
ISSN: 1509-3115 Indeks: 353299

9 771509 311102

Nr 41 (1135)
4-10.10.2021
Cena 7,50 zł 

(w tym 8% VAT)

w
w

w
.ty

go
dn

ik
pr

ze
gl

ad
.p

l





3PRZEGLĄD4-10.10.2021

B
Ą

KO
W

SK
I

PROF. TADEUSZ KLEMENTEWICZ, 
politolog, UW
Młode pokolenie uwiódł Jobs, 
a sponiewierał Bezos – rentierzy sieci.
„Trybuna”

JAN KRZYSZTOF ARDANOWSKI, 
były minister rolnictwa
Rozwiązania dla rolnictwa w tzw. Polskim 
Ładzie są słabe i nieprecyzyjne.
„Nasz Dziennik”

CYTATY  TYGODNIA

Skok na wydrę

Jeśli ktoś sympatyzuje z lewicą, ma duży problem. 
Od kilkunastu lat czeka na lepsze czasy. Bez skutku. 
Zamiast słońca i marszu w górę sondaży jest to, 

co widać.
Zamiast autentycznych, mających autorytet liderów 

środowisk lewicowych są kompromitujące eksperymen-
ty kadrowe i cynicy, którzy kochają władzę i kasę. Kto 
powie coś dobrego o Czarzastym i Biedroniu? Dosta-
li od losu złoty róg, a zrobili z niego sflaczałe balony. 
Zmarnowali energię, entuzjazm i pracę wielu ludzi, któ-
rzy naiwnie uwierzyli w projekt wielkiej, demokratycznej 
i ideowej lewicy. Taki projekt, choć pozostaje w sferze 
marzeń, jest niezbędny. I prędzej czy później zostanie 
zrealizowany. 

Na pewno nie będzie nim sztuczny twór, jakim jest 
Nowa Lewica. Pomysł na tak zamordystyczną i kumo-
terską partię jest zaprzeczeniem najbardziej elemen-
tarnych wartości. Nie tylko lewicowych, ale generalnie 
cywilizacyjnych. Żeby w 2021 r. zaproponować taki mo-
del partii i wierzyć, że jakiś ciemny, choć lewicowy lud 
to kupi, trzeba być cynikiem i niezłym kombinatorem. 
Kiedyś takie działania nazywało się skokiem na wydrę, 
a dziś – grą polityczną, w której jedyną wartością są 
własne interesy.

Jeśli coś mnie jeszcze dziwi, to postawa tych posła-
nek i posłów, którzy widzą i wiedzą, co się dzieje, a mimo 
wszystko firmują takie działania.

W polityce jest jednak, czy chcemy, czy nie, odpo-
wiedzialność zbiorowa. W najbardziej bolesny sposób 
doświadczają tego byli członkowie PZPR. I to niezależnie 
od osobistych zasług. Ówczesna partia władzy oprócz 
ideowców miała wielu członków o gumowych kręgosłu-
pach, ludzi nastawionych na profity. Ale jakoś sobie nie 
przypominam takich liderów partii jak dzisiejsi, bez ha-
mulców w dążeniu do prywatnych celów.

Główne pytanie, przed którym stoi lewica, nie brzmi, 
kto z kim i przeciwko komu, ale po co i w imię jakich war-
tości. Czyli odwrotnie do tego, co teraz się dzieje. 

Polsce, a elektoratowi lewicowemu na pewno, potrzeb-
na jest partia kierująca się interesem ludzi, a nie rynków 
finansowych i tych, którzy sprywatyzowali świat dla sie-
bie. Tylko lewica może obalić ten absurdalny mechanizm.

Politycy rozglądający się za wyjściem z tego pata z No-
wą Lewicą mają rozwiązanie – utwórzcie w Sejmie koło 
Unii Pracy. I do roboty. Nie wyrzucać ludzi, tylko przyjmo-
wać nowych. Otworzyć się na ruchy lewicowe, stowa-
rzyszenia, fundacje, portale itd. To do nich powinna trafić 
publiczna kasa, która teraz idzie do swojaków. Jak w PiS.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD
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 Banaś obali rząd 
Kolejna płonna nadzieja, że były pisowiec uderzy w ma-

tuszkę partię. Nawet jeśli do tego dojdzie, zostanie zlekcewa-
żony. Po ostatnich imieninach już chyba 
wszyscy wiedzą, że PO-PiS to byt rze-
czywisty, żywotny i pazerny. Tusk nawija 
zakochanym w nim wyborcom makaron 
na uszy, a jego partia udaje, że mu wierzy. 
Niestety, rządy postsolidarnościowego 
kołtuństwa zapowiadają się jeszcze na la-
ta. Nie ma również lewicy, bo odcięła się 
od korzeni, a jej program socjalny został 

przez PO-PiS zamieniony w olbrzymi fundusz łapówkarski dla 
„ciemnego ludu”. Raporty Banasia mogą najwyżej się przy-
dać jako dowody w ewentualnej Norymberdze prawicy. Ale 
biorąc pod uwagę stan polskiego szkolnictwa, przyszłe poko-
lenia raczej rozpalą stosy dla czarownic niż kaganek oświaty. 

Marek Głowinkowski

 Czas powiedzieć NIE 
Posłom i politykom – także 

opozycyjnym – w tym całym ba-
łaganie żyje się dobrze. Dlatego 
nie będą okupować mównicy czy 
tworzyć „monitorów ocenzurowanych”, bo ICH bezpośrednio 
te działania PiS nie dotykają. IM jest dobrze. A naród czy 
państwo? A kogo one obchodzą? Polska klasa polityczna – 
niezależnie od partii – żyje sama dla siebie i liczy się tylko 
sama dla siebie. Alicja Strzalka

FOT.  AGNIESZKA SADOWSKA/AGENCJA GAZETA

ZDJĘCIE TYGODNIA

Przedmurze chrześcijaństwa – Straż Graniczna w Michałowie odparła kolejny „szturm” uchodźców. Jak informuje rzecz-
niczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zastosowano wobec nich procedurę zgodnie z rozporządzeniem. Dalszy 
los grupy uchodźców, wśród których były kobiety z dziećmi, nie jest znany.

 Ale co ty mu zrobiłaś?! 
Przemoc w rodzinie, nie tylko fizyczna, ale 

też psychiczna, zdarza się częściej, niż mogli-
byśmy przypuszczać, i nie tylko tam, gdzie wy-
stępuje problem alkoholowy. Wiedza, prestiż, 
pieniądze, władza, szacunek otoczenia plus 
deficyty z dzieciństwa potrafią stworzyć niezłe-
go psychopatę. Nic nie dadzą złote rady typu: 
zostaw go, musisz to zgłosić, jeśli nikt nie będzie krzyczał: możesz 
się zgłosić do nas, zaopiekujemy się tobą i dziećmi, przyjdź, nie da-
my cię skrzywdzić, jesteś uzależniona/y emocjonalnie od swojego 
kata, a takie stany się leczy. Kobiety mają tendencję do kalkulo-
wania w życiu. Co mogą zyskać, co mogą stracić. Często tkwią 
w relacji, składając siebie na ołtarzu jako ofiarę w imię dobrobytu 
dzieci. Gdyby w Polsce były np. na start zasiłki dla osób odcho-
dzących od tyranów, inaczej sprawy by wyglądały. Często strach 
przed odejściem ze strefy, która jest znana, jest większy niż strach 
przed uderzeniem. Druga sprawa, że wiele osób stosuje kamuflaż. 
Na zewnątrz najlepszy mąż i ojciec, w domu tyran. Podobnie ko-
biety. Matka siadająca w pierwszej ławce w kościele co niedziela 
i udzielająca nauk przedmałżeńskich potrafi napluć swojemu sy-
nowi w twarz, kiedy on już jest silniejszy i nie pozwoli się uderzyć. 
To wszystko są złożone historie. Żeby jeszcze ktoś uwierzył, że 
ten ideał ma dwie twarze... Wciąż częściej można usłyszeć: po co 
prowokujesz, to twoja wina, że obrywasz. Zmienić to może pra-
wo, ale przede wszystkim świadomość społeczeństwa. Przecież 
te osoby są uzależnione. Najczęściej mówią: kiedyś to zmienię, ale 
jeszcze nie teraz, najpierw muszę zaoszczędzić, skończyć studia, 
mieć plan, poszukać innej pracy itp. Jadwiga



Nieużywane sumienia
Kto biskupowi zabroni robić, co ze-
chce? Wierni z pewnością nie. Myśli-
cie, że władzę nad nimi ma Watykan? 
Błądzicie. Popatrzcie, ilu dostojników 
pojechało do Wrocławia na pogrzeb 
bp. Edwarda Janiaka, który złą sławę 
zawdzięcza filmowi braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. Winy 
Janiaka potwierdził nuncjusz. Watykan wydał mu zakaz uczestniczenia 
w publicznych celebracjach. O zgorszeniu mówił m.in. prymas Polak.
Ale po abp. Józefie Kupnym, który w gronie biskupów celebrował wro-
cławski pogrzeb, i abp. Stanisławie Gądeckim, który odprawiał mszę 
w Kaliszu, spłynęło to jak woda po kaczce. Brat zmarłego, też ksiądz, 
Krzysztof Janiak, oskarżając tych, którzy oskarżali biskupa, powiedział 
coś zagadkowego o oczyszczaniu Kościoła: „Powinny pojawić się zgniłe 
sumienia tych w czerni, jak i tych w purpurze, tych w sutannach, habi-
tach, jak i tych w krawatach”. Prosimy o nazwiska.

