedy byłem małym chłopaczkiem, on przygotowywał się do matury. Trudno powiedzieć,
co o tym zadecydowało, ale stał się dla mnie wzorem. I po wspólnie spędzonych wakacjach udzieliła mi się jego natura. Łagodność mam po dziadku Franciszku, ale po stryju spokój i rzeczowość. Taka droga: od kogucika do ﬂegmatyka.
32
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W czasie wojny Władysław traﬁ ł do RAF-u. Latał jako obserwator. Zginął tuż po zakończeniu walk. W zwykłym samolotowym wypadku.
Stryj był dla Pana autorytetem?
Najbliższym autorytetem.
Z jakichś szczególnych powodów?
Nie, po prostu mi imponował.
Jaki mieliście kontakt ze sobą? W takim wieku dziesięć lat różnicy powoduje kłopotliwy dystans.
W mojej częstochowskiej rodzinie wszystkie relacje były ciepłe i serdeczne. To była po prostu bardzo liczna rodzina i wszyscy nauczyli się jakoś ze sobą żyć. Zresztą pod tym względem
babcia, żona dziadka Franciszka, była świętą kobietą. U nich
dzieci przychodziły na świat z wielką częstotliwością. Z trudem to wytrzymywała, ale koniec końców wytrzymała. Godziła ze sobą wychowywanie i gospodarowanie. W każdym razie
ze stryjem ten kontakt był zupełnie zwyczajny. A z drugim stryjem, młodszym, bardzo lubiliśmy bawić się na wałach jasnogórskich. Wyobrażaliśmy sobie wtedy, że bronimy klasztoru przed
Szwedami!
A samo sanktuarium Pana interesowało?
Oczywiście, że tak. To się wiązało przede wszystkim z bardzo wyraźnym wpływem dziadka Franciszka, ale też z funkcją
stryjecznego dziadka, ojca Augustyna. Ponieważ był wtedy na
33

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O33 33

2009-01-27 12:39:01

• DZ I E C I Ń S T WO
Jasnej Górze przeorem, często go odwiedzaliśmy, żeby trochę
pogadać, a czasem… dostać coś słodkiego. No i obejrzeć jego
obrazy. Pamiętam, że gdzieś w refektarzu czy w rozmównicy wisiał obraz namalowany przez ojca Augustyna. Zwróciłem na niego uwagę, bo przedstawiał któregoś świętego otoczonego przez
lwy. Przy czym moje nieustające zdziwienie budził fakt, że jeden z tych lwów miał całkiem ludzką paszczę.

Stryj poeta
A czy wielkopolski poeta z początku XX wieku Roman Wilkanowicz, był z Panem spokrewniony?
Naturalnie, był moim stryjem. Kontakt z nim miałem sporadyczny, czasem odwiedzał nas w Młocinach. Byłem natomiast
dosyć blisko z jego synami. Jeden z nich zmarł ostatnio w wieku
dziewięćdziesięciu sześciu lat. To też ciekawa postać. Od młodości był marynarzem. Najpierw w marynarce wojskowej, później w lotnictwie morskim, w czasie wojny traﬁ ł do niewoli, później zatrudnił się w marynarce handlowej, wreszcie postanowił
uciec z komunistycznej Polski na stałe. I dzięki tej swojej marynarskiej naturze i pracy włóczył się po całym świecie. Osiadł dopiero w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeszedł na emeryturę.
Razem z żoną przeniósł się do Kanady, a po jej śmierci wrócił
do Polski.
Był też drugi syn. Od młodości chory na gruźlicę. Brał udział
w powstaniu warszawskim jako żołnierz. Niestety zginął w czasie walk. Jego żona została ranna. Przeżyła powstanie, ale kiedy
ją ratowano, została oddzielona od swojego niemowlęcia. Wywieziono ją do Pruszkowa. Tyle że nie było wiadomo, co się stało z dzieckiem. Bardzo to przeżywała. Gdy po jakimś czasie do34
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wiedziała się, że jej synek ocalał, z radości dostała ataku serca
i zmarła. A dziecko wychowali krewni.
Co do samego Romana Wilkanowicza – to niezwykła postać. Obieżyświat. Co jakiś czas uciekał z domu na samotne wędrówki. Mój ojciec, zrównoważony i mądry, jeździł go szukać
i siłą ściągać z powrotem. Ale potem już nie było tak łatwo, bo
Roman wybrał się pieszo na Ukrainę. I następnym razem, też
pieszo, do Szwajcarii. Tak sobie szedł i szedł, po drodze wynajmując się do rozmaitych robót. Jak ktoś czegoś potrzebował, to
Roman u niego popracował i ruszał w dalszą drogę.
Oprócz samego wędrowania pisał z tych podróży reportaże. Wysyłał je do gazety w Poznaniu. A że były to historyjki całkiem ciekawe, drukowali. I w ten sposób zarabiał jakiś grosz. Tak
samo postępował, kiedy był już żonaty. Chociaż potem doszły
jeszcze felietony – dostał swoją rubrykę w jednej z poznańskich
gazet, którą zatytułował „Goździem w ślip”. W gwarze oznaczało to mniej więcej tyle co „Spory i polemiki”.
Poza tym rzeczywiście był poetą. Poetą w takim niezwykle młodopolskim, egzaltowanym stylu. Na antypodach satyrycznych felietonów. A ponadto napisał fantastyczną książkę
dla dzieci o zwierzętach, którą uwielbiałem. Niestety zginęła
mi w czasie wojny. Pamiętam ją całkiem dobrze, została wydana
w Poznaniu wiele lat przed wojną.
W każdym razie ciekawe, że jak się wzięło do ręki jego poezje i jego książkę dla dzieci, reportaże i felietony, to człowiek za
każdym razem wpadał w zupełnie inny świat. Humorysta, wędrownik, egzaltowany poeta i satyryk. I przecież także dezerter z wojska pruskiego i uczestnik powstania wielkopolskiego.
Wszystko w jednym człowieku. Nie wiadomo, jak to się mieściło. (śmiech)
Na dodatek był kompletnie nieobliczalny. Niezależnie
od swojego wieku. Właściwie większość czasu przesiadywał
35
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w kawiarniach na pogaduszkach albo spędzał na samotnych wędrówkach. Przedziwne rzeczy się z nim działy. I chociaż miałem
z nim rzadki kontakt, bardzo go lubiłem.
Ale jak to znosiła jego żona?
Biedna żona – to była święta kobieta! Ale co miała zrobić?
Dbała o dom, dbała o dzieci, prowadziła całą rodzinną gospodarkę, sama coś zarabiała, bo przecież pieniądze od męża nie
dawały żadnej stabilności. A w tym wszystkim nie zrobiła się
zgorzkniała. Choć mało ją znałem, bardzo ją podziwiam.
Darzył Pan Romana Wilkanowicza sympatią, ale czy on
jakoś wpłynął na Pana? Czy należy do grona tych osób, które
Pana ukształtowały?
W jego przypadku to nie tyle kwestia wpływu, ile obecności. Obecności bliskiego człowieka, który pasjonuje się światem. Zresztą światem to pewnie mało powiedziane: pasjonował
się wszystkim! Posiadanie we własnym kręgu postaci, która łączy uniwersalnie niemal wszystkie sprzeczności, nie może pozostać bez efektu. To jeden ze sposobów zabezpieczenia się
przed „końskimi okularami” i ślepym podążaniem jedną ścieżką życia.
Można powiedzieć, że od początku swojego życia byłem wystawiany na sytuacje, w których trzeba się było otwierać na ludzi,
na rozmaite punkty widzenia. Spotykałem ludzi bardzo różnych
i uczyłem się patrzeć na świat ich oczami. To mnie na pewno
ukształtowało na całe dalsze życie. I zabezpieczyło.
Dziadek Franciszek – łagodny, dokładny w pracy, pomocny.
Mama i ojciec – ona nastawiona bardzo prospołecznie, aktywna,
on z powagą swojego wieku. Stryjek Władysław – spokój i nauka.
36
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Roman Wilkanowicz – wielki pasjonat, połączenie wszelkich
sprzeczności. Ogród – miejsce nielubianej pracy, ale też wyciszenia, reﬂeksji, poczucia „bycia u siebie”. Młociny – z tym kontrastem wsi i miasteczka, biedoty i nowobogackich. Częstochowa – z wałami jasnogórskimi, sanktuarium, ojcem Augustynem.
Żydzi – jako ten paradoks „Małego Dziennika” i ich bezpośredniego sąsiedztwa…
A do tego wszystkiego doszła jeszcze nauka w gimnazjum
prowadzonym na Bielanach przez księży marianów. Ci to dopiero dali mi szkołę!
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U marianów
Zgromadzenie • Misja w Mandżurii • Nauczyciele
i koledzy

Kiedy skończyłem podstawówkę w roku 1938 – nie, proszę nie pytać, z jakimi wynikami, nie wstydzę się ich, po prostu
nie pamiętam – moja mama zadecydowała, żeby posłać mnie
do gimnazjum prowadzonego przez księży marianów na pobliskich Bielanach. Stwierdziła, że zapewnią mi wykształcenie na
najwyższym poziomie.
Mnie takie rozwiązanie zadowalało z jednego podstawowego
względu – oznaczało, że do szkoły będę jeździć na rowerze. A jazda na rowerze sprawiała mi wielką radość. Dopiero później do mnie
dotarło, że jednak przez dużą część roku ze względu na pogodę
i tak będę się musiał przesiąść do autobusu. Jakby na to nie spojrzeć,
miałem kilka ładnych kilometrów do nowej szkoły, co najmniej
trzy. Wsiadałem na rower, jechałem brzegiem Wisły, potem lasem – oglądanie tych pejzaży sprawiało mi po prostu przyjemność.
Komunikacja podmiejska była bardzo kiepska, aż rozpoczęto budowę linii kolejowej, która przebiegała przez Młociny w stronę Dąbrowy Leśnej. Mój ojciec zaangażował się w pracę nad nią.
Wcześniej przemieszczano się tylko autobusami odjeżdżającymi
z przedmieścia Marymont. Autobus jechał wtedy, gdy zebrał się
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komplet pasażerów. Nie było żadnych rozkładów. Jak gdzieniegdzie w Afryce. Siedziałem kiedyś w tym autobusie nie wiadomo ile czasu i słyszałem, jak ludzie się niecierpliwili. Któryś z pasażerów mówi do kierowcy: „Panie Estuś, no jadziem, jadziem!”.
A Pan Estuś powoli i spokojnie odpowiada: „Jeszcze chwileczkie”.
Ale najważniejsze jest to, że z rozpoczęciem nauki w gimnazjum znowu wszedłem w inny, kompletnie mi nieznany świat.
Niezwykle ciekawy.
Czy zna Pan historię marianów?
Wiem tylko, że ich założycielem jest ojciec Stanisław Papczyński. Patron kobiet z zagrożoną ciążą.
To bardzo dobry punkt wyjścia. Wie pan, dlaczego Papczyński jest patronem trudnych ciąż? W takim razie zacznijmy od
tego, akurat historia ułoży się chronologicznie.

Zgromadzenie
Urodził się w pierwszej połowie XVII wieku. Jego matka,
będąc w zaawansowanej ciąży, natraﬁ ła na przeraźliwą wichurę w drodze do domu. Wystarczyło, żeby przepłynęła Dunajec
i byłaby u siebie, ale rzeka ma w tamtym miejscu sześćdziesiąt
metrów szerokości. Wpadła do wody, zachłysnęła się, nurt rzeki wciągał ją w głąb. Ale uratowała się. Poświęciła Matce Bożej
swoje dziecko i obiecała oddać je na służbę Bogu. Wkrótce na
świecie pojawił się przyszły błogosławiony.
Jego rodzice byli ludźmi dosyć wykształconymi i umiarkowanie zamożnymi. Posłali chłopca do szkoły, ale nie odnosił żadnych sukcesów. Wolał paść owce. Aż nagle nastąpił przełom:
z dnia na dzień przyswoił sobie cały alfabet i zaczął się pilnie
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uczyć. Po różnych nieciekawych przygodach z kościelnymi nauczycielami wyjechał do Lwowa, gdzie najął się jako korepetytor. Ale kiedy zachorował na świerzb, gospodarze wyrzucili go
na ulicę. Dosłownie z rynsztoka wywlókł go jakiś bezdomny i zaprowadził do stodoły, w której sam nocował. Czekało go jeszcze dużo cierpień, nim doszedł do siebie – przypuszcza się, że
to dlatego później nakazał w swoim zakonie modlić się za dusze czyśćcowe, bo uznał, że sam doświadczył namiastki tamtej
rzeczywistości.
Mając ponad dwadzieścia lat, wstąpił do zakonu pijarów. Studiował w Warszawie. Stał się popularnym rekolekcjonistą. Ale
równocześnie mierziła go jakość życia w zakonie. Wreszcie postanowił opuścić pijarów. Dalej miał rozmaite przygody, nawet został porwany. Traﬁł w końcu do kamedułów na Bielany. Po rozmowach z nimi postanowił zebrać grupę mężczyzn i założyć własny
zakon. Wtedy zaczął nosić biały habit – na cześć Niepokalanego Poczęcia – napisał regułę zakonu i pewne dzieło ascetyczne,
które wyrażało myśl, że również świeccy są powołani do świętości – co wcale nie było dla wielu oczywiste – a nawet i dziś nie jest.
Udało mu się stworzyć grupę złożoną z zakonników, którzy
prowadzili pustelniczy tryb życia w Puszczy Korabiewskiej. Ale
ten tryb był tak surowy, że pustelnicy jeden po drugim odchodzili. I kiedy przy Papczyńskim pozostał już tylko jeden człowiek, w rozpaczy pobił ojca Stanisława i zbiegł. Papczyński został sam. Jednak to mu zaczęło przysparzać popularności wśród
zwykłych ludzi, którzy przychodzili do niego do spowiedzi albo
z prośbą o wyleczenie (potraﬁ ł leczyć będący wtedy plagą kołtun).
Doczekał się także stanowiska spowiednika Jana III Sobieskiego.
Na nowo udało mu się powołać zakon. Ale też z nowymi
kłopotami – tym razem watykańskimi, bo kontrowersje budziła
kwestia głoszonego przez Papczyńskiego Niepokalanego Poczęcia, które wtedy nie było jeszcze dogmatem. Wreszcie się udało.
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I tak pojawili się pod koniec XVII wieku w Polsce marianie, czyli
zakon szczególnie oddany Maryi.
Jak się rozwijała dalej ta historia?
Po śmierci Papczyńskiego nastąpił regres. Spora część zakonników rozproszyła się. Potem był trzeci rozbiór Polski, który przetrzebił szeregi marianów. Po powstaniu styczniowym zakon otrzymał zakaz przyjmowania do nowicjatu.
Na początku XX wieku na świecie żył już tylko jeden marianin, ojciec Wincenty Sękowski, który sam będąc sobie generałem, wyświęcił na marianina doświadczonego już księdza pochodzenia litewskiego, słynnego z konferencji głoszonych dla
robotników i z akcji prospołecznych, Jerzego Matulewicza (jak
Papczyński – późniejszego błogosławionego).
Matulewicz wstąpił do marianów potajemnie, żeby odnowić zgromadzenie. Polskę znał z lat swojej edukacji, bo uczył się
w Kielcach i w Warszawie (później też w Petersburgu i we Fryburgu). Angażował się w inicjatywy demokratyczne, akcje charytatywne i wychowawcze. Założył zakony żeńskie na Litwie i Białorusi. W końcu został biskupem wileńskim. Kiedy rezygnował
z funkcji, Pius XI przyjął dymisję, ale równocześnie nadał mu
tytuł arcybiskupa i stanowisko watykańskiego wizytatora Litwy.
Przed kilkunastoma laty beatyﬁ kował go Jan Paweł II. Teraz podobno rozpoczęły się starania o kanonizację.
Matulewicz napisał nową regułę zakonu, która okazała się na
tyle rewolucyjna, że w Watykanie jej nie przyjęli.
Dlaczego rewolucyjna?
Bo wyprzedzająca znacznie swój czas – sądzę, że mogłaby
zostać zaaprobowana dopiero po Soborze Watykańskim II, a nie
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przed pierwszą wojną światową! Była tak nowoczesna i swoiście
demokratyczna. Wprowadził więc odpowiednie zmiany, regułę
przyjęto, a zakon odżył, nabierając szerszego i bardziej ekumenicznego charakteru. Postać Matulewicza zrobiła na mnie niesłychane wrażenie.
Z jakiego powodu?
Po pierwsze, przez swoją świętość. O niej przekonałem się
jeszcze później, kiedy po wojnie już sam jako nauczyciel na Bielanach miałem okazję i czas, żeby wertować mariańską bibliotekę.
Po drugie, ze względu na wyłaniającą się z tych tekstów wizję Kościoła. Wizję niezwykle nowoczesną i otwartą. Chociaż
sam Matulewicz wcale nie był rewolucjonistą. Porównałbym go
może do księdza Korniłowicza i duchowości Lasek – to był podobny styl działania i myślenia.
Istotne tu było między innymi otwarcie perspektywy ekumenicznej – przecież marianie, którzy z czasem założyli swoje domy w Portugalii, na Białorusi, w Stanach Zjednoczonych,
Afryce i Ameryce Łacińskiej, mają wśród swoich wychowanków
także duchownych obrządku wschodniego. Najlepiej ten wymiar
widać poprzez historię misji marianów w Charbinie w Mandżurii. Kiedy, przychodząc do gimnazjum, zetknąłem się z tą opowieścią, która wtedy była jeszcze zupełnie świeża, zrobiła ona
na mnie kolosalne wrażenie.

Misja w Mandżurii
Otóż białoruscy marianie obrządku wschodniego prowadzili
w Charbinie misję. Po pierwszej wojnie światowej w tym mieście
pojawiło się bardzo wielu rosyjskich uchodźców, którzy opuścili
42
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swoją ojczyznę w związku z rewolucją bolszewicką 1917 roku.
Po prostu nie chcieli żyć w reżimie komunistycznym. Oczywiście byli to ludzie wyznania prawosławnego. A że w większości przybywali do Mandżurii rodzinami, to trzeba się było zająć edukacją dzieci.
Marianie momentalnie utworzyli jedyną w Charbinie szkołę męską, którą sami prowadzili, będąc katolikami obrządku
wschodniego, a za uczniów mieli dzieci prawosławne. (Były
jeszcze dwie małe szkoły prowadzone przez siostry przy sierocińcach).
Początkowo rosyjscy rodzice byli przerażeni. Proszę sobie
wyobrazić, co mogli myśleć: „Przecież ci katolicy przekabacą nasze dzieci!”. Ale marianie przyjęli postawę bardzo ekumeniczną. Wyglądało to tak, że dzieci miały normalną katechizację, ale
w jej trakcie mówiono im, w co wierzą katolicy i w co wierzą prawosławni. Na przykład Msza święta była odprawiana dla wszystkich według obrządku katolickiego, ale do sakramentów dzieci
przystępowały w cerkwi prawosławnej. Był to – szczególnie jak
na owe czasy – niezwykły typ ekumenizmu.
Jaki był rezultat tej działalności?
Nie było przejść z prawosławia na katolicyzm. Chociaż dla
zainteresowanych ojciec Tomasz prowadził specjalne kursy.
Natomiast ciekawa rzecz się wydarzyła w momencie, kiedy
pierwszy rocznik skończył tę szkołę. W rocznicę matury chcieli
zrobić rekolekcje. Zwrócili się z tą prośbą do miejscowego prawosławnego biskupa. Ponieważ w Kościele prawosławnym nie
ma takiego zwyczaju, biskup nie wiedział, jak takie przedsięwzięcie przygotować. W związku z czym poszedł do marianów,
zapytać, jak on ma z tymi absolwentami coś takiego jak rekolekcje przeprowadzić.
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I proszę sobie wyobrazić, że to wszystko dzieje się przed
drugą wojną światową. Rzeczy, o jakich nigdzie się nikomu nie
śniło – a to była rzeczywistość w międzywojennej Mandżurii.
Jaki był dalszy los tej misji?
Pewnego dnia w grudniu 1948 roku milicja chińska otoczyła szkołę i klasztor, złapała wszystkich marianów i wsadziła do
wagonu kolejowego. Wagon odjechał. Po kilku dniach pociąg
stanął. Cisza. Nic się nie dzieje. Po długich godzinach czekania marianie spróbowali się wydostać. Prawie im się udało. Bo
w tym czasie do porzuconego na torach wagonu przyszli żołnierze sowieccy. „A co wy tu robicie?” – pytają. „Chińczycy nas
przywieźli”. Na co żołnierze oznajmili: „Przekroczyliście nielegalnie granicę”. Ciężko dziś powiedzieć, prawdopodobnie mieli
cichy układ z Chińczykami. W każdym razie wszyscy zakonnicy traﬁ li do obozu.
Jednemu z nich udało się wydostać i przyjechał do Polski.
Niezwykle sympatyczny, poczciwy Białorusin ojciec Tomasz Podziawo. Drukowaliśmy potem jego teksty w „Znaku”. Kochany,
do rany przyłożyć. Potem wyjechał do Anglii. Tam marianie założyli dom i przy nim szkołę dla Polaków.

Nauczyciele i koledzy
Proszę opowiedzieć o bardziej przyziemnych sprawach związanych z gimnazjum mariańskim, bo na razie opisał Pan tylko
postacie i wydarzenia historyczne.
Bo te postacie i te zdarzenia miały zasadniczy wpływ na charakter nauczania u marianów.
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Zgoda. Ale proszę opowiedzieć także o zwykłym dniu, jaka
panowała atmosfera w szkole?
To było coś dosyć przedziwnego. Synteza bardzo mocnego patriotyzmu – tradycyjnego, szlacheckiego, z niezwykle nowoczesnym otwarciem. Szkoła na Bielanach nosiła nazwę Kolegium Księży Marianów – chciano w ten sposób nawiązać do
Collegium Nobilium założonego przez pijara Stanisława Konarskiego, które miało fundamentalny wkład w przygotowywanie
Konstytucji 3 maja.
I jakie to miało przełożenie na codzienną naukę?
Choćby takie, że w tych samych murach wspólnie pracowali
nauczyciele prezentujący różne postawy.
Na przykład jedną z osób niezwykle zaangażowanych w gimnazjum był ksiądz, którego najserdeczniej wspominam, ojciec
Józef Jarzębowski. Wielki wielbiciel Traugutta. Napisał o nim
książkę. I cały czas pielęgnował patriotyzm tradycyjny, można
powiedzieć wręcz – rycerski. Niosło to oczywiście pewne elementy ryzyka – ryzyka nacjonalizmu, zamknięcia się. Można się
było spodziewać, że w takim kierunku rzeczywiście jego nauka
pójdzie. Ale nie poszła. Dlaczego?
Dlatego że równocześnie byliśmy wprowadzani w drugi nurt
– w nurt otwarcia. Bo zgromadzenie marianów to Polacy, Białorusini i Litwini. Bo misja w Mandżurii. To zupełnie na ówczesne czasy rzeczy niewyobrażalne. Taki typ ekumenizmu nie mógł
pozwolić nam zasklepić się w tym trochę starym, nieco anachronicznym patriotyzmie.
Na przykładzie będzie to widać najlepiej. Dyrektorem
przed samą wojną był działacz katolicki, arystokrata, hrabia
Załuski, który w pewnym momencie wstąpił do marianów. Nie
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przyjął święceń, pozostał bratem zakonnym – i dyrektorem
szkoły, zachowując swoje dawne przyzwyczajenia i przywileje. Bardzo lubił na przykład jeździć na swoim koniu po Lasku
Bielańskim. Pamiętam, jak kolega na tablicy narysował jeźdźca na spienionym koniu i podpisał: „Jam nie Kozak ni Skrzetuski, ale hr. br. dr. Załuski”. Hrabia, brat, dyrektor i jeszcze
inżynier z wykształcenia. Jak widać w ramach działalności
marianów obok siebie funkcjonowały elementy zupełnie zaprzeszłe i nowoczesne, w swojej otwartości jeszcze niespotykane.
Sam byłem, jeśli można tak powiedzieć, pod wrażeniem ojca
Jarzębowskiego. Ojciec Jarzębowski przy swoich poglądach, przy
tym patriotyzmie rycerskim, był postacią niezwykle autentyczną. Urodzony oczywiście jeszcze pod zaborem, został ze szkoły
rosyjskiej wyrzucony za bezkompromisowe stanowisko w sprawach wiary. Po różnych przygodach pod wpływem Jerzego Matulewicza wstąpił do marianów. Od 1925 roku aż do wojny pełnił funkcję nie tylko nauczyciela, ale też spowiednika. Napisał
hymn Sodalicji Mariańskiej: „Błękitne rozwińmy sztandary” – to
szczyt romantycznego patriotyzmu. Ale on sam jako człowiek
w kontakcie był szalenie otwarty. Po wojnie przemierzył chyba
więcej niż pół świata.
Zaprzyjaźnił się Pan z kimś?
Zaczynały się przyjaźnie, ale ci, z którymi byłem najbliżej,
zaangażowali się w działalność podziemną, kiedy przyszła wojna. Byli kochani, ale zachowywali się absolutnie nieodpowiedzialnie. W głowie mi się nie mieściło, że można sobie tak lekceważyć niebezpieczeństwo. Chociaż sam miałem pokusę, żeby
do nich przystać. Wszyscy zginęli. Praktycznie rzecz biorąc, to
środowisko znikło.
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Bliższych kolegów miałem dwóch. Stanisława Klimaszewskiego, późniejszego marianina. Kochany człowiek. Po wojnie,
nie wiem jakimi drogami, traﬁ ł do Domu Generalnego w Rzymie. A tam zrobił rzecz zupełnie niezwykłą. Spokojnie, powolutku, organizował druk książek poza cenzurą dla Polski. Ale
jak on to robił? Miał układy, chyba to była „Ars Polona”, oﬁcjalne wydawnictwo krajowe. Zamawiał, płacąc w dolarach, książkę,
która była przeznaczona dla emigracji polskiej. Skoro dla emigracji, cenzura specjalnie się nie interesowała, traktowała to niemal jak zlecenie techniczne. Po wydrukowaniu ksiądz Klimaszewski działał tak, że książka wcale nie jechała za granicę, tylko
zostawała w Polsce. Szacuje się, że ten ﬂegmatycznie usposobiony, spokojny ksiądz wprowadził do Polski około miliona egzemplarzy różnych książek. Do dziś nie wiem, jak on to załatwiał.
Drugi mój kolega z tej klasy to Julian Wieniawski. Ocalał. Ale
później już się nie widywaliśmy. Może raz. Niemal cała reszta
zginęła.
A jak się układały Pańskie kontakty z koleżankami?
Cóż, była jedna koleżanka, z którą, że się tak wyrażę, mieliśmy się ku sobie. Ale w sumie nic z tego nie wynikło. Nawet już
nie wiem dokładnie dlaczego, ale sprawa szybko się skończyła.
Kim była kolejna sympatia?
Później jeszcze, już w latach powojennych, przy okazji Sodalicji Mariańskiej pojawiła się druga dziewczyna. Miało to już być
poważniejsze, ale zostałem aresztowany, później sprawy między
nami się rozchwiały, a na dodatek okazało się, że ja nie mam na
to po prostu czasu. I kiedy inne dziewczęta jeszcze mnie interesowały, to szybko się okazywało, że zaraz kolejne sprawy tak
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mnie pochłaniały, że o nich najzwyczajniej w świecie zapominałem. (śmiech)
Poza tym, jeżeli ożeniłem się tak późno, to oczywiście można powiedzieć, że „tak się złożyło”, ale ja jestem pewien, że moja
miara sercowej beztroski została wyznaczona na 1957 rok. Wtedy dopadło mnie naprawdę!
A gdzie w tej całej opowieści jest Pańska wiara?
Mam rozumieć, że chciałby pan, żebym opowiadał o niedzielnych Mszach świętych i swojej Pierwszej Komunii? Ależ
to nie tak!
Wiara kształtuje się w świecie. Więc, jeśli pan pyta, gdzie
ona się znajduje w tych historiach, to najprościej i najjaśniej będzie mi odpowiedzieć: we mnie i w tym świecie, w którym żyłem.
Z kolei ja kształtowałem się przecież pod wpływem tych właśnie wszystkich osób, do których, bądź co bądź, miałem prawdziwe szczęście.
Wszystko to – i życie, i wiara, i rozmaite spotkania – wszystko to idzie razem. Nic nie jest oderwane od reszty. A już szczególnie w takim wieku, kiedy człowiek nie skupia się na tym, żeby
szuﬂadkować rzeczywistość, ale żeby ją przeżywać całym sobą.
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Wrzesień 1939
Schron • Koniec II Rzeczypospolitej • Atmosfera •
Wojna prewencyjna • Wszystko się łączy

Zobaczyłem lecące samoloty. To był pierwszy dzień września. Stałem w ogrodzie i widziałem, jak lecą. Słychać było strzały
artylerii.
Byłem młodym chłopakiem, przyglądałem się temu z wielką ciekawością, ale też z jakimś… brakiem zrozumienia, co nam
grozi. Niby wszystko wiedziałem, co to może oznaczać, ale
praktycznie rzecz biorąc – nie dotarło to wtedy do mnie.
Domyślił się pan sam, że to już wojna, czy najpierw usłyszał
Pan słynny komunikat radiowy: „Ogłaszam alarm dla miasta
Warszawy”?
Nie pamiętam, co było pierwsze. Ale fakt, że wybuchła wojna, nie był dla mojej rodziny zaskoczeniem. Niedługo przed hitlerowskim atakiem na Polskę zamieszkała u nas w Młocinach
ciocia z Poznania razem ze swoim bardzo małym dzieckiem.
W Poznaniu od pewnego czasu atmosfera już tak się zagęściła, że
zasadniczo kto miał taką możliwość, ten wyjeżdżał na wschód –
przynajmniej, żeby psychicznie odetchnąć. Ciocię namówił do
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tego mąż, dziennikarz, który sam w tym czasie poszedł do wojska. Zjawił się też u nas jeden z moich niewiele starszych stryjów.
Zakładano, że Młociny powinny być bezpieczne: blisko Warszawy, ale nie w samej stolicy.
I okazały się bezpieczne?
Cóż, bardzo szybko nasza armia, która cofała się z zachodu,
rozkwaterowała się właśnie u nas na wsi.

Schron
Jednym z oﬁcerów był mąż dalekiej kuzynki, z którym już się
wcześniej poznaliśmy. Przyszedł do nas w odwiedziny z kolegą.
Wtedy nastąpił pierwszy nalot. Zupełnie niespodziewanie.
To był nalot sztukasów (Sturzkampﬄugzeug). Samoloty atakowały z lotu nurkowego. Zrzucały bomby na cel, po czym natychmiast podrywały się z powrotem w niebo. Samoloty nie były
duże, więc bomby, które zrzucały, też nie mogły być wielkich
rozmiarów. Ale świadomość, że jest się atakowanym z powietrza,
wywoływała silne efekty psychologiczne. Straszny hałas, samolot nagle nurkuje – cisza – i przeraźliwy warkot, kiedy znów się
podrywa w górę – huk bomby.
Pamiętam, byliśmy wtedy w pokoju, staliśmy razem z naszym spowinowaconym majorem, który przyszedł w towarzystwie porucznika. Oni, żołnierze, wyprostowali się. A nam
wszystkim kazali położyć się plackiem na ziemi. Cisza i strach.
Co jakiś czas: gwizd – warkot – cisza – gwizd – wybuch – znowu straszny warkot.
Ale żeby było śmieszniej, była wtedy z nami także moja
starsza ciocia, już mocno głucha. Ona po prostu odgłosów na50
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lotu i bombardowania nie słyszała. Kiedy my leżymy przerażeni, ona spokojnie wchodzi do pokoju, przystawia krzesło do
szafy, na to krzesło powoli się wdrapuje – wszyscy w tym czasie patrzą na nią jak na wariatkę! – bierze z szafy gruszkę, schodzi, zaczyna jeść owoc i mówi: „Pan Bóg nie jest bez miłosierdzia”. (śmiech)
Nalot niebawem się skończył. Szkody były spore.
A Pan, Pańska rodzina – przygotowaliście się?
Dosyć szybko mieliśmy już wykopany schron – taki był
zresztą obowiązek. Schron znajdował się w ogródku…
… w ukochanym ogródku ojca?
Tak, ale ojciec, choć było mu żal, nie zastanawiał się ani
chwili. Po prostu we dwóch chwyciliśmy za łopaty. Kilka dni
pracy. Wykopaliśmy dziurę w ziemi o wymiarach mniej więcej czterech metrów na dwa metry, głębokości około półtora
metra, więc trzeba się było schylać, wchodząc, przykryliśmy
drewnianymi balami, potem przysypaliśmy ziemią, kolejna
warstwa bali, a na to znowu warstwa ziemi. Przydał się ten
schron. Szczególnie w późniejszych dniach, kiedy zaczęły się
ostrzały artyleryjskie – odłamki podziurawiły nasz drewniany dom. A kiedyś jeden z pocisków artyleryjskich uderzył niemal w sam schron: utknął tuż przy wejściu. Gdyby wybuchł,
pewnie wszyscy skończylibyśmy nasze życie we wrześniu
1939 roku.
I co się stało z tym niewypałem?
Nic, leżał tam wryty w ziemię jakiś czas.
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Ale mieszkanie w drewnianym domu przy samej Warszawie
wygląda w tej sytuacji jak szaleństwo.
A że szaleni nie byliśmy, kiedy w wyniku bombardowań
i ostrzałów nasz domek trzymał się już chyba tylko na słowo honoru, przenieśliśmy się do mojej siostry. Mieszkała wtedy niedaleko, w osiedlowej części Młocin. Traﬁ liśmy więc do murowanego domu z piwnicami. Najlepsze miejsce, jakie sobie można
było wyobrazić w takiej sytuacji. Tam doczekaliśmy końca kampanii wrześniowej.
Kolejne trzy tygodnie siedział Pan w piwnicy?
Faktycznie, nie usiedziałem tak zupełnie bez ruchu. Kiedy
po kilku dniach ostrzał się zmniejszył, przez dzień czy dwa była
cisza, poszedłem do szkolnego przyjaciela, który mieszkał kilkaset metrów dalej. Tylko że jak do niego dotarłem, to nie mogłem już wrócić do siebie – znowu zaczęto strzelać. Musiałem
przeczekać u niego te kilka dni. Kiedy znów sytuacja się uspokoiła, szybko pobiegłem z powrotem do piwnicy w mieszkaniu
siostry.

Koniec II Rzeczypospolitej
To był koniec II Rzeczypospolitej. Czy należy Pan do tych,
którzy odwołują się do tamtej państwowości jako wzoru dla
współczesnej Polski?
I tak, i nie. Z jednej strony ten okres przyniósł ogromne
osiągnięcia. Cały czas trzeba mieć w pamięci, że II Rzeczpospolita powstawała po strasznych doświadczeniach rozbiorów
52
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i wędrówkach wojennych frontów. W pewnym sensie była budowana od nowa.
Bardzo ważną i wybitną postacią był Eugeniusz Kwiatkowski,
przedwojenny wicepremier, twórca Gdyni i Centralnego Okręgu
Przemysłowego, czyli nasz główny modernizator w zakresie gospodarki. Bardzo mądry człowiek. Po wojnie przez bardzo krótki czas był pełnomocnikiem rządu do spraw gospodarki morskiej.
Szybko zastąpiono go partyjniakiem. Kiedy przeszedł na emeryturę, zamieszkał blisko mnie. Czasem bywał w „Tygodniku
Powszechnym”. Uważam go za jednego z najmądrzejszych ludzi, jakich mi się udało spotkać – człowieka niezwykle prawego.
Nie da się ukryć, że sytuacja przedwojenna – a w sumie patrzę na nią z późniejszej perspektywy – wcale nie była taka prosta.
Sam widziałem wielką nędzę. Widziałem tę nędzę w Młocinach. Chociaż może tam nie była aż tak jaskrawa. Pamiętam
do dziś wycieczkę w góry. Wstąpiliśmy do jednej z chat po drodze, żeby się czegoś napić. Gospodyni, starsza pani, co miała,
to nam do picia dała. I pokazuje ten swój dom. W jednej połowie chaty – krowy, w drugiej – ludzie. Mówi do mnie: „Popatrz,
dziecko, jak tu ludzie żyją”. Doskonale to pamiętam. Bo potem
po powrocie do Młocin widziałem budowane w pobliżu wille,
czasem z wielkim przepychem.
A jak Pan postrzegał ówczesną politykę? Pan, dziecko rodziców o odmiennych poglądach i sympatiach politycznych?
Przedwojenny obóz sanacyjny był jednak dla mnie jakąś
ciasnotą, miał tendencje do niebezpiecznej centralizacji. Nie był
to faszyzm czy narodowy socjalizm, aż tak w to nie zabrnęliśmy.
Ale jednak ciągoty do państwa autorytarnego były i miały się dobrze. Tak samo jak ciągoty w kierunku nacjonalizmu, a bezpośrednio przed wojną do antysemityzmu.
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Dopóki żył Piłsudski – nie pozwalał na to, tłumił takie rzeczy.
Ale po jego śmierci sytuacja zaczęła ewoluować w niedobrym
kierunku. Prezydent Mościcki, innego typu człowiek, mimo
wszystko nie miał już tak wielkiej władzy.
Dlatego moja ocena tego okresu przedwojennego w sensie
politycznym jest taka, że z jednej strony po okresie rozbiorów,
po okrutnej pierwszej wojnie światowej, która przyniosła tyle
zniszczeń, oﬁar i strat, dokonania dwudziestolecia są wielkie
i zasługują na duży szacunek. A z drugiej strony widać dziś, że
wszystko to, co się dokonało, było niewystarczające wobec narastających niebezpiecznych tendencji.
Tuż przed wybuchem wojny miał Pan czternaście lat. Która
formacja polityczna była wtedy Panu bliższa?
Pamiętam, że sympatyzowałem z Chrześcijańską Demokracją na Śląsku pod wodzą Wojciecha Korfantego. Ale to było
przedsięwzięcie lokalne i to jeszcze spoza mojego regionu. Poza
tym chyba za najbardziej sensowne uważałem wówczas Polskie
Stronnictwo Ludowe Wincentego Witosa. Owszem, pobrzmiewały tam nieraz nuty antyklerykalizmu, ale jednak zasadniczo
prezentowali się całkiem dobrze.
A co Pan myślał o ONR?
ONR czy inni skrajni „patrioci” – to byli wariaci. Zresztą tak
samo jak Bolesław Piasecki i jego przedwojenna grupa Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga”.
Piasecki to dla mnie zupełnie osobna sprawa. W czasie wojny przeżył – nie wiadomo, w jakim stopniu szczere – nawrócenie. Ale jakie? Chyba na chrześcijaństwo typu bizantyjskiego.
To znaczy na związek Kościoła z państwem. Przypuszczam, że
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miał nadzieje na objęcie w rządzie komunistycznym funkcji wicepremiera i liczył, że w ten sposób zajmie się obroną Kościoła, co równocześnie da mu władzę i wewnątrz samego Kościoła.
Taką miałem intuicję. To się nie spełniło. Na szczęście!

Atmosfera
Jaka panowała atmosfera podczas Września?
Nastrój był, przynajmniej na samym początku, patriotyczno-optymistyczny. Wszyscy żyliśmy wtedy w okresie propagandy. Propagandy, która była skuteczna. Powszechne nastawienie
było takie, że jak będzie wojna, to będzie wojna. I tyle. I kropka.
Bo my w tej wojnie i tak zwyciężymy. Na dodatek zwyciężymy
spektakularnie – bo razem z naszymi sojusznikami! Oczywiście
po klęsce wrześniowej wszyscy przeżyliśmy szok.
Po tym pierwszym miesiącu trzeba było już spojrzeć na naszą sytuację bardziej realistycznie. Zresztą nastroje też się ciągle
zmieniały i bardzo zależały od miejsca i od środowiska. Warszawa została istotnie zniszczona, nim hitlerowcy ją zdobyli. Naturalnie nie była to ta skala zniszczeń, co po powstaniu w getcie i powstaniu warszawskim, ale jak na ówczesne stosunki, te
zniszczenia porażały.
A nastroje w Pańskiej rodzinie?
Nie różniły się znacząco. Opowiem panu taką historię, która dobrze pokazuje nastroje.
Mój kuzyn, który przed samą wojną dopuścił się jakiegoś
nadużycia – nie było to nic wielkiego, chyba kradzież – został
skazany i osadzony w więzieniu z wyrokiem. Ale w momencie
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rozpoczęcia wojny zwolniono go. Natychmiast zaciągnął się do
wojska. I zginął. Nie wiem, czy taka polityka odnosiła się do
wszystkich więźniów, ale on z tego skorzystał. Można na tym
przykładzie zobaczyć, jaka panowała atmosfera: człowiek, chcąc
nie chcąc, moralnie wątpliwy dostawał kredyt zaufania, który
sam z siebie w odruchu patriotycznym postanowił spłacić. Z więzienia poszedł prosto do wojska.
Nie potraﬁę już sobie za bardzo odtworzyć, jak cała ta rzeczywistość wówczas wyglądała, ale ten przykład zapadł we mnie
właśnie jako obraz pewnego powszechnego nastroju – optymistycznego patriotycznego zrywu.
Nastroje wśród Pańskich kolegów szkolnych, rówieśników?
Takie jak wszystkich. W pierwszych dniach wojny moi żydowscy koledzy ze szkoły powiedzieli: „Musimy uciekać”. Schowali się, nie wiem gdzie. Nigdy już się z nimi nie spotkałem.
Słynne wcześniejsze słowa ministra Becka o honorze?
Były przyjęte z powszechnym entuzjazmem.
Czyli wcześniej określenia „propaganda” użył Pan celowo.
Bo to była „dobra propaganda”, choć oczywiście kłamliwa. Po
pierwsze, przedstawiała w bardzo optymistycznym świetle możliwości Polski, a po drugie, deprecjonowała potencjał Niemiec…
… pisano chociażby o tym, że upadek moralny narodu niemieckiego doprowadził do rozwiązłości życia seksualnego, w wyniku czego większość młodzieży cierpi na choroby weneryczne
i nie wiadomo, z kogo Niemcy skompletują armię…
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Przed wojną byłem jednak za młody, żeby takie bzdury wyłapywać. Prasę czytałem sporadycznie. Pamiętam, że popularne
były hasła: „Silni, zwarci, gotowi” i „Polska mocna, Polska wolna”.
Polecam książkę W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku,
którą przygotowaliśmy w Znaku w 1984 roku. To wybór publicystyki prasowej od początku roku do kampanii wrześniowej.
Wracając do wystąpienia Becka: po prostu się z nim zgadzaliśmy.