Gadowski wielki, a Frasyniuk malutki
Jeszcze tylko „Gazeta Polska”, tuba Macierewicza, daje zarobić Witol-
dowi Gadowskiemu. Witek wędrowniczek był już wszędzie. W TVN, 
TVP, „Sieciach”, Polskim Radiu. Coś musi być z nim nie halo, skoro 

go tak często zwalniają Trzyma się 
więc „GP” jak pijany płota! I robi, co 
może, żeby ubogi myślowo elektorat 
Antoniego dostał dużą porcję ujada-
nia i walenia cepem. Gadowski więc 
wali... w TVN! Choć wiele lat tam 
przepracował. I wtedy jakoś mu nie 
przeszkadzał życiorys Waltera.
Ale TVN to pryszcz w porównaniu 

z tym, co Gadowski napisał o Frasyniuku: „użyteczny prymityw, pio-
nek, prostak, który urósł w pychę i zadufanie, marionetka odgrywająca 
rolę legendy”. I jeszcze głupiej. I jeszcze parszywej. Żenada dekady. Tu 
nie ma co komentować. Tu trzeba szybko szukać pomocy medycznej. 

Rychu, idź teraz do bokserów
Człowiek z gumy, wygwizdywany na każdych zawodach, nie stanął osta-
tecznie do walki o fotel prezesa siatkówki. Rycho Czarnecki policzył gło-
sy i wyszło, że wystarczy mu jedna ręka. Pewno ta z palcami wyćwiczo-
nymi w liczeniu kasy. Rychowi nie pomogło nawet zdjęcie z Kaczyńskim. 
I z piłką. Ani obietnice, że gdy zostanie prezesem, Orlen i inne spółki 
zagarnięte przez PiS przyślą całe wagony kasy. Jeśli coś zostało w siat-
kówce po spoconym Rychu, to rachunki za podróże. Koniec dojenia tej 
dyscypliny nie jest niestety finałem zabiegów Czarneckiego. Od dawna 
poluje na prezesurę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I coś w tym jest. 
Przecież Rycho to podręcznikowy przykład odwrotności fair play. 
A my proponujemy Rychowi Polski Związek Bokserski. Znamy tam paru 
ludzi, którzy chętnie wybiją mu paskudne nawyki. Na ringu!

Zakopane zaprasza. Covid czeka
Jedź do Zakopanego. Masz dużą szansę na spotkanie z covidem. Bo tyl-
ko 44% górali zechciało się zaszczepić. Na 26 846 mieszkańców w pełni 
zaszczepionych jest 11 907. A w okolicznych wsiach jeszcze gorzej. 
Turysta, zanim zachoruje, zapłaci góra-
lom za najdroższą w Europie kiełbaskę 
na gorąco i za równie drogie owcze 
serki z krowiego mleka. A jak mu jesz-
cze coś zostanie w portfelu, to ma du-
ży wybór pamiątkowego badziewia. Ze 
stałych dostaw made in China.
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W Polsce aż 93% ojców porzuca rodzinę, gdy rodzi się 
upośledzone lub kalekie dziecko. 

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, skazani w 2015 r. na 
trzy lata więzienia i 10 lat zakazu zajmowania kierowni-
czych stanowisk w administracji za nadużycie prawa, zo-
stali ułaskawieni przez prezydenta Dudę. No i niedługo 
trzeba było czekać na powtórne kpienie z prawa. 

Rafał Milczarski, prezes LOT, od dawna traktuje organi-
zacje pracownicze jak wroga, z którym uparcie walczy. 
Najnowszy pomysł prezesa to zatrudnienie 80 Węgrów, 
nieznających polskiego i kosztujących firmę drożej niż 
Polacy. 

310 tys. osób w Polsce dostaje emeryturę poniżej usta-
wowego minimum, które wynosi 1255 zł (1066 zł netto).

Firma Cooper Standard Automotive w Myślenicach, pro-
dukująca uszczelki do samochodów, zarobiła w ciągu 
ostatnich dwóch lat ok. 230 mln zł netto. A mimo to 
chce zwolnić 25 pracowników. Inicjatywa Pracownicza 
przypomniała, że Cooper dostał od państwa ponad mi-
liard złotych w formie dotacji i ulg.

Na 545 cofniętych przez gminy zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu w 2020 r. aż 255 wiązało się ze sprzedażą alko-
holu nieletnim.

1,2 mln studentów uczy się w Polsce w 349 uczelniach. 
W 130 publicznych, 219 niepublicznych i 10 wyznanio-
wych. 

Nie będzie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na 
terenie gmin Złoczew, Ostrówek, Burzenin i Lututów. Mia-
ły zniknąć 33 wsie. Wygrali protestujący mieszkańcy.

Agnieszka Holland jako pierwsza kobieta otrzymała 
w Gdyni Platynowe Lwy przyznawane za całokształt 
twórczości.

Film „Wszystkie nasze strachy” w reżyserii Łukasza Ron-
dudy i Łukasza Gutta został nagrodzony Złotymi Lwami 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Maria Dębska za rolę Kaliny Jędrusik w filmie „Bo we 
mnie jest seks” dostała w Gdyni nagrodę za główną ro-
lę kobiecą, a Jacek Beler („Inni ludzie”) za główną rolę 
męską.

Joanna Solska, dziennikarka „Polityki”, została laureat-
ką Nagrody im. Lesława A. Pagi (współtwórcy Giełdy 
Papierów Wartościowych) za wkład w rozwój polskiej 
gospodarki i zachowanie najwyższych standardów 
etycznych. 

Małopolska Chata Podcieniowa, dom pod Krakowem, 
projektu warszawsko-krakowskiej pracowni BXB to we-
dług konkursu Global Architecture & Design Awards 
2021 najpiękniejsza prywatna rezydencja na świecie.

FOT. ARCHIWUM (2), TOMASZ GOLLA/SE/EAST NEWS



Czy Polacy są indywidualistami?
Dr hab. Michał bilewicz,
psycholog społeczny i socjolog, UW

Badania porównawcze różnych kultur 
wskazują indywidualistyczny charakter 
polskiego społeczeństwa. Polacy uwa-
żają, że każdy powinien sam zatroszczyć 
się o swoje sprawy, a dobro najbliższej 
rodziny jest ważniejsze niż dobro ogółu. 
W tak rozumianym indywidualizmie za-
warte są zatem jednocześnie silne więzi 
rodzinne. Socjolodzy od lat piszą o polskim 
familizmie, w ramach którego wszelkie za-
chowania przynoszące korzyści własnej 
rodzinie są traktowane jako moralne. To 
zjawisko jest źródłem wielu problemów. 
Gdy bezpośrednie interesy danego go-
spodarstwa wysuwają się na pierwsze 
miejsce, nierzadko cierpi interes ogólno-
społeczny, czego przykładem jest palenie 
w piecu najtańszym, najgorszym węglem. 
Co więcej, indywidualistyczne podejście, 
któremu towarzyszą brak zaufania do in-
stytucji i niski poziom uspołecznienia, 
przejawiającego się np. działaniem w od-
dolnych organizacjach, upośledza umie-
jętności wspólnotowego rozwiązywania 
problemów zbyt trudnych dla jednostek 
czy pojedynczych rodzin.

Dr łukasz Polowczyk,
filozof, etyk

Międzynarodowe badania dotyczące 
indywidualizmu i kolektywizmu pokaza-
ły, że Polakom, w przeciwieństwie do 
Japończyków, Chińczyków czy Koreań-
czyków, bliżej do tego pierwszego. Obraz 
Polaka jako osoby sprzeciwiającej się 
autorytetom, myślącej samodzielnie itd. 
to niestety jedynie stereotyp. Polacy, po-
dobnie jak inne nacje, dzielą się na grupy 
o charakterystycznych sposobach myśle-
nia i odczuwania, a bycie indywidualistą 
często sprowadza się do uzupełniania ich 
o wybrane przez siebie elementy. Praw-
dziwych indywidualistów jest u nas, jak 
właściwie wszędzie, stosunkowo mało, 
a większość przeważnie odsuwa ich na 
margines. Narzekactwo i sobkowstwo, 
uznawane chętnie przez Polaków za prze-
jaw indywidualizmu, są faktycznie konser-
watywnymi wzorcami stadnymi, którym 
daleko do twórczego buntu i niezależności 
myślenia. Lepszym wyjściem niż skrajny 
indywidualizm i kolektywizm jest myślenie 
wspólnotowe, które umożliwia indywidu-
alistom bycie indywidualistami bez prze-
mocy kolektywu.