Wojna prewencyjna
Tu pojawia się też temat wojny prewencyjnej, do której przeciw Niemcom wyraźnie zachęcał Piłsudski. Była to zachęta nieskuteczna, ale nad problemem wojen prewencyjnych warto się
zastanowić.
Dlaczego?
Dlatego, że zdarzają się sytuacje – jak ostatnio w szeroko
dyskutowanym przypadku obrony przed ewentualną irańską
bombą nuklearną – kiedy widmo wojny pojawia się jako jedno z rozwiązań kryzysu. Współcześnie wywołanie wojny, a raczej przyjęcie konsekwencji jej wywołania, staje się coraz bardziej kosztowne. Przynajmniej tak to wygląda z punktu widzenia
wszelkich umów międzynarodowych, które zazwyczaj przewidują jakąś reakcję łańcuchową wielu państw za pogwałcenie ustalonego pokoju. Jednak istnieje też druga strona medalu – zdarza się, że wojna jest sposobem na zrobienie wielkiego biznesu.
Czasem więc bywa też tak, że również dla strony spoza konﬂ iktu staje się opłacalne zaangażowanie w działania zbrojne i wojenne po prostu ze względów ﬁ nansowych.
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Mając to wszystko na uwadze, muszę powiedzieć, że nawet jeśli to brzmi naiwnie, uważam za najważniejsze działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Jeśli one nie są podejmowane,
to przykro mi, ale wówczas cała reszta, która traﬁa do wiadomości opinii publicznej, to tylko zawracanie głowy. A taka działalność, która jest dziś potrzebna na szeroką skalę, w różnych dziedzinach, nie jest podejmowana, choć jej koszty byłyby śmiesznie
małe w porównaniu z kosztami zbrojeń czy zbrojnych interwencji.
Niedawno rozmawiałem z dziennikarzem irańskim, który
poślubił Polkę. Pracuje dla Radia Wolna Europa. Wolna Europa – o czym nie wiedziałem – ma swój program w języku perskim. Dziennikarz przeprowadził ze mną długą rozmowę na temat Oświęcimia. To jedna z form inwestowania w informację
i kulturę. Irańczycy to naród o bogatej kulturze i zdolnościach
oporu. Przy tym słabną wpływy doktrynalno-ideologicznego
nurtu islamu reprezentowanego przez ajatollahów. Te okoliczności sprawiają, że opinia publiczna, czyli po prostu obywatele,
którzy będą objęci działalnością informacyjną, edukacyjną i kulturalną w zupełnie inny sposób zaczną reagować na agresywną
politykę i groźbę wojny.
Niestety to nie wszystko. Jeśli popatrzymy na Bliski Wschód,
widać, że informacja pełni funkcję destrukcyjną, bardzo niebezpieczną. Dlaczego? Dlatego, że automatycznie pokazuje tylko
terror, manifestacje, nienawiść… Nie pokazuje rzeczy dobrych.
Nieraz w telewizji widzę dokładnie te same powtarzane w kółko zdjęcia z Palestyny.
Jest jeszcze jedna przerażająca rzecz: kreowanie wojny na
potrzeby mediów.
Po zakończeniu wojny w Bośni brałem udział w seminarium w Sarajewie. Poznałem tam portiera, który w dzieciństwie
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spędził kilka lat w Polsce, więc mówił w naszym języku. Kiedy miałem trochę wolnego czasu, zaproponował, że oprowadzi mnie po mieście. Idziemy, a on opowiada: z tamtej góry
strzelali Serbowie, jak się zobaczyło zachodniego dziennikarza z kamerą, trzeba było się szybko oddalić. Dlaczego, pytam.
Bo było bardzo prawdopodobne, że ten dziennikarz zamówił
sobie u Serbów ostrzał któregoś z domów na konkretną godzinę, żeby mógł go sﬁ lmować i mieć materiał do wieczornego
dziennika.
A wojna przecież trwała dlatego tak długo, że żołnierze żyli
z przemytu i haraczów. Więc dzięki wojnie bogacili się, to był
ich sposób na życie. A na dodatek, w tamtych czasach w wojsku
było najbezpieczniej. Najgorzej mieli cywile.

Wszystko się łączy
Wróćmy do Września 1939 roku. Coś szczególnego, istotnego dla Pana zdarzyło się jeszcze w tym czasie?
Zdarzyła się jeszcze jedna rzecz, która wpisuje się w ten proces zabezpieczania przed skrajnościami i jednym punktem widzenia. Otóż w willowej dzielnicy Młocin mieszkał Adam Grzymała-Siedlecki, krytyk literacki i teatralny…
Znana postać międzywojennego świata literackiego.
Zgadza się. Przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Studiował w Szkole Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda –
znakomita szkoła, ja także chciałem tam traﬁć – ale, że wszystko
to działo się pod koniec XIX wieku, a Grzymała-Siedlecki zaangażował się w jakieś nielegalne kółko samokształceniowe, studiów
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nie skończył, bo traﬁ ł do więzienia w Cytadeli. Po zwolnieniu
przeniósł się do Krakowa. Na Uniwersytecie Jagiellońskim zapisał się na studia matematyczne i polonistyczne. Zajął się pisaniem, co mu przyniosło spore uznanie. Został na przykład kierownikiem literackim Teatru imienia Słowackiego w Krakowie,
a potem warszawskiego Teatru Rozmaitości.
Grzymała-Siedlecki, kiedy rozpoczynała się wojna, postanowił wyjechać gdzieś, gdzie miał schronienie. Tylko że
to oznaczało, iż musi zostawić swój dobytek w opuszczanym
domu. W tym między innymi bardzo bogatą bibliotekę. Przyszedł do nas i zapytał, czy nie wzięlibyśmy jej na przechowanie…
Ze względu na Pana mamę, kierowniczkę szkoły powszechnej?
Tak, najprościej było mu się zwrócić do uznanej miejscowej
nauczycielki. Co się dało, to wzięliśmy na przechowanie. Dzięki
temu miałem dostęp do dużego zestawu dobrej literatury.
I chociaż nastąpiło to zupełnie przypadkowo, dużo zawdzięczam Grzymale-Siedleckiemu, dzięki któremu przeczytałem
sporo wartościowych książek. Były zresztą bardzo różne. Pamiętam, że wtedy przeczytałem kilka książek Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. I znowu: miałem dzięki temu od razu
spojrzenie z dwóch stron na sytuację.
A literatura piękna?
Nie miałem do niej specjalnego zamiłowania. Oczywiście czytałem powieści, ale rzadziej. Interesowały mnie przede
wszystkim historia i technika. W rezultacie w późniejszym czasie opowiedziałem się zdecydowanie za techniką jako moim pomysłem na edukację.
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Jaka historia Pana interesowała, powszechna czy Polski?
Byłem za młody na historię powszechną, więc skupiałem się
na polskiej. Szerszy kontekst wiązał się z wpływem marianów:
nie mogły mnie nie interesować sprawy Rosji, Białorusi, Chin…
Czyli jednak widział Pan Polskę w kontekście szerszym?
Szerszym, chociaż nie zawsze mądrzejszym. Byłem nawet
do jakiegoś stopnia pod wpływem Ligi Morskiej i Kolonialnej,
która zajmowała się propagowaniem wiedzy o wszelkich zagadnieniach morskich. Liga miała też drugi, już nie edukacyjny, cel
działania: uzyskanie kolonii dla Polski. Proszę się nie dziwić, naprawdę. Jakąś namiastkę tego planu udało im się zrealizować –
w 1934 roku wykupili w Brazylii kawałek ziemi w stanie Paraná,
na którym założyli osiedle dla polskich kolonistów. Chociaż
docelowo Liga była zainteresowana zdobyciem Madagaskaru…
… czy dlatego, żeby utworzyć tam kolonię polską, ale dla
Żydów?!
Pojawiał się element dotyczący przymusowej emigracji Żydów, ale marginalnie. Liga wybrała sobie Madagaskar z zupełnie innych pobudek.
Beniowski, bohater poematu Słowackiego, był postacią historyczną. Kiedy dołączył do konfederacji barskiej, został schwytany przez Rosjan. A że ci w środkach nie przebierali, Beniowski traﬁ ł na Kamczatkę. Tam doprowadził do spisku, w wyniku
którego opanował miasto. Zdołał z towarzyszami uprowadzić
statek i uciec. Beniowski traﬁ ł w końcu do Paryża, gdzie zyskał
wielką popularność. Został wcielony do wojska. Ludwik XV wysłał go na podbój ziem wschodnich. Wtedy traﬁ ł na Madagaskar,
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gdzie nawiązał romans z lokalną władczynią – poplątana sprawa,
w której Liga dopatrzyła się jakichś pretensji do tamtejszych ziem.
Stąd idea, żeby uzyskać tę wyspę jako polską kolonię.
Jak popularna to była myśl, pokazuje fakt, że nawet znany pisarz podróżnik Arkady Fiedler napisał Jutro na Madagaskar. Czytałem to wówczas… Ale w efekcie przyczyniło się to
do uwrażliwienia na różne punkty widzenia i do szerszego patrzenia na problemy świata.
Przed wojną fakt, że kraje europejskie posiadały kolonie, był
normalny. W Polsce wiązało się to nie tylko z chęcią bycia hegemonem i czerpania korzyści handlowych, ale funkcjonowało
również przekonanie o potrzebie niesienia misji cywilizacyjnej
tym biednym, zacofanym krajom. Dzisiejsze rozumienie problemu kolonii wówczas dopiero raczkowało.
Na Madagaskar dotarliśmy ostatecznie w osobie błogosławionego ojca Jana Beyzyma.
Ojciec Beyzym prowadził tam swoją działalność wśród trędowatych. Założył szpital pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który istnieje do dziś. To nie było proste przedsięwzięcie, co najmniej z dwóch powodów. Raz ze względu na
lokalne układy i konieczność współpracy z francuskimi jezuitami, którzy działali na Madagaskarze, a dwa ze względu na charakter ojca Beyzyma. To był człowiek raczej gwałtowny; miał
tatarskie korzenie – a wiadomo, jak pisał Sienkiewicz: „Oj, poznałeś co to Tatar, kiej ci dobrze skórę natarł”.
Kiedy przyszło do rozpoczęcia procesu beatyﬁ kacyjnego
ojca Beyzyma, trzeba było na użytek watykańskiej kongregacji
przetłumaczyć poświęconą mu książkę ojca Czesława Drążka,
jezuity, czym zajęła się moja żona.
Miał rację Lenin, gdy głosił: „Wszystko się łączy!”.
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Wiara podstawowa
Wobec Conrada • Niewiara na progu wiary • Zagadka
naszych wyborów

W latach wojennych sięgał Pan po książki Conrada?
Czytałem je, wciągały mnie bardzo, chociaż nie byłem wtedy jeszcze gotowy na takie lektury. Jak tylko kończyłem którąś
z jego powieści, natychmiast sięgałem po inne teksty, na przykład po bardzo przedwojenną książkę dla bardzo przedwojennej młodzieży, Sztafetę Melchiora Wańkowicza…
… jednak to Smuga cienia, Jądro ciemności czy Lord Jim zafascynowały Pana.
Do dziś kocham ten świat. Chociaż ładunek niepokoju, jaki
z niego wówczas bił, był ponad moje siły. I często też ponad moje
rozumienie. Dlatego ratowałem się czytaniem książek łatwiejszych, jako odtrutki na te stany intelektualne i psychiczne, które prowokował Conrad.
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Wobec Conrada
Organizm domagał się odtrutki?
Lata okupacyjne i cały okres drugiej wojny światowej były
czasem, który bardzo wiele od człowieka wymagał. To przerażająca rzeczywistość – stąd dramatyczny apel Jana Pawła II, słowa powtórzone za Pawłem VI: „Nigdy więcej wojny!”.
To nie był czas na egzystencjalizm. Przetrwać pomagała wiara. Więc po co ją było prowokować, drażnić? Conrad był i jest
wyzwaniem. Wiele mu zawdzięczam. Ale wtedy jeszcze nie mogłem go przyjąć w całości – ten proces trwał latami. W gruncie
rzeczy to bardzo dojrzała literatura.
Rozumiem, że interesowały Pana jego książki. A sama postać ich autora?
Jego życiorys jest dla mnie kluczem do powieści, które napisał. I do czegoś więcej. Ponieważ biograﬁa Korzeniowskiego jest
dość powszechnie znana, opowiem o tym, dlaczego Conrad jest
dla mnie szczególnie ważny.
Jego pisarstwo i postać doprowadziły mnie koniec końców
do wytworzenia na własny użytek pojęcia wiary podstawowej.
Chociaż moja przygoda ze Smugą cienia rozpoczęła się jeszcze
w latach wojennych, to klucz do najważniejszej dla mnie myśli
zawartej w dorobku Conrada znalazłem w odpowiedziach na ankietę „Dlaczego wierzę, wątpię, odchodzę?”.
Ogłosiliśmy ją w „Tygodniku Powszechnym” w roku 1960.
Dostaliśmy odpowiedzi od ponad ośmiuset osób. Lektura tych
niezwykłych tekstów – są to wyjątkowo wartościowe świadectwa,
które otworzyły mi oczy również na kwestię przeżyć mistycznych, ale o tym może powiem przy innej okazji – doprowadziła
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do tego, że później sam opublikowałem niejako odpowiedź na
tę ankietę, swoją książkę Dlaczego i jak wierzę…
… która bardzo się nam przydaje w tej rozmowie…
… i która jest ważna dla mnie z innego powodu – pozwoliła mi uporządkować sobie kilka spraw, z których zresztą mnie
pan tutaj odpytuje.
Ale wróćmy do Conrada, bo od niego rozpoczęliśmy ten wątek.
Conrad był osobą niewierzącą. Niewierzącą w tym rozumieniu, że nie przynależał do żadnego Kościoła, nie identyﬁ kował
się z którymkolwiek z wyznań, miał nawet pewien uraz do katolicyzmu.
A więc był to człowiek, który jawnie i wyraźnie określał
się jako niewierzący, ale w którego życiu wrażliwość etyczna
na problem odpowiedzialności i honoru odgrywała niesłychaną rolę. Nie da się tego wytłumaczyć inaczej, jak tylko pewnym
specyﬁcznym rodzajem wiary…
Wiary przy braku wiary?
Tak, ponieważ są zasadniczo dwa rodzaje niewiary. Jest niewiara zupełna. Niewiara, która stanowi uznanie bezsensowności świata i życia.
I jest też niewiara, która polega na odrzuceniu czy może po
prostu nieidentyﬁ kowaniu się z żadnym z wyznań czy z żadną
z religii. Przy czym – i to jest właśnie wkład Conrada, ale też wielu ludzi, których w swoim życiu spotkałem – ten rodzaj niewiary może się łączyć z uznaniem sensu miłości, bezinteresownego dobra, z uznaniem wartości człowieka i świata.
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Niewiara na progu wiary
I właśnie wiara podstawowa to wiara w wyższy sens człowieka,
w jakiś głębszy sens człowieczeństwa, z uznaniem Transcendencji
(niekoniecznie religijnej), która mówi o szczególnej roli i odpowiedzialności człowieka. Dalej idąc, co charakterystyczne, osoby obdarzone wiarą podstawową widzą potrzebę bezinteresownej dobroci i zupełnie bezinteresownego dobra – uznają je za wartość jako
taką, chociaż nie uzasadniają tego żadnym systemem religijnym.
Człowiek z wiarą podstawową wierzy w sens. W sens człowieka i dobra.
Jego wiara, która jest czymś chwilami zdumiewającym i na
pozór nieuzasadnionym, ta wiara prowadzi go do czynów bohaterskich. Wielu wierzących chrześcijan może później z niego brać przykład.
I to stąd stosunki między ludźmi wierzącymi i niewierzącymi, między chrześcijanami i niechrześcijanami, agnostykami
czy antyklerykałami, są o wiele bardziej złożone, niż na pierwszy
rzut oka może się wydawać. Każdy chrześcijanin musi być niezwykle ostrożny, jeśli chodzi o sądzenie i rozumienie innych…
… bo może zostać jeszcze zawstydzony przez tych niewierzących.
W pewnym sensie jestem gotów nawet pójść o krok dalej i powiedzieć, że ci, którzy dobrze postępują, nie mając wiary i odniesienia do Chrystusa – bo Go nie znają – mają większe zasługi niż ci,
którzy o Nim słyszą co chwilę i którzy się do Niego oﬁcjalnie przyznają. Myślę, że bardzo wielu formalnych chrześcijan grzeszy nieraz ciężko w relacjach z takimi osobami czy w odniesieniu do nich.
Zresztą tutaj może się pojawić taki kłopot, jak formalna przynależność do Kościoła, świadoma i nawet pełna w swoim wymiarze ob66
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rzędowym, ale pozbawiona fundamentu. Wiara bez wiary podstawowej. A więc już raczej coś na wzór systemu, może wręcz ideologii.
Czy w takim razie wiara podstawowa to „wiara początkowa”?
Nie chcę w ten sposób wiary podstawowej ujmować. To by
zasadniczo pomniejszało jej znaczenie. Ona jest wyborem, opowiedzeniem się za sensem, a takie opowiedzenie się kształtuje
całe dalsze życie. Dlatego na swój sposób wiara podstawowa jest
ważniejsza od przyjęcia takiego czy innego systemu teologicznego albo moralnego.
Poza tym wiara podstawowa jako swoiste wyczucie i wrażliwość na Transcendencję faktycznie może prowadzić do spotkania z Bogiem – ale nie musi. I nawet kiedy do tego nie doprowadzi, nic jej to nie umniejszy. Po prostu to się nie musi
stać. Tak jak w przypadku Conrada: wiara podstawowa pełniła w jego życiu funkcję busoli. Ale nie doprowadziła do uznania Boga.
Właściwie w takim ujęciu ci ludzie mogą „zagrażać” Bogu: pokazują, że i bez Niego człowiek może przekroczyć samego siebie.
Tylko że oni wcale nie mają interesu ani chęci, żeby ludzi
od Boga odciągać. Na dodatek może zachodzić proces wręcz
przeciwny – jak w przypadku mojego spotkania z Conradem –
że ludzie obdarzeni wiarą podstawową, silną wiarą, są w pewnym sensie preewangelizatorami. To znaczy jednocześnie budzą
w człowieku metaﬁ zyczny niepokój i moralną wrażliwość. Swoją
postawą wskazują na niezachwiane wartości. Chociaż zazwyczaj
wcale nie mają, bo nie jest im potrzebny, jakiegoś uporządkowanego światopoglądu, zbioru tez, którymi mieliby przekonywać
do swojego punktu widzenia.
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Zagadka naszych wyborów
Żeby mnie pan też źle nie zrozumiał. Wiara podstawowa nie
polega na bezmyślności. Nie jest żadnym intuicjonizmem. Ona
stanowi przeczucie Transcendencji. A więc musi budzić niepokój, prowokować pytania, stawiać problemy.
Wiara podstawowa jest wiarą trudną. Musi być także wiarą raczej „pomimo” niż „ze względu na coś”. Bo opiera się na tym, co
jest niejako poza samym człowiekiem i wystawia go nieraz na próbę. Wielu potraﬁ zwątpić w człowieka, obserwując jego najciemniejszą stronę. Opowiedzenie się po stronie wiary podstawowej to wybór. I konieczność podążania za jego konsekwencjami.
Być może, szczególnie mocno wyraził to Witold Gombrowicz. W swoim dzienniku zapisał myśl, która odczytana w kontekście jego życia brzmi dramatycznie, ale jednak pokazuje pewne zwycięstwo, obecność wiary podstawowej pomimo trudnych
doświadczeń: „Istnieją dwa porządki: ludzki i nieludzki. Świat
jest absurdem i potwornością dla naszej niezniszczalnej potrzeby sensu, sprawiedliwości, miłości. Prosta myśl. Niewątpliwa.
(…) Ja będę po stronie porządku ludzkiego (i nawet po stronie
Boga, choć nie wierzę) aż do końca moich dni; także umierając”.
Razem ze świadectwem Gombrowicza przypomina mi się
Przesłanie Pana Cogito Zbigniewa Herberta. Warto, żebyśmy
przytoczyli tutaj ten fragment:
powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku
a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku
68
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idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych
czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów
Bądź wierny Idź

Herbert pokazuje pewną perspektywę. Człowiek obdarzony wiarą podstawową musi podążać za konsekwencjami swojego wyboru, musi „zdobywać dobro, którego nie zdobędzie”, co
może prowadzić właśnie przez „chłostę śmiechu”…
Dlaczego Pan wybrał sens, wiarę w bezinteresowne dobro?
Niech Pan spróbuje odpowiedzieć jednym zdaniem.
Nie da się tak odpowiedzieć.
Dlatego prosiłem o krótką odpowiedź, że już kilkakrotnie
użył Pan zwrotu „człowiek obdarzony wiarą podstawową”. Czy
wiara podstawowa to też łaska? Czy dlatego nie da się odpowiedzieć w zwięzły sposób?
Wszystko jest łaską.
Więc ciężko mieć zastrzeżenia do tych, którym wiara podstawowa nie jest dana.
Nie wiem. I oni sami też mogą tego nie wiedzieć. Brak wiary może być zawiniony. Ludzie mogą się sami doprowadzić do
takiej sytuacji, w której nie są już w stanie uwierzyć. To wcale
nie jest trudne. Trudne jest za to uszanowanie leżącej tu tajemnicy, że na życie człowieka trzeba patrzeć zawsze od samego
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Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O69 69

2009-01-27 12:39:04

• WIARA

P O D S T AW O WA

początku, widzieć wszystko, co było jego udziałem. Dopiero
wtedy można próbować zrozumieć wybory, jakich dokonał, jego
wiarę lub niewiarę. Zbyt łatwo wydajemy osąd o ludziach. Naprawdę, nie usiłujmy zgłębiać za bardzo wszystkich tajemnic.
Wybrał Pan sens. Tak czytamy w Pańskiej książce – to deklaracja sprzed czterdziestu lat. To był dobry wybór?
Myślę, że jedyny.

Pozbawiony alternatywy?
Formalnie alternatywa istnieje zawsze. Ale wybór praktyczny, a nie teoretyczny – zgoda na bezsens – musi być strasznym
przeżyciem. Wolałbym tego nigdy nie doświadczyć.
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Okupacja, „wyzwolenie”, praca
Nauka czy konspiracja? • Dąbrowa, Podkowa, Tarnów •
Nowe porządki • Inżynier Wilkanowicz • „Ursus” •
„Mincówka”

Miałem rozpocząć drugi rok swojej nauki w kolegium księży
marianów, kiedy wybuchła wojna. Niemcy, wchodząc do Polski,
chcieli zlikwidować możliwość kształcenia się Polaków oraz wykluczyć ze społeczeństwa tych, którzy byli intelektualistami. Pamiętamy przecież los profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego…
Ale zakonnicy wpadli na pomysł, jak uniknąć likwidacji gimnazjum. Ponieważ w „normalnym” trybie szkoła na Bielanach zostałaby zamknięta, marianie przemianowali ją na prywatny kurs
przygotowawczy do szkół zawodowych. Na tyle Niemcy pozwalali, bo potrzebowali ludzi do pracy. Założenie było jasne: Polacy mają być półanalfabetami, ludźmi o najniższych kwaliﬁkacjach, przeznaczonymi częściowo do wybicia, częściowo do
pełnienia funkcji niewolników, więc dobrze, żeby potraﬁ li wykonywać proste czynności. Trzeba było jakoś kombinować. Zakombinowali także marianie. A ja dzięki temu mogłem kontynuować naukę.
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Nauka czy konspiracja?
Zacząłem oczywiście chodzić na ten kurs przygotowawczy,
który nieoﬁcjalnie miał program gimnazjalny. A następnie poszedłem do Państwowej Szkoły Budowy Maszyn. Była to średnia szkoła techniczna. Mieściła się w budynku znakomitej przedwojennej
szkoły Wawelberga i Rotwanda, założonej przez dwóch Żydów,
przemysłowców warszawskich, którą hitlerowcy zlikwidowali.
Program nauczania, podobnie jak u marianów, różnił się od
oﬁcjalnie przedstawianego. Był podwójny. Teoretycznie była to
tylko szkoła średnia, jednak nieoﬁcjalnie program nauczania
zbudowano na podstawie przedwojennych doświadczeń Wawelberga i Rotwanda. W efekcie powstało coś pośredniego między
szkołą średnią i wyższą. Dodatkowo wielu profesorów wcześniej
uczyło na poziomie uniwersyteckim. Ta przedwojenna Szkoła
Budowy Maszyn była czymś specyﬁcznym. Dlaczego? Z jednej
strony była to szkoła wyższa, ale równocześnie nie politechnika.
Powszechnie bardzo się ją ceniło, ponieważ kształciła wprawdzie
tylko technologów, ale w porównaniu z politechniką robiła to
o wiele bardziej praktycznie i nowocześnie. Powiedziałbym, że
paradoksalnie tytuł był niższy, a umiejętności wyższe, w związku z czym jej absolwentów rozchwytywano.
Żeby pokazać atmosferę tamtych lat, powiem panu, że były
takie dni, kiedy temperatura bardzo spadała. Ogrzewanie było
kiepskie (jeśli w ogóle było). Któregoś razu było tak zimno, że
aż nie dało się siedzieć w budynku. Przychodzi do nas wicedyrektor i pyta: „No i co? Przerywamy naukę czy kontynuujemy?”.
Na co wszyscy: „Kontynuujemy”. Niezależnie od temperatury.
Bo każdy uważał, że nauka jest teraz niezwykle ważna, że trzeba się uczyć bez względu na warunki. Zresztą tego wicedyrektora, który był bardzo porządnym człowiekiem, Niemcy rozstrzelali. W czasie powstania.
72

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O72 72

2009-01-27 12:39:04

NAU K A CZ Y KONSPI R ACJ A ?

•

Już pod koniec okupacji, po ukończeniu Szkoły Budowy
Maszyn, dostałem się do Wyższej Szkoły Technicznej – jakiegoś ewenementu w szkolnictwie, ponieważ była to uczelnia faktycznie nauczająca na poziomie wyższym. Charakteryzowała się
tym samym co moje poprzednie szkoły: funkcjonowała podwójnie. Przykładowo: kadra w przeważającej części została dobrana
z przedwojennej Politechniki Warszawskiej. U niektórych profesorów można było już z góry zdawać egzamin „na po wojnie”.
Sam na taką umowę – że moje obecne zaliczenie egzaminu będzie mieć pokrycie po reaktywowaniu Politechniki – poszedłem
z profesorem, który wykładał ﬁ zykę. Z innymi także.
Wyższej Szkoły Technicznej nie ukończyłem. Za to uzbierałem na przyszłość trochę zaliczeń z egzaminów. W pewnym momencie sytuacja tak się zaostrzyła, że dojazdy do szkoły niemal
gwarantowały, że zostanie się zatrzymanym w ulicznej łapance.
Zostałem wtedy robotnikiem-praktykantem w jednej z fabryk
samochodowych w Warszawie, żeby posiadać legalną legitymację pracowniczą. Bardzo ciepło wspominam tamtejszego dyrektora – bardzo rozsądny człowiek.
Ale muszę tu też powiedzieć o innej sprawie, niezwykle dla
mnie kłopotliwej.
Chodzi o działalność podziemną?
Tak. Na początku wojny skontaktowałem się z kolegą, który mieszkał w Warszawie. Był zaangażowany w jedną z organizacji, dziś nie pamiętam jaką, bo nawet wówczas ukrywano
nazwę. Akurat pojawił się w Młocinach. Zagadnąłem go, czy
mógłbym się na coś przydać. „Nie ma sensu, żebyś kursował
między Warszawą a Młocinami, więcej ryzyka niż pożytku” –
stwierdził. Pozostała mi jeszcze możliwość przyłączenia się do
kolegów ze wsi. W tamtym momencie nie znałem jednak nikogo
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odpowiedniego. Chociaż dużo później dowiedziałem się o jednej osobie.
Moja mama angażowała się w akcję informacyjną, w gazetki
podziemne. W przygotowywanie, czasem w kolportaż. Pomagałem jej, ale rzadko. W gruncie rzeczy zajmowała się tym samodzielnie. Jednocześnie była osobą, która kochała mnie w sposób
chorobliwy. Trzęsła się nade mną. Miałem wtedy przekonanie,
że jeśli się zaangażuję w podziemie, nie potraﬁ łaby psychicznie
tego wytrzymać. Chociaż sama się narażała.
Poza tym miałem kolegów, jeszcze ze szkoły, którzy zaczęli
działać w konspiracji. Nosiłem się z zamiarem przyłączenia do
tej grupy. Nie byłem wtedy „kogucikiem”, więc takie decyzje podejmowałem z namysłem. Przekonałem się, jak koledzy działali.
Nieprzytomnie, lekkomyślnie. Nie potraﬁ łem się pogodzić z taką
nieodpowiedzialnością.
Co to znaczy?
Wszystko traktowali jak zabawę. W tramwaju mieli rozrywkę polegającą na tym, że przekazywali jeden drugiemu zamek do karabinu – przez całą długość wagonu. Zorganizowali
towarzyskie spotkanie. Wszyscy przyszli z bronią. A po pewnym czasie na wiwat strzelali w powietrze. Strasznie fajni chłopcy, ci moi koledzy. Niestety, prawie wszyscy zginęli. Nie wiem
nawet dokładnie, w jakich okolicznościach: czy ktoś ich wydał,
czy sami wpadli. Kilku z nich hitlerowcy rozstrzelali jako zakładników. Jeden przeżył, ale później poległ w powstaniu warszawskim.
Gryzła mnie świadomość, że tak być nie powinno. Że muszę
podjąć jakieś działania. Jeszcze pod koniec wojny udało mi się
nawiązać w Młocinach kontakt z szefem jednej z miejscowych
grup. Wtedy usłyszałem z kolei, że już jest za późno. „Sprawa
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nieaktualna – powiedział mi – nie mamy broni dla siebie, a tym
bardziej dla nowych”.
Miałem przez bardzo długi czas wyrzuty sumienia, że nie
działałem w konspiracji. Pewnie trzeba to było zrobić poza wiedzą rodziców, może z innymi ludźmi niż moi koledzy…
Ale tak się nie stało.

Dąbrowa, Podkowa, Tarnów
Kiedyś zdarzyła się nam taka sytuacja: niespodziewanie do
domu wchodzą Niemcy. Rewizja. Sprawdzają wszystko. Akurat
w sąsiednim pokoju leżał mój przyjaciel, który chorował na tyfus.
Jeden z żołnierzy wszedł do pokoju. Zobaczył młodego chłopaka i od razu chciał go zabrać. Kiedy usłyszał, że to chory na tyfus, odstąpił. Potem drugi żołnierz wszedł do pokoju, w którym
ja spałem. Odezwał się do mnie po polsku ze śląskim akcentem.
Ja się legitymuję, daję mu ausweiss. On popatrzył, skrzywił się
i mówi: „Eee, musisz się postarać o inny papier, ten jest do niczego”. Poszedł. Taka sytuacja też dawała do myślenia. Przecież ten
żołnierz był Ślązakiem, którego hitlerowcy wcielili do armii, ale
który zachowywał się przyzwoicie i starał się chronić ludzi.
Cały okres okupacji niemieckiej spędził Pan z rodziną w Młocinach?
Prawie cały. Po obronie wrześniowej wróciliśmy do naszego
domku. Jakoś po nalotach dało się w nim mieszkać. Problemem
była odległość do Warszawy i komunikacja podmiejska. Dlatego zrezygnowałem w pewnym momencie z chodzenia na zajęcia. Natomiast mój ojciec nie mógł zrezygnować z codziennego
dojeżdżania do centrum Warszawy.
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I tak jak do tej pory, tak samo pewnego dnia w 1944 roku wyszedł do pracy. Wybuchło powstanie. Ojciec nie miał już możliwości powrotu. Schronił się u przyjaciół, którzy mieli mieszkanie w centrum.
Kiedy front doszedł do brzegu Wisły, kiedy zaczęły się
ostrzały, mama i ja przenieśliśmy się do teściów siostry, którzy
mieszkali w Dąbrowie Leśnej koło Łomianek. W pięknym miejscu, w sąsiedztwie lasu i… Niemców. W domu opodal żyło małżeństwo niemieckie, a obok profesor, też Niemiec. Nikt z nich
nie podpisał volkslisty. Przez solidarność z Polakami.
Wisła przynosiła wszystkie odgłosy wojny. Czekaliśmy w napięciu. Wyglądało na to, że front stoi, ale działania wojenne są
w toku. Nie czuliśmy się bezpiecznie. Ustaliliśmy, że trzeba
szukać innego miejsca. Powstanie upadło. Odnalazł nas ojciec.
Wrócił z Warszawy. Wyczerpany, zabiedzony. Przeżył straszny
głód. Ale właśnie przez ten głód wyleczył się z choroby żołądkowej, która od dawna go męczyła…
Ewakuowaliśmy się. Najpierw do Podkowy Leśnej, a później
do Tarnowa, gdzie doczekaliśmy końca wojny u wujostwa. Jakie
miałem tam doświadczenie? W urzędzie wodnym w Tarnowie,
któremu szefował mój wuj o nazwisku Zajbert, było jeszcze trzech
innych inżynierów: Vayhinger, Bockenheimer von Bockenheim
i Wojciechowski. Który z nich podpisał volkslistę? Wojciechowski. Dwóch pozostałych i mój wuj odmówili. Pamiętam, jak Ferdynand Bockenheimer von Bockenheim mówił: „Jestem Polakiem”.
W Tarnowie miał Pan rodzinę. A czemu zatrzymaliście się
w Podkowie Leśnej?
Ojciec pracował w ﬁrmie „Siła i Światło”. Budowała ona – między innymi – elektryczne koleje dojazdowe niezależne od kolei
państwowych: z Warszawy do Milanówka i Grodziska.
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Nowa linia szła przez Podkowę Leśną, czyli teren słabo zamieszkany. Firma najpierw bardzo tanio wykupywała działki
pod budowę kolei i w jej promieniu. A kiedy wprowadzali komunikację z Warszawą, ceny ziemi szły w górę, ludzie kupowali od nich ziemię i budowali się. A „Siła i Światło” zarabiała podwójnie.
Obok Podkowy miał swój majątek szef ﬁ rmy. Mieliśmy w nim
oparcie.
Jaki był stosunek Pańskiego ojca do działań konspiracyjnych?
Pozytywny. Ale nie znam konkretów. Ojciec był małomówny. W ogóle nie opowiadał o sobie.

Nowe porządki
Przejdźmy do Tarnowa. Doczekał Pan tam końca wojny.
Doczekałem. Nawet z pewnymi przygodami. Kiedy było już
wiadomo, że nadchodzą Sowieci, w okolicy zrobiła się nieprzyjemna atmosfera. Ludzie bali się ich wejścia. Nikt nie wiedział,
co zrobią. Dlatego przez kilka dni ukrywaliśmy się w mieszkaniu znajomego, w specjalnym pokoju, do którego wchodziło się
przez szafę.
Nim się ukryliśmy, spędziłem trochę czasu w ciekawym otoczeniu. Moja ciocia pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej,
pomagając więźniom. Postarała się o miejsce dla mnie w grupie
pracowników więziennych. Dla bezpieczeństwa traﬁ łem do więzienia. (śmiech)
Potem przyszło już wyzwolenie…
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Wyzwolenie czy „wyzwolenie”?
Moja rodzina nie miała złudzeń. A mnie przypominały się
pisma polityczne i Piłsudskiego, i Dmowskiego, które czytywałem po zajęciach szkolnych.
Chyba większość ludzi witała Sowietów z nadzieją.
Zapadł mi w pamięć pierwszy wiec w Tarnowie, który
obserwowałem. „Wyzwolenie”, „nowa władza”, „Polska” itd.
W powietrzu czuć było wielkie napięcie. Na wiecu wystąpił
ksiądz. Treści za bardzo nie pamiętam. Ale co innego zwróciło moją uwagę. Ksiądz może raz, może dwa razy przywołał słowa Pana Jezusa, ale za to o wiele częściej cytował Lenina. Wygłosił typową prop-agitkę na miarę tamtych czasów. Nie wiem
nawet, czy był prawdziwym księdzem czy aktorem. Chociaż
wyglądało, że przyszedł jako ksiądz-patriota razem z armią
Berlinga.
Drugi obrazek, który przypominam sobie w związku z „wyzwoleniem”, pochodzi z Częstochowy. Kiedy przekonaliśmy
się, że sytuacja jest stabilna, wyjechaliśmy z Tarnowa. Rodzice prosto do Młocin, ja zatrzymałem się na pewien czas u babci w Częstochowie. Przed wyjazdem do Warszawy poszedłem
na dworzec, a nuż ktoś w tym chaosie wie, kiedy będą pociągi odjeżdżać. Wchodzę na perony, widzę, jak przepełniony jest
jeden z pociągów. Jakaś kobieta błaga, żeby mężczyźni ściśnięci w wagonie przy oknie wciągnęli ją do środka za ręce. Zrobili
to. Kiedy niemal cała znalazła się w przedziale, krasnoarmiejec,
który do tej pory stał gdzieś pod ﬁ larem i gapił się na tłum, podszedł do okna – pociąg właśnie ruszył – a on chwycił za wystające obcasy i zdjął tej kobiecie buty. Schował po jednym do kieszeni i leniwie odszedł.
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Inżynier Wilkanowicz
Przyjechałem do Młocin, zgłosiłem się na Politechnikę Warszawską. Zgodnie z przewidywaniami, w związku z chaosem
edukacyjnym podczas okupacji, utworzono dwa poziomy. Po
ukończeniu pierwszego politechnika wystawiała dyplom inżyniera, po drugim magistra inżyniera.
Wszystko załatwiłbym pewnie od ręki, ale nie miałem formalnie zdanej matury! Na tajnych kompletach wystawiono mi
zaświadczenie o nauce, w którym zaznaczono, że muszę jeszcze przejść kursy z języka polskiego i historii, bo moje kształcenie odbywało się pod kątem nauk ścisłych. Na Politechnice
poradzono mi, żebym poszedł do marianów i poprosił o możliwość przystąpienia do egzaminów, a potem jak najszybciej
wrócił z zaświadczeniem. Tak zrobiłem. Nie miałem na szczęście przy tym żadnych przygód i niemal natychmiast po wojnie
zacząłem studia na pierwszym poziomie na Politechnice Warszawskiej.
Zajęcia odbywały się w budynkach na Mokotowie…
To miał Pan kawał drogi na uczelnię – druga strona miasta
w stosunku do Młocin.
Na początku dojeżdżałem na rowerze. Rower szybko się
rozleciał. A kupiłem go niewiele wcześniej od krasnoarmiejca
za butelkę wódki.
Musiałem zamieszkać w bursie. Bursą była dawna hala fabryczna na Mokotowie. Zaczął się listopad, przełom grudnia.
Hala nieogrzewana, z powybijanymi szybami. Wielka, otwarta
przestrzeń. Do spania prycze, piętrowe łóżka, koce. Wykombinowaliśmy małe grzejniki, a pręciki z metalowymi rurkami
przykręciliśmy do łóżek: każdy z nas przy bocznej ścianie łóżka
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montował sobie taką instalację. To był jedyny sposób, żeby
złapać choć trochę ciepła. Chociaż ryzykowało się pożarem.
W takich warunkach częste musiało być zapalenie płuc.
Nie było tak źle. Chyba każdy z nas miał swoją historię, która oswoiła go nie tylko z takimi warunkami. Poza tym inaczej się
żyło, była inna atmosfera – chciało się żyć.
Bezproblemowo przeżył Pan tę zimę?
Dostałem wrzodów. Czułem się nie najlepiej. Koledzy postanowili wezwać lekarza. Lekarz przyszedł, wspiął się na pryczę
(spałem na górze), obejrzał mnie i powiedział, że muszę pójść
z nim do szpitala. Nie dlatego, że wrzody były tak groźne, tylko
bał się zostawiać mnie w takich warunkach. Tym sposobem traﬁ łem na kilka dni do szpitala, wrzody zostały wyleczone i wróciłem do bursy.
Natychmiast po tym, jak tylko się zebraliśmy i jak zaczęła się
nauka, rozpoczęliśmy też działalność – wiem, że nie brzmi to
najlepiej – katolicko-organizacyjną. Zasadniczo związaliśmy się
z Sodalicją Mariańską Akademików, którą w tamtym czasie marianie reaktywowali. Znaleźliśmy się w kręgu grupy sodalicyjnej,
ale specyﬁcznej, prowadzonej przez jezuitę.
Nie stanowiliśmy dużego zespołu, kilkanaście osób, może
koło dwudziestu. A na Politechnice stosunkowo szybko powołano grupę Związku Walki Młodych, przybudówki PPR. W zniszczonej przez hitlerowców Warszawie komunikacja miejska nie
istniała. Ale były ciężarówki, które kursowały na przykład między Pragą a Mokotowem. Zajmowali się nimi studenci Politechniki, właśnie z ZWM. Po pewnym czasie – i to krótkim – jej
przedstawiciele zjawili się u nas w bursie.
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Jeden z nich zupełnie poczciwie zapytał mnie, czy moglibyśmy wyznaczyć kogoś z naszej grupy jako konduktora – zawsze
ktoś musiał na budzie ciężarówki pobierać opłaty. „Ale dlaczego
przyszliście z taką sprawą do nas?” – zapytaliśmy z kolegą, zupełnie zaskoczeni. „No bo do tego potrzeba uczciwych ludzi”.
Na marginesie: przed rokiem spotkałem się w Krakowie z arcybiskupem Hanoi z Wietnamu. Powiedział, że kiedy komuniści doszli do władzy w Wietnamie, usunęli katolików ze stanowisk w instytucjach państwowych. Także z organizacji ﬁnansowych. A teraz
proszą ich o powrót. Dlaczego? Z tego samego powodu, z jakiego przyszli do nas wtedy działacze ZWM – bo potrzeba uczciwych ludzi. „Takiej korupcji nie jest w stanie wytrzymać nawet komunistyczny rząd” – tłumaczył arcybiskup. A ja go bardzo dobrze
rozumiałem. I to dzięki doświadczeniu sprzed ponad pół wieku!

„Ursus”
W bursie był Pan krótko. Już w 1946 roku uzyskał Pan tytuł inżyniera i zaraz po wspomnianym obozie Sodalicji Mariańskiej Akademików zaczął Pan pracować.
Moją pracę dyplomową poświęciłem „mechanizmowi napędowemu traktora”. I po wakacjach traﬁ łem do zakładów mechanicznych „Ursus”.
Pracowałem jako asystent inżyniera, który był odpowiedzialny za zorganizowanie procesu produkcyjnego. Jednak codzienne
dojazdy z Warszawy do Ursusa były bardzo męczące. Komunikacja miejska i podmiejska ciągle jeszcze nie zdążyły się odbudować.
Dojeżdżał Pan z Warszawy? Po studiach nie wrócił Pan do
domu rodzinnego?
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Już nie wróciłem. I już nie było domu w Młocinach. Żeby
mieć z czego żyć, rodzice go sprzedali. Za otrzymane pieniądze
kupili dom w Legionowie. Cena była niska ze względu na niekorzystną względem Warszawy lokalizację i marną komunikację.
Więc zostały jeszcze tak zwane pieniądze na życie. Do Legionowa już się jednak nie przeprowadziliśmy. Kiedy skończyłem
studia, zamieszkałem u kolegi z Sodalicji na Ochocie. Później
z drugim znajomym wynajęliśmy pokój na Służewie. Więc do
Ursusa miałem daleko.
Praca tam była dla mnie ważnym doświadczeniem: zetknąłem
się z gospodarką socjalistyczną w trakcie jej tworzenia. Dziś trudno przekazać tamte nastroje. Socjalizmowi nie wróżono długiego życia. Jedni przewidywali, że w ciągu najbliższych lat upadnie,
inni wyczekiwali trzeciej wojny światowej, a jeszcze inni traktowali ten ustrój jako kiepską prowizorkę. Tak było przecież nawet
w przypadku środowiska „Tygodnika Powszechnego” – pamiętam,
jak Jerzy Turowicz wyjaśniał, że sytuacja jest przejściowa, potrwa
góra kilka lat, ale nie zwalnia nas z obowiązku działania.
W Ursusie widziałem pierwszy raz strajk robotników. Strajk,
który się źle skończył. Przebieg wydarzeń mogę streścić w trzech
punktach: obiecali – spacyﬁ kowali – przywódców zabrali.
Wkrótce odszedłem z pracy.
Odchodził Pan „w ciemno”?
Odchodziłem pełen entuzjazmu, ponieważ kolega przekonał
mnie do pomysłu, który wyglądał bardzo obiecująco: otworzyliśmy warsztat samochodowy. Prywatny. I tym sposobem przeszliśmy przyspieszony kurs przedsiębiorczości w warunkach socjalistycznych.
Podatki, jakimi nas obciążono, wykończyły warsztat szybciej,
niż można się było spodziewać. Chociaż trzeźwo oceniając sy82
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tuację, i tak długo nie dalibyśmy rady funkcjonować: ze względu na brak doświadczenia i brak możliwości stworzenia odpowiedniego zaplecza warsztatowego.

„Mincówka”
Po tej przygodzie otrzymałem propozycję pracy przy budowie tak zwanej „Mincówki”. Był to gmach stawiany dla ministerstwa przemysłu w czasie, kiedy stanowisko piastował Hilary
Minc – jedna z ważniejszych osób w naszych ówczesnych władzach komunistycznych…
Inżynierowi mechanikowi zaproponowano pracę na budowie?
Ta praca dotyczyła instalacji wodno-kanalizacyjnych, na których też się nie znałem, ale to już było bliżej mechaniki. Do tego
przedsięwzięcia zaprosił mnie znajomy inżynier. Stawialiśmy
gmach ministerstwa. Byłem asystentem szefa nadzoru. Po jakimś
czasie odczuliśmy na własnej skórze fakt, że budowę uznano za
propagandowo-priorytetową. Wszystko musiało być dopięte na
ostatni guzik: materiały, nadzór, terminy i tak dalej…
Któregoś ranka: „Sabotaż!”. Co się okazało? Dzień wcześniej jeden z robotników, kończąc pracę, poszedł napić się wody.
Akurat był w piwnicy. Odkręcił kurek, napełnił kubek, zakręcił
kran, odszedł. Ale zakręcił nie dość mocno. Przez całą noc woda
kapała, a pech chciał, że w pobliżu biegły ważne kable instalacji
elektrycznej. Woda zalała przewody. Dla władz sprawa była jasna.
Kierownik robót musiał z tego powodu zmienić ﬁ rmę –
z „Mincówki” traﬁł prosto do więzienia. Tak samo mój szef.
W nadzorze budowy instalacji jako pracownik odpowiedzialny za dalszą budowę… zostałem ja. Młody inżynier pozbawiony
83
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doświadczenia w stopniu nieomal doskonałym. I jeszcze dwóch
majstrów, którzy tak naprawdę poprowadzili roboty. Zresztą bardzo fajni ludzie…
Zaczęło się piekło. Na wszystkich padł blady strach. Codziennie dostawałem listy od kolejnych działów, że to my jako
nadzór jesteśmy odpowiedzialni za termin oddania budowy,
że jeśli nie zrobimy tego i tamtego, rezultat będzie wiadomy,
że wreszcie to na nas spoczywa cała odpowiedzialność za planowe wykonanie projektu. I co teraz? Ja nie robiłem nic – robili
majstrzy. Moja rola była taka: siedziałem przy biurku i kiedy
dostawałem kolejny list, natychmiast odpisywałem – z sensem
lub bez – że: „Nieprawdą jest, jakoby…, natomiast prawdą jest,
iż…” (to wtedy nauczyłem się szybko pisać na maszynie). Chodziło tylko o to, żeby odpowiedzieć cokolwiek i jakkolwiek.
Żeby się nie przyznawać. Kiedy sytuacja zaczęła wyglądać
groźnie, bo wyznaczone terminy nadal obowiązywały, a zespół kierowniczy przecież siedział w więzieniu, władze postanowiły zwolnić na dokończenie prac kierownika robót i mojego szefa.
Tuż przed ich powrotem na budowę pełnomocnik ministra
Minca wezwał kierowników działów na odprawę. Powiedział
wprost: „Towarzysze, proszę się liczyć z tym, że terminem wykonania budowy interesuje się nie tylko towarzysz minister, nie
tylko Urząd Bezpieczeństwa, ale także ambasada radziecka”.
Można się więc było domyślać, że jeśli ktoś podpadnie, to może
pojechać na białe niedźwiedzie.
Nie wszystko szło zgodnie z planem. Miała być klimatyzacja, zabrakło pieniędzy, wstawialiśmy zwykłą wentylację. Większość zmian, a nie brakowało ich, robiliśmy na wariackich papierach. Wie pan, że grzejniki zostały zainstalowane wszystkie
zgodnie z planem i przed terminem? Tylko że w efekcie wisiały
w powietrzu, bo jeszcze nie było ścianek działowych i grzejni84
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ków nie mieliśmy do czego zamontować. Ale przynajmniej nikt
nie mógł nas oskarżyć, że opóźnienie jest z naszej winy…
Kiedy oddaliśmy budynek, dwaj majstrzy przyszli do mnie
i mówią: „Panie inżynierze, musimy oblać, żeśmy ocaleli”. Poszliśmy na dach, gdzie już czekała wódka. Żadnych kieliszków
nie było. Tylko obtłuczone butelki. Wie pan, jak się przerabia butelkę na szklankę? Butelkę owija się na pewnej wysokości
sznurkiem umaczanym w nafcie. Sznurek trzeba podpalić, a po
chwili polać wodą. Butelka pęka i już ma pan szklankę. Więc piliśmy, bardzo ostrożnie, bo takie szklanki mają niezwykle ostre
brzegi. Wypiliśmy zapas, jaki majstrzy przygotowali… a potem
trzeba było zejść z dachu po chwiejącej się kładce. To był sport
ekstremalny.
Mam dla tych majstrów ogromny szacunek. Uczyłem się od
nich, chociaż to ja byłem inżynierem. Pewnie gdyby znajomość
trwała dłużej, zaprzyjaźnilibyśmy się… A ile byśmy wódki wypili? Oj, nie wiem!
Gratuluję wkładu w socjalistyczną architekturę Warszawy.
Dla mnie to nie była lekcja architektury, ale dalszy ciąg odkrywania absurdów polityki gospodarczej. Najpełniej objawiło
się to w historii mojego wuja z Tarnowa, u którego doczekaliśmy „wyzwolenia”.
Po wojnie wuj został dyrektorem Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. Przyszło mu do głowy, że trzeba uregulować status kierownika budowy. Zbadanie, jaki ten status jest
obecnie, zlecił swoim pracownikom. Po kilku miesiącach przyszli z powrotem do wuja. „Panie dyrektorze – mówią – na razie znaleźliśmy tysiąc czterysta różnych rozporządzeń dotyczących kierownika budowy; jest ich o wiele więcej, ale czy mamy
pracować dalej?”. Na co wuj odpowiada: „Wystarczy, zróbcie
85
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wyciąg najważniejszych”. Zrobili zestaw dwustu. Wykaz tych
dwustu dokumentów wuj powielił i rozesłał niektórym instytucjom, także Ministerstwu Budownictwa.
Po czym na budowę właśnie wizytowaną przez wuja przyjechał, chyba przypadkowo, minister. Kiedy wuja zobaczył, nawet się z nim nie przywitał, tylko od razu zaczął krzyczeć: „Coście, powariowali? Kierownik budowy ma znać dwieście ustaw?
On nie ma czasu tego czytać!”. To pokazuje, jaki był system, jaka
twórczość prawna – każdy kombinował taką ustawę czy rozporządzenie, które byłyby korzystne dla niego. Wszyscy bali
się odpowiedzialności. Administracja chciała mieć na wszystko podkładkę. Produkowanie kolejnych rozporządzeń przypominało stan biegunki ustawodawczej. Ale to miało drugie dno.
Każdego dało się wsadzić do więzienia, ponieważ każdemu dało
się udowodnić, że złamał prawo. A złamał, bo nie był w stanie go
znać. To był element funkcjonowania systemu, bardzo ważny.
Łączące się z tą historią doświadczenie miałem w 1956
roku. Kilka miesięcy pracowałem jako doradca dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie. Wpadłem
na pomysł, że trzeba zreformować system płac i sprawozdawczości w ﬁ rmie. Miasto było brudne, chociaż z dokumentacji
wynikało, że wywożono o wiele więcej śmieci, niż ich w ogóle mogło być. Nowy system próbowałem opracować wspólnie
z Instytutem Gospodarki Komunalnej. Tylko że kiedy był już
gotowy, nie można go było wprowadzić tylko w Warszawie.
Władze zarządziły, że skala od razu musi być ogólnopolska.
Więc rozumie pan, że jednakowy system płac i sprawozdawczości dla wielkiego miasta i małego miasteczka używającego jeszcze konnych beczkowozów trącił absurdem. Nie mając
wyjścia, wrzuciłem projekt do kosza; podobnie jak uprzednio
system norm pracy dla warsztatów naprawczych, który także
kiedyś przygotowałem.
86
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Nie ulega wątpliwości, że po surrealistycznym socjalizmie
odziedziczyliśmy dżunglę prawną. Nie jestem pewien, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Chyba nie do końca, bo sporo jeszcze
mamy pozostałości – i w prawie, i w mentalności.
Zaraz po wojnie rozpoczął Pan samodzielne życie?
Musiałem. Zmieniła się sytuacja rodzinna. Ojciec się postarzał, mama zachorowała na zapalenie opon mózgowych na tle
gruźliczym, do tego pojawiły się powikłania. Wtedy nie potraﬁono tego leczyć…
Przez kilkanaście dni leżała nieprzytomna w szpitalu w Warszawie. Stale ją odwiedzałem. Zmarła.

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O87 87

2009-01-27 12:39:05

Spotkać Chrystusa wewnątrz
chrześcijaństwa
Laski i Tyniec • Wiara potrzebuje wyzwań

Po zakończeniu studiów na Politechnice, a jeszcze przed rozpoczęciem pracy zawodowej, pojechał Pan na obóz Sodalicji
Mariańskiej Akademików, o którym rozmawialiśmy na wstępie. Wspomniał Pan, że grupa sodalicyjna składała się z części
mieszkańców studenckiej bursy na Mokotowie i że była nietypowa, bo chociaż wiązała się z formacją mariańską, prowadził
ją jezuita.
Zasadniczo Sodalicje Mariańskie prowadzili jezuici, tyle że
ich duszpasterzem ogólnowarszawskim był marianin, ksiądz
Leon Szeląg.
Nasza grupa mokotowska, chociaż formalnie stanowiła część
Sodalicji Mariańskiej Akademików, w pewnym sensie była osobna, może bardziej samodzielna niż pozostałe. Mieliśmy niesamowitego duszpasterza – bardzo inteligentny, mądry, ale i osobliwy człowiek. Stawiał bardzo wysokie wymagania. Pamiętam,
jak pierwszy raz odprawialiśmy razem z nim rekolekcje ignacjańskie. Tydzień milczenia. I lektura pism świętego Ignacego Lo88
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yoli. Przy czym jego mistyka była dość specyﬁczna. Mówiliśmy
o nim pół żartem, pół serio „Mistyk”.
Co miał Pan na myśli, mówiąc, że jego mistyka była specyﬁczna?
Jako jedyny w zgromadzeniu podczas powstania warszawskiego przeżył masakrę jezuitów w ich domu przy Rakowieckiej. Prawdopodobnie to doświadczenie uruchomiło w nim
mechanizm choroby psychicznej, która wcześniej się nie ujawniła. W rezultacie, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur, zakon uznał jego święcenia kapłańskie i śluby zakonne za
nieważne.
Musiał Pan zacząć zadawać sobie pytania o formę wiary…
To obudziło we mnie pewien wewnętrzny niepokój. Pojawiły się problemy. Wiele pytań.
Rozpad naszej mokotowskiej grupy nie spowodował, że nagle zawaliło się moje doświadczenie wiary. Ocaliło mnie to, że
równocześnie miałem kontakty z Laskami i z benedyktynami
z Tyńca. Zarówno siostry franciszkanki, jak i ojcowie benedyktyni dali mi głęboką formację duchową, inne widzenie człowieka, świata, Kościoła. Formację, która niosła ze sobą o wiele większą równowagę i spokój.

Laski i Tyniec
Znalazł Pan „schronienie” w Laskach i Tyńcu. Ale
przecież wątpliwości wyniesione z Mokotowa musiały powracać.
89
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Źle mnie pan zrozumiał. Ani w Laskach, ani w Tyńcu nie szukałem schronienia. Dzięki kontaktowi z tymi właśnie ludźmi, którzy byli na wskroś przeniknięci charakterystyczną dla siebie duchowością, ja się dalej formowałem, rozwijałem i dojrzewałem.
Jak Pan traﬁł do Lasek?
Przez znajomych, nie pamiętam już których. Laski w warszawskim środowisku katolickim były znane od dawna. I są nadal. Jeździło się tam na spotkania czy rekolekcje. Dla mnie stanowiły one zupełnie inne, nowe doświadczenie. Bardzo ważne,
bo dotykające Ewangelii w sposób niezwykle praktyczny. W Laskach dzięki pracy – i po prostu obecności sióstr – duchowość
bardzo głęboka i prosta splata się z poświęcaniem dla ludzi słabych, chorych, niewidomych.
Laski to dla mnie także siostra Teresa Landy. Siostra Teresa
była dobrym ﬁlozofem i nawróconą Żydówką. Obok fundatorki Lasek, matki Czackiej (która, mimo że niewidoma, założyła zakon!),
była jedną z głównych postaci, które współtworzyły to środowisko.
Zbliżenie ze środowiskiem, które opiera swoje życie ewangeliczne na doświadczeniu ludzkiej biedy, dało mi zabezpieczenie przed formalizmem wiary i dogmatyzmem. Tak mi się w życiu przytraﬁ ło i to jest coś zupełnie wyjątkowego. Moje zasługi
w tej materii są bardzo małe.
A benedyktyni?
Benedyktyni nauczyli mnie uznania dla wartości klasztoru, który jest nastawiony na przedłużanie tradycji o bardzo starych korzeniach.
Ale przede wszystkim pozwolili mi wejść w duchowość modlitwy i pracy. To mi zostało. Ora et labora.
90
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Tyniec leży daleko od Warszawy. Jak Pan tam traﬁł?
Zebraliśmy się w grupę i pojechaliśmy tam na rekolekcje.
Słyszeliśmy wcześniej, że benedyktyni są w tym dobrzy. Potwierdziło się. Poznałem wtedy ojca Piotra Rostworowskiego,
ówczesnego przeora. Chociaż mieliśmy sporadyczne kontakty, zawsze czułem z nim dużą bliskość. Osobiście dobrał nam
pisma Ojców Pustyni. To, jak ci autorzy widzieli chrześcijaństwo, okazało się dla mnie niezwykle ciekawe. Jaki mieli stosunek do Boga, jak rozumieli świat. Po spotkaniu ze świętym
Ignacym, którego uczniowie – jak mawiał ojciec Piotr – pracują nad duszą przy użyciu „elektrowstrząsów”, w Tyńcu poznałem metodę świętego Benedykta, która raczej ma „nawilżać duszę rosą łaski”.
Wszystkie te spotkania z różnymi typami duchowości wewnątrz katolicyzmu – Matulewicz i Mandżuria, ale także Laski
i Tyniec – zabezpieczyły mnie przed niezdrową jednostronnością czy jakimś duchem sekciarskim.
Jak to się stało, że nie został Pan jezuitą ani marianinem?
Nie miałem przekonania, że to moje powołanie. Sugerował
mi to nawet mój mokotowski duszpasterz, jezuita, ale nic z tego
nie wyszło: zabrakło mi przekonania, że to droga dla mnie.
Ale rozważał Pan taką możliwość?
Rozważałem. I nie czułem powołania.
Może także pod wpływem marianów i ich nowej reguły rodziło się we mnie przekonanie, że w Kościele jest droga dla świeckich, wcale nie gorsza niż kapłaństwo. W latach, o których rozmawiamy, ta intuicja była już coraz wyraźniejsza.
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Wiara potrzebuje wyzwań
W swojej książce napisał Pan, że trzeba „spotkać Chrystusa
wewnątrz chrześcijaństwa”. Co to oznacza?
Wbrew pozorom nie jest to sformułowanie bezsensowne.
Przynależność do Kościoła nie musi owocować głębszym osobistym związkiem z Chrystusem. Może być traktowana zwyczajowo, formalnie. Zdarzyło mi się raz uczestniczyć (nie w Polsce)
we Mszy świętej odprawianej dla pewnej grupy, w trakcie której
sposób przyjmowania Pana Jezusa wydał mi się niemal lekceważący. U nas z kolei bywa, że Komunii świętej udziela się „taśmowo”. To też o czymś świadczy…
Ale nie udział w liturgii, lecz całość życia jest chrześcijańskim
problemem. Nie łudźmy się – nie jest tak trudno publicznie przyznawać się do Chrystusa, a w głębi duszy być nieświadomym satanistą. Bo satanizm to nienawiść, to pragnienie zła dla kogoś, nie
jego nawrócenia, lecz jedynie ukarania, w imię sprawiedliwości.
Bardzo łatwo werbalnie walczyć o prawdę i sprawiedliwość, zaniedbując miłość bliźniego i dobro wspólne. Bardzo łatwo deklarować poszanowanie wolności i godności, zapominając, że walka
o wolność i prawa człowieka w praktyce prowadzi nieraz do ich
przestrzegania tylko wobec bogatych i mocnych.
Naśladowanie Chrystusa wymaga rozwoju różnych rodzajów
duchowości. Nie jest to obowiązek jedynie teologów, lecz zadanie dla wszystkich chrześcijan.
Teraz, wracając do tego, o co pan pytał na początku: tak, w Laskach i w Tyńcu odnajdywałem odpowiedzi na swoje wątpliwości.
Zadowalające odpowiedzi?
Tak.
92
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Na jakie pytania?
Każde istotne pytanie, które człowiek w sobie nosi, jest pytaniem podstawowym. Pewnie szybko byśmy doszli do tego, jakie
to były pytania, ale to w tej chwili nie jest ważne. Istotne jest to,
że po szkole dość surowych metod świętego Ignacego traﬁ łem
w miejsca, gdzie praktykowana duchowość i spotkania z ludźmi
dały mi wewnętrzny spokój…
Jest groźną rzeczą niestawianie sobie wyzwań, unikanie rozwiązywania problemów. Tego najbardziej się boję, jeśli chodzi
o „przeciętne” polskie społeczeństwo. Boję się powierzchownego traktowania problemów.
Pan sobie stawia wyzwania? Próbuje Pan rozwiązać każdy
problem, który się pojawia?
Muszę. Mam przynajmniej jeden ogromny problem, z którym bezustannie się zmagam.
Jaki?
Dlaczego Bóg stworzył świat taki, a nie inny. Świat, w którym jest tyle cierpienia. Ten problem idzie z człowiekiem przez
całe życie… Chociaż nie każdy ma ochotę na jego towarzystwo,
więc chowa go do kieszeni.
Dlaczego Bóg tak ten świat urządził? Nie wiem. I wiedzieć
nie będę. Mogę zaufać i naśladować. Nic więcej. A jak niektórzy przemądrzali teologowie czy ﬁ lozofowie próbują to w zawiły sposób wyjaśnić, to mnie czasem bierze śmiech.
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Student, więzień, nauczyciel
Manifest personalistyczny • Proces Sodalicji •
Doświadczenie mistyczne • Powrót na studia •
„Tajny zakonnik ”

Technika przestała mi wystarczać. Od pracy odciągało mnie
coraz większe zaangażowanie w Sodalicję, której zostałem prezesem. Do tego doszły kłopoty z naszym duszpasterzem, o których wspomniałem.
Miałem wewnętrzną potrzebę uporządkowania swojego życia. Postanowiłem podjąć jeszcze jedne studia – humanistyczne.
Myślałem albo o socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, albo
o naukach społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zdecydowałem się na KUL, gdzie właśnie władze państwowe
zamknęły wydział społeczno-ekonomiczny, ale jednocześnie
uruchomiono ﬁ lozoﬁę „praktyczną”, to znaczy społeczną. Taki
kierunek bardzo mnie zainteresował.
A teologia?
Studiowanie teologii byłoby naprawdę interesujące, gdybym
wcześniej poznał dogłębnie biologię, matematykę i ﬁ zykę. Wtedy teologia byłaby na pewno pasjonująca! Inaczej, obawiam się,
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pozostałaby w sferze jakichś abstraktów. Ale móc ją przymierzyć
do rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu człowieka i świata?!
W Lublinie było już kilku moich znajomych i przyjaciół. Byli
tam między innymi Jerzy Kłoczowski i Paweł Czartoryski, którzy zaczęli pracować na uczelni, był też Jacek Woźniakowski. Po
spotkaniach z nimi czułem, że podjęcie dalszej edukacji będzie
dobrym krokiem.

Manifest personalistyczny
Kiedy jechałem do Lublina po raz pierwszy, w pociągu
czytałem polski przekład Manifestu personalistycznego Emmanuela Mounier. Ależ mnie ten tekst denerwował! Pewnie
ze względu na moją inżynierską mentalność wydawał mi się
zbyt poetycki. Jednak stopniowo przekonywałem się, że to
bardzo ważny i ciekawy kierunek myślenia.
Do tego stopnia mnie to wciągnęło, że wyjechałem z Lublina po obronie pracy magisterskiej, której temat brzmiał przewrotnie: „Emancypacja klasy robotniczej według Emmanuela Mounier”. Wszędzie się wtedy mówiło o klasie robotniczej,
więc „na złość” pomyślałem: „Zobaczmy, jak to wygląda z innej strony”. Nie napisałem specjalnie wiele o emancypacji, więcej o samym personalizmie. O koncepcji, która wtedy stawała
się modna i miała spore znaczenie, głównie za sprawą Maritaina i Mouniera. Pisma pierwszego miały charakter bardziej
ﬁ lozoﬁczny, drugiego raczej społeczny, kulturowy, ekumeniczny. Moje studia poszły w tym kierunku, z czego jestem bardzo
zadowolony.
O Mounierze i personalizmie zapomniano. W grę weszły
nowe kierunki: głównie fenomenologia. A na pierwszy plan
wysunęła się krytyka tomizmu, którą na głos wyraził w końcu
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ksiądz Józef Tischner. Jednak myślę, że Mounier jest dzisiaj, być
może, nawet bardziej aktualny niż dawniej.
Miał specyﬁczne podejście do problemów człowieka. Opisywał osobę i cywilizację jednocześnie, pokazywał ich przemiany.
Czasami aż trudno się zorientować, czy dany fragment dotyczy
człowieka czy świata. Pokazywał, jak przenikają się zagadnienia
osoby i cywilizacji. Miał znakomitą intuicję: widział, że rozumienie człowieka przechodzi kryzys, czego skutków doświadczyliśmy
potem w wyostrzonej formie w systemie komunistycznym. Jednocześnie ułatwiał dostrzeganie niebezpieczeństw w kulturze zachodniej, w liberalizmie – który grzeszy jednostronnością widzenia. Studia na KUL i poznanie myśli Mouniera bardzo sobie cenię.
Skoro wówczas Mounier nie był popularny, skąd miał Pan
jego tekst? I czemu go Pan czytał, mimo że pierwsze wrażenie
było zniechęcające?
Tekst powstał w prywatnym tłumaczeniu, jeszcze podczas
okupacji, dzięki pracy Bogdana Suchodolskiego i Anieli Urbanowicz. Przy okazji może powiem parę słów o pani Anieli…
Była katoliczką żydowskiego pochodzenia, której mąż zginął w czasie wojny, a córka straciła życie w Auschwitz. Po wojnie
Urbanowiczowa współpracowała blisko z księdzem Janem Zieją. Była jedną z osób, które powołały warszawski Klub Inteligencji Katolickiej i opiekowała się nim przez szereg lat. Wprowadziła do Polski z sukcesem ekumeniczną grupę Taizé brata Rogera.
Pracowała niezwykle intensywnie i angażowała się w rozmaite przedsięwzięcia. „Tygodnik Powszechny” w jej warszawskim
mieszkaniu mógł organizować swoje spotkania. Po mężu odziedziczyła dworek w Ożarowie, gdzie z kolei lubili rezydować działacze KIK-ów i posłowie sejmowego Koła Znak. Manifest personalistyczny był w jej i Suchodolskiego tłumaczeniu. Kiepska
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odbitka w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Swoją kopię dostałem
bezpośrednio od Urbanowiczowej.
Z późniejszych lat pamiętam taką scenę. Siedzieliśmy większą
grupą w jej warszawskim mieszkaniu, był rok 1956, nasze spotkanie miało charakter zebrania. I Jerzy Zawieyski dzwoni do „Tygodnika Powszechnego”, żeby zmobilizować Kraków. Łapie za telefon i krzyczy do słuchawki: „Mówi do was rewolucyjna Warszawa!”.
Czy za Mounierem poszło dalsze zainteresowanie personalizmem?
Zainteresowałem się nurtem „Ekonomia i Humanizm”. Powstał z inicjatywy dominikanina ojca Louis-Josepha Lebreta,
duszpasterza rybackiej wioski nad Atlantykiem. Lebret doszedł
do przekonania, że nie może tylko mówić o Ewangelii. Musi
działać konkretnie, w odpowiedzi na potrzeby ludzi. Dlatego
założył w wiosce spółdzielnię, rozpoczął działalność edukacyjną i samopomocową. Tak się zaczął rozwijać nurt skupiony na
praktyce życia Ewangelią.
Wydaje mi się, że te dwa podejścia są stale aktualne. Dzisiaj widzę, jak myślenie łączące wartość wolności z poczuciem
wspólnoty i solidarności, z poczuciem transcendencji człowieka
związanego z Bogiem – albo mającej inne źródła – jest bardzo
potrzebne w ludzkim życiu.

Proces Sodalicji
Wracając do studiów: to były pięcioletnie jednolite studia magisterskie w trybie dziennym…
Przynajmniej do czasu. (śmiech)
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W każdym razie na początku musiał się Pan na stałe przenieść do Lublina. Gdzie Pan mieszkał?
Początkowo zamieszkałem u Pawła Czartoryskiego, który
był asystentem na KUL-u. Po roku dostałem propozycję, żeby
się przenieść do pani Dembińskiej, wdowy po profesorze KUL,
babki Pawła H. Dembińskiego, którego ojciec był wówczas
w moim wieku. Ale do tego już nie doszło.
Zostałem aresztowany. Miałem być dołączony do procesu
sodalicyjnego, w którym głównym oskarżonym był ojciec Tomasz Rostworowski, jezuita, moderator Sodalicji, a także inny
jego współbrat Stanisław Nawrocki oraz kilku moich sodalicyjnych znajomych z różnych miast. Tak się złożyło, że aresztowany
kolega z Lublina w czasie przesłuchania wyraził się o mnie dość
niejasno. Więc śledczy nabrali przekonania, że robię w Lublinie
coś ważnego. Że jestem warszawskim emisariuszem. Zatem zatrzymano mnie i na miejscu usiłowano dociec prawdy. Nic z tego
nie wyszło, bo niczego ważnego nie robiłem, a oni byli dość nieudolni. Czas płynął i w rezultacie nie zostałem „przygotowany”
do procesu w Warszawie. W końcu zwolniono mnie pod warunkiem opuszczenia Lublina w ciągu trzech dni.
Proces skończył się dużymi wyrokami, ojciec Tomasz dostał chyba dwanaście lat. Musiałem zmienić tryb studiowania na
zaoczny. Pojawiałem się w Lublinie co dwa tygodnie na trzy dni.
Na studiach wszyscy patrzyli na mnie z sympatią, jako na człowieka nietypowego i starszego, mającego już za sobą rozmaite
doświadczenia.
Proszę opowiedzieć o swoim pobycie w więzieniu.
Na początku października 1950 roku zamiast traﬁć na
uczelnię, traﬁ łem do więzienia, gdzie spędziłem siedem mie98
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sięcy. Niezwykle ciekawe miejsce! Tam człowiek wobec człowieka zachowywał się zupełnie inaczej, ludzi poznawało się o wiele
głębiej, bo sami się otwierali, szukali kogoś, kto by ich wysłuchał.
Proszę sobie wyobrazić, że do mojej celi traﬁ ł między innymi prawdziwy komunista. Jeszcze przed wojną wszyscy policjanci w okolicy znali go jako sprawnego agitatora, więc czasem
prewencyjnie traﬁał za kratki. Próbował uciekać do Związku Radzieckiego. Za pierwszym razem się nie udało, odsiedział swoje i podczas kolejnej próby przekroczył granicę. Wrócił w oddziale komunistycznej partyzantki. Po wojnie został dyrektorem
przedsiębiorstwa. Proponowano mu podjęcie współpracy z UB.
Ale on odkrył akurat grupę nieuczciwych milicjantów. Pech
chciał, że kiedy zdecydował się zawiadomić prokuraturę, traﬁ ł na prokuratorów, którzy sami żyli ze zwalniania z więzień za
łapówki. Bogdana, bo tak miał na imię, wezwała wtedy do siebie Komisja Kontroli Partyjnej. Wyłożono mu kawa na ławę, jak
ma prowadzić przedsiębiorstwo i jak zachowywać się wobec UB.
Odparł im wściekły, że czuje się, jakby był przesłuchiwany przez
Gestapo. No i spotkaliśmy się w celi.
Początkowo rozmawialiśmy z Bogdanem zdawkowo. Takie
były warunki: ciasno, inne osoby, a potem jeszcze wpuszczono
do nas kapusia. Jednak z czasem zawiązała się między nami nić
porozumienia. Rzecz jasna, różniliśmy się istotnie w poglądach.
Ale wtedy miałem okazję do poznania pierwszego w swoim życiu komunisty z krwi i kości, który Stalina jasno nazywał zbrodniarzem, ale ciągle czcił Lenina.
Potem przyszedł moment próby: Bogdan zaczął przebąkiwać, że coraz rzadziej biorą mnie na przesłuchania, że sprawa jest warszawska, a nie lubelska, więc miejscowym na niej nie
zależy – słowem, że może wkrótce mnie zwolnią. I wtedy padła
z jego strony prośba, żebym po wyjściu na wolność ostrzegł jego
kuzyna, któremu grozi aresztowanie. Przyjacielska prośba (bo
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chyba staliśmy się przyjaciółmi) zobowiązuje, tyle że ów kuzyn
był… komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej, którego zwolniono ze stanowiska. „To ja go mam ostrzegać?”, spytałem zaskoczony. „Tak”, powiedział Bogdan, „bo to uczciwy człowiek i dlatego będzie aresztowany”…
Musiałem Bogdanowi zaufać. Ale dlaczego? Bo intuicyjnie
byłem pewien jego wewnętrznej uczciwości. Pamiętam, że jako
jedyny z nas mógł otrzymywać paczki, może przez znajomości,
a może ze względu na chorobę (cierpiał na gruźlicę). W tamtych warunkach paczka z żywnością była największym skarbem, zwłaszcza że powiedzieć o więziennym jedzeniu „nędzne” to zbyt łagodnie, a możliwość zrobienia zakupów traﬁała
się rzadko. Słoninę, cebulę i chleb, które otrzymywał, Bogdan
dzielił między nas wszystkich, po równo. Nawet kapuś dostawał swoją dolę, chociaż wszyscy wiedzieliśmy, czemu z nami
siedzi.
Więc zaufałem mu, przekazałem ostrzeżenie i już nigdy więcej się nie spotkaliśmy. Zapamiętałem go jako przykład osoby obdarzonej wiarą podstawową. Dobro i solidarność były dla
niego najważniejsze, w ich imię był gotów do poświęceń. To też
było doświadczenie, które mnie rozwinęło.
Co jeszcze Pan zapamiętał z tego czasu?
Przydarzyła mi się wówczas jeszcze jedna niezwykła rzecz…

Doświadczenie mistyczne
To było przeżycie, które trwało zaledwie kilka minut: bez
żadnego powodu nagle odczułem g ł ę b o k ą r a d o ś ć i miałem świadomość, że T A K j e s t d o b r z e. Moment. To była
100

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O100 100

2009-01-27 12:39:06

D O Ś W I A D CZ E N I E M I ST YCZ N E

•

tylko chwila – w najbardziej niesprzyjających okolicznościach,
w więzieniu.
Przeżycie mistyczne?
Wtedy tak tego nie odebrałem. Reﬂeksja przyszła znacznie
później.
Kilka minut i to wystarczyło?
Te kilka minut było przywilejem, który już nigdy się nie
powtórzył. Czy to dobrze, czy źle – nie wiem. Ale nie jest powiedziane, że człowiek, w zależności od tego, czy miał podobne doznanie, czy go nie miał, jest lepszy albo gorszy. Bóg jest
ogromną tajemnicą i nie bez powodu starożytni Izraelici uważali, że człowiek nie jest w stanie stanąć twarzą w twarz z Bogiem, bo to by go zabiło. Niech pan zauważy: wielcy mistycy
przeżywali męczarnie w związku ze swoimi wizjami. A opublikowane ostatnio listy i zapiski Matki Teresy – jakież to poruszające świadectwo!
Mistyczny kontakt z Bogiem to dar. Ale nasiąknięci kulturą
konsumpcji łatwo zapominamy, że dar to równocześnie zobowiązanie – im większy, tym więcej od nas wymaga.
Żeby znaleźć porównanie bliższe zwyczajnemu doświadczeniu: są osoby, które bardzo dużo czasu i pracy poświęcają
na zdobywanie wiedzy. Ale jeśli tylko nie rozsadza ich pycha,
spokojnie przyznają, że w swoim życiu spotkali osoby niezwykle proste, które potraﬁ ły w jednym zdaniu ująć to, co oni rozgryzali przez kilka lat. Jedni zdobywają mądrość na drodze intelektualnej, a inni posiadają „mądrość życiową”, która w praktyce
w niczym nie ustępuje tej intelektualnej, chociaż opiera się tylko na podstawowym doświadczeniu życia.
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Przypomina mi się pewna wieśniaczka, stara kobieta, która miała dwóch synów, księży. Powiedziała: „Najważniejsze jest,
żeby Pan Jezus na człowieka wejrzał. Jak wejrzy, to wszystko
będzie dobrze”. Proste zdanie, a odsłania głęboką wewnętrzną
mądrość! A są przecież przypadki, kiedy człowiek nawet zdania nie potraﬁ sklecić, a jest osobą niezwykle głęboko myślącą. Taka „mądrość ukryta”, jak ją nazywam, to wielki skarb ludzkości.
Jeżeli mówimy o przeżyciu mistycznym, to decydujący jest
związek z Chrystusem. Taki związek w przypadku, dajmy na
to, osoby niepełnosprawnej umysłowo może przynosić niekiedy o wiele większe duchowe owoce niż związek profesora teologii. Nie chodzi tu o wartościowanie, ale zwrócenie uwagi na istotę
sprawy. Brak wiedzy nie przekreśla możliwości właściwego odczytania i rozumienia swojej więzi z Chrystusem, podobnie jak systematyczne studia pozbawione namacalnego uczucia obecności
Bożej nie przekreślają związku z Nim. Jeden i drugi układ stwarza po prostu odrębne możliwości i wymagania.
Zapytał mnie Pan, czy to jednorazowe doświadczenie mi wystarczyło? Cóż, trzeba, żeby człowiek otworzył się na Boga. Przeżycia mistyczne zdarzają się znacznie częściej, niż nam się wydaje, tylko nie potraﬁmy ich rozpoznać. A może boimy się je tak
nazwać? O tę umiejętność odczytywania niepozornych znaków
należy się troszczyć. To trochę tak, jak z czytaniem pism wielkich mistyków. Jesteśmy tak zaprawieni w czytaniu krytycznym,
że nie umiemy się otworzyć na te teksty i przyjąć ich takimi, jacy
są. Sam na przykład bardzo sobie cenię pisma świętego Jana od
Krzyża, który był niezwykle wrażliwy na to, co dzieje się między ludźmi. Chociaż drażnią mnie fragmenty noszące ewidentne piętno scholastyki.
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A doświadczył Pan kiedyś obecności szatana?
Doświadczenie szatana było bardzo proste!
To znaczy?
Pewnej nocy nagle budzę się i słyszę wyraźny, męski, mocny
głos, który mi mówi: „Nie jedź do Bielska. Spotka cię tam coś bardzo złego”. Nigdy w życiu nie byłem w Bielsku i nie miałem żadnego interesu, żeby tam jechać. Zasnąłem, zapomniałem. Kilka dni później uczestniczę w zebraniu Komisji Głównej Synodu
Krakowskiego. Okazało się, że w Bielsku-Białej powstał zespół
synodalny, który bardzo prosi, żeby ktoś z komisji przyjechał do
nich i pomógł im rozpocząć pracę. Padło na mnie. I wtedy przypomniałem sobie o tym głosie. Przeszył mnie strach: przecież
otrzymałem wyraźne ostrzeżenie, żeby nie jechać! I co teraz?
Mam ulec temu strachowi, wyłgać się, udawać, że coś mi wypadło?
Myślę, że ocalił mnie wtedy mój anioł stróż, który przypomniał mi powiedzenie: „Sen mara, Bóg wiara”. Pojechałem do
Bielska i nic mi się nie stało.
Ale jak Pan odróżnił głos szatana od głosu anioła?
Szatan chciał, żebym zagrał według jego scenariusza. Chciał
wywołać we mnie lęk i skłonić do decyzji, która nie byłaby wolna. W wersji skromniejszej – chciał przynajmniej, żebym skłamał, że pojechać nie jestem w stanie. Jak miałem zaufać takiemu głosowi? Pan Bóg do niczego nie zmusza. Dla Niego decyzja,
która wynika z lęku, nie ma specjalnej wartości. Bo narzędziem
Bożym jest miłość, a szatańskim – strach.
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Powrót na studia
Wrócił Pan w trybie zaocznym do przerwanych studiów. Musiał Pan mieć kłopoty z dojazdami z Warszawy.
Komunikacja była marna, pociągi często stawały w trasie.
Standardowo jechało się pięć godzin, ale bywało też że od południa aż do nocy…
A potem całe dnie zajęć – pewnie był Pan ciągle zmęczony.
Wieczorami w kilka osób spotykaliśmy się i prowadziliśmy
długie rozmowy. Głównie w mieszkaniu Kłoczowskich, gdzie
potem nocowałem. Różni ludzie się tam pojawiali, bo ich mieszkanie było w domu profesorskim KUL-u. Poznałem wtedy Marka Pieńkowskiego, mojego dzisiejszego przyjaciela, który wówczas miał już chyba doktorat z matematyki, ale jeszcze nie był
dominikaninem.
Najważniejsze doświadczenie w moim ówczesnym życiu to
przyjaźń – myślę, że mogę tak powiedzieć – ze Stefanem Swieżawskim…
Gdyby Pan nie użył słowa „przyjaźń”, profesor Swieżawski
miałby prawo się obrazić. Niedługo przed śmiercią podyktował
piękne wspomnienie o Waszej przyjaźni, zatytułowane: Dlaczego kochamy Stefana?. Znalazło się w oﬁarowanej Panu księdze
Pamięć przyszłości.
Swieżawski był szalenie miły, mądry, otwarty. Niektórzy mówią nawet: święty. Dla mnie stanowił przykład człowieka nastawionego na bardzo precyzyjne myślenie. Tego uczyliśmy się na
jego proseminarium ﬁ lozoﬁcznym. Braliśmy tekst, czytaliśmy
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zdanie po zdaniu i niemal nad każdym słowem dyskutowaliśmy.
Wyglądało to tak: najpierw jeden student czytał zdanie i mówił,
co o nim myśli, potem drugi, i tak dalej. Zdarzało się, że nad
jednym zdaniem głowiliśmy się równą godzinę. Swieżawski był
w tym znakomity.
Potraﬁ ł bardzo prosto, spokojnie, systematycznie i w przyjacielski sposób ukazać dany problem z rozmaitych stron. Chociaż znajdował się o dziesięć pięter wyżej, to równocześnie szukał razem z nami. To było znakomite. Do dziś podziwiam go za
to: nie dawał się wyprowadzić z równowagi nawet najgłupszym
pytaniem. Zamiast się zezłościć i odpalić coś niemiłego, Swieżawski brał pytanie „na warsztat”, zaczynał kombinować i doprowadzał nas do mądrych wniosków. Robił to w takim stylu, że pytający czuł się dowartościowany.
Inna ważna rzecz, którą wyniosłem z tego seminarium, to
umiejętność wychodzenia z intelektualnych kolein. Swieżawski
po tym, jak omówiliśmy na zajęciach średniowiecze, zabrał się
w znakomity sposób do Odrodzenia w jego pierwszej fazie. Pokazał nam, prowokując zresztą nieco nas samych do takiego podejścia, jak paradoksalna była ówczesna krytyka średniowiecza. Dlaczego? Bo krytycy potraﬁli odrzucić średniowiecze w słowach,
ale już nie w sposobie myślenia – myśleli nadal jakby byli żywcem wzięci ze średniowiecza. Wyjść poza schemat, znaleźć nowy
punkt odniesienia, nakreślić perspektywę, wejść w samo sedno
problemu, a jednocześnie spojrzeć na niego z zewnątrz – synteza
tych umiejętności, do której zachęcał nas Swieżawski, okazała się
dla mnie kluczowa. Długo jeszcze się tego uczyłem, uczę nadal…
Zresztą pamiętam, jak dość boleśnie przyłapałem się na myśleniu ograniczonym przez schematy. Organizowaliśmy przed Vaticanum Secundum w „Tygodniku Powszechnym” ankietę „Czego
oczekujesz od Soboru Powszechnego?”. Dopiero po czasie zrozumiałem, że przy tej okazji wiele mówiłem o pluralizmie wewnątrz
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Kościoła, ale jakoś przegapiłem w tym pluralizmie możliwość pozostawienia trydenckiego rytu liturgii takim, jaki był. Rozprawiałem o różnorodności i otwarciu na nowe myślenie, a sam utknąłem w schemacie.
W każdym razie szedłem na KUL-u w kierunku społecznym,
a nie ściśle ﬁ lozoﬁcznym. Jednak proseminarium Swieżawskiego było dla mnie najważniejszą szkołą myślenia. Poza tym taki
tryb pracy umysłowej pasował do mojej mentalności technicznej,
która lubi obserwować dane zjawisko krok po kroku.
Drugi pożytek z tych spotkań był taki, że nauczyłem się, jak
korzystać z wiedzy, gdzie ją znaleźć, jak zweryﬁkować. Nie uczyć
się na pamięć, tylko poznawać mechanizm i metodę. Być może
dlatego mam teraz tak straszne problemy z pamięcią! (śmiech)
Proszę powiedzieć, jak do tego doszło, że student i profesor
zaprzyjaźnili się?
Swieżawski był młodym profesorem, ja miałem za sobą
pierwsze studia i kilka lat pracy. Chyba nigdy nie pojawił się między nami dystans. Bardzo prędko przeszliśmy na „ty”. Zresztą
nie byłem wyjątkiem. W tym czasie poznałem też między innymi Jacka Woźniakowskiego, który później zaproponował mi
pracę w „Znaku”.
Ważną rolę odegrał w moim życiu także ówczesny rektor KUL,
ksiądz Antoni Słomkowski. Wyjątkowy człowiek, niezwykle zaangażowany w pracę, bardzo mądry i odważny. Kiedy komunizm
przeszedł do ofensywy, to właśnie wokół niego stworzyliśmy grupę
studentów, która nie chciała pozostać bierna. Skończyło się aresztowaniami i odsiadkami, od kilku miesięcy do kilku lat. Ksiądz Słomkowski dostał trzyletni wyrok, odsiedział przynajmniej dwa lata.
Opowiadał, jak któregoś razu w dzień wypłaty pensji pracownikom uniwersytetu nie miał w kasie złamanego grosza. Wyszedł
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na spacer, idzie przez pole, odmawia różaniec. Naprzeciwko pojawia się człowiek, kłania się: „Księże Rektorze – mówi – ja bym
chciał przekazać oﬁarę na KUL”. Wręczył księdzu Słomkowskiemu kopertę, odszedł. A w kopercie była dokładnie suma, której
potrzebował na wypłaty. Pewnie mało kto o tym wie, tylko kilka
najbliższych osób, ale wydarzyło się – i jak można tracić nadzieję?