JareMa Piekutowski,
socjolog i publicysta, 
„Nowa Konfederacja”

Wiek XX był czasem indywidualizmu. 
W centrum stała jednostka – człowiek 
z jego wolą, potrzebami i emocjami. To 
była przede wszystkim reakcja na trage-
die przyniesione przez komunizm i faszyzm 
– oba te ustroje były wobec jednostki nie-
ufne, stawiały na masy. Jednak w XXI w., 
w formie internetowych baniek społecz-
nych, także w Polsce tworzą się nowe 
formy kolektywizmu. Coraz częściej iden-
tyfikujemy się nie jako, powiedzmy, Kata-
rzyna Nowak, ale jako kobieta, zwolennicz-
ka lewicy, nie jako Jan Kowalski, a jako 
zwolennik PiS, narodowiec lub gej. Tożsa-
mość grupowa, wzmacniana przez media 
społecznościowe, staje się ważniejsza niż 
tożsamość indywidualna. Ten proces do-
tyczy całego świata zachodniego. A Po-
lacy wbrew stereotypowi indywidualizmu 
Sarmaty cenią wartości kolektywne, takie 
jak przywiązanie do tradycji, rodziny czy 
stosowanie się do zasad, na co wskazują 
wyniki European Social Survey. W związ-
ku z tymi trendami można się spodziewać 
osłabienia indywidualizmu Polaków.
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Porozmawiamy o potężnej, groź-
nej, zagadkowej instytucji. Jak ją 
opisać, nie używając na początku 
jej nazwy? Gdyby czytelnik miał 
rozwiązać zagadkę...

Artur Nowak: – Mówimy o kor-
poracji, dobrze opisanym tworze 
w wymiarze ekonomicznym, 
prawnym, społecznym. Czyli jest 
to przede wszystkim przedsiębior-
stwo, zbudowane na sieci relacji 
lojalnościowych. Jest to model za-
kupu usług religijnych za obietnicę 
zbawienia. Funkcjonuje z pokolenia 
na pokolenie, od wieków. Zaczyna 
się od chrztu, który najczęściej 
nie jest związany ze świadomym 
wyborem, decyzją – a jego skutki 

trwają aż do śmierci. To jest świet-
nie pomyślane, niczego specjalnie 
od tak wymyślonego konsumenta 
usługi religijnej się nie wymaga. 
Musi wędrować przez życie od 
jednego sakramentu do drugiego.
Wszystkiemu towarzyszy 
odpłatność.

AN: – Z punktu widzenia prawa 
mamy do czynienia z instytucją 
pozbawioną jakiejkolwiek kon-
troli, wewnętrznej i zewnętrznej. 
Szacuje się, że w Polsce „obroty” 
Kościoła to ok. 17-19 mld zł rocznie 
– sądzę, że to zaniżone wyliczenia. 
Nie ma możliwości sprawdzenia, 
na ile wikary okrada proboszcza, 
na ile proboszcz biskupa, a biskup 

StaniSław Obirek  
i artur nOwak
– autorzy wydanej właśnie książki „Gomora. 
Władza, strach i pieniądze w polskim Kościele”

Nadzwyczajna wizyta polskich biskupów w Rzymie mogłaby być 
końcem klonowania polskiego episkopatu wedle reguł Wojtyły

Watykański bat na biskupów

Rozmawia Roman Kurkiewicz

Polski Kościół wchodzi w bardzo ostry 
zakręt historii. Rozpoczynająca się za kilka 
dni seria spotkań polskich biskupów z pa-
pieżem Franciszkiem wykracza poza rytuał 
wizyt Ad Limina Apostolorum. Choć każdy 
biskup raz na pięć lat powinien odwiedzić 
groby apostołów Piotra i Pawła w Watyka-
nie, tym razem chodzi o coś poważniejszego. 
Papież wezwał polskich hierarchów w trybie 
pilnym, wszystkich. Na przygotowania mieli 
mniej czasu niż zazwyczaj. Pojawią się na 
watykańskim dywaniku, mając w pamię-
ci niedawne, bezprecedensowe kary dla 
niektórych: ukaranie kard. Henryka Gulbi-
nowicza (zmarłego chwilę potem) zakazem 
uczestnictwa w celebracjach i spotkaniach 
publicznych, zakazem używania insygniów 
biskupich i pozbawieniem prawa do po-
chówku w katedrze; kary dla abp. Sławoja 
Leszka Głódzia i bp. Edwarda Janiaka. W tle 
są ujawniane w ostatnich latach afery zwią-
zane z przestępstwami nadużyć seksualnych 
księży oraz ich systemowym tuszowaniem. 
Polska przechodzi ostry kryzys powołań 
kapłańskich i równocześnie szybko się se-
kularyzuje. Wszystko to w cieniu niezwykle 
zacieśnionego sojuszu z pisowską władzą, 
która obsypuje Kościół pieniędzmi i przywile-
jami, jednocześnie zapewniając przestępcom 
w sutannach nietykalność.

Polski Kościół jest chory, z uwagą należy 
obserwować, jaką kurację wprowadzi papież 
Franciszek, traktowany przez polskich hierar-
chów ze sporym dystansem, żeby nie powie-
dzieć lekceważeniem. U źródeł wszystkich 
patologii coraz bardziej widać do niedawna 
pomnikową i niekrytykowalną postać Jana 
Pawła II, który poprzez swoją politykę ka-
drową tak fatalny Kościół w Polsce stworzył 
i utwierdził. Cień jego działalności i decyzji 
jest coraz mroczniejszy. 

Wyjątkowość obecnego momentu w hi-
storii Kościoła podkreśla też przerwane mil-
czenie i odwaga osób, które ujawniają nad-
użycia, przestępstwa oraz skandale, opisują 
rozgrywające się w Kościele procesy. Należą 
do nich były jezuita, antropolog kultury, teo-
log, historyk Stanisław Obirek i Artur Nowak, 
adwokat, publicysta, pisarz.
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– Watykan. A co robi z pieniędzmi 
Watykan, widać po kolejnych afe-
rach z bankami, praniem brudnych 
pieniędzy we współpracy z mafią, 
spekulacyjnymi zakupami nierucho-
mości. Pojawił się pomysł używania 
kart płatniczych, ale polskie ducho-
wieństwo zgodnie go odrzuciło.
Dzięki czemu nie ma kontroli 
przepływu pieniędzy.

AN: – Ta korporacja zastygła w for-
mule średniowiecznej. Podczas gdy 
inne formy dużych przedsięwzięć 
gospodarczych, przedsiębiorstw, 
ewoluowały, dostosowywały się do 
nowych czasów, oczekiwań unowo-
cześniających się państw, stawały 
się m.in. transparentne, jeśli chodzi 
o obrót i rozliczanie się z pieniędzy, 
kosztów, zysków – to Kościół zastygł 
w kształcie sprzed wielu wieków. 
Luter, który chciał zlikwidować han-
dlowanie sakramentami i urzędami, 
przegrał tę konfrontację. Rzym nie 
zaakceptował tych reformistycznych 
fanaberii. Mamy więc dzisiaj instytu-
cję wyjętą spod prawa, niewspółpra-
cującą z państwem. Państwo szanuje 
Kościół, natomiast Kościół absolutnie 
nie szanuje państwa. Konkordat de 
facto niczego nie normuje. Dosko-
nałym przykładem jest działalność 
tzw. komisji majątkowej, podczas prac 
której doszło do wielu przestępstw. 
Skończyło się to w atmosferze wiel-
kiego skandalu, z którego nie wycią-
gnięto żadnych wniosków, konse-
kwencji, nikogo nie ukarano. Kościół 
równocześnie powołuje się na swoją 
kombatancką przeszłość, sakralizuje 
swoją misję. Uznając się za instytucję 
„nadprzyrodzoną”, stawia się poza 
i ponad prawem.
Mówimy o globalnej instytucji, choć 
skupiamy się bardziej na tym, co tu 
i teraz, w Polsce.