„Tajny zakonnik ”
Równocześnie z zaocznymi studiami zaczął Pan pracować.
Po wyjściu z więzienia miałem tylko trzy dni na opuszczenie Lublina. Pojechałem do Warszawy, do marianów na Bielany,
żeby prosić ich o modlitwę w intencji moich oskarżonych kolegów z Sodalicji. Wstąpiłem najpierw do kościoła. A tam akurat
modlił się mój znajomy, marianin, dyrektor tworzonego wtedy
przez zakon – w miejsce upaństwowionej szkoły – małego seminarium duchownego. Kiedy mnie zobaczył, natychmiast zapytał, co tu robię. Wyjaśniłem mu swoją sytuację, a on na to:
„A ja się tu modliłem o pomoc w znalezieniu nauczyciela matematyki! Czy mógłbyś się tego podjąć?”. Zgodziłem się.
Student został belfrem…
Zamieszkałem w jednym z eremickich domków. Sytuacja,
w której jednocześnie sam się uczyłem i uczyłem innych, uratowała mnie przed, z jednej strony, poczuciem, że oto jestem
kimś, kto wie więcej niż inni, a z drugiej, przed zamknięciem się
w hermetycznym żargonie ﬁ lozoﬁcznym.
Ale minął zaledwie rok, jak na Bielanach swoją uwagę skupiła
władza ludowa. Zabrano marianom cały teren i ich wysiedlono.
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Mnie też wyrzucono, chociaż miałem legalny meldunek i tłumaczyłem, że nie jestem marianinem. „Są zakonnicy jawni
i tajni” – usłyszałem. Więc nie dość, że mnie eksmitowano, to
jeszcze nie mogłem dostać ponownego meldunku na terenie
Warszawy, bo ta była wtedy tak zwanym miastem zamkniętym. Musiałem oﬁcjalnie zameldować się u rodziny w Legionowie, ale tak naprawdę pomieszkiwałem u siostry w stolicy.
Mówię: pomieszkiwałem, bo rzeczywiście byłem w ciągłej podróży. Uczyłem w dwóch mariańskich szkołach: jedna znajdowała się na warszawskiej Pradze, druga na Górze Kalwarii.
No i co dwa tygodnie jeździłem na studia do Lublina. W 1955
roku obroniłem pracę przygotowaną pod okiem księdza Józefa
Majki.
Później podjąłem pracę w Centralnym Zarządzie Transportu Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego. Zaprosił mnie do
współpracy zatrudniony tam profesor Makarczyk, z którym się
znaliśmy. Zostałem „normowszczykiem” – chyba było to jedno z najbardziej bezsensownych zajęć, jakie w życiu wykonywałem. Ale przyszła polityczna odwilż i zmieniłem ﬁ rmę. Traﬁłem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie,
o czym już opowiadałem.
A później była przeprowadzka do Krakowa.
W 1957 roku Jacek Woźniakowski zaproponował mi, żebym przyłączył się do zespołu miesięcznika „Znak”. Po przykrych doświadczeniach z pracą w zakładach państwowych nie
trzeba mnie było szczególnie namawiać.
Rok później ukazał się słynny 48. numer miesięcznika, który na KUL-u starsze pokolenie pamięta Panu do dziś. Był w nim
Pański tekst zatytułowany wymownie Ucieczka z krainy ﬁlozofów.
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Ten tekst powstał nie jako atak, ale jako propozycja szerszego spojrzenia na świat przez środowisko związane z uniwersytetem. KUL był wtedy samotną wyspą, niezwykle cenną na edukacyjnej i intelektualnej mapie Polski. Jednak podczas swoich
studiów obserwowałem, jak ten status, zamiast być zobowiązaniem, staje się powodem do samozachwytu. Środowisko zaczynało się coraz bardziej zamykać. Tymczasem mając swoje inżynierskie doświadczenia i czując się mocno związany z uniwersytetem,
chciałem, żeby proponował on studentom szersze perspektywy.
Ta wyspa na wzburzonym morzu powinna być ostoją dla ludzi
różnej maści, a nie tylko dla ﬁlozofów. Ważne, że rosły stosy magisteriów i doktoratów, ale zabrakło po odwilży twórczego włączenia się przez to środowisko w budowanie społecznej mentalności.
Wcześniej jeszcze miało miejsce w Pana życiu bardzo ważne wydarzenie…
Tak, kongres w San Salwador, na który pojechałem zaraz po
rozpoczęciu pracy w „Znaku”. Musiałem znaleźć kogoś na zastępstwo, szczęśliwie padło na Władka Stróżewskiego, z którym
się przyjaźniliśmy na KUL-u i z którym szybko zaprzyjaźniła
się redakcja – do dziś jest w zespole redakcyjnym miesięcznika. W każdym razie sytuacja była taka, że Stefan Swieżawski od
swoich zachodnich przyjaciół dostał podwójne zaproszenie na
międzynarodowy kongres organizacji Pax Romana w San Salwador. Poproszono go, żeby znalazł dwoje studentów, którzy chcieliby uczestniczyć w tego typu spotkaniu. Swieżawski wskazał na
Zosię Włodek i mnie. To była wielka przygoda – w ciągu kilku
tygodni zobaczyłem Amerykę Środkową i Północną oraz kilka
krajów Europy Zachodniej…
Uwrażliwiło mnie to na rozumienie spraw społecznych w globalnym kontekście. Miałem szczególnie inspirujące doświadczenie.
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W Salwadorze zobaczyłem ogromną przepaść między biedą
i bogactwem. Bieda była największą biedą, jaką można sobie
wyobrazić, biedą, która odziera człowieka z godności. A bogactwo? Poznałem kobietę, „wielką damę”, która podczas wizyty
we Francji zakochała się w starych zamkach. Kiedy wróciła, natychmiast kazała sobie taki zamek kupić. We Francji go rozebrano, przetransportowano i postawiono dla niej w Salwadorze
na nowo.
Ale najważniejsze jest to, że na kongresie Pax Romana poznałem młodą, piękną Wietnamkę – Teresę.
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Małżeństwo i rodzina
Oświadczyny na lotnisku • Seks • Czystość •
Duchowość seksu • Kultura miłości • Próby • Miłość
do dzieci • Wychowanie • Kryzysy • Wiara małżonków

Kto kogo wybrał – żona Pana czy Pan żonę?
Żona opowiedziała o tym w swojej książce*… Oczywiście,
że to ja wybrałem!
Kiedy?
To się stało od razu, w momencie, w którym ją po raz pierwszy zobaczyłem. A potem…
… wcale nie było z górki.
Ponieważ to był tylko mój wybór. Żona jeszcze przez długi
czas była zupełnie nieświadoma, co czuję. Musiało minąć kilka lat.

* Maria Teresa Trân Thi Lâi-Wilkanowicz, Z Wietnamu do Polski. Opowieść córki mandaryna, Kraków, SIW Znak, 2004.
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Oświadczyny na lotnisku
Teresa przyjechała do Paryża, gdzie się znów spotkaliśmy.
Wreszcie mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu i wtedy utwierdziłem się w tym wyborze. Uświadomiłem sobie też,
że jeśli nie zrobię jakiegoś ruchu, to nigdy więcej się nie zobaczymy. Więc zrobiłem. A po siedmiu latach, po rozmaitych perypetiach, udało się nam zawrzeć małżeństwo w 1964 roku na
warszawskich Bielanach. Rok później przyszła na świat Marzena Lan („orchidea”), a w 1968 roku Katarzyna Dung („malwa”).
Jednak, żeby do tego małżeństwa doszło, musieliśmy uzyskać na piśmie osobiste błogosławieństwo dla naszego związku
od papieża Jana XXIII. Ojciec Teresy był wówczas w Wietnamie zagrożony więzieniem lub śmiercią. Teresa na stypendium
we Francji posługiwała się służbowym paszportem, z którym nie
mogła przekraczać innych granic. Nie mówiąc już o granicy polskiej. Przecież Polska była krajem komunistycznym, więc związek Teresy, katoliczki, z mieszkańcem Polski, a więc komunistą,
oznaczał potężne problemy dla jej rodziny w Wietnamie. Żeby
ich uniknąć, udało nam się wystarać o papieskie błogosławieństwo, a otrzymawszy je, dzięki kardynałowi Kominkowi, mogliśmy przejść dalsze procedury.
Podobno przełomem był moment, w którym podarował Pan
swojej sympatii tabliczkę czekolady – dla mieszkańca PRL-u będącą rarytasem.
(śmiech) Czy akurat to był przełom, trzeba by zapytać żonę,
nie mnie. To raczej miało charakter drobnego sygnału, ale podejrzewam, że wtedy jeszcze to do niej nie dotarło. Wydaje mi
się, że świadomość tego, co się dzieje, pojawiła się dopiero w momencie, kiedy się rozstawaliśmy. Na lotnisku. Czekałem na sa112
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molot. Dopiero wtedy ją zapytałem*… A ona była kompletnie
zaskoczona. I dzięki temu nie zdążyła odmówić! (śmiech)
Zwłaszcza że, jak się zdaje, byłem dwudziestym czwartym
kandydatem do jej ręki!
Czyli lekko Pan zmanipulował tę miłość, prosząc przyszłą
żonę o zgodę tak nagle.
Trudno to nazwać manipulacją. Raczej była to desperacja:
„Teraz albo nigdy”.
Więc miłość od pierwszego wejrzenia jest możliwa.
Tak, jest możliwa.
I może się udać.
Jak najbardziej!

Seks
Miłość między małżonkami trzeba stale ćwiczyć. Co mam
na myśli? Oczywiście nie tylko akrobacje, do których skłonność
chętnie wykazujemy. Od razu wyciągnijmy ciężkie działa – miłość wyraża się także w tym, o czym się normalnie nie mówi:
abstynencja seksualna w pewnych okresach jest konieczna.

* Pytanie brzmiało: „Czy byłabyś w stanie mieszkać w Polsce?” . Zostało
zadane, kiedy Stefan Wilkanowicz trzy lata po pierwszym spotkaniu, wracając z seminarium w Nowym Jorku, zatrzymał się w Paryżu, żeby spotkać Teresę, która była tam stypendystką.
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Wtedy staje się również wyrazem miłości. To niezwykle wartościowe doświadczenie.
Powstrzymywanie się od seksu jest pewnym znakiem, że miłość to nie tylko seks. Może być wymagane w rozmaitych sytuacjach, jak ciąża czy choroba, ale może być także dobrowolne. Jeśli jednak dobrowolne, to trzeba się nad tym bardzo dobrze zastanowić i brać pod uwagę wszystko, co się z tym wiąże – skutek pochopnych czy naiwnych decyzji w tej dziedzinie może się
okazać odwrotny do zakładanego. Moim zdaniem, świadoma
czasowa wstrzemięźliwość seksualna to przede wszystkim sposób na oczyszczanie miłości.
Chodzi o to, żeby przekroczyć własną pożądliwość i nie
sprowadzać wzajemnej czułości koniec końców tylko do seksu. Bo seks jest dobry. Niedobrze tylko, jeśli staje się najważniejszy.
Skoro jest dobry, skoro małżonkowie potraﬁą go opanować,
czemu z niego rezygnować?
Odpowiem panu tak, jak sam to rozumiem. A dla mnie łączy się to ze sprawą bardziej ogólną, która dotyczy nie tylko seksu, ale rozwoju człowieka.
Chodzi o uzyskiwanie wolności. Człowiek jest niewolnikiem.
Zewnętrznym – wobec władzy politycznej czy innych uwarunkowań. To rozumiemy. Ale zapomnieliśmy, że człowiek może
się także doprowadzić do niewolnictwa w stosunku do swoich
pożądań czy dążeń, również tych jak najbardziej dobrych, które
mogą go do tego stopnia wewnętrznie przekształcić, że przestanie być zdolny do rozwoju. Więc dla mnie taka jest szersza perspektywa, w której myślę między innymi o życiu małżeńskim.
Niestety nawet kiedy wszystko układa się świetnie, przynajmniej takie się odnosi wrażenie, trzeba oczyszczać swoją mi114
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łość. W niektórych sytuacjach wspólna decyzja o powstrzymaniu się od współżycia seksualnego może być stosowana jako
proﬁ laktyka.
Bo co nam grozi? W małżeństwie, którego życie staje się rutyną, może się pojawić obojętność. W ostrzejszej formie widać ją
w stosunkach seksualnych z prostytutkami. W nich nie ma zaangażowania emocjonalnego, pragnienia dobra. Idąc jeszcze dalej:
seks może być wyrazem pogardy i nienawiści. Oczywiście dzieje się tak w wyjątkowych wypadkach, jak choćby w czasie wojny
w byłej Jugosławii. Gwałty nie tylko wykluczały miłość, co jest
oczywiste, ale nie wymagały one nawet ﬁ zycznego pożądania.
Był to wyraz pogardy i nienawiści.
Dlatego łączę te dwie perspektywy: szerszego kontekstu
związanego z rozwojem człowieka i zdobywaniem własnej wolności oraz stałego oczyszczania miłości. Bez oczyszczania miłości i dążenia do dobra drugiego człowieka nasze życie łatwo
ewoluuje w kierunku rutyny i obojętności.
Pojawia się też kwestia przypadłości ludzkiego losu. W całym życiu bez przerwy musimy podejmować wysiłek, żeby ocalić jakieś dobro, stale zagrożone złem. Człowiek sam w sobie jest
dobry, ale bardzo łatwo ulega takiej czy innej słabości, więc stale musi z tym walczyć, musi to przezwyciężać. Seks? Seks jest jak
najbardziej dobry, ale kiedy straci się nad nim panowanie, jest źle.
Małżeństwo, rutyna. Jak oczyszczać tę miłość, która jest ni
mniej, ni więcej, tylko codziennym wspólnym porankiem – całym dniem spędzonym oddzielnie – i kolacją, telewizorem, snem?
Kto wie, czy zmęczenie i rutyna nie są pierwszym niebezpieczeństwem w małżeństwie?
Bez przerwy trzeba wracać do fundamentu. Dla mnie
tym fundamentem, chociaż brzmi to strasznie pompatycznie
115
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i zarozumiale jest jednak naśladowanie Chrystusa. To znaczy otwarcie na drugiego człowieka, próba wzajemnego zrozumienia,
ale także przyjęcie cierpienia. Także to. Bo miłość również jest
związana ze stałym przezwyciężaniem siebie. Tutaj nie sposób
mówić o szczegółach, są to sprawy tak intymne i materia tak delikatna, że każdy, korzystając z podstawowych wskazówek, musi
szukać własnej drogi.
A co Pan sądzi o małżeństwach „swingujących”, czyli takich,
które zakładają swobodę w stosunkach seksualnych z innymi
partnerami? Mówi się, że to droga przezwyciężania rutyny.
Wydaje mi się, że to piramidalne głupstwo. Chociaż pewnie
na początku ludzie dają się uwieść wizji przyjemnego seksu bez
negatywnych konsekwencji. Ale jestem pewien, że nie ma to nic
wspólnego z budowaniem małżeństwa.
W ramach satyry pomyślałem sobie, że dla tak „nowoczesnych” ludzi, trzeba by zmienić formułę ślubowania małżeńskiego: „… oraz ślubuję, że cię opuszczę w każdej chwili, kiedy sobie tego zażyczysz, bez żadnych formalności”. No, wtedy to by
miało sens. (śmiech)

Czystość
Czym jest czystość przedmałżeńska?
Uczeniem się wstrzemięźliwości i cierpliwości. To okres
szczególnej nauki. Sprawy związane z ludzką seksualnością,
szczególnie w tym okresie rozwoju, kiedy wszystko w człowieku
buzuje, są szalenie skomplikowane. Nie znam się na tym, mogę
tylko powiedzieć, że edukacja w tej dziedzinie to jedno z waż116
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niejszych zadań, jakie trzeba dziś rozwiązać. Edukacja seksualna i edukacja do życia w rodzinie. To jakby dwie gałęzie jednej
sprawy. Życie w rodzinie nie będzie łatwe, jeżeli małżonkowie nie porozumieją się w sferze seksualnej. Ale i sam seks nie
będzie wartościowy, jeśli nikt człowiekowi nie wyjaśni odpowiednio wcześnie, jak to działa, po co – no i jeszcze o co w tym
wszystkim chodzi.
W tej dziedzinie katolicy dość łatwo wpadają w pułapkę postawy „nie, bo nie”. Ale jaka to jest argumentacja? Żeby móc
z czegoś odpowiedzialnie korzystać, trzeba wiedzieć, jak to
działa. Seks to dziś nic wstydliwego i jeśli nie chcemy poruszać
tego tematu, to tym samym edukację na jego temat otaczać będziemy wstydliwością. A co komu po zobaczeniu pięknego obrazu, jeżeli nie jest przygotowany do jego odbioru? Pozostanie
przeżycie estetyczne, które, owszem, może obudzić w człowieku jakąś tęsknotę za taką czy inną wartością, ale zrozumienia tej
wartości nie da za grosz. Owszem, czystość przedmałżeńska to
ogromna wartość z punktu widzenia budowania rodziny. Tylko
trzeba ją pokazać, a nie stwierdzać, że „jest”. To duże wyzwanie
i jeszcze większa odpowiedzialność.
Nie jestem w stanie panu powiedzieć więcej, bo te sprawy nie
odgrywały na co dzień doniosłej roli w moim życiu. Nie miałem
na nie za wiele czasu. (śmiech)
Co mi tak naprawdę da wyrzeczenie się seksu aż do ślubu?
Mogę panu odpowiedzieć tylko na poziomie ogólnym, bo
praktyka zależy od pańskiej wrażliwości. Ogólnie: pozwala dojrzewać do miłości i tę miłość rozumieć.
To element kultury miłości. Miłość to pragnienie dobra dla
drugiego człowieka. Może się rozmaicie wyrażać. Najpierw wyraża się w uszanowaniu jego godności i wolności. Stąd cały problem
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wstrzemięźliwości; jest to element wychowania, o którym się zapomina. Nawet w myśli chrześcijańskiej. A jak się mówi, to zupełnie nieprzekonująco, z góry, z pozycji autorytetu. Bez tego
elementu z kolei nie da się pokazać, że człowiek się rozwija, również w swojej seksualności, do której trzeba dojrzewać. Rozwój
ma prowadzić do wolności wyboru. A dojrzałość – do wolności
wyboru dobra.
Jeżeli bez dojrzałości wyboru uwikła się pan w wewnętrzną
niewolę, o której już mówiłem, będzie panu niezwykle trudno
z tego wyjść. Można zostać niewolnikiem nawet wbrew swojej woli.
W przypadku swobodnego życia seksualnego zagrożenie takim
rodzajem wewnętrznego zniewolenia jest wysokie, choć oczywiście nie jest to regułą. Dlaczego? Bo takie zniewolenie ma przecież realne przełożenie na całe życie, także na rozwój. Często
wikłamy się w coś, co pozornie jest wolnością. Ale wolność, która nie ma żadnych ograniczeń, prowadzi do niewoli wewnętrznej.
Wolę mówić nawet nie o wolności wewnętrznej, ale o wyzwalaniu się z uwarunkowań. Zanim nie osiągnie się pewnej
dojrzałości w podejściu do seksu, stanowi on raczej pokusę niż
wartość.
Ale mówi się także: jeśli mam świadomie wybrać, spróbuję
najpierw tego, potem tamtego, a jak poznam wszystkie możliwości, wybiorę jedną z nich, tę najlepszą.
Tak, to dość częsta postawa. Jednak decydując się na takie
postępowanie, człowiek naraża się na to, że jego późniejsze decyzje wcale nie będą wolne. To kwestia wielkiego ryzyka.
Bywa i tak, że ludzie, szanując małżeństwo, chcą czas do ślubu wykorzystać na wyszalenie się, także seksualne; „kolekcjonowanie wrażeń” – to już utarta fraza.
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To także bardzo ryzykowne. Wyszaleję się teraz, a potem
się ustatkuję. Jak już się zmęczę i znudzę, będę mieć normalne
małżeństwo. Tylko czy to normalne małżeństwo będzie udane?
Podejrzewam, że zadziała tu następujący mechanizm: ktoś się
przyzwyczai do wolności, czyli przyzwyczai się do egoizmu. Jak
się przyzwyczai do egoizmu, to co się stanie z miłością?
Będzie miłość własna.
Dlatego można śmiało powiedzieć, że w małżeństwie zdarza się egoizm we dwoje. Każda strona dąży tylko do realizacji
własnych celów, osiągnięcia własnej satysfakcji, a partnera traktuje instrumentalnie. Taka sytuacja prędzej czy później będzie
mieć tragiczny ﬁ nał. Obawiam się, że obecny typ antykultury
do tego prowadzi: pozornie zwodzi nas wolnością, a w gruncie
rzeczy zniewala i zaprzecza miłości, bo pielęgnuje egoizm. Tak
samo w dziedzinie seksu.

Duchowość seksu
Można być spełnionym i szczęśliwym, jeśli ma się w życiu tylko jednego partnera?
(śmiech) Wiem, że można być szczęśliwym i to wszystko.
A porównywać nie mogę, bo sam miałem i mam tylko jedną
partnerkę.
To może jest Pan zniewolony brakiem innych doświadczeń?
Nie czuję tego. To tak, jak ktoś chce mieć rozmaite doświadczenia, kiedy jedno utrudnia drugie.
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Jeżeli człowiek decyduje się na związek z jedną osobą, musi
zadbać o to, żeby taki związek był dojrzały i satysfakcjonujący.
Również seksualnie. A jeżeli z natury rzeczy jest nastawiony na
modny dzisiaj pluralizm (śmiech), to nie chce mu się dbać o to
i pewnie poziom będzie się niestety obniżać.
Czy w wieloletnim życiu erotycznym małżeństwa można
zachować świeżość?
Oczywiście!
Ludzie godzą się w nauce Kościoła na czystość przedmałżeńską, ale nie godzą się, żeby po ślubie Kościół wchodził im do
sypialni i rozliczał z metod antykoncepcji.
Nauka Kościoła o korzystaniu z obserwacji płodności dla regulowania życia seksualnego ma mimo wszystko pozytywne założenie: wyrażania sobie przez małżonków miłości przez seks
podejmowany niezwykle świadomie. Ale jest to jednak nauka bardzo trudna, niezwykle wymagająca, zwłaszcza w kontekście szeroko rozpowszechnionej swobody seksualnej. W pewnym sensie zakłada, że małżeństwo będzie spełniać najwyższe standardy.
Gdyby rozpoczęła się dyskusja nad ewentualną zmianą stanowiska Kościoła wobec antykoncepcji w małżeństwie i zostałby Pan poproszony o zabranie głosu, za czym by się Pan opowiedział?
Myślę, że jeśli się spojrzy wystarczająco głęboko na miłość,
to zapewne Kościół doprowadzi do sytuacji, w której wymagania w dziedzinie życia seksualnego będą wyższe, ale mniej formalne. Nie przesądzając, jak się sprawy potoczą, trzeba od za120
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raz zająć się metodami budowania kultury miłości – najszerzej
rozumianej – bo to jest fundament.
Czym jest duchowość seksu?
Najprościej można powiedzieć, że jest to przeżywanie przede wszystkim radości z miłości. W odróżnieniu od traktowania
seksu jako czystej przyjemności. To radość, że miłość jest. I że
się rozwija. Ta radość wchodzi w całe życie, a więc przekracza
sam akt seksualny. Promieniuje o wiele szerzej, uczy nas wrażliwości, rozumienia drugiej osoby, wyczula na jej potrzeby.

Kultura miłości
Teraz rozmawiamy o bardzo intymnej relacji związanej z miłością. Ale, jak już panu mówiłem, ta intymna sfera pozostaje pod
wpływem całej kultury naszego codziennego życia. Dlatego postulat budowania kultury miłości, niezależnie od tego, że w uszach
wielu śmiesznie brzmi, to konieczne wyzwanie na dziś.
Kultura miłości to pewna postawa, wiedza, sprawności –
dawniej mówiło się sprawności moralne, o czym niesłusznie
zapomniano. Postawa polegająca, powtórzę, na pragnieniu dobra dla drugiego człowieka. A więc nie tylko emocjonalne zaangażowanie. Kiedy dziś mówi się „miłość”, utożsamia się to
zbyt często z seksem. Chyba że chodzi o miłość czysto charytatywną.
Ale po co mam kochać ludzi spoza własnej rodziny?
Albo jestem chrześcijaninem – albo nie. Jeśli jestem, to
czuję się związany z Chrystusem. Więc muszę w jakiś sposób,
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choćby mikroskopijny, naśladować Go. Czyli także mieć odpowiednią postawę wobec każdego człowieka. Nie oznacza to, że
w stosunku do każdego przechodnia muszę wybuchać gorącym
uczuciem. Muszę jednak mieć wobec drugiego człowieka życzliwą postawę.
Moje osobiste rozwiązanie, bardzo proste – wydaje mi się,
że może być z łatwością stosowane przez wszystkich – to modlitwa w intencji osób, które spotykam. Bardzo krótka, czasem
wystarczy słowo, myśl. Na przykład za kierowcę, kiedy jadę autobusem, czy za pasażera obok.
Ciężko, kiedy kierowca szarpie pojazdem, a osoba obok wbija mi łokieć w żebra.
Pewnie, że ciężko. Ale mimo wszystko trzeba to jakoś w sobie przezwyciężyć. Zresztą jest to najprostszy sposób, żeby się
zabezpieczyć przed postawą złości czy nienawiści do drugiego
człowieka, nawet jeśli byłoby to uzasadnione jego zachowaniem.
Czy wtedy nie tworzę sam dla siebie świata odizolowanego? Przecież staję się poniekąd obojętny, tak jakbym ignorował
to, co wokół.
Przeciwnie. Staję się życzliwy wobec innych. Ale widzę,
do czego pan zmierza. Oczywiście, jeżeli życzliwość zastępuje działanie, to już gorzej. I tu trzeba się uczyć aktywności i występowania z protestem, z krytyką czy w obronie.
Krytykowanie to delikatna sprawa. Szalenie łatwo krytykować kogoś w taki sposób, który nie pomaga, a wręcz przeciwnie – szkodzi. Można głosić miłość tak, że się wywołuje nienawiść. Jeżeli głosi się miłość, jednocześnie agresywnie krytykując
człowieka, skutki mogą się okazać fatalne. Trzeba się nauczyć
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krytyki, która wzbudzałaby życzliwość, a przynajmniej nie wywoływała bezpośredniego odrzucenia. To bardzo trudne. Czasem wydaje się wręcz niemożliwe. Ale we wszelkiej krytyce należy wyeliminować agresję.
Takie uzupełnienie modnych pojęć asertywności i politycznej poprawności?
To też trąci zakłamaniem. Nie można tego robić kosztem
prawdy. Nie można modlić się w świątyni i dziękować Bogu, że
nie jest się jak tamten – celnik i grzesznik.
Szalenie łatwo krytykować z pewnym poczuciem wyższości i samozadowolenia. Na to jest jedna prosta metoda: człowiek
musi wiedzieć, że nawrócony wielki grzesznik będzie bardziej
znany i ceniony tu i w niebie niż tak zwany porządny człowiek.
To straszne! (śmiech) Na wszystko trzeba uważać. Ale też mieć
zaufanie do Jezusa, że kocha człowieka, że pomoże tak czy inaczej. A ja z kolei nie muszę mieć z góry zapewnionego określonego miejsca w Królestwie Niebieskim – nie martwmy się o to.
(śmiech)
Nie naśladujmy matki dwóch Apostołów, która domagała się,
żeby siedzieli po prawej i lewej stronie. Ta scena daje nam zresztą nadzieję, bo pokazuje, jak ludzie, którzy byli blisko Chrystusa, równocześnie byli od Niego tak daleko. A jednak dzięki Niemu się przemienili.
Nie trzyma się Pana ani złość, ani agresja?
Zdarza mi się, że muszę je z trudem powstrzymywać. Może
najczęściej w stosunku do niektórych polityków i w ogóle całej
działalności politycznej, która czasem budzi wściekłość, pogardę, a częściej odruchy wymiotne…
123

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O123 123

2009-01-27 12:39:07

• M A Ł Ż E Ń S T WO

I RODZ I NA

A kiedy jest Pan z kimś twarzą w twarz i rodzi się w Panu
złość?
Wtedy zwycięża dobre wychowanie i pewna łagodność. Więc
do wybuchu tej złości nigdy nie dochodzi. Ale nieraz bywa to
trudne.
Pokłócił się Pan kiedyś publicznie?
Polemizowałem, ale chyba się nie kłóciłem. Może jestem
z natury zbyt spokojny?

Próby
Małżeństwo z osobą niewierzącą ma sens?
Jak niewierzącą? To pierwsze i podstawowe pytanie. Bo rodzaje niewiary są rozmaite…
Czyli nie mówi Pan, że nie ma sensu?
Ma sens. Bo istnieje przecież wiara podstawowa. Jeśli chodzi
o małżeństwo z osobą, która ma taką wiarę, to jestem przekonany,
że dialog i współpraca będą udane i w miarę łatwe. Ale jeśli mówimy o rodzaju niewiary, który polega na obojętności czy braku
wyczucia godności człowieka i podstawowych wartości, to i dialog będzie bardzo trudny, i pożytek może być niewielki. Wówczas
warto zachować odpowiedni stosunek do tego człowieka, ale nie
dążyć na siłę do dialogu, bo przy braku wrażliwości to nic nie da.
I jeszcze jedna ewentualność – może chodzić o osobę niewierzącą, bo zrażoną do Kościoła jakimś osobistym doświadczeniem,
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której niewiara jest właściwie tylko antyklerykalizmem. Wtedy
trzeba starać się tak wprowadzić tę osobę w rzeczywistość Kościoła, żeby przede wszystkim mogła się skoncentrować na sakramentach, ale też doświadczyć, że obok źródeł zgorszenia można o wiele częściej korzystać z mądrości, która jest w Kościele.
Ona bardzo chce ślubu kościelnego. On mówi kategorycznie: „Nie”. Kochają się i chcą spędzić życie razem. Co ona może
zrobić?
Jeżeli on mówi kategorycznie: „Nie”, to trzeba wiedzieć dlaczego. Dopiero wtedy można się zastanawiać, co dalej. I trzeba
dojść do takiego momentu, żeby to on chciał ślubu, a nie żeby
był zmuszany. Musi zrozumieć i dojrzeć. Jeżeli jego narzeczona jest w stanie to osiągnąć, małżeństwo pewnie będzie udane.
Jeżeli nie, wydaje mi się, że szanse są mniejsze.
Minęły dwa lata. On nadal nie dojrzał. Co z nią? Ma się
z tym pogodzić i zostać?
Moim zdaniem, nie powinna.
Ale jeśli odejdzie, zrezygnuje z miłości.
To może być próba miłości. I może się okazać, że jej realizacja będzie bardzo trudna. A każda miłość wymaga stałej pracy – jej i jego.
Miłość może być nieszczęśliwa?
Nie wiem. Trzeba by zebrać doświadczenia i reﬂeksje
bardzo wielu rozmaitych ludzi, także pozornie nieuczonych.
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I tak budować kulturę miłości. A nie tylko naszym tu ﬁ lozofowaniem.
Mówi się o niespełnionej miłości. Ale nie wiadomo, czym ma
być miłość spełniona?
Przeżyciem głębszej radości. Życiem, które jest związane
z dążeniem do dobra drugiej osoby. W przypadku małżeństwa,
jeżeli to się realizuje z obydwu stron, można powiedzieć, że
miłość jest spełniona.
Czy tylko jedna miłość jest prawdziwa?
A co to znaczy prawdziwa? Z całą pewnością trzeba się
wystrzegać ślepej miłości. Czyli takiej, która jest tylko pewnego rodzaju zauroczeniem. Z drugiej strony, miłość nie
musi od razu być doskonała. Trzeba dać jej szansę. To długi
proces.
Widzę, że Pan trochę instrumentalnie traktuje miłość – ćwiczyłby ją Pan, oczyszczał, pracował nad nią.
A jak to zrobić inaczej? Rzucić się ślepo w uczucie? Jak
uczucie jest, to świetnie. A jak zwiędnie – to trudno? Miłość
nie jest dana w postaci uczucia, które raz dane zastyga i trwa
wiecznie. Nie należy mieć szczegółowych wymagań na przyszłość. Każdy dzień niesie inne problemy, inne sytuacje. Trzeba mieć odpowiednie nastawienie, żeby móc kochać i odnajdować się w rzeczywistości. A dopiero potem okaże się, co
dalej.
Czy miłość małżeńska trwa wiecznie?
126
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Jak się o nią dba, to trwa. (śmiech) Miłość wymaga stałej kultury. Kultury, czyli uprawy. Jak uprawy nie ma, to i plonów nie
ma. A co było, może uschnąć czy skarleć.
Kto kim rządzi? Miłość nami czy my miłością?

Znowu problem – jaka miłość. I co oznacza w tym przypadku władza. Jeżeli przez władzę nad miłością rozumieć nastawienie na jej kształtowanie, to jakąś władzę nad miłością
mamy. Chociaż ja unikałbym samego terminu „władza”. Lepiej mówić o „wpływie”: mamy wpływ na naszą miłość, na to,
żeby dojrzewała i się rozwijała.
Ale trzeba też mieć świadomość, że ten wpływ jest zawsze
ograniczony. W jakim stopniu uda się nam dojść do dojrzałości –
nie wiadomo. Dążyć do dojrzałej miłości trzeba zawsze. A resztę zostawić Panu Bogu.

Miłość do dzieci
Jest jeszcze ważna sprawa: miłość do dzieci.
Miłość do dzieci jest bardzo trudna. Istnieje stałe zagrożenie, że wpadnie się w miłość zaborczą. Narażone na to są
szczególnie matki. Wychodzi się wtedy z założenia, że dziecko musi być ode mnie zależne, muszę wszystkim kierować,
nie uznaję jego samodzielności i wolności. Tymczasem jako
rodzic jestem po to, żeby dziecku pomóc w rozwoju, a nie po
to, żeby mieć je na własność i uformować wedle moich życzeń
i zachcianek.
Tu mała dygresja: mam pewną wątpliwość, jeśli chodzi
o matki, które za wszelką cenę chcą mieć dzieci przez zastosowanie in vitro, natomiast odrzucają myśl o adopcji. Wydaje
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mi się to podejrzane. Oczywiście nie chcę niczego przesądzać.
Ale stawiam pytanie, czy nie jest to – może nawet podświadomy – wyraz miłości egoistycznej, zaborczej? Miłości, która
chce dziecko posiadać, zamiast stwarzać mu możliwości rozwoju. Tylko że dziecko obdarzone taką miłością nie może być
szczęśliwe.
Kluczowy problem polega na tym, w jaki sposób obudzić
w swoim dziecku wolność?
Panu się udało?
Może dlatego, że niczego swoim córkom nie narzucałem,
bo rzadko byłem w domu. Ale nie żywiłem też przekonania, że
dzieci muszą być na mój wzór. Poza tym mam szczególne doświadczenie rodziny, dzięki któremu łatwiej mi docenić wartość różnorodności. Nie mógłbym i nie chciał zrobić z moich
córek typowych Polek. Doceniam kulturę wietnamską, która
jest im także potrzebna. Cieszy mnie, że moja wnuczka, która nie dość, że ma matkę pół-Polkę, pół-Wietnamkę, a ojca Francuza, to jeszcze ma prababkę Szkotkę – i z dumą mówi o tym,
jaka jest światowa.
Kim dla rodzica jest dziecko?
Dziecko to dar i zobowiązanie. Ten dar, bywa, że niespodziewany, pozornie może być niekiedy strasznie trudny do przyjęcia, nawet traktowany jak kara i nieszczęście. A jednak pozostaje darem.
Przed laty zorganizowaliśmy w „Tygodniku” ankietę: „Czego nauczyłem się od swoich dzieci?”. Zachętę do udziału w niej
przedrukowała włoska gazeta. Stale mam w pamięci odpowiedź
nadesłaną właśnie przez Włoszkę. Opisała, jak dopiero od swo128
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jego niepełnosprawnego umysłowo dziecka nauczyła się miłości. I nauczyła się doceniać to, w jaki sposób dziecko okazywało
jej miłość. To był bardzo wzruszający opis. Ukazywał, jak dziecko pomagało jej dojrzewać – właśnie to dziecko, pozornie tak
mało wartościowe i trudne. Dzieci z zespołem Downa są w miłości na ogół niezwykle spontaniczne i szczere, jest w nich coś
bardzo urokliwego. Nie mają tych kompleksów, które często nas
ograniczają w wyrażaniu uczuć.
Zresztą ojciec chrzestny mojego wnuka jest niepełnosprawny umysłowo. Rodzicom na tym zależało, bo jest niezwykłym
człowiekiem.
Czego w takim razie nauczył się Pan od swoich dzieci?
Na pewno cierpliwości. (śmiech)
Trzeba pogodzić się z tym, że wszystko się zmienia – i dziecko, i jego wybory, i jego plany na przyszłość. Trzeba być przygotowanym na te nieustanne zmiany. Tak też było w przypadku
moich córek. Obie chodziły do szkoły muzycznej. Posłaliśmy je tam nie ze względu na szczególne zamiłowania czy talenty, ale dlatego, że w czasach komunizmu szkoła muzyczna
była mniej zmanipulowana ideologicznie. Więc choć wymagała dużo więcej pracy, to pod względem jakości edukacji była
lepsza od przeciętnej szkoły publicznej. Po czym okazało się,
że jedna z córek rzeczywiście ma talent muzyczny. Niestety,
do zajęcia się muzyką zniechęciła ją dyktatorska nauczycielka.
W rezultacie poszła dalej do normalnego liceum z preferowanym językiem francuskim, potem wyjechała do szkoły dziennikarskiej we Francji i dziś jest dziennikarką. Druga poszła
do liceum plastycznego, potem na Akademię Sztuk Pięknych.
W tej chwili zajmuje się głównie tłumaczeniami, a w wolnych
chwilach malarstwem.
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Jak dzieciom ukazywać piękno? Jak wprowadzać w świat
sztuki?
Biję się w piersi! Nie wiem, czy to ja mam im pokazywać
piękno, czy one mnie? Bo w moim przypadku działa ten drugi
scenariusz. (śmiech)
Kiedyś mój warszawski wnuk, który się zachwyca korsarzami,
poszedł ze znajomymi dziećmi i mamą na koncert do ﬁ lharmonii, gdzie wykonywano utwory Brahmsa. Pytam go: „Podobało ci
się?”. „Bardzo mi się podobało, wspaniale było!” Jak to wszystko
razem u niego funkcjonuje – nie rozumiem. Dlatego pozostaje
mi obserwować moje wnuki z życzliwością i podziwem.
Więc czego nauczył się Pan od wnuków?
Może zacznę od tego, czego jeszcze się nie nauczyłem: nie
nauczyłem się zamiłowania do ﬁ lmów dla dzieci. Natomiast nauczyłem się – raczej d z i ę k i wnukom niż o d wnuków – rozumienia rozmaitych dróg rozwoju.
Czy mam prawo nie interesować się tym, czym one żyją?
Normalnie rzecz biorąc, brak mi na to czasu. Ale może powinienem podejmować ten wysiłek? Lecz jak to robić? Bo przecież sprawa wygląda zupełnie inaczej w stosunku do każdego
z nich.
Nauczyłem się też, że nie mogę się ograniczać i zamykać
w swoim świecie. Że muszę być stale otwarty na ich świat i jakoś
w nim uczestniczyć.
To pewnie nadal się Pan uczy.
Chciałbym, chciałbym… Pewne umiejętności i wiedzę tracę,
ale za to zdobywam inną.
130
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Wychowanie
Jak dalece można ingerować w naturę dziecka? Czy mamy
na przykład prawo dążyć do przełamania jego nieśmiałości?
Jeżeli u dziecka wyraźnie widzimy słabość czy wadę, musimy dążyć do tego, żeby ją wyeliminować. Cały problem polega
na tym, jak to robić. Na pewno nie w sposób dyktatorski, bo albo
dziecku złamie się kręgosłup, albo doprowadzi się do reakcji
przeciwnej, czyli zamknięcia się dziecka w sobie i prób obrony.
Tu znowu wraca problem: jak u dziecka rozwijać jego wolność,
w tym możliwość czynienia dobra? To trudne, bo każdy rodzic
ma pokusę pójścia na skróty, na zasadzie dyrygowania i odwołania się do autorytetu, który nie znosi krytyki. Do okresu dojrzewania to się może udawać, ale później zaczyna być szalenie
trudne. Albo mogło się udać aż za dobrze, to znaczy dziecko
zostało „złamane”. Najlepiej jest, jeśli dziecko samo zrozumie,
że musi się rozwijać, poprawiać, że popełnia błędy, ale idzie do
przodu. Jeżeli tę podstawową świadomość uda mu się przekazać, to już jest świetnie.
Poza tym wychowywanie dzieci wymaga wyczucia długomyślności. Coś, co dziś wydaje się dziecku niepotrzebne i co
odrzuca, za kilka lat może się okazać kluczowe: kiedy w jednym momencie wszystko mu się przypomni i wyciągnie z tego –
choćby nawet spóźnione – wnioski. W tym procesie nic nie jest
skończone raz na zawsze.
Człowiek do końca życia ma rozmaite możliwości. Na różne sposoby może otwierać się na łaskę.
Więc cierpliwość jest konieczna w podwójnym znaczeniu:
żeby dziecka nie bić, nie obarczać swoim gniewem, i żeby mieć
świadomość, że to dziecko może się wspaniale rozwinąć, choć
nie wiadomo kiedy. I może być dużo lepszym człowiekiem ode
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mnie… Przyglądajmy się dzieciom, przyglądajmy się ich rozwojowi. Starajmy się rozumieć, czego potrzebują, co im zagraża.
I starajmy się im towarzyszyć.
Jak mówię, powinienem zrobić rachunek sumienia, bo swoim dzieciom towarzyszyłem za mało.
Odczuwa Pan dzisiaj jakieś tego skutki?
Córki nie mają specjalnych pretensji, ale może są uprzejme –
to by znaczyło, że żona je dobrze wychowała. (śmiech) Myślę, że
dostrzegają moje pozytywne nastawienie, choć jednocześnie nie
ukrywają, że zbyt mało się nimi zajmowałem.
A jak osiągnąć stan, w którym rodzic nie złości się na
dziecko?
Jest to wielka sztuka. Ale nie wolno wpadać ani w złość, ani
w bierność. Trzeba złość pohamować, ale nie wycofywać się. Starać się przyglądać i możliwie dyskretnie pomagać.
Co nie oznacza wcale, że w pewnych sytuacjach nie trzeba
być stanowczym, powiedzieć jasno i postawić kropkę nad i. Co
mam zrobić z dzieckiem, które bez przerwy usiłuje włożyć palce do kontaktu? Łagodnie przemawiać? W trosce o jego dobro –
nie mogę. Muszę ten kontakt zaślepić, ale także nauczyć dziecko, że nie wolno tam wkładać palców. Dziecko zbuntuje się raz
czy drugi, a potem odpuści.
Nauczyć, czyli wytłumaczyć?
Wytłumaczyć, ale czasem także zagrozić.
I tu pojawia się problem, w jaki sposób grozić z miłością?
Groźba i miłość przecież do siebie nie pasują. Więc jak zagro132
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zić w taki sposób, który w dziecku nie podważy uczucia miłości? Czasem widzę, jak moja córka odnosi się do dziecka: potraﬁ
być w stosunku do niego stanowcza i jednocześnie spokojna.
Bardzo spokojna.
A dziecko nie reaguje wtedy gniewem i żądaniami?
Bywa i tak. Ale na ogół dziecko też przychodzi do używania
rozumu. W pierwszej chwili reaguje gwałtownie, a po pięciu minutach już mu przechodzi, uspokaja się. Dzieci są mądre. Dużo
mądrzejsze, niż nam się wydaje.
Poza tym trzeba na jedną rzecz bardzo uważać. Nieraz rozmawiamy w obecności dziecka i myślimy, że ono wprawdzie nas
słucha, ale i tak nie rozumie. Owszem, nie rozumie, ale ma pamięć. I przypomni sobie to za kilka lat. Wtedy zrozumie. Trzeba się z tym liczyć, że słowa, które dzieci słyszą we wczesnym
dzieciństwie, potem wracają. Niektóre pamięta się do końca życia, nawet jeśli nie są specjalnie ważne.
Co takiego Pan zapamiętał?
Zapamiętałem coś, co jako dziecko sam powiedziałem.
Śmieszny drobiazg, ale który coś mi odsłonił. Kiedyś ciągnąłem
za ogon kota. Kot mnie podrapał. Wobec tego rozpłakałem się
i wygłosiłem z całą powagą tezę, że „kot jest nieprzyzwyczajony
mieć ogon i wobec tego to jego wina”. (śmiech)
To pamiętam, bo mi uświadamia, jak człowiek może sobie
pewne rzeczy tłumaczyć, jak się może zakłamywać, już będąc
małym dzieckiem, wmawiać sobie rozmaite poglądy korzystne ze względu na sytuację, ale absolutnie bezsensowne.
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Kryzysy
Miłość też możemy sobie wkłamywać. Kiedy na przykład tłumaczymy sobie miłość drugiej osoby do nas. Zaczynamy ją uzasadniać i odbierać jej walor bezinteresowności.
Bo każda miłość jest złożona. Jest w niej sporo czystej bezinteresowności i są też różne interesowne wtręty czy obciążenia. Trzeba się z tym liczyć. A mając świadomość interesowności, trzeba się starać, niezależnie od stanu uczuć, brać pod uwagę
potrzeby drugiej osoby. Nawet te zupełnie drobne. Uznawać je,
respektować – i w ten sposób starać się tę interesowność zaspokajać. Stale mamy te dwie odsłony miłości. Człowiek z reguły nie
jest całkowicie bezinteresowny, chociaż może taki być i czasem
rzeczywiście tak się zdarza.
Podam konkretny przykład. Mężczyzna bardzo kochał pewną kobietę. Z jakichś powodów się nie pobrali. Jego miłość trwała.
I kiedy ona, będąc już starszą owdowiałą panią, obłożnie zachorowała, kiedy musiała leżeć w łóżku i nie miała nikogo, kto
by się nią zaopiekował, on został jej pielęgniarzem. I był z nią aż
do jej śmierci.
Przypomina mi się piękny wietnamski wiersz:
… skoro nie możemy pobrać się latem,
Cierpliwie oczekujmy nadejścia zimy,
Skoro nie możemy pobrać się za młodu,
Czekajmy aż zostaniesz wdową.
Gdybyś nawet dwakroć i trzykroć owdowiała
Z szyją od trosk pomarszczoną,
Piękniejsza będziesz dla mnie od młodej dziewczyny,
134
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O licach bardziej różanych niż niegdyś,
Zwinna jak za czasów twej młodości…*

Takie rozumienie miłości jest absolutnie na antypodach dzisiejszej kultury. Czasem, dla prowokacji, warto taki wiersz pokazać.