AN: – Dodam zatem, że na Za-
chodzie wiele z tych kwestii unor-
mowano, np. ujednolicono siatkę 
płac duchownych i jest ona znana. 
Ile zarabia miesięcznie wikary, ile 
proboszcz, ile biskup w Niemczech, 
we Francji – to dane jawne. W Pol-
sce to zupełnie nie działa. Są księża, 
którzy klepią biedę na wiosce, a są 
tacy, którzy dostali złotodajne pro-
bostwa, tzw. kuwejty – rozdzielanie 
tych bogatych i biednych placówek 
to ogromna władza biskupów. To 
niejawny system kar i nagród, bar-
dzo często powiązany z korupcją. 
Żeby ksiądz dostał kuwejt, musi dać 

łapówkę. Biskupowi. Ale działają też 
sympatie. Kto się podoba biskupowi, 
ma szansę na dobrą placówkę, kto 
podpadnie – jest zsyłany. Kryteria 
duszpasterskie nie grają tu prawie 
żadnej roli. Ten system deprawuje, 
ponieważ nie ma żadnych mecha-
nizmów kontroli, przejrzystości. To 
sprzyja patologii i ją wzmacnia. Na 
Zachodzie w wielu krajach duchowni 
nie mają żadnego kontaktu z finan-
sami Kościoła, zarządzają tym rady 
parafialne, świeccy – w przejrzysty 
sposób, publikując szczegółowe 
sprawozdania, raporty.

Dlaczego ten wariant nie przyjął się 
w Polsce?

Stanisław Obirek: – Kościół wy-
różnia całkowita nieweryfikowalność. 
Równocześnie w polskim Kościele 
A.D. 2021 istnieje do perfekcji roz-
winięty system krycia przestępstw, 
których sprawcami są duchowni. Nie 
ma tego w takim stopniu w innych 
instytucjach.
Przychodzi do głowy policja...

SO: – W Polsce mamy kilku 
tzw. przyzwoitych biskupów, chęt-
nie udzielają się w mediach, są 
sympatyczni...
Zagrają na gitarze przy ognisku, 
zaśpiewają, napiszą książkę o in-
kwizycji...

SO: – …ale żadną miarą nie skry-
tykują swoich kolegów. Powiedzą 
nawet coś krytycznego o celibacie, 
ale zapytani o aferę biskupów Jania-
ka czy Paetza, odpowiadają: „To nie 
moja diecezja”. To zmowa milczenia. 
Używa się w tym kontekście poję-
cia omerty, mafijnej przysięgi lojal-
nościowej. Na szczególną „ochronę” 
zasługują ci przestępcy kościelni, 
którzy generują spore zyski i docho-
dy dla Kościoła – to przykład ks. An-
drzeja Dymera, krakowskiego infu-
łata Bronisława Fidelusa czy twórcy 
Lichenia ks. Eugeniusz Makulskie-
go. Mamy do czynienia w Polsce 
z organizacją, która przestraszyła się 
współczesności i wyraźnie postawi-
ła w nowych, potransformacyjnych 
czasach na model rozwoju repre-
zentowany przez o. Tadeusza Rydzy-
ka. Jego sukces przyciągnął wielu 
biskupów.

Sukces finansowy ponad wszystko?
SO: – Niepowtarzalnymi cechami 

tej organizacji są absolutna niechęć 
do krytyki, brak autokrytyki, niemoż-
ność zreformowania się od środka 
i całkowita tajność archiwów oraz za-
sobów informacyjnych. Do tego do-
chodzi wyjątkowe w ostatnich latach, 
od 2015 r., zblatowanie z formacją rzą-
dzącą. Nazywam ten proces iranizacją 
albo wręcz chomeinizacją polskiego 
katolicyzmu. Chomeini przejął wła-
dzę w Iranie w 1979 r., Jan Paweł II 
został papieżem rok wcześniej. Jak 
Chomeini jest symbolem fundamen-

talizacji islamu, tak Jan 
Paweł II rozpoczął iden-
tyczny proces w katoli-
cyzmie. Kto nawet nie 
krytykuje, tylko zadaje 
choćby krytyczne pyta-

nia – ten jest traktowany jako wróg, 
zaprzaniec, heretyk.
Wam udaje się bardzo krytycznie 
pisać o polskim papieżu, Kościele. 
Jeszcze kilka lat temu nie było to 
możliwe.

AN: – Polski Kościół jest bardzo 
antyintelektualny. Nie niuansuje gło-
sów krytycznych, wszystkie wrzuca 
do worka „wróg” albo „zakazane”. 
Tymczasem wiele zmian może wyjść 
od środka, od wierzących. Ale nie 
u nas. W Polsce krytyka Kościoła 
istnieje na poziomie ponarzekania, 
ludowego antyklerykalizmu, gdzie 
mamy gębę zapijaczonego księdza, 
co ma kochankę i przepija kasę. Ale 
to wszystko po cichu, prywatnie, 
nie przekłada się to na żadne zmia-
ny struktury. Polski lud wierzący się 
nie buntuje, nie bierze odpowiedzial-
ności za swoją wspólnotę, zostawia 
ją księżom i biskupom. Wyzbywa się 
wolności. Inaczej niż w Kościele za-
chodnim, posoborowym.
Każda władza deprawuje, a władza 
absolutna deprawuje absolutnie 
– to powiedzenie zaczerpnięte od 
lorda Actona podstawiacie jak 
zwierciadło polskim biskupom. 
I dlatego mamy instytucję potężną, 
zamożną, zadufaną i nietykalną. Ale 
polska hierarchia jest też skrajnie 
antyintelektualna.

SO: – Patrząc dzisiaj z dystansu 
na polski Kościół – jako były jezuita, 
były teolog – a napisanie takiej książ-
ki jak „Gomora” pozwala ów dystans 
osiągnąć, widzę, że ten wymiar anty-
intelektualny jest dla opisu polskiego 
Kościoła absolutnie kluczowy. I jest 

Państwo szanuje Kościół, natomiast 
Kościół absolutnie nie szanuje państwa.
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on jednoznacznie dokonaniem Jana 
Pawła II. Wydawałoby się, że to pa-
radoks. Przecież to autor wielu ksią-
żek, jako papież zapisał tysiące stron. 
A właśnie on wyniósł na ołtarze wię-
cej świętych i błogosławionych niż 
wszyscy jego poprzednicy. To ozna-
cza, że ten „intelektualista” był kon-
sekwentnie nieufny wobec rozumu. 
Zaufał „ludowej” religijności. Tym 
samym przeciwstawianie go Wy-
szyńskiemu ma tak naprawdę słabe 
podstawy. Byli bardziej podobni, niż 
przez lata to przedstawiano.

Równolegle z tą pasją beatyfiko-
wania i kanonizowania szła nieuf-
ność do otwartego myślenia. Miał 
trzypunktowe kryterium dogma-
tyczne, wedle którego weryfiko-
wał np. kandydatów na biskupów: 
aborcja i antykoncepcja, celibat, 
kapłaństwo kobiet. I tyle, zdał, nie 
zdał. Konsekwencją były tysiące 

teologów skazanych na milczenie. 
Już w 1980 r. Karl Rahner, wybitny 
niemiecki teolog, mówił, że dla teo-
logii idzie „czas zimowy”. W Polsce 
o tym w ogóle nie dyskutowano. Po-
lakom to umknęło, że ten poeta, ak-
tor, autor, mag słowa był skrajnie an-
tyoświeceniową postacią, wrogiem 
rozumu na rzecz owej magii.
Ale przecież latem w Castel 
Gandolfo urządzał słynne spo-
tkania z największymi umysłami 
Europy i świata. Bywali tam Levi-
nas, Ricouer, Gadamer, Dahrendorf, 
Kołakowski, Taylor...

SO: – Był nawet Steven Haw-
king, który wspominał, że usłyszał 
wtedy od Jana Pawła II: „Tylko nie 
zaglądajcie Panu Bogu w kalendarz” 
(chodziło o teorię Big Bang, wiel-
kiego wybuchu, opisującą początek 
wszechświata). Hawking miał odpo-
wiedzieć, że jego tylko to interesu-
je. Dzisiaj nazwałbym to otwartym 
tekstem: to było mydlenie oczu. 
Pozwalał im się wygadać. Podobnie 
Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, 
który po 2000 r. debatował z Haber-
masem, ale jako prefekt Kongre-
gacji Nauki Wiary trzymał za twarz 
wszystkich, którzy choć na jotę od-
chodzili od twardej fundamentalnej 
dogmatyki, dla której zresztą trudno 

znaleźć biblijne uzasadnienie (choć-
by celibat księży). Antyintelektualizm 
Wojtyły jest dla mnie czymś oczy-
wistym, a jego intelektualizm jest 
przereklamowany.