Ale jak w miłości wyważyć tę interesowność i bezinteresowność? Bo może się okazać, że moja żona spotka po latach mężczyznę, który będzie mógł spełnić więcej z jej oczekiwań niż ja.
Siłą jej zatrzymać nie można. Można tylko starać się okazać
miłość. To wszystko.
Ona odchodzi, ja czuję, że dałem z siebie wszystko.
Jeśli dałem naprawdę wszystko, to już teraz muszę wierzyć,
że ten dar się nie zmarnuje. Chociaż to nie jest proste. Pozornie
ten trud właśnie się zmarnował. Ale w istocie rzeczy nie zmarnuje się. Odnajdziemy jego owoce po drugiej stronie. I ja, i ona. Nie
można całego szczęścia sprowadzać tylko do życia tutaj. Trzeba
się liczyć z tym, że w życiu tutaj może się nam nie udać. Że przyjdzie takie czy inne cierpienie, tragedia, jest tego przecież pełno… Możemy się tylko pocieszać w przekonaniu, że właśnie tego
aniołowie nam zazdroszczą – ale o tym jeszcze panu opowiem…
Czym jest kłamstwo w małżeństwie?
To zależy: kłamstwo czy mijanie się z prawdą? Oczywiście między ludźmi nie powinno być kłamstwa. Ale trzeba się także liczyć
* Przytoczony fragment pochodzi ze zbioru Z poezji Wietnamu, Warszawa, PIW, 1962.
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z wrażliwością i słabością każdego człowieka. Są sytuacje, gdy należy być bardzo ostrożnym, bo prawda może być dla drugiej osoby
trudna do uniesienia. Oczywiście nie chodzi o sprawy zasadnicze,
ale o rozmaite drobiazgi, które mogą być niekiedy przeżywane
bardzo mocno. Można starać się takie sytuacje łagodzić, nie mówiąc całej prawdy, odwracając uwagę – po to, by tę osobę chronić.
Jedno jest pewne – prawda nie może być pozbawiona miłości. Na przykład, kiedy kogoś krytykujemy, zwłaszcza gdy jest to
osoba bardzo bliska, prawda może być trudna do zniesienia i jej
powiedzenie może przynieść bardzo niedobre skutki. Wtedy od
prawdy nagiej i brutalnej trzeba się powstrzymywać. Trzeba szukać lepszych, bardziej odpowiadających wrażliwości krytykowanego człowieka sposobów przekazywania prawdy.
To było o mijaniu się z prawdą. A kłamstwo, fałszowanie
prawdy?
Kłamstwo może być uzasadnione tylko w wyjątkowych wypadkach. Kiedy druga osoba nie byłaby w stanie udźwignąć prawdy, którą by usłyszała. Oczywiście mówię teoretycznie, trudno podawać przykłady z własnego życia, ale jedno jest pewne:
kłamstwo, jeśli już ma się pojawić, wymaga niezwykłej ostrożności i czystości sumienia. To wyjście tylko w sytuacjach krytycznych i tylko dla osób silnych i wewnętrznie niezakłamanych.
Wydaje mi się, że jeśli ktoś na przykład zdradził współmałżonka, musi to tej drugiej osobie powiedzieć. Prędzej czy później. Musi żałować, sam sobie zadać pokutę.
Prawda i pokuta łącznie.
Tak. Bywają w życiu sytuacje tak zdumiewające, tak wręcz
niewyobrażalne, że trudno z góry powiedzieć, jak się wobec
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nich zachować. Dlatego trzeba mieć stale w głowie, że prawda
jest konieczna – i że miłość jest konieczna. Jak je godzić, to zawsze sprawa konkretnego przypadku.
Miłość po zdradzie jest dalej możliwa?
Niekiedy może być nawet głębsza. Najpospolitsza zdrada jest nieraz jak odruch; już nie mówiąc o sytuacjach, kiedy człowiek za dużo wypije – to jeszcze inna sprawa. Zdrada może być tylko chwilowym zamieszaniem w życiu, które
przechodzi i które może „otrzeźwić” człowieka. Gorzej jest,
kiedy zdrada wiąże się z drugą miłością, a najgorzej, jeśli ta
druga miłość wydaje się o wiele głębsza i autentyczniejsza od
pierwszej. Wtedy to będzie niezwykle trudne. Nie wiem, jak
sobie z tym radzić. Na pewno trzeba mieć w głowie te dwie
zasady.
A co, jeśli ta nowa miłość faktycznie jest głębsza niż miłość
małżeńska?
Nie byłem w takiej sytuacji, nie wiem. W tym wypadku znam
zasady. Zgadzam się z nimi. Natomiast gdyby coś takiego się
zdarzyło… Nie potraﬁę powiedzieć, jak bym się zachował, jak
by to wyglądało.
Na pewno trzeba brać pod uwagę to, że jeśli pierwsza miłość
zblakła czy wręcz znikła, to prawdopodobnie jest to również –
jeśli nie wyłącznie – moja wina. Być może, był to długi proces
narastania obojętności czy egoizmu, który doprowadził do tego,
że miłość się załamała. Lekarstwem na taki kryzys niekoniecznie musi być drugi związek. Co więcej, ten drugi związek też jest
jakoś tym kryzysem obciążony. Nie da się tak łatwo przejść do
porządku nad zmarnowaną miłością.
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Wiara małżonków
Czym jest sakrament małżeństwa, którego przecież udzielają sobie sami małżonkowie?
Sakrament małżeństwa to bardzo wyraźne odniesienie życia
i małżeństwa do Boga. To jest wzajemne zobowiązanie: małżonków
między sobą, małżonków wobec Boga – i Boga wobec nich obojga.
Świadomość tego stałego, codziennego odniesienia, a także świadomość własnej słabości powinny być fundamentem małżeństwa.
Jeśli się o tym zapomni, dosyć łatwo wpadnie się w zarozumiałość.
Wiara małżonków. Ją się jakoś dzieli? To jest j e j wiara i j eg o wiara? Czy i c h wspólna wiara?
Każdy przeżywa swoją wiarę indywidualnie. Nawet w bardzo
dobrym, kochającym się małżeństwie wiara jednego i drugiego
małżonka będzie wyraźnie inna – będzie mieć inne zabarwienie, inny układ odniesień. Ale jednocześnie wiara małżonków
powinna też mieć pewne elementy wspólne, powinna być nastawiona na dialog, dzielenie się.
Podobnie jak miłość, wiara wymaga nieustannego pogłębiania i oczyszczania. Zawsze istnieją jakieś naleciałości, jakieś kulturowe uwarunkowania, które czasem prowadzić mogą nawet do
zaprzeczenia istocie rzeczy. Chodzi zwłaszcza o to, co ma z wiary wynikać praktycznie.
Miłość i wiara wymagają oczyszczania. Podzieli się Pan swoimi doświadczeniami?
Powtórzę: miłość to praca. Nieustanna. To przechodzenie
ponad różnicami, które są, ale nie ignorowanie ich. To sposób
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wyrażania krytyki i reagowania na krytykę. To przyjmowanie
i uznawanie zawsze trochę innej hierarchii wartości, trochę innych przyzwyczajeń. Chodzi o mnóstwo codziennych, drobnych spraw, które mogą powodować więcej problemów i być niekiedy bardziej szkodliwe niż jakiś poważny wstrząs.
Bardzo ważne jest, by nauczyć się spokojnie przyjmować
krytykę, właściwie na nią reagować, a także umiejętnie ją przeprowadzać. To jest jeden z tych najbardziej delikatnych punktów w małżeństwie – krytyka. Ona jest konieczna, by człowiek
się rozwijał. A zarazem może spowodować głębokie rany.
Czuje Pan, że zrealizował w swoim życiu rodzinnym powołanie chrześcijanina?
Ładnie powiedziane. (śmiech) Odpowiem tak: pod koniec
życia zaczynam trochę lepiej rozumieć, o co w tym wszystkim
chodzi…
To może życie jest za krótkie?
Dlatego liczę na czyściec. (śmiech)
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„Znak ”, KIK, „Tygodnik Powszechny”
Mogliśmy pisać prawdę • Kłopoty dziennikarza •
Powołanie

Przychodząc w 1957 roku do miesięcznika „Znak”, związał
się Pan na przeszło pół wieku ze środowiskiem „tygodnikowo-znakowym”. Pracował Pan jako redaktor w obu pismach, dziś
prowadzi Pan Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak. Czym
było i jest dla Pana to miejsce?
To środowisko było pod wieloma względami niezwykłe.
Składało się z bardzo różnych ludzi, pochodzących z różnych
stron: z Krakowa, Warszawy, Lwowa czy Wilna. Wszyscy ci ludzie byli – każdy na swój sposób – wybitni: intelektualnie lub
artystycznie. Wielu miało za sobą ciężkie doświadczenia: Mieczysław Pszon był skazany na karę śmierci, Ludwik Kubik na dożywocie, Zygmunt Pawlus – na długie więzienie. Obok Turowicza, Malewskiej, Gołubiewa, Woźniakowskiego, Kozłowskiego,
Bartoszewskiego, Szczepańskiego, Zawieyskiego, Żychiewicza,
Starowieyskiej-Morstinowej, Hennelowej, Bortnowskiej, Kisielewskiego, Kołłątaja, Susuła, Morstin-Górskiej… Nie mówiąc
o tych – bo niestety nie sposób mówić o wszystkich – którzy odwiedzali, pisali (pod nazwiskiem lub pseudonimem), dyskutowali
140
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w „Tygodniku”. A przewijali się przez redakcję różni ludzie: na
przykład Leopold Tyrmand, który przez jakiś czas pracował
w administracji (!), czy Adam Bujak, który był… gońcem.
„Tygodnik Powszechny” to był bardzo specyﬁczny świat, wyjątkowy, a równocześnie jakoś uniwersalny, otwarty. Legalny
i konspiracyjny. Nie wiem, kim bym był bez tego środowiska –
nie potraﬁę sobie tego nawet wyobrazić…

Mogliśmy pisać prawdę
Zaczynałem w „Znaku”, potem pracowałem w „Tygodniku”,
najdłużej chyba jako sekretarz redakcji. A w 1978 – po tym jak
Bohdan Cywiński, który był redaktorem naczelnym miesięcznika po Hannie Malewskiej, odszedł z funkcji – traﬁ łem na wiele lat do „Znaku” jako redaktor naczelny.
Czyli przez szereg lat spoczywała na Panu odpowiedzialność
za podejmowane przez to środowisko tematy.
Była i duża odpowiedzialność, i duża trudność. W „Tygodniku” i w „Znaku” tak naprawdę pracowaliśmy zbiorowo. Turowicz w ogóle nie był żadnym szefem. Ja też nie. Szefem z prawdziwego zdarzenia była tylko Malewska. Codziennie siedziało
się z nią, ona na głos myślała, każdy coś z tych myśli podchwytywał i tak rozwijała się dyskusja, aż w końcu na wielkim arkuszu papieru rozpisywaliśmy zawartość numeru. Na ten arkusz
mówiliśmy „brudas”, bo nie dość, że był ciasno zapisany, to często pokreślony. O jego zawartości w gruncie rzeczy decydowała
Malewska, bo po prostu była osobą mądrzejszą od nas wszystkich. Ale jednak „brudas” powstawał w drodze rozmowy, przez
wspólne głośne myślenie.
141
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A jakie były te trudności, o których Pan wspomniał?
Trzeba było zdobywać teksty wartościowe i jednocześnie takie, żeby dało się je przepuścić przez cenzurę. Poza tym dobór
tych tekstów. Kiedyś wydrukowaliśmy w „Znaku” artykuł, bo
ktoś nas przekonał, że to tekst niezwykle ważny dla… stu osób
w Polsce, które zajmują się danym tematem. Nikt w redakcji nie
rozumiał tego artykułu, ale daliśmy się przekonać. (śmiech)
Jak wyglądało przepuszczanie numeru przez cenzurę?
Był to niewątpliwie luksus, że w Polsce nasączonej politycznym kłamstwem – my kłamać nie musieliśmy. Oczywiście
nie dało się wszystkiego napisać, cenzura działała, ale nikt nas
wprost nie zmuszał do pisania nieprawdy. Problemy powstawały nieraz po cięciach cenzury, zwłaszcza wtedy, kiedy nie wolno
było pokazywać miejsc, w których dokonano ingerencji. Czy po
nich artykuł można drukować, czy jego treść nie jest zbyt wypaczona? Oczywiście liczyło się zdanie autora, ale nie zawsze można się z nim było szybko porozumieć.
Nie zawsze też dało się przewidzieć ingerencje – były one
nieraz zdumiewające, bo instrukcje dla cenzorów zmieniały się
z dnia na dzień. Pamiętam, jak kiedyś pewna ważna osoba przysłała po prostu zły artykuł, ale nie wypadało nam odmówić druku tego tekstu. Nagle Mietka Pszona olśniło: „Przecież cenzura to
zdejmie, niemożliwe, żeby puścili!”. Artykuł został włamany, poszedł do cenzury, ale ta – ku wściekłości Pszona – nie zdjęła go.
Zresztą w samym lokalu redakcji przy Wiślnej 12 nie ukrywaliśmy naszej opozycyjności. Czasem ktoś podnosił rękę w stronę suﬁtu i mówił: „Panie pułkowniku, niech Pan nie słucha”. Potem okazało się, że podsłuch rzeczywiście był, ale w ścianie.
Czasem, gdy do omówienia były sprawy naprawdę poufne, wy142
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chodziliśmy na klatkę schodową, gdzie zamontowanie podsłuchu było trudniejsze.
Wszystko to było wyczerpujące i śmieszne zarazem, a śmiech
dawał odprężenie.
Ale przecież bywały też na pewno sytuacje dramatyczne.
Jeden incydent był dla mnie szczególnie przykry. Kiedy uczyłem w małym seminarium, bardzo polubiłem jednego z przyszłych kleryków. Wiele lat później, jako redaktor „Znaku”, zostałem
wezwany na dywanik do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli cenzury. I na korytarzu spotkałem tego
właśnie chłopaka. Jak mnie zobaczył, strasznie się ucieszył. Zaczęliśmy rozmowę. I szybko okazało się, że – jak sam to określił –
jesteśmy po dwóch stronach barykady. Bo on był cenzorem… Ja
zawiodłem się na nim, on zawiódł się na mnie. (śmiech) A był niezwykle zdolny.
Pamiętam też, jak przygotowywaliśmy jeden z numerów papieskich. Po pielgrzymce chcieliśmy wydrukować wszystkie teksty przemówień i homilii. Zrobiła się z tego awantura, bo cenzura
w tekście Papieża zamieniła „Solidarność” na „solidarność”. Pojechałem do Warszawy, w sekretariacie Episkopatu rozmawiałem ze znajomym biskupem: „Jesteśmy bezsilni, spróbujcie coś
zrobić”. Przez długi czas toczyły się dyskusje między Episkopatem a cenzurą. Niestety, cenzura nie ustąpiła, a numer ukazał
się z trzymiesięcznym poślizgiem.
Inna ważna działalność zainicjowana przez nas pod koniec
lat pięćdziesiątych to Kluby Inteligencji Katolickiej. Zaangażowałem się w powoływanie oddziałów w Warszawie i w Krakowie. W Krakowie byłem później nawet prezesem. Ale zabawne jest to, kto podsunął pomysł działania w takiej formie.
Zawieyski, Turowicz, Stomma i Woźniakowski poszli kiedyś na
143
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rozmowę do Władysława Bieńkowskiego, współpracownika Gomułki. I w czasie tej rozmowy Bieńkowski powiedział, że klub
nie powinien drażnić władzy. No więc kluby miały charakter
przede wszystkim formacyjny. Ale odczyty były i tak podsłuchiwane przez agenta z odpowiednio czułym mikrofonem (niektóre łapały drganie szyby z odległości paruset metrów) i przekazywane drogą radiową do milicyjnego wozu, który stał sto metrów
od lokalu KIK-u.
Czy poza więzieniem w Lublinie i kontaktami z cenzurą miał
Pan inne doświadczenia ze Służbą Bezpieczeństwa lub innymi
komunistycznymi organami?
Oczywiście. Zacznijmy od przesłuchania w warszawskim
Urzędzie Bezpieczeństwa, które trwało pięćdziesiąt godzin non
stop. W dzień były to rozmowy, w nocy odpowiadałem na pytania pisemnie i pilnowano, żebym nie spał. Po dwóch dobach byłem nadal w takiej formie, że sądziłem, iż wytrzymam jeszcze
jedną. Ale się obyło bez tego – to oni się zmęczyli.
W tym samym czasie przesłuchiwano jednego z moich przyjaciół. Trwało to czternaście godzin, a rozmowa dotyczyła wyłącznie pogody. Potem dano mu papier, długopis i polecono,
żeby opisał swoją antypaństwową działalność. Napisał, że nie
prowadził takiej działalności, a potem zasnął na tej kartce.
To pokazuje, jak różne wówczas stosowano metody. O niektórych – na przykład o rodzajach tortur – nie będziemy wiedzieć zbyt wiele, bo przecież nie sporządzano instrukcji na
piśmie, lecz przekazywano sobie polecenia „na gębę”. Coś opowiedzieć mogliby tylko torturowani, o ile przeżyli i mają siłę do
tego wracać. Większość raczej stara się zapomnieć o tamtym
koszmarze. W dodatku wiadomo, że część archiwów bezpieki
została zniszczona i nie zawsze da się ustalić która.
144
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Inna sprawa, do której też trudno o dokumentację, to wewnętrzne stosunki w aparacie władzy. Wiadomo, że były ostre
walki pomiędzy zwolennikami różnych grup i kierunków, na
szczytach władzy i na dołach. Wiadomo, że były więzienia i wyroki. W Polsce łagodniej niż w Związku Sowieckim, gdzie trudno było przeżyć na stanowisku szefa NKWD czy KGB.
Bywali też „zdrajcy”. Jeden z nich wywiózł do Szwecji sporo
materiałów z krakowskiej cenzury, inny tak nienawidził swojego szefa, że chciał się ode mnie dowiedzieć, jak donieść na niego do Wolnej Europy. To tylko przykłady.
W „Tygodniku Powszechnym” przyjęliśmy zasadę, że możemy
o polityce rozmawiać z wszystkimi władzami, także z bezpieką –
ale nie o sprawach personalnych. Do tych rozmów upoważnione
były cztery osoby: Turowicz, Kozłowski, Pszon i ja. Informowaliśmy się nawzajem o ich przebiegu, ustalając zarys taktyki.
W aparacie bezpieczeństwa ścierały się różne tendencje, były
konﬂ ikty, wzajemne okłamywanie się. Rozumniejsi widzieli słabość reżimu i konieczność jakiegoś kompromisu. Stąd skłonniejsi byli do dyskusji, a nie tylko do łamania ludzi. W miarę jak
pogłębiał się kryzys gospodarczy, a reżim słabł, niektórzy jego
funkcjonariusze wpadali w głęboką frustrację i krytykowali go
nie gorzej niż my.

Kłopoty dziennikarza
A czy jako dziennikarz był Pan adresatem jakiejś krytyki,
która zapadła Panu w pamięć?
Na pewno najważniejsza krytyka, jaką otrzymałem w związku ze swoją działalnością dziennikarską, to służbowy list od biskupa Karola Wojtyły. List zaadresowany do Turowicza, który
145
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oczywiście lojalnie mi go pokazał, zamiast referować. Wojtyła
miał zastrzeżenia do sposobu relacjonowania pozycji Kościoła
w krajach zachodnioeuropejskich. Uważał, że stawianie akcentów w owych opisach musi być takie, żeby nie stworzyć wrażenia wewnętrznej słabości Kościoła jako instytucji, bo stałoby się
to narzędziem w rękach władzy ludowej.
Biskup przekonał Pana do swojej krytyki?
Myślę, że jednak była to przesadna ostrożność z jego strony.
Wojtyła wyraził swój niepokój i było po sprawie. Nie wracaliśmy
nigdy do tego, a współpraca szła dalej.
A napisał Pan tekst, po którym miał Pan kłopoty?
Pamiętam jeszcze jeden artykuł, również o sytuacji Kościoła w świecie współczesnym. Moje ujęcie zupełnie nie spodobało się prymasowi Wyszyńskiemu. Ksiądz Prymas miał
zastrzeżenia na tyle duże, że odebrał mój tekst jako krytykę Kościoła. Napisał w tej sprawie pismo do biskupa Wojtyły.
Wojtyła mi o tym zaraz powiedział, pokazał list, ale stwierdził,
że sam właściwie nie bardzo wie, co księdza Prymasa tak bardzo oburzyło…
Czy w swojej pracy zawodowej stara się Pan naśladować
Chrystusa?
Próbowałem odnieść naśladowanie Chrystusa do pracy
dziennikarza. Oczywiście musiało to prowadzić do tezy, że
dziennikarz ma kochać swoich czytelników, słuchaczy czy widzów. Czyli że musi pragnąć ich dobra. Ale najpierw jednak
uznawać prawo odbiorców do informacji.
146
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Pierwszy problem to już sam wybór informacji. Tendencją
współczesnych mediów jest podwójne fałszowanie obrazu świata: z jednej strony jego pogarszanie, z drugiej upiększanie. Sensacyjne zło sprzedaje się lepiej niż skromne dobro, zatem pokazuje się je, aby zyskiwać widzów i czytelników. Równocześnie
są reklamy, które obiecują łatwe i natychmiastowe „szczęście” –
czasem, żeby je osiągnąć, wystarczy wręcz używać odpowiedniego proszku do prania.
Nie ma oczywiście sensu ukrywać, że wolność dziennikarza
bywa ograniczana od strony politycznej czy ideologicznej. Natomiast najmniej widoczne jest ograniczenie ekonomiczne – przez
właściciela i reklamodawców – a dzisiaj, być może, najbardziej
niebezpieczne i powszechne.
Drugi problem z przekazywaniem informacji to pytanie, czy
ulegać pluralizmowi chaotycznemu, który wprowadza relatywizm i rozbija całościową wizję człowieka, czy też starać się dokształcać odbiorcę w sposób ułatwiający mu budowanie ładu
wewnętrznego i społecznego? Tylko że nie można nikogo zanudzać wykładami! Dyskusje z kolei łatwo dziś przekształcają się
w pyskówki. Dialog w medialnym wykonaniu staje się kiepskim
teatrem. Może chociaż czasem przydałyby się nam dyskusje
całkiem anonimowe: żeby mówiący był szczery, a odbiorca nieobciążony wcześniejszym nastawieniem, jakie często się już ma
po samej zapowiedzi nazwiska dyskutanta…
Trzeci, może najgłębszy problem to pomaganie w rozwoju,
ale to także dawanie możliwości wypowiedzenia się odbiorcy,
zachęcenie go do własnej reﬂeksji i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Sondaże opinii tego nie dają, pokazują raczej zredukowaną myśl i powierzchowne emocje. Trzeba szukać innych
sposobów, zastanowić się na przykład, jak sprawić dziś, żeby ankiety stały się atrakcyjne.
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Powołanie
Powiedział Pan o problemach, na jakie natraﬁa dziennikarz.
Ale na czym polega jego powołanie?
Do powołania dziennikarza należy także poszukiwanie mądrości i dobra ukrytego. Pokazywanie najlepszych „szarych ludzi”. Dobry dziennikarz, naśladowca Chrystusa, musi więc być
bardzo dobrym fachowcem – tu nie wystarczą dobre chęci, jakaś niezobowiązująca życzliwość. Ani też kodeks etyczny, z konieczności wybiórczy, mówiący głównie o tym, czego nie wolno.
Kim według Pana jest „dziennikarz katolicki”?
Takie sformułowanie w zasadzie nie ma sensu. Dziennikarz,
a więc fachowiec o określonych umiejętnościach, katolicki, a więc
nic innego jak powszechny. Czyli nie tematyka dziennikarska, nie
nominalna przynależność do Kościoła, ale pewna postawa – właśnie to naśladowanie Chrystusa – jest decydujące. Dziennikarz
katolicki to po prostu dziennikarz bardzo dobry. Obawiam się
niestety, że czasem stosuje się ten zwrot, aby pokryć pewne, choćby warsztatowe, niedociągnięcia dziennikarza piszącego o Kościele, ale to groźne myślenie w kategoriach: cel uświęca środki.
Przytoczę wspomnienie opublikowane w księdze Pamięć przyszłości. To Wyznania sekretarki napisane przez Marię Makuch:
„Czy ktokolwiek na świecie mógłby sobie wyobrazić szefa, który:
– gdy sekretarka spóźnia się do pracy parę godzin, a on stoi
pod drzwiami na zimnym korytarzu (ona ma klucze), na jej widok z troską w głosie pyta: a już się bałem, że coś się pani stało;
– mówi do rozzuchwalonego, łakomego dalmatyńczyka tej
sekretarki włażącego na jego fotel: co chciałeś, pieseczku?
148
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– uśmiecha się ciepło i z wyrozumieniem, gdy ona, przepisując na maszynie po raz trzeci jego list w języku francuskim,
robi całkiem nowe błędy;
– widząc na okładce swego pisma nazwisko ﬁlozofa: FEUERBUCH (to ona robiła korektę), mówi: ech, gorsze błędy się
zdarzają”.
To oczywiście Pana portret…
Właściwie nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nie jestem
dobrym szefem. Ale mam za to szczęście do dobrych pracowników – to mnie nieraz uratowało. Muszę wszystkim im podziękować.
Ile ma Pan wolnego czasu dziennie?
Przecież tego nie da się obliczyć!
Bo może w ogóle Pan nie ma tego czasu – przecież po pracy w Fundacji w domu Pan także pracuje. Nie potrzebuje Pan
odpoczywać?
Najlepszą formą odpoczynku jest zmiana rodzaju pracy.
(śmiech)
A nie planuje Pan przejścia na rzeczywistą emeryturę?
Nie widzę możliwości odejścia na emeryturę. Mogę co najwyżej ograniczać swoją aktywność, bo przecież stan zdrowia
może się nagle pogorszyć. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nic bym nie robił. Chyba że bym oślepł, ogłuchł i oniemiał –
wtedy oczywiście. Ale jeśli to nie nastąpi, albo nastąpi w ograniczonym zakresie, zawsze będę nad czymś pracować.
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Odnowa Kościoła
Synod Krakowski • Kardynał Wojtyła • Jak działał
Papież • Przekraczać zło świata

W 1962 roku w Rzymie rozpoczął się pod przewodnictwem
Jana XXIII Sobór Watykański II, który z oczywistych względów
był niezwykle obiecującą perspektywą dla Kościoła. Uczestnikami Soboru z Polski byli między innymi prymas Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła. A także Stefan Swieżawski,
który był jedynym świeckim audytorem na Vaticanum Secundum zza żelaznej kurtyny.
Wiele się po Soborze spodziewaliśmy. Tymczasem Wojtyła po zamknięciu obrad wrócił z Rzymu i… pracował tak jak do
tej pory. Dopiero potem okazało się, że pisze książkę o Soborze i wnioskach, jakie z niego wynikają dla duszpasterstwa. Było
to studium – U podstaw odnowy – przeznaczone dla duszpasterzy i profesorów seminariów duchownych. W roku, w którym
ta książka się ukazała, rozpoczęło się jedno z najważniejszych
przedsięwzięć w historii Kościoła w Polsce: kardynał Wojtyła zwołał Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej. Synod, który według mnie jest modelem Kościoła na trzecie tysiąclecie.
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Synod Krakowski
To był rok 1972, siedem lat po zakończeniu Soboru. W ten
sposób objawiła się długofalowość myślenia Wojtyły. Nie chciał
po powrocie z Rzymu od razu brać się do wcielania w życie ducha Soboru, bo zdawał sobie sprawę, że w zderzeniu z – konieczną w tym przypadku – mozolną pracą nawet największy entuzjazm wygaśnie, a duch szybko zmieni się w „zjawę”. Najpierw
więc, tak jak zresztą robił to od początku swojego biskupstwa,
przygotowywał ludzi: podprowadzał ich tak, żeby sami odkryli
sens zmian, a nie dyktował im, co mają myśleć i robić. To było
świetne posunięcie: zgromadził w ten sposób kapitał, który później uruchomił przy pracach Synodu.
Uruchomił, dodajmy, między innymi przy Pańskiej pomocy – był Pan członkiem Komisji Przygotowawczej Synodu, która
przez cały 1971 rok zastanawiała się nad formułą pracy przy
takim przedsięwzięciu*.
Ten rok spędziliśmy głównie na podróżach, spotkaniach i odczytach na terenie całej diecezji. Podstawowe teksty były później
przepisywane (na maszynach, powielacze były niedostępne!) i rozprowadzane. Wiadomo było, że jest wielu chętnych do współpracy, ale nie mieli oni odpowiedniego przygotowania. Trzeba było
pomagać także tym, którzy już podjęli pracę w ramach zespołów.
Pamiętam jedno z takich spotkań – z grupą lekarzy. Zaproponowałem, żeby się zajęli etyką zawodową pracownika służby zdrowia.

* Stefan Wilkanowicz następnie przewodniczył Komisji Apostolstwa
Świeckich. W 1979 roku Jan Paweł II odznaczył go Orderem świętego Sylwestra, watykańskim odznaczeniem dla osób świeckich, m.in. za pracę przy
Synodzie Krakowskim.
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Usłyszałem wtedy niezwykłą odpowiedź z ust jednego z bardzo
szanowanych lekarzy: „Panie redaktorze, może jesteśmy dobrymi fachowcami, ale musimy zacząć od powtórki katechizmu…”.
A takich zespołów – wbrew oczekiwaniom Wojtyły, który ostrożnie liczył, że powstanie kilkadziesiąt grup – było około pięciuset!
Czym się zajmowały?
Zespoły – zazwyczaj liczące od pięciu do dwudziestu osób –
otrzymywały z Komisji Głównej Synodu założenia teologiczne
planowanych dokumentów. A do tego pytania dotyczące rozpoznania sytuacji w ich środowisku i proponowanych działań. Szczególnie ważne było także to, że tematy dokumentów uwzględniały
te obszary życia wiernych, które wiązały się ze światem pracy, gospodarki, życia społecznego czy kultury. Chociaż nie udało się
zrealizować wszystkich tematów, na których zależało kardynałowi Wojtyle. Nie znaleźliśmy na przykład ekspertów od sportu.
A szkoda.
Zespoły przesyłały swoje propozycje do odpowiednich zespołów redakcyjnych. Redaktorzy dokonywali syntezy rezultatów
prac zespołów (zazwyczaj kilkudziesięciu) dotyczących danego
dokumentu i odsyłały z powrotem do zespołów studyjnych wersję
wspólną, która była znowu dyskutowana przez zespoły. Wreszcie
przedstawiciele zespołów pracujących nad tym samym dokumentem spotykali się i już w bezpośrednim kontakcie ustalali wersję dokumentu, która później traﬁała pod głosowanie na sesji plenarnej
Synodu. Tam głosowaliśmy metodą soborową, czyli: placet, non
placet, placet iuxta modum. A więc oprócz „tak” lub „nie”, można
było też aprobować dokument, zgłaszając jednocześnie dalsze poprawki, które na ogół miały charakter językowo-stylistyczny. Wersję ostateczną zatwierdzał Kardynał i dokumenty szły do Rzymu.
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Jak w takiej żmudnej pracy nie zgubić duchowego punktu
odniesienia?
Kardynał Wojtyła o to zadbał. Otóż dokumenty były uszeregowane według tria munera Christi, czyli potrójnej misji Chrystusa. Co to znaczy? Mówiąc naszym językiem, obejmowały
trzy główne grupy zagadnień: modlitwę i oﬁarę, przekaz Ewangelii i czynienie dobra. A więc były nakierowane na naśladowanie Chrystusa. Na uświadomienie, że możemy i powinniśmy Go
naśladować w naszej codzienności.
Dlaczego Synod trwał aż siedem lat?
Daty rozpoczęcia i zakończenia nawiązywały do pasterzowania biskupa krakowskiego, świętego Stanisława, patrona Polski i do jego męczeńskiej śmierci. Pokazywało to wyższość prawa moralnego nad polityką.
Najważniejszym efektem Synodu były więc nie tyle dokumenty, ile właśnie osobisty związek z Chrystusem tych, którzy
zaangażowali się w jego prace, oraz uświadomienie sobie przez
nich własnego miejsca w Kościele. Z kolei praca w zespołach
pomogła uczestnikom rozwinąć umiejętności samokształcenia
się, współpracy z innymi i dialogu. Na pewno nie jest przypadkiem, że w późniejszych latach – czy za czasów Solidarności, czy
już w wolnej Polsce – tylu ludzi zaangażowanych w Synod brało
twórczy udział w życiu publicznym.
Jakie Synod Krakowski miał znaczenie dla kardynała Wojtyły?
Kiedy w 2001 roku – dwadzieścia dwa lata po zakończeniu
Synodu – Jan Paweł II wybierał się z pielgrzymką na Ukrainę,
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rozmawialiśmy o planach tej wizyty. Oczywiście cała rozmowa
dotyczyła spraw ukraińskich. Kiedy już kończył się czas, Papież
nagle zapytał: „Czy w Polsce pamięta się o Synodzie Krakowskim?”. Trochę mnie to zakłopotało, powiedziałem coś wymijającego. Ale stale o tym pytaniu pamiętam…
Podczas Synodu Krakowskiego Wojtyła nie dyrygował. Przede wszystkim słuchał, czasem coś proponował. Uderzający był
jego wielki autorytet. Nie był typowym polskim pastuchem, który pędzi przed sobą krowy zastraszane przez szczekające psy.
W nim czuło się biblijnego pasterza, za którym idą owce, bo wiedzą i czują, że to droga w kierunku dobra.
Dlatego też drażni mnie, kiedy rozmaite kręgi ludzi widzą
powód do chwały w tym, że mamy Papieża Polaka. „Jan Paweł II
wyrósł z naszego polskiego Kościoła” – często się mówi. To
prawda, ale interpretacja błędna. Bo nie bycie Polakiem jest jego
zasługą, ale bycie Polakiem, który czerpał z różnych źródeł –
polskiej literatury romantycznej, hiszpańskiej mistyki, niemieckiej fenomenologii… Wyrósł, czyli wyszedł w świat. I tak jak za
pontyﬁ katu Jana Pawła II wielu duszpasterzom wydawało się, że
Papież wszystko za nich załatwi, tak dzisiaj wydaje im się, że pamięć o Wojtyle sama będzie formować wiernych.
Czasem zadaję sobie w tym kontekście bardzo gorzkie pytanie: czy chrześcijaństwo jest religią miłości czy może ksenofobiczną religią plemienną?

Kardynał Wojtyła
Kiedy poznał Pan Karola Wojtyłę?
Poznaliśmy się zaraz po tym, jak wrócił ze studiów w Rzymie. Był duszpasterzem akademickim w paraﬁ i świętego Floria154
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na w Krakowie. Zaniosłem mu list z redakcji „Tygodnika”, chwilę rozmawialiśmy. Spotkanie bez znaczenia, ale Wojtyła sprawił
na mnie wrażenie człowieka bardzo skupionego na rozmówcy. Ta intuicja potwierdzała się potem bardzo często. Dawało to
nieraz efekty tragikomiczne, bo kiedy ktoś miał do niego sprawę, Wojtyła musiał wysłuchać go do końca. Skutki były takie, że
wszędzie się spóźniał…
Pamiętam umówione z nim, jeszcze jako biskupem pomocniczym, spotkanie redakcji „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego” na Kanoniczej. To był początek lat sześćdziesiątych. Spotykaliśmy się wtedy raz lub dwa razy na miesiąc. Zawsze był
przewidziany zasadniczy temat do omówienia, ale i tak najczęściej kończyło się na dysputach „o sprawach bieżących i wszystkich innych”. Przy czym rozmawiało się bardzo swobodnie, czasem nawet bezczelnie. Mistrzem w tym był niewątpliwie Tadeusz
Żychiewicz. Miał niewyparzony język i mówił z prostotą chrześcijańską, co mu ślina na język przyniosła. Wojtyła zawsze nas
słuchał, zazwyczaj milcząco, dopiero na koniec zabierał głos.
No, ale najpierw musiał na spotkanie dotrzeć… Do tego, że się
spóźnia, byliśmy przyzwyczajeni. Czekaliśmy już ponad godzinę. Zadzwonił telefon z Tarnowa z informacją dla nas: „Ksiądz
biskup bardzo przeprasza, już wyjeżdża”. Poczekaliśmy spokojnie, aż dotrze do Krakowa.
Czy zdarzyło się, że biskup Wojtyła okazywał poirytowanie
albo wchodził w spór z czyimś sposobem myślenia?
Nie przypominam sobie sytuacji wyraźnego sprzeciwu z jego
strony. Raczej zwracał uwagę na wiele wymiarów omawianego
zjawiska, miał ambicję, żeby je ogarnąć, a nie formułować sądy.
Zresztą wtedy poznałem metodę, którą stosował, a która
jest niezwykle skuteczna, szczególnie wobec osobników nazbyt
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pewnych siebie i intelektualnie bezczelnych. Wchodzenie z nimi
w polemikę na zasadzie zderzenia poglądów i dalszej wymiany argumentów nie bardzo ma sens. Po prostu trzeba spotkanie poprowadzić tak, żeby zamiast przekonywać – proponować,
zostawiać małe tropy, może nawet prowokacje. Jeśli zostaną one
podchwycone, to druga strona z czasem zrozumie nasze stanowisko. Oczywiście nie jest to sposób na każdego. Ale w grupie
osób myślących, między którymi istnieje więź zaufania, przynosi to niezwykłe owoce. W przypadku Wojtyły był to po prostu rys jego osobowości. Do tego dochodziła ta niezwykła cecha,
o której wspomniałem: on musiał wysłuchać ludzi…
Musiał?
Tak, czuł wewnętrzny przymus. Był na rozmówcy maksymalnie skoncentrowany. A miał przy tym niezwykłą pamięć
i podzielność uwagi. Potraﬁ ł treść jakiejś rozmowy przywołać
po kilku latach. O czym to świadczy? Nie tylko o tym, że miał
fenomenalną pamięć, ale też że był człowiekiem, który czuł się
głęboko odpowiedzialny za drugą osobę. To dlatego dziś słyszymy tyle wspomnień ludzi, którzy mówią, że spotkawszy się po
latach z Janem Pawłem II, byli szczegółowo odpytywani o stan
spraw rodzinnych, które kiedyś mu powierzyli. Wojtyła brał te
sprawy do serca, one stawały się jego sprawami. Podobnie rzecz
się miała z intencjami modlitewnymi, które siostry w Watykanie każdego dnia przygotowywały mu z nadesłanych listów. On
je wszystkie przyswajał, uznawał za swoje.
Od początku też czuł się osobiście odpowiedzialny za
Kościół. W pełni doszło to do mnie, kiedy uczestniczyliśmy
w kongresie ﬁ lozoﬁcznym w Rzymie i Neapolu w 1974 roku.
W drodze z jednego miasta do drugiego zatrzymaliśmy się na
uroczyste nabożeństwo w Fossa Nuova, gdzie zmarł święty To156
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masz z Akwinu. Pamiętam, że w olbrzymiej bazylice Mszę świętą koncelebrowała chyba setka księży, a przewodniczył im kardynał Wojtyła. Kiedy wygłaszał homilię, coś nagle mnie w niej
uderzyło: on mówił tak, jakby czuł się odpowiedzialny za cały
Kościół. Nie tylko ja to odczułem. Stefan Swieżawski, kiedy nabożeństwo się skończyło, podszedł do Wojtyły i odbył z nim
bardzo krótką rozmowę. „Ty będziesz papieżem” – powiedział.
„A tyś zwariował!” – odparł Wojtyła.
Karol Wojtyła wyłaniający się ze wspomnień to postać „dobrego wujka”. Ale jeśli tylko przyjrzymy się lepiej jego relacjom
z ludźmi, to widać obecny w nich dystans. Potrzebował dużo
czasu dla siebie, potraﬁł się odłączać na wiele godzin od grupy…
Bo miał swoje obowiązki – przede wszystkim modlitwę. To
wiąże się bezpośrednio z poczuciem odpowiedzialności za człowieka. Przyjmował na siebie ludzkie troski, ale później składał
je Bogu w modlitwie. Bo co on, jako Wojtyła, mógł z nimi zrobić? Nic. Ale mógł uczynić je treścią modlitwy. Modlitwa była
wszechobecna w jego życiu. Nawet pisząc jakiś artykuł czy dokument, pisał go w kaplicy, na klęczkach, nie numerował stron,
tylko na pierwszej u góry notował początkowy werset Hymnu do
Ducha Świętego, a potem na kolejnych stronach zapisywał dalsze
wersety i w ten sposób można było znaleźć ciąg dalszy tekstu.
Kiedy dowiedział się o śmierci Jana Pawła I, był wstrząśnięty. Poszedł do kaplicy. Kilka godzin leżał krzyżem. W pewnym
sensie obawiał się konklawe.
Ale Wojtyła nie lubił pozostawać na wysokich tonach, więc
opowiem może o sytuacji, która miała miejsce niedługo potem.
Kiedy przygotowywał się do wyjazdu na konklawe, przyszliśmy
się z nim pożegnać. Niewiele wcześniej dał nam do przeczytania
dość zaawansowany projekt jednego z dokumentów. Po lekturze
157
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mieliśmy zebrać swoje uwagi i spotkać się na dyskusji. Staszek
Grygiel podszedł wtedy do Wojtyły i zapytał: „Co mamy z tym
robić?”. „Pracujcie dalej”. „A gdyby ksiądz kardynał nie wrócił?”.
Na co Wojtyła odparł: „No, nie myśl tak eschatologicznie!”.