AN: – Powiedziałbym, że właśnie 
Jan Paweł II był prawdziwym, real-
nym patronem radiomaryjnej for-
my religijności, to jest jego realna 
spuścizna. Jan Paweł II jest wprost 
patronem Rydzyka. U wspomnia-
nego Ratzingera, skądinąd wybitne-
go teologa katolickiego, ważną rolę 
formacyjną odegrała przeżyta przez 
niego trauma rewolucji seksualnej 
lat 60. i 70. w Niemczech. I to bardzo 
go zbliżyło do Wojtyły. To zresztą nie-
zwykle ciekawe, co z Wojtyły zostało, 
co ludzie pamiętają. Zapewne jego 
chorobę, umieranie. Dumę Polaków, 
że Polak jest papieżem. Ale jaki to był 
przekaz? Trudno powiedzieć. U Fran-
ciszka to jest wyczuwalne i spójne.

Z tego myślenia i sposobu zarzą-
dzania Kościołem wyszły kadry 
Wojtyły. Kandydaci, jeśli chodzi 
o Polskę, podsuwani przez Dziwi-
sza i Kowalczyka, byli dobierani 
wedle tych trzech kryteriów: stosun-
ku do aborcji, celibatu i kapłaństwa 
kobiet.

SO: – Oprócz antyintelektuali-
zmu Wojtyły, o którym zaczyna się 
mówić, to kadry są drugim wielkim 
przemilczanym tematem i proble-
mem. I jego klęską. We wszystkich 
Kościołach lokalnych Wojtyła nisz-
czył – i zniszczył – ich upodmioto-
wienie, to, co było owocem Soboru 
Watykańskiego II. Pierwszym uderze-
niem była zresztą encyklika Pawła VI 
Humanae vitae, która wbrew gło-
som z wewnątrz Kościoła, świeckich 
i biskupów, rozpoczęła przeciwanty-
koncepcyjną i antyaborcyjną krucja-
tę trwającą do dziś. Więcej katolików 
wie dzisiaj, że Kościół jest przeciw 
prezerwatywom i pigułce, niż że gło-
si zmartwychwstanie Chrystusa. Pa-
weł VI, opowiadając się wówczas za 
głosem mniejszości w Kościele, był 
pod wpływem Wojtyły, którego z ko-
lei teorie seksualności wywodziły się 
z przekonań jego przyjaciółki Wandy 
Półtawskiej. Jej wyobrażenia o sek-
sualności powinny być rozpatrywane 

w kategoriach patologii, a nie pro-
pozycji etycznej czy edukacyjnej. 
To ona miała decydujący wpływ na 
Karola Wojtyłę i w konsekwencji na 
ograniczanie praw kobiet.
Wyznaczenie ram seksualności, 
co dozwolone, a co zakazane, jest 
potężnym instrumentem władzy. 
A władza w kontekście działania 
Kościoła jest pojęciem fundamen-
talnym.

AN: – Kościół boi się wolności, 
dlatego operuje pojęciem ofiary, 
pochwala cierpienie, nie akceptuje 
wolnomyślicielstwa, niezależności 
kobiet, ich prawa do decydowania 
o własnym ciele i życiu.
Polski Kościół, tak mocno oparty 
na władzy, pieniądzach, generujący 
strach, musi się czuć niekomforto-
wo w otoczeniu innych Kościołów, 
choćby europejskich. Czy zdobę-
dzie się na schizmę? Odłączenie? 
Na patronowanie Katolickiemu 
Państwu Narodu Polskiego?

SO: – To pytanie wraca w debacie 
ostatnich lat. Polscy biskupi źle się 
czują bez polskiego papieża, bez któ-
rego by ich nie było. Nie „uważają” 
Franciszka. Kościół polski jest słaby, 
nie stać go na schizmę, herezję, jest 
uległy jak stado baranów. Przez de-
kady kierował nim jednoosobowo 
Wyszyński, potem Wojtyła za spra-
wą „swoich” biernych, ale wiernych 
biskupów.

Jeśli papieżowi Franciszkowi uda 
się zmienić kadry biskupie i kardynal-
skie, które wybiorą kolejnego papie-
ża wedle innej logiki niż Wojtyłowa, 
to jest szansa. Jeśli chodzi o polski 
Kościół, ta zmiana może się zacząć 
już teraz, w październiku, przy okazji 
nadzwyczajnej (przyśpieszonej) wizy-
ty polskich biskupów w Rzymie. To 
byłby koniec kilkudziesięcioletniego 
klonowania polskiego episkopatu 
wedle reguł Wojtyły, za poduszcze-
niami Dziwisza i Kowalczyka. To mu-
siałoby być zupełnie nowe otwarcie, 
ludzie spoza tej sitwy. Wyobrażam 
sobie, jak taki Tomasz Dostatni – do-
minikanin albo Jacek Prusak – jezu-
ita zostaje prymasem i wprowadza 
zupełnie nowy system zarządzania. 
Teoretycznie to wyobrażalne, prak-
tycznie – trudno powiedzieć. Kościół 
słabnie, co mnie w ogóle nie mar-
twi, jest światowym liderem seku-
laryzacji, jego potencjał kulturowy 
się wyczerpał, będzie biedniał, nie 
powinien być taką siłą polityczną, 

W polskim Kościele A.D. 2021 do perfekcji rozwinięty jest 
system krycia przestępstw, których sprawcami są duchowni.
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jaką jest w obecnej konstelacji rządo-
wej. Wówczas taka zmiana Kościoła 
w stronę modelu irlandzkiego jest 
wyobrażalna.
Czy w naszym wypadku możliwy 
jest scenariusz chilijski? Czyli dymi-
sja całego episkopatu po wizycie 
u papieża? Do Rzymu peregrynują 
dostojni biskupi, a wracają prości 
księża pokutnicy?

AN: – Nie, nie, nie ma mowy. My 
też nie jesteśmy bezkrytycznymi 
wielbicielami Franciszka. Wpraw-
dzie niewiele trzeba, by 
być lepszym od Ratzin-
gera i Wojtyły, ale jego 
opowieść nie krąży wokół 
widma cywilizacji śmierci, 
jak w języku Wojtyły i Ję-
draszewskiego. On proponuje wizję 
zmiany i odnowy. W Chile zapłonęły 
świątynie – tego nie dało się zignoro-
wać. Kościół nigdy sam z siebie nie 
dokonuje odnowy, to zasada Gomo-
ry, musi zostać przyparty do muru, 
zmuszony przez wiernych, opinię 
publiczną. W Polsce może dojść do 
konfrontacji liberalnego skrzydła 
duchowieństwa z hierarchią. To już 
się dzieje w Europie, w Belgii, Niem-
czech. Franciszek nie zamyka im ust, 
nie wyrzuca, nie potępia. Głównym 
czynnikiem prowadzącym do kon-
frontacji jest brak kasy. Trzeba będzie 
się wyprzedawać.
Polska sekularyzuje się najszybciej 
na świecie, dotyczy to głównie mło-
dych, mówią o tym międzynarodo-

we badania, choćby Pew Research 
Center. W Łodzi w szkołach śred-
nich 70% młodzieży wypisało się 
z lekcji religii.

AN: – To jest ta siła. Kiedy rozma-
wiam z młodymi ludźmi, to oni mó-
wią: „My nie czytamy twoich książek, 
nie oglądamy twoich programów, bo 
my mamy na Kościół wyj...”. Ale se-
kularyzacja młodych to nie wszystko. 
Trzeba też pamiętać, że badania opi-
nii publicznej mówią, że społeczeń-
stwo nie chce blatowania się polity-

ków z Kościołem. Kiedy to dotrze do 
polityków – sytuacja się zmieni.

O tym gniewie świadczy także 
popularność naszej książki, która 
wyprzedza kryminały i porady kuli-
narne. Ludzie mają dość. Poza tym 
następuje zmęczenie rytualizacją 
życia publicznego, świętami, sztan-
darami, wieńcami. To wszystko staje 
się zbyt toporne, niezjadliwe. Kościół 
przestał odpowiadać na ważne dla 
ludzi pytania egzystencjalne, może 
duchowe. I ludzie zaczynają szukać 
tej odpowiedzi gdzie indziej.

SO: – Chciałbym powiedzieć coś 
pozytywnego. Otóż obserwujemy 
właśnie, jak sejmiki, które przyjęły 
te niesławne uchwały anty-LGBT, te-
raz, pod naciskiem Unii i zagrożone 

utratą często wielkich pieniędzy, za-
czynają się wycofywać z tego.
Pieniądze!

SO: – Tak, tu się potwierdza teza 
Artura, że jeśli w grę wchodzą pie-
niądze, to nagle widzimy powrót 
na ziemię. Nie zapominajmy o roli 
popkultury, filmach braci Sekielskich, 
Smarzowskiego. To był fenomen 
Strajku Kobiet. Biskupi zdębieli, a ta-
kich konfrontacji będzie coraz więcej.
Nie martwię się szczególnie samym 
kryzysem Kościoła, bardziej mnie 
martwi polskie państwo, które takiej 
instytucji ulega, jest bezwolne, 
fasadowe.

AN: – Istotą tego tąpnięcia są jed-
nak rosnące zasoby obywatelskie na-
szego społeczeństwa. Kościół drenu-
je i panuje niepodzielnie nad ludźmi, 
którzy na to pozwalają. Ale oni dzisiaj 
przestają na to pozwalać, nadchodzi 
nowe pokolenie. Język Jędraszew-
skiego jest czymś obciachowym. 
Kościół w niezauważalny dla siebie 
sposób stracił uprzywilejowaną po-
zycję w ludzkich sercach i myślach. 
W krakowskim seminarium studiu-
je dzisiaj sześciu kleryków. To jest 
zapaść. Jeszcze niedawno było to 
niewyobrażalne.

Episkopat nas tu raczej nie za-
skoczy. Patrzę na tego bp. Rysia, 
który ma podobno aspiracje kardy-
nalskie, ale kiedy na niego huknię-
to, bo coś tam liturgicznie nagiął, 
to podkulił ogon. Tam wciąż panuje 

reguła od czasów Wyszyńskiego: 
nigdy, pod żadnym pozorem nie 
krytykujemy się na zewnątrz. Nie 
można też zapomnieć, że mamy do 
czynienia z wąziutką grupą skrajnie 
uprzywilejowanych mężczyzn żyją-
cych w pałacach, nieprzyzwycza-
jonych do konieczności konfronto-
wania swoich poglądów i zachowań 
ze światem zewnętrznym. Wożą 
ich, żywią, piorą skarpety. Po co to 
zmieniać? To nawet nie jest dziwne.

Opamiętanie w jakichś kręgach 
Kościoła nadejdzie, będą musieli 
zawalczyć, żeby ludzie do nich przy-
chodzili. Każda władza absolutna kie-
dyś kapituluje.

Roman Kurkiewicz
r.kurkiewicz@tygodnikprzeglad.pl 

FOT. GRZEGORZ SKOWRONEK/AGENCJA GAZETA, ALBERT ZAWADA/AGENCJA GAZETA

Więcej katolików wie dzisiaj, że Kościół jest przeciw prezerwatywom 
i pigułce, niż że głosi zmartwychwstanie Chrystusa.
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Marcin Ogdowski

Na współniej konferencji praso-
wej  ministrowie spraw wewnętrz-
nych i administracji oraz obrony 
narodowej zaprezentowali materiały 
operacyjne pozyskane rzekomo od 
zatrzymanych na polsko-białoruskiej 
granicy uchodźców. „Służby (…) 
zidentyfikowały dowody na działal-
ność pedofilską oraz dowody zoofi-
lii”, mówił Stanisław Żaryn, rzecznik 
Mariusza Kamińskiego. „Podjęliśmy 
decyzję, żeby udokumentować rów-
nież ten wątek”, wtórował mu prze-
łożony, gdy na wielkim ekranie 
wyświetlano częściowo zamazane 
ujęcie mężczyzny kopulującego ze 
zwierzęciem. „Zgwałcił krowę, chciał 
dostać się do Polski?”, zaalarmowała 
TVP Info. „Zabezpieczone materiały 
wskazują, że wśród uchodźców są 
narkomani, pedofile i zoofile”, infor-
mowały wieczorne „Wiadomości”.

Zagrożenie totalne

Dla porządku dodajmy, że pod-
czas konferencji pokazano także 
inne „dowody” obciążające ujętych 
imigrantów, m.in. zdjęcia z brutal-
nych egzekucji, dokonanych gdzieś 
na Bliskim Wschodzie. O jakości 
materiałów najlepiej świadczy fakt, 
że zoofilski kadr okazał się fragmen-
tem nielegalnego pornosa sprzed 

lat. Co więcej, występuje w nim nie 
krowa, ale klacz.

Sprawa może wydawać się za-
bawna i ilustrować kolejną kompro-
mitującą wpadkę pisowskiej władzy. 
Lecz nie sposób przejść nad nią do 
porządku dziennego.

– Celem prezentacji było wywo-
łanie poczucia zagrożenia totalnego 
– ocenia dr Maria Stojkow, socjo-
lożka z Wydziału Humanistyczne-
go AGH. – Obcy nie tylko zdolni 
są wyrządzić krzywdę mnie, moim 
bliskim, ale nawet żywemu inwen-
tarzowi. Wpuszczenie ich do Polski 
to ryzyko dla wszystkiego, co po-
siadam, dla całego gospodarstwa. 
I nie ma większego znaczenia, że 
ów przekaz został poddany miaż-
dżącej weryfikacji przez wolne me-
dia. W publicznej telewizji i radiu 
dalej wałkowano temat.

Muzułmańskie zagrożenie wraca 
w narracji PiS – opartej na najgor-
szych stereotypach – jak bumerang.

– Istnieje kilka grup, które nadają 
się do budowania wrażenia, że my, 
„normalni Polacy”, żyjemy w warun-
kach oblężonej twierdzy – zauważa 
dr Stojkow. – Wciąż nie milkną echa 
nagonki na środowiska LGBT, lecz 
Arabowie, czy szerzej – muzułma-
nie, to obiekt idealny, bo bezbron-
ny. W Polsce jest ich mało, a ci na 

granicy to niezorganizowana grupa. 
PiS umiejętnie to wykorzystuje.

Zaczęło się podczas kampanii 
parlamentarnej w 2015 r., która 
zbiegła się z poważnym kryzysem 
migracyjnym w Europie. Ponad 
milion osób, głównie Syryjczyków, 
szturmowało wówczas granice Unii 
Europejskiej. „Są już objawy (…) 
chorób bardzo niebezpiecznych 
i dawno niewidzianych w Europie: 
cholera na wyspach greckich, dy-
zenteria w Wiedniu, różnego rodza-
ju pasożyty, pierwotniaki, które nie 
są groźne w organizmach tych ludzi, 
mogą tutaj być groźne. To nie ozna-
cza, żeby kogoś dyskryminować. 
Ale sprawdzić trzeba”, mówił Jaro-
sław Kaczyński. Jego ugrupowanie 
postawiło sobie za cel niedopusz-
czenie do przyjmowania uchodźców 
w Polsce i… wygrało wybory.

– Słowa Kaczyńskiego sprawiły, 
że część ludzi zaczęła postrzegać 
uchodźców jako pasożyty – zwraca 
uwagę Maria Stojkow, widząc w tym 
jedną z tajemnic sukcesu PiS.

Podatność na manipulacje stra-
chem nie jest tylko polską przypa-
dłością i nie zależy od kontekstu kul-
turowego – przekonuje socjolożka 
i przypomina ludobójstwo w Rwan-
dzie. Zaczęło się od tego, że Hutu 
nazywali Tutsi „karaluchami”.

Kamiński czy Błaszczak po takiej prezentacji powinni z miejsca stracić posady, 
ale tak się nie stanie, bo runie cała konstrukcja obozu władzy.

O polskich doświadczeniach w dehumanizacji

Język, który pomaga zabijać

FOT. ZBYSZEK KACZMAREK/REPORTER
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Dlaczego PiS sięga po takie środ-
ki? Bo może. – Edukacja w Polsce nie 
jest nastawiona na propagowanie 
treści antydyskryminacyjnych – wy-
licza dr Stojkow. – Nie mamy zatem 
nawyku reagowania na niestosowne 
praktyki. Państwo też nie reaguje, bo 
jest słabe – Kamiński czy Błaszczak 
po takiej prezentacji powinni z miej-
sca stracić posady, ale tak się nie 
stanie, bo runęłaby cała konstrukcja 
obozu władzy. No i opozycyjna część 
społeczeństwa chyba „wypaliła się 
obywatelsko”. Skala rozmaitych wy-
zwań, jakie postawiło przed nią PiS, 
spowodowała ogromną mobilizację, 
ale skutki były i są mizerne. Przekona-
nie o nieskuteczności działań sprzyja 
wycofaniu i nie pomaga w tworzeniu 
odpowiedniej presji. A rozochocony 
rząd idzie dalej, co rusz przekraczając 
kolejne czerwone linie.