Jak działał Papież
Pan też czuł, że może nie wrócić?
Mówi się, że wybór Wojtyły na papieża był zaskoczeniem.
Ale chyba nie dla tych, którzy byli z nim bliżej. Pojawiły się wyraźne znaki, na przykład kilku ważnych dziennikarzy przyleciało w tym czasie do Krakowa z prośbą, żeby ich wprowadzić
w życie naszego Kościoła i opowiedzieć o Wojtyle. Przyjeżdżali
też włoscy księża i watykaniści, którzy zgodnie ze swoim południowym temperamentem po prostu domagali się zdjęć i materiałów związanych z Wojtyłą.
Kiedy radio podało informację, że został wybrany na papieża,
mieliśmy akurat jakąś dyskusję w KIK-u. Mogę powiedzieć tylko tyle: nie zaskoczyło mnie to specjalnie. Dopiero kiedy w niecały miesiąc później spotkaliśmy się w Watykanie, pojąłem doniosłość tego wydarzenia. Ale nie historyczną ani nie polityczną.
Wtedy zrozumiałem, jaka perspektywa otwiera się przed Kościołem i chrześcijaństwem. Siedzieliśmy przy kolacji – jeden
stół, wielu dotychczasowych współpracowników. Obserwowałem Wojtyłę i czułem, że oto jest przede mną człowiek, z którym
znamy się bardzo dobrze od wielu lat i z którym rozmawiałem
kilka tygodni wcześniej w Krakowie. A jednocześnie, że jest to
ktoś zupełnie inny. Tak bardzo swojski i tak bardzo nowy.
Na czym to polegało? Jestem pewien, że chodziło o całkowite połączenie dwóch sfer odpowiedzialności, o których mówi158
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łem. Odpowiedzialności za konkretnego człowieka, która sprawiała, że w relacjach z ludźmi był wciąż tym samym Wojtyłą,
i odpowiedzialności za Kościół, która przybrała już najbardziej
wymowną z możliwych form – papiestwo. A że Duch Święty nie
pomylił się w wyborze, najlepiej świadczy pełna harmonia tych
dwóch „osób” w jednym Janie Pawle II.
Jak to poczucie odpowiedzialności przekładało się na konkretne sytuacje życiowe?
Poznałem kiedyś młodego Khmera. Miał kilkanaście lat, kiedy siłą wcielono go do Czerwonych Khmerów. Za próbę ucieczki miał traﬁć przed sąd, ale eskortowali go dawni sąsiedzi ze
wsi, którzy pozwolili mu zbiec. Jako „żywy towar” znalazł się
we Francji. Zaprzyjaźnił się tam z organizacją katolicką, która
zajmuje się uchodźcami. Po pewnym czasie poprosił o chrzest.
Miał wielkie pragnienie, żeby chrztu udzielił mu sam papież.
I tak się stało. Jan Paweł II ochrzcił go z wielką radością.
Inny przypadek – też uchodźcy, tym razem Wietnamczyka, zupełnie nie zainteresowanego religią i Kościołem. Któregoś razu wybrał się z przyjaciółmi na pielgrzymkę z Paryża do
Rzymu. W auli Pawła VI był jak zwykle tłum, środkiem szedł
Jan Paweł II, a przy barierkach stał ów Wietnamczyk w gronie
kilku kolegów i jego francuski opiekun, który znał się osobiście
z Papieżem. Jan Paweł II zatrzymał się przy nich, przywitał, porozmawiał chwilę – sytuacja, jakich tysiące. Ale potem ten młody Wietnamczyk mówi do swojego opiekuna: „Ja też chcę być
w Kościele. Chcę przyjąć chrzest”. Przyjaciel, trochę zakłopotany, pyta: „Ale dlaczego?”. „Bo nikt nigdy nie spojrzał na mnie
tak jak on”.
Te przykłady pokazują, że odpowiedzialność za Kościół jest
szczególnego rodzaju – to odpowiedzialność za dar. Nie za to,
159
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co człowiek sam stworzył, ale za dar, który można przyjąć tylko w postawie głębokiego otwarcia na człowieka. I Wojtyła taki
właśnie był. Słynne zdanie z Redemptor hominis, że to człowiek
jest drogą Kościoła, a nie na odwrót, wyrażało jego najgłębsze
przekonanie duszpasterskie. Spotkać się z drugą osobą, otworzyć się na nią, uznać jej sprawy za swoje. Stworzyć więź zaufania – i pozostawić zupełną wolność. Bo nic tak nie rozwija i nie
kształtuje, jak samodzielne i mądre gospodarowanie własną wolnością. Wojtyła potraﬁ ł innych w tę wolność wprowadzić.
Żeby znowu nie przesadzić z patosem… Zgłosiła się do mnie
kiedyś grupa studentów związanych z duszpasterstwem akademickim u dominikanów w Krakowie. Chcieli zrealizować bardzo nietypowy jak na ówczesne czasy pomysł ewangelizacyjny.
Przyszli do mnie, żeby się poradzić. Poszedłem bezpośrednio do kardynała Wojtyły. Przedstawiłem sprawę i pytam: „Co
z tym zrobić?”. Wojtyła chwilę pomyślał: „No dobrze, róbcie,
ale w kurii o tym nie mówcie”. Przypuszczam, że nie chciał denerwować starszych prałatów, bo takie pomysły nie mieściły się
w ich głowach.
A Wojtyła dobrze rozumiał młodzież.
Zaryzykuję twierdzenie, że nie traktował młodzieży w jakiś
szczególny sposób, lecz dawał jej duży kredyt zaufania. To budowało jego więź z młodymi ludźmi na tych samych zasadach,
o których wspomniałem wcześniej. A efekty bywały spektakularne. Jan Paweł II potraﬁ ł powiedzieć młodym, że są wolni, żeby
z tej wolności zrobili użytek i odnaleźli swoją miłość – ale dodawał też: „Jesteście nadzieją Kościoła”. Często ci młodzi ludzie
pierwszy raz w życiu spotykali się z taką otwartością, z uznaniem
ich wolności i gotowością do bezinteresownego towarzyszenia
im w życiu, jakiekolwiek by ono było, dobre czy złe. Często też
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pierwszy raz słyszeli, że mają realny wpływ na rzeczywistość, że
przyszłość leży na ich barkach.
Do tego dochodzi kwestia autentyczności – Wojtyła był osobą wewnętrznie uczciwą. Jego wielkość to wielkość człowieka,
który realizował Ewangelię. Jego wielkość to wielkość Ewangelii. Młodzi ludzie natychmiast wyczuwają fałsz, a Jan Paweł II był
autentyczny. Przyjmował drugiego człowieka jako dar, ale sam
też oﬁarowywał to, co miał – swoją uwagę, chwilę na rozmowę,
przede wszystkim modlitwę. Ale także obecność, poprzez którą mówił: „Jesteś dla mnie ważny, chcę być z tobą”. Wojtyła tę
swoją obecność chętnie dawał. Pamiętam, jak – kiedy był jeszcze biskupem pomocniczym – zaprosiłem go na obóz studencki w Pewlii Małej. To było po Bożym Narodzeniu. Przyjechał
do nas wieczorem z Krakowa. Przywitał się, zamienił kilka zdań
i pyta: „To co? Śpiewamy kolędy?”. No i śpiewaliśmy, tak po prostu, przez godzinę. A potem zerknął na zegarek: „Ojej, muszę
już lecieć”. Podziękował za spotkanie i pojechał z powrotem.
Na czym polega „tajemnica młodości” – bo tak się czasem
mówi o fenomenie więzi między Janem Pawłem II a młodzieżą?
„Tajemnica młodości” to zwrot wymyślony chyba przez tych,
którzy osiągnąwszy jakiś wiek, przestali się rozwijać. „Młodość”
w tym zwrocie obejmuje na przykład oswajanie świata, spotykanie innych ludzi, wszystko to, co inspiruje do rozwoju. Młodość to
też czas, kiedy najmocniej kształtujemy własną szeroko rozumianą wolność, przede wszystkim wolność wewnętrzną. W pewnym
wieku, po latach różnych doświadczeń, bilans tych zmagań z własną wolnością dla niektórych może wypaść negatywnie. Więc pozostając przy tej metaforyce, trzeba by powiedzieć, że „starość”
to zaprzestanie pracy nad własnym rozwojem i zamknięcie się na
świat. Wojtyła nigdy się nie zamknął i młodzież to doceniła.
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Przekraczać zło świata
Ciekaw jestem, co Pan powie na wspomnienie arcybiskupa
Józefa Życińskiego: „Podczas jednego z letnich konwersatoriów
w Castel Gandolfo opowiadaliśmy Ojcu Świętemu o możliwościach międzynarodowych kontaktów laikatu, które stworzono zaraz po upadku muru berlińskiego. Zastanawialiśmy się
w szerszym kręgu, kto mógłby reprezentować polskich katolików podczas nadchodzących międzynarodowych obrad. Propozycję kilku zgłoszonych nazwisk oceniłem sceptycznie, zwracając uwagę, że proponowane osoby reprezentowały polski
laikat pół wieku wcześniej i że trzeba obecnie koniecznie znaleźć nowych przedstawicieli młodego pokolenia. Ojciec Święty
zadumał się, słuchając naszych propozycji. Potem zaś przerwał milczenie, pytając: »A może by tak Wilkanowicz?«. W tamtym czasie Stefan dobiegał już siedemdziesiątki, ale jego poglądy, zachowanie i wygląd upoważniały do przypisywania mu
dowolnego wieku”.
Starałem się i staram wciąż być osobą otwartą. Bo czemu jedni
są „starcami” już w młodości, a inni jakoś się trzymają? Po pierwsze, jak mówiłem, to kwestia rozwoju. Człowiek się rozwija przez
kontakt z innymi ludźmi, kulturami, religiami. Przez rewidowanie własnych poglądów i konsekwentne wyrywanie się ze schematów. Mentalny dogmatyzm zabija w nas zdolność do twórczości,
powoduje zgodę na mierność. Nagle staje się w miejscu, człowiek
robi się zalękniony, buduje swoje życie w opozycji do świata, który postrzega jako zagrożenie, zamiast widzieć w nim szansę i rozwijać się dzięki niemu. Myślę sobie, że z dogmatyzmu najskuteczniej leczy człowieka pojawienie się w rodzinie dziecka. Dziecko
to zdecydowanie „środek odmładzający” – bo zmusza do zrewidowania swoich osiągnięć i wizji świata.
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Na początek trzeba uznać, że świat jest o wiele, wiele bogatszy, niż potraﬁ my to sobie wyobrazić. Że nie sposób „przyciąć
go” do naszych ciasnych horyzontów. Potem trzeba pokornie
zrozumieć rolę tego, co niezrozumiałe, czyli paradoksów, które tworzą treść naszej codzienności. Człowiek musi uświadomić
sobie, że poza jego logiką w świecie funkcjonuje jeszcze inna logika – Boża logika paradoksów. A uznanie tego faktu może go
doprowadzić do kontemplacji świata.
Postawa otwarta, której cechy starałem się teraz wymienić, to
według mnie jedyna sensowna postawa. Kto chce, może ją nazywać „tajemnicą młodości”.
Ale co zrobić, jeśli człowiek ma podstawy, by postrzegać świat
jako złowrogi?
Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Dlatego zło nie jest
czymś, co go ostatecznie determinuje. Najlepiej to zrozumiałem
dzięki jednemu trafnemu zdaniu Wojtyły. Padło ono w rozmowie z księdzem Andrzejem Bardeckim, zaraz po tym, jak księdza Andrzeja pobili funkcjonariusze SB. Wojtyła wysłuchał relacji, nie roztkliwił się, tylko powiedział coś, co głęboko we mnie
zapadło i co potem znajdowałem w wielu jego papieskich pismach: „Andrzej, zobaczymy, jakie z tego zła Pan Bóg wyprowadzi dobro”.
To jedno zdanie pokazuje, że zło jest banalne. Straszne,
przejmujące, rzucające się w oczy – ale powierzchowne. Zło nigdy nie ma ostatniego słowa. Nawet jeżeli uznamy, że pewne zło
zostało dopuszczone przez Pana Boga, to nie możemy uznać, że
jest ono czymś ostatecznym. Bo człowiek może każde zło zwyciężyć dobrem. Na tym też polega Boże miłosierdzie, które jakby odgarnia z duszy człowieka kolejne warstwy zła, żeby na końcu wydobyć na wierzch tkwiące wewnątrz dobro. Zło rzuca się
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w oczy, więc trzeba wciąż się oczyszczać z jego naleciałości, aż
człowiek dokopie się do pokładów dobra.
To rozumienie zła w życiu ludzkim – które przecież często jest tak bardzo w poprzek naszych oczekiwań – nie pozwala
człowiekowi popaść w rozpacz. Nadzieja musi być większa niż
rozpacz. A perspektywa szersza i dalsza niż tylko doczesna.
Świat jest i nie jest złowrogi – świat to ogromne bogactwo.
Zło jest jakby „nie z tego świata”, czujemy to, gdy się pojawia.
Dlatego musimy je przekroczyć. Cierpienie nie może zatrzymać naszego rozwoju, bo wtedy wygra i pokona nas zło. W naszą ludzką kondycję jest wpisane ciągłe przekraczanie siebie,
nieustanny rozwój.
Wie pan, kiedyś traﬁ łem na takie pięknie paradoksalne zdanie w pismach Feliksa Konecznego: „Szczęście polega na przechodzeniu do trudności wyższego rzędu”…
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Boża szkoła paradoksów
Wcielenie • Logika Objawienia • Błogosławieństwa •
Dialog

Chrześcijaństwo jest dramatyczne i paradoksalne. Dramatyczne, bo przeniknięte tajemnicą. Paradoksalne, bo mówi, że
zna prawdę o człowieku, a ta prawda przecież tak bardzo kłóci się z naszym codziennym doświadczeniem. Jednak dla mnie
chrześcijaństwo tym różni się od innych religii, że jest niejako
nie do wymyślenia, jest zarazem tak dramatyczne i paradoksalne – to pomaga mi wierzyć. Proszę zobaczyć: Bóg sprawia, że
Jego Syn przychodzi na świat w Betlejem…

Wcielenie
Świętujemy to wydarzenie co roku jako Boże Narodzenie. Jak
Pan – po kilkudziesięciu przeżytych świętach Bożego Narodzenia – patrzy dziś na betlejemski żłóbek? Na szopkę?
Bardzo ważny był dla mnie pobyt w Betlejem. Kiedy wszedłem do pieczary, do miejsca Narodzenia – trochę mnie odrzuciło.
Wszystko było pokryte ozdobami. Nie mogłem się tam odnaleźć.
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Na szczęście tuż obok, kilka metrów dalej, zobaczyłem identyczną piwniczkę, która, jak sądzę, zachowała się w stanie nienaruszonym. Modliłem się właśnie tam. Tam, gdzie nic nie ma –
tylko wykute w skale ściany. Gdybym mógł jeszcze raz pojechać
do Betlejem, od razu poszedłbym właśnie tam. Bo to jest rzeczywistość, która mówi mi o wiele więcej niż kaplice pełne złota i rozmaitych ozdób.
Co jest istotą tych Świąt?
Istotą jest Chrystus, który stał się człowiekiem. Narodził
się, żył z ludźmi, służył im, wreszcie umarł za nich. Taka jest
Istota Rzeczy.
Czy to oznacza, że w Boże Narodzenie powinniśmy już myśleć o całym dalszym życiu Jezusa? I o krzyżu? Czy możemy
się skupić na tej…
… radości Narodzenia, Wcielenia… Oczywiście, mamy prawo do radości i powinniśmy tę radość przeżywać. Ale pamięć
o tym, co się stanie później, ma nas zabezpieczać przed tanim
sentymentalizmem. Tylko jak to robić? Nie bardzo wiem, jestem tu skazany na intuicję.
Podobny problem to szopki krakowskie, które w pewnym
sensie zmarginalizowały Narodzenie. Niby tam jest coś malutkiego: Matka Boska i Jezus, ale nawet nie zawsze Ich widać. Wszystko zostało przytłoczone przez ozdoby. Jak to odbierać? Jako wytwór kultury, który odszedł od źródła i żyje
własnym życiem? Czy jako ukazanie paradoksu: ta miniaturowa stajenka jest tak ważna, że rozrasta się w bogaty pałac?
No cóż, stale borykamy się z problemem powracania do istoty…
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A co pan powie o Józeﬁe? Przecież jego Pan Bóg również postawił w trudnej – żeby nie powiedzieć potocznie: w głupiej – sytuacji…
W dziejach chrześcijaństwa wszystko jest tak proste i zagmatwane zarazem, że na zdrowy rozum biorąc, nie miało prawa powstać i oddziałać na świat – a robi to od dwóch tysięcy lat. Tak
trudne, tak paradoksalne, tak wymagające, tak bardzo ponad
ludzkie możliwości. A okazało się konieczne: wpłynęło i nadal
wpływa na świat. Chociaż zawiłości w nim nie brakuje.
Jak u Państwa w domu wyglądają Święta? Myślę o choince,
dwunastu potrawach wigilijnych…
Nasze święta są polsko-wietnamskie, a w Wietnamie nie ma
tego rodzaju tradycji. Chociaż żona pamięta, że przy kaplicy
w lesie odprawiana była pasterka, a potem jechało się do domu
i siadało do posiłku. Nie było jednak dzielenia się opłatkiem,
które u nas ma zasadnicze znaczenie. I śpiewanie kolęd. Żona,
jeśli uda się nam ją namówić, śpiewa wietnamskie kolędy. Mnie
śpiewać zakazano, bo fałszuję. (śmiech)

Logika Objawienia
To jak to jest z Panem Bogiem? Czemu tak polubił paradoksy? Nas stworzył takich prostych, a wyzwania tak wysokie?
Myślę, że będziemy się tego dowiadywać stopniowo, ale ku
zawodowi niektórych, już nie na tym świecie.
Mówi się, że ulubionym tworem Bożym jest rozum. Jeśli
rzeczywiście człowiek wykorzystuje teraz znikomy procent
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możliwości swojego rozumu, to chociażby pod tym względem
widać, jak wielki potencjał rozwoju w sobie nosimy. Podejrzewam, że Boża rozumność musi być zupełnie inna od naszej, ale
to nie znaczy, że całkowicie niedostępna. I na pewno to nie znaczy, że rozum można ignorować, trzeba go rozwijać.
To sprawa rozumu. Ale zastanawiam się nad podobieństwami między miłością ludzką i miłością Boga do człowieka. Ostatecznie Jezus umiera na krzyżu – czy to jest jakaś odrębna logika miłości?
Widzi pan, nawet gdybym znał odpowiedź – na pewno nie byłbym w stanie jej przekazać. Proszę sięgnąć do dzienników prowadzonych przez mistyków. Skoro tak marnie korzystamy z rozumu, skoro nie potraﬁmy zrozumieć tej miłości, którą widzimy
między ludźmi – to tym bardziej: jak słowami, które przecież też
mają swoje ograniczenia w stosunku do istoty rzeczy, miałbym
przedstawić to panu w rozmowie? Naprawdę, najlepsze źródło
w takich przypadkach to lektura pism mistycznych, oczywiście
z odpowiednim przygotowaniem. Bo i tu rozum nam może pomóc, choć czasem musi próbować przekraczać swoje granice. Ale
czy inaczej będzie się rozwijać? Więc warto wystawiać go na takie próby… Mam już swoje lata i wiem, że doceniając rozum, nie
można mieć pretensji, że nie wszystko się rozumie, że jest jakiś
ogrom Tajemnicy, do której możemy zbliżać się tylko stopniowo.
Tajemnicą jest chyba też to, przez kogo działa Bóg. Wiadomość o narodzeniu pierwsi otrzymują pasterze… Tajemnica zostaje objawiona najprostszym.
To jest zdecydowanie przeciwko ludzkiej zarozumiałości.
„My tu wszystko zrozumiemy, wszystko wyjaśnimy”. Przeciw168
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ko „uczoności”, która czasem może być bardzo myląca. Można
też pójść w to głębiej i zobaczyć, na co zwracają uwagę ci, którzy zajmują się najuboższymi, jaka jest wiara Jeana Vaniera czy
jaka była wiara ojca Józefa Wrzesińskiego.
W każdym razie reﬂeksja nad losem ludzi, z którymi w Piśmie Świętym Pan Bóg wszedł w kontakt – tak samo jak błogosławieństwa – stale pokazują, że jedno z największych niebezpieczeństw człowieka to pycha. Pycha, która przecież doprowadziła
część aniołów do odrzucenia Boga.
Bardzo często nasz los nie jest losem, jakiego sobie życzymy.
Święta Rodzina z pewnością też wolałaby normalnie poukładać
sobie życie. Więc kiedy słyszymy w czytaniach: „błogosławieni
ludzie, w których Pan ma upodobanie”…
Nikt nie wybiera sobie życia. A Boże upodobanie nie musi
oznaczać stanu permanentnego szczęścia człowieka na ziemi. O wiele częściej to upodobanie prowadzi przez ciężkie,
dramatyczne sytuacje. Przed tym problemem każdy stoi indywidualnie. I chyba każdy stoi w pewnym sensie z pustymi
rękami. Dla mnie nie ma innego wyjścia niż uczciwie powiedzieć: nie wiem, nie rozumiem, ale wierzę, że wszystko to ma
sens.
A jak Pan interpretuje opowieść o Trzech Mędrcach i ich długiej drodze do Betlejem?
Ta historia pokazuje sposób działania Pana Boga. On oddziałuje na ludzi z innych religii i kultur, prowadzi ich do Betlejem, po czym oni odchodzą, nie stając się chrześcijanami.
Powracają do siebie i nie wiadomo, co się z nimi dalej dzieje.
Objawienie Boże w rozmaity sposób dociera do ludzi. Są różne
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rodzaje przekazu ze strony Boga – na wszystko trzeba patrzeć
możliwie szeroko. I trzeba być gotowym na najrozmaitsze niespodzianki i paradoksy.

Błogosławieństwa
Ale skoro rozmawiamy o paradoksach, to koniecznie musimy poświęcić chwilę ośmiu błogosławieństwom.
To zaczynajmy: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy Królestwo Niebieskie”.
Co to znaczy „ubogi w duchu”? Ten, który nie jest przywiązany do dóbr doczesnych. „Miejcie, jakbyście nie mieli”. Człowiek
może się starać o pieniądze, ale pytanie: co dalej z tego wynika? Jak z nich korzysta? Dzisiaj to dotyczy szaleństwa konsumpcji.
Reklamy wytwarzają ogromne ciśnienie. Ze względu na miłość
własną, czyli prestiż, człowiek przyjmuje postawę: muszę kupować, posiadać, pokazywać, i to niezależnie od tego, czy będzie
mi to faktycznie potrzebne. W pewnych sytuacjach nie wypada
mieć średniej klasy samochodu, muszę mieć najlepszy. Nie wypada mi mieszkać w drugorzędnym hotelu, muszę przynajmniej
w czterogwiazdkowym. To nas deformuje. Niektórzy starają się
nam wmówić, że wysoka konsumpcja to obowiązek. Jeśli dużo
kupujesz – sprawiasz, że rozwija się gospodarka. Jest w takim myśleniu straszliwa pułapka, bo wcale nie wiadomo, czy ten sposób
prowadzenia gospodarki nie doprowadzi do katastrofy. I być może
ubóstwo w duchu – również z ekonomicznego punktu widzenia –
nie jest tak absurdalne, jak może się wydawać w oczach świata.
Zatem być ubogim w duchu to – po pierwsze – nie przywiązywać się do rzeczy, nie potrzebować ich nadmiernie, nie
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żyć pod naciskiem prestiżu, konieczności posiadania, tylko żyć
normalnie, mieć do tego dystans, a przedmioty zdobywać po to,
żeby ich dobrze używać.
Drugie rozumienie tego błogosławieństwa może się łączyć z tym, o czym już rozmawialiśmy: ze zdobywaniem wewnętrznej wolności, oczyszczaniem własnego wnętrza, wyzwalaniem się. Zdobywaniem możliwości zupełnie wolnego
wyboru.
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.
To jasne – jeśli ktoś cierpi, ma zmartwienie, to może liczyć
na pocieszenie i wydostanie się z tego stanu, dosłownie lub duchowo, czyli na przekroczenie naszego tu ziemskiego rozumienia wszystkich spraw. Oczywiście można to błogosławieństwo
odbierać na sposób cierpiętniczy, ale można je też rozumieć jako
wielką nadzieję. Niestety w Polsce skłonność do cierpiętnictwa
ciągle ma się dobrze, nawet w życiu religijnym.
Co mam rozumieć przez „smutek”?
No właśnie: smutek to nie narzekanie, do którego mamy wielką skłonność. Smutek to stan ducha, skutek cierpienia. Ci, którzy cierpią, będą pocieszeni. Oczywiście, jeśli cierpią „umiejętnie”, to znaczy, jeśli mają dość siły, by się z tym cierpieniem zmagać.
Cierpienie, które powoduje tylko złorzeczenie, jest bezużyteczne, a czasem szkodliwe. Również tragiczne. Natomiast cierpienie
przeżywane w łączności z Chrystusem otwiera nowe perspektywy.
„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię”.
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Można by zapytać: jak to jest?! W dzisiejszym świecie?
W świecie, w którym bez reklamy nic już nie istnieje? I gdzie
nawet dobro musi się reklamować?
Z jednej strony mamy obowiązek informacji, a z drugiej nakaz niechwalenia się. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć, jak
nie wpaść w reklamiarstwo, w czynienie dobrych uczynków na
pokaz, gadaninę, a jednocześnie pokazać to, co dobre. Ale najważniejsze jest to, że cisi posiądą na własność ziemię. Jak gdyby
bez wysiłku. Ot tak, bez reklamy! Rozumiem to w ten sposób:
nie przejmujcie się, jeżeli w tej chwili nikt nie wie o dobru, które czynicie. Ono się nie marnuje.
W księgarniach stos podręczników „Jak się dobrze sprzedać”,
a przed Panem Bogiem to na nic, bo on oczekuje cichych?
Przed Nim nie da się „sprzedać”, wręcz przeciwnie! (śmiech)
W tym błogosławieństwie chodzi o skojarzenie ze sobą pokory i obowiązku działania, informowania, pokazywania dobra.
O to, by informować o dobru jak najskuteczniej i jak najszerzej,
jednocześnie siebie samego usuwając w cień. Może o tym powinny traktować chrześcijańskie podręczniki sukcesu?
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.
Co oznacza to „łaknienie sprawiedliwości”? Czy chodzi tylko o sprawiedliwość w świecie zewnętrznym, czy też o sprawiedliwość wobec nas samych? Jeśli spojrzeć głębiej, to powinniśmy przecież chcieć sprawiedliwości także dla nas, to znaczy
oczekiwać słusznej kary za nasze winy. Powinniśmy chcieć
sprawiedliwego osądu, który może być trudny i przykry. Ale
jest konieczny. A nasycenie nie musi przyjść natychmiast. Są,
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niestety, żywoty okrutne i niesprawiedliwe od pierwszego do
ostatniego dnia.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
To najbardziej intrygujące błogosławieństwo. Co ono oznacza?
Że im bardziej będziemy kochać, tym bardziej będziemy kochani. Niestety niekoniecznie w perspektywie doraźnej, ale eschatologicznej – tak. Wskutek tego cała hierarchia ważności osób będzie
zupełnie inna. Jest nam dzisiaj straszliwie potrzebna świadomość
dobra. Ponieważ jesteśmy zalewani informacją o złu. Pokazywanie
miłosierdzia jest niezwykle ważne. Wynika z tego też przekonanie, że jak ktoś chce, żeby inni byli dobrzy, to sam musi być dobry.
Miłosierdzie zawsze działa dwustronnie. Tak jest na przykład
między małżonkami. Miłosierdzie obowiązuje nawet wtedy, kiedy nie ma już żadnego uczucia albo jest ono w kryzysie. Ale jest
też inny problem: z jednej strony miłosierdzie, a z drugiej prawda. Człowiek wiele robi dla świętego spokoju. Ale musi wiedzieć,
że to tylko egoistyczny święty spokój – a nie miłosierdzie. W pewnych przypadkach taka postawa jest winą, grzechem zaniechania.
Jak ma działać ta dwustronność? Chodzi o obopólną satysfakcję, o oczekiwanie wzajemności?
Może to być także nadzieja na wzajemność. Ta nadzieja jest
uzasadniona. Chociaż nie zawsze może się spełnić.
Jest jeszcze kwestia okazywania miłosierdzia. Można je okazywać w taki sposób, że musi ono zostać odrzucone. Podkreślam:
musi. Jeżeli jest w nim jakikolwiek odcień wyższości, pychy, druga strona odczuje to natychmiast. I zareaguje odrzuceniem. Bo
w gruncie rzeczy nie jest to miłosierdzie. Są tacy, którzy spełniają
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dobre uczynki dla własnej chwały. Natomiast satysfakcja, że zaistniało jakieś dobro – a nie, że chwała tego dobra spływa na
mnie – jest zupełnie naturalna.
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą”.
Czystość serca jest według mnie jakąś wewnętrzną klarownością, bezinteresownością, przywiązaniem do prawdy. Trzeba zresztą to błogosławieństwo odnosić do pozostałych, na
przykład do ubogich w duchu. Błogosławieństwa się łączą, niemal z zasady nie mogą być oderwane jedno od drugiego. Czyste serce i ubóstwo w duchu – widać wyraźne pokrewieństwo.
Można powiedzieć: istnieją postacie kryształowe. Nie mają nic
do ukrycia, są bezdyskusyjnie nastawieni na dobro i prawdę.
Otwarci, uczciwi. Ich czeka oglądanie Boga. Oglądanie, czyli
głębsze rozumienie, większa bliskość.
Trzeba jeszcze pamiętać, że są to metafory, a nie – na szczęście! – paragrafy kodeksu.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi”.
Ci, którzy wprowadzają pokój, to ci, którzy zabiegają o to,
aby ludzie dobrze ze sobą żyli. A przy tym myślą o tym nie tylko
w kategoriach zawarcia sojuszu w odpowiednim momencie – choć
i to bywa potrzebne – lecz szukają pokoju na głębszym poziomie.
Co to znaczy, że będą nazwani synami Bożymi?
To inny sposób szczególnej bliskości wobec Boga. „Oglądanie Boga” kierowało na prawdę. Synostwo kieruje na kon174
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tynuację, na działanie. Ktoś jest synem, a więc i dziedzicem,
kontynuatorem, kimś zobowiązanym do troski o to, co mu powierzono.
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie”.
Cierpią prześladowanie – jak to rozumieć? Czy wyłącznie
negatywnie: błogosławieni, których inni prześladują? Czy też
raczej pozytywnie: to, ci którzy znoszą prześladowanie, czyli
nie są bierni, tylko przyjmują postawę łączności z Chrystusem.
Z tym łączy się kolejne, ostatnie błogosławieństwo: „Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują
was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na
was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka
jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli
przed wami”.
Znowu chodzi o postawę, o to, jak przyjmuje się te ubliżania
i prześladowania. Nie jesteśmy błogosławieni dlatego, że nam
urągają, ale dlatego, że „z mego powodu”. To wskazuje na relację z Chrystusem. Bo zło samo w sobie jest złem. Jeżeli mowa
na przykład o prorokach, to wcale nie byli bierni… A prześladowania uczniów Chrystusa wynikały z ich związku z Nim,
głoszenia Jego nauki, odwagi przeciwstawiania się kłamstwu
i złu.
Więc widzi pan… Błogosławieństwa – ta Boża szkoła paradoksów – uczą nas aktywności w życiu.
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Dialog
Czy są takie osoby, z którymi nigdy by Pan nie porozmawiał?
Trzeba rozmawiać z rozmaitymi ludźmi. Pod warunkiem że
ci ludzie chcą rozmawiać.
A ci, którzy nie chcą? Zapraszać ich w ogóle do rozmowy?
Można. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że z pewnymi
ludźmi na razie rozmawiać się nie da: bo albo rozmowy nie chcą,
albo nie potraﬁą rozmawiać. Dialog jest czymś trudnym. Jestem
coraz bardziej przekonany, że trzeba na większą skalę wprowadzić metodę rozmów anonimowych. Czasem tylko tak można
się przybliżać do prawdy i szukać rozwiązań. Inaczej trudne tematy łatwo zamienia się w kiepski teatr, w pyskówkę.
Pańska postawa daje ciekawe rezultaty. Pański przyjaciel, Juliusz Zychowicz, wspomina, że zapytał Pana o trzy osoby, które
są Panu wrogie. A Pan z trudem doliczył się… dwóch.
Nie pamiętam tego, ale przyczyna zapewne jest prozaiczna:
wynika z ostrożności i niechęci do pyskówek czy ataków. Nie mam
takich skłonności, nawet jeśli, mówiąc starym językiem, „wątpia
się we mnie przewracają”, i kiedy mam ochotę mówić nie tylko
z chrześcijańską prostotą, ale i z proletariacką szczerością! (śmiech)
Co Pana powstrzymuje?
Świadomość, że wynikłoby z tego więcej zła niż dobra. Kiedyś miałem podobną sytuację z redakcją „Tygodnika Powszech176
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nego”. Napisałem list do Jerzego Turowicza, przedstawiając swoje
wątpliwości i propozycje działań. Zakończyłem go dosyć ostrym
stwierdzeniem. Turowicz dał ten list wszystkim do przeczytania.
Chciał, żeby list dawał do myślenia, ale w rezultacie nie wyszło
to zbyt dobrze… Należy dążyć do szczerości, ale jednak czasem hamować się…
Przeszarżował Pan?
Nie, list był dobry. Tylko był to list do Turowicza.
To wpłynęło na Pana relacje z Turowiczem?
Zupełnie nie.
Jakie są warunki autentycznego dialogu? A może konkretniej – dialogu międzyreligijnego?
Na początek trzeba być gotowym do rzeczywistej wymiany
poglądów. Wymiana nie ma oznaczać przytakiwania czy krygowania się, ale otwartość. Trzeba sobie zdać sprawę, po co chce
się prowadzić dialog. Jakie wspólne dobro chce się osiągnąć? Bo
przecież nie chodzi o to, żeby poglądy dyskutantów spotkały się
na jakiejś abstrakcyjnej płaszczyźnie. Chodzi o to, żeby odnosiły
się do rzeczywistości, w której żyją. W tej przestrzeni zawsze
jest szereg spraw, nad którymi można pracować wspólnymi siłami. A więc drugi warunek to praca nad dobrem wspólnym. Sprawy, w których się różnimy, możemy tymczasem wziąć w nawias.
Polska może odegrać dużą rolę w trialogu religii monoteistycznych. Stosunki między grupami religijnymi są u nas dobre.
A znając doświadczenia Zachodu, możemy na negatywne zjawiska reagować zawczasu.
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Przy czym – to kolejny warunek – nastawienie jednej i drugiej grupy musi być pozytywne. Pozytywne nie znaczy naiwne,
ale skupione na tym, żeby przez wzajemny kontakt rozwijać się,
żeby być otwartym na inspiracje, które płyną z drugiej strony.
I to nawet wówczas, gdy wydają się nam one zupełnie obce czy
niezrozumiałe. Nasz świat jest o wiele bogatszy, o wiele ciekawszy, o wiele bardziej skomplikowany, niżby to wynikało z wyobrażeń, jakie dają nam media.
W tym kontekście jako ostatni warunek dialogu wskazałbym – tu może pana zaskoczę – wspólne przeciwdziałanie satanizmowi. Satanizmowi powszedniemu, kiedy zwykły człowiek
przywyka do obcowania ze złem, kiedy ono nie budzi w nim
już żadnej reﬂeksji, i satanizmowi pełzającemu, kiedy zło zaraża człowieka stopniowo i niewidocznie, żeby potem uderzyć falą,
czego przykładem są terroryści. Terroryści są w gruncie rzeczy
satanistami. Nie chcą, żeby człowiek się rozwijał, ale chcą człowieka zniszczyć – to działanie szatańskie.
Ale czy tak stawiając akcenty, nie mówi Pan raczej o jakimś
społecznym współdziałaniu, a nie o dialogu międzyreligijnym?
Nie – bo chodzi o to, że wyczucie Transcendencji w dialogu międzyreligijnym pozwala na zupełnie inne spojrzenie na
człowieka. Dopiero w takiej perspektywie można mówić o rozwijaniu się ludzi w wymiarze duchowym, o uwrażliwianiu się na
pewne delikatne, choć bardzo ważne aspekty obecności w świecie. Poza tym wiara, taka czy inna, daje nadzieję, że to, co nas
łączy, znacząco przewyższa wszelkie podziały.
Gdybyśmy poprzestali tylko na perspektywie społecznej, dialog byłby zubożony czy nawet zakłamany. Bo wiadomo, że spraw,
w których się nie zgadzamy, po ludzku nie przezwyciężymy.
A w perspektywie dialogu międzyreligijnego przekroczenie tego,
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co dzieli, jest realne. Takie przekroczenie nie musi oznaczać
zgodności przekonań, może natomiast oznaczać głębszą akceptację sposobu istnienia innych ludzi. Przychodzi mi na myśl sformułowanie Richarda von Weizsäckera, które jest mi bliskie: pluralizm ekumeniczny. Musimy się różnić – ale możemy to robić,
dążąc jednocześnie do porozumienia i wspólnej bazy wartości, do
wspólnego sposobu patrzenia na to, co jest istotą człowieczeństwa.
Czyli istnieje niebezpieczeństwo, że religia zostanie sprowadzona do roli narzędzia potrzebnego do budowy porozumienia
społecznego?
Religia powinna otwierać człowieka na człowieka. Wiara
podstawowa musi być w tej relacji pierwotna. Dopiero na jej bazie można budować dialog. Dopóki nie jest się gotowym na przyjęcie drugiego człowieka, nie ma punktu startowego dla wzajemnego zrozumienia. Całkiem niedawno poznałem historię
katolików, którzy się skupili wokół ośrodka studiów i formacji
chrześcijańskiej w Kotonu w Beninie. Oczywiście jako chrześcijanie stanowili małą grupę w wielkim mieście. Będący tam
większością animiści pewnego dnia dowiedzieli się, że dla katolików największym zmartwieniem jest brak świątyni. Zareagowali natychmiast: „Wybudujemy wam. Skoro chcecie się modlić
do Boga, musimy wam to ułatwić, bo modlitwa jest najważniejsza”. I kościół powstał bardzo szybko.
Czym jest dla Pana ekumenizm?
Ekumenizm jest koniecznością! Kościół, który nie będzie
ekumeniczny – nie będzie Kościołem. A na pewno nie Kościołem Chrystusowym. I nie myślę tutaj tylko o ewangelicznym
wezwaniu: „żeby byli jedno”, ale o samym jądrze postawy
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wspólnego zbliżania się do Jezusa. Pycha, o którą każdemu i zawsze łatwo, może doprowadzić do tego, że zaczniemy się od Jezusa oddalać. Tylko otwarcie się na człowieka i – w przypadku
innych niż katolickie wspólnot chrześcijańskich – próba zrozumienia (a nie lękliwe i bezmyślne odrzucanie) mogą przybliżać
do Boga. Bo do Boga, o czym trzeba pamiętać, człowiekowi najłatwiej się zbliżyć przez bliskość z innym człowiekiem.
Czasem są to sytuacje zaskakujące… Sytuacje, kiedy przed
Bogiem najwyższą miarą jednoczącą nas jest człowieczeństwo.
Nie zapomnę rozmów o muzułmanach, którzy z narażeniem
życia ratowali Żydów… Albo opowieści francuskiego Żyda,
z którym rozmawiałem przy okazji posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W latach wojny przeszedł przez Auschwitz. W obozie podszedł nagle do niego mężczyzna i wyszeptał: „Będę umierać…” i poprosił, by współwięzień zrobił mu
na czole znak krzyża. Żyd się zdumiał, ale prośbę spełnił. Wtedy tamten padł w jego ramiona. Już martwy.
Czy możliwe jest zbawienie poza Kościołem?
Zbawienie poza Kościołem widzialnym jest sprawą oczywistą. Uznając inaczej, stawialibyśmy Boga w opozycji do Jego miłosierdzia. Chociaż wielu ludzi w Kościele, nawet świętych, rozumiało zbawienie w sposób zawężający i masowo chrzciło ludzi,
nieraz bez żadnego przygotowania.
I jeszcze traﬁli za to potem na ołtarze.
Ludzie traﬁają na ołtarze nie dlatego, że byli omylni, ale dlatego, że kochali. Mimo że mogli się w wielu sprawach mylić.
Miłość usprawiedliwia błąd?
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Miłość nie usprawiedliwia błędu, ale sprawia, że błąd staje
się mniej ważny.
Z miłości, z pragnienia dania zbawienia, można chrzcić na
siłę?
Trzeba iść za sumieniem – zawsze. Z tym że niestety sumienie może być zdeformowane. Wtedy człowiek postępuje zgodnie z sumieniem, ale jest winien. Jest winien, że dopuścił do deformacji własnego sumienia. Oczywiście nie zawsze musi to być
tylko jego wina. Choć często ludzie dopuszczają wewnątrz siebie taki proces, który potem stawia cały świat wartości do góry
nogami.
A jak wygląda Pański dialog z Panem Bogiem?
Zwracam się do Niego z rozmaitymi myślami i prośbami.
A On na to, jak wierzę, odpowie. Czy już odpowiada – choć czasem w porę się nie zorientuję…
Kłóci się Pan z Nim?
Nie, nie kłócę się z Panem Bogiem.
To czy w rezultacie nie kłóci się Pan sam ze sobą? Nie kotłują się w Panu złe myśli?
Oczywiście, że ubolewam nad samym sobą! (śmiech) Nie
w tym sensie, żebym wykazywał agresję w stosunku do siebie. Ale ubolewanie i chęć naprawy – tak, owszem, choć niezbyt udolnie…
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Kościół bardziej chrześcijański • Wspólnota wspólnot •
Sytuacja księdza • Kościół a media • Odnowa paraﬁ i •
Odpowiedzialność za Słowo

Myślał Pan kiedyś o swojej wierze „poza” Kościołem?
Tylko jeśli miałbym wiarę podstawową. Mój akt wiary byłby
aktem wyboru. Uznania sensu i konieczności dążenia do dobra.
Bywa tak, że Kościół nie potraﬁ zaprosić do siebie takich osób.
Kościół, czyli także my, bo często jesteśmy raczej „przyczyną zgorszenia” niż przykładem dla innych, a wiele osób obdarzonych wiarą podstawową zawstydza nas do szpiku kości. Nie
wspomnę, że Kościół hierarchiczny też ma duży kłopot z dialogiem z tymi osobami. Więc wyobrażam sobie, że mógłbym mieć
wiarę podstawową i jednocześnie jakieś doświadczenie, które by
mnie oddaliło od Kościoła.
Miał Pan chwile, kiedy chciał się Pan wypisać z Kościoła?
Nie.
Nic Pana nie zniechęciło?
182
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Oczywiście chwile, gdy mam ochotę Kościół krytykować,
zdarzają się często. Chciałbym to robić o wiele ostrzej niż do tej
pory, ale się powstrzymuję. Żeby do jednego zła nie dodawać
kolejnego. Swoją opinię wyrażę, ale staram się to robić tak, żeby
moje słowa były jednocześnie jakąś propozycją na przyszłość.

Kościół bardziej chrześcijański
Czy jako chrześcijanin nie powinien Pan być raczej „gorący” niż „letni”?
To kwestia metody działania. Krytyka jest niezbędna, ale
powinna prowadzić do zmian na lepsze, a nie potwierdzać negatywy i w rezultacie utrwalać złe postawy. Przecież wezwanie
do „bycia gorącym” to nie apel o bezrozumne uzewnętrznianie
swoich namiętności, ale o jednoznaczność i konsekwencję postawy. Tego się staram trzymać.
Teoretycznie Kościół hierarchiczny też sięga po taką metodę:
owszem, krytyka musi być, ale na spokojnie, dajmy sobie czas.
Efekt jest taki, że media podejmują problemy z życia Kościoła,
które Kościół przemilcza albo wręcz zamiata pod dywan.
Nie Kościół – tylko niektórzy duchowni. To się musi zmienić i zmieniać się będzie. Ale jeśli robi się to w sposób sensacji i w sposób nachalny, demaskatorski, to na ogół rezultaty są
odwrotne do zamierzonych. Hierarchowie muszą się pogodzić
z tym, że działania Kościoła są obserwowane przez media. Jan
Paweł II mówił kiedyś do dziennikarzy, że z biegiem czasu Kościół musi się stać jak dom ze szkła – tej przejrzystości faktycznie
brakuje. Pewnie będziemy się dalej uczyć na błędach.
183

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O183 183

2009-01-27 12:39:11

• NOWO C Z E S N A

PA R A F I A

Kościół powinien nawet dotkliwe dla siebie sprawy rozwiązywać mądrze, ale też jawnie. Nie można problemów ukrywać
i zwlekać z ich rozwiązywaniem, bo to mechanizm, w którym
problem rodzi problem. Rzecz jasna, nie należy też wyciągać zła
na widok publiczny za wszelką cenę. Znam takie historie, które
gdyby wyszły na jaw, byłyby wielkim zgorszeniem. Ale nie wyszły i jestem z tego bardzo zadowolony. Sam się do ich upublicznienia nie przyczynię.
Niemniej takie ukryte historie mogą mieć swoje konsekwencje…
Mówię o przeszłości. Przyczyna ustała. Została pochowana,
wszystko ucichło, nic nie wyszło na widok publiczny i z tego się
cieszę. Nie wolno bez potrzeby epatować tym, co złe. Oczywiście, gdyby sprawa dotykała jakichś kolejnych osób, interwencja
publiczna byłaby konieczna.
Poruszamy się jednak po powierzchni problemu. Jak już
panu mówiłem, najważniejszym dla mnie doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem Kościoła jest Synod Krakowski. Moje
wnioski odnoszące się do dzisiejszej rzeczywistości są takie,
że potrzeba nam nowego modelu Kościoła. Kościół musi być
bardziej chrześcijański, bardziej katolicki i bardziej kościelny.
Brzmi to trochę bez sensu, ale co mam na myśli?
Kościół bardziej chrześcijański. Czyli taki, którego członkowie są osobiście związani z Chrystusem.
Kościół bardziej katolicki. Katolickość nie tylko jako sakramentalna przynależność do wspólnoty wierzących, ale też jako
poczucie współodpowiedzialności za innych ludzi, nawet nieznajomych. Chrystus oﬁarował się za wszystkich, również za
wrogów. Pozytywne odniesienie do drugiego, nawet obcego
człowieka ma ogromne znaczenie we współczesnej sytuacji, kie184
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dy współzależność między ludźmi, którzy o sobie nic nie wiedzą, ma charakter globalny. Ale nie nadąża za tą współzależnością konieczne poczucie współodpowiedzialności.
Wreszcie Kościół, który ma być bardziej kościelny…

Wspólnota wspólnot
Najbardziej zależy mi na przekształceniu każdej paraﬁ i
w rzeczywistą wspólnotę. A ściślej: we wspólnotę wspólnot. Paraﬁa to nie getto. Paraﬁa powinna być przede wszystkim związana z konkretną rzeczywistością, w której żyją jej członkowie. Nie
mówię, że Kościół powszechny nie ma znaczenia – oczywiście,
że ma. Ale tutaj istnieje zależność dwustronna. I ostatecznie to
paraﬁe tworzą wspólnotę Kościoła powszechnego.
Ma Pan pomysł, jak do takiej wspólnoty wspólnot dochodzić?
Dzisiaj w sposób mniej więcej regularny Ewangelia dociera –
w najlepszym przypadku – do połowy ochrzczonych. A w tej grupie co najmniej połowa wykazuje się ignorancją religijną. W tym
przypadku praktyki nie mają już znaczenia – przeszły w sferę
obyczaju.
Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ci ludzie nie otrzymują
głębszej, całościowej formacji chrześcijańskiej. To pięta achillesowa współczesnego Kościoła w Polsce i na całym świecie – brak
formacji dorosłych chrześcijan.
Niedzielne i świąteczne kazania nie mogą jej dać. Są „wszystkoistyczne”. Ksiądz staje przed tłumem. Używam tego słowa
świadomie: sam w tym tłumie jestem, a obok mnie matka z dzieckiem w wózku, modnie ubrana dziewczyna, zwykła rodzina,
biedak, biznesmen i tak dalej. Jak ksiądz ma do nas traﬁć? Więc
185

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O185 185

2009-01-27 12:39:12

• NOWO C Z E S N A

PA R A F I A

mówi o sprawach ogólnych, nie odnosząc się do naszych doświadczeń. A nawet jeśli ma pomysł na cykl kazań, musi go przerwać ze względu na takie czy inne święto. Nie ma szans podczas
niedzielnych Mszy na ciągłą formację.
A jak powinna funkcjonować paraﬁa, żeby tę ciągłość zapewnić?
W nowoczesnej paraﬁ i trzeba przede wszystkim wiedzieć,
kim są paraﬁanie – powinien to wiedzieć i duszpasterz, i świeccy,
żeby rozumieć swoją odpowiedzialność za lokalną społeczność*.
Bardzo ważna sprawa to rozpoznanie, w jaki sposób Ewangelia
dociera do mieszkańców paraﬁ i. Bez tego trudno proponować
jakieś zmiany, chociaż mam kilka pomysłów.
Paraﬁe powinny mieć strony internetowe – na ogół mają, tyle
że ich treść sprowadza się do podania godzin Mszy świętych
i krótkiej historii budynku świątyni. Tymczasem trzeba by na
nich umieszczać wszystkie kazania – najlepiej w formie nagrań.
Dzięki temu przynajmniej część chorych mogłaby ich wysłuchać – nie muszą być skazani na jedną retransmisję telewizyjną
czy radiową. A ci, którzy do kościoła nie chodzą, mogliby spokojnie, w domowym zaciszu, posłuchać, co tak naprawdę głosi
Kościół. Poza tym jeżeli ksiądz wiedziałby, że jego kazanie będzie słuchane przez różnych ludzi (a może nawet przez biskupa
przed wizytacją!), zadbałby o jego treść i formę.
Trzeba by też wprowadzić zwyczaj, że słuchacze kazań mogą
stawiać pytania – czy to na kartkach zostawianych w zakrystii,

* Punktem wyjścia tej rozmowy jest tekst Stefana Wilkanowicza Nowoczesna paraﬁa. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak powołała specjalny
serwis o tej samej nazwie, dostępny pod adresem www.znak.org.pl/paraﬁa.
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czy mailem. Mogą to być pytania, ale też komentarze, uwagi
i krytyki, ksiądz może prowadzić blog…
Już sobie wyobrażam te dymki z komentarzami pełnymi
bluzgów.
Nie wszystko musi traﬁać na stronę. Ale niektóre pytania
czy komentarze mogą ją naprawdę wzbogacić. Nawiasem mówiąc, moderatorem strony nie powinien być sam ksiądz, bo wiadomo, że miałby pokusę, aby nieco manipulować publikowanymi wypowiedziami.
Co dalej? Na te uwagi ksiądz może odpowiedzieć sam, jeżeli uzna, że powinien i potraﬁ, albo może prosić o to kogoś ze
świeckich czy znajomego księdza, który się lepiej zna na danym
problemie. Znowu: odpowiedź może paść albo w kościele, albo
na stronie. Ważne, że w ten sposób nawiązuje się dialog. A to
dziś podstawa: w dzisiejszym świecie ewangelizacja musi mieć
charakter dialogiczny.