Islamofobia realna…

Lecz to nie PiS przecierało szlaki – 
w historii Polski po 1989 r. język peł-
nił już funkcje dehumanizujące mu-
zułmanów. Identyczne procesy były 
udziałem służących w Iraku i Afgani-
stanie polskich żołnierzy. Wobec dru-
giej strony nie używano określenia 
„nieprzyjaciel”, „wróg”. Oficjalnie 
Polacy walczyli z „przeciwnikami” czy 
„insurdżentami” (od ang. insurgent – 
powstaniec), nieoficjalnie – z „bruda-
sami”, „szmatogłowymi”, „kozoj…” 

i – przede wszystkim – z „szuszfola-
mi”. Tej ostatniej nazwy używano za-
równo w odniesieniu do rebeliantów, 
jak i wszystkich mieszkańców Iraku 
i Afganistanu. Słowo „szuszfol” wy-
wodzi się z Pałuk, regionu na granicy 
Kujaw i Wielkopolski, i w tamtejszej 
gwarze oznacza człowieka niechluj-
nego i leniwego. Wojskowi stosowali 
je zamiennie z określeniem „arabus” 
– także w Afganistanie, niezamieszka-
nym przez Arabów.

Wojna w naturalny sposób sprzyja 
deprecjonowaniu przeciwnika. Złośli-
we i lekceważące słownictwo odbie-
ra mu cześć i powagę. A umniejszo-
ny w ten sposób nieprzyjaciel staje 
się wrogiem trochę mniej strasznym. 

Weźmy choćby popularne przed la-
ty „szwaby”, które – zarezerwowa-
ne w języku polskim dla Niemców 
– oznaczają również robactwo – coś 
obrzydliwego i zarazem dającego 
się pokonać. Bo właśnie wroga po-
zbawionego cech ludzkich czy tylko 
statusu „przyzwoitego człowieka” po 
prostu łatwiej się zabija. Czy wręcz 
„likwiduje”, jak przez dłuższy czas 
mogliśmy czytać w oficjalnych ko-
munikatach wysyłanych do Polski 
z Afganistanu.

Bazą dla dehumanizacyjnych prak-
tyk językowych w Afganistanie była 
też frustracja. „Nie chce mi się z tobą 
gadać. Te małe gnojki spuściły nam 
dzisiaj wpier…”, zbył mnie dowódca 
jednego z patroli, gdy po powrocie 
do bazy poprosiłem go o rozmowę. 
Ostatecznie nie pogadaliśmy, choć 
wyjaśnił mi, na czym owo lanie po-
legało. Otóż oddział już po wyjściu 
z wizytowanej wioski został ostrzela-
ny z granatników RPG – szczęśliwie 
dla Polaków niecelnie. Centrum ope-
racji taktycznych zabroniło kontrakcji 
i nakazało odwrót. Zbliżał się wieczór, 
dowództwo kontyngentu nie chciało 
ryzykować walki w ciemnościach. 
Usłyszawszy tę relację, wyobraziłem 
sobie chłopca szczypiącego olbrzy-
ma. Bo dla większości Afgańczyków 
– ludzi z naszej perspektywy średnie-
go i niskiego wzrostu – polscy żołnie-
rze to naprawdę rosłe chłopaki. I mi-
mo tej rosłości często bezsilne.

Ale misyjny slang upokarzał 
też sojuszników. Żołnierz ANA 
(ang. Afghan National Army) nie 
zasługiwał na inne określenie niż 
„anals” lub „anusiak”. Deprecjono-
wanie Afgańczyków do poziomu 
tylnej części ciała bądź śmiesznej 
postaci z kreskówki było efektem nie 
tylko kulturowego, ale i zawodowego 
poczucia wyższości. „My to byśmy 
dopiero zrobili zasadzkę…”, skomen-
tował latem 2009 r. jeden z polskich 
żołnierzy nieudaną akcję ANA. Inny 
śmiał się z „cudacznych czapek, mun-
durów i starych kałachów” afgańskiej 
armii. Dwa lata później pośród na-
szych wojskowych w Ghazni rekordy 
popularności bił filmik zarejestrowany 

rzekomo przez bezzałogowiec. Przed-
stawiał on mężczyznę w mundurze 
afgańskiej policji, kopulującego z ko-
zą. „Oni do niczego innego się nie 
nadają”, mówiono. Trudu weryfikacji 
materiału nikt się nie podjął.

…i platoniczna

Trzeba jednak zauważyć, że opi-
sane zjawiska miały w większości 
charakter nieformalny. MON i do-
wództwa kontyngentów nie wspie-
rały rasistowskich postaw. Dość 
wspomnieć, że z miejsca przystano 
na sugestię grupy dziennikarzy, by 
nie pisać o „likwidacji” rebeliantów. 
Konferencja Kamińskiego i Błaszcza-
ka to już zupełnie inny poziom. Za jej 
sprawą język dehumanizacji uzyskał 
legitymizację. Dokąd nas to zapro-
wadzi? Karkołomna wydaje się teza, 
że rząd działa z intencją napędzania 
fizycznej przemocy wobec niechcia-
nych cudzoziemców. Nikt przy zdro-
wych zmysłach z widłami na uchodź-
ców nie pójdzie. Ale działaniom władz 
towarzyszy brak albo ignorowanie 
świadomości długofalowych skut-
ków. Muzułmanie – rdzenni Polacy 
i obcokrajowcy – po 2015 r. mierzą 
się z coraz liczniejszymi przejawami 
przemocy. Dr Stojkow podaje przy-
kład zrzucania chust z głów kobietom.

– Wielu moich znajomych z lękiem 
wsiada do autobusu – opowiada so-
cjolożka. – Ciemniejsza skóra czy 
charakterystyczny element ubioru 
coraz częściej działają jak płachta na 
byka. Skutki można rozpatrywać na 
dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, 
złe wieści idą w świat, karmiąc ne-
gatywne wyobrażenia o Polakach. 
Nasz kraj przez dekady cieszył się 
dobrą opinią na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce Północnej. Przyłączenie 
się do interwencji w Iraku rozpoczęło 
proces psucia reputacji. Rasistowska 
retoryka władz RP dopełnia obrazu 
zniszczeń na tym polu. Ale z poważ-
niejszymi skutkami przyjdzie nam się 
mierzyć tu, w Polsce, gdzie rośnie 
w siłę platoniczna islamofobia. Pla-
toniczna, bo większość Polaków nie 
zna muzułmanów, a jedynym punk-
tem odniesienia jest dla nich po-
wierzchowna relacja ze sprzedawcą 
kebabu. Niedostatek muzułmanów 
sprawi, że osoby skłonne do prak-
tyk dyskryminacyjnych wezmą na 
celownik pozostałych „lekko innych”.

m.ogdowski@tygodnikprzeglad.pl

Złośliwe i lekceważące słownictwo odbiera nieprzyjacielowi 
cześć i powagę. W ten sposób staje się on wrogiem  
trochę mniej strasznym.
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Elżbieta Podleśna

Poranny wjazd do zony. 
Dwie posterunkowe, ładne, mło-

dziuteńkie, ile mogą mieć lat, 20? 
Bardzo poważne, bardzo przejęte 
rolą. 

– Cel podróży?
– Pieszowola koło Sosnowicy.
Nic im to nie mówi. Patrzą po so-

bie dość zdezorientowane. Blondyn-
ka podejmuje konwersację:

– Jaki ma pani eee... interes we 
Włodawie?

– Nie mam żadnego interesu. 
Chcę tylko przejechać na trasę 
lubelską.

Dalej nic. Teraz głos ma brunetka:
– Ale Włodawa jest w strefie 

stanu wyjątkowego i nie można 
wjeżdżać.

– Ja nie chcę wjeżdżać do miasta. 
Na pierwszym rondzie chcę zjechać 
w trzeci zjazd i na drugim też w trze-
ci. I już jestem na trasie lubelskiej.

– Ale do Włodawy nie wolno...
– Tak, tak, wiem, stan wyjątko-

wo żałosny. Tyle że, wie pani, raczej 
nie da się stąd inaczej wydostać, 
trzeba przejechać przez dwa ron-
da. Może zawołają panie waszego 
przełożonego?

Nie chcą. Chcą same. Chcą po-
kazać, jak dobrze wykonują swo-
je powinności. Zerkają w stronę 
radiowozu.

– Rozporządzenie o...
– Nawet na rozporządzeniu nie 

przefrunę na trasę lubelską – sar-
kam. – Jeżdżę tędy dwa razy dzien-
nie, stan czy nie stan, i proszę mi nie 
utrudniać!

– Proszę pani, jesteśmy tu pierw-
szy dzień, widzimy panią pierwszy 
raz, skąd mamy wiedzieć, że pani 
codziennie...

– Może ja paniom dokumenty po-
każę – lituję się. 

– Tak, poprosimy. 
– Proszę jechać. 

•
Poranny wyjazd z zony. Uśmiech-

nięta pucołowata blondynka. 

– Dokumenty poproszę. Yhy. To 
teraz bagażnik... Nie no – śmieje się 
jak mała dziewczynka – w tym bagaż-
niku przecież żaden uchodziec by się 
nie zmieścił!

Przyglądam się jej bez cienia 
uśmiechu.

– Mnie to nie bawi. To są godni 
szacunku, pokrzywdzeni, zaszczuwa-
ni przez was ludzie. Wszelkie żarty na 
ich temat są nie na miejscu. 

Odjeżdżam. Mogę się założyć, 
że patrzy za mną z rozchylonymi 
ustami.

•
Kontrole na wjeździe, kontrole na 

wyjeździe. W moim przypadku od 
czterech do sześciu dziennie. Czuj-
ki na wszystkich bocznych drogach 
prowadzących do granicy. A więc 
do wszystkich wsi i miasteczek le-
żących nad Bugiem. Setki funkcjo-
nariuszy. Co chwilę mijasz radiowóz.

Włodawę i okolice od kilku dni ob-
sługują policjanci z Kielc i Krakowa. 
Rzucają ich w nieznane tereny. Żeby 
nie zadzierzgnęły się więzi. Taka idea. 
To w większości młodzi chłopcy. Uda-
ją szeryfów. Stoją na tych wiejskich 
drogach z karabinami maszynowymi. 
Kryją twarze w kominiarkach. Są też 
dziewczyny, bardzo poważne i zasad-
nicze. Bywają dowcipnisie.

Policjanci na noc zjeżdżają do ho-
teli nad jezioro. Przed snem niektó-
rzy biegają. Wczoraj jeden, facet po 
czterdziestce, ukłonił mi się, po czym 
wrócił do rozmowy z matką.

– No nie wiem, ile nas tu będą 
trzymać. Teoretycznie zmiana miała 
trwać do 3 października, ale już prze-
bąkują, że dłużej...

•
Nocny wjazd do zony. Jestem 

wykończona. Chcę tylko, by było 
szybko.

– Dokumenty.
– Cel podróży. 
– Bagażnik. 
Rutyna.

•
Nocny wyjazd z zony. Ledwo już 

widzę na oczy, a oni stoją nad sa-
mą Włodawką, w najgęstszej mgle. 
Podchodzi młodziutki okularnik. 

– Dokumenty. Pani miejscowa?
– Do pierwszych przymrozków. 
Śmieje się nie wiedzieć z czego 

i na tym rechocie dowcipkuje:
– Nikogo pani w bagażniku nie 

schowała?
– Nie śmieszy mnie to. 
– Tylko pytam – odpowiada 

naburmuszony. 
Chce mi się płakać. Skąd oni wzię-

li te wszystkie dzieci?

W tym bagażniku żaden uchodziec by się nie zmieścił!

Rozmówki polsko-przygraniczne

fot. Małgorzata genca Polska Press/east news
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•
Piąta śmierć mnie zmroziła. 
Dziś tylko spotkania z policjantami.
Uśmiechnięty, uprzejmy, w śred-

nim wieku. 
– Dowód pani ma, OK, proszę 

jechać. 
– Ale wie pan, że przez to, w jakim 

stylu pilnujecie, umierają ludzie?
– A to względem czego?
– A względem piątej śmierci. Już 

pięć osób zmarło, choć pewnie nie 
wiemy o wszystkich. 

– Ale to na terenie Białorusi! To 
Łukaszenka! – uśmiech spełza.

– Wygodnie tak myśleć. Że kom-
pletnie nie ma się z tym nic wspólne-
go. Inaczej by uwierało, nie?

– Proszę pani, mamy stan 
wyjątkowy...

– Wyjątkowo k…ski stan.
– Co pani powiedziała?!
– Brzydkie słowo. 
– Proszę jechać! Nie tamować ruchu.

•
Młody, wysoki, zamaskowany. 

Widać tylko oczy, jeszcze bez żad-
nej zmarszczki wokół. Karabin ma-
szynowy, wyglądający jak plastiko-
wa zabawka z odpustu, dynda mu 
na brzuchu. Tuż przy mojej twarzy. 
Zaglądam w lufę.

– Po co to panu? – wskazuję na broń.
– Na wypadek nieprzewidzianych 

okoliczności – mówi z wyraźną dumą 
i dotyka pieszczotliwie giwery. 

Mam dreszcze.
– Przecież zamorzycie ich chło-

dem i głodem. Nie musicie oddawać 
żadnego strzału. Już pięć osób w ten 
sposób umarło.

– Co pani nie powie.
– Ludzie umierają przez te wasze 

cyrki. 
– Taaa, cyrki! Proszę jechać!

•
Sierżant, młody, niezdrowa cera. 

Kominiarka ściągnięta pod brodę. 
– Cel podróży?
– Dziesięć metrów za panem. 
– Pytam o cel podróży. 
– Tamto drzewo po lewej stronie. 

Serio. I potem naprzód tą ścieżką.
– Pani tutejsza?
– Przez dłuższą chwilę. Mimo wa-

szych prób umilenia mi życia. Ale co 
tam ja. Ludzie umierają przez wasze 
rozkazy i wzorową służbę.

– Jacy znowu ludzie?
– Zwyczajni. Mają głowy, nogi 

i ręce. Trochę ciemniejszą skórę. In-
ną religię. Mówią w niezrozumiałym 

języku. Ale są ludźmi. Już pięcioro 
ten wasz stan wyjątkowy uśmiercił.

– Jasne. Proszę wysiąść z auta 
i udostępnić przestrzeń bagażnikową.

– Proszę sprawdzać, bagażnik jest 
otwarty.

– Nie, ma go pani sama otworzyć. 
Jeszcze potem pani mnie oskarży, że 
zarysowałem albo ukradłem.

– Na pewno dlatego? A nie dlatego, 
że psuję panu dobre samopoczucie?

– Szerokiej drogi.
– Nie szerokiej. Stoicie uzbrojeni 

po zęby na wąskiej wiejskiej drodze, 
panowie bohaterowie.

– Dowód proszę.
– Oglądaliście już, nic się nie zmie-

niło, samochód stoi pod waszym 
bokiem.

– Jesteśmy druga zmiana. Cel 
podróży?

– Życie. Niestety pięcioro uchodź-
ców już go nie uświadczy. Jesteście 
za to odpowiedzialni.

– Oni próbowali nielegalnie prze-
kroczyć granicę! 

– A wie pan, ilu Polaków w cza-
sie komuny nielegalnie przekraczało 
granicę? Myśli pan, że nie udzielano 
im pomocy humanitarnej i spychano 
na bagna? 

– Proszę ruszać. 
Wychylam się jeszcze przez okno 

i krzyczę:
– Przykłada pan rękę do śmierci 

ludzi!
Odkrzykuje, zaperzony:
– Nieprawda! Wcale nie!

•
Zdarzają się też trochę inni, bar-

dziej otwarci. Kiedy czuję szansę, 
wchodzę w interakcję. Jak dwa dni 
temu, w Sobiborze. Tuż za obozem 
zagłady.

– Cel podróży?
– Pieszowola.
– Skąd państwo jadą?
– Z obozu w Sobiborze.
– Z obozu...?
– Nie słyszał pan nigdy o Sobiborze?
– No jakoś nie.
– Wie pan, co to obóz zagłady?
– Tak. A gdzie to jest?
– Kilkadziesiąt metrów od pana. 

Za tymi drzewami. Te budynki to mu-
zeum. Tymi torami wieziono Żydów 

na śmierć. A teraz po drugiej stronie 
torów zaczyna się strefa stanu wyjąt-
kowego. To też strefa śmierci. Bo wie 
pan, że umarli już pierwsi uchodźcy? 
Z zimna i wycieńczenia. Widzi pan, 
jak historia się powtarza?

– Nie no, proszę pani, jednak jest 
jakaś różnica...

– Ale jaka? Żydzi nie mieścili się 
w koncepcji III Rzeszy, nie podobali 
się Niemcom, więc ich prowadzono 
na śmierć. Muzułmanie nie pasu-
ją Unii Europejskiej, więc pozwala 
się im umierać, odmawia pomocy 
humanitarnej. Na razie nie zabija 

własnoręcznie, ale to pewnie kwe-
stia czasu... Strasznie mnie boli, że 
taki facet jak pan jest stawiany przez 
polityków w miejscu – niech pan się 
nie obrazi – w którym stał obozowy 
kapo...

– Wie pani, takie rozkazy. Proszę 
jechać i... I dziękuję za lekcję historii.

Kiedy wieczorem kładę się do 
łóżka, czuję, że każdy przejazd przez 
check point zabiera jakąś cząstkę 
mnie.

Bezpowrotnie.

Elżbieta Podleśna jest psycholożką, psychoterapeutką, 
działaczką społeczną, aktywistką na rzecz praw czło-
wieka

Młody, wysoki, zamaskowany. Karabin maszynowy  
dynda mu na brzuchu. Tuż przy mojej twarzy.