Sytuacja księdza
A gdyby taki dialog nawiązać od razu podczas Mszy? Pamiętam, jak kiedyś powiedział Pan: „Często z kościoła wychodzę z przekonaniem, że kazanie było tak słuszne, że nie zapamiętałem z niego ani jednego słowa”.
Bo rzeczywiście często słyszymy kazania banalnie „słuszne”. Tymczasem one muszą być konkretne, odnoszące się do
problemów, którymi żyją słuchacze. I za pomocą tych rozwiązań, które proponuję, duszpasterz ma szansę te problemy
poznać.
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Tylko pamiętajmy, w jakiej on jest sytuacji: to, co głosi, musi
być jednocześnie od niego i nie od niego. Przekazuje naukę Kościoła, a nie prywatne poglądy. Jednocześnie jest świadkiem Ewangelii – jego doświadczenia, problemy i wysiłki też powinny znaleźć swoje miejsce w tych zdaniach, które wypowiada. Dopiero to
gwarantuje mu wiarogodność.
Warto do kościołów wprowadzić jakąś formę świadectwa, żeby
ktoś opowiedział, jakie konkretne wnioski wyciąga z czytań liturgicznych czy z kazania – jako mąż, córka, pracownik? Dzielenie
się świadectwem to metoda dialogicznej ewangelizacji ludzi sobie
podobnych. Internet jeszcze poszerzył możliwości takiej wymiany: dyskusje o religii i etyce toczą się na wielu forach. Paraﬁe też
powinny pójść w tym kierunku.
Kiedy mówię o potrzebie świadectwa, to myślę też o lekarzu,
który mógłby podzielić się swoimi praktycznymi wnioskami w odniesieniu do bieżącej Ewangelii. Następnym razem byłby to ktoś inny,
młody, znany, zwykły, specjalista… Wtedy to działa niejako podwójnie: raz, ponad wszystkimi ograniczeniami przestrzennymi i administracyjnymi istnieje dialog i wymiana myśli, a drugi raz, bo ten
żywy człowiek pojawia się w kościele czy na paraﬁalnym zebraniu.
Osobisty kontakt jest niezastąpiony, potrzebny zawsze. Ma
ogromne znaczenie, które ludzie bardzo sobie cenią. Była taka
akcja wśród dzieci komunijnych, które odwiedzały chorych: Pan
Jezus przyszedł do mnie, to ja powinienem iść do kogoś potrzebującego. Albo zwyczaj, że ksiądz chodzący po kolędzie, po obejściu mieszkań w bloku, zaprasza wszystkich na krótką wspólną
modlitwę. To stanowi nową jakość, właśnie takie inicjatywy musimy podejmować.
Chyba jest dla Pana oczywiste, że bardzo wielu księży będzie się przeciw temu buntować tylko dlatego, że stwarza się im
kolejne wymagania. No i narzędzie kontroli.
188
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Ale w ten sposób tworzy się też zupełnie nową jakość w Kościele! Księża mogą ten proces spowalniać, ale go nie zatrzymają. Chodzi o to, żeby doszło do zmian prędzej i w sposób przemyślany.
Rozwijają się pisma paraﬁalne – one są ważne, owszem, ale
sposób i zasięg ich oddziaływania jest jeszcze ograniczony. Chociaż i tu są takie możliwości, które dopiero trzeba uruchomić:
przecież specjalnie przygotowane pismo paraﬁalne może być
przekazywane także tym, którzy do kościoła nie chodzą i nie
przyjmują księdza po kolędzie.
Mam jeszcze postulat: powołanie Instytutu Powszechnego Samokształcenia; ośrodka, który by metodycznie gromadził
rozmaite doświadczenia z różnych paraﬁ i, duszpasterstw, środowisk i który by je opracowywał. To może być jedna instytucja
lub kilka współpracujących ze sobą ośrodków.
Tylko że w Polsce mamy niezwykle silny „indywidualizm
grupowy”. Każdy traktuje innego jako konkurenta, a nie jako
potencjalnego współpracownika.
Ale można traﬁć na księdza, któremu aktywność świeckich
jest nie na rękę, więc tworzy wokół siebie kółko adoracji, które jednocześnie na zewnątrz stwarza pozory działalności paraﬁalnej. W gruncie rzeczy często spotykamy się z taką barierą ochronną.
Zamiłowanie do działalności pozornej jest olbrzymie! Znam
przypadek wyjątkowy: księdza, który tak zapragnął niezależności i wolności, że zlikwidował wszystkie grupy istniejące na terenie paraﬁi. Został sam jeden – i amorﬁczny tłum. Dziś byłoby
mu znacznie trudniej doprowadzić do takiej sytuacji. Taki ksiądz
może wprawdzie zablokować środowisko paraﬁalne, ale już nie
zablokuje przepływu informacji. Paraﬁanie mogą ściągać kazania
189
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innych duszpasterzy, znaleźć inną wspólnotę. Jeśli ksiądz nie będzie integrować paraﬁan, to ci będą szukać gdzie indziej.
Ale działalność pozorna może także dotyczyć świeckich
i ich inicjatyw, na przykład takich, jak ruch „My jesteśmy Kościołem”. Tworzą się grupki „reformatorów”, które uważają się
za autonomiczne i samodzielne, ale skupiają się na sprawach
dla Kościoła drugorzędnych. Zgoda, nieraz dramatycznych,
ale jednak drugorzędnych.

Kościół a media
Tylko że coś musi szwankować także na poziomie ogólnym,
skoro ci ludzie nie znaleźli wyraźnej i mądrej odpowiedzi Kościoła na swoje pytania – nawet te drugorzędne (a dla nich może
podstawowe).
Cóż, skoro wywołał Pan temat, to teraz czas na tezy ryzykowne i nawet nieco bezczelne: reformy są potrzebne od paraﬁ i do Watykanu. Ale reformy robione ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Trzeba najpierw mieć całościową wizję.
Weźmy sprawę dokumentów ogłaszanych przez Kościół.
Kościół to dziś jedna z nielicznych instytucji, która ma charakter rzeczywiście powszechny i która ma możliwość faktycznego,
bezpośredniego oddziaływania w skali globalnej. Musi jednak
brać pod uwagę różnice kulturowe, językowe, mentalnościowe –
liczne lokalne uwarunkowania. Dokumenty watykańskie, które
są robione „na cały świat” i pisane w pewnej tradycji łacińsko-europejsko-watykańskiej, nie wszędzie są rozumiane. Wręcz muszą
być n i e rozumiane albo ź l e rozumiane.
Żeby to zmienić, przynajmniej na początek, przy opracowywaniu dokumentów powinni być obecni zaufani, bardzo do190
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brzy dziennikarze o odpowiedniej formacji – żeby czuwali nad
tekstem i starali się istotną treść oddać prostym i zrozumiałym
językiem. Gdyby w ten sposób pracowano na przykład nad dokumentem kardynała Ratzingera „Dominus Iesus”, można by
stosunkowo niewielkim wysiłkiem uniknąć bolesnych nieporozumień.
Tymczasem z Watykanu wychodzą nieraz teksty hermetyczne, które poza specyﬁcznym europejskim kręgiem kulturowym
są niezrozumiałe bądź interpretowane opacznie. Dlatego każdy
dokument powinien mieć autoryzowane streszczenia, uwzględniające specyﬁ kę danego kręgu kulturowego. Inaczej nie będzie
zrozumiały dla zwykłego czytelnika…
A media i tak z takim dokumentem zrobią, co zechcą.
Kiedyś w dniu ogłoszenia jednej z encyklik Jana Pawła II słuchałem kilku stacji radiowych. Omawiając ją, wszyscy cytowali
jedno zdanie. A to zdanie, jak później spostrzegłem, było cytatem z innej encykliki i w dodatku wcale nie było najważniejsze
dla tej, która się właśnie ukazała. Tyle że było najbardziej zrozumiałe.
Najlepiej od razu dołączać autoryzowane streszczenia, napisane językiem oddającym treść, a jednocześnie zrozumiałym –
inaczej będzie podobnie jak z brazylijskim sołtysem, którego
poznałem kiedyś podczas podróży studyjnej. Zawieziono mnie
do wsi pod Rio de Janeiro, gdzie miejscowy sołtys opowiadał
mi o swoich działaniach. Słuchając go, miałem wrażenie, jakbyśmy się znali. W pewnym momencie mnie olśniło: był typowym
przykładem wielkopolskiego organicznika z XIX wieku. Był jak
żywcem wzięty z paraﬁ i Lisków, gdzie proboszcz przemienił
całą wieś przez równoczesną ewangelizację, edukację i działalność społeczną. A co na koniec usłyszałem od sołtysa? Że jest
191
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członkiem proalbańskiej partii komunistycznej i marzy o zobaczeniu albańskiego raju! (śmiech) A przecież Kościół mógłby
do niego bez problemu traﬁć, skoro traﬁ li komuniści z drugiego końca globu!
Jeżeli mówił Pan o dziennikarzach, to jednak trzeba też pamiętać, w jakich oni pracują warunkach.
I trzeba to rozumieć. Na przykład zmęczenie. Mój niemiecki przyjaciel swoją karierę zaczął od funkcji redaktora dyżurnego
w jakiejś agencji. Tak się złożyło, że jego nocne dyżury wypadły w okresie choroby Piusa XII; wszyscy już oczekiwali śmierci
papieża, chociaż oﬁcjalnie jeszcze się o tym nie mówiło. Media
w każdym razie przygotowały odpowiednie na tę okoliczność
komunikaty. Mój przyjaciel miał tylko słuchać Radia Watykańskiego i natychmiast napisać depeszę, kiedy Pius XII umrze,
żeby razem z dossier na jego temat wysłać tekst przed innymi agencjami. Był już tak zmęczony dyżurami, że – jak mówi –
modlił się o śmierć papieża. W pewnym momencie po prostu
dorobek pontyﬁ katu przestał być ważny, ważne było tylko to,
żeby nie przegapić momentu śmierci.
Poza tym większość dziennikarzy tworzy tak zwane newsy,
a news musi powstać z czegoś, co jest jednocześnie zrozumiałe
i intrygujące. Dlatego warto mieć grupę zaufanych dziennikarzy,
którym nawet jeśli nie da się dokumentu do konsultacji, to jego
treść się z nimi przedyskutuje wcześniej, żeby wiedzieli, co zrobić z tekstem, kiedy zostanie już opublikowany.
To jest część szerszego problemu: Kościół powinien zmienić
sposób informowania o swoich sprawach. Niejeden skandal, który rozegrał się z udziałem księży, nie okazałby się tak zabójczy
dla wiary wielu członków Kościoła, gdyby funkcjonował normalny system komunikowania się z mediami. A tak, mamy nieraz
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sytuacje doprowadzone do absurdu. Podałem przykład już odległy w czasie, ale za to pozwalający zrozumieć te dwie warstwy:
po pierwsze, w jakich warunkach pracują dziennikarze, po drugie, jak skąpe strzępy informacji są udostępniane mediom.
Przykład z cytatem z encykliki jest bardzo ciekawy. Zamiast
próbować zrozumieć całość dokumentu, sprowadza się jego interpretację do wyszukania skrzydlatych słów.
Istnieje silna pokusa – także w samym Kościele – żeby poprzestawać na papieskich cytatach, natomiast nie wyciągać praktycznych wniosków. A właśnie wnioski praktyczne powinny być
sednem!
Paweł H. Dembiński, przewodniczący ekumenicznego Międzynarodowego Stowarzyszenia dla Chrześcijańskiej Nauki Społecznej, powiedział, że katolicka nauka społeczna to „nauka sekretna”: funkcjonuje na poziomie księży profesorów, zajmuje
się formułowaniem zasad, natomiast nie schodzi do szerokich
kręgów ludzi. Wobec tego zaproponowałem reformę. Niedawno wyszła książka tegoż Stowarzyszenia w języku francuskim.
Na końcu dodaliśmy prośbę o komentarze i wnioski praktyczne.
Odpowiedzi umieścimy w Internecie i stworzymy dossier, które
może oddziałać szerzej i na różnych poziomach.
Myślę, że tak trzeba działać. Nawiązywać kontakt i dialog.
Chodzi o to, żeby wypowiadali się też prości ludzie, którzy nieraz swoimi doświadczeniami i reﬂeksjami – a przede wszystkim
świadectwem – mogą przekazać więcej niż specjaliści. Niejeden
ksiądz profesor wiele by się dzięki temu nauczył.
Ale wizerunek hierarchii Kościoła powszechnego rzeczywiście jest taki, że stanowi ona garstkę intelektualistów i urzędników zamkniętych na watykańskim wzgórzu.
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Watykan to bardzo specyﬁczne miejsce. Ukształtowane
przez tradycję łacińsko-włoską z rozmaitymi przyzwyczajeniami dworskimi. Te obyczaje formują człowieka, w pewien sposób
odcinają go od rzeczywistości.
Kiedyś spotkałem młodego księdza z Belgii, pracownika jednej z kongregacji. Po paru tygodniach pracy zorientował się, że
nie może przebywać tylko w Watykanie. Postarał się, żeby zostać duszpasterzem młodzieży w górskiej wsi niedaleko Rzymu.
Dzięki temu funkcjonuje w jakiejś równowadze. Bardzo sobie to
ceni, że w porę udało mu się znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nie stracił kontaktu z ludźmi.
Dobrze byłoby, gdyby pracownicy Watykanu mogli co jakiś
czas spędzać kilka miesięcy w zupełnie innej rzeczywistości, na
przykład w jakiejś paraﬁ i w Afryce. Zaczęliby patrzeć na sprawy, którymi się zajmują, nie tylko z perspektywy centrali. Kościół odsłoniłby się przed nimi jako wspólnota konkretnych ludzi
próbujących realizować swoje chrześcijańskie powołanie w bardzo różnych warunkach.

Odnowa paraﬁ i
Wracając do paraﬁi: rozumiem, że postuluje Pan odejście od
czysto administracyjnego rozumienia jej funkcji?
Kiedy Jastrzębie Zdrój, miasto żyjące z górnictwa, stanęło
przed problemem bezrobocia po zamknięciu kopalni, czyli głównego źródła utrzymania mieszkańców, miejscowy proboszcz, syn
przedwojennego górnika, zaczął działać. Zaprosił do siebie burmistrza, górników, bezrobotnych, przedstawicieli rozmaitych organizacji. Wszyscy uznali, że spotkanie było wartościowe, ale
trzeba je cyklicznie powtarzać. Tak powstał przy urzędzie miasta
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specjalny ośrodek badawczo-projektujący, który zajmuje się biedą
i bezrobociem, analizuje, wysnuwa wnioski i zgłasza propozycje.
Inny przykład: w stanie wojennym moja paraﬁa otrzymywała pomoc zagraniczną. Żeby ją dobrze wykorzystać, proboszcz
zwrócił się do paraﬁan z trzema pytaniami: czy potrzebujecie
pomocy i jakiej? Czy znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy, jakiej? Czy sami możecie pomóc, jak? Rezultat był zdumiewający, odpowiedziało niemal trzy tysiące rodzin. Jedni proponowali pomoc, drudzy o nią prosili. Ale zaraz pojawił się problem.
Bo natychmiast zauważono, że jeden sąsiad, całkiem zamożny,
prosi o pomoc, a drugi, całkiem biedny, pomoc oferuje. Paraﬁę
podzielono więc na sektory, do każdego przydzielono zespół ludzi, który miał koordynować całą akcję. Powstała nowa struktura,
która – chociaż inaczej funkcjonując – przetrwała do dziś.
Te dwa przykłady pokazują, że aktywność paraﬁ i nie musi –
i nawet nie powinna być – ograniczana administracyjnie. Bo paraﬁę w sensie społecznym tworzą nie tylko ci, którzy przynależą do niej administracyjnie, i nie tylko ci, którzy przychodzą do
niej do kościoła. Dlatego każda paraﬁa powinna być otwarta i gotowa do współpracy z różnymi środowiskami.
Zasadę, że paraﬁa ma być wspólnotą wspólnot, obrazuje powstały we Włoszech Ruch na rzecz Lepszego Świata (Movimento
per il mondo migliore). Jego główny cel to odnowa paraﬁ i. Opracowano szczegółowy program zmian, stopniowego pogłębiania
życia duchowego, budowania wspólnoty i podejmowania różnych inicjatyw. Program rozłożono na wiele lat. To jego zaleta
i wada jednocześnie. Wymaga ciągłości pracy i zgrania zespołu
duszpasterskiego – a w polskich warunkach to trudne, bo młodzi księża są co parę lat przenoszeni do innych paraﬁ i.
Posługuje się Pan słowem „wspólnota”, które dziś już wcale
nie brzmi tak zachęcająco. Zazwyczaj jest mowa o wspólnotach
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zamkniętych, ekskluzywnych, często tworzonych przez ludzi
o podobnych poglądach, ale lękających się spotkania z innością.
Niestety, nie ma innego, lepszego słowa. W prawdziwej
wspólnocie, choć każdy jej członek jest jakąś indywidualnością,
jakoś się różni od pozostałych, wszyscy razem gromadzą się wokół czegoś, co jest im wspólne. Stąd: wspólnota.
Podziały niekiedy mogą być bardzo głębokie. Znam paraﬁę
z pewnego miasta w Brazylii, które żyje z pracy jednej fabryki,
i które dzieli się na dwie części. Po jednej stronie głównej drogi
znajduje się dzielnica bogatych, po drugiej – dzielnica biednych.
Przy czym dzielnica bogatych to w zasadzie osobne, wspaniałe miasto, otoczone murem. W mur wpuszczone są wieżyczki
strażnicze. Kiedy mieszkaniec przejeżdża przez bramę wjazdową, jest eskortowany aż do mieszkania przez motocyklistów
z ﬁ rmy ochroniarskiej.
W kościele nabożeństwa i Msze też są odprawiane według
tego podziału: osobno dla biednych i osobno dla bogatych. Proboszcz pewnego razu miał ambicję, żeby jakoś wpłynąć na tę
sytuację. Skorzystał więc z zaproszenia właściciela fabryki, który zaproponował, że Mszę można odprawić w hali fabrycznej.
Ksiądz się zgodził. I powiedział kazanie o sprawiedliwości społecznej. Właściciel fabryki nawet się z nim nie pożegnał!
Czyli w pewnym sensie kazanie było udane, bo – po pierwsze – jego treść została wysłuchana, a po drugie, jak możemy
zgadywać – zrozumiana. To się nie zawsze udaje.
Jest bardzo ważne, żeby ksiądz wiedzę o swoich paraﬁanach i o tym, czym żyje świat, czerpał bezpośrednio z rozmów,
a nie tylko na przykład z relacji mediów. Nieraz dochodzi do
tego, że kazania, które w szlachetnym założeniu mają się od196
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nosić do codziennego życia, opisują raczej historie rodem z tanich gazet albo powołują się na przykłady wzięte z seriali. Trzeba być bliżej życia.
Jeszcze za czasów komunizmu, pod Rzymem zorganizowano międzynarodową konferencję poświęconą problemom ewangelizacji we współczesnym świecie. Poproszono mnie wówczas
o referat: przyznano mi dwadzieścia minut na zrelacjonowanie
problematyki terenów… od Łaby do Władywostoku! Złapałem
się za głowę: „To śmieszne” – mówię im. Koniec końców coś w te
dwadzieścia minut opowiedziałem. Po czym napisałem do Papieża list – ponieważ konferencja odbywała się z inicjatywy Watykanu – że tak robić nie wolno, bo w efekcie powierzchownej
wiedzy i z przymusu wielkich uogólnień, będziemy tylko powielać schematy. W świadomości uczestników konferencji utrwaliło się zapewne tylko to, że wszystko, co leży za żelazną kurtyną, jest takie samo i że Kościół w naszych krajach był Kościołem
milczenia. A jak się milczy, to się milczy. (śmiech)

Odpowiedzialność za Słowo
Sposób przekazywania Słowa to kolejna niezwykle istotna
sprawa. Nie rozumiem, dlaczego jest z tym u nas tak źle. Gdyby księża przygotowywali się staranniej, niewielkim dodatkowym nakładem pracy mogliby oddziaływać na wiernych o wiele mocniej.
Kiedyś prowadziłem w redakcji „Tygodnika Powszechnego”
seminarium publicystyczno-prelegenckie, w którym brało udział
kilka osób, między innymi – jeszcze jako kleryk – Jan Góra. Postawiliśmy sobie wtedy pytanie, w jaki sposób należy czytać teksty Pisma Świętego. Poprosiliśmy Elżbietę Wojciechowską, aktorkę Teatru Rapsodycznego, żeby poprowadziła dla nas warsztaty.
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Taka formuła znakomicie się sprawdziła. Bo tekstu nie wolno po
prostu czytać. Najpierw trzeba go przemyśleć, przyswoić sobie,
a następnie opracować: zaznaczyć pauzy, akcenty, podkreślenia.
Malutki przykład. Kiedy mówię: „Oto Słowo Boże”, nie wymawiam tego jako jednego ciągu wyrazów. „Oto” wymawiam spokojnie, robię pauzę i z mocniejszym akcentem: „Słowo Boże”.
Na celebransie spoczywa ogromna odpowiedzialność. On
musi ten kluczowy moment liturgii, jakim jest przeistoczenie,
oddać w taki sposób, który rzeczywiście złączy ludzi z Chrystusem. Absolutnie nie może to być odklepane, gesty nie mogą
być pospieszne czy niedbałe. W tym momencie każde słowo ma
znaczenie i – mówię teraz obrazowo – nieomal każde musi być
wypowiadane z osobna. Nie chodzi mi przy tym o odgrywanie,
lecz o przeżywanie. Kapłan musi swoją posługę liturgiczną przeżywać. Zresztą wszyscy przemawiający i czytający w kościele powinni przejść przez pewien warsztat kultury słowa. Inaczej marnotrawienie Ewangelii jest nieuniknione.
Śmiesznie brzmi takie stwierdzenie, ale Msza święta jest
„udana”, jeśli spełnia dwa warunki: rzeczywiście łączy człowieka z Chrystusem oraz buduje wspólnotę – wspólnotę kościelną
i międzyludzką. Dopiero wtedy spełnia swoje zadanie.
No właśnie: wokół czego budować taką wspólnotę międzyludzką, jeśli nie udaje się jej stworzyć wokół wiary Kościoła?
Mam tu pewną metodę: powszechnej samopomocy. Jak
ktoś coś ma na zbyciu, to zamiast wyrzucać, informuje, że jakiś
przedmiot ma. I podobnie ze wszystkimi wymiarami życia: edukacją, jakąś pomocą ﬁ zyczną – przecież często oﬁarować można
nawet swój wolny czas, jeśli ktoś akurat ma go w nadmiarze… Jeżeli taka organizacja samopomocowa by powstała, nikogo już nie
będzie straszyć nazewnictwo typu „paraﬁalne to i tamto”. Poza
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tym dotrze się do wszystkich, a nie tylko do tych, którzy są aktywni w kościele. W tym układzie paraﬁa staje się organizacją –
w dobrym tego słowa sensie – usługową. Bo paraﬁa to nie wyłącznie jakiś kościelny aktywista, ale też jego niewierzący sąsiad,
który, dajmy na to, jest w potrzebie.
To jest proces, który trzeba zacząć od zaraz, bo tylko wtedy można liczyć na szybsze rezultaty. Kiedyś młody ksiądz żalił
mi się, że stara się zmienić swoją paraﬁę w prawdziwą wspólnotę, ale nie widzi żadnych rezultatów. Zapytałem, ile to już trwa,
a on odpowiedział: „No, trzy miesiące”. Tak szybko się tego nie
zrobi, ale nie można zwlekać.
Dlatego tak istotny jest gest przekazywania sobie znaku pokoju. On uczy wyciągania ręki do drugiego człowieka, nawet kiedy się go nie zna, kiedy wydaje się nam irytujący albo wręcz odrażający. Sam, kiedy wyciągam rękę na znak pokoju, staram się
to robić z uśmiechem. Ale reakcje są różne: często serdeczne,
czasem spłoszone, ale też sztywne. (śmiech)
Czas na pytanie podstawowe: Kościół – czym jest i czym
ma być?
Ma być wspólnotą otwartą, gotową do współpracy z innymi, mającą świadomość tego, że poza jego formalnymi granicami znajdują się ludzie, którzy także są chrześcijanami. Istnieje
spora grupa osób, która może się wręcz deklarować jako niewierzący, ale która w gruncie rzeczy ma chrześcijańską wrażliwość
i duchowość. Chodzi mi oczywiście o omawiane już zjawisko
„wiary podstawowej”, tego wyczucia transcendencji, przekonania i wartości bezinteresownego dobra i gotowości do poświęcenia. Wiem o zdeklarowanych ateistach, którzy byli niemal wcieleniem ideału chrześcijańskiego. Niejeden z nas mógłby się od
nich wiele nauczyć.
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A paraﬁa w wymiarze duchowym – to wspólnota zgromadzona wokół Jezusa?
Tak! A jeśli wokół Jezusa, to znaczy, że ma być tą wspólnotą
otwartą w szczególny sposób na biednych, odtrąconych, na tych,
którzy w oczach świata są „najmniejsi”, „inni”. Paraﬁa, tak jak Jezus – ma być dla wszystkich.
Jaka w takim razie ma być rola duszpasterstw w nowoczesnej paraﬁi?
Duszpasterstwa proﬁ lowane muszą funkcjonować na zasadach możliwie szerokich, także pozaparaﬁalnych. Równocześnie ci sami ludzie powinni być jednak związani z własną paraﬁą.
Ksiądz w nowoczesnej paraﬁi – to menedżer i moderator?
Nie. Ksiądz powinien być przede wszystkim kierownikiem
duchowym. Jak tylko się da, odcinać się od problemów administracyjnych i ﬁnansowych – niech się tym zajmuje rada paraﬁalna.
Ksiądz powinien przede wszystkim przypominać o istocie
rzeczy. Pokazywać Jezusa. I w świetle Ewangelii nadawać sens
duchowy aktywności podejmowanej w paraﬁ i. Poza tym musi
czuwać, czy nie pojawiają się jakieś wypaczenia. Niezwykle łatwo o nie w grupie, w której wyłoni się na przykład nazbyt „charyzmatyczny” lider. Takich nigdy nie brakuje. (śmiech)
Gdzie Pan chodzi na niedzielne Msze święte?
Oczywiście do swojej paraﬁ i!
A to jest „nowoczesna paraﬁa”?
200
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Tylko pod niektórymi względami… Ale myślę o niej i coś
będę proponował… (śmiech)
Kiedyś miałem zabawną sytuację. Kiedy moja córka była nastolatką, raz zapytała mnie, dokąd idę. Odpowiedziałem, że do
naszego kościoła paraﬁalnego. „Coś ty! Chcesz wiarę stracić?!” –
usłyszałem wtedy od niej. (śmiech)
Więcej pytań nie mam…
… za wszystkie przykre odpowiedzi serdecznie żałuję!
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Kościół i polityka
Kościół to, polityka to • Politycy • Wspólne dobro •
Głos Kościoła

Zastanawiam się, dlaczego Pan nie wszedł w politykę? Miał
Pan wizję, czuł się Pan odpowiedzialny za dobro wspólne, miał
Pan szeroko rozumiane możliwości i zaplecze personalne. Czemu w okresie zmian zapoczątkowanych Okrągłym Stołem pozostał Pan na marginesie „wielkiego życia” i nie zaangażował
się Pan w nie?
Odpowiedź jest prosta: nie chciałem.
Czasami nie trzeba chcieć, ale sytuacja tego wymaga.
Rzeczywiście był taki moment… Zbliżały się wybory czerwcowe. Siedzieliśmy w „Tygodniku” u redaktora naczelnego i w pewnym momencie Krzysztof Kozłowski mówi do mnie: „Kandyduj
do senatu”. Odpowiedziałem zupełnie spokojnie: „Nie ja, tylko
ty”. I na tym stanęło. No i dobrze się stało, na pewno. (śmiech)
Szkoda, że się Pan nie zdecydował. Ma Pan umiejętność godzenia stanowisk, to potrzebne w polityce, szczególnie w Polsce.
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Nie wiem, czy nie jestem bardziej skuteczny, robiąc to, co
robię, nie będąc zaangażowanym partyjnie. A poza tym ja się do
tego naprawdę nie nadaję! Żeby przetrwać w polityce trzeba być
o wiele bardziej bojowym i ostrym. Ja taki nie jestem i to stanowiłoby sporą trudność. Poza tym przeraża mnie autodeformacja polityków. Nie wiem, czy potraﬁ łbym jednocześnie mówić
sloganami, prowadzić kampanię wyborczą i zachować głębsze
myślenie. Słuchając polityków, mam ochotę nieraz powiedzieć:
„Panowie, przecież to nie tak! Przecież to niemożliwe, żebyście
naprawdę wierzyli w te bzdury!”.
Będąc w polityce, mógłby Pan to powiedzieć na głos.
Powtarzam: nie czułbym się dobrze w tej roli. Wolę pracować jako niezależny doradca.

Kościół to, polityka to
A nie chciałby Pan mieć na przykład praktycznego wpływu
na relacje między polityką a Kościołem?
Ech… Niestety, w języku mediów wciąż funkcjonuje to przeciwstawienie: Kościół a polityka. Jest ono, moim zdaniem, zupełnie bezsensowne. W tym zestawieniu przez „Kościół” rozumie się
na ogół działalność księży i biskupów. Jeżeli do tego dochodzi polityka, ludzie intuicyjnie wyczuwają, że w tej materii coś jest „nie
tak”. Mówią ogólnie, że Kościół nie powinien mieszać się do polityki. Tylko co to znaczy? Czy Kościół to hierarchia, czy wszyscy jego
członkowie? Na pewno powinno chodzić o to drugie znaczenie.
Zresztą samo słowo „polityka” też nie ma jednego znaczenia. W sensie wąskim, potocznym (chociaż pewnie poprawnym
203
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z punktu widzenia politologicznego), jest to działalność partii
politycznych zmierzająca do uzyskania, utrzymania i odzyskania władzy – czyli rządzenia. Natomiast w szerokim rozumieniu – skorzystam z określenia używanego przez Jana Pawła II –
jest to „roztropna troska o dobro wspólne”. Skoro tak, to wówczas wszyscy są do niej zobowiązani: każdy w zależności od swojego powołania, sytuacji i możliwości.
Żeby dojść do czegokolwiek, trzeba mentalnie uwolnić
się od tego schematu i zacząć debatę wokół celów, jakie mają
i Kościół, i polityka. Jeżeli chodzi o troskę o dobro wspólne,
to zarówno biskupi, jak każdy świecki, są do niej zobowiązani. Ale już zupełnie czymś innym jest działalność polityczna w wąskim, partyjnym sensie. Biskupi powinni być niezwykle ostrożni, nie stwarzać wrażenia, że Episkopat zastępuje
partię czy bezpośrednio wpływa na działalność którejkolwiek
z nich.
Jednak w debacie politycznej poruszanych jest szereg problemów, na temat których Episkopat zabiera głos. Wiosna 2008
roku upłynęła przykładowo pod znakiem sporu o metodę zapłodnienia in vitro. Główną stroną w tym publicznym konﬂikcie (chyba jednak raczej konﬂikcie niż dyskusji) okazali się księża i biskupi.
Sypały się głosy oburzenia, że biskupi wypowiadają się
w sprawie in vitro. A ja nie widziałem w tym nic oburzającego. Mieli prawo. Spór o in vitro jest po części sporem o koncepcję człowieka. Co innego, gdy Episkopat, biskup czy ksiądz wypowiadają się w obronie człowieka i jego praw, a co innego, jeśli
robią to w obronie partykularnych interesów instytucji Kościoła. W pierwszym wypadku ludzie to akceptują, bo każdy powinien występować w obronie godności człowieka. W drugim – już
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nie, bo rodzi to podejrzenie, że przede wszystkim chodzi o dobro instytucji kościelnych, a nie o dobro człowieka czy społeczeństwa.

Politycy
Trzeba szukać najlepszej formuły rozdziału i współpracy –
a nie eliminacji. Niepotrzebny jest nam Kościół „upaństwowiony” (jak w niektórych krajach protestanckich czy prawosławnych),
lecz niezależność i współpraca. Bądźmy przytomni: dzisiejszej
Europie trialog między chrześcijanami, wyznawcami judaizmu
i muzułmanami jest potrzebny jak powietrze, a radykałowie laicyzacji, chcąc nie chcąc, sprzyjają wzrostowi agresji i nienawiści.
Dialog powinien być też instrumentem uprawiania polityki. Ale wiadomo, jak z tym bywa. Między partiami musi być rywalizacja, spory i krytyka. To jasne – są różne programy. Ale
jak ta rywalizacja wygląda? Można to robić tak, żeby nie niszczyć i nie obrażać konkurenta. A można działać tak, że prowadzi to do niepohamowanego, ogólnonarodowego, obrotowego
mordobicia.
Politycy deklarujący się jako katolicy nie ustępują tutaj pola
swoim kolegom.
Uprawianie polityki przez tych, którzy uważają się za chrześcijan i w debacie publicznej posługują się założeniami chrześcijańskimi, ma istotny wpływ na stosunek społeczeństwa do wiary.
Jeżeli tacy politycy są agresywni, nie liczą się z godnością przeciwnika, to – trzeba sobie jasno powiedzieć – prowadzą działalność antychrześcijańską. Kompromitują chrześcijaństwo i oddalają ludzi od Chrystusa. Owszem, być może nie odebrali nigdy
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odpowiedniej formacji ani politycznej, ani chrześcijańskiej. Ale
to nie może stanowić wytłumaczenia czy rozgrzeszenia.
Zdarzają się i pozytywne przykłady, jak na przykład dom rekolekcyjny dla polityków. Na kilka dni spotykają się tam działacze różnych partii, żeby rozmawiać o stosunkach międzyludzkich,
o prawach człowieka, o godności, o dobru wspólnym. Natomiast
nie schodzą nigdy na poziom bieżących sporów między partiami. Dlatego w efekcie każdy z nich może na tym skorzystać.
A doroczne pielgrzymki polityków na Jasną Górę lub do innych sanktuariów?
Trudno oprzeć się wrażeniu, że często jest to działalność
propagandowa, a nie wyraz religijnych przekonań.
Ewangelizacja polityków powinna mieć specyﬁczny charakter: łączyć w sobie metodę rekolekcji czy dni skupienia z bliską
im formą dyskusji. Zawsze po mszy z kazaniem powinni móc
zadawać pytania (najlepiej anonimowo), żeby odnieść poruszone
kwestie do codziennej praktyki. Wtedy skorzystają najwięcej.
Pamiętajmy, że politycy są poddani bardzo specyﬁcznemu
ciśnieniu, które działa na nich deformująco. Chcąc do ludzi traﬁć i ich przekonać, muszą mówić jasnym językiem, formułować
uproszczone tezy. Nawet jeśli nie są one fałszywe, powodują, że
z czasem polityk przyzwyczaja się do używania sloganów oraz
haseł i z ich perspektywy postrzega rzeczywistość. A ta jest dużo
bardziej złożona, niestety.
Muszę przyznać ze smutkiem, że zamiast dbać w Polsce
o kulturę polityczną – na którą składają się umiejętność działania, wiedza i nastawienie na dobro wspólne – robi się wiele, żeby
ją zniszczyć. Bez rozpowszechnionej kultury politycznej demokracja nie może funkcjonować (chociaż mogą istnieć jej zewnętrzne pozory). Partie walczą o zwycięstwo, całą swoją energię
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poświęcają wygraniu wyborów – a to oznacza przyzwyczajanie
się do myślenia krótkofalowego, taktycznego. W efekcie partie
nie potraﬁą proponować rozwiązań, które byłyby korzystne dla
społeczeństwa w dłuższej perspektywie.
Kiedyś Zbigniew Brzeziński, którego bezczelnie zapytałem,
dlaczego polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do krajów Trzeciego Świata bywa tak głupia, odpowiedział: często się zdarza, że gdy biznesmenowi znudzi się
biznes, daje duże pieniądze na kampanię wyborczą jakiegoś
kandydata. Gdy ten wygra, odwdzięcza się, mianując sponsora
ambasadorem czy członkiem administracji. Niestety, ten człowiek nie zna obszaru, który mu powierzono. Dodatkowo jest
przyzwyczajony do myślenia krótkofalowego, wąskogospodarczego, którym przecież nie da się posługiwać w każdej sferze
rzeczywistości.

Wspólne dobro
To w jaki sposób proponuje Pan budować kulturę polityczną?
Mądra partia powinna mieć przy sobie zespół ludzi tylko
i wyłącznie od planowania długofalowego, niepodporządkowanego bieżącej taktyce wyborczej. Nawet w codziennej praktyce
trzeba się liczyć z dalekosiężnymi skutkami swoich działań. Taka
perspektywa pomoże politykom myśleć głębiej.
Paradoksalnie, kulturę polityczną najlepiej budują organizacje pozarządowe, nie angażując się w bieżącą politykę. Nie
dążą one do władzy – są nastawione na dobro wspólne. Ludzie,
którzy po stażach w organizacjach pozarządowych przechodzą
do polityki, są o wiele cenniejsi od tych, którzy od razu zostają działaczami.
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Już sobie wyobrażam napięcia między sztabem wyborczym
a zespołem od długofalowego myślenia.
Rzeczywiście, może to prowadzić do swoistego rozdwojenia
jaźni, wewnętrznej sprzeczności. Ale trzeba to przezwyciężać.
Musi istnieć jakaś przeciwwaga dla taktyki doraźnych sukcesów.
Osoby najaktywniejsze w bieżącej działalności muszą mieć wiedzę o istnieniu głębszych planów. Ktoś im powinien o tym przypominać, żeby się nie zagalopowali… Wyborcy także powinni
znać te założenia. Wtedy mogą powiedzieć: zaraz, ten człowiek
teraz robi coś, co się może obrócić przeciw właściwym planom.
Na tym polega rozsądna krytyka. W ten sposób wychowywałoby się nie tylko polityków, ale społeczeństwo.
Jeden z naszych muzułmańskich znajomych mówi: najlepszy sposób na dopuszczenie terrorystów do władzy to demokratyczne wybory. Bo przy odpowiednim nastawieniu społeczeństwa i jednoczesnym braku kultury politycznej po władzę
sięgną najwięksi gwałtownicy, którzy będą innych terroryzować i narzucać się im. Ale dojdą do władzy demokratycznie. Jak
Hitler.
Posługuje się Pan pojęciem dobra wspólnego. A przecież to
pojęcie z języka ﬁlozoﬁi. Partie o dobru wspólnym po prostu nie
myślą.
Troska o dobro wspólne jest podstawowym elementem kultury politycznej. Nie da się jednak nabyć tej kultury, jeżeli się jej
nie praktykuje. Stąd nasz problem. Kiedy w 1989 roku w krakowskim KIK-u odbywało się pierwsze zebranie Solidarności
przed zbliżającymi się wyborami, trzeba było przeprowadzić
wybory wewnętrzne. Miały one być tajne. Okazało się, że jedynym człowiekiem na sali, który wiedział, jak to zrobić, był pre208
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zes KIK-u. Pozostali nie mieli takiego doświadczenia. Niby prosta sprawa, a jednak kiedyś trzeba się tego nauczyć.
Poza tym warto pamiętać, że w konspiracji bardzo trudno
nabyć umiejętności przydatne w demokracji. Konspiracja jest
z natury antydemokratyczna. I ludzie, którzy w konspiracji walczyli, wcale nie muszą być demokratami. Oni także potrzebują
odpowiedniej formacji.
Kiedyś pokazano mi amerykański podręcznik szkolny. Gdy
na niego rzuciłem okiem, pomyślałem: „Mój Boże, jakby się takie podstawy demokracji przydały naszym posłom i senatorom –
a to książeczka dla dzieci!”.
Mój amerykański przyjaciel wpadł na pewien pomysł: we
własnym domu powołał Radę Rodzinną. Do Rady należeli wszyscy członkowie rodziny, w tym dzieci, a on był jej przewodniczącym. Normalnie, z zachowaniem wszystkich procedur parlamentarnych, odbywały się spotkania i narady. Muszę dodać,
że mój przyjaciel jest człowiekiem jowialnym i wesołym, więc ta
Rada Rodzinna bynajmniej nie była nadęta. I sądzę, że miało to
sens, bo dzieci się przyzwyczajały do funkcjonowania w świecie.

Głos Kościoła
Zaangażowanie księży w Solidarność wiązało się z ideą dobra wspólnego? W tym przypadku nie było tego napięcia, o którym rozmawiamy?
Wówczas tak, chodziło o dobro wspólne. Zaangażowanie
duchownych w Solidarność było konieczne.
Ale dam inny przykład: kiedy biskupi mieli prawo, a nawet obowiązek – chociaż normalnie nie wolno im takich rzeczy
robić – opowiedzenia się za konkretnym kandydatem? Moim
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zdaniem, taka sytuacja miała miejsce, kiedy w drugiej turze wyborów prezydenckich spotkali się Wałęsa z Tymińskim. Tu nie
chodziło o program, tylko o to, czy głosuje się na człowieka normalnego czy niebezpiecznego. Wiadomo było, że Tymiński to
osoba co najmniej niepoważna, jeśli nawet nie chora psychicznie.
Jednak zasadniczo nie wolno księżom takich rzeczy robić,
bo nigdy żadna partia nie realizuje zasad chrześcijańskich w pełni, tylko wybiórczo.
A używanie w nazwach partii przymiotników „chrześcijańska”, „katolicka”?
Byłbym ostrożny. Jeżeli już, to akceptowałbym przymiotnik
„chrześcijańska”, bo krąg ludzi objętych takim określeniem poszerza się o tych, którzy jakoś aprobują te same wartości. Nadużyciem była niewątpliwie Katolicka Akcja Wyborcza. To się
automatycznie kojarzyło z kościelną Akcją Katolicką. Tak nie
wolno robić.
Jeszcze warto wspomnieć o innego rodzaju sytuacjach. Kiedy na przykład Jarosław Kaczyński i Ludwik Dorn przed wyborami w 2005 roku wysłali list do proboszczów.
Takie postępowanie grozi instrumentalizacją religii, czyli
odwróceniem hierarchii wartości. Poza tym może być w skutkach antychrześcijańskie. Bo ludzie, którzy się będą buntować
przeciw politykowi występującemu pod sztandarami katolicyzmu, będą się pośrednio buntować przeciw Kościołowi, wierze,
a ostatecznie Chrystusowi.
Poruszmy więc temat, który zawsze jest aktualny: sprawa
aborcji. Kilka lat temu w Meksyku po uchwaleniu ustawy ze210
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zwalającej na swobodną aborcję polityków, którzy deklarowali
się jako chrześcijanie, a ją poparli, biskup obłożył ekskomuniką. Słusznie?
Jeżeli głosowali wprost za aborcją, to w pewnym sensie sami
wyłączyli się z Kościoła.
Ale może być też taka sytuacja, jak u nas w latach dziewięćdziesiątych. Były dwie możliwości: albo zostaje stara ustawa, bardzo niedobra, albo głosuje się za nową, która nie jest dobra, ale lepsza. W takiej sytuacji istnieje obowiązek głosowania
za tą lepszą, choć z punktu widzenia chrześcijanina wcale nie
dość dobrą.
Lech Wałęsa słusznie podpisał tę ustawę. Równocześnie
mógł zaapelować do obywateli, żeby z niej nie korzystali. Mógł
powiedzieć: ustawa jest prawem, ale ja jako Wałęsa proszę – nie
korzystajcie z możliwości, które stwarza. To byłby wyraźny znak:
wybieramy mniejsze zło, aby uniknąć większego. Ale wtedy nikt
nie miał głowy do takich rzeczy.
Jak powinien zachować się chrześcijański polityk w sytuacji,
kiedy w parlamencie uchwalono decyzję o organizacji narodowego referendum dotyczącego zmian w ustawie o aborcji?
Prawo jest stanowione przez parlamentarną większość i należy go przestrzegać – o ile nie zmusza do gwałcenia moralności. Ale najważniejsza jest dobra informacja i edukacja, bez nich
prawo będzie obchodzone lub łamane.
Jeśli chodzi o uchwalanie prawa, decyduje większość głosów.
Jeśli ma być referendum, chrześcijański parlamentarzysta powinien walczyć, aby było ono poważne, żeby to nie był tani plebiscyt. Muszą być zagwarantowane czas i środki, żeby referendum
poprzedzić odpowiednią akcją informacyjną. Najpierw muszą
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powstać teksty i materiały edukacyjne skierowane do wszystkich.
Możliwie gruntowne i szerokie, ale też przystępne w odbiorze.
I te materiały powinny być upowszechniane.
Powołam się na francuski przykład. Organizacja zajmująca
się ochroną życia z okazji wyborów prezydenckich zrobiła kampanię informacyjną polegającą na tym, że ochotnicy rozdawali
na ulicach miast foldery, w których na kilku stronach zawarto
problemy dotyczące ochrony życia. Znaleźli pieniądze, ochotników i rozdali około miliona egzemplarzy.
Ale jak informować o sprawie, w której brak wspólnego stanowiska?
Może za to odpowiadać nawet parlament. Wyobrażam sobie tekst, który może zawierać także opinie sprzeczne. Można postawić wymagania jakościowe takim materiałom. Informacja musi być rzetelna i pogłębiona. Referendum – po takiej akcji
edukacyjnej – może mieć sens.
Poza tym: decyduje nie prawo, tylko społeczeństwo. Dlatego społeczeństwu trzeba dać pewne możliwości i wiedzę. Jeśli
w wyniku referendum okazałoby się, że jest zgoda na szerszy dostęp do aborcji, wtedy wszyscy ci, którzy mają inne zdanie, powinni tym bardziej zająć się kampanią informacyjną.
Podczas jednej z amerykańskich kampanii prezydenckich Al
Gore, kontrkandydat Busha, najpierw mówił o aborcji jako podstawowym prawie kobiety, a w następnych dniach prasę obiegły
zdjęcia, jak przyjmuje komunię świętą.
Znowu: jeżeli ktoś bez ograniczeń, bez niuansów, bez rozumienia kontekstu społecznego po prostu jest za aborcją, to sam
się wyłącza z Kościoła. Nie ma na to siły. Może działać w dobrej
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wierze, tylko że jest przeciw podstawowej koncepcji człowieka
wynikającej z nauki chrześcijańskiej.
W tej chwili duża część Polaków, deklarujących się jako katolicy, ma zgoła niekatolickie poglądy. Są ludzie, którzy nie wierzą w bóstwo Chrystusa, a wierzą jednocześnie w reinkarnację –
i uważają się za katolików. Obawiam się, że podobnie może być
ze stosunkiem do aborcji.
Kiedyś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przeprowadzono ankietę wśród kandydatów na ﬁ lozoﬁę chrześcijańską.
W komunizmie wybór tego kierunku dowodził mocnych przekonań. Ankietowanych zapytano o prawdy wiary. Tylko osiem
procent zdołało prawidłowo odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. A pozostali? Szereg odpowiedzi w ogóle nie kwaliﬁ kowałby do żadnego Kościoła chrześcijańskiego, były to przedziwne mieszanki. A jednocześnie te same osoby wykazywały
wysoki stopień praktyk religijnych i zaangażowania. To pokazuje,
jaki jest stan katechezy. Nie w sensie zajęć w szkole, tylko ogólnej formacji chrześcijańskiej.
Bardzo ważna jest postawa mediów. Tak się składa, że z relacji dziennikarzy czerpiemy wiedzę i wypracowujemy sobie opinie nie tylko na tematy polityki, ale też coraz częściej Kościoła. Niestety dziennikarze na ogół posługują się schematami. Jak
ktoś się opowiada przeciw aborcji – to katolik, a jak aborcję popiera – to niekatolik. Tymczasem są niekatolicy, którzy opowiadają się przeciw aborcji.
Bo aborcja to w gruncie rzeczy problem stosunku do człowieka jako takiego. Tu muszę odesłać do naszego dossier na temat ochrony życia (www.znak.org.pl). Opiera się ono na założeniu, że prawo może funkcjonować dopiero wtedy, gdy stoi za nim
społeczeństwo. Inaczej będzie łamane lub obchodzone.
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Cierpienie, śmierć, czyściec,
zmartwychwstanie
Radykalizm Ewangelii • Krzyż • Ucieczka od śmierci •
Nadzieję musimy mieć • Tajemnica

Jest taki tekst Ewangelii, który nazywam „żądaniem dyskrecji”. Kiedy się modlisz, to w odosobnieniu. Kiedy pościsz, wyglądaj na wesołego. Tymczasem żyjemy w kulturze konkurencji,
pozorów i reklamy. Reklamowanie samego siebie jest podstawowym sposobem bycia w świecie. Ale dla chrześcijanina taki
świat co roku zostaje zakwestionowany. Przychodzi Środa Popielcowa, a wraz z nią bardzo potrzebne skojarzenie: z prochu
powstałeś, w proch się obrócisz. To budzi w nas świadomość
kruchości i słabości człowieka. Ulotności świata. Własnej niedoskonałości.
Chrześcijanin nie może się popisywać, a jednocześnie ma
dawać świadectwo. Czyli dbać, żeby dobro było widzialne.
Jak powinien to robić? Jak nie włazić innym do duszy w kaloszach?
Sąsiedzi wiedzą, kim jestem. A ja się zastanawiam, czy powiesić na drzwiach plakat ewangelizacyjny, czy nie? Czy to będzie odebrane w sposób naturalny, czy jako manipulacja? Powoli
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przekonuję się do tego pomysłu – może na początek będzie to
jakiś krótki wiersz księdza Jana Twardowskiego…

Radykalizm Ewangelii
Czym według Pana jest nawrócenie?
To nic innego, jak decyzja, by iść drogą rozwoju w towarzystwie Chrystusa. Rozwijamy się, podejmujemy decyzje, a potem staramy się niejako wyjść poza siebie, spojrzeć na siebie
z zewnątrz. I wtedy pytamy o więź z Chrystusem w naszym
życiu… Czasem może być tak, że człowiek będzie przez całe
lata ulegać tym samym słabościom, a potem nagle się zmieni.
I nie wiadomo, czy to jego własna zasługa, czy ktoś mu w tym
pomógł, modlił się za niego. W każdym razie – niech żywi nie
tracą nadziei!
Trzeba mieć w pamięci kuszenie Jezusa na pustyni. Nikt
z nas nie ma prawa, żeby zlekceważyć szatana. Odrzucenie pokus nie przekłada się wprost na szczęście. Bo szatan powraca,
czasem ze zdwojoną mocą. Nawrócenie to w takich momentach
kolejne świadome opowiedzenie się za Chrystusem.
Czym jest w takim razie radykalizm Ewangelii?
Radykalizm Ewangelii to po prostu miłość. Miłość, o której mówi się z drżeniem, bo tak łatwo wpaść w pychę albo w fałszywe tony…
Jest Pan z wiekiem coraz bardziej radykalny?
Dowiem się na sądzie szczegółowym. (śmiech)
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Wiem natomiast, że z wiekiem moja wiara staje się coraz
prostsza, coraz bardziej wsłuchująca się w innych, coraz bardziej skoncentrowana na istocie rzeczy. Jej zawartość jakby się
zmniejsza, a rośnie to, co pozostaje Tajemnicą.
Mam wrażenie, że decydując się na naprawę własnego życia,
często myślimy zakazami, jak dzieci. Brak nam pozytywnego
podejścia do sensu wyrzeczeń.
Każde postanowienie poprawy podejmowane przy spowiedzi jest potrzebne, choć nieraz wydaje się, że nic z niego nie
wynika. Nie uda się raz, drugi, to uda się za dziesiątym czy
dwudziestym razem. I coś po troszku w człowieku się zmienia.
Drobne wyrzeczenia powodują dopływ łaski. Czasem to, co wydaje się nam dziecinne, ma sens. Tylko że my go nie wychwytujemy.
Spotkałem się kiedyś z dość przewrotną opinią, że męczennicy za wiarę znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji: wystarczy,
że złożą jedną deklarację wiary w Chrystusa, którą przypieczętuje ich śmierć, i już dostępują zbawienia. Może jest w tym trochę
racji. Ale co innego wydaje mi się ważne w tej opinii – milczące założenie, że przeciętny człowiek nie ma okazji do heroizmu.
Takie podejście oznacza, że kapitulujemy przed codziennością!
Bo konsekwentna wiara wymaga heroizmu każdego dnia. Heroizmu podejmowania małych zwyczajnych decyzji. A jakie to
bywa męczące!
Chrystusowi, być może, łatwiej przyszło odrzucić propozycje szatana, bo miał świadomość swojej misji i silną osobowość.
Człowiekowi nieraz ciężko dostrzec wartość własnych działań.
I kiedy wraca nasz grzech powszedni, jesteśmy tym stłamszeni.
Co w takiej sytuacji?
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Trzeba w sobie wyrobić przekonanie, że te wszystkie nasze
wysiłki – nawet kiedy wydają się daremne – dadzą rezultat. Kiedy i komu – nie wiadomo. Drogi łaski są niedocieczone. Pamiętać, że jest jeszcze miłosierdzie Boże. Czyli że powrót jest zawsze możliwy. I że nie warto z nim zwlekać, mówiąc sobie: „Od
jutra będę bohaterem”. Trzeba decydować tu i teraz, nie odkładając niczego na później.
Ponadto wszystko, co człowiek robi, powinno być jakąś formą modlitwy, modlitewnym odniesieniem do drugiego człowieka. Człowiek wierzący powinien pamiętać, że żyje stale
w obliczu Boga. I że we wszystkim, co zrobi, Bóg będzie mu
towarzyszył.
Jak to się dzieje, że potraﬁmy być przy Bogu i Go nie słyszeć?
I że czasem wracamy do Niego, sami nie wiedząc czemu?
Jest coś, o czym na co dzień się nie pamięta, a co dla życia
wiarą jest bardzo istotne. Chodzi o przekonanie, że wszyscy są
duchowo połączeni. Oddziałujemy na siebie nawzajem. To rodzi i obowiązek, i nadzieję. I sprzyja świadomości, że są różne
powołania, które się uzupełniają, inspirują i nad którymi trzeba pracować.
Ale nawet spotkanie z Bogiem może się okazać niewystarczające. Judasz jednak zdradził.
Ostatnio zastanawia mnie w tym kontekście zestawienie Judasza i Rudolfa Hoessa. Judasz był złodziejem i karierowiczem,
wykorzystując popularność Jezusa, sam chciał „wypłynąć”. Doznał wstrząsu dopiero, zorientowawszy się, że skazał Go na tortury i śmierć. Zrozumiał zło, którego dokonał, ale nie był już
zdolny do nadziei. Dlatego się powiesił.
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Z kolei Hoess był w dzieciństwie pobożny, ale wychowany przez ojca, „wojskowego katolika”, który trzymał go krótko.
Hoess w końcu się zbuntował przeciwko religii, uważał, że spowiednik doniósł na niego do ojca. Angażował się w nacjonalistyczne organizacje, traﬁ ł do SS, został komendantem obozu
Auschwitz i robił rzeczy najstraszniejsze. Więźniów traktował
jak podludzi. A jednocześnie był dobrym ojcem rodziny. Kiedy Rzesza już przegrywała, pojechał do swojego szefa i idola –
Himmlera – żeby zapytać go, co robić. I zobaczył, że przełożonego nie obchodzi nic poza własną skórą. Przeżył załamanie.
Później był areszt, proces, więzienie. Sądząc po pamiętnikach,
był to dla niego wstrząs, bo przez Polaków był traktowany jak
człowiek. Poprosił o spowiednika. Przed wykonaniem wyroku
nawrócił się. Pan Bóg tylko wie, czy szczerze. Ale śmierć przyjął spokojnie, z nadzieją…
Chociaż zabrzmi to bulwersująco, powiedziałbym, że Hoess
był lepszy od Judasza. Bo był zdolny do odzyskania nadziei. Ale
dlaczego, jak? Tego nie wiemy.
Są jednak chwile, kiedy człowiek po prostu nie czuje się zdolny do nadziei. Skąd ją wtedy brać?
Proszę zauważyć, że po tym, jak Judasz zamiast obecności Jezusa wybrał pokusę szatana, odbywa się Ostatnia Wieczerza: potwierdzenie więzi, jaka jest między Chrystusem i uczniami oraz zaszczepienie w nich nadziei. Eucharystia to wyraźny
znak, że Bóg jest wśród nas. Za każdym razem odnawiamy w ten
sposób naszą nadzieję, że mimo wszystko – nie ze względu na
moje grzechy, ale ze względu na mnie – ten związek Chrystusa ze mną stale trwa.
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Krzyż
Ostatnia Wieczerza to także zapowiedź śmierci na krzyżu.
Czym dziś dla nas jest krzyż?
Krzyż oznacza paradoksalnie chęć… ucieczki od wszelkiego
krzyża. Bo każdy krzyż to cierpienie. Cierpienia nie da się uniknąć. W pamiętnikach świętej siostry Faustyny pojawia się zaskakujące stwierdzenie o tym, że aniołowie zazdroszczą ludziom
możliwości cierpienia. Czy cierpienie ma wartość samo w sobie?
Nie. Ale cierpienie pozwala wejść w lepszy kontakt z Chrystusem. Współcierpieć: łączyć swoje cierpienie z Jego cierpieniem
na krzyżu. Chociaż jest to niezwykle trudne.
Strach, poczucie niepewności, zagubienia – to wszystko jest
cierpieniem. Niepokój, frustracja, depresja – to cierpienia, które
zaczynają być bardzo popularne i które każdego w jakimś stopniu dotyczą: i dziecka, i człowieka u schyłku życia. To też trzeba
umieć łączyć – chociażby ze strachem Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
Nie ma żadnej metody, która mówiłaby nam, jak te cierpienia łączyć z Jego cierpieniem. Każdy musi znaleźć własny sposób.
Jest to sprawa tak intymna, że nawet tradycyjne rytuały nie wiele tu mogą pomóc. Każdy z nas sam – choć nie samotnie – musi
odkryć, co znaczy przyjąć cierpienie w łączności z Chrystusem.
I jak to, co nas spotyka, „przerobić na dobro”. Pod tym względem
cierpienie jest straszliwie marnowane, a to wielki skarb…
Moja ciocia przez parę ostatnich lat życia była sparaliżowana i niewidoma. Leżała w łóżku, nie mogła czytać, wymagała
opieki. Kiedy widziałem się z ciocią ostatni raz, powiedziała mi:
„Moje życie składa się z trzech części – snu, jedzenia, modlitwy.
Martwię się – mówiła, a z natury była bardzo skrupulatna – bo
muszę coraz więcej spać, więc mam coraz mniej czasu na modlitwę”. Nie wiem, kto wniósł większy wkład w duchowy kapitał
219

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O219 219

2009-01-27 12:39:14

• CIER PIEN IE,

ŚM I E RĆ, CZ Y ŚCI E C , Z M A RT W YCH WSTA N I E

ludzkości, w to świętych obcowanie: ktoś „wielki”, wyniesiony
na ołtarze, czy moja ciocia?
Może być też tak, że człowiek w ostatnim okresie życia nie
jest już w stanie nawet się modlić.
Zdarza się, że zmiany w mózgu postąpiły już tak daleko, że
człowiek przestaje być świadomy, co się z nim dzieje. Wówczas
decyduje jego wcześniejsze nastawienie, to, czy swoje życie poświęcił innym, czy był w łączności z Chrystusem, czy Go naśladował. Chociaż nie da się już normalnie myśleć, to wcześniejsze nastawienie może nadal być ogromnym wkładem w dobro
ludzkości. A ponieważ czas dla Pana Boga nie istnieje lub istnieje w sposób całkowicie różny od naszego poczucia czasu, to, jak
ktoś przytomnie zauważył: „Jest sens modlić się o dobrą śmierć
dla – dajmy na to – Stefana Czarnieckiego”. Pan Bóg, który nie
musi się liczyć z „naszym” czasem, może wiedzieć, że jeden
człowiek będzie się modlić za drugiego i ta modlitwa „zawczasu” powiększa duchowy kapitał świata.
To niezwykle ważne: wiedzieć, że wszystko, co człowiek
robi, nawet kiedy właściwie nic już robić nie może, pomnaża duchowy kapitał ludzkości. Na końcu wcale nie wiadomo, co okaże się najważniejsze: czy modlitwa osoby niepełnosprawnej, czy
wielkie czyny bohaterów. To ogromnie uczy pokory i szacunku dla każdego.
Jak rozgraniczyć to, co jest rzeczywiście krzyżem, od tego, co
jest tylko „szukaniem cierpienia”?
Pierwsza sprawa to czynić dobro. Jeżeli to dobro wymaga
cierpienia, trzeba przyjąć cierpienie. Ale w żadnym wypadku nie
wolno od cierpienia zaczynać. Cierpienie „na pokaz”, cierpienie
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„na własną chwałę” to nie żadne dobro. Cierpienie, które człowiek traktuje jako powód do wywyższenia się – to wygrana zła.
Człowiek musi umieć sobie powiedzieć: „Panie Boże, pomóż mi
wybrać to, co wybrać trzeba”. Zdecydować się i tak robić. I nie
wszystko musi od razu rozumieć. Wystarczy, że będzie miał
w sobie wrażliwość na natchnienie, które będzie wskazówką.
Słowa Chrystusa na krzyżu: „Boże, mój Boże, czemuś mnie
opuścił”, to kulminacja cierpienia duchowego i cielesnego. Bóg
opuścił Boga? Ojciec doświadczył Syna tak straszliwie?
Prawdziwe męczeństwo to także krzyk rozpaczy. Gdyby
Chrystus nie powiedział: „Boże mój, Boże…”, to może nie byłby naprawdę człowiekiem? Jezus jest człowiekiem do końca. Doświadcza wszystkich ludzkich słabości. Kulminacja jego cierpienia to nie pokaz Bożego okrucieństwa, bo proszę pamiętać, że
ta chwila odkupiła świat.
Potraﬁ Pan sobie wyobrazić utratę wiary? Ciemną noc?
Rzeczywiście trudno mi to sobie wyobrazić. Mimo że stale
stoję wobec Tajemnicy. Czasem wiara polega na zaufaniu Bogu –
mimo wszystko. „Boże, mój Boże…” Ten ogrom tajemnicy pozwala także mieć nadzieję na ogrom miłości Boga.
Bałby się Pan, czy byłby Pan dobrym człowiekiem, jeśli straciłby Pan wiarę?
Nie byłem nigdy niewierzący, nie umiem sobie takiego stanu ducha wyobrazić. Ale na pewno bałbym się. Ufam jednak,
że nie byłbym zdolny do utraty wiary podstawowej w sens, dobro i miłość.
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Ucieczka od śmierci
Czym w perspektywie krzyża jest śmierć?
Jeżeli przypomni pan sobie czytania liturgiczne na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, znajdzie pan w nich dwa bardzo
ważne zdania. „Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy,
że razem z Nim żyć będziemy” (Rz 6, 8). I drugie: „Będziemy
do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3, 2).
To kwintesencja wszystkiego, jeśli chodzi o przygotowanie do
śmierci i o wyobrażenie, jak będzie dalej. Chrześcijanin patrzy
na śmierć jako na etap drogi do zbawienia.
Równocześnie mam wrażenie, że chrześcijaństwo, a może
szczególnie katolicyzm łaciński, nie radzi sobie duszpastersko
z mówieniem o śmierci. Wie pan, gdybym żył w Chinach przed
rewolucją maoistyczną, już dawno dostałbym bardzo ceniony
prezent: ozdobną trumnę. Taka była tamtejsza kultura. A gdyby tak zrobić u nas, w świecie chrześcijańskim?! Byłby skandal.
Bo my uciekamy od śmierci. Ktoś to dobrze ujął: „Każdy wie, że
musi umrzeć, ale nikt w to nie wierzy”.
Znam opowieść o pogrzebie milionera, którego zabalsamowane ciało posadzono za kierownicą luksusowego samochodu
i tak odprowadzano na cmentarz. Biedak, który zobaczył ten niezwykły kondukt, wykrzyknął: „Mój Boże, to jest życie!”. W „potocznej” kulturze chrześcijańskiej nasz stosunek do śmierci
uległ zafałszowaniu. Choć jest, udajemy, że jej nie ma. Taka postawa jest niechrześcijańska.
Natomiast z głęboko chrześcijańskim stosunkiem do śmierci spotkałem się zaraz po wojnie, kiedy zachorował jeden z moich sodalicyjnych kolegów. Miał na imię Staszek, był przeciętnym studentem prawa, znaliśmy się krótko. Nie wiem, czy poza
uprzejmościami nawiązaliśmy wcześniej jakiś kontakt. Kiedy
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Staszek zachorował na gruźlicę, postanowiłem go odwiedzić.
Początek spotkania był niezwykle trudny, jakby wkradł się między nas jakiś fałsz. Ale Staszek szybko zareagował: zaczął mówić o sobie, o tym, jak zły jest jego stan zdrowia i że najprawdopodobniej umrze. Staszek, chłopak raczej brzydki, miał bardzo
ujmujący uśmiech. I podczas tej rozmowy też się uśmiechał.
Wreszcie odrzuciłem okrągłe słowa, udawany optymizm i nieszczere pociechy. Zaczęliśmy rozmawiać o śmierci zupełnie
zwyczajnie, potocznym językiem. Czułem się przy Staszku tak
swobodnie, że powiedziałem: „Jak już tam będziesz, nie zapominaj o nas”. Chyba mu się to spodobało, bo uśmiechnął się ciepło i zapewnił: „Oczywiście”. Tydzień potem już nie żył. Jego
pogrzeb zapowiadał się strasznie – zniszczona powojenna Warszawa, jesienna pogoda, tylko kilka, może kilkanaście osób. Ceremonię prowadził nasz znajomy ksiądz, młody i energiczny.
Lubiliśmy go, bo nie był nazbyt świątobliwy. Zaintonował nad
grobem… „Błękitne rozwińmy sztandary”, sodalicyjny hymn,
który na pierwszy rzut oka zupełnie nie pasował do sytuacji. Jednak my, sodalisi, zaraz go podchwyciliśmy. Dziś myślę, że należała się Staszkowi ta podniosła pieśń maryjna. Bo choć słów nie
przytoczę – a może one nawet w ogóle nie padły – to podczas
naszego spotkania Staszek wyraził dokładnie to, co Maryja powiedziała słowami: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Staszek uczynił swoją śmierć zwycięstwem. I hymn sodalicji ze słowami: „Żyj święta radości, precz
smutki” – po prostu mu się należał.
Inny przypadek chrześcijańskiego podejścia do śmierci: mojemu bliskiemu przyjacielowi zmarła żona. Jej ciało zostało skremowane. Mąż postawił urnę z prochami w mieszkaniu. Chce,
żeby kiedyś, kiedy umrze, pochowano go razem z żoną. Ale
czy trzymanie w domu urny z prochami bliskich ma jakiś sens?
Zastanawiałem się nad tym i wtedy przypomniał mi się pewien
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chrześcijanin z Iraku, który ożenił się i zamieszkał w Polsce. Po
latach odwiedził go ojciec. Poszli na cmentarz. Ojciec się zachwycił. Mówi: „Synu, zostań w tym kraju, tu są tak piękne
cmentarze!”. To pokazuje o wiele bardziej naturalny stosunek do
śmierci – jest w tym coś głębokiego, co mnie porusza.
Niedawno byłem też na pogrzebie dwunastoletniej Ani.
Dziewczynka od urodzenia była niepełnosprawna, częściowo
sparaliżowana, nie mogła chodzić, poruszała się tylko na wózku. Jej ojciec jest prezesem fundacji, która zajmuje się trędowatymi. Ania była w nią niezwykle zaangażowana. Współorganizowała zbiórki na rzecz misjonarzy i korespondowała z nimi.
Była też harcerką! Aż zdarzył się wypadek. Matka prowadziła
przez ulicę na pasach wózek z dziewczynką. Zza zakrętu wypadło auto: Ania została lekko poturbowana, ale matka traﬁła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Dziewczynka zaczęła się
modlić: „Chcę umrzeć za mamę – mówiła o tym, stąd wiemy –
żeby tylko mama żyła”. I rzeczywiście: matka wyszła z choroby, a dziecko bez wyraźnego medycznego powodu (do tej pory
lekarze nie są w stanie tego wyjaśnić) umarło. Ciało Ani wystawiono u niej w domu w otwartej trumnie. Widziałem sznur ludzi przychodzących ją pożegnać. Rzucił mi się w oczy potężny
mężczyzna w sile wieku. Wyglądał na nieskłonnego do jakiejkolwiek egzaltacji. Tymczasem podszedł do trumny i pocałował Anię w rękę…
Jak w takim razie przygotować się na śmierć?
Tu pojawia się szereg pytań. Szczególnie jeśli chodzi o starość. Czy można mówić o tym, że człowiek stary się rozwija?
Czy jest użyteczny? Racjonalnie patrząc, degraduje się, nie ma
z niego pożytku, sprawia tylko kłopot. Potem odchodzi. „Życie
niewarte życia” – to była formuła z czasów hitlerowskich, która
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jednak jakoś w ludzkiej mentalności wraca. Ja jednak nie mam
wątpliwości, że również człowiek stary rzadko bywa przygotowany na śmierć. Owszem, niektórzy dojrzewają w jednej chwili,
jednak inni, szczególnie jeśli zaniedbali swój rozwój w ciągu życia, nie akceptują śmierci, wypierają ją ze świadomości. Tymczasem trzeba się modlić, modlić również o dobrą śmierć.
A Pan czuje się gotowy na śmierć?
Powiedziałbym, że nie czuję się gotowy na cierpienie. To
mój główny problem. Bo łatwo się o cierpieniu mówi, ale kiedy jest się chorym, o wiele trudniej się modlić, trudniej się skupić. Widzę to po sobie. Wprawdzie medycyna ma dużo środków uśmierzających ból, ale nie zawsze i nie wszędzie. To jest
problem. I myślę, że człowiek musi się stale modlić o to, żeby
potraﬁ ł naśladować Chrystusa w cierpieniu. Żeby potraﬁ ł przyjąć cierpienie – to jest najtrudniejsze. Właściwie to główna trudność w życiu człowieka.

Nadzieję musimy mieć
Bo cierpienie jest także próbą nadziei. Po wielkopiątkowym
krzyżu przychodzi sobota pełna ciszy…
Wielka Sobota, jak gdyby zawieszenie wszystkiego. W życiu
każdego człowieka też pojawia się taki czas. Nic się nie dzieje,
wszystko wygląda na stracone – a trzeba wiedzieć, że to przecież nie koniec… Ile razy sobie myślimy: znowu to przyszło,
znowu zmartwienie, ten sam problem, cierpienie, jakaś głupota i wszystko już bardzo źle wygląda? A potem mija dzień, dwa,
trzy, pojawiają się nowe fakty, nowe zjawiska i oczywiście nowe
225
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problemy. I to, co się wydawało czymś okropnym, blednie. Ale
nawet gdyby zdarzyło się coś naprawdę strasznego, nie wolno
stracić nadziei. Nadzieję musimy mieć.
Jednak taka cisza to w życiu wielu ludzi nic innego jak milczenie Boga. Co można jeszcze wtedy zrobić?
Trzeba siebie samego przekonać, że po prostu w życiu tak
jest – tyle na początek. Poza tym uświadomić sobie, że to nigdy
nie jest ostateczność. Wszystko może się tak czy inaczej zmienić – więc nie wolno się poddawać, nigdy. Warto nad naszą nadzieją pracować, nawet jeśli ta praca wydaje się nam pozbawiona
sensu. Przyjdzie taki dzień, kiedy przemieni się ona w coś bardzo ważnego. Niespodziewanie.
Jest też obawa, że po śmierci nasze drogi, na przykład małżonków, mogą się rozejść, bywa, że taka świadomość rodzi wielkie cierpienie. Myśli Pan, że po końcu życia na ziemi dalej będzie Pan ze swoją żoną?
Pan Bóg jest miłosierny, a zatem mam nadzieję, że nasza miłość będzie się oczyszczała i rozwijała. Myślę, że dalej będę ze
wszystkimi – z tymi, którzy byli i którzy będą. I chociaż nie da
się niczego przewidzieć, spodziewam się, że Pan Bóg zatroszczy
się, aby w jakiś sposób te różne związki trwały dalej.
Motyw rozdzielenia, samotności, faktycznie budzi niepokój.
Może jakieś rozdzielenie będzie konieczne ze względu na czyściec. Kiedyś dostałem szczotki książki z… zapisem rozmów ze
zmarłymi. Autor twierdził, że miał kontakt z kilkoma zmarłymi
osobami, w tym szczególnie z pewnym zakonnikiem. Zakonnik
opowiadał mu, jak im się tam – na drugim świecie – żyje. Brzmiało to niewiarygodnie. Ale dlaczego? Bo ten człowiek po śmier226
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ci powinien był już mieć większą wiedzę! A tymczasem opowiadał o tym, jak się uczy, jak ciągle musi o czymś myśleć. Uderzyło
mnie, że jego poglądy w wielu sprawach były dosyć „ziemskie”,
z punktu widzenia nauki Soboru wręcz zdeformowane! Opowiadał też o młodym człowieku, który się nawrócił przed śmiercią, a teraz bardzo się stara dalej rozwijać. Byłem nieufny, odłożyłem książkę. Dopiero znacznie później olśniło mnie. Nie wiem,
czy to prawda, ale jestem przekonany, że był to obraz czyśćca.
Czyściec jako następny etap rozwoju człowieka. To nie przeskok:
człowiek umiera i nagle wszystko staje się inne. Nie. Człowiek
przechodzi do kolejnego etapu, gdzie jego rozwój jest o wiele
łatwiejszy. Ale to nadal rozwój i wysiłek w udoskonalaniu się.
Czyściec trzeba traktować nie jako miejsce pokuty, ale – na co
wskazuje polski źródłosłów – jako okres oczyszczania swojej miłości, dalszego rozwoju i przygotowywania się do pełnego spotkania z Chrystusem. Zobaczymy Go takim, jaki jest. I staniemy
się do Niego podobni. To wszystko tworzy razem jakąś ciągłość.
Czyściec ciągle postrzega się głównie jako miejsce cierpienia.
Ale czyściec jest nadzieją! Każdy by wolał, żeby po śmierci nagle otworzyła się przed nim jasność, pokazał się Pan Jezus
i wszystko od tego momentu było już znakomicie. Nie wiem, nie
byłem – ale podejrzewam, że będzie jednak inaczej. Wyobrażam sobie proces dojrzewania, który prawdopodobnie nie skończy się nigdy. Duszpasterskie opisy czyśćca, moim zdaniem, źle
rozkładają akcenty. Mówią o cierpieniu, ale już nie bardzo o tym,
że z cierpienia trzeba wyprowadzić nadzieję. Bez tego czyściec
pozostanie niezrozumiały.
Podobnie jest chyba z utartym wyobrażeniem nieba: pojedynczy człowiek zagubiony wśród anielskich chórów…
227
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Nie wyobrażam sobie nieba samotnych! Samotność jest nie
do pogodzenia z tym, czego o Bogu uczy nas chrześcijaństwo.
Stanisława Grabska opowiadała o ilustracji w książce dla
dzieci przedstawiającej piekło, czyściec i niebo. Na każdym rysunku widać gromadę ludzi, a pośrodku „ja”. Piekło to „ja” wśród
ludzi, ale odgrodzone od nich barierą. Czyściec to „ja” z kręgiem
kilku osób, ale nadal oddzielone od pozostałych. A niebo to „my”
wszyscy razem.
Rzeczywiście wydaje się, że największe cierpienie to osamotnienie, zupełna izolacja. To problem upadłych aniołów. Nie
wiem, co o tym sądzić. Ale można by powiedzieć, że piekło to
skazanie samego siebie na samotność. Aniołowie, którzy się
zbuntowali, skazali się na samotność, na oderwanie od Boga.
W tym tkwi straszna tajemnica, że także człowiek może wybrać
samotność i zdecydować się na zerwanie więzi z Bogiem. To
może być świadomy jednorazowy akt, ale może to być też pewien długofalowy proces fascynacji złem.

Tajemnica
Zmartwychwstanie – jaka jest Pana pierwsza myśl?
Pierwsza myśl? Jak trudno było uwierzyć w zmartwychwstanie! W Ewangelii bardzo dobrze widać, jak Panu Jezusowi ciężko było przygotować uczniów najpierw na swoją mękę, a potem,
żeby uwierzyli w zmartwychwstanie. To był bardzo długi proces. Jezus musiał ich prowadzić krok po kroku. I dopiero kiedy ukazał się im kilka razy, kiedy dał im Ducha Świętego – wtedy nastąpiła zmiana. I nagle ci ludzie, zdezorientowani, troszkę
228
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spłoszeni, okazali się świadkami pełnymi odwagi i przekonania,
gotowymi oddać życie.
Zmartwychwstanie jest przypieczętowaniem Słowa, które
Bóg dał człowiekowi. Pojawia się tu pytanie o chrześcijanina,
który mimo przywiązania do religii nie przeżył bezpośredniego związku z Bogiem. Wyznaje stale zmartwychwstanie, ale nie
wiadomo, czy je rzeczywiście „przeżył”. A to kluczowa sprawa,
która wskazuje na rodzaj relacji człowieka z Bogiem. Przecież
bez zmartwychwstania to wszystko nie ma sensu.
Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę: pierwsze przy pustym grobie były kobiety. To pokazuje prymat miłości: prawda należy się tym, którzy najbardziej kochają. Należy
się też najsłabszym, najmniejszym, odrzuconym – a takie miejsce w ówczesnym świecie zajmowały kobiety. To wielki przewrót
w całej kulturze. Nie mądrzy i uczeni, nie mający władzę i autorytet, ale właśnie kobiety, które kochają, dzieci, biedni – oni mają
pierwszeństwo. Dręczy mnie przekonanie, że wciąż nie jesteśmy
przygotowani do tego przewrotu i trudno nam go uznać.
A nasze własne zmartwychwstanie? Czy Pan jakoś je sobie
wyobraża?
Sądzę, że wciąż nie myślimy o niebie w sposób właściwy. To
wynika z naszego stosunku do śmierci. Ale też z braku wrażliwości na to, co w zwyczajnym życiu jest niezwyczajne. Tak, powrót Chrystusa jest dla nas problemem. Dlatego warto czasem
sobie go wyobrażać. Jakie byłyby reakcje – moje i innych? Jedno wydaje mi się pewne: człowiek musi być stale przygotowany
na wszystko, również na to, co zupełnie nieoczekiwane. Pan Bóg
na pewno nas zaskoczy.
Jest jeszcze jedna sprawa. Twarz Chrystusa zmartwychwstałego na całunie z Manoppello. Zostawmy na boku dyskusje
229
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uczonych o jego autentyczności. Ale co w tej twarzy widać? Spokój, wyciszenie, łagodność, prostotę. Nie ma typowego dla obrazów Jezusa triumfalizmu, szlachetnej wyniosłości (widocznej nawet na podobiźnie Jezusa Miłosiernego). Do tego obrazu człowiek
powinien się odnosić: oblicza kogoś umęczonego (widać jeszcze
na twarzy ślady męki), a zarazem żywego, zwykłego, spokojnego
i cierpliwego, bliskiego tym najuboższym, najmniejszym.
W Ewangelii Łukasza pada zdanie: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj…”.
To ma bezpośredni związek z pustym grobem. Ale może
mieć sens metaforyczny. Jeżeli mowa o śmierci, to nie o Chrystusie – On przezwyciężył śmierć. Nie powiem, że świat jest
ułudą. Byłbym bardzo daleki od tego rodzaju twierdzeń. Ale –
mówiąc skrótowo – w świetle zmartwychwstania świat i nawet
wszechświat jest rzeczywistością drugorzędną. Mimo że jest
niezwykle ważny i stanowi przygotowanie do rzeczywistości
pierwszorzędnej. Bo z powiedzenia sobie, że „prawdziwe życie
jest gdzie indziej”, nie wynika, że musimy ten świat traktować
jako zło konieczne i przestać się nim interesować. To jest nasz
warsztat pracy.
Warsztat pracy?
Tak. I nie powinniśmy chcieć zbyt szybko stąd uciec. Chociaż, gdy z pewnym przyjacielem rozmawiamy o sprawach bieżących, on mawia: „Już czas by się było stąd wynosić!”.
Na emigrację bardziej zaawansowaną?
Na emigrację fundamentalną.
230
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Im jestem starszy, tym mam większe wyczucie Tajemnicy.
Z dnia na dzień widzę, jak wiedza, niby tak potężna, jest właściwie niczym w stosunku do ogromu niewiedzy. Pokazuje to
choćby postęp kosmologii. Poznawalny przez nas wszechświat
rozrasta się i coraz bardziej komplikuje, wręcz przekracza granice wyobraźni. A jednak ostatecznie możemy go poznawać.
Przez analogię można by to samo powiedzieć o naszym stosunku do Boga i do Jego wszechwiedzy – wobec niej jesteśmy prochem, jesteśmy pyłem. Więc z upływem lat ten krąg Tajemnicy
nieustannie się dla mnie rozszerza. I zmienia się moja postawa: wciąż więcej w niej pokory i skromności. Mówiąc szczerze,
coraz bardziej drażnią mnie rozmaici teologowie. Szukają –
i chwała im za to. Ale proporcjonalnie do tego powinna rosnąć
w nich pokora i wyczucie Tajemnicy… Ujrzymy Go takim, jaki
jest – dopiero wtedy zaczniemy wszystko rozumieć. Trudno mówić o wieczności, ponieważ to sprawa niewyobrażalna. Jej perspektywa pokazuje, że nasze poznawanie będzie rosnąć. Że to
nie jest zamknięty, statyczny świat. Że jak się dostaniemy do raju,
to wcale nie będziemy tam szczęśliwi „stacjonarnie”. Nie! Wyobrażam sobie nieustanny rozwój i nowe sposoby poznawania.
Rozwój człowieka do dalszego i pełniejszego kontaktu z Bogiem,
rozwój w nieskończoność…
Kraków, 2007–2008
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Być chrześcijaninem codziennie
(list do czytelników)

Przez wiele godzin Tomasz Ponikło zadawał mi wiele pytań.
Starałem się na nie odpowiadać, ale nie tylko po to, by opowiadać o sobie. Ważniejsze jest to, aby na te czy podobne pytania
odpowiadało sobie bardzo wielu ludzi i aby dzielili się oni z innymi swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Dlatego proszę o listy, które by innym mogły pomagać.
Niekoniecznie trzeba pisać o sobie – to może być krępujące, nawet jeśli wypowiedź jest anonimowa. Dlatego proponuję o p i s a n i e k o g o ś (b e z n a z w i s k a), k o g o u w a ż a m
z a d o b r e g o c h r z e ś c i j a n i n a. Będzie to równocześnie
wskazanie na to, co w życiu chrześcijanina dziś (w dzisiejszych
warunkach) jest konieczne, co jest najważniejsze.
Wasze wypowiedzi będą mogły być wprowadzane na strony internetowe. W ten sposób chcemy rozwijać współpracę pomiędzy chrześcijanami.
Myślę tu nie tylko o katolikach, lecz o wszystkich, którzy
się za chrześcijan uważają. I na różne sposoby starają się iść za
Chrystusem. Możemy się różnić w różnych sprawach, ale powinna nas łączyć miłość do Chrystusa i chęć pomagania sobie
nawzajem.
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Listy można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
wilkano@znak.com.pl lub pocztą zwykłą na adres: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków.
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Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK założył w 1993
roku SIW ZNAK jako narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowe
cele to: propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu; szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego
wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości; propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju. Najważniejsze programy Fundacji:
„FORUM: ŻYDZI–CHRZEŚCIJANIE–MUZUŁMANIE” – www.znak.org.pl. Forum ma się przyczyniać do współpracy międzyreligijnej i międzykulturowej przez regularne
dostarczanie informacji, podejmowanie reﬂeksji, prezentację
doświadczeń, udzielanie patronatu, inicjowanie dyskusji, jak seria spotkań „Trialog w Europie”.
„MOSTY TOLERANCJI” – www.tolerancja.pl. Serwis poświęcony zagadnieniom wielokulturowości, religiom, kulturom
(m.in.: islam, mniejszości narodowe, prawa człowieka, kultury
Wschodu etc.). Tolerancja.pl udziela patronatu medialnego
przedsięwzięciom podejmowanym przez organizacje działające na rzecz tolerancji, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii. Wydaje m.in. podręczniki dla
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nauczycieli, prowadzi warsztaty dla dziennikarzy, projekty dla
uczniów i studentów.
„EURODIALOG” – www.eurodialog.org.pl. Rozmowy o zagadnieniach europejskich, dostępne w trzech językach. Celem
jest konfrontowanie różnych punktów widzenia, pożyteczne dla
m.in.: instytucji europejskich, dziennikarzy, organizacji itd.
„MŁODZI O PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI” –
www.znak.org.pl/ankieta. Młodzi ludzie odpowiadali na pytania o współczesne zagrożenia. Strona prezentuje też pielgrzymkę wspólną muzułmanów i Żydów do Auschwitz. Obecnie trwa
międzynarodowa edycja projektu.
Pełną informację o wszystkich działaniach Fundacji można
znaleźć na stronie: www.fundacja.znak.org.pl.

ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
tel: (12) 61 99 538
fax: (12) 61 99 502
www.fundacja.znak.org.pl
fundacja@znak.org.pl

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O238 238

2009-01-27 12:39:15

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O239 239

2009-01-27 12:39:15

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków. Wydanie I 2009.
Druk: Rzeszowskie Zakłady Graﬁczne SA, Miłocin 181 k. Rzeszowa.

Poniklo_Chrzescijanin_17012009_O240 240

2009-01-27 12:39:15

